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POVZETEK 

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene 

motorične nevrone centralnega živčnega sistema osebe, kar povzroči slabenje, spastičnost in 

atrofijo mišic telesa. Začetni znaki se najpogosteje pojavljajo v zgornjih in spodnjih udih, pogosta 

značilnost ALS-a pa je tudi prisotnost bulbarnih simptomov, kot sta dizartrija (težave pri govoru) 

in disfagija (težave pri požiranju). Progresija teh simptomov močno vpliva na življenje obolelih z 

ALS, saj lahko znižujejo njihovo kakovost življenja in dobo preživetja. Senzorične funkcije 

običajno ostanejo neprizadete. Dandanes je že znano, da imajo osebe z ALS oškodovane tudi 

kognitivne funkcije. 

 

Napredovanje bolezni postopoma privede do paralize hotnega mišičja in s tem do nezmožnosti 

gibanja, govora, požiranja in dihanja obolelih oseb. Le-te običajno umrejo zaradi odpovedi 

dihalnih funkcij.  

 

Običajno ALS nastopi v odrasli dobi, moški obolevajo nekoliko pogosteje kot ženske. Vzrok za 

razvoj bolezni je še vedno neznan, razen v 5 – 10 % primerov, ko je bolezen familiarne (torej 

dedne) oblike. Povrečna doba preživetja oseb z ALS je okrog treh let. ALS še vedno ostaja 

neozdravljiva bolezen. Obravnava obolelih je najučinkovitejša z multidisciplinarnim pristopom, 

»zdravljenje« pa ostaja usmerjeno v obvladovanje simptomov in ohranjanje kvalitete življenja 

teh oseb.  

 

Glede na to, da je ALS pri nas skoraj nepoznana bolezen in predvsem ker povzroča izgubljanje 

zmožnosti komuniciranja osebe s sogovorniki, sem želela izvedeti več o pomoči bolnikom z ALS in 

vlogi logopeda pri tem. Med zbiranjem dostopne strokovne literature sem ugotovila, da je v 

slovenskem jeziku napisanega zelo malo o tej hudi bolezni, še posebej malo pa je literature za 

področje logopedskih obravnav. Zato sem se odločila, da preko analiziranja in proučevanja 

informacij iz zbrane literature ter baz podatkov strnem informacije o ALS, opišem delo logopeda 

z osebami z ALS oz. napišem »priročnik« o tej bolezni. 

 

 

Ključne besede: amiotrofična lateralna skleroza, ALS, logoped, govor, dizartrija, komunikacija, 

nadomestna in dopolnilna komunikacija, NDK, obravnava, disfagija, požiranje  
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ABSTRACT 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease that affects motor 

neurons of the central nervous system, which causes weakness, spasticity and muscular atrophy. 

Early signs most commonly appear in upper and lower limbs, but ALS also frequently causes 

bulbar symptoms like dysarthria (difficulty speaking) and dysphagia (difficulty swallowing). 

Progression of these symptoms heavily affects the lives of ALS patients, because they can lower 

their quality of life and life expectancy. Sensory functions usually remain unaffected. We know 

today that ALS patients' cognitive functions are also affected. 

 

Disease progression slowly leads to voluntary muscle paralysis and consequent inability to move, 

speak, swallow and breathe. The patients usually die due to respiratory failure. 

 

ALS usually manifests in adults, men are affected somewhat more frequently than women. The 

cause of the disease remains unknown, except in 5 – 10 % of familial (and therefore genetic) 

cases. The average life expectancy of ALS patients is around three years. The disease is still 

incurable. Multidisciplinary treatment is most effective and remains centered on symptom 

management and the preservation of the quality of life. 

 

Due to the fact that in Slovenia ALS is an almost unknown disease which causes the loss of 

communication abilities, I wanted to learn more about the ways of helping ALS patients and the 

logopaedist's role in their treatment. During my search for literature I found out that very little 

of it exists in Slovenian and especially little in the field of logopaedic treatment. I have therefore 

decided to analyse and study the information from gathered literature and databases, sum it up, 

describe the logopaedist's role in working with ALS patients and write a »manual« about the 

disease. 

 

 

Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, ALS, logopaedist, speech, dysarthria, communication, 

augmentative and alternative communication, AAC, treatment, dysphagia, swallowing 
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I UVOD 

V prvem delu diplomske naloge se nahaja opredelitev bolezni (amiotrofična lateralna skleroza), 

opisane so njene značilnosti in pojavne oblike, prikazano je nekaj  možnih vzrokov za njen razvoj 

in našteti so nekateri rizični dejavniki, ki bi morda lahko prispevali k njenemu nastanku. Opisano 

je, kako poteka diagnosticiranje ALS, zdravljenje pa je prikazano glede na konkretne simptome 

oz. težave, ki se med boleznijo pojavijo ali razvijejo. Zaradi prispevka h kakovosti življenja 

bolnikov z ALS sta vključena še opisa aktivnosti multidisciplinarnega tima in paliativne oskrbe. 

 

Drugi del naloge zajema vlogo oz. opis dela logopeda pri osebah z ALS na področju komunikacije, 

požiranja in dihanja, predstavljena je nadomestna in dopolnilna komunikacija (NDK) ter področje 

kognicije, nazadnje pa še skrb za omenjene osebe v Sloveniji.    

  

Najprej so opisane težave in njihove posledice na področju govora in komunikacije obolelih oseb 

ter celoten potek logopedske obravnave, ki se pri tej populaciji precej razlikuje od običajne 

(tradicionalne) logopedske obravnave. Podoben vrstni red opisov sledi za področje požiranja, 

kjer je poudarek na varnem požiranju in lažjem zaužitju obrokov. Pri dihanju je poleg kratkega 

opisa povezave med govorom in dihanjem zajeto delo logopeda v primerih, ko ima oseba z ALS 

vstavljeno traheostomo ali pa je priključena na ventilacijsko napravo.    

 

V nadaljevanju je obravnavana nadomestna in dopolnilna komunikacija, ki je ključnega pomena 

za ljudi z ALS zaradi progresivnega upadanja njihove zmožnosti verbalnega izražanja in fizičnih 

sposobnosti. Tematika vsebuje opredelitev NDK, njeno uporabo ter prednosti in pomanjkljivosti, 

sledi še opis posamezne kategorije NDK. 

 

Ob koncu diplomske naloge je predstavljeno še področje kognitivnega delovanja oseb z ALS, ki 

vključuje tudi jezik (kot sistem komunikacije). Posebej so opisane težave omenjenih oseb pri 

posameznih segmentih kognitivnega delovanja ter oblika demence, ki se jo napogosteje 

prepozna pri ljudeh z ALS in variante te demence. Za nekaj segmentov kognitivnega delovanja so 

navedeni še možni načini pomoči. 

 

Na podlagi informacij s spletnih strani Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo in iz člankov 

logopedinj iz URI – Soča pa je opisano, kako pri nas (v Sloveniji) poteka skrb za osebe z ALS.   
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II PRVI DEL 

1 AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA (ALS) 

1.1 Poimenovanje 

Beseda »amiotrofičen« v imenu kratice ALS je grškega izvora in pomeni »neprehranjenost 

mišic«, kar se nanaša na izgubo signalov, ki jih živčne celice običajno pošiljajo mišičnim celicam. 

Naslednja beseda »lateralen« pomeni »stranski«, nanaša pa se na lokacijo poškodbe v 

hrbtenjači. »Skleroza« pomeni »otrdelost« in se nanaša na otrdelo stanje hrbtenjače v 

napredujočih fazah ALS (Muscular Dystrophy Association, 2011).  

 

Skozi zgodovino so se v različnih predelih sveta oblikovala različna poimenovanja bolezni ALS. V 

literaturi je možno zaslediti naslednja imena: amiotrofična lateralna skleroza (ang. »Amyotrophic 

lateral sclerosis – ALS«), bolezen motoričnega nevrona (ang. »Motor neurone disease – MND«), 

Charcotova bolezen (ang. »Charcot's disease«), Lou Gehrigova bolezen (ang. »Lou Gehrig's 

disease«) (Wijesekera in Leigh, 2009).  

 

V Združenih držav Amerike za bolezen ALS uporabljajo izraz Lou Gehrigova bolezen, po slavnem 

igralcu bejzbola iz moštva Yankees, ki je zaradi nje preminil leta 1941. V Veliki Britaniji in drugod 

po svetu pa to bolezen pogosto poimenujejo bolezen motoričnega nevrona (MND) glede na vrsto 

celic, ki so pri njej oškodovane (Muscular Dystrophy Association, 2011). Termin oz. ime MND je 

predlagal lord Russell Brain. Poimenovanje Charcotova bolezen v moderni klinični praksi 

predstavlja najpogostejšo obliko bolezni ALS, in sicer Klasično (Charcotovo) ALS (ang. »Classical 

(Charcot's) ALS«) (Wijesekera in Leigh, 2009). Charcotova bolezen pa je dobila ime po Francozu 

Jean-Martinu Charcotu, ki je to bolezen leta 1874 prvi poimenoval kot ALS (Oliveira in Pereira, 

2009). 

 

 

1.2 Opredelitev in značilnosti ALS  

»ALS je najpogostejša bolezen motoričnega nevrona (BMN) …« (Gordon, 2013, str. 295)   
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»Za ALS je značilna progresivna in močno selektivna degeneracija ter izguba zgornjih in spodnjih 

motoričnih nevronov v možganih in hrbtenjači, kar pripelje do paralize hotnih mišic (mišice pod 

vplivom naše volje) ter do izgube sposobnosti požiranja, govora in dihanja« (ALS Society of 

Canada, b.d., str. 1).                

 

ALS sodi v skupino bolezni motoričnega nevrona (ang. »Motor neuron diseases«), pri kateri je 

vsem stanjem, ki jih ta skupina vključuje, skupno to, da se pojavi propadanje določene vrste 

živčnih celic, ki napreduje, kar postopoma privede do razraščanja bolezni. In pri ALS se to odrazi v 

napredujoči šibkosti mišic (»What is Amyotrophic Lateral Sclerosis?«, 2005).  

 

Med omenjenimi stanji je bolezen ALS najpogostejša, zato se v literaturi njeno ime pogosto 

uporablja kot sinonim skupaj z imenom bolezen motoričnega nevrona, torej ALS/MND (Oliveira 

in Pereira, 2009). To pa nadalje povzroči številne neskladnosti pri opredeljevanju ALS in njenih 

različnih oblik/fenotipov ter pri klasifikacijah bolezni motoričnega nevrona oz. 

nevrodegenerativnih bolezni med posameznimi avtorji. Tako pri nekaterih avtorjih določena 

stanja (bolezni, motnje) predstavljajo eno izmed oblik ALS-a, medtem ko so pri drugih avtorjih 

skupaj z ALS navedeni kot različne oblike ali podtipi neke druge bolezni oz. skupine bolezni ali 

stanj.  

 

Omenjeno neskladje je izpostavil tudi Armon (2013), ki prikaže, kako sta ALS in MND opredeljena 

oz. klasificirana v ICD-91 in doda, da se v izogib zmedi zato MND v množinski obliki (torej kot 

»bolezni motoričnega nevrona«) raje uporablja za skupinsko ime.  

 

Da pa je zmeda še večja, k temu prispeva tudi to, da se včasih ta množinska oblika imena MND 

uporablja kot skupno ime za vsa degenerativna in celo nedegenerativna stanja, ki prizadenejo 

motorične nevrone. Tu so torej všteta tudi tista, ki so le podobna ALS. Za večjo preglednost se 

zato avtor zavzema, da se v teh zadnjih primerih uporablja termin bolezni motoričnih nevronov 

(ang. »Diseases of the motor neurons«) (Armon, 2013).  

                                                           
1
  ICD: Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (ang. 

»International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems«; short-form name: 

»International Classification of Diseases«);  

ICD-9: deveta revizija ICD-ja (ang. »Ninth Revision of the International Classification of Diseases«); 

v današnjem času je sicer v uporabi deseta revizija ICD-ja (ICD-10) 
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Poudariti je potrebno, da bolezni motoričnega nevrona ne sodijo pod motorične motnje, čeprav 

imajo lahko obolele osebe težave s premikanjem udov. A to je le posledica slabenja njihovih 

mišic (Tröster in Woods, 2010).  

 

Motorični nevroni so (živčne) celice, ki se nahajajo v možganih, možganskem deblu in hrbtenjači, 

kontrolirajo pa mišice, ki se premikajo pod vplivom naše volje. Obstajata dve vrsti motoričnih 

nevronov: zgornji motorični nevroni, ki se nahajajo v možganih (v motoričnem korteksu) in 

potekajo do spodnjih motoričnih nevronov, slednji pa se nahajajo v možganskem deblu in 

hrbtenjači ter potekajo naprej do mišic, ki jih oživčujejo. Te so mišice okončin, prsnega koša, 

obraza in farinksa (požiralnik). Zgornji motorični nevroni vplivajo na začenjanje gibanja mišic in 

so vključeni v proces ohranjanja ustreznega mišičnega tonusa. Spodnji motorični nevroni pa 

nadzorujejo kontrakcije mišic (Cwik, 2009). 

 

Kadar so oškodovani zgornji motorični nevroni (ZMN), se posledice odražajo v togosti mišic, 

izgubi mišične kontrole ali koordinacije, neprostovoljnih trzljajih uda ali v psevdobulbarnem 

afektu (povečana čustvena labilnost). Oškodovanost spodnjih motoričnih nevronov (SMN) pa 

povzroči šibkost oz. slabenje in upadanje mišic, mišične fascikulacije (trzljaji) in krče ter 

pomanjkanje sape (Russell, Heiman-Patterson in Armon, 2013).    

 

Nekaj več znakov je prikazanih v spodnjih dveh tabelah (tabela 1 in tabela 2). 

 

Tabela 1.   Znaki in simptomi ZMN in SMN degeneracije (Oliveira in Pereira, 2009)

 

ZMN znaki in simptomi 

 psevdobulbarne značilnosti 

─ pretiran afekt 

─ prisilno zehanje 

─ pretiran refleks šobljenja 

 spastični tonus 

 patološki tetivni refleksi 

─ klonični čeljustni refleksi 

─ patološka razširjenost 

─ klonus 

─ ohranjen refleks v šibkem, upadlem udu 
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 patološki odzivi 

─ pretiran refleks siljenja na bruhanje (ang. »gag reflex«) 

─ Hoffmannov odziv (refleks prstnega upogibanja) 

─ iztegnitveni plantarni odziv (Babinski-jev znak) 

SMN znaki in simptomi 

 atrofija 

 fascikulacije 

 
ZMN: zgornji motorični nevroni; SMN: spodnji motorični nevroni 

 

 

 

Tabela 2.   Znaki SMN degeneracije in ZMN degeneracije (ALS Society of Canada, b.d.)  

 

Znaki SMN 

 šibkost mišic, atrofija (vključno z diafragmo) 

 fascikulacije 

 mišični krči 

 hiporefleksija 

 flacidnost2 

Znaki ZMN  

 šibka spastičnost3 s hiperrefleksijo (v 85 % primerov) 

 Babinski znak (v 85 % primerov) 

 kontrakture 

 dizartrija4 

 disfagija5 

 dispneja6 

 emocionalna labilnost 

                                                           
2
  flacidnost: medlost; mlahavost; slabost, šibkost (ang. »flaccidity«) (Veliki angleško-slovenski slovar, 

1978) 

3
  spasticus: krčevit (Medicinski terminološki slovar, 1987); spastičnost: krčevitost 

4
  glej razlago na strani 45 

5
  glej razlago na strani 45 

6
  glej razlago na strani 45 
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 prekomerna utrujenost 

 sialoreja 

 izguba (telesne) teže 

 
ZMN: zgornji motorični nevroni; SMN: spodnji motorični nevroni 

 

1.2.1 Oblike MND  

Glede na to, katera vrsta motoričnih nevronov je oškodovana oz. kateri znaki so pri oboleli osebi 

prisotni, se lahko razpoznajo štiri glavne oblike MND-ja (Oliveira in Pereira, 2009). 

 

1)  Progresivna mišična atrofija (ang. »Progressive muscular atrophy – PMA«) vključuje le znake 

oškodovanosti spodnjih motoričnih nevronov. Zanjo je značilno slabenje in upadanje mišic, 

fascikulacije ter izguba telesne teže (Oliveira in Pereira, 2009). Predstavlja 5 – 10 % primerov 

MND bolnikov. Obolenje se skoraj vedno prične v predelu spodnjih okončin, lahko pa se pri 

bolnikih v končni fazi pojavijo težave s požiranjem. Kar do 50 % bolnikov pa lahko (po poročanjih) 

razvije še bolezenske znake zgornjih motoričnih nevronov in naposled tipično sliko ALS-a 

(Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

2) Primarna lateralna skleroza (ang. »Primary lateral sclerosis – PLS«) se kaže zgolj z 

zgornjemotoričnimi bolezenskimi znaki, in sicer s spastičnostjo mišic, pretiranimi refleksi in z 

Babinskijevim znakom. Spodnji motorični nevroni ostanejo neprizadeti. Zajema manj kot 2 % 

bolnikov z MND in je najmanj pogosta (Oliveira in Pereira, 2009). Prav tako kot prejšnja oblika je 

tudi ta progresivna. Ni še povsem razjasnjeno (vsaj do leta 2011 ne), ali PLS predstavlja 

samostojen sindrom in je torej ločena od ALS ali je navsezadnje ena izmed njenih oblik. Kajti 

obstajajo dokazi, (pri)dobljeni na osnovi patoloških študij, o prisotnosti določenih razpoznavnih 

znakov ALS-a tudi pri PLS. Še posebej je težko razlikovati PLS in ALS v zgodnjih fazah razvoja 

bolezni, saj lahko nekateri bolniki z ALS kažejo le znake oškodovanih zgornjih motoričnih 

nevronov. Nekaj avtorjev je zato predlagalo odložitev dokončne postavitve diagnoze (v teh 

primerih) za tri leta od pojava znakov bolezni, čakajoč, da se morebiti pojavijo še bolezenski 

znaki spodnjih motoričnih nevronov. Če se to zgodi, gre torej le za PLS obliko ALS-a (Wijesekera 

in Leigh, 2009). 
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3) Termin progresivna bulbarna paraliza (ang. »Progressive bulbar palsy – PBP«) opredeljuje 

znake oškodovanosti motoričnih nevronov, ki se pojavljajo na bulbarnem predelu telesa7. Ti 

znaki so: atrofija jezika, fascikulacije, dizartrija in disfagija (Oliveira in Pereira, 2009).  

 

Kadar so pri PBP prisotni le bolezenski znaki spodnjih motoričnih nevronov, se uporablja tudi 

oznaka »čista bulbarna paraliza«. Ta oblika je sicer zelo redka, saj večina bolnikov kasneje razvije 

še preostale znake ALS-a. Ob prisotnosti zgolj znakov za disfunkcijo zgornjih motoričnih nevronov 

pa se uporablja tudi oznaka »psevdobulbarna paraliza« (Armon, 2013). Znaki čiste bulbarne 

paralize se kažejo kot šibkost mišic, fascikulacije, upadanje mišic jezika, flacidna dizartrija in 

kasneje disfagija (Kiernan idr., 2011). Pri psevdobulbarni paralizi pa so prisotni znaki: spastičnost 

mišic jezika, živahni trzljaji čeljusti ter nazalni in nerazločni govor (Shaw, Quinn in Daniel, 2014).  

V sedanji praksi se izraz PBP večinoma nadomešča z izrazom »ALS z bulbarnim začetkom« (ang. 

»bulbar-onset ALS«) (Wijesekera in Leigh, 2009). 

  

4) Najpogostejša oblika MND-ja je amiotrofična lateralna skleroza (ang. »Amyotrophic lateral 

sclerosis – ALS«) (Oliveira in Pereira, 2009), ki je tudi osrednja nit moje diplomske naloge. 

 

V tabeli 3 je prikazanih še nekaj dodatnih značilnosti prej navedenih treh oblik MND-ja, skupaj z 

ALS-om. 

 

 

Tabela 3.   ALS in z njo povezani fenotipi (Hardiman, van den Berg in Kiernan, 2011) – 

rahlo modificirana 

Kratica Bolezen Klinične značilnosti 

 

ALS 

 

Amiotrofična lateralna skleroza 

Prizadeti multipli spinalni segmenti z 

znaki oškodovanosti zgornjih in 

spodnjih motoričnih nevronov  

PLS Primarna lateralna skleroza Znaki oškodovanosti samo zgornjih 

motoričnih nevronov  

PMA Progresivna mišična atrofija Znaki oškodovanosti samo spodnjih 

motoričnih nevronov  

                                                           
7
  bulbarni predel telesa: predel, kjer se nahajajo mišice, ki jih oživčujejo živčne celice, povezane s 

podaljšano hrbtenjačo. Na telesu je to predel mišic jezika, žrela in grla. (Wikipedia, 2016) 
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PBP 

 

Progresivna bulbarna paraliza 

Najprej prizadeta govor in požiranje 

zaradi oškodovanosti spodnjih 

motoričnih nevronov, pri čemer so 

prizadeti kranialni živci IX, X in XII 

   

Kratica Komentarji Ocena dobe preživetja 

 

ALS 

Najbolj pogosta oblika bolezni 

motoričnega nevrona z 

nastopom v odrasli dobi 

 

3 – 5  let 

 

 

 

PLS 

Mnogi pacienti sčasoma 

razvijejo klinične ali 

elektrofiziološke znake 

oškodovanosti spodnjih 

motoričnih nevronov; ALS se 

razvije pri do 77 % pacientov v 

3 – 4 letih 

 

 

 

≥ 20 let pri pacientih, ki ne nadaljujejo 

v ALS 

PMA Variabilen razvoj v ALS Tipično 5 let, toda podskupina preživi       

≥ 20 let 

 

PBP 

Znaki vključujejo dizartrijo, 

disfagijo in disfonijo; 

aspiracijska pljučnica je običajno 

vzrok smrti 

 

2 – 3 leta 

 

 

Malo avtorjev pa navaja še dve obliki MND-ja, in sicer obliko z »opletajočo roko« (ang. »flail-

arm«) in obliko z »opletajočo nogo« (ang. »flail-leg«). Obe se lahko nahajata še pod drugimi 

imeni – prva kot Vulpian-Bernhardtov sindrom (ang. »Vulpian-Bernhardt syndrome«) ali 

brahialna amiotrofična diplegija (ang. »Brahial amyotrophic diplegia«) in druga oblika kot 

psevdopolinevritična oblika ALS (ang. »Pseudopolyneuritic form of ALS«) (Wijesekera in Leigh, 

2009). 

 

Pri obliki z opletajočo roko prevladujejo znaki oškodovanosti spodnjih motoričnih nevronov. 

Pojavlja se šibkost in upadlost mišic predvsem zgornjih udov proksimalno in simetrično. Močno 
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so upadle mišice ramenskega obroča, roki pa visita flacidno. Običajno so refleksi tetiv rok močno 

zmanjšani ali odsotni, razen v primeru asimetrične prizadetosti udov v začetni fazi, ko so refleksi 

v neprizadeti roki ohranjeni. Nekaj let ostanejo spodnji udi močni, kasneje pa se tudi pri njih 

razvijeta mišično upadanje in slabenje. Težave s požiranjem in šibkost diafragme nastopijo šele v 

poznih fazah bolezni (Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Znaki oblike bolezni z opletajočo nogo ravno tako izvirajo iz oškodovanih spodnjih motoričnih 

nevronov. Šibkost in upadlost mišic se začenja v spodnjih udih distalno in tudi tu simetrično. 

Prisotni so hipotonija in močno zmanjšani refleksi tetiv, razen v primeru asimetrije bolezni, ko je 

stanje enako kot pri obliki z opletajočo roko (Wijesekera in Leigh, 2009).  

 

Vse do sedaj opisane oblike (MND-ja) napredujejo počasneje kot klasična ALS, PLS pa napreduje 

hitreje kot preostale tri oblike (Kiernan idr., 2011). Počasnejše napredovanje bolezni pomeni tudi 

boljšo prognozo. 

 

Glede na to, da se pri večini zgoraj opisanih oblik bolezni kasneje razvijejo še preostali znaki ALS-

a, je morda to vzrok za različne opredelitve teh oblik kot samostojne bolezni oz. stanja na eni 

strani, na drugi strani pa kot oblik oz. fenotipov ALS-a.  

 

1.2.2 Značilnosti ALS 

ALS se od drugih bolezni ali stanj, ki prizadenejo motorične nevrone, razlikuje v tem, da so 

oškodovani tako zgornji kot tudi spodnji motorični nevroni, bolezenski znaki pa se nahajajo v 

večih predelih telesa. Njena ključna lasnost je tudi še progresivno razširjanje (Cwik, 2009). 

Najbolj tipični znaki ALS-a so šibkost, upadanje mišic, fascikulacije in spastičnost (Oliveira in 

Pereira, 2009). 

 

Nehotne mišice oz. mišice, na katere ne moremo (zavestno) vplivati (npr. srčna mišica, mišice 

mehurja, gastrointestinalnega trakta, mišice za kontrolo spolnih funkcij), so običajno pri osebah z 

ALS ohranjene. Enako velja za senzorične funkcije (npr. vid, sluh, dotik). Pogosto je pri osebah 

prisotna blaga kognitivna oškodovanost, večje kognitivne disfunkcije, kot je npr. demenca, pa so 

redkejše. Pri nekaterih osebah se lahko pojavi tudi t. i. psevdobulbarni afekt – motnja 

nehotenega čustvenega izražanja. To je stanje, ko se oseba brez razloga začne smejati ali jokati 

ne glede na kontekst situacije, v kateri se trenutno nahaja. Bolezen ALS sama po sebi ne 
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povzroča bolečin, lahko pa se le te pojavijo kot posledica različnih težav in zapletov, ki se 

razvijejo med potekom bolezni (npr. mišični krči, negibnost) (Muscular Dystrophy Association, 

2011). 

 

S progresijo bolezni se stopnja oškodovanosti mišičja povečuje in širi še na druge predele telesa. 

V poznih fazah pa lahko bolezen zajame tudi nekatere nehotne mišice (npr. mišice mehurja), 

dele senzoričnega sistema ali kognicijo, kar se kaže s težavami in motenim delovanjem teh 

predelov. Običajno osebe z ALS umrejo zaradi okvare respiratornih funkcij in drugih pljučnih 

zapletov. Pri bolnikih, ki se jih ohranja pri življenju s pomočjo umetne ventilacije, pa čez čas 

nastopi zelo težka motorična paraliza, poznana tudi pod izrazom »stanje popolne ujetosti vase« 

(ang. »totally locked-in state«) (TLS). Vse bolnikove hotne mišice so paralizirane, z izjemo 

okulomotornih, katerih oškodovanost je različno močna (Wijesekera in Leigh, 2009).  

 

1.2.3 Variante ALS 

Glede na mesto oz. predel telesa, kjer se pri osebah z ALS pojavijo prvi znaki bolezni, v literaturi 

opredeljujejo različne variante ALS. 

 

Začetek bolezenskih znakov v udih (ang. »limb-onset ALS«) 

Večinoma (pri približno dveh tretjinah oseb z ALS) se bolezen prične s šibkostjo mišic v enem 

izmed udov in distalno. Čeprav mišična šibkost nastopi nenadoma, ni tako močno izražena, da bi 

oseba zato poiskala zdravniško pomoč (Russell idr., 2013). Redko se pred začetkom šibkosti 

pojavi upadlost mišic ali pa še prej (nekaj mesecev, celo let) fascikulacije oz. mišični krči 

(Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Običajno je začetek omenjenih znakov asimetričen, a se nato razširi še na druge ude. V 

nadaljevanju večina oseb razvije tudi bulbarne in respiratorne težave. V že oslabelih udih se 

lahko pojavi spastičnost, ki se v rokah kaže kot povečani mišični tonus, v nogah pa kot klonus 

skupaj s hipertonijo. Refleksi tetiv so pretirani, možna je patološka razširjenost teh refleksov 

izven stimulirane mišične skupine. V zgornjih udih je lahko prisoten Hoffmannov znak, v spodnjih 

je plantarni odziv pogosto iztegnitveni. V poznih fazah bolezni se lahko v spastičnem udu osebe 

razvijejo upognitveni krči oz. spazmi (Wijesekera in Leigh, 2009). 
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Začetek bolezenskih znakov v bulbarnem predelu (ang. »bulbar-onset ALS«) 

Kot prvi znak bolezni pri približno eni tretjini oseb z ALS običajno nastopi dizartrija, sprva lahko le 

v določenih situacijah (npr. zaužitje manjše količine alkohola). Redko se kot prvi znak pojavi 

disfagija. Pri večini bolnikov se v roku enega do dveh let razvijejo še bolezenski znaki v udih, 

lahko pa se skoraj sočasno z dizartrijo. Kasneje se pridruži tudi sialoreja (pretirano slinjenje) 

(Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Govor osebe z dizartrijo je počasen in nerazločen, zaradi šibkih mišic mehkega neba je prisotna 

nazalnost. Opazi se atrofija jezika, na njem nastajajo fascikulacije in njegovi gibi so upočasnjeni. 

Šibkost obraznih mišic vodi do težav z zaporo ustnic in z napihovanjem lic. Pojavijo se živahni 

trzljaji čeljusti. Refleks siljenja na bruhanje (ang. »gag reflex«), ki je pogosto živahen, je ohranjen 

(Wijesekera in Leigh, 2009). 

   

Začetek bolezenskih znakov v respiratornem predelu (ang. »respiratory-onset ALS«) 

Bolezen ALS lahko nastopi tudi z respiratornimi težavami, a se to zgodi redko (okoli 5 % osebam z 

ALS). Prisotni so lahko znaki respiratorne okvare (tip 2) ali nočne hipoventilacije8, npr. 

ortopneja9, dispneja, jutranji glavoboli, zmanjšana koncentracija, pretirana zaspanost preko 

dneva itd. (Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Nekateri avtorji poleg opisanih variant ALS-a omenjajo še druge, z majhnim deležem primerov. 

Avtorji Hardiman, van den Berg in Kiernan (2011) navajajo ALS, pri kateri se kot začetni simptomi 

bolezni pojavijo izguba telesne teže in izolirana emocionalna labilnost. Avtorji Kiernan idr. (2011) 

pa atipične oblike ALS-a, ki lahko kot začetni bolezenski znak vključujejo izgubo telesne teže, krče 

in fascikulacije v odsotnosti mišične šibkosti, emocionalno labilnost in kognitivno disfunkcijo 

frontalno lobarnega (reženjskega) tipa.  

 

 

1.3 Obolevanje za ALS  

Glede na vrsto izvora ALS-a poznamo pridobljeno oz. sporadično obliko (SALS - ang. »sporadic 

ALS«) in dedno oz. t. i. familiarno obliko (FALS - ang. »familial ALS«). Slednja je zastopana redkeje 

                                                           
8
  hipoventilacija: dihanje, ki ne zadosti metaboličnih potreb organizma (Veliki slovar tujk, 2002) 

9
  ortopneja: dispneja bolnika zlasti v ležečem položaju, ki se v sedečem ali stoječem položaju ublaži (Veliki 

slovar tujk, 2002) 
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(okrog 10 %) in se iz generacije v generacijo prenaša večinoma dominantno (kar pomeni, da ima 

vsak otrok obolelega starša 50 % verjetnost, da se pri njem razvije ALS), povzročajo pa jo 

mutacije na različnih genih (Cwik, 2009).     

 

Za nekatere primere FALS oblike je že znano, kateri so tisti geni z mutacijami, ki povzročajo 

nastanek te bolezni, medtem ko je za ostale primere FALS-a te vzročne gene potrebno še 

identificirati (Cwik, 2009). Med najpomembnejšimi že znanimi geni so npr.: SOD1 (med drugim 

tudi prvi odkriti gen, povezan z razvojem ALS), C9orf72 (najpogostejši gen, povezan z ALS, v 

evropskih populacijah), TDP-43 (povzročene mutacije so sicer redke; njegova akumulacija je 

najpogostejša značilnost ALS-a) in FUS (pri bolnikih s patogenimi mutacijami je značilna njegova 

akumulacija) (Shaw idr., 2014).  

 

Navedeni geni povzročajo klasični klinični fenotip oz. klasično sliko bolezni. Raziskovalci so pri 

omenjenih genih odkrili še, da lahko poleg familiarne oblike ALS-a povzročijo tudi sporadično 

obliko ALS, vendar v manjšem odstotku kot pri FALS (Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, 

2015). Primer: mutacije gena SOD1 so odgovorne za nastanek ALS pri približno 20 % primerov 

FALS in pri približno 5 % primerov SALS (Kiernan idr., 2011).  

 

SALS je bolj kompleksna oblika bolezni, saj je zelo težko odkriti pravi vzrok oz. prave vzroke zanjo 

(in s tem posledično najti ustrezno oz. učinkovito zdravilo). Mnogi raziskovalci domnevajo, da je 

bolezen multifaktorska, torej da gre za prepletanje genskih in okoljskih rizičnih dejavnikov. 

Čeprav le ti genski dejavniki ne povzročajo SALS-a direktno (tj. sami po sebi), pa lahko povečujejo 

dovzetnost za razvoj te bolezni (Cwik, 2009). 

 

1.3.1 Zunanji rizični dejavniki   

Glede zunanjih rizičnih dejavnikov je bilo narejenih že mnogo študij in vsaka od njih navaja 

določene možne zunanje rizične dejavnike. Pri tem so raziskovalci prihajali do podobnih ali pa 

povsem nasprotnih rezultatov oz. zaključkov. Zato ostaja še vedno precej nejasnosti glede vloge 

posameznih zunanjih dejavnikov kot rizičnih faktorjev za razvoj ALS-a. 

 

V članku Amyotrophic lateral sclerosis avtorja Wijesekera in Leigh (2009) navajata povzetek 

pregledanih domnevnih zunanjih rizičnih dejavnikov, povezanih z razvojem ALS, ki so bili 

raziskovani v študijah primera. Toda, na žalost, avtorja za nobenega od njih nista opredelila, v 
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kakšnem odnosu je z ALS (npr. premosorazmerje). Sta pa zapisala dva vira. Ti omenjeni dejavniki 

so naslednji:  

o starost ob menopavzi (ženske) 

o prehranski faktorji  

o poškodbe z električnim tokom 

o družinska zgodovina ne-ALS nevrodegenerativne bolezni (Parkinsonova ali Alzheimerjeva 

bolezen) 

o območje bivanja – geografsko (urbano, suburbano ali ruralno)  

o služenje vojske v Zalivski vojni (moški veterani)  

o starost ženske ob nastopu materinstva, število rojstev, zaporedje rojstev, splav  

o poklic  

o intenzivna fizična aktivnost 

o profesionalno igranje nogometa  

o predhodna infekcija s poliomielitisom 

o rasa/narodnost 

o kajenje 

o izpostavljenost toksinom (agrikulturne kemikalije, svinec) 

o travma (npr. poškodba glave) 

o leta izobrazbe 

 

Po uvedbi metod, temelječih na dokazih (ang. »evidence-based methods«), ki so jih uporabili pri 

evalvaciji zgoraj omenjenih narejenih raziskav, pa se je izkazalo, da je le kajenje od vseh 

pregledanih dejavnikov še najbolj verjeten rizični faktor za razvoj ALS. Armon (2013) opozarja, 

da to ni tako nepomembno dognanje, saj, kot pravi, kajenje vpliva na relativno velik del 

populacije in ga je možno tudi preprečiti.  

            

Osebno se z avtorjevim opozorilom povsem strinjam. Pozitiven aspekt pri tem dejavniku je, da je 

eden izmed takšnih, na katerega lahko ljudje vplivamo, saj odločitev za kajenje oz. nekajenje 

sprejema vsak posameznik sam za sebe. Dobro bi bilo, da bi se tega čim bolj zavedali.   

 

1.3.2 Vzročni mehanizmi za razvoj ALS  

Tako kot pri rizičnih dejavnikih tudi tu pri poskušanju pojasnitve natančnih mehanizmov, ki 

pripeljejo do propada motoričnih nevronov, ti mehanizmi še vedno niso povsem znani. V 
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literaturi različni avtorji člankov navajajo ali opisujejo različne možne hipoteze vzročnih 

mehanizmov. Nekaj bolj pogostih hipotez sem zbrala v tabeli 4.  

 

Večina avtorjev navaja naslednje domnevne vzroke:  

 genski faktorji – mutacije določenih genov, kar sproži toksičen učinek funkcije  

 ekscitotoksičnost – prekomerno kopičenje nevrotransmiterja glutamata, kar povzroči 

propad nevronov  

 agregacije proteinov in nevrofilamentov – kopičenje proteinov in komponent strukture 

(skeleta) živčne celice, ni pa še znano, ali je to dejansko vzrok ali morda posledica 

nevrodegenerativnega procesa  

 disfunkcija imunskega sistema – tvorba protiteles proti sestavinam motoričnih nevronov, 

kar vodi do uničenja teh nevronov  

 pomanjkanje nevrotrofičnih faktorjev – ti faktorji bi morda lahko podaljšali preživetje 

motoričih nevronov in s tem upočasnili stopnjo napredovanja ALS 

 oksidativni stres – proces, pri katerem prosti radikali, ki se lahko naberejo v prevelikih 

količinah, poškodujejo nevrone 

                 

So si pa avtorji enotni v tem, da vzrok ni le en sam, ampak gre za delovanje večih vzrokov (pri 

posameznem bolniku).  

 

Tabela 4.   Nekatere hipoteze vzročnih mehanizmov za nastanek oziroma razvoj ALS. 

Vir Domnevni vzroki 

 

 

(Kiernan idr., 2011) 

genski faktorji (mutacije SOD-1 gena), ekscitotoksičnost,  

strukturne nepravilnosti mitohondrijev, disfunkcija ionske 

črpalke, avtofagija, okvarjen sistem aksonskega 

transporta, mehanizmi neživčnih celic,  

agregacije določenih genov 

 

 

 

(Wijesekera in Leigh, 2009) 

genski faktorji (mutacije določenih genov), 

ekscitotoksičnost,  

mitohondrijska disfunkcija (morfološke in biokemijske 

nepravilnosti), okvarjen aksonski transport,  

agregacija nevrofilamentov,  

agregacija proteinov, oksidativni stres, 
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vnetni procesi in prispevek neživčnih celic,  

znižani nivoji nevrotrofičnih faktorjev, apoptoza 

 

 

 

 

(Oliveira in Pereira, 2009) 

oksidativni stres, genski faktorji (mutacija SOD-1 gena),  

nepravilna organizacija citoskeletnih komponent 

(intermediarni filamenti), spremenjen aksonski transport,  

napačno zvite oblike proteinov, agregacija 

nevrofilamentov, agregacija proteinov, ekscitotoksičnost, 

oškodovana regulacija nevrotrofičnih faktorjev (rastna 

faktorja), mitohondrijska poškodba, vpletenost imunskega 

sistema, apoptoza,  

aktivacija neživčnih celic (mikroglia celice) 

 

(Muscular Dystrophy Association, 

2011) 

previsok nivo prostih radikalov, prevelika količina 

glutamata, nakopičenje nevrofilamentov, apoptoza, 

mitohondrijske okvare (poškodbe mitohondrijske DNK),  

nepravilnosti imunskega sistema (vloga mikroglia celic),   

virusi in drugi infektivni agensi, toksini 

 

 

1.3.3 Zahodnopacifiška oblika ALS?   

V povezavi z iskanjem vzrokov za razvoj bolezni ALS je zanimivo, da so odkrili nekaj geografskih 

lokacij, vse v območju zahodnega Pacifiškega oceana, kjer se je ta bolezen (v času po drugi 

svetovni vojni) množično pojavljala (Armon, 2013; Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Prvo žarišče je bilo na otoku Guam. Zbolevali so prvotni prebivalci (Chamorros), ki so pogosto 

imeli še parkinsonizem in demenco oz. t. i. parkinsonizem-demenca kompleks (PDC). Drugo 

žarišče so odkrili na polotoku Kii na Japonskem v dveh vaseh, tretje pa pri ljudeh iz plemen Auyu 

in Jakai na zahodnem delu Nove Gvineje. Stopnje incidence (pojavnost), prevalence (razširjenost) 

in mortalitete (smrtnost) so bile za 50- do 100-krat višje kot pri naključni obliki ALS-a v ZDA 

(Armon, 2013). V zadnjih štirih desetletjih se je stopnja incidence ALS-a in PD-kompleksa 

zmanjšala, a se je kasneje za PDC zopet nekoliko povišala (Wijesekera in Leigh, 2009).  

 

Vzrok oz. vzroki za tako visoko pojavnost ALS na omenjenih območjih so zaenkrat še neznani. Za 

otok Guam so predpostavljali, da bi bili vzroki lahko povezani z nevrotoksini v prehrani 
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tamkajšnjih prebivalcev. Študije pa niso potrdile te hipoteze niti nobenega okoljskega toksina 

identificirale kot odločilnega (Hardiman idr., 2011). 

 

 

1.4 Epidemiologija ALS  

Ocena incidence in prevalence za ALS se od države do države nekoliko razlikuje, a globalno 

gledano je skupna stopnja incidence po svetu ocenjena na približno 2 obolela/100.000 

prebivalcev, stopnja prevalence pa je ocenjena na približno 7/100.000 (Oliveira in Pereira, 2009). 

 

Moški obolevajo pogosteje kot ženske (moški:ženske je okvirno 1,5:1). A to velja le pri sporadični 

obliki te bolezni, kajti pri familiarni obliki je razmerje med spoloma enako (Wijesekera in Leigh, 

2009). 

 

Po navedbah avtorjev Wijesekera in Leigh (2009) je povprečna starost oseb z ALS-om ob začetku 

sporadične oblike bolezni med 55 in 65 let, le pri 5 % primerov oseb z ALS-om se bolezen prične 

pred njihovim 30. letom starosti. Pri familiarni obliki bolezni je starost oseb ob začetku približno 

10 let nižja (cca. 45-55 let) in te osebe zaradi narave tovrstne oblike bolezni tudi hitreje umrejo. 

 

Najvišja starost oseb z ALS-om je ob začetku bolezni med 58. in 63. letom starosti pri sporadični 

obliki ter med 47. in 52. letom pri familiarni obliki (Kiernan idr., 2011). Se pa tudi ti podatki 

malenkost razlikujejo od študije do študije, saj navajajo različne najnižje in najvišje starosti ob 

pojavu bolezni (50-75 let (Hardiman idr., 2011)). To velja za sporadično obliko. Lahko pa bolezen 

prizadene tudi precej starejše in precej mlajše ljudi, celo otroke (v zelo redkih primerih) (Cwik, 

2009).                          

 

Doba preživetja oseb z ALS, od simptomatičnega začetka bolezni, je v povprečju 3 leta. Samo 25 

% obolelih je takšnih, ki preživijo 5 let, po 10 letih življenja z ALS pa je živih le še 10 % bolnikov 

(Shaw idr., 2014).  
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1.5 Diagnostika/diagnosticiranje ALS   

Zaenkrat testa za ALS še ni, zato ostaja njena diagnoza izključno klinična, dokaze, ki to diagnozo 

podpirajo, pa se pridobi s pomočjo številnih preiskav (Shaw idr., 2014). Diagnoza ALS-a je tako v 

osnovi sestavljena iz značilnih kliničnih znakov, skupaj s preiskavami za izključitev sindromov, ki 

posnemajo ALS (npr. multifokalna motorična nevropatija (ang. »Multifocal motor neuropathy«), 

cervikalna spondiloična mielopatija (ang. »Cervical spondylotic myelopathy«), Kennedyjeva 

bolezen (ang. »Kennedy's disease«)) (Wijesekera in Leigh, 2009). To je pomembno za 

diferencialno diagnostiko. 

 

Možni sklopi diagnostičnih metod so sledeči: elektrofiziološke študije (npr. EMG10, študije 

prevodnosti živcev, TMS11), slikovne preiskave (npr. MRI12,  PET13, SPECT14), laboratorijski testi 

(npr. serumsko testiranje, analize cerebrospinalne tekočine) ter biopsija mišic in nevropatološke 

študije, kadar je potrebno izključiti sindrom, ki posnema ALS (Wijesekera in Leigh, 2009).  

Za katere preiskave konkretno se bo zdravnik oz. specialist nevrolog odločil, pa je odvisno od 

vsakega posameznega primera posebej. Glede na navedbe drugih virov so med preiskavami, ki 

sem jih naštela za odkrivanje znakov ALS, najpogosteje omenjene EMG, MRI, študije prevodnosti 

živcev in krvne preiskave.  

 

Za pomoč pri procesu diagnosticiranja in klasificiranja pacientov za namene raziskovalnih študij 

in testiranja zdravil je skupina strokovnjakov oblikovala El Escorial kriterije (leta 1994), ki pa so 

bili v preteklosti in sproti nekajkrat revidirani (ponovno pregledani in popravljeni, dopolnjeni) 

(Wijesekera in Leigh, 2009). Tako so leta 1998 nastali Airlie House kriteriji in leta 2008 še Awaji 

kriteriji (Hardiman idr., 2011).  

S pomočjo teh kriterijev se ugotavlja stopnjo zanesljivosti diagnoze. Na podlagi te diagnoze pa se 

ustrezajoče paciente lahko vključi v procese testiranja zdravil (Wijesekera in Leigh, 2009). Vsak 

izmed kriterijev vsebuje štiri možne kategorije zanesljivosti diagnoze, v katere se lahko uvrsti 

posameznega pacienta (Oliveira in Pereira, 2009). Primeri prej omenjenih kategorij so npr.: 

                                                           
10

  EMG: elektromiografija 

11
  TMS: transkranialna magnetna stimulacija 

12
  (ang.) MRI: magnetnoresonančno slikanje (ang. »magnetic resonance imaging«) 

13
  PET: pozitronska emisijska tomografija 

14
  (ang.) SPECT: enofotonska emisijska računalniška tomografija (ang. »single-photon emission computed 

tomography«) 
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klinično zanesljiva ALS (ang. »clinically definite ALS«), klinično verjetna ALS (ang. »clinically 

probable ALS«), verjetna – laboratorijsko podprta ALS (ang. »probable – laboratory supported 

ALS«) in možna ALS (ang. »possible ALS«) (kategorije Airlie House kriterija) (Oliveira in Pereira, 

2009).    

Primer vsebine posameznih kategorij pa prikazujem s spodnjo tabelo, ki sta jo v svojem članku 

navedla Oliveira in Pereira (2009). 

 

Tabela 5. Revidirani kriteriji Svetovne zveze za nevrologijo za diagnosticiranje ALS 

(revidirani El Escorial): kategorije zanesljivosti diagnoze (Oliveira in Pereira, 2009)    

Klinično zanesljiva ALS   

 Dokazi o znakih oškodovanosti ZMN in SMN v bulbarnem področju in najmanj dveh 

spinalnih področjih ali 

 Prisotnost znakov oškodovanosti ZMN v dveh spinalnih področjih in znakov 

oškodovanosti SMN v treh spinalnih področjih 

Klinično verjetna ALS  

 Dokazi o znakih oškodovanosti ZMN in SMN v najmanj dveh področjih z nekaj znaki 

oškodovanosti ZMN rostralno k znakom oškodovanosti SMN  

Verjetna – laboratorijsko podprta ALS 

 Klinični dokazi o znakih oškodovanosti ZMN in SMN v samo enem področju ali 

 Samo znaki oškodovanosti ZMN v enem področju in znaki oškodovanosti SMN, definirani 

z EMG kriteriji v najmanj dveh mišicah, ki ju oživčujeta različni živčni korenini oz. živca, v 

dveh udih 

Možna ALS  

 Znaki oškodovanosti ZMN in SMN v samo enem področju ali 

 Samo znaki oškodovanosti ZMN v dveh ali več področjih ali 

 Znaki oškodovanosti SMN, najdeni rostralno k znakom oškodovanosti ZMN 

Področja: bulbarno, vratno, prsno in ledveno-križnično; ZMN: zgornji motorični nevroni; SMN: spodnji motorični 

nevroni 

 

1.5.1 Pozna diagnoza 

Preden pacient dobi končno diagnozo, preteče veliko časa – lahko traja več mesecev ali celo več 

kot leto dni. V članku z naslovom Amyotrophic lateral sclerosis avtorji navajajo, da je povprečni 
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čas do postavitve diagnoze okrog 14 mesecev. Razlogov za tako dolgo dobo je več (Kiernan idr., 

2011).   

 

Osebni oz. splošni zdravnik je običajno prvi strokovnjak, h kateremu oseba z ALS pride na 

pregled, kadar ima kakršnekoli težave. Da bi osebni zdravnik lahko prepoznal znake bolezni ALS, 

mora biti najprej sploh seznanjen, da ta bolezen obstaja in mora poznati njene splošne 

bolezenske znake (Russell idr., 2013). Je pa ALS zelo redka bolezen in je zato majhna verjetnost, 

da se bo zdravnik v svoji praksi z njo kdaj srečal (Shaw idr., 2014).  

Dejstvo je tudi, da jo je težko prepoznati predvsem v začetni fazi, ko znaki in simptomi še niso 

tako očitni – lahko so bolj prikriti in se jih zato lahko pogosto spregleda ali pa so precej 

nerazločni, nespecifični in jih zato ljudje večkrat pripišejo običajnemu procesu staranja (saj so 

obolele osebe običajno starejši ljudje) (McCarthy, 2012).  

To je tudi eden izmed razlogov, da osebe z ALS šele kasneje obiščejo zdravnika. Drugi pa je, da se 

odpravijo k zdravniku šele takrat, ko jih težave začnejo motiti oz. ovirati v vsakdanjem življenju 

(Russell idr., 2013).  

Značilno za ALS je, da znaki bolezni niso povsem enaki pri vseh bolnikih, niti celoten razvoj 

bolezni (pri njih) ne poteka enako (zaporedje in število izraženih znakov, hitrost napredovanja 

bolezni ipd.) (Hardiman idr., 2011).   

Poleg tega do sedaj še vedno ni na voljo nobenega testa za ugotavljanje bolezni ALS, temveč je 

potrebno izvesti več različnih pregledov in preiskav, da bi jo lahko diagnosticirali (McCarthy, 

2012). Vse te raziskave pa zahtevajo svoj čas (Oliveira in Pereira, 2009).  

Obstaja tudi veliko bolezni in motenj, ki posnemajo ALS in s tem zdravnikom otežujejo (hitro) 

prepoznavanje ALS-a (McCarthy, 2012).  

Prav tako lahko časovni zamik postavitve diagnoze ALS povzročijo možne zmotne oz. napačne 

interpretacije nevrofizioloških in nevroradioloških rezultatov (Kiernan idr., 2011), saj kažejo v 

drugo smer nadaljnjega ugotavljanja diagnoze. 

 

1.5.2 Napačna diagnoza   

Večinoma zaradi zadnjih dveh vzrokov pa se neredko zgodi, da se bolniku z ALS postavi napačno 

diagnozo. Pravzaprav je to postal že velik oz. pomemben problem, na kar izpostavljata tudi 

Oliveira in Pereira (2009). Po njunih navedbah podatki, zbrani iz številnih študij, ki so bile 

narejene v zadnjih dveh desetletjih, kažejo na visoke ocene deleža napačnih diagnoz v splošni 

medicinski populaciji.  
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Skupina avtorjev povzema, da je bilo po podatkih Škotskega registra ALS (ang. »Scottish ALS 

registry«) ugotovljenih 8 % napačno-pozitivnih diagnoz. Do podobnih odstotkov so prišli tudi pri 

drugih študijah, narejenih na populaciji, medtem ko se je odstotek napačno-negativnih diagnoz 

približal kar 44 % (Kiernan idr., 2011).   

 

1.5.3 Prognostični faktorji 

Zaradi heterogenosti ALS-a med obolelimi osebami je težko vnaprej napovedati, kakšen bo njen 

nadaljnji razvoj in kako hitro bo potekala. Proučevanja bolezni ALS so prinesla nekaj podatkov o 

faktorjih, ki so povezani s trajanjem bolezni oz. preživetjem. Različni avtorji navajajo različne 

faktorje. Nekateri izmed slednjih so navedeni pri več avtorjih. Takšni so npr. starost ob pojavu 

bolezenskih znakov, predel telesa, kjer so se prvi znaki pojavili, respiratorna (dis)funkcija in čas 

od pojava prvih znakov do postavitve diagnoze. Določeni prognostični faktorji predstavljajo 

indikatorje podaljšanega preživetja oseb z ALS, drugi pa krajšega.  

 

Podaljšano preživetje osebe z ALS je povezano s pojavom začetnih znakov bolezni v predelu 

okončin, nižjo starostjo osebe ob nastopu bolezni in daljšim časom do postavitve diagnoze. Na 

podaljšano preživetje naj bi nakazovali tudi dva podtipa ALS-a, in sicer progresivna mišična 

atrofija (PMA) in primarna lateralna skleroza (PLS) ter oblika ALS-a z opletajočimi okončinami 

(ang. »flail-limb variant«) glede na njihovo počasnejše napredovanje bolezni. Faktorji, povezani s 

krajšim preživetjem osebe, pa so pojav začetnih znakov bolezni v bulbarnem predelu telesa, višja 

starost ob nastopu bolezni in zgodnja disfunkcija respiratornih mišic (Kiernan idr., 2011).   

 

Hardiman idr. (2011) poleg prej naštetih prognostičnih faktorjev med indikatorje podaljšanega 

preživetja dodajajo še hiperlipidemijo in obravnavo bolnika v multidisciplinarni kliniki, medtem 

ko so med indikatorje krajšega preživetja navedli še naslednje: krajši interval od pojava prvih 

znakov bolezni do postavitve diagnoze, nedohranjenost, nizko kardiovaskularno tveganje, 

oškodovanost izvršilnih funkcij, hitro upadanje točk na skali ALSFRS-R in nosni vdihovalni tlak nižji 

od 40 cm vode. Določeni faktorji so pri teh avtorjih bolj natančno opredeljeni kot pri večini 

drugih avtorjev, npr. starost v letih (podaljšano preživetje: starost pod 50 let; krajše preživetje: 

starost nad 65 let), respiratorna disfunkcija je opredeljena z vrednostjo vitalne kapacitete - FVC 

(krajše preživetje: FVC manjša od 50 %) in predel telesa s prvimi znaki v okončinah natančneje z 

vrsto okončin (podaljšano preživetje: spodje okončine).  
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K faktorjem, ki so bili večkrat navajani, sta Wijesekera in Leigh (2009) povzela še podtip ALS-a 

PMA in obliko ALS-a z opletajočimi rokami (ang. »flail-arm«), kriterije El Escorial in uporabo 

riluzola. Dva prognostična faktorja sta bolj opredeljena, in sicer čas do postavitve diagnoze 

(krajši) ter osnovni FVC (znižan). Le za podtip in obliko ALS-a je omenjeno, da sta povezana z 

boljšo prognozo.  

 

Za razliko od vseh do sedaj zapisanih avtorjev, ki so podajali prognostične faktorje zgolj z 

medicinskega področja, pa so pri nekaterih avtorjih v nabor indikatorjev zajeti tudi tisti z drugih 

področij, npr. psihosocialnega, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja bolnikov z ALS. Kot 

primer navajam faktorje, ki naj bi bili povezani z bolj ugodnim izidom bolezni: samopercepcija 

dobre kvalitete življenja, pozitiven odnos (ang. »attitude«), mreža podpornih prijateljev in 

družine, prisotnost zakonskega ali bližnjega podpornega partnerja in močan čut za spiritualnost 

(»What is Amyotrophic Lateral Sclerosis?«, 2005).  

 

V obsežni francoski študiji, namenjeni za identifikacijo prognostičnih faktorjev preživetja, so med 

več kot stotimi pregledanimi in ocenjenimi variablami našli 13 med seboj neodvisnih faktorjev, s 

katerimi so nadalje oblikovali poenostavljen točkovnik (ang. »score«) za napoved preživetja oseb 

z ALS, imenovan RL401S (Oliveira in Pereira, 2009). 

 

 

1.6 »Zdravljenje«/obvladovanje ALS 

ALS prizadene številna področja posameznikovega življenja (fizično, čustveno, komunikacijsko, 

socialno, partnersko, finančno itd.) in nenazadnje vpliva tudi na njegove svojce oz. bližnje 

(Oliveira in Pereira, 2009).  

 

ALS je sicer neozdravljiva bolezen, a jo lahko »zdravimo« oz. poskušamo obvladovati (»What is 

Amyotrophic Lateral Sclerosis?«, 2005).  

 

Pri tem je cilj izboljšati ali vsaj ohranjati kakovost bolnikovega življenja in mu omogočiti čim dlje 

trajajočo samostojnost (Wijesekera in Leigh, 2009).  
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Enako kot pri katerikoli drugi bolezni sta izrednega pomena zgodnje prepoznavanje in sledeča 

zgodnja intervencija, ki pa mora biti specifična oz. ustrezna za posamezne simptome (Oliveira in 

Pereira, 2009). Na ta način se tudi omogoči uspešnejše obvladovanje simptomov. 

 

Številne simptome in težave, s katerimi se soočajo osebe z ALS, je mogoče blažiti oz. zmanjševati 

z različnimi farmakološkimi in nefarmakološkimi sredstvi in terapijami.  

 

1.6.1 Načini obvladovanja posamezne težave/simptoma 

                                         

Šibkost mišic telesa 

Osebam z ALS se priporoča program telovadnih vaj z namenom, da se upočasni slabenje mišic 

telesa ali zakasni napredovanje njihovega upadanja. Da vaje dosežejo svoj učinek, je zelo 

pomembno z njimi začeti čim prej po postavitvi diagnoze ALS. Paziti je potrebno, da so vaje 

zmerne intenzivnosti in z njimi se tudi ne sme pretiravati, saj v nasprotnem primeru lahko 

naredijo več škode kot koristi. Program telovadnih vaj naj bo sestavljen iz razteznih vaj, vaj za 

moč oz. vaj z utežmi in aerobnih vaj (Oliveira in Pereira, 2009).  

Glede na izvedeno študijo, kjer so primerjali učinke raztezne vadbe na eni in učinke vadbe z 

utežmi na drugi strani, se je izkazalo, da je bolnikom bolj koristila vadba z utežmi. Namreč, 

šibenje delovanja njihovih mišic se je upočasnilo in kvaliteta njihovega življenja je počasneje 

upadala (Oliveira in Pereira, 2009).  

 

Pri tistih osebah z ALS, pri katerih šibkost njihovih telesnih mišic že moti nekatere funkcije (npr. 

hojo, ravnotežje), lahko pomagajo enostavni ortopedski ali drugi pripomočki npr. palice za hojo, 

različne opornice, posebni pripomočki za hranjenje itd. (Klinični inštitut za klinično 

nevrofiziologijo, 2015). V kasnejših fazah bolezni pa so potrebni tehnično bolj zahtevni 

pripomočki ali naprave, npr. dvigalke, invalidski vozički, naprave za premeščanje itd.  

 

Spastičnost 

Pri spastičnosti se pomoč lahko nudi na dva načina. En način je z zdravili, ki pa imajo sicer 

stranske učinke, kot so npr. utrujenost, zaspanost, šibkost (Jackson, 2009). Drugi način pomoči 

pa je lahko z različnimi terapijami – fizioterapija, hidroterapija in krioterapija (Wijesekera in 

Leigh, 2009). Vaje, ki pridejo v poštev pri fizioterapiji, so raztezne, razgibalne ali aerobne vaje 

(McCarthy, 2012).   
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Zdravnik se pri vsakem bolniku posebej odloči za najbolj primerno vrsto terapije oz. kombinacije 

le teh.  

 

Pretirano slinjenje (sialoreja) 

Pri osebah z ALS je pretirano slinjenje pogosto prisotno, a le to ni posledica povečane produkcije 

sline, temveč nastane zaradi težav, ki jih imajo osebe z ALS pri požiranju, in zaradi oslabelih mišic 

ustnic. Prisotnost odvečne sline v ustni votlini lahko povzroči davljenje, kašljanje, vsekakor pa je 

rezultat slinjenje (ang. »drooling«) (Jackson, 2009). 

 

Sialorejo je možno blažiti z antiholinergičnimi zdravili, ki so pri nekaterih osebah z ALS učinkovita, 

pri drugih pa niso. V teh primerih se lahko poskusi z injekcijami botulin toksina. Omenjena 

zdravila imajo lahko resnejše stranske učinke (npr. zaprtost, impotenca, zamegljen vid, hitro bitje 

srca) in poleg tega za nekatere ljudi niso primerna (osebe z glavkomom, povečano prostato ali 

motnjami srčnih dovodov) (Jackson, 2009).   

 

Namesto zdravil se lahko uporablja sesalne napravice za odsesavanje odvečne nakopičene sline. 

Možno je tudi obsevanje žlez slinavk (Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Gosta sluz 

Zaradi upadanja zmožnosti močnega kašljanja imajo osebe z ALS vedno več težav z nabiranjem 

ali zastajanjem sluzi v dihalnih poteh. Ob dihanju skozi usta ali premajhnem vnosu tekočine se 

sluz zgosti, kar še bolj otežuje njeno odstranjevanje. Vzrok goste sluzi so lahko tudi nekatera 

zdravila (Jackson, 2009).  

 

V primeru šibkega kašlja se bolnikom svetuje izvajanje tehnike za osvobajanje te sluzi iz dihalnih 

poti, česar pa naj bi jih naučil le usposobljen strokovnjak (McCarthy, 2012).   

 

Z različnimi zdravili se težave s sluzjo lahko olajšajo oz. ublažijo. Med njimi so npr. ekspektoranti 

(zdravila za lažje izkašljevanje) ali β-blokatorji. Koristne so tudi medikamentne inhalacije in 

uporaba vlažilcev zraka (Jackson, 2009).   

 

Priporoča se spremembe prehrane, in sicer izločitev mlečnih izdelkov, zmanjšanje vnosa alkohola 

in kofeina ter povečanje vnosa drugih tekočin. Pri prehrani se kot alternativno možnost 
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(ponekod) omenja tudi dodatno uživanje soka temnega grozdja, olja iz grozdnih pešk, citrus 

pastil brez sladkorja in papajinih tablet (Jackson, 2009).  

 

Na voljo je tudi mehanična naprava za vpihovanje-izpihovanje, ki je namenjena odstranjevanju 

sluzi iz dihalnih poti osebe. Uporabna je zlasti takrat, ko že navedeni pristopi oz. ukrepi ne 

zadoščajo več, vendar naj njeno vpeljavo presodi zdravnik (Jackson, 2009).  

Kot invazivna metoda je možna še izvedba traheostomije15 (ALS Society of Canada, b.d.).  

 

Laringospazem 

Ena izmed težav, ki se lahko pri osebah z ALS še pojavijo, so tudi laringospazmi. Laringospazem je 

nenaden krč mišic glasilk, ki pri osebi povzroči občutek dušenja. Običajno traja nekaj sekund in 

nato sam od sebe popusti (Jackson, 2009).  

Vzrok za njegovo sprožitev je lahko močan vonj, dim, alkohol, aspiracija sline ali tekočine, 

začinjena hrana ali gastroezofagalni refluks (Jackson, 2009). Laringospazem pa naj bi se običajno 

pojavljal tudi med izvajanjem operacije pri postopkih intubacije ali ekstubacije bolnikov 

(Kühnlein idr., 2008). 

 

Najboljša pomoč pri laringospazmih je, da jih oseba že vnaprej prepreči tako, da se poskuša čim 

bolj izogibati snovem, ki te spazme povzročajo. Kadar se laringospazem sproži, si lahko bolnik 

pomaga sam, in sicer z izvajanjem različnih tehnik, npr. gibanje brade navzgor in naprej ali 

dihalne tehnike za čiščenje grla (McCarthy, 2012).  

 

Naslednja možnost pomoči so različna zdravila – zdravila za zmanjšanje mišičnih krčev, za pomoč 

pri prebavi, proti želodčni kislini (McCarthy, 2012) ali zdravila proti gastroezofagalnemu refluksu 

(Jackson, 2009). 

 

Depresija in anksioznost 

To sta pogosti spremljevalki oseb z ALS, od trenutka, ko izvedo za svojo diagnozo. Na začetku so 

takšni občutki pričakovani glede na naravo same bolezni, a čim dlje časa ko trajajo, tem večjo 

                                                           
15

  traheostomija (tracheostomia): »kirurško izrezanje okenca v sprednjo trahealno steno, skozi katero se 

vtakne kanila za dihanje«;  traheostoma (tracheostoma): »kirurško narejena odprtina skozi kožo in 

sprednjo steno sapnika« (Wikipedia, 2016)   
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škodo lahko tej osebi povzročijo. Posledice njune prisotnosti so lahko vidne kot izguba interesov 

za aktivnosti, slabši apetit, razdražljivost, motnje spanja, izolacija ipd. (Jackson, 2009). 

 

Priporoča se pogovor z osebnim zdravnikom, ki presodi ali zadoščajo pogostejši kontakti z 

bolnikom za spremljanje njegovega psihičnega in čustvenega stanja ali je potrebna napotitev k 

drugim strokovnjakom (npr. psiholog, socialni delavec, psihiater). Svetuje se tudi pomoč 

podpornih skupin, ki jih lahko oseba poišče sama ali pa s pomočjo socialnega delavca (Jackson, 

2009). 

 

Kadar začne depresija ali anksioznost ovirati vsakdanje funkcioniranje osebe, pa je potrebna še 

ustrezna pomoč z zdravili. Najpogosteje so to antidepresivi ali anksiolitiki (Jackson, 2009). 

 

Emocionalna labilnost (psevdobulbarni afekt) 

Neredko lahko osebe z ALS nenadoma planejo v nenadzorovan smeh ali jok, brez pravega razloga 

in neustrezno glede na trenutno situacijo ali kontekst. Jok je pogostejši od smeha in lahko traja 

dlje časa ali pa ga oseba težko prekine oz. zaustavi. Psevdobulbarni afekt se dogaja približno 

polovici omenjenih oseb in je pogosteje prisoten pri bulbarni obliki ALS. Vzrok zanj še ni povsem 

znan, a se predvideva, da naj bi nastal kot posledica oškodovanosti dela možganov (ALS Society 

of Canada, b.d.). 

 

Emocionalna labilnost lahko postane zelo moteča v odnosu do partnerja ali bližnjih oseb in v 

drugih socialnih stikih. Oseba z ALS se lahko začne umikati iz odnosov in izolirati, zato je 

pomembno, da se psevdobulbarni afekt uspešno obvladuje (ALS Society of Canada, b.d.). 

 

Potrebno ga je diagnostično ločiti od depresije, saj se njun terapevtski pristop razlikuje, kljub 

uporabi podobnih zdravil (ALS Society of Canada, b.d.). 

 

Dizartrija in komunikacija 

Bolezen ALS med drugimi mišicami prav tako prizadene mišice obraza in vratu ter vse ostale 

mišične strukture znotraj tega predela. Posledice slabenja omenjenih mišic se zato odražajo v 

moteni obrazni mimiki in tudi v govoru oseb z ALS. Pojavljajo se težave pri artikulaciji in govor 

osebe postaja čedalje bolj nerazumljiv (dizartrija). To pa nadalje začne ovirati njeno komunikacijo 

z drugimi ljudmi (McCarthy, 2012). 

 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

26 
 

Priporočljivo je, da se osebo z ALS čim prej napoti k logopedu, še najbolje bi bilo takoj po 

postavitvi diagnoze oz. ko težave še niso tako izrazite. 

 

V primeru, da so prisotne težave še blažje oz. manjšega obsega, lahko zadostujejo že 

enostavnejši ukrepi, kot so izogibanje razmeram, ki so neugodne za (po)govor (npr. hrupno 

okolje, oddaljenost od sogovornika), uporaba različnih dopolnitvenih strategij (npr. abecedna 

dopolnitev, tematska dopolnitev) in uporaba preprostejših pripomočkov/pomagal (npr. 

ojačevalci glasu, komunikacijske tablice) (Beukelman, Fager in Nordness, 2011).  

 

Z napredovanjem bolezni pa naravni govor osebe z ALS postane funkcionalno neučinkovit in tudi 

prej omenjeni načini pomoči ne zadostujejo več. Zato je tedaj oz. že pred tem potrebno uvesti 

naprednejša komunikacijska sredstva, ki lahko celo nadomestijo govor osebe z ALS (npr. različni 

komunikatorji, SGD16 naprave, računalniki) (McCarthy, 2012). 

    

Disfagija 

Kot je bilo zapisano že zgoraj (pri dizartriji in komunikaciji), postajajo pri osebah z ALS vedno bolj 

oslabele tudi mišice bulbarnega predela. Obolele osebe imajo težave pri žvečenju in požiranju 

tako hrane kot tekočin (ALS Society of Canada, b.d.).  

 

Posledice se kažejo v začetku kot kašljanje in davljenje, kasneje še kot pogoste aspiracije. Težje 

prehranjevanje se odraža v izgubi telesne teže in dehidraciji, aspiracije pa povzročajo pljučnice, ki 

so lahko za osebo usodne (ALS Society of Canada, b.d.).  

 

Osebo je potrebno zgodaj napotiti k ustreznim strokovnjakom (logoped, dietetik oz. nutricionist), 

ki jo naučijo, kako se izogibati težavam pri hranjenju ali jih preprečevati z uporabo posebnih 

tehnik varnega požiranja, prilagoditvijo položaja telesa in s spremembo prehrane (ALS Society of 

Canada, b.d.).  

 

Ko postane oralni vnos hranil in tekočin nezadosten ali prenevaren za osebo z ALS, je potrebno 

vzpostaviti še druge poti hranjenja, kot npr. preko hranilnih cevk (npr. s PEG - perkutano 

endoskopsko gastrostomijo) (ALS Society of Canada, b.d.).  

 

                                                           
16

  SGD: (ang. »Speech-Generating Devices«) naprave, ki producirajo govor    
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Bolečina 

Bolečina ni značilnost ALS-a, ampak nastane sekundarno kot posledica drugih težav, npr. zaradi 

izgube mobilnosti, prisotne spastičnosti, mišičnih krčev, šibkosti mišic, ki ne zmorejo premikati 

uda (Jackson, 2009). 

 

Pri blagih krčih mišic lahko pomagajo že zadostna hidracija ali raztezne vaje. Razgibalne in 

raztezne vaje naj bi preprečevale sklepne kontrakcije in poleg tega blažile ali odpravljale krče in 

togost mišic. Močnejše krče in/ali togost mišic, ki ovirajo vsakdanje funkcioniranje osebe z ALS, 

pa je potrebno lajšati z ustreznimi zdravili (npr. mišični relaksanti) (Jackson, 2009). 

Od nemedikamentnih oblik pomoči pri mišičnih krčih navajajo še hidroterapijo in masaže 

(Wijesekera in Leigh, 2009).   

 

V primerih nemobilnosti – bodisi delov telesa bodisi oslabelosti vseh hotnih mišic – je potrebno 

večkratno menjavanje položaja telesa, udov ali glave in pasivno razgibavanje, da se preprečuje 

nastajanje bolečin (in tudi preležanin). Za enak namen se priporoča tudi uporabo opreme, ki 

zmanjšuje pritisk na posamezne dele telesa oz. mesta na telesu (npr. posebne blazine) (ALS 

Society of Canada, b.d.).  

 

Samo bolečino se lahko odpravlja z enostavnimi analgetiki ali nesteroidnimi protivnetnimi 

zdravili, ko pa ti niso več dovolj učinkoviti za osebo, se uporabi opiate (Wijesekera in Leigh, 

2009).   

 

 

Največji izziv pri simptomatskem »zdravljenju« predstavljata dihanje in nutricija oz. 

prehranjevanje.  

 

Dihanje 

V začetni fazi bolezni osebe z ALS običajno nimajo težav z dihanjem, z napredovanjem bolezni pa 

dihalne mišice čedalje bolj slabijo in postopoma se osebe soočajo z vedno več težavami. 

Najpogosteje se pojavljajo t. i. kratka sapa (dispneja) ob naporu oz. aktivnosti (npr. ob 

govorjenju, ob hranjenju), motnje spanja, hipoksemija17, jutranji glavoboli, izčrpanost, zaspanost 

preko dneva, nizka koncentracija in ortopneja (Wijesekera in Leigh, 2009).  

                                                           
17

  hipoksemija: znižana koncentracija kisika v arterijski krvi (Veliki slovar tujk, 2002)   
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Obstajajo različne tehnike za preverjanje upadanja dihalne funkcije pri osebah. Med njimi se 

najpogosteje uporablja forsirana vitalna kapaciteta (FVC). Ustreznejši tehniki oz. meri pa sta 

maksimalni tlak v ustih ob vdihu (MIP) in maksimalni tlak v nosu ob sunkovitem vdihu skozenj 

(SNIP), saj bolj natančno napovesta oškodovanost dihalne funkcije. Dodatna pozitivna lastnost 

obeh omenjenih tehnik je, da sta morda bolj izvedljivi pri bolnikih z znatno šibkostjo obraznih 

mišic v primerjavi s tehniko FVC (Kiernan idr., 2011).  

Priporočljivo je izvesti tudi nočno pulzno oksimetrijo, pri kateri se ugotavlja zasičenost bolnikove 

krvi s kisikom ali z ogljikovim dioksidom. Kajti ti rezultati lahko razkrijejo obdobja nočne 

hipoventilacije med bolnikovim spanjem in poleg tega predstavljajo enega od faktorjev za 

presojo uvedbe umetne dihalne podpore (Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Dokler so dihalne težave oseb z ALS še manjšega obsega, se jih lahko obvladuje že z različnimi 

vajami kontroliranega dihanja in s popravki drže telesa. Pozornost je potrebno posvetiti tudi 

kontroliranju ustnih, nosnih in žrelnih izločkov, saj njihovo nabiranje predstavlja dodatno oviro 

pri dihanju in nevarnost aspiracije. Za odstranjevanje teh izločkov se lahko uporabijo posebne 

tehnike asistiranega kašljanja, v dodatno pomoč pa so tudi sesalne napravice (ALS Society of 

Canada, b.d.).   

Strategije ukrepanja za to obdobje vključujejo še tehnike preprečevanja aspiracij, tehnike 

varnega požiranja in spremembe konsistence hrane (Hardiman idr., 2011).   

 

Kadar slabenje dihalne funkcije že toliko napreduje, da naravno dihanje osebe ne zmore več 

zagotoviti zadostne količine kisika za preskrbo telesa, je potrebna uvedba umetne podpore 

dihanju. Le ta se lahko izvaja na dva načina – z neinvazivno (NIV) ali invazivno mehansko 

ventilacijo (IMV). O teh možnostih in posledicah (tako pozitivnih kot negativnih) pa mora biti 

bolnik informiran že precej zgodaj, da bo imel na voljo dovolj časa za premislek in odločitev 

(McCarthy, 2012). 

 

Obstajajo določeni kriteriji, kdaj naj bi se uvedlo NIV, a se vseeno ta čas začetka od države do 

države razlikuje. Na voljo je več vrst NIV. Najpogosteje se uporablja naprava z dvonivojskim 

pozitivnim tlakom (BiPAPTM). Običajno je NIV z začetka namenjena le nočni uporabi, saj se takrat 

največkrat pojavlja hipoventilacija. Uporaba NIV se postopoma razširi tudi na dnevna obdobja, ki 

so čedalje daljša z napredovanjem bolezni. Študije so pokazale, da NIV izboljšuje kvaliteto 

življenja bolnikov z ALS in podaljšuje njihovo preživetje (Wijesekera in Leigh, 2009).  
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Bolnikom, ki morda ne zmorejo tolerirati NIV (npr. bolniki z znatno bulbarno oškodovanostjo), in 

tistim, ki NIV ne (z)morejo več zadostno koristiti, se ponudi vpeljavo IMV (Kiernan idr., 2011) ali 

pa imajo na voljo kvečjemu paliativni način pomoči (tj. blaženje težav in simptomov z zdravili – 

opiati in sedativi) (ALS Society of Canada, b.d.).  

 

Za IMV, ki se jo uvede s pomočjo traheostomije, se odloči le malo bolnikov z ALS (manj kot 5 %). 

Slabosti niso povezane le s subjektivnim vidikom, saj je bolnik še bolj odvisen in onesposobljen. 

Zaradi stalne prisotnosti tujka (traheostome) v telesu se okrepi produkcija izločkov, ki jih je 

potrebno odstranjevati z odsesavanjem (podnevi in ponoči) in poleg tega naraste pogostost 

infekcij. Mesto vstavitve stome se lahko vnema, krvavi ali pa se tvorijo granulacije. Oskrba je bolj 

zahtevna, poteka 24 ur na dan, potrebni so usposobljeni skrbniki. Vendarle pa ima uporaba IMV 

tudi svoje dobre strani. V primerjavi z NIV omogoča precej daljše preživetje, je bolj zanesljiva in 

bolnik ne potrebuje nobenih mask, elastik na obrazu in s tem tudi ni nobenih pritiskov na kožo 

(McCarthy, 2012).  

 

Nutricija oz. prehranjevanje 

Zadostna prehranjenost je upoštevanja vreden faktor za okrevanje pri vsakem bolniku ne glede 

na vrsto bolezni. Še toliko bolj pomembna je pri osebah obolelih z ALS, kjer se zaradi slabenja 

mišic telesa pojavijo težave s prehranjevanjem.  

 

Med težave v povezavi s prehranjevanjem sodijo težave z žvečenjem in požiranjem (disfagija), 

aspiracija, dehidracija, težave s samostojnim hranjenjem, nedohranjenost in izguba telesne teže 

(Wijesekera in Leigh, 2009).  

 

Vzdrževanje dobro uravnotežene prehrane, ki zadosti vsem nutritivnim in energetskim potrebam 

osebe z ALS, je cilj vsakodnevne prehranske oskrbe te osebe (Kasarskis in Hucks, 2013). 

 

Zaenkrat še ni znano, da bi oboleli z ALS potrebovali posebno dieto, saj ni dovolj podatkov, ki bi 

kazali na to, da bi posebna vrsta hrane vplivala na upočasnitev napredovanja bolezni ALS ali jo 

celo zaustavila. Osebam z ALS se priporoča zdrav način prehranjevanja, ki dnevno vključuje hrano 

iz vseh skupin živil, v priporočenih razmerjih kot jih prikazuje prehranska piramida (sadje in 

zelenjava; žita, žitni izdelki in druga ogljikohidratna živila; mleko in mlečni izdelki; meso, ribe in 

zamenjave; maščobe, olja, oreščki in semena; slaščice (Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS, 
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2014)) (Kasarskis in Hucks, 2013). Za načrtovanje in sestavo obrokov so v pomoč smernice 

organizacij za prehrano (npr. USDA18) (Dalton, 2009). 

 

Bolniku se priporoča sodelovanje z dietetikom, da mu na podlagi bolnikovih informacij o količini 

in vrstah živil, ki jih uživa, pomaga pripraviti spremembe jedilnika za optimalno prehranjevanje, 

glede na bolnikove nutritivne potrebe. Pri osebah z ALS je zelo pomembno spremljanje 

predvsem njihovega nutritivnega statusa in njihove telesne teže skozi celoten potek bolezni. Na 

spremembe je potrebno takoj odreagirati, saj bo bolnik v nasprotnem primeru težko pridobil 

nazaj izgubljeno težo (Chu, 2005). 

  

Zaradi disfagije (in z njo povezanimi možnimi težavami – zatikanje hrane v požiralniku, davljenje, 

aspiracije) postane prehranjevanje osebi z ALS neprijetno in poleg tega oseba porabi precej časa 

ter energije za zaužitje posameznega obroka. Vse to vodi do zmanjševanja vnosa tako živil kot 

tekočin.  

 

Poleg tega je bolezen sama povezana s stanjem hipermetabolizma, zato bolnik potrebuje večji 

vnos energije (Wijesekera in Leigh, 2009). Hipermetabolični proces tudi hitreje troši zaloge 

hranil, ki jih je potrebno nadomeščati, da se prepreči izguba telesne teže. Obroki pa morajo biti 

tudi uravnoteženi, da vsebujejo vsa hranila in v zadostni količini. Mehanizmi v povezavi s stanjem 

hipermetabolizma še niso pojasnjeni, a je pri osebah z ALS pojav uvrščen v povezavo s skrajšanim 

preživetjem (Kiernan idr., 2011). 

 

Bolniki z znatno oškodovanostjo zgornjih udov si težko sami pripravljajo hrano oz. obroke in se 

težko sami hranijo, zato se pri njih lahko pojavi dehidracija in razvije nedohranjenost (Wijesekera 

in Leigh, 2009). Tveganje za dehidracijo se prav tako lahko pojavi pri bolnikih s težavami pri hoji, 

saj zaradi oteženega dostopanja do stranišča omejujejo svoj vnos tekočine. Ustrezno hidracijo se 

lahko vzdržuje s pitjem zadostne količine tekočine, ki pa ne sme vsebovati kofeina. V primeru 

težav s požiranjem redkih tekočin se le te zamenja z zgoščenimi tekočinami ali z gostejšo hrano 

(npr. jogurt, puding). Znaki slabe hidracije organizma so zmanjšano uriniranje, suha usta, 

gostejša slina in zaprtje (Dalton, 2009). 

 

                                                           
18

  USDA: Oddelek za agrikulturo Združenih držav Amerike 
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Slednje se lahko pojavi tudi zaradi drugih vzrokov, ki pa so ravno tako povezani s prehrano in 

šibkostjo mišic. To so vnos premajhne količine vlaknin in tekočine, premalo gibanja in oslabljene 

trebušne mišice (Oliveira in Pereira, 2009). Zaprtost pa lahko povzročajo tudi nekatera zdravila, 

npr. antiholinergična zdravila, opioidni analgetiki. Obvladovanje zaprtosti je možno z vnosom 

zadostne količine tekočin, s povečanim vnosom vlaknin in rednimi obroki. Priporoča se 

vzpostavitev rutine odvajanja. Kot dodatno pomoč se uporablja sredstva za mehčanje blata in ob 

potrebi odvajala. Kadar tudi to ne pomaga, pa lahko zdravnik predpiše ustrezna zdravila (ALS 

Society of Canada, b.d.).  

 

1.6.2 Farmakološka sredstva oz. zdravila za ALS 

Kljub dolgotrajnim prizadevanjem raziskovalcem še ni uspelo odkriti zdravila ali sredstva, s 

katerim bi lahko osebe, obolele z ALS, ozdravili te uničujoče bolezni. Izmed množice sredstev, ki 

so bila preiskušena v kliničnih študijah, se je le pri riluzolu pokazal efekt na podaljšanje 

preživetja, a zmeren. Je tudi edino odobreno zdravilo za »zdravljenje« ALS v ZDA (Cwik, 2009; 

Wijesekera in Leigh, 2009). 

 

Raziskovanja na področju ALS so še vedno v največji meri usmerjena v iskanje zdravila oz. 

učinkovine, ki bi zaustavilo to bolezen ali vsaj upočasnilo njeno napredovanje (Muscular 

Dystrophy Association, 2011). V številnih kliničnih študijah se nadaljuje preizkušanje različnih 

snovi in/ali njihovih komponent ter različnih terapevtskih pristopov (Wijesekera in Leigh, 2009). 

Russell idr. (2013) pa navajajo spletno stran, kjer se lahko bolniki (oz. vsakdo, ki bi ga to 

zanimalo) seznanijo o tem, katere klinične študije so v teku. 

 

1.6.3 Druge vrste pomoči    

Pod dobro zdravstveno oskrbo pacienta poleg medikamentnih terapij sodijo še druge vrste 

pomoči, s katerimi se poskuša čim bolj izboljšati kvaliteto bolnikovega življenja in čim dalj časa 

ohranjati bolnikovo neodvisnost. To so med drugim psihološko svetovanje, različne 

prilagoditvene strategije, pogovori s člani multidisciplinarnega tima, podporne naprave in 

pripomočki, dostopnost do informacij, nudenje informativnega gradiva (tiskano gradivo – knjige 

in vodiči o bolezni, DVD-ji, internetni viri …) itd. (McCarthy, 2012). 
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1.7 Multidisciplinarni tim   

Ključni dejavnik pri obvladovanju težav in nudenju pomoči osebam s tako zahtevno in uničujočo 

boleznijo, kot je ALS, predstavlja multidisciplinarni tim. Njegovo pomembnost in učinek sta 

slikovito prikazala avtorja Oliveira in Pereira (2009) z besedami: »Multidisciplinarni tim je 

spremenil zgodovino te bolezni« (str. 751).  

 

Zdravstvena oskrba je naredila velik korak naprej na poti izboljšanja kakovosti življenja oseb z 

ALS, saj je bil multidisciplinarni tim prepoznan kot najboljši pristop k oskrbi teh oseb (Oliveira in 

Pereira, 2009). 

Raziskave so pokazale, da bolniki z ALS, ki so deležni multidisciplinarne obravnave, živijo dlje časa 

in imajo boljšo kvaliteto življenja v primerjavi z bolniki, ki so obravnavani v običajni nevrološki 

ustanovi (Harrington-Moroney in Andrews, 2009).  

V članku z naslovom Amyotrophic lateral sclerosis so avtorji zapisali, da so se multidisciplinarni 

modeli oskrbe razvili kot dejavnik predvidevanja preživetja, saj so uspeli zmanjšati tveganje 

umrljivosti za 45 % v 5 letih (Kiernan idr., 2011).  

 

Za bolnike z ALS bi bilo najbolj optimalno, da se po pomoč obrnejo na multidisciplinarne klinike, 

ki so specializirane tudi za bolezen ALS, saj tam dobijo vsestransko obravnavo in oskrbo od 

strokovnjakov z različnih področij na enem mestu (Harrington-Moroney in Andrews, 2009). V 

literaturi je možno večkrat zaslediti, da večina bolnikov z ALS, ki so vodeni na takšni kliniki, hodi 

na redne preglede vsake tri mesece. Tak interval pregledov je priporočen tudi v izoblikovanih in 

sprejetih načelih ALS obravnave, kot navaja članek avtorjev Oliveira in Pereira (2009)19.  

Na ta način se bolniki seznanijo z možnimi rešitvami trenutnih tegob ter s težavami, ki jih lahko v 

tem krajšem obdobju do naslednjega pregleda še pričakujejo (»A Multidisciplinary Approach to 

Care«, 2005).  

 

Prednosti tovrstnih klinik oz. klinik s tovrstnim (multidisciplinarnim) pristopom je več. Ena izmed 

njih je ravno v tem, da so vsi strokovnjaki zbrani na enem mestu, kar je v korist tako bolnikom 

kot vsem udeleženim strokovnjakom v sklopu obravnave bolnika. Informacije med bolnikom in 

posameznim specialistom ter med specialisti se tako hitreje izmenjujejo. Obolelim z ALS ni 

potrebno hoditi k posameznemu specialistu na različne lokacije, kar bi bilo glede na zdravstveno 

stanje bolnikov precej zahtevno in utrujajoče. Zbrani strokovnjaki lažje tekoče sodelujejo med 

                                                           
19

  naslov članka: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS): three letters that change the people's life. For ever.  
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seboj, si izmenjujejo izkušnje in pridobivajo nove ter lahko na ta način tudi oblikujejo bolj skladen 

in koordiniran načrt pomoči oz. oskrbe bolnika. Obravnava slednjega je zato lahko celostna in 

vsestranska, kar je bolnikom v veliko pomoč pri obvladovanju težav in jim omogoča lažje 

funkcioniranje (Harrington-Moroney in Andrews, 2009).   

Prednosti multidisciplinarnega pristopa oz. tima pa lahko občutijo tudi svojci in skrbniki oseb z 

ALS v obliki čustvene oz. psihične podpore, ki jim jo takšen tim lahko omogoča (Harrington-

Moroney in Andrews, 2009).   

 

Poleg prednosti pa ima multidisciplinarni pristop tudi nekatere pomanjkljivosti. Celoten pregled 

lahko traja precej dolgo (pogosto več kot tri ure). To je za bolnika naporno in izčrpavajoče, še 

posebej, če prihaja iz oddaljenega kraja. Naenkrat pridobi veliko novih informacij, kar je v času 

trajanja zaporednih pregledov težko predelati in na katere posameznik običajno ni (psihično oz. 

čustveno) pripravljen. Pregledi multidisciplinarne obravnave so lahko veliko finančno breme za 

bolnika oz. njegove družinske člane, kajti le redko bi zdravstvena zavarovalnica v celoti krila vse 

stroške (»A Multidisciplinary Approach to Care«, 2005). 

 

Ameriška akademija za nevrologijo (AAN) je objavila naslednja načela obravnave pacientov z ALS 

(»A Multidisciplinary Approach to Care«, 2005): 

1. Spoštovanje pacientovega odločanja. 

2. Pomembnost informiranja pacientov v skladu z njihovim kulturnim in osebnim 

kontekstom. 

3. Posvečanje pozornosti primernemu (zadostnemu) času za sprejemanje odločitev, ker se 

ta čas lahko spremeni (v teku bolezni) 

4. Pomembnost vsestranske oskrbe pacienta od postavitve diagnoze do paliativne oskrbe v 

terminalni fazi. 

 

Razvite so bile tudi smernice za obravnavo ALS-a, ki temeljijo na obstoječih dokazih (ang. 

»evidence-based«). Smernice se osredotočajo na pet področij (»A Multidisciplinary Approach to 

Care«, 2005):      

1. Informiranje pacientov o diagnozi in prihodnjem razvoju bolezni. 

2. Simptomatično zdravljenje. 

3. Prehranjevanje in cevke za hranjenje. 

4. Obvladovanje dihalnih ovir. 
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5. Paliativna oskrba, ciljana na izboljšanje udobja (ang. »comfort«) in ohranjanje kvalitete 

življenja. 

 

Še posebej so pomembne smernice, ki se nanašajo na dihalne ovire in prehranjevanje, saj 

omogočajo podaljšanje življenja bolnika in dvig kakovosti njegovega življenja. Poudariti je 

potrebno tudi vlogo smernic, ki se nanašajo na paliativno oskrbo in so ključnega pomena za 

ohranjanje tako udobja (ang. »comfort«) in dostojanstva pacienta kot kvalitete njegovega 

življenja v zadnjih fazah bolezni (»A Multidisciplinary Approach to Care«, 2005).  

 

Ravnanje v skladu s temi oblikovanimi smernicami naj bi zagotavljalo visok standard oskrbe oseb 

z ALS in njihovo boljšo obravnavo (»A Multidisciplinary Approach to Care«, 2005). 

  

Kot je bilo že omenjeno, multidisciplinarni tim sestavljajo strokovnjaki z različnih področij. 

Poznati morajo kompleksnost bolezni ALS in imeti vsaj nekaj izkušenj s temi bolniki. Pomembno 

je, da strokovnjaki sodelujejo med seboj, predvsem pa z bolnikom, njegovimi svojci in skrbniki 

(ALS Society of Canada, b.d.). Multidisciplinarni tim naj bi odkrito informiral bolnika o njegovi 

bolezni, ga opremil z znanjem, kako obvladovati simptome, ter mu sproti svetoval o prilagajanju 

na trenutne in prihajajoče spremembe (»A Multidisciplinary Approach to Care«, 2005). 

 

Tim naj bo usmerjen na bolnika kot samostojno osebnost in naj bo bolniku v podporo (McCarthy, 

2012). V okviru tega naj bi bolnika spodbujal k funkcionalnosti in vzdrževal pozitivno naravnano 

vzdušje z opogumljanjem, čustveno podporo in pozornostjo bolniku. Nudil naj bi pomoč pri 

nadomeščanju načinov opravljanja vsakodnevnih bolnikovih aktivnosti z bolj varnimi in 

učinkovitimi. Poleg tega naj bi poskrbel tudi za povezavo bolnika z ustreznimi ponudniki oskrbe, 

potrebne opreme in sredstev podporne tehnologije (ALS Society of Canada, b.d.).  

 

1.7.1 Člani multidisciplinarnega tima    

Na vprašanje, kateri strokovnjaki in koliko jih na splošno sestavlja multidisciplinarni tim za 

obravnavo oseb z ALS, ni povsem enotnega odgovora. Različni viri se po opredelitvi sestave tima 

razlikujejo med seboj. Razlog za to je najbrž dejstvo, da je sestava tima odvisna od številnih 

faktorjev, npr. velikosti in organizacijskih oblik oz. specializiranosti posamezne (ALS) klinike ipd.  
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Poleg tega imajo omenjeni timi neko stalno oz. t. i. glavno skupino strokovnjakov, v katero se 

lahko ob potrebi vključijo še drugi strokovnjaki z ozirom na težave obravnavane osebe 

(Harrington-Moroney in Andrews, 2009).  

 

Glede na različne vire so strokovnjaki, ki pogosto sestavljajo multidisciplinarni tim, sledeči: 

nevrolog, zdravnik primarne oskrbe, klinična medicinska sestra, fiziater, fizioterapevt, logoped, 

delovni terapevt, dietetik, gastroenterolog, pulmolog, respiratorni terapevt in socialni delavec.  

Večkrat pa se timu pridružijo še psiholog, nutricionist, ortotik in delavec duhovne nege oz. 

oskrbe.  

 

Nevrolog: 

postavi ali potrdi diagnozo ALS in določi način (simptomatskega) zdravljenja. Bolnika seznani z 

njegovo boleznijo (ALS), mu opiše običajen potek te bolezni in ga informira o načinih zdravljenja 

(namen, učinki in stranski učinki). Bolnika tudi napoti k drugim specialistom ali terapevtom 

(glede na njegove težave in potrebe) (Harrington-Moroney in Andrews, 2009). 

 

Zdravnik primarne oskrbe: 

po potrebi napoti bolnika do drugih ponudnikov zdravstvene oskrbe in lokalnih služb za pomoč 

bolniku ali od njih pridobi potrebne informacije, ki jih bolnik želi in mu jih posreduje. Zdravnik pri 

bolniku nadaljuje z običajno zdravstveno prakso in zdravi prej obstoječe težave, bolezni. 

Opogumlja bolnika in njegove bližnje ter jim nudi podporo. Z bolnikom se pogovori o njegovih 

razmislekih v povezavi z zadnjimi fazami bolezni, vključno z zapisom odločitev glede načina 

oskrbe v teh fazah (»advance directive«) (ALS Society of Canada, b.d.). 

 

Medicinska sestra: 

ima predvsem vlogo koordinatorja. V okviru tega povezuje posamezne člane tima med seboj, 

bolniku usklajuje urnik obravnav z ostalimi člani tima, mu organizira vse potrebno za posamezno 

obravnavo, nudi zdravstveno oskrbo bolniku in skrbi za njegovo kakovost bivanja v kliniki, vodi 

njegovo dokumentacijo, zanj in za njegove bližnje predstavlja vir informacij, deluje kot 

zastopnica bolnika itd. (Harrington-Moroney in Andrews, 2009).  

 

Fiziater: 

ovrednoti obseg oškodovanosti in funkcioniranja bolnika ter izmeri oz. preiskusi nivo njegovih 

preostalih mišičnih zmogljivosti, vse to z namenom ohranjanja njegovega optimalnega delovanja. 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

36 
 

Dobljeni podatki predstavljajo sestavni del ocene bolnikovega stanja, ki je podlaga za načtovanje 

njegovih obravnav. Fiziater mu tudi priporoča vrste teh obravnav, tako preventivnih kot 

podpornih. Skupaj z drugimi terapevti pretehta ustreznost in uporabo ortoz ter opreme za 

bolnika (McCarthy, 2012). 

 

Fizioterapevt:  

osredotoča se bolj na grobo motoriko posameznika. Ocenjuje bolnikov funkcionalni status, ki 

postaja čedalje bolj omejen zaradi bolezni. Načrtuje primerne vaje za vzdrževanje in optimizacijo 

gibljivosti sklepov ter za preprečevanje kontraktur mišic in te vaje bolniku demonstrira ali mu jih 

pomaga pravilno izvajati. Svetuje izbiro ustrezne opreme ter pripomočkov za podporo delov 

telesa in zagotavljanje večje varnosti gibanja (npr. opornica za vrat, gleženjska ortoza), spodbuja 

bolnikovo gibanje itd. (Harrington-Moroney in Andrews, 2009). 

 

Logoped: 

preveri govorne, komunikacijske in kognitivno-jezikovne sposobnosti bolnika ter ovrednoti 

njegove funkcije žvečenja in požiranja. Bolnika in njegove svojce uči tehnik in strategij dopolnilne 

in nadomestne komunikacije (NDK) ter jim svetuje o načinih učinkovitega medsebojnega 

komuniciranja. Priporoča vrsto sredstev NDK glede na stanje bolnikovih komunikacijskih 

zmožnosti, pomaga pri izbiri ustreznega sredstva in bolnika skupaj s svojci usposablja za uporabo 

izbrane naprave (McCarthy, 2012). 

 

Na področju prehranjevanja logoped bolnika uči tehnik varnega hranjenja, pitja in požiranja 

(McCarthy, 2012), njegove svojce in/ali skrbnika pa uči pravilnega in varnega hranjenja bolnika (v 

kasnejših fazah bolezni). V sodelovanju z dietetikom logoped načrtuje prilagoditve v 

prehranjevanju bolnika.  

 

Delovni terapevt:  

izvaja ocenjevanje bolnikovih finomotoričnih zmožnosti, bolnika, njegove bližnje in skrbnike 

usposablja, kako ohranjati energijo bolnika skupaj z njegovo primerno večjo aktivnostjo. Bolnika 

uči in mu demonstrira vaje za ohranjanje spretnosti, potrebnih za izvajanje vsakodnevnih 

aktivnosti (npr. hranjenje, oblačenje) ter svetuje glede prilagoditev domačega okolja, da bo le to 

varno in nenaporno za bolnikovo gibanje v njem. Poleg tega nudi bolniku pomoč pri izbiri 

primerne podporne opreme (McCarthy, 2012). 
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Dietetik:  

skrbi za vzdrževanje zadostne prehranjenosti in hidracije bolnika. V ta namen ocenjuje njegovo 

stanje prehranjenosti in kalorični vnos, priporoča spremembe sestave njegovih obrokov, da se 

zagotovi uravnotežen vnos hranil (McCarthy, 2012). V sodelovanju z logopedom pripravlja 

prilagoditve v prehranjevanju bolnika in nudi informacije o prehranskih dodatkih za obogatitev 

bolnikovih obrokov. Dietetik tudi oceni uvedbo cevke za hranjenje (PEG) bolnika, ko je to 

potrebno (Harrington-Moroney in Andrews, 2009).     

 

Gastroenterolog: 

nadzira prehransko oskrbo bolnika, uredi vse potrebno za vstavitev sonde20 za hranjenje bolnika 

(ALS Society of Canada, b.d.) in priporoči ustrezen tip sonde glede na anatomijo bolnika (»A 

Multidisciplinary Approach to Care«, 2005). 

 

Pulmolog:  

obvladuje dihalne težave bolnika in določi njegovo referenčno respiratorno funkcijo, da se lahko 

natančneje spremlja upadanje bolnikove dihalne sposobnosti. To omogoča pravočasnejše 

interveniranje. Bolnika seznani z in mu razloži možne načine pomoči pri dihanju (npr. neinvazivna 

ventilacija, traheostomija), ko njegove dihalne zmožnosti ne bodo več zadostovale. Po aplikaciji 

izbrane dihalne pomoči bolniku pa pulmolog obvladuje ali nadzira njeno oskrbo (Harrington-

Moroney in Andrews, 2009).  

 

Respiratorni terapevt:  

oceni stanje pljučne funkcije bolnika, oblikuje strategije za vzdrževanje preostale funkcije 

njegovih dihalnih mišic in ga seznani s kompenzacijskimi dihalnimi tehnikami, ki jih bolnik 

uporablja med govorom in hranjenjem. Uči ga načinov čiščenja dihalnih poti, ohranjanja energije 

in sproščanja dihalnih mišic. Predlaga, kako obvladovati upadajočo zmožnost dihanja in kako 

ukrepati v primeru odpovedi dihanja (McCarthy, 2012).  

 

 

                                                           
20

  sonda: gumijasta, kovinska ali plastična priprava (navadno v obliki cevke) za preiskovanje, zdravljenje ali 

hranjenje;  hranilna sonda: upogljiva plastična ali gumijasta cev, skozi katero se vnašajo živila v želodec ali 

jejunum (Wikipedia, 2016) 
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Socialni delavec:  

daje bolniku in njegovim družinskim članom informacije o pravnih, finančnih vidikih in o virih v 

njihovi lokalni skupnosti ter jim pomaga pri dostopanju do teh virov. Nudi jim svetovanja ali pa 

jih napoti do ustreznih agencij, ki nudijo njim potrebne svetovalne storitve. Pomaga pri 

načrtovanju in organizaciji ukrepov za potrebe bodoče oskrbe. Tako bolniku kot njegovim 

svojcem nudi emocionalno podporo in pomaga pri lažjem premagovanju njihovih psihičnih 

obremenitev (McCarthy, 2012).  

 

 

1.8 Vloga svojcev  

Poudariti je potrebno, da pomemben del multidisciplinarnega tima predstavljajo tudi bolnik sam, 

njegovi skrbniki in svojci. Slednji so udeleženi na dva načina: kot aktivni člani (dajalci pomoči) 

tima in kot »pasivni« člani tima (prejemniki pomoči). 

 

a) kot aktivni člani (dajalci pomoči)  

Svojci bolnika ali njegovi partnerji so najpogosteje tisti, ki skrbijo za obolelo osebo in prav tako 

nosijo največji delež bremena skrbništva obolelega, saj so bolniki običajno v domači oskrbi. V 

začetnem delu bolezni ta pomoč in podpora fizično še ni zahtevna in zajema bolj psihološko, 

emocionalno in morebiti finančno podporo. Z napredovanjem bolezni pa bolnik potrebuje vedno 

več pomoči in na čedalje več področjih (pri osebni negi, mobilnosti, komunikaciji, prehrani  

zdravstvena oskrba itd.). Posledično se s tem obremenitev svojcev bolj in bolj povečuje.  

Namesto obolele osebe opravljajo še vsa tista opravila, ki jih ta ne (z)more več (nabava, pošta, 

finančne zadeve itd.). 

 

V stikih in komunikaciji z drugimi ljudmi svojci postanejo »posrednik« za vzpostavitev stikov, 

»vezni člen« za uspešen potek interakcije ali »tolmač« v primeru motenj, ovir oz. težav pri tej 

interakciji.   

 

Pri obvladovanju težav osebe z ALS imajo poleg svojcev oz. skrbnikov zanjo pomembno vlogo 

tudi njeni prijatelji, znanci, daljnji sorodniki, ki s svojimi obiski, druženjem in vzpostavljanjem 

stikov ohranjajo osebo vključeno v družabno življenje in dogajanje.  

S socialnimi stiki se tudi krepi uporaba NDK sredstev, ki jih oseba z ALS potrebuje za 

komuniciranje.  
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b) kot »pasivni« člani (prejemniki pomoči) 

Glede na zgoraj navedeno povečevanje obremenitev svojcev bolnika oni prav tako doživljajo 

velik fizični, psihični in emocionalni stres. Zato je nudenje podpore v obliki različnih svetovanj, 

podpornih skupin, rednih sprostitev ipd. tudi za svojce še kako potrebno (Hardiman idr., 2011). 

Za njihovo razbremenitev bi bilo zelo koristno (periodično) za določen čas oz. obdobje zamenjati, 

nadomestiti njihovo oskrbo bolnika s storitvami zunanjih izvajalcev (Asnani in Gilroy, 2013). Na ta 

način se lahko vsaj malo fizično in psihično odpočijejo in sprostijo od neprestane vključenosti v 

oskrbo obolele bližnje osebe ter se posvetijo svojim potrebam.  

 

Za ustrezno in pravilno oskrbo bolnika se morajo svojci oz. skrbniki naučiti določenih postopkov v 

povezavi z zdravstveno oskrbo (npr. odmerjanje in aplikacija zdravil, pomoč pri razgibalnih vajah, 

pri dihalnih vajah, priprava in sestava obrokov za bolnika ipd.) ter z uporabo, vzdrževanjem in 

oskrbo komunikacijskih in drugih pripomočkov (npr. hranilne cevke, traheostoma ipd.).  

Vse to znanje pa si morajo šele pridobiti, zato je racionalno in nujno svojcem in skrbnikom nuditi 

tudi edukacijo in usposabljanje za tovrstno oskrbo bolnika. Ob tem želim opozoriti na dejstvo, da 

usvojitev vsega tega znanja in spretnosti zahteva določen čas. Zato se priporoča to edukacijo in 

usposabljanje svojcev/skrbnikov začeti primerno zgodaj, torej še preden postane ta oskrba 

bolnika nujna. 

 

Nehote (ali hote) pa svojci lahko tudi vplivajo na odločitve, stališča bolnika v povezavi z 

zdravljenjem oz. obvladovanjem njegovih težav ter v povezavi z nudenjem različne pomoči, in to 

s svojim odnosom do omenjenih tematik.  

 

 

1.9 Paliativna skrb za osebe z ALS 

V zadnjih fazah bolezni dobiva čedalje večji pomen paliativna oskrba/nega za pacienta.   

 

Paliativno oskrbo/nego se lahko opredeli kot pristop, ki izboljša kvaliteto življenja pacientov in 

njihovih družin, ki se soočajo s problemi, povezanimi z življenjsko ogrožujočo boleznijo, kar je 

tudi cilj te oskrbe. Pri tem pristopu se izboljšanje kvalitete življenja načeloma uresničuje s 

preprečevanjem in (o)lajšanjem trpljenja ter s tretiranjem bolečin in drugih problemov, tako na 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

40 
 

fizični in psihosocialni kot na duhovni ravni. Tovrstne cilje na različnih področjih bi najbolje 

udejanjal multidisciplinarni tim strokovnjakov (Oliver, 2014).  

 

ALS je še vedno bolezen, za katero še do danes niso odkrili zdravila, ki bi jo ozdravilo, zato bi se 

lahko oskrbo takšnih pacientov opredelilo kot paliativno že kar od same postavitve diagnoze 

naprej (Oliver, 2014). Torej se običajno ne nanaša zgolj na zadnji del bolnikovega življenja. 

 

V celotnem poteku bolezni in njene obravnave je bolniku z ALS potrebno zagotoviti možnosti, da 

lahko jasno izraža svoje potrebe, želje in odločitve. To je predvsem potrebno, ko se približuje 

zadnja faza bolnikovega življenja, saj so takrat bolnikove zmožnosti izražanja in tudi sprejemanja 

odločitev že močno okrnjene. Zato je še posebej priporočljivo, da se čim prej, že v zgodnjih fazah 

bolezni, začne spodbujati bolnika k razmišljanju o zapisu svojih odločitev in volje – o načinu in 

vrstah obravnave ter oskrbe, ki jih želi prejemati v prihodnje, za primer, če oz. ko tega ne bo 

mogel več izraziti oz. sporočiti (Robarge, 2009). V ameriško oz. angleško govorečih deželah za to 

uporabljajo izraz »advance directive«.  

 

Te zabeležene vnaprejšnje bolnikove opredelitve pa niso dokončne in enkratno dejanje, temveč 

se lahko z napredovanjem bolezni še spreminjajo, zato je potrebno skupaj z bolnikom omenjene 

zapise ob določenih intervalih ponovno pregledati in potrditi njihovo veljavo ali zabeležiti nove 

opredelitve bolnika. Priporoča se interval šestih mesecev (ALS Society of Canada, b.d.).  

Tudi ostali člani multidisciplinarnega oz. paliativnega tima morajo biti vsakokrat seznanjeni s 

spremenjenimi odločitvami in voljo bolnika (ALS Society of Canada, b.d.).  

  

Avtorja Kurent in Polak (2013) prikazujeta tabelo, kjer je naštetih pet načel paliativne 

oskrbe/nege, ključnih pri skrbi za bolnike z ALS (tabela 6).  

 

 

Tabela 6.   Pet načel paliativne oskrbe/nege (Kurent in Polak, 2013) 

 Paliativna oskrba spoštuje cilje, želje in izbire umirajoče osebe. 

 Paliativna oskrba se odziva na zdravstvene, emocionalne, socialne in spiritualne potrebe 

umirajoče osebe. 

 Paliativna oskrba podpira potrebe družinskih članov. 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

41 
 

 Paliativna oskrba pomaga pri dostopanju do potrebnih ponudnikov zdravstvene oskrbe 

in primernih oskrbnih namestitev.   

 Paliativna oskrba razvija pristope, da bi priskrbela odlično oskrbo ob koncu življenja.  

 

 

V končnem stadiju življenja bolnika z ALS je namen paliativne oskrbe ta, da se omogoči in 

zagotovi dostojen in miren odhod iz življenja, na način, kakršnega si je pacient sam želel in se 

sam zanj odločil (ALS Society of Canada, b.d.).  

 

V tujini (Združene države Amerike) je paliativna oskrba prav tako relativno nov pristop, zato se 

tudi programi, ki nudijo tovrstne storitve, močno razlikujejo med seboj. Zaenkrat ni oblikovanih 

nobenih standardov vzpostavljanja in delovanja paliativne oskrbe. Tam se večina programov 

paliativne oskrbe izvaja v zdravstvenih ustanovah, kjer je bolnik hospitaliziran. Bolnik z ALS se 

lahko kadarkoli v času svoje bolezni vključi v tak program, ne glede na to, ali še išče druge oblike 

zdravljenja (Asnani in Gilroy, 2013).                 

 

Poleg paliativne oskrbe/nege pa je v nekateri literaturi govora tudi o hospic oskrbi/negi, ki naj bi 

se od prve razlikovala.  

 

Cilj hospic oskrbe je nuditi bolniku oskrbo oz. nego, ki bo sočutna, optimalne kvalitete in bo 

temeljila na njegovem ugodju. Multidisciplinarni tim lahko pomaga bolniku in njegovim svojcem 

pri razumevanju in blaženju, potešitvi njihovih potreb, nudi tolažbo in psihično oporo v zadnjem 

obdobju bolnikovega življenja ter v času žalovanja (Asnani in Gilroy, 2013; Kurent in Polak, 2013). 

 

V Združenih državah Amerike se večina hospic oskrbe izvaja v domačem okolju, sicer pa tudi v 

negovalnih domovih in samostojnih hospic ustanovah. Za razliko od programov paliativne oskrbe 

se bolniki z ALS lahko vključijo v programe hospic storitev le pod določenimi pogoji. Le ti so 

(Asnani in Gilroy, 2013):  

1. bolnik izpolnjuje določene zdravstvene kriterije,  

2. bolnikova pričakovana življenjska doba ni daljša od 6 mesecev,  

3. bolnik ni več deležen zdravljenja.  

 

Pobudo za napotitev v te programe lahko izrazi bolnik sam, njegovi svojci oz. bližnji ali 

zdravstvena ustanova, ki nudi obravnavo bolniku. Strokovnjaki, ki sestavljajo multidisciplinarni 
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hospic tim, so: medicinske sestre in nutricionisti, negovalke, socialni delavci in kaplani, v 

sodelovanju z zdravnikom, ki je bolnika napotil v hospic (Asnani in Gilroy, 2013; Kurent in Polak, 

2013). 

 

Pri nas (v Sloveniji) potrebno socialno pomoč ter pomoč pri negi in oskrbi bolnika z ALS na domu 

nudijo nekatere javne službe, kot npr. Centri za socialno delo, patronažna služba, Zavod za 

oskrbo na domu in nekateri zasebni servisi ter društva, npr. Slovensko društvo Hospic (Klinični 

inštitut za klinično nevrofiziologijo, 2015).   

 

Omenjeno društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1995, deluje kot nevladna in neprofitna 

humanitarna organizacija, s ciljem zagotoviti neozdravljivo bolni osebi čim boljšo kakovost 

preostalega življenja. Glavna dejavnost društva je celostna oskrba hudo bolnih ljudi ali ljudi z 

napredovalo kronično boleznijo v zadnji fazi njihovega življenja. Pomoč nudijo tudi svojcem 

obolelih oseb, še kasneje v času žalovanja. Oskrba je osnovana na strokovnem timskem pristopu 

in jo izvajajo za to delo dodatno usposobljene diplomirane medicinske sestre in diplomirani 

socialni delavci ter ustrezno usposobljeni prostovoljci. Glede na potrebe posameznega bolnika se 

v delo lahko vključijo še drugi strokovni delavci (npr. zdravnik, patronažna sestra, duhovnik …). 

Večinoma se oskrba izvaja na domu obolele osebe (Slovensko društvo Hospic, 2015).  
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III DRUGI DEL 

2 LOGOPED in ALS             

2.1 Kdo je logoped?  

Splošna opredelitev logopeda je precej podobna med različnimi logopedskimi organizacijami oz. 

zvezami (tudi med evropskimi državami). Opredelitev je pri nekaterih bolj splošna, pri drugih pa 

bolj praktično usmerjena. Stalni komite govornih in jezikovnih terapevtov – logopedov držav 

članic Evropske unije (CPLOL) (2013), na primer, opredeljuje logopeda kot: »Govorni in jezikovni 

terapevt je strokovnjak odgovoren za prevencijo, ocenjevanje, obravnavanje in znanstveni študij 

človeške komunikacije in z njo povezanih motenj.«    

 

Ameriška zveza za govor, jezik in sluh (ASHA) (2015) pa navaja nekoliko konkretnejšo 

opredelitev, in sicer, da je logoped: »Strokovnjak, ki je izobražen za preverjanje govornega in 

jezikovnega razvoja in za obravnavanje govornih in jezikovnih motenj (včasih neformalno 

omenjen kot govorni terapevt). Logoped lahko tudi pomaga ljudem s težavami požiranja.«  

 

Manjše razlike se opazijo pri opredelitvi delovnih področij oz. nalog logopeda po različnih 

državah, ki jih prikazujejo njihove logopedske organizacije oz. zveze na svojih spletnih straneh. 

Pri nekaterih ne omenjajo na primer težav povezanih s sluhom (npr. DlogS21, HLD22, F.L.I.23, 

IASLT24) ali s požiranjem (npr. DlogS, HLD), pri nekaterih drugih pa vključujejo še težave povezane 

z logičnim in matematičnim mišljenjem (npr. ALO25, FNO26).  

 

Vrste težav, ki jih lahko logoped obravnava, so naslednje (CPLOL, 2013): 

 motnje artikulacije  

 govorne motnje 

                                                           
21

  DlogS: Društvo logopedov Slovenije 

22
  HLD: Hrvaško logopedsko društvo   

23
  F.L.I.: Zveza italijanskih logopedov 

24
  IASLT: Irsko združenje (ang. »association«) govornih in jezikovnih terapevtov 

25
  ALO: Luksemburško združenje (ang. »association«) ortofonistov 

26
  FNO: Nacionalna zveza ortofonistov 
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 glasovne motnje (funkcionalnega vzroka, kot posledica travme ali organske, razvojne ali 

pridobljene) 

 motnje govornega jezika  

 motnje pisnega jezika (disleksija, disortografija, disgrafija) 

 motnje, ki vplivajo na matematično in logično mišljenje 

 zgodnja edukacija in obravnava (terapija) za različne motnje pri malih otrocih 

 učenje branja z ustnic za ljudi, pri katerih so se pojavile okvare sluha 

 učenje govora gluhih otrok in jezikovna terapija za ljudi s pridobljeno okvaro sluha 

 terapija afazije in druge govorne in jezikovne motnje nevrološkega izvora 

 terapija hranjenja in požiranja 

 terapija za motnje, ki vplivajo na Evstahijevo cev 

 

Seveda pa se vsak logoped v okviru svojega dela ne ukvarja z vsemi navedenimi težavami. 

Odvisno je, pod kateri sektor sodi njegovo konkretno delovno mesto (npr. zdravstveni sektor, 

izobraževalni sektor) in za katero področje težav se specializira (npr. govorno in jezikovno 

področje, področje glasu ipd.).   

 

Iz literature in spletnih strani različnih logopedskih organizacij oz. zvez so razvidna različna 

poimenovanja (v angleškem jeziku) za izraz »logoped« (ang. »logopedist«). Uporabljajo se še 

govorno-jezikovni terapevt (ang. »speech-language therapist (SLT)«) ali govorno-jezikovni 

patolog (ang. »speech-language pathologist (SLP)«) ali le govorni terapevt (ang. »speech 

therapist«), lahko pa tudi komunikacijski terapevt (ang. »communication therapist«).                                                                                                    

 

 

2.2 Delo oz. vloga logopeda pri ALS 

Zaradi progresivne narave same bolezni ALS postajajo prizadete mišice čedalje šibkejše in 

propadajo. To velja tudi za mišice ust in vratu, ki nadzirajo govor, omogočajo funkcijo požiranja 

ter dihalne mišice, ki pomagajo govor tvoriti. Poleg teh dihalnih mišic so prizadete tudi tiste, ki so 

zadolžene za kontrolo dihanja. Večina bolnikov z ALS v času napredovanja bolezni dokončno 

izgubi sposobnost govora, požiranja in dihanja. Z vidika komunikacije je potrebno omeniti še 

postopno propadanje drugih mišic (npr. ostale obrazne mišice), ki so udeležene pri neverbalni 

komunikaciji. 
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Vse te navedene težave pa se lahko pojavijo že na začetku bolezni – v primeru bulbarne oblike 

ALS-a (Muscular Dystrophy Association, 2011).   

 

Posledice odmiranja zgoraj omenjenih mišic oz. mišičnih skupin se kažejo v obliki naslednjih 

znakov:  

 dizartrija (» … motorična motnja govora, za katero so značilne nepravilnosti artikulacije 

in govorna nerazumljivost.« (Tomik in Guiloff, 2010, str. 4)), 

 disfagija (»otežkočeno požiranje, motnja pri požiranju« (Medicinski terminološki slovar, 

1987, str. 78)) in  

 dispneja (»oteženo dihanje z neprijetnim občutkom napora dihalnih mišic« (Dispneja, 

2015)).  

 

Pri približno 10 % pacientov se razvijejo tudi jezikovne težave (poleg abnormalne osebnosti in 

vedenjskih težav), kar do 30 – 40 % bolnikov z ALS pa ima podobne, a bolj prikrite kognitivne 

deficite (Shaw idr., 2014).  

 

Vloga logopeda pri obravnavi pacientov z ALS presega tradicionalno govorno terapijo, saj glede 

na težave, ki se pojavljajo pri bolnikih, obsega celotno komunikacijo (ne le govor) in še področji 

požiranja in dihanja.   

 

Na področju komunikacije je glavni cilj logopedske obravnave zagotavljanje učinkovite 

komunikacije pacienta skozi celoten proces bolezni. V okviru tega »Logoped nudi strategije za 

izboljšanje razumljivosti govora bolnika in za preprečevanje utrujenosti v teku komuniciranja. 

Logoped lahko tudi pomaga posamezniku pri uporabi pripomočka za nadomestno in dopolnilno 

komunikacijo, da bi lahko učinkovito komuniciral, ko produkcija govora morda ne bi bila najbolj 

ustrezna komunikacijska opcija.« (ASHA, 2015). Poleg pomoči pri uporabi pripomočka za NDK pa 

lahko logoped bolniku pomaga tudi pri presoji in izbiri pripomočka (Krivickas, 2009).   

 

Logoped je tudi specialist na področju požiranja, saj nekatere mišice, ki so aktivne pri funkciji 

govora, delujejo tudi pri procesu požiranja (Muscular Dystrophy Association, 2011). Pri 

pacientovih težavah s požiranjem je osnovna skrb logopeda zagotovitev varnega in efektivnega 

požiranja (Adams, Kazandjian in Cheng, 2009). Z napredovanjem pacientove bolezni pa je 

potrebno še sodelovanje z dietetikom ali nutricionistom (ALS Society of Canada, b.d.). 
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Logoped izvaja presoje funkcije požiranja in bolnika uči ustreznih strategij požiranja oz. 

kompenzacijskih tehnik (Krivickas, 2009). Skupaj z dietetikom oz. nutricionistom pa skrbi za 

pacientov zadosten kalorični vnos ter bolniku svetuje o zanj ustrezni konsistenci hrane in pijače, 

ki jo uživa (Robarge, 2009).  

 

Dihanje in govor (verbalna komunikacija) sta tesno povezana med seboj – saj je dihanje eden 

izmed temeljnih (pred)pogojev za produkcijo glasu (in s tem tudi govora) – zato je v tej diplomski 

nalogi delo logopeda na področju respiracije zajeto že pri opisovanju njegovega dela na področju 

komunikacije oz. pod poglavjem Logopedska obravnava govora oseb z ALS. Iz tega razloga delo 

logopeda na področju dihanja tudi ne bo posebej opisano. Vseeno pa bo nekaj več besed 

namenjenih delu z bolniki (z ALS), ki imajo skozi sapnik vstavljeno cevko (zaradi izvršene 

traheostomije) ali pa so odvisni od t. i. ventilacijskih naprav oziroma naprav za umetno 

predihavanje. 

 

V primerih, ko se pri osebi z ALS pojavijo težave z dihanjem, se delo logopeda dopolnjuje z delom 

respiratornega terapevta (Adams idr., 2009).  
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3 GOVOR, JEZIK in KOMUNIKACIJA pri OSEBAH z ALS 

 

Komunikacija ima veliko vlogo na vseh področjih človekovega življenja. Že v času otroštva 

sooblikuje otrokov fizični in psihični razvoj, v vseh življenjskih obdobjih pa prispeva k razvoju 

našega emocionalnega in kognitivnega sveta (Jelenc, 1998). Predstavlja tudi temeljni socialni 

proces, ki je osnova za življenje v družbi (Vreg, 1997, v Jelenc, 1998). Sposobnost komuniciranja 

nam omogoča sporočanje naših potreb, želja, počutij, misli in povezovanje z okoljem, ki nas 

obdaja (Habermas, 1984, v Jelenc, 1998). Komunikacija je, po besedah Jelenčeve (1998), izjemno 

pomembna za razvoj osebnosti in identitete posameznika. 

Vsega tega se v vsakdanjem življenju premalo zavedamo, premalo razmišljamo o tem. Šele 

takrat, ko je naša sposobnost komuniciranja ovirana ali oškodovana, spoznamo, kako pomembna 

dejansko je komunikacija (Jelenc, 1998). 

 

Sam pojem »komunikacija« so različni avtorji različno definirali. Primer: 

»Komunikacija je katero koli dejanje, s katerim človek posreduje ali sprejme sporočilo druge 

osebe« (Ogrin in Korošec, 2013, str. 91). 

ali  

»Predstavlja dvostranski recipročni proces, medsebojno izmenjavanje sporočil s komunikacijskim 

partnerjem« (Vreg, 1997, v Jelenc, 1998, str. 7). 

 

Obstaja več vrst komunikacije, npr. namerna (hotna) ali nenamerna (nehotna), signalna ali 

simbolna itd. (Jelenc, 1998). Izpostavila pa bi predvsem delitev komunikacije na verbalno in 

neverbalno, saj menim, da se neverbalne vse premalo zavedamo in upoštevamo. 

 

 

Osnovni komponenti komuniciranja predstavljata jezik in govor. Ta dva pojma pogosto 

uporabljamo kot sopomenki, a njun pomen se razlikuje (Jelenc, 1998).  

Sledita po dve opredelitvi jezika in govora, so pa možne še številne druge. 

 

Jezik  

»Jezik je abstrakten sistem simbolov, arbitrarnih in konvencionalnih, ki ga uporablja določena 

skupina ljudi, to je narod oz. ljudje določene jezikovne skupnosti« (Jelenc, 1998, str. 20).  

 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

48 
 

»Jezik je razumevanje in/ali uporaba govornega (to je poslušanje in govorjenje), pisnega (to je 

branje in pisanje) in /ali drugega komunikacijsko simbolnega sistema (npr. ameriški znakovni 

jezik). Jezik lahko klasificiramo tudi kot receptivni (to je poslušanje in branje) in ekspresivni (to je 

govorjenje in pisanje)« (ASHA, 2015).  

 

Govor 

»Govor predstavlja sistem glasov in glasovnih kombinacij, ki jih posameznik proizvaja s svojimi 

govornimi organi« (Jelenc, 1998, str. 19). 

 

»Govor je verbalno sredstvo komuniciranja« (ASHA, 2015).   

Govor je sestavljen iz artikulacije, glasu in fluentnosti (ASHA, 2015). 

 

Pogoj, da posameznik lahko uporablja določen jezik, je, da se ga nauči oz. ga usvoji. Noben jezik 

se namreč ne podeduje. Za uporabo jezika se moramo naučiti pomena simbolov (npr. glasovi, 

besede, kretnje itd.), ki jih ta jezik vsebuje, in njihovih kombinacij ter pravil, ki veljajo za 

oblikovanje teh kombinacij (Jelenc, 1998).  

 

Za razliko od ostalih živih bitij je govor značilen le za ljudi. Sposobnost govora nam omogočajo 

trije (biološki) sistemi, in sicer artikulacijski (ustnice, jezik, nebo, zobje), vibracijski (glasilke, grlo, 

mišice grla) in respiracijski sistem (pljuča, respiratorne mišice, diafragma) (Jelenc, 1998).  

Tako kot pri jeziku je tudi pri govoru potrebno poznati pomene njegovih osnovnih elementov (tj. 

glasov) in pravila za njihovo povezovanje. V nasprotnem primeru govora ne moremo uporabljati 

za uspešno sporazumevanje z drugimi ljudmi (Jelenc, 1998). 

 

 

3.1 Težave oseb z ALS pri govoru/komunikaciji  

Kot je bilo že omenjeno, se osebe z ALS soočajo tudi s težavami pri govoru (dizartrija) in pri 

požiranju (disfagija). To se pojavi prej pri bulbarni obliki bolezni (za razliko od spinalne oblike), pri 

kateri sta najpogostejša simptoma ravno dizartrija in disfagija. Po navedbah Kühnlein idr. (2008) 

so študije pokazale prisotnost dizartrije pri 93 % pacientov z ALS z bulbarnimi simptomi, 

prisotnost disfagije pa pri 86 % omenjenih pacientov. Kot začetni simptom pri ALS je dizartrija 

pogostejša od disfagije (8-krat) in kot taka prizadene 25 – 30 % bolnikov z ALS (Tomik in Guiloff, 

2010).  
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Dizartrija sodi med motorične govorne motnje in nastane zaradi oškodovane mišične kontrole 

govornega sistema (Brownlee in Palovcak, 2007). Vzrok zanjo je lahko amiotrofična lateralna 

skleroza, lahko pa jo povzročajo še številni drugi patološki procesi kot npr. določene nevrološke, 

cerebrovaskularne bolezni, določeni tumorji, določene polinevropatije ali mišične distrofije 

(Tomik in Guiloff, 2010).  

 

Zaradi šibkosti, oslabelosti, nekoordinacije ali rigidnosti mišičja v bulbarnem predelu pride do 

nepravilnosti, motenj v gibanju posameznega govornega organa (natančnost, hitrost, obseg) in 

upada v njihovi moči (tonusu) (Brownlee in Palovcak, 2007), kar se odraža v celotni govorni 

produkciji (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).                          

 

Pri ALS je dizartrija lahko flacidna, spastična ali mešana (flacidno-spastična). Tip oz. vrsto 

dizartrije opredelimo glede na prevladujoče znake. V primeru večje oškodovanosti spodnjih 

motoričnih nevronov bodo prevladovali znaki flacidnega ali bulbarnega tipa dizartrije, pri večji 

oškodovanosti zgornjih motoričnih nevronov pa bodo prevladovali znaki spastičnega ali 

psevdobulbarnega tipa. Mešani ali flacidno-spastični tip dizartrije bo izražen ob prisotnosti 

znakov prej omenjenih oškodovanosti obeh vrst motoričnih nevronov (Tomik in Guiloff, 2010). 

 

Osebe z ALS imajo običajno mešani tip dizartrije. V začetnih fazah bolezni so sicer lahko prisotni 

oz. lahko prevladujejo le znaki enega tipa dizartrije (ali flacidni ali spastični tip). Z napredovanjem 

bolezni pa se čedalje bolj pojavljajo tudi znaki drugega tipa dizartrije, tako da se v kasnejših fazah 

bolezni težave dizartrije kažejo kot mešani tip (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).  

 

Znake posameznega tipa dizartrije je težko navesti, saj različni avtorji v svojih člankih podajajo 

različen nabor teh znakov pri posamezni vrsti dizartrije (tabela 7).  

 

 

Tabela 7.    Znaki flacidne in spastične dizartrije, ki jih navajajo nekateri avtorji v svojih 

člankih. 

Referenca članka 
Tip dizartrije 

flacidni spastični 

(Tomik in Guiloff, 

2010) 

šibke in upadle mišice jezika, 

neba in obraza;  

šibke mišice jezika, neba in obraza; 

slabo dviganje mehkega neba; živahni 
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slabo ali odsotno dviganje 

mehkega neba;  

slabo ali odsotno gibanje 

jezika;  

slabi ali odsotni refleksi 

čeljusti, mišic obraza in siljenja 

na bruhanje (ang. »gag 

reflexes«);  

šibak glas; disfonija;  

nosna emisija zraka;  

slaba artikulacija  

refleksi čeljusti, mišic obraza in siljenja 

na bruhanje (ang. »gag reflexes«);  

počasni gibi jezika;    

možno še: 

emocionalna labilnost;  

živahni »dlančno-bradni« refleksi (ang. 

»palmomental reflexes«); 

Wartenbergovi refleksi (ang. 

»corneomandibular reflexes«); 

šobljenje;  

disfagija; 

nejasen oz. nerazločen, počasen govor 

in glas;  

 

 

(Kühnlein idr., 2008) 

 

 

 

šibak in atrofičen jezik s 

fascikulacijami;  

povešene ustnice;  

iztekanje sline iz ust; 

mehak, šibak, nizek in 

monoton glas 

spastičen jezik z upočasnjenimi gibi;  

zategnjene (retraktirane) orofacialne 

mišice; težave z zapiranjem ustnic; 

hripav oz. hrapav in stisnjen oz. napet 

glas 

 

 

(Ball, Wright in Lewis, 

2013)  

zmanjšani refleksi;  

atrofija; 

hipernazalna resonanca;  

nosna zračna emisija;  

zasoplost glasu;  

slišno vdihavanje  

hiperaktivni refleksi (npr. čeljusti, 

»gag«);  

počasni, napeti orofacialni gibi; 

popačeni vokali;  

hripav oz. hrapav, stisnjen oz. napet in 

nizek glas;  

prevelik in enakomeren naglas 

 

 

(Scott in McPhee, 

2014)  

mehak, šibak in zadihan glas 

ter nizek in monoton;  

zmanjšan tonus glasilk; 

povešene ustnice;  

slaba zapora ustnic;  

iztekanje sline iz ust  

hripav oz. hrapav in stisnjen oz. napet 

glas; 

napete glasilke; 

napete in zategnjene (retraktirane) 

ustnice (vidni zobje);  

težave z zapiranjem ustnic 

(Brownlee in zadihan in hripav oz. hrapav stisnjen oz. napet, nizek in monoton 
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Palovcak, 2007)  

 

glas; višina glasu se lomi; 

zmanjšana sposobnost 

višanja/nižanja glasu; 

zmanjšana glasnost; 

monoglasnost; 

upočasnjen govor; 

nosna zračna emisija; 

inhalacijski stridor 

glas; višina glasu se lomi;  

zaznani »hard glottal attacks«; 

variabilna intenziteta glasu; 

kratke izreke; preveč poudarka; 

plitki vdihi za govor; hipernazalnost 

(zaradi velarne (mehkonebne) 

spastičnosti)  

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da dizartrija vpliva na številna področja govorne produkcije, in sicer 

na artikulacijo, resonanco, fonacijo, respiracijo in prozodijo. 

 

V govoru oseb z mešanim tipom dizartrije se lahko težave oškodovanosti motoričnih nevronov 

kažejo v kratkih izrekah in v počasnem govorjenju z veliko napora. Artikulacija je popačena kot 

posledica nenatančne produkcije konsonantov in nepravilne oz. neustrezne produkcije vokalov. 

Lahko se razvije celo anartrija (nezmožnost artikulacije). Zaradi šibkosti mišic mehkega neba je 

prisotna hipernazalnost, lahko pa se med govorom pojavijo tudi nosne emisije zraka. Glas osebe 

postane monoton, šibak, lahko je zadihan ali stisnjen oz. napet, lahko pa je hripav oz. hrapav 

(Tomik in Guiloff, 2010).  

 

Navedene značilnosti so proučevali z različnimi študijskimi pristopi, kot so percepcijska, 

akustična, fiziološka in kinematična analiza. Iz rezultatov nekaterih akustičnih študij se nakazuje 

možnost, da bi se lahko z akustičnimi analizami odkrilo nepravilnosti v govoru še preden so le te 

slušno zaznavne (Tomik in Guiloff, 2010). 

 

Porajajoče se spremembe (v glasu in govoru) in upočasnjevanje govora sčasoma privedejo do 

zmanjševanja razumljivosti govora osebe z ALS z dizartrijo. S tem pa se zmanjšuje tudi 

komunikacijska učinkovitost te osebe. Sprva je njena komunikacija otežena le v situacijah, ki so 

manj ustrezne za (po)govor (npr. hrupno okolje, govor pred množico ljudi), kasneje pa je ovirana 

že v vseh (po)govornih situacijah (Beukelman idr., 2011).  

 

S progresijo ALS-a se spreminja tudi stopnja težavnosti dizartrije (od milejše, blažje stopnje k 

čedalje težji) (Beukelman idr., 2011). Kako hitro se bodo te spremembe odvijale – katere težave 

bodo pri govoru osebe z ALS prisotne (v določenem obdobju) in kako močno bo njen govor 
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oviran (kolikšna bo stopnja dizartrije) – pa se od posameznika do posameznika razlikuje 

(Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.). To prav tako doprinese k raznolikosti klinične slike 

(govora) vsake od oseb (z ALS z dizartrijo).  

 

Ko začnejo osebo z dizartrijo spremembe v njenem govoru motiti oz. ovirati, ima na voljo različne 

strategije, s katerimi lahko kompenzira porajajoče se težave. Zaradi progresivne narave ALS-a pa 

se te težave še naprej stopnjujejo in sčasoma kompenzacijske strategije ne zadoščajo več, zato je 

potrebno začeti s postopnim uvajanjem nadomestne komunikacije (Makkonen in Korpijaakko-

Huuhka, b.d.).  

   

 

3.2 Logopedska obravnava govora oseb z ALS 

Cilj govorne terapije oz. obravnave pri populaciji oseb z ALS je omogočiti samostojno 

komuniciranje, dokler je le mogoče. Ko sposobnost naravnega govora osebe začne upadati, se 

vključi sredstva dopolnilne in (kasneje) nadomestne komunikacije. Na ta način oseba ohranja 

svojo vlogo aktivnega komunikacijskega partnerja. Govorna obravnava naj bo usmerjena v 

ohranjanje funkcionalne komunikacije (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).  

Naj dodam še to, da je pri vsaki obravnavi potrebno upoštevati tudi individualnost vsakega 

posameznika oz. obravnavo prilagoditi glede na vsakega posameznika posebej. 

 

Za pravočasno ukrepanje oz. nudenje pomoči osebam z ALS je še posebej pomembno čim bolj 

zgodaj odkriti upadanje zmožnosti  na področju govora in sposobnosti govorne komunikacije teh 

oseb (Kühnlein idr., 2008). Ustreznost takšnega ravnanja poudarja več avtorjev (Kühnlein idr., 

2008; Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.; Scott in McPhee, 2014).  

Je pa od vsakega posameznika z ALS odvisno, ali bo ponujeno pomoč sprejel. Tisti, pri katerih so 

prisotne le blažje spremembe v govoru, a jih v vsakdanjem življenju niti ne ovirajo toliko, morda 

(še) ne bodo čutili potrebe po kakršnikoli terapiji oz. pomoči. Najredkeje oz. najpozneje tako 

pridejo po pomoč tisti, pri katerih se pojavijo težave na govornem področju šele kasneje v času 

poteka bolezni (npr. spinalna oblika bolezni). 

 

Ravno zaradi omenjenega je pomembna zgodnja edukacija obolelih z ALS in njihovih svojcev o 

značilnostih, poteku bolezni in težavah, ki se lahko pri tem pojavijo. Najpomembnejša 
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informacija pa je za oboje seznanitev o možnih oblikah pomoči. Nabor le teh je toliko večji, 

kolikor prej oseba z ALS pride k strokovnjaku na pregled.  

 

Pomoč v obliki terapije in/ali intervencije ljudem z ALS na področju komunikacije (in požiranja) ni  

enostavna, saj predstavlja pravi izziv in to zaradi več razlogov (Brownlee in Palovcak, 2007). 

Osebe z ALS predstavljajo posebno skupino ljudi – z vidika individualne obravnave, zaradi 

raznolikosti prisotnih (izraženih ali prikritih) težav, tako po številu in stopnji težavnosti pri 

vsakem posamezniku posebej ter zaradi same progresije teh težav in hitrosti progresije, ki je pri 

vsakem posamezniku drugačna in poleg tega še vnaprej nedoločljiva (Makkonen in Korpijaakko-

Huuhka, b.d.). 

Ni tako lahko z gotovostjo vnaprej določiti neke metode in pripomočkov oz. naprav, ki bi 

ustrezali komunikacijskim potrebam posamezne osebe z ALS v času pojava določenih 

bolezenskih težav. Pri tem je pomembno tudi to, da specialist (logoped) spremlja novosti glede 

omenjene bolezni, možnih novih oblik pomoči in načine njihove uporabe (Blackstone, 1998). 

 

Povzeto po pregledani literaturi lahko logopedska obravnava govora oz. komunikacije pri osebah 

z ALS od samega začetka vključuje naslednje večje sklope:  

 Preverjanje in ocenjevanje (ang. »assessment«),  

 Učenje NDK strategij in uporabe NDK sredstev,  

 Izbira NDK sredstev,  

 Pridobitev NDK sredstev ter  

 Spremljanje in preverjanje (ang. »monitoring«).  

 

Tradicionalna logopedska obravnava, ki vključuje motorične vaje za oralno muskulaturo (vaje za 

izboljšanje moči in gibljivosti mišic artikulatorjev) in za katero bi marsikdo menil, da je povsem 

ustrezna za osebe z ALS, se ravno pri teh osebah ne priporoča. Tovrstne vaje bi namreč le še 

dodatno utrudile že oslabljene mišice govoril in bi lahko s tem preprečile osebi uporabo njenega 

govora za realno, nujno potrebno komunikacijo. Z vajami bi lahko govorne mišice porabile 

preveč energijske rezerve in je posledično ne bi ostajalo dovolj za vsakdanje (govorne) potrebe. 

Za osebe z ALS že običajna raba govora preko celega dne predstavlja zadostno količino 

motorične aktivnosti (in vaje) oralne muskulature (Beukelman idr., 2011).   
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Govorna obravnava pri osebah z ALS naj bi bila usmerjena v učenje, kako ohranjati čim večje 

količine energije pri svojem govoru (Beukelman idr., 2011), kar je predstavljeno kasneje pod 

naslovom Učenje NDK strategij in uporabe NDK sredstev.  

 

Na morebitne negativne učinke različnih vrst motoričnih vaj (npr. vaje z uporom, oralno gibljivost 

in glasnost, izometrične vaje …) na kvaliteto glasu in razumljivost govora opozarjata tudi Scott in 

McPhee (2014). Lahko privedejo do upada kvalitete glasu in hitrejšega zmanjševanja govorne 

razumljivosti. Po navedbah avtoric Makkonen in Korpijaakko-Huuhke (b.d.) pa naj bi motorične 

govorne in glasovne vaje pri nekaterih pacientih, a le tistih, ki bi bili pripravljeni vsak dan trenirati 

svoj govor, lahko izboljšale razumjivost govora in čas fonacije, a to le začasno. Nikakor pa ne bi 

mogli s tovrstnim treniranjem mišic zaustaviti napredovanja pacientovih težav pri govoru.  

 

Vsi v nadaljevanju opisani načini pomoči (strategije, tehnike in metode ter pripomočki in 

naprave) se s skupnim izrazom imenujejo nadomestna in dopolnilna komunikacija ali NDK, o 

kateri bom posebej govorila še kasneje. 

 

3.2.1 Preverjanje in ocenjevanje (ang. »assessment«)  

Za (kasnejšo) izbiro ustrezne pomoči osebi z ALS, je potrebno pridobiti podatke, katere in 

kolikšne so njene sposobnosti in zmožnosti, ki so prisotne v v tedanjem obdobju bolezni in to na 

tistih področjih, ki vplivajo na izbiro vrste sredstev pomoči, njihovih lastnosti in morebitnih 

prilagoditev. V primeru, če ima oseba z ALS ob prvem obisku logopeda že težave, ki zahtevajo 

uporabo sredstva NDK, se določi še metodo dostopa, to pomeni, na kateri način bo oseba 

upravljala izbrano sredstvo (npr. s prsti, celo roko).  

 

Med pregledom se oceni in ovrednoti številne faktorje: fizični status in motorične zmožnosti 

(gibljivost različnih delov telesa – rok, nog, glave … in omejitve), trenutno in pričakovano 

govorno stanje, kognitivno-jezikovno funkcioniranje, vidno in slušno ostrino ipd. (Adams idr., 

2009). 

Pri tem pregledu logoped pogosto sodeluje še s fizioterapevtom in/ali delovnim terapevtom, ki 

mu pomagata pri ocenjevanju fizičnega statusa in motoričnih zmožnosti osebe ter določanju 

nove metode dostopa (v primeru, da prejšnja ne zadostuje več) (Adams idr., 2009). 
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Pomembno področje ocenjevanja je kognitivno-jezikovno funkcioniranje osebe, kajti to znatno 

vpliva na samo zmožnost, da bo oseba lahko specifično komunikacijsko sredstvo učinkovito 

uporabljala in z njim pokrila čim več svojih interesnih in nujnih komunikacijskih potreb (Adams 

idr., 2009). 

 

Tomik in Guiloff (2010) v svojem članku bralce seznanita, da obstaja le malo validiranih metod za 

izvedbo preverjanja govora osebe. Tudi sistematičnih primerjalnih študij tovrstnih metod je malo 

in še večina od teh so male raziskovalne študije brez vpeljane klinične uporabe.  

 

Logoped mora najprej ugotoviti, kakšno je sedanje stanje govora osebe z ALS, saj bo, če je to prvi 

pregled, to izhodiščna točka za spremljanje sprememb.  

Prve informacije o tem se pravzaprav pridobi že s poslušanjem osebe, ko pripoveduje o nastanku 

in poteku svojih govornih težav (anamneza). Za takšen način pregleda Tomik in Guiloff (2010) 

uporabljata izraz »perceptivni«.  

 

V okviru kliničnega pregleda se ovrednotijo moč, hitrost in obseg gibanja artikulacijskih mišic 

(ustnic, jezika in mehkega neba), napake v artikulaciji, glasovno kvaliteto, hitrost govora in 

splošno razumljivost govora (Brownlee in Palovcak, 2007). Za celotno sliko morebitnih 

oškodovanosti pa naj pregled zajame še mišice obraza ter faringalne (žrelne) in laringalne (grlne) 

mišice (Kühnlein idr., 2008). 

 

Pri ocenjevanju artikulacijskih napak je pomembno, da se preverjanje opravi z enozložnimi in 

večzložnimi besedami. Ostale karakteristike se lahko ugotavlja s pomočjo klientovega branja 

fonetično uravnoteženega odlomka besedila – to je besedilo, ki naj vsebuje vse foneme jezika, ki 

ga ta oseba govori, in to v različnih fonemičnih soseščinah. Razumljivost govora osebe je 

priporočljivo oceniti oz. ovrednotiti tako v (po)znanih kot v ne(po)znanih kontekstih (Brownlee in 

Palovcak, 2007). 

 

Tip dizartrije (flacidna, spastična ali mešana) se določi s pomočjo nevrološkega pregleda. K 

zanesljivejši opredelitvi  lahko pripomore še izvedba ORL pregleda bulbarnega predela, s katerim 

se pridobi dodatne informacije o stanju glasilk (oblika, izgled) in njihovem delovanju (Tomik in 

Guiloff, 2010).   
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Za določitev stopnje težavnosti dizartrije so na voljo različne lestvice. Po navedbah Tomika in 

Guiloffa (2010) so uporabne in klinično enostavne naslednje (lestvice): The ALS Severity Scale – 

Speech, ALSFRS-R, Appel scale, Norris score in Charing Cross quantitative and qualitative scales. 

Primerne so tudi za spremljanje nadaljnjega razvoja dizartrije. Omenjena avtorja pa opozarjata, 

da za te lestvice niso bile narejene nobene primerjalne študije o njihovih lastnostih in je izbira 

prepuščena presoji vsakega zdravnika posebej.  

 

Obstajajo pa še nekatere druge lestvice oz. testi za ocenjevanje dizartrije oz. govornih funkcij. Na 

primer Scott in McPhee (2014) omenjata skalo z imenom Frenchay Dysarthria Scale, ki je 

uporabna za standardizirano ocenjevanje, presojanje in merjenje ter vrednotenje (ang. 

»quantifying«) napredka različnih funkcij. Ta skala je temeljita oz. izčrpna, vendar Scott in 

McPhee opozarjata na prisotnost osebnega vpliva pri njeni izvedbi, zato je tu potrebna 

previdnost.  

 

Ball, Wright in Lewis (2013) za ocenjevanje govornih funkcij (in tudi funkcij požiranja) 

priporočajo uporabo lestvice Clinical Bulbar Scale (CBS). Omogočala naj bi pridobivanje 

objektivnih bulbarnih meritev, združuje pa različne ocenjevalne postopke, ki so specifično 

usmerjeni na lastnosti ALS.  

 

Posebej za preverjanje govorne razumljivosti je na voljo Speech Intelligibility Test (SIT), s katerim 

se lahko to razumljivost tudi objektivno (iz)meri (Tomik in Guiloff, 2010). Uporabnost tega testa 

za osebe z ALS potrjujejo mnogi klinični zdravniki (Ball idr., 2013). Beukelman, Fager in Nordness 

(2011) dodajajo, da se lahko s tem testom celo preko telefona izvaja točen monitoring hitrosti 

govora oseb z ALS. Za objektivno preverjanje pa seveda tak način ni primeren. SIT se uporablja 

tudi kot indikator za pravočasen začetek intervencije nadomestne in dopolnilne komunikacije.   

 

Pregled za NDK sredstva izvaja logoped, ki je specializiran za NDK tehnologijo. V tujini lahko 

namesto njega to delo opravlja (tudi) strokovnjak asistenčne tehnologije (ang. »assistive 

technology expert«), s strokovnim znanjem s področja NDK ocenjevanja in usposabljanja 

(McCarthy, 2012). 

 

Pred izbiro komunikacijske pomoči  se osebi z ALS nudi možnost, da lahko preizkusi različne NDK 

naprave in opcije. Namen preizkusov je, da se pridobi dodatne informacije o primernosti 

posameznih možnosti in identifikacija morebitnih prilagoditev (Adams idr., 2009). Ravno zato, 
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ker se v tem obdobju še ne ve, kateri način NDK bo za osebo najbolj primeren oz. učinkovit, se jo 

lahko hkrati uči uporabe več različnih NDK načinov. S tem oseba bolje spozna posamezno NDK 

sredstvo in si pridobi izkušnje z njegovo uporabo (Vovk, Korošec, Ogrin, Debeljak in Groleger 

Sršen, 2013).  

 

Preizkušanje naj oseba opravlja v tistem položaju telesa, v katerem sicer preživi največ časa v 

svojem vsakdanjem življenju (npr. sede, leže), saj se bo tako odražal dejanski položaj, v katerem 

bo napravo/strategijo tudi uporabljala (Adams idr., 2009). 

 

3.2.2 Učenje NDK strategij in uporabe NDK sredstev  

V sklopu govorne obravnave so na voljo različne kompenzacijske strategije in metode od 

splošnejših do bolj specializiranih, ki lahko pomagajo podpreti, olajšati, dopolniti ali celo (do 

neke mere) nadomestiti naravni govor osebe z ALS. Za omogočanje učinkovite komunikacije te 

osebe na splošno pa obstajajo še drugi načini pomoči.  

 

V začetku, ko se začnejo pojavljati težave pri govoru, a so še blažje narave oz. niso pogosto 

prisotne (le npr. ko je oseba utrujena ali pod stresom ali v zvočno neugodnih situacijah), lahko 

pomagajo že preprostejše taktike. Med njimi so npr. zmanjšanje razdalje od drugega poslušalca, 

obrnjenost obraza (govorca) k obrazu (poslušalca) (ang. »face-to-face«) (Tomik in Guiloff, 2010), 

pogovarjanje z drugo osebo izven hrupnega okolja, izklop/znižanje glasnosti naprave, ki povzroča 

hrup (televizija, radio) ipd. Z izvajanjem takšnih taktik bo poslušanje lažje in govor osebe z ALS 

bolj razumljiv (Scott in McPhee, 2014). 

 

Koristilo bi, da se ob pojavu začetnih govornih težav že prične z učenjem (in seveda izvajanjem) 

strategij za ohranjanje (čim več) energije pri govoru (Beukelman idr., 2011). Sem sodijo npr. lega 

telesa in fizično ugodje, optimaliziranje položaja in drže telesa, dihalne vaje in vaje relaksacije 

(Kühnlein idr., 2008). 

  

Posamezniku se svetuje, naj se pred govorjenjem namesti v takšen položaj, ki ga bo najmanj 

utrujal (glede na trenutno mesto, kjer se nahaja), npr. namesto stanja raje sedenje. V vsakem 

položaju naj se namesti tako, da mu bo še najbolj fizično ugodno npr. pri sedenju naj ima dovolj 

opor (za hrbet, glavo, itd). S takšnimi načini se sprosti mišice in zmanjša napor za vzdrževanje 

drže telesa. Z ustreznim položajem in držo telesa brez napenjanja mišic pa se bolj sprosti tudi 
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mišičje dihalnega sistema (kar je nujno za efektivnejši govor) in lahko zmanjšajo refleksni odzivi 

ali celo spastičnost (Kühnlein idr., 2008).  

 

Edukacija bolnika o dihalnih tehnikah, s pomočjo dihalnih vaj, v zgodnejših fazah bolezni, ga 

lahko že opremi z ukrepi za lažje spopadanje s težavami razumljivosti njegovega govora.   

Primer dihalne vaje je t. i. »grupiranje na (iz)dih« (ang. »breath grouping«), kjer bolnik na en 

(iz)dih izreče le del stavka, npr. tri do štiri besede, nato ponovno vdihne in ob izdihu izreče 

naslednji del stavka ter to ponavlja do konca stavka oz. povedi (Adams idr., 2009). Drugi primer 

je lahko vaja globokega dihanja, pri kateri pa se bolnik, sedeč za mizo, z rokami ali komolci opre 

nanjo in globoko vdihne, kolikor zmore. Sapo zadrži nekaj sekund, izdihne in ta postopek 

nekajkrat ponovi (McCarthy, 2012). Z dihalnimi vajami se bolnika nauči uravnavati hitrost 

njegovega dihanja in govora ter ju uskladiti, tako da kar najbolj racionalno izkoristi svoje dihalne 

zmožnosti (Kühnlein idr., 2008).   

 

Vaje relaksacije lahko pomagajo osebi, da se hitreje umiri, sprosti napetosti v mišicah, kar prav 

tako omogoča lažje in bolj umirjeno dihanje ter ustreznejšo porabo energije. Vse to prispeva h 

kvalitetnejšemu govoru.  

 

Nekateri za izboljšanje razumljivosti govora predlagajo celo zniževanje napetosti mišic struktur, 

ki sodelujejo pri govoru, z nanosom ledu nanje ali z uporabo vibracij. A učinki takšnega delovanja 

so kratkotrajni (Kühnlein idr., 2008). 

 

Glasovne in artikulacijske terapije pa niso ustrezne oz. ne pridejo v poštev pri hitro napredujoči 

obliki bolezni ALS, saj naj ne bi dajale opaznih učinkov, lahko bi celo negativno vplivale (Kühnlein 

idr., 2008). 

 

 

Potrebne so tudi prilagoditve samega načina govora. 

 

Oseba naj zmanjša hitrost svojega govora, naj se osredotoči na izgovorjavo vsakega glasu v 

besedi in poskuša pretiravati pri artikulacijskih gibih posameznega glasu. Ponovno naj pove le 

tisti del stavka/sporočila, ki poslušalcu ni bil (dobro) razumljiv (Brownlee in Palovcak, 2007). 

Sporočilo, ki ga želi posredovati, naj bo skrajšano in poenostavljeno - vsebuje naj le relevantne 
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informacije (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.). Oseba naj uporablja zamenjave zanjo težjih 

besed s tistimi, ki so ji lažje izgovorljive, naj črkuje, zloguje ipd. (Scott in McPhee, 2014).  

 

Ko (z napredovanjem bolezni) te strategije postanejo premalo učinkovite ali ne zadoščajo več, se 

lahko naravni govor osebe z ALS dopolni, podkrepi z določenimi dopolnitvenimi tehnikami in 

uporabo nekaterih enostavnejših pripomočkov/pomagal.  

 

Primera dopolnitvenih tehnik sta npr. abecedna in tematska dopolnitev. Pri abecedni tehniki 

oseba z ALS ob vsaki izrečeni besedi, ki ni bila (dobro) razumljiva (s strani poslušalca), ob 

ponovitvi pokaže na prvo črko te besede na tablici z abecedo. Pri tematski tehniki pa oseba 

preden začne govoriti poslušalcu naznani, identificira temo, o kateri bo govorila (Beukelman idr., 

2011; Blackstone, 1998).  

 

Pripomočki oz. pomagala so lahko splošno uporabna ali pa so bolj individualizirane narave, torej 

takšna, da jih je potrebno (bolj) prilagoditi posamezniku. Najbolj enostavni splošno uporabni 

pripomočki ali pomagala, s katerimi se lahko doseže jasnejšo sporočilnost (govorca), so npr. že 

omenjena tablica z abecedo ali pogostimi frazami, stavki, različne pisalne tablice, nabori 

tematskih slik, simbolov ipd. Bolj tehnično orientirani so npr. ojačevalci glasu za pomoč osebam, 

ki imajo lahko iz različnih razlogov zaradi (pre)šibkega glasu zmanjšano sposobnost govora.   

 

Pri osebah s flacidno obliko dizartrije se lahko pretehta še možnost uporabe palatalnih (nebnih) 

»dvigoval« (ang. »palatal lifts«) (slika 1) in palatalnih ojačitvenih, okrepitvenih protez (ang. 

»palatal augmentation prostheses«) (slika 2). Oboji že sodijo v drugo zvrst pomagal – torej 

individualizirana; se pa niso najbolj uveljavila v praksi. Namreč, za palatalna »dvigovala« je bila 

ugotovljena njihova morebitna, a le začasna, učinkovitost na izboljšanje resonance. Podobno 

velja za njihov vpliv na zmanjšanje hipernazalnosti in hipofonije. Pri osebah s spastično obliko 

dizartrije je aplikacija palatalnih »dvigoval« zelo redka, saj so učinki minimalni. Za palatalne 

ojačitvene oz. okrepitvene proteze pa ni dobrih dokazov o njihovi učinkovitosti (Tomik in Guiloff, 

2010). 
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Slika 1:  Primer palatalne »dvigovalke« (AAMP, b.d.) 

 

 

 

Slika 2:  Primer palatalne ojačitvene, okrepitvene proteze (Decherd, 1999) 

 

Naslednja skupina pripomočkov, s katerimi se lahko znatneje dopolni verbalne zmožnosti osebe, 

so manjše naprave s specifičnimi sporočili ali deli sporočil, ki se že vnaprej nahajajo na njih in jih 

naprava zvočno producira (McCarthy, 2012). Kajti z njimi se poveča hitrost pogovora in zmanjša 

(fizični) napor osebe pri govoru.   

 

 

 »Voice banking«   

V obdobju slabljenja govorne razumljivosti osebe z ALS je zadnja priložnost, da se osebo 

(ponovno) spomni na možnost shranjevanja svojega naravnega glasu. Bolje pa bi bilo, da oseba 

to stori čim prej, ko je razumljivost njenega govora še (dobro) ohranjena. 
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O možnosti shranjevanja glasu naj bi bila sicer (načeloma) oseba seznanjena že kmalu po 

postavitvi diagnoze, ob stikih z logopedom, razen če se sama o tem (tedaj) še ni želela 

pogovarjati.   

Shranjevanje glasu pomeni, da se oseba posname in shrani s svojim glasom izrečen nabor besed, 

fraz ali stavkov, za kar se v (ang.) literaturi uporablja izraz »voice banking« (Adams idr., 2009).   

 

Svoje posneto gradivo lahko oseba koristi kasneje, ko bo razumljivost njenega govora upadla. 

Uporabi lahko posamezne posnete besede ali fraze, lahko pa kar cele stavke, s katerimi 

nadomesti dele svojega (po)govora. Predvsem pa ji bo služilo pri uporabi komunikacijskih naprav 

z možnostjo produkcije govora, če želi namesto sintetiziranega govora naprave slišati sporočila, 

izrečena s svojim naravnim glasom (Adams idr., 2009). 

 

V komunikacijah s člani različnih socialnih in/ali interesnih skupin (sosedje, hobiji, delovno 

mesto, rekreacija …) se (pogosto) oblikujejo načini komuniciranja, ki so specifični za skupino. 

Takšni načini komuniciranja so sestavljeni iz mešanice gest, besed, znakov, kretenj, s (pogosto) 

kodiranimi pomeni (Tomik in Guiloff, 2010).  

 

Ob slabljenju verbalnih zmogljivosti osebe z ALS lahko omenjena komunikacija zapolni 

nastajajoče vrzeli v  interakcijah te osebe z njenimi socialnimi in/ali interesnimi skupinami. Vsaj 

za nekaj časa in to tem daljši čas, kolikor večji neverbalni del vsebuje »zaloga« sporočil oz. 

znakov, ki jih lahko uporabita sogovornika. To osebi z ALS omogoča ohranjanje stikov z njenimi 

socialnimi in/ali interesnimi skupinami in pozitivne učinke socialne vključenosti.  

 

V kasnejših fazah bolezni se govor osebe z ALS tako močno poslabša, da postane povsem 

nerazumljiv in ne more nič več služiti kot funkcionalno sredstvo komunikacije.  

Takrat lahko tej osebi ustrezno pomoč pri (verbalni) komunikaciji nudijo (tehnična) sredstva, ki 

lahko v celoti nadomestijo govor osebe. To so t. i. SGD naprave (ang. »Speech-Generating 

Devices«) (slika 3), ki za razliko od zgoraj omenjenih govor dopolnjujočih (naprav) omogočajo 

uporabniku, da sproti, ko oblikuje in vpisuje svoja sporočila v napravo, jih ta že pretvarja v 

govorjene besede. Uporabnik ima možnost izbora kombinirane naprave, na kateri si lahko tudi 

vnaprej oblikuje svoja (lastna) sporočila, besede, fraze in jih nato shrani (na tej isti napravi) za 

nadaljnje večkratne uporabe. Govor, ki ga SGD producira, je sintetiziran govor. Če pa si oseba 

želi, da bi njena sporočila zvenela z njenim glasom, si lahko »banko« (nabor) besed, ki si jih je že 
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predhodno ustvarila z »voice banking«, prenese na (svojo) SGD napravo (Fried-Oken, Mooney in 

Peters, 2015).  

 

Oseba pa še vedno lahko ohrani možnost pogovarjanja z drugo osebo preko običajnega telefona, 

tako da z njo vzpostavi povezavo, jo posluša preko slušalke, a »govori« s pomočjo SGD naprave 

(McCarthy, 2012).  

 

Čeprav je na prvi pogled morda vtis, da bi te naprave lahko uporabljale le osebe, ki imajo 

ohranjeno zmožnost tipkanja, to ne drži povsem. SGD napravo je namreč možno upravljati tudi z 

drugimi deli telesa npr. nogami, gibi glave ali z usmerjenim pogledom (Fried-Oken idr., 2015). 

 

 

 

 

Slika 3:  Primer SGD naprave (Talk To Me Technologies, b.d.) 

 

Dandanes so (osebi) že na voljo tudi aplikacije za običajne prenosne računalnike, ki jim z njeno 

namestitvijo na računalnik, dajo funkcije SGD-ja (Fried-Oken idr., 2015). 

 

Kadar oseba razmišlja o uporabi SGD naprave in izbira zase ustrezno, se priporoča, da izbere 

takšno, ki ima (čim več) možnosti prilagajanja ali takšno, ki je čim bolj fleksibilna. Kar pomeni, da 

se jo bo lahko med napredovanjem bolezni osebe z ALS tem bolj prilagajalo glede na 

spreminjajoče se potrebe osebe (predvsem fizične in komunikacijske). Posledično jo bo oseba 

lahko dlje časa uporabljala za učinkovito komunikacijo (Adams idr., 2009), saj se ji ni potrebno 

učiti uporabe nove naprave.   
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Ne smemo pa pozabiti, da osebam z ALS, ki imajo okvarjene govorne zmožnosti, namesto 

verbalne komunikacije ostajajo na voljo še neverbalni načini komuniciranja (dokler jim seveda to 

omogočajo njihove nevro-motorične zmožnosti). Z drugimi osebami se lahko sporazumevajo z 

uporabo gest, kretenj, mimike telesa, dogovorjenih znakov in simbolov, s pomočjo različnih 

zvokov, zvočnih signalov in s pisanjem oz. tipkanjem.  

 

Za ta namen lahko še vedno uporabljajo mobilne telefone, a za pisanje sporočil (SMS-i), v 

upoštev pa pridejo celo telefoni, ki so sicer namenjeni gluhim osebam, s pomočjo katerih se 

lahko s sogovornikom tudi vidijo. Enak način komuniciranja (preko slike) jim prav tako omogoča 

računalniška aplikacija »Skype« ali sorodne aplikacije.   

 

Za ohranjanje zmožnosti pisanja so osebam na voljo različni pripomočki, kot so nastavki za lažji 

prijem pisala (penasti, gumijasti), debelejša pisala, pisala z gelom za lažje drsenje po podlagi, 

različne opore za roke ipd. V veliko pomoč jim bodo tudi tehnike manj napornega držanja pisala 

ter uporaba telegrafskega načina pisanja, ki omogoča hitrejše sporazumevanje in z manj napora 

(McCarthy, 2012; Blackstone, 1998).  

 

Tudi zmožnost tipkanja je mogoče (še nekaj časa) ohranjati npr. s pomočjo posebnih opornic ali 

oblazinjenih podpor za roke, na katerih lahko te počivajo (Blackstone, 1998). Z različnimi 

oblikami in prilagoditvami (računalniških) tipkovnic se je možno približati potrebam posameznika 

in zmanjšati njegov napor pri tipkanju, s t. i. varovali za tipke (ang. »keyguards«27) pa se 

preprečuje (nenamerno) pritiskanje neželenih tipk in prav tako nudi oporo uporabnikovim 

dlanem (Danger, 2006).  

 

Če se torej ne osredotočamo zgolj na verbalni vidik komunikacije, lahko vidimo, da ima oseba z 

ALS na voljo mnogo načinov, s katerimi ji je omogočeno bolj učinkovito sporazumevanje z 

drugimi ljudmi. Zatorej ni še vse izgubljeno, če ji upadejo govorne sposobnosti oz. če povsem 

izgubi sposobnost govora. 

 

 

                                                           
27

  »keyguard«: plastična ali kovinska plošča (matrica) z luknjicami za posamezne tipke, nameščena prek 

tipkovnice (Danger, 2006) 
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Usposabljanje 

Za čim bolj učinkovito komunikacijo z dobljenim pripomočkom, komunikacijsko napravo je 

potrebno bodočega uporabnika še ustrezno usposobiti oz. podučiti o tem, kako se s tehničnega 

vidika naprava oziroma sistem vzpostavlja – glede namestitve, napajanja, vklopa/izklopa, 

vzdrževanja, povezovanja z dodatki itd. ter o uporabi in dostopanju do različnih funkcij 

naprave/sistema.  

V vsem tem času se osebi z ALS prav tako nudi potrebno podporo, ki naj je bodo deležni tudi 

njeni svojci (Beukelman idr., 2011). 

 

Usposabljanje oseb z ALS za izbrani NDK pripomoček oz. napravo je v pristojnosti ponudnikov 

komunikacijske opreme (ang. »service providers«), medtem ko v okvir nalog logopedov sodijo vsi 

ostali postopki NDK pomoči (npr. ocenjevanja, evalvacije, izbiranje ustreznega sredstva) 

(Beukelman idr., 2011).  

 

V fazi usposabljanja se pokažejo dobrobiti vseh predhodnih izkušenj (teoretičnih in/ali 

praktičnih), ki jih je bila oseba z ALS deležna s tovrstno oz. podobno napravo ali vse znanje, ki si 

ga je o tem komunikacijskem sredstvu morda že kdaj prej pridobila. V okviru zdravstvene 

obravnave se omenjenim osebam nudi tudi edukacija o sami bolezni (potek, težave, oblike 

pomoči vključno z NDK tehnologijo). Če je bila ta edukacija realizirana dovolj zgodaj, je imela 

oseba lahko na voljo več časa, da se je bolje spoznala z NDK tehnologijo, kar pripomore tudi pri 

usposabljanju za pridobljeni pripomoček oz. napravo. Vsa predhodna znanja in izkušnje osebi 

omogočajo hitrejše in lažje učenje o uporabi, upravljanju in rokovanju z NDK sredstvom ter lahko 

prispevajo k lažjemu sprejemanju le tega v svoje vsakdanje življenje.  

  

Pred uporabo izbranega NDK sredstva se naredi še zadnje prilagoditve le tega glede na vsakega 

uporabnika posebej (potrebe, zmožnosti posameznika, značilnosti NDK naprave, razmere v 

prostoru – osvetlitev, viri napajanja, dostopnost ipd.) (Feldman, 2013). Skozi čas pa so vedno 

potrebne še dodatne manjše prilagoditve in popravki, tako da se ta proces nadaljuje še v pozne 

stadije bolezni (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.), ki lahko predvsem pri kompleksnejši 

NDK opremi pogosto zahtevajo precej dodatnega časa oz. usposabljanja (Beukelman idr., 2011).  

 

Pomembno je, da so tudi v proces usposabljanja vključeni svojci uporabnika komunikacijskega 

sredstva, saj so najpogosteje prav oni tisti, ki mu nudijo in ga oskrbujejo s kontinuirano pomočjo 

oz. podporo 24 ur na dan. Z napredovanjem bolezni obolelega namreč čedalje večji del 
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pripravljalnih opravil za uporabo pripomočka/naprave prehaja ravno na njih, ne le zaradi 

zmanjšanih (fizičnih) zmožnosti bolnika, temveč tudi zaradi kompleksnosti uporabljane naprave 

(npr. prilagajanje pozicije komponent ali cele naprave spremembam položaja bolnika). Svojci so 

običajno tisti, ki predajajo navodila in nasvete o trenutnem načinu komuniciranja z osebo z ALS 

dodatnim skrbnikom in novim komunikacijskim partnerjem te osebe ter vzpostavljajo stike z 

dobaviteljem oz. serviserjem naprave, kadar je to potrebno ipd. (Beukelman idr., 2011).  

 

V raziskavi Balla in sodelavcev (2005, v Beukelman idr., 2011) se je še potrdilo, da so prav 

družinski člani uporabnika NDK naprave najpogosteje t. i. primarni NDK »podporniki« (ang. 

»primary AAC facilitators«) (v 96 % primerov, ostale 4 % so predstavljali drugi ljudje). Prav tako 

se je pokazalo, da večina izmed njih ni imela tehničnega predznanja (Beukelman idr., 2011).  

 

Ta dejstva tudi potrjujejo nujnost vklučitve svojcev v proces poznavanja konkretnega NDK 

sredstva, ki ga oboleli uporablja, ter usposabljanja za rokovanje in uporabo tega sredstva. Sem 

sodi prav tako edukacija o vseh tehničnih operacijah in še posebej o namestitvi, vzdrževanju, 

napajanju NDK sistema ali naprave, njenih priključkih in povezovanju z drugimi napravami ipd.  

 

3.2.3 Izbira NDK sredstva 

Kadar oseba z ALS potrebuje NDK tehnični pripomoček se faktorjem izbire, ki so vezani na 

sposobnosti in zmožnosti osebe, pridružijo še faktorji, povezani z lastnostmi in zmogljivostmi 

same naprave oz. pripomočka.  

Med te faktorje se uvrščajo npr.: njena velikost, kapaciteta, namenskost (Fried-Oken idr., 2015), 

»naravnost« (ang. »naturalness«) komunikacije, zahtevnost sistema oz. naprave in z njo 

povezana količina potrebne dodatne pomoči (partnerjeve) (Blackstone, 1998), nabor funkcij, 

možnosti prenašanja, možnosti prilagajanja uporabnikovim potrebam in željam ter možnosti 

dograjevanja, hitrost in okoliščine njene uporabe, stopnja in količina potrebnega usposabljanja 

za njeno učinkovito uporabo, cena naprave in možnosti subvencioniranja (McCarthy, 2012).  

 

Medtem ko se bodoči uporabnik lahko o do sedaj omenjenih faktorjih posvetuje s specialisti 

in/ali strokovnjaki, mora tudi sam razmisliti, za katere (vse) namene in kje vse bi komunikacijsko 

sredstvo želel uporabljati (McCarthy, 2012). Na samo izbiro določenega NDK pripomočka ali 

naprave pa vplivajo še: specifične komunikacijske potrebe uporabnika, ki izhajajo iz vzdrževanja 

stikov iz njegovih poklicnih okolij in/ali interesnih dejavnosti (Adams idr., 2009), njegove izkušnje 
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s tehnologijo pred pojavom bolezni (Robarge, 2009) ter njegova stopnja pripravljenosti, da se 

prilagodi novim načinom komuniciranja (McCarthy, 2012).  

 

Pri izbiri ustreznega NDK sredstva je pomembno tesno sodelovanje logopeda in osebe z ALS, ki to 

sredstvo potrebuje ter upoštevanje mnenj in priporočil ostalih članov multidisciplinarnega tima, 

ki to osebo obravnava. Koristno in priporočljivo je, da so v postopek vključeni tudi svojci in 

skrbniki obolelega, saj bodo njegovi najpogostejši komunikacijski partnerji.  

 

3.2.4 Pridobitev NDK sredstva 

Različne strategije, metode komunikacije lahko oseba z ALS uporabi takoj. Tudi večina 

enostavnejših (nizkotehnoloških) NDK sredstev je hitro dostopna oz. v relativno kratkem času. 

 

Zahtevnejša tehnična sredstva (nekatera nizkotehnološka, visokotehnološka) pa lahko zahtevajo 

tudi relativno dolgo časa (lahko več mesecev) preden izbrano NDK sredstvo oseba z ALS dobi v 

uporabo (Adams idr., 2009). 

 

Med glavnimi možnimi vzroki za relativno dolgo čakalno dobo za pridobitev izbranega 

pripomočka so lahko administrativni postopki, vezani na njegovo financiranje (Adams idr., 2009), 

na drugi strani pa razpoložljivost individualno prilagojene naprave, ker lahko njena izdelava prav 

tako zahteva svoj čas.  

 

Nekatera NDK oprema (predvsem visokotehnološka) je relativno draga (McCarthy, 2012) in njen 

nakup pogosto predstavlja veliko finančno breme za uporabnika.       

V razvitih državah lahko oboleli te stroške pokrije s pomočjo zdravstvenih zavarovanj, ki jih 

nudijo javne ali privatne zavarovalnice, zato je priporočljivo, da se oseba pozanima, ali ima 

sklenjeno tovrstno zavarovanje in ali njegova zavarovalna polica omogoča kritje omenjenih 

stroškov, bodisi v celoti ali vsaj delno (McCarthy, 2012). Če takšno kritje stroškov ni možno, se 

lahko oseba pozanima o obstoju društev ali združenj, namenjenih ljudem s tovrstno boleznijo, saj 

imajo le ta pogosto možnost pridobitve pripomočka iz svojih programov (iz)posojanja opreme. V 

primeru, da tudi tu ni možna pridobitev potrebnega NDK sredstva, pa morda lahko omenjena 

društva ali združenja nudijo pomoč pri njegovem pridobivanju (ALS Society of Canada, b.d.).  
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V Združenih državah Amerike so na voljo tudi državno sponzorirani programi za pridobitev SGD 

naprav (Fried-Oken idr., 2015). 

Ponekod obstajajo tudi izposojevalnice opreme oz. t. i. izposojevalne knjižnice (ang. »lending 

libraries«), kjer si oseba z ALS lahko izposodi določen NDK pripomoček (Roman, 2005).  

 

3.2.5 Spremljanje in preverjanje (ang. »monitoring«) 

Zelo pomemben del logopedske obravnave oseb z ALS je nedvomno kontinuirani monitoring 

njihovega govornega oz. komunikacijskega stanja  in ustreznosti izbrane NDK pomoči (Makkonen 

in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).  

 

Z uporabnikovo pridobitvijo pripomočka oz. naprave in (končanim) usposabljanjem za njeno 

uporabo pa se proces logopedske obravnave še ne zaključi. Enako velja v primeru, ko osebi z ALS 

zadostujejo že različne (primerne) strategije, metode NDK.   

Osebo je potrebno še vedno spremljati, saj se njeno stanje (psihofizično in komunikacijsko) 

zaradi bolezni spreminja. Prihaja do upadanja fizičnih in kognitivnih sposobnosti, kar pa vpliva na 

ustreznost dodeljene logopedske oz. komunikacijske pomoči. Le to je potrebno ponovno 

prilagoditi novim okoliščinam in potrebam te osebe, kar vključuje ponovno ugotavljanje novo 

nastalih sprememb, določanje novih ustreznejših oblik pomoči (strategije, NDK pripomočki oz. 

naprave) ali prilagoditev dosedanjih (Fried-Oken idr., 2015).  

 

Nove spremembe stanja bolezni se ugotavljajo z rednimi, pogostimi pregledi. S tem se doseže, 

da se pri osebi še pravočasno zazna upadanje določenih funkcij in zmožnosti, kar vpliva na 

spreminjanje komunikacijskih potreb (te osebe) in se tako lahko začne prej ukrepati v smeri 

bodisi prilagoditve uporabljane vrste NDK pomoči bodisi določitve nove. Kajti v primeru, da bi 

oseba samoiniciativno prihajala na preglede, bi najverjetneje prišla šele, ko bi se že pojavila 

potreba po drugačni obliki pomoči. Takrat pa bi bilo že prepozno, še posebej v primeru 

potrebnega pridobivanja specifičnega NDK pripomočka oz. naprave.   
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3.3 Logopedska obravnava oseb z ALS in kognitivno 

oškodovanostjo/demenco    

Dandanes je že znano, da so lahko pri večjem delu oseb z ALS prisotne tudi težave na 

kognitivnem področju.   

 

Prisotnost kognitivnih oz. kognitivno-jezikovnih oškodovanosti pri osebi z ALS lahko znatno vpliva 

na (oz. ovira) sámo logopedsko obravnavo komunikacijskih težav osebe, odvisno od stopnje in 

obsega te oškodovanosti (Adams idr., 2009) (še zlasti v primeru prisotnosti demence).   

 

S tem je lahko oteženo usposabljanje osebe za uporabo dopolnilne in kasneje nadomestne 

komunikacije že v  učnem delu procesa, ki je kritičen del pravilne in učinkovite uporabe NDK 

sredstva. Čim bolj zahtevna kot je njegova uporaba ali čim večja kot je oškodovanost kognitivno-

jezikovnih funkcij, tem več časa bo oseba potrebovala za svoje usposabljanje (Adams idr., 2009).   

To lahko povzroči zavračanje NDK sredstva, saj je povezano z naporom. Pazljivo uravnavanje 

majhnih toda uspešnih korakov lahko spodbudi pripravljenost osebe za napredovanje in 

osvojitev dela z NDK sredstvom (Adams idr., 2009).   

 

 

3.4 Poseben izziv logopedov      

Tako kot je pomembno, da je NDK oprema, ki jo oseba z ALS uporablja, ves čas prilagojena tej 

osebi, velja enako tudi za logopedsko obravnavo te osebe. Pri tem bi se moralo upoštevati 

trenutne potrebe in zmožnosti posameznika z ALS, a poleg tega že razmišljati in se pripravljati na 

prihajajoča poslabšanja (Fried-Oken idr., 2015).  

 

Prav zaradi slednjega je obravnava oseb z ALS še posebno zahtevna naloga logopedov, saj 

predstavlja že vsaka oseba svoj individuum, pri ALS pa je še dodatna raznolikost poti, stopnje in 

hitrosti poslabšanja bolezni med posamezniki, tako da je težko predvideti, katere težave se bodo 

pojavile naslednje in predvsem kako hitro. Zato je težko pričakovati, da bi imel strokovnjak 

(logoped) že vnaprej izdelano naslednjo stopnjo intervencije, ki bo kar najbolj ustrezala 

posamezni osebi z ALS ter bila vedno tudi dodeljena v pravem času.  

 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

69 
 

O soočanju NDK strokovnjakov s precej težkim izzivom so poročali že zgodaj. Primer je članek z 

naslovom »Biti korak pred boleznijo« (ang. »Staying ahead of the curve«) iz leta 1998. V njem je 

zapisano, da potrebujejo NDK strokovnjaki znatno količino profesionalnih veščin, da bi zadostili 

zgoraj omenjenim pričakovanjem (Blackstone, 1998). To poudarjata tudi logopedinji M. Ogrin in 

B. Korošec (2013), ki navajata, da je izbiranje, prilagajanje in uvajanje sistema NDK dolgotrajen in 

dinamičen proces, ki od logopeda zahteva dodatno znanje, prilagodljivost in ustvarjalnost. Ob 

tem še dodajata, da logoped potrebuje veliko časa za pripravo na svoje neposredno delo z 

bolnikom in njegovimi svojci v procesu uvajanja strategije nadomestne komunikacije in katerega 

koli komunikacijskega pripomočka.  

 

 

3.5 Zgodnja napotitev za komunikacijsko pomoč  

Številni avtorji poudarjajo pomembnost zgodnje in pravočasne napotitve po pomoč pri 

komunikaciji. Kajti, ko začne razumljivost govora osebe z ALS (u)padati, se sposobnosti 

verbalnega izražanja te osebe zelo hitro zmanjšujejo. Tako ostane na voljo premalo časa, da bi se 

medtem poiskalo in ponudilo tej osebi zanjo ustrezno pomoč (Beukelman idr., 2011). Nazoren 

prikaz takšnega hitrega upadanja je primer iz leta 2001, kjer se je govor osebe z ALS tako hitro 

poslabšal, da je v obdobju šestih mesecev stavčna razumljivost te osebe upadla z 98 % na 10 % 

(Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).  

 

Kdaj bo nastopilo tisto obdobje v razvoju ALS pri posamezni oboleli osebi, ko bo le ta 

potrebovala neko vrsto NDK pomoči, pa je težko napovedati vnaprej. Kot je že znano, je ALS 

takšna bolezen, ki se pri vsakem posamezniku manifestira malce drugače (ne povsem enak potek 

bolezni, hitrost njene progresije in znaki, ki se pojavijo, ter težave, s katerimi se oboleli soočajo) 

(Brownlee in Palovcak, 2007). Idealno bi bilo, da je pomoč tako načrtovana vnaprej, da je oseba 

že oskrbljena z ustrezno pomočjo, ko se potreba pojavi in zna to pomoč tudi uporabiti.  

Tudi nekateri avtorji jasno izrazijo mnenje, da je zgodnja uvedba pomoči res pomembna, saj 

mora biti osebi z ALS že na voljo, ko jo ta potrebuje (Beukelman idr., 2011; Blackstone, 1998).  

 

Zaradi zgoraj zapisanih razmer se lahko razume utemeljenost izjave avtorjev Beukelmana idr. 

(2011), da ostaja pravočasna napotitev na pregled, ocenjevanje za NDK in intervencijo najbolj 

pomemben klinično odločitveni problem.  
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Ta odločitev ni enostavna tudi zato, ker je potrebno pri tem upoštevati še čas za potek vseh 

stopenj postopkov (napotitev, pregled stanja, izbira ustrezne pomoči, pridobitev, usposabljanje), 

ki so predhodno potrebni, da bi oseba z ALS dobila in uporabljala zanjo ustrezno pomoč oz. NDK 

sredstvo (Beukelman idr., 2011).  

 

Vsa navedena dejstva indicirajo in podpirajo nujnost čim prejšnje napotitve osebe z ALS.  

 

Določanje časovnega obdobja za napotitev 

Tudi Scott in McPhee (2014) opozarjata na pomembnost zgodnje in pravočasne napotitve in celo 

bolj opredelita to časovno obdobje. Za bolnike z bulbarno obliko ALS-a zapišeta, da bi se 

napotitev morala zgoditi okvirno v času postavitve njihove diagnoze, saj se na ta način zagotovi 

neprekinjeno spremljanje in preverjanje pacientovega govora ali pa se presodi, ali je zanj še 

ustrezno NDK sredstvo, ki ga že uporablja.  

Podobno menita Brownlee in Palovcak (2007). Po njunem mnenju bi se morala pomoč oz. NDK 

intervencija začeti takoj, ko se pri osebi  zazna spremembe v njenem govoru.    

 

Obdobje napotitve je bolj opredeljeno tudi v priročniku, ki ga je izdalo Kanadsko ALS društvo 

(2012) za obolele z ALS in njihove svojce. V njem namreč omenjenima skupinama svetujejo 

sodelovanje oz. obiskovanje logopeda, ki je tudi strokovnjak za NDK, čim bolj zgodaj, torej še celo 

preden se pojavijo kakršnekoli težave pri govoru. Vse to ravno z namenom, da bo lahko logoped 

že od vsega začetka spremljal govorno stanje obolele osebe ter jo že vnaprej pripravljal in 

opremljeval s tehnikami, strategijami pomoči in postopno že seznanjal tudi z drugimi sredstvi 

komunikacije (vključno z NDK) (McCarthy, 2012).   

 

Čas za napotitev  

Makkonen in Korpijaakko-Huuhka (b.d.) navajata, da so Yorkston in sodelavci že leta 1993 na 

podlagi svoje raziskave zaznali tendenco, da naj bi se pri osebah z ALS pred upadanjem njihove 

govorne razumljivosti pojavilo zmanjševanje hitrosti govora.  

 

Kasneje so Ball idr. (2002, v Beukelman idr., 2011) potrdili, da je hitrost govora relativno dober 

prediktor za upadanje govorne razumljivosti. To naj bi veljalo za vse tri oblike ALS – tako za 

bulbarno, kot spinalno ali mešano začeto obliko. Omenjeni avtorji predlagajo napotitev teh oseb 

na NDK preverjanje oz. ocenjevanje njihovega govornega/komunikacijskega stanja, ko se hitrost 

njihovega govora zniža na 125 besed/minuto, (iz)merjeno s pomočjo t. i. Speech Intelligibility 
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testa (SIT) – Stavčni podtest (ang. »Sentence Subtest«) (Beukelman idr., 2011). Po tej vrednosti 

naj bi namreč razumljivost govora (pri stavkih) nenadno strmo upadla (Brownlee in Palovcak, 

2007). Pred tem pa razumljivost, kjub zmanjševanju hitrosti govora, ostaja relativno visoka 

(Beukelman idr., 2011).  

 

V povezavi s tem sta leta 2000 Nishio in Niimi (v Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.) v okviru 

svoje študije ugotovila, da bolj kot hitrost govora na govorno razumljivost vplivata artikulacijska 

hitrost in premori v govoru. Torej, če se bodo upočasnili gibi artikulacijskih organov osebe z ALS 

ter se bo povečalo število in trajanje premorov prisotnih v njenem govoru, bo pri tej osebi 

posledično prišlo do upada govorne razumljivosti (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.). 

 

Predlagana smernica (125 besed/minuto) se je dobro obnesla tudi pri realnih napotitvah. Na to 

kažejo rezultati, do katerih so prišli Nordness in sodelavci (2010, v Beukelman idr., 2011), ko so 

pregledali zapise v zdravstvenih datotekah skoraj 300 oseb z ALS. Ob upoštevanju omenjene 

smernice je bilo 88 % oseb pravočasno napotenih na NDK pregled. Pri preostalih, ki niso bili 

pravočasno napoteni, pa so drugi vzroki vplivali na nepravočasnost njihove napotitve in ne 

neustreznost smernice (Beukelman idr., 2011). 

 

Raziskava iz leta 2004 je pokazala, da upad govorne razumljivosti pri osebah z ALS pod 90 % že 

nakazuje potrebo po uporabi strategij dopolnilne komunikacije, kar je precej presenetljivo. A 

takšne rezultate so pokazali odgovori udeležencev te raziskave, ki so ob omenjeni vrednosti že 

zaznali in poročali o težavah z učinkovitostjo svoje komunikacije. V primeru, da oseba z ALS ne 

more več učinkovito komunicirati, je vsekakor na mestu uvedba NDK (Ball idr., 2013).   

 

Tovrstne raziskave so razkrile še, da se vse tri oblike ALS-a med seboj razlikujejo po časovnem 

obdobju, ki preteče od postavitve bolnikove diagnoze do t. i. »kritične« mejne vrednosti hitrosti 

ali razumljivosti govora (125 besed/minuto ali 90 % razumljivosti) (Brownlee in Palovcak, 2007). 

Najhitreje je bolezen napredovala pri osebah z bulbarno obliko ALS-a, saj so to omenjeno 

»kritično« mejno vrednost dosegle po približno 14 mesecih po postavitvi njihove diagnoze. 

Sledijo osebe z obliko kombiniranega začetka bolezni, ki so to vrednost dosegle po 22 mesecih. 

Najdaljše časovno obdobje od postavitve diagnoze do »kritične« mejne vrednosti pa je bilo 

zabeleženo pri spinalni obliki ALS-a, kjer je trajalo 34 mesecev (Brownlee in Palovcak, 2007). 
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Dobljene informacije lahko še dodatno pripomorejo pri predvidevanju hitrosti zmanjševanja 

govornih sposobnosti osebe z ALS in s tem tudi pri določanju časovnega okvira za napotitev te 

osebe po komunikacijsko pomoč.   

 

Raziskave pri osebah z ALS so torej pokazale, da bi bilo zelo priporočljivo upoštevati hitrost 

govora osebe ali stopnjo razumljivosti njenega govora, da bi bila NDK intervencija še dovolj 

zgodnja oz. pravočasna (Ball idr., 2013).  

 

 

3.6 Zgodnja edukacija      

Več avtorjev poudarja pomembnost čim bolj zgodnje edukacije obolelih z ALS in njihovih 

družinskih članov ter skrbnikov (npr. Brownlee in Palovcak, 2007; Robarge, 2009; Makkonen in 

Korpijaakko-Huuhka, b.d.). Robarge (2009) pa konkretno opredeljuje, kdaj naj bi se ta edukacija 

začela izvajati, in sicer že takoj, ko je začetna diagnoza bolezni znana ali vsaj na prvem srečanju 

osebe z ALS in njenih bližnjih (ali skrbnikov) z logopedom.  

 

V procesu edukacije naj se pojasni o sami bolezni (na splošno), predvsem pa o njenem poteku in 

značilnostih z vidika govora oz. komunikacije oseb z ALS, o možnostih pomoči in o NDK (Robarge, 

2009; Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).   

 

Zgodnja edukacija nudi več prednosti. Oseba ima na voljo več časa za razmislek, za predelavo 

informacij (tudi manj prijetnih) in čas, da lažje sprejme svoj položaj v novih razmerah. 

Ne(po)znana bližnja prihodnost lahko vzbuja neželene občutke, ogroženost, negotovost in strah, 

medtem ko (relativno) znan razvoj dogodkov daje občutek varnosti, omogoča, da se oseba 

počuti bolj pripravljeno na spremembe in je zato tudi neizogibni stres manjši. Oseba ima več časa 

za sprejemanje odločitev v povezavi z načini obvladovanja svojih govornih oz. komunikacijskih 

težav. Lahko je bolje informirana in posledično sprejema zase ustreznejše odločitve – kar 

postavljata v ospredje tudi Blackstone (1998) in Robarge (2009). Poleg tega ima takrat oseba še 

na voljo več možnosti pomoči, med katerimi se lahko sama odloča, torej lahko izbira, ne le da je 

postavljena pred neko dejstvo, ki naj ga sprejme.     

 

Zgodnejša seznanitev in spoznavanje z NDK strategijami, pripomočki in opremo, omogoča 

njihovo bolj podrobno poznavanje zmogljivosti, opcij (kaj vse nam omogočajo) in možnosti 
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uporabe, boljši pregled nad njihovo razpoložljivostjo in nudi ustreznejšo odločitev o izbiri. 

Predhodno osnovno poznavanje uporabe izbranega pripomočka ali naprave, in ne šele takrat, ko 

bi bilo le to nujno že uporabljati – na kar je bilo opozorjeno že leta 1998 (Blackstone, 1998), 

lahko skrajša čas učenja njene uporabe in čas prilagoditve nanjo.  

 

Kot poudarita Ogrin in Korošec (2013), sta učenje in uporaba nadomestne ali dopolnilne 

komunikacije oz. strategij dolgotrajna, uporabnika pa je potrebno še usposobiti za uporabo 

naučene strategije v različnih socialnih interakcijah. Povedano drugače: »Potrebno je veliko 

učenja in priložnosti za vajo, da postaneš učinkovit »govorec« in kompetenten sogovornik« (prav 

tam, str. 93). 

Na ta način se lažje doseže cilj logopedske obravnave oseb z ALS, in sicer hitrejšo vzpostavitev 

(povrnitev) efektivne komunikacije in ohranitev integritete socialnih vezi.   

 

Dobra stran zgodnejše edukacije oseb z ALS je tudi ta, da pripomore k pravočasnemu začetku 

NDK intervencije (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).  

 

Pri zgodnji edukaciji pa nikakor ne gre pozabiti predvsem na družinske člane in skrbnike oseb z 

ALS ter vse ostale komunikacijske partnerje, ki z bolnikom pogosto komunicirajo (npr. tesni 

prijatelji, medicinsko/zdravstveno osebje). Tudi njih je potrebno seznaniti in opremiti z ustreznim 

znanjem za omogočanje in ohranjanje učinkovite komunikacije z bolnikom. Spremenjeni način 

komuniciranja bolnika namreč prinaša tudi potrebne prilagoditve oz. prilagajanje na 

sogovornikovi strani (Scott in McPhee, 2014).    

Scott in McPhee (2014) menita, da naj bi se omenjeni komunikacijski partnerji čim prej vključili v 

postopek komunikacijske intervencije, to je že takrat, ko se o intervenciji prvič razpravlja. 

Progresivna narava ALS-a pa povzroča spremembe komunikacijskih zmožnosti bolnika, zato je 

potrebno komunikacijske partnerje vključiti v celoten proces NDK intervencij.  

 

Prednost zgodnje edukacije svojcev – predvsem pa partnerja in skrbnikov, je, da bodo lažje 

sprejeli sredstva NDK, če bodo zgodaj imeli priložnost spoznati in videti, kako ta način 

komuniciranja poteka v praksi in ga bodo lažje integrirali v svoje vsakdanje življenje z bolnikom 

(Fried-Oken idr., 2015).  

 

Zgodnje informiranje oseb z ALS je povezano tudi z upoštevanjem karakterja posamezne osebe 

in njenim odnosom do nastopajočih ovir oz. načinom spopadanja s preprekami v življenju. So 
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ljudje, ki želijo čim prej (iz)vedeti čim več o bolezni, ki jih je prizadela, njenih vplivih in posledicah 

na različna področja življenja, da vedo, kaj lahko pričakujejo in se na te spremembe lahko 

pripravijo. So pa tudi ljudje, ki ne želijo vnaprej poznati vseh informacij, ampak se bodo z 

razmerami, ki jih bo prinesel razvoj bolezni, ukvarjali šele takrat, ko bodo te nastopile (Scott in 

McPhee, 2014).  

Pri slednji skupini ljudi zato lahko pričakujemo, da je tudi večja verjetnost za vnaprejšnje 

odklanjanje uvedbe in uporabe NDK sredstev (Blackstone, 1998). 

 

Prav zato bi bilo po mojem mnenju dobro, še posebej tovrstnim ljudem, razložiti, zakaj je 

pomembna zgodnja edukacija, zgodnji pogovori in razmišljanja o (popolnoma) novih razmerah in 

poti življenja, ki jih je oboleli osebi nenadoma povzročila bolezen.  

 

Odklonilen odnos do NDK-ja je prisoten predvsem pri tistih osebah z ALS, ki so še v zgodnjih 

fazah bolezni ter imajo še ohranjeni sposobnosti govora in pisanja. Težko si predstavljajo, da 

nekoč ne bodo mogli več samostojno govoriti in/ali pisati brez pomoči in kako velik vpliv ima že 

samo omejena sposobnost govora ali pisanja (predvsem govora) na posameznikovo vsakdanje 

življenje. Zato informacije o uvedbi in uporabi NDK sredstev ne sprejemajo kot nekaj pozitivnega 

(Blackstone, 1998), temveč kot potrditev svoje šibkosti, nesposobnosti, kot nek osebni poraz oz. 

kot zapišeta avtorici Brownlee in Palovcak (2007) »vdajo v bolezen« in da jim uporaba NDK 

pripomočka predstavlja nenehen opomin na izgubljeno(-e) zmožnost(-i).  

V takšni situaciji Blackstone (1998) svetuje, naj se osebi ostane na voljo in se ji stoji ob strani. 

Kajti uspeh intervencije je v precejšni meri odvisen od vzpostavitve zaupanja vrednega odnosa 

med terapevtom in klientom oz. osebo z ALS (ter njenimi svojci). Avtorica še dodaja, da do tega 

(zavračanja NDK pripomočkov) prihaja nenehno.  

 

Zagotovo pa je potrebno dati osebi čas. Med potekom bolezni se bodo marsikatere sposobnosti 

in funkcije osebe spremenile in z njimi bo pogosto prišlo tudi do spremembe odnosa do uporabe 

NDK sredstev – iz odklanjanja le teh v spoznanje o njihovi koristnosti, uporabnosti (Brownlee in 

Palovcak, 2007) oz. vrednosti. 
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3.7 Podprtost različnih logopedskih strategij z dokazi  

V praksi (na srečo obolelih) obstaja oz. se izvaja logopedska obravnava za osebe z ALS, kjer se jim 

nudi pomoč na področju komunikacije. Vendar po poročanju Tomika in Guiloffa (2010) še ni bilo 

nobenih trdnih dokazov (vsaj do leta 2008) glede strategij logopedske (govorno-jezikovne) 

obravnave teh oseb.  

 

Identifikacija t. i. »kritičnih obdobij« progresivne dizartrije in pravočasna intervencija sta lahko 

učinkoviti, ni pa še bilo soglasja, kdaj in na podlagi katerih postopkov začeti strategije.  

(V članku Beukelmana idr. (2011) pa je navedeno, da so bili (leta 2010) objavljeni rezultati iz 

populacije oseb z ALS (cca. 300 oseb), kjer se je izkazalo, da je »kritična« mejna vrednost hitrosti 

ali razumljivosti govora ustrezna za še pravočasen začetek NDK intervencije.)  

 

Omenjena avtorja dodajata še, da se v klinični praksi strinjajo, da sta potrebna zgodnje 

ocenjevanje ter redno spremljanje in preverjanje (monitoring) dizartrije pri osebah z ALS (Tomik 

in Guiloff, 2010).  

Metode ocenjevanj, ki se uporabljajo v klinični praksi, so med drugim tudi kvalitativne in 

kvantitativne klinične lestvice za oceno bulbarne funkcije ter standardizirane lestvice za oceno 

dizartrije (Tomik in Guiloff, 2010).  

Nekateri strokovnjaki so poskusili tudi s farmakološkimi pristopi, ki pa prav tako še niso bili 

potrjeni (Tomik in Guiloff, 2010).  

Pri osebah z ALS, ki imajo še kognitivne disfunkcije ali FLTD (frontalno lobarni (reženjski) tip 

demence), avtorja navajata, da ni bilo nobenih sistematičnih ali končnoveljavnih študij glede 

podpornih strategij (Tomik in Guiloff, 2010).  
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4 POŽIRANJE pri OSEBAH z ALS  

4.1 Težave oseb z ALS pri požiranju 

Disfagija se pojavi zaradi oslabljenosti ali spastičnosti mišic bulbarnega predela – ustnic, jezika, 

neba, čeljusti, žrela in grla ter zgornjega dela trupa.  

 

Katere težave (konkretno) bo oseba z ALS imela in koliko bodo izražene, je odvisno od tega, 

katere mišice in v kolikšni meri bodo prizadete (Kühnlein idr., 2008).   

Težave so lahko prisotne na katerikoli stopnji hranjenja, od vnosa hrane ali tekočine v usta do 

vhoda v požiralnik. V splošnem so prisotne (Kühnlein idr., 2008):   

 težave pri premeščanju grižljaja hrane ali požirka tekočine po ustni votlini in njegovem 

transportu proti žrelu,  

 težave pri žvečenju,  

 težave pri refleksu požiranja,  

 hrana se lahko zatika pri transportu po žrelu ali v žrelu zastaja,  

 težave pri zapiranju vhoda v grlo  

(zaradi česar lahko grižljaj hrane ali požirek tekočine namesto v požiralnik zaide v grlo 

(aspiracija) in celo naprej v pljuča (kar lahko nadalje privede do pljučnice)),  

 težave pri uravnavi izmenjavanja procesov požiranja in dihanja.  

 

V zadnjih dveh primerih je ključnega pomena sposobnost produciranja močnega kašlja oz. 

kašljanja. Kadar pride do situacije, da človeku določen tujek (tekočina, grižljaj, slina, sluz ipd.) 

vstopi v njegove dihalne poti, se kot naravni obrambni mehanizem sproži refleks kašljanja, da bi 

se tujek izločil. To je lahko uspešno le, če je kašelj dovolj močan. Pri osebah z ALS se omenjeni 

refleks sicer pojavi, vendar so mišice dihalnega sistema prešibke, da  bi izvedle dovolj učinkovit 

kašelj. Zato pri osebah z ALS lahko pogosto pride do aspiracij. Le te so lahko zelo nevarne, saj 

povzročajo respiratorne infekcije in posledično razvoj pljučnic (McCarthy, 2012). 

 

Ugotovljeno je bilo, da so pri osebah z ALS oslabelost dihalnih funkcij in pljučni zapleti 

najpogostejši vzrok smrti. Študija je pokazala, da med vzroki smrti oseb z ALS največji delež 

predstavljajo ravno pljučnice. Namenjanje večje pozornosti infekcijam dihalnega sistema bi 

morda lahko izboljšalo preživetje teh oseb (Oliveira in Pereira, 2009).  
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Znaki, ki se jih lahko pri osebi z disfagijo pogosto opazi, so med drugim (McCarthy, 2012):  

 uhajanje sline, hrane in pijače iz ust,  

 lahko pa slednji dve zaideta v nosno votlino in nato uideta ven skozi nos,  

 kašljanje ali odhrkavanje med obrokom ali po njem ali med oz. po pitju,  

 oseba porabi več časa, da zaključi hranjenje ali pitje,  

 glas te osebe lahko med ali po hranjenju in/ali pitju zveni »mokro« oz. »grgrajoče«,  

 po obroku ali že celo med samim obrokom postane oseba utrujena ipd.  

 

Morda vse te težave pri požiranju na prvi pogled ne izgledajo tako resne, vendar njihov seštevek 

znižuje kvaliteto življenja, njihovo napredovanje pa tudi pričakovano življenjsko dobo osebe 

(Kühnlein idr., 2008). Pri disfagiji so namreč povečana tveganja za dušitev, davljenje, aspiracijo 

ter nezadosten vnos kalorij in nutrientov. To pa lahko pripelje do izgubljanja telesne teže in 

nedohranjenosti, kar je povezano s slabo bolezensko prognozo bolnika z ALS (Hardiman idr., 

2011).   

 

 

4.2 Logopedska obravnava požiranja pri osebah z ALS 

Obširnejši cilj obravnave težav pri požiranju je ohranjanje funkcije požiranja kot del vzdrževanja 

kakovosti življenja osebe z ALS (Adams idr., 2009). 

Bolj operativen cilj pa je čim daljše vzdrževanje načina hranjenja skozi usta, ki je dovolj varno in 

učinkovito za osebo z ALS z disfagijo (Adams idr., 2009), ter ohranjanje njenega stanja 

prehranjenosti na najboljši možni ravni (Makkonen in Korpijaakko-Huuhka, b.d.).  

 

Priporočljivo je, da se osebo z disfagijo pouči o težavah, do katerih prihaja lahko pri njenem 

prehranjevanju, z namenom, da bo že lahko uporabljala predhodno naučene kompenzacijske 

tehnike za preprečevanje oz. pomoč, če te težave nastopijo, in to čim dlje, kolikor je mogoče 

(Adams idr., 2009). 

 

Najprej je potrebno poudariti, da se pri pomoči osebam z obravnavanimi težavami vedno izhaja 

iz normalne fiziološke pozicije telesa, torej, da je oseba z ALS med hranjenjem in pitjem 

vzravnana. Pri tem lahko dodatno pomagajo posebej prilagojena oprema in pripomočki 

(prilagojeni stoli, mize, vozički, različne blazine in opore ipd.) (Kühnlein idr., 2008). 
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Opazovanje in ocenjevanje (ang. »assessment«) težav pri požiranju je sestavljeno iz anamneze, 

pregleda in preiskav anatomskih struktur, vkljčenih pri požiranju, ter samega procesa požiranja 

hrane in tekočin pri osebi z ALS (Kühnlein idr., 2008). Pri tem se uporabljajo klinične lestvice, 

videofluoroskopija (VFSS) in fiberoptični pregled/transnazalni fiberoptični endoskopski pregled 

(FEES) (Hardiman idr., 2011). Dodatno pa se ovrednoti še kalorični vnos in ITM (tj. indeks telesne 

mase) osebe z ALS ter preveri njen respiratorni status (Kühnlein idr., 2008).  

 

Na podlagi pridobljenih informacij logoped načrtuje terapevtske strategije, s katerimi lahko 

bolnik nadaljuje z varnim in zadostnim (oralnim) prehranjevanjem. Poleg tega logoped (skupaj z 

dietetikom) oblikuje in prilagaja shemo obrokov s primerno konsistenco živil in pijač za tega 

bolnika (Wagner-Sonntag, 2014). 

 

Priporočljivo je, da se preverjanje oz. evalvacija bolnikovih težav pri požiranju izvaja periodično 

preko celotnega bolezenskega procesa osebe z ALS (Wagner-Sonntag, 2014).   

 

VFSS in FEES metodi imata vsaka svoje prednosti in pomanjkljivosti, se pa med seboj 

dopolnjujeta (sta komplementarni) (Kühnlein idr., 2008).   

 

Pregled z VFSS se uporablja za spremljanje celotnega poteka požiranja pri osebah z ALS, poleg 

tega pa se lahko ogleda tudi vse strukture na orofaringalnem delu poti, skupaj z ezofagalnim 

sfinktrom in požiralnikom (Kühnlein idr., 2008). Ponekod v literaturi namesto kratice VFSS 

zapisujejo kratico MBSS ali krajše MBS, kar pomeni študija požiranja z modificiranim barijem 

(ang. »Modified Barium Swallow Study«). Barijeva spojina se namreč pri tej tehniki uporablja kot 

kontrastno sredstvo. Mnenja o koristnosti izvajanja metode VFSS pa so deljena. Nekateri v 

literaturi navajajo le prednosti te metode (npr. Ball idr., 2013; McCarthy, 2012), medtem ko 

drugi poleg prednosti navajajo tudi opozorilo o veliki previdnosti pri uporabi te tehnike pri 

osebah z ALS z disfagijo, saj je pri slednjih prisotno visoko tveganje za aspiracijo oz. aspiracijsko 

pljučnico (npr. Wagner-Sonntag, 2014; Kühnlein idr., 2008).   

 

Za razliko od prve metode druga (FEES) ne vključuje nobenih radioaktivnih sredstev (Ball idr., 

2013). Uporablja se jo, kadar je potrebno pridobiti podrobnejše informacije o dejanskem 

dogajanju v žrelu in grlu pri osebah z ALS z disfagijo pri njihovem požiranju. Zapleti so redki, 

običajno jo bolniki dobro prenašajo in se jo lahko izvaja celo pri tistih bolnikih, ki so vezani na 

posteljo. Je tudi bolj prenosna (Kühnlein idr., 2008).  



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

79 
 

Obe metodi (VFSS in FEES) pa omogočata še preizkušanje ustreznosti različnih kompenzacijskih 

strategij za bolnika pri njegovem požiranju ter prilagoditev načina njegovega prehranjevanja in 

različnih konsistenc hrane in pijače (Wagner-Sonntag, 2014).  

 

V začetnih fazah, ko so omenjene težave blažje oz. še manjšega obsega, se lahko uporabijo 

kompenzacijske in restitucionalne metode požiranja ter spremembe prehranjevanja.  

 

Pod kompenzacijske metode sodijo ukrepi spremembe položaja delov telesa in posebne tehnike 

požiranja ali t. i. tehnike varnega požiranja. S spremembo položaja glave si lahko oseba z ALS 

pomaga na primer, če ima težave s transportom grižljaja hrane proti žrelu, uhajanjem hrane v 

žrelo ali kadar je refleks požiranja zakasnjen. V prvem primeru to stori tako, da nagne glavo 

nazaj, v ostalih dveh primerih pa glavo nagne naprej oz. navzdol (dotik prsnega koša z brado ali 

ang. »chin tuck«) preden želi pogoltniti. Ena od tehnik varnega požiranja je npr. t. i. manever 

supraglotisnega požiranja (oz. pogoltnjenja) (ang. »supraglottic swallowing maneuver«). Z njim 

se lahko prepreči aspiracijo, ko gre za zakasnitev refleksa požiranja ali za šibko laringealno 

zaporo (Kühnlein idr., 2008). 

 

Restitucionalne metode tvorijo senzorimotorične vaje, ki pa jih sme oseba z ALS izvajati le v 

omejenem obsegu. Namreč, bilo je že omenjeno, da preveč motorične aktivnosti ali njena 

povečana intenzivnost povzroči kvečjemu izčrpanost (že tako) oslabljenih mišic. Poleg tega bi 

tovrstne vaje lahko pomagale le začasno (Kühnlein idr., 2008). Zaenkrat tudi ni zadostnih 

dokazov za izboljšanje funkcije požiranja (Ball idr., 2013). Če pa se oseba vseeno odloči za 

izvajanje vaj, naj bodo le te kratkotrajne in izvajane večkrat na dan z vmesnimi počitki (Wagner-

Sonntag, 2014). Primer senzorimotorične vaje je taktilna ali termična stimulacija sprednjih 

nebnih lokov v ustni votlini pred posameznim obrokom (Kühnlein idr., 2008).  

 

Sklop spremenjenega prehranjevanja zajema prilagajanje konsistence in/ali teksture hrane in 

pijače, napotke o načinih zaužitja živila in obroka, o izbiri vrste ali oblike hrane, načinih priprave 

obroka ipd. Namen teh sprememb je, da se osebi z ALS s težavami pri požiranju omogoči čim lažji 

vnos hrane in tekočine v telo.   

 

Za osebe z blago do zmerno obliko disfagije se je, glede na nedavno narejeno študijo, strategija 

prilagoditve njihovega prehranjevanja izkazala kot učinkovita, in sicer pri več kot 90 % teh oseb 

(Wagner-Sonntag, 2014).  
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Prilagoditev konsistence in/ali teksture hrane in pijače pomeni na primer zmehčanje trše hrane 

ali zgostitev tekočine. Nekateri izmed nasvetov so npr. (McCarthy, 2012):  

 naj oseba z ALS in težavami s požiranjem ne uživa zelo suhe hrane ali drobljive hrane,  

 naj ločeno zaužije dele različnih tekstur v živilu,  

 naj med hranjenjem in pitjem ne hiti,  

 naj se medtem izogiba t. i. »motilcem« (gledanje TV, pogovarjanje, branje časopisa ipd.).   

 

Kadar se oseba med samim obrokom ali po njem preveč utrudi, naj si obroke razdeli oz. 

organizira po principu »večkrat na dan po malo«. Oseba naj pijače ohladi pod sobno 

temperaturo, saj nižja temperatura lahko okrepi sprožitev refleksa požiranja (Kühnlein idr., 

2008).  

 

Pri osebah z ALS je izjemnega pomena, da so njihovi obroki dovolj kalorično in nutritivno bogati.  

To je lahko velik izziv še posebej v primeru, da ima oseba poleg ALS tudi disfagijo. Pomembno jim 

je zagotoviti dobro uravnoteženo prehrano (McCarthy, 2012).  

 

Logoped poučuje in usposablja osebe z disfagijo o navedenih tehnikah pomoči in spremembah 

prehranjevanja. V te aktivnosti je potrebno vključiti tudi skrbnike in bolniku bližnje osebe, da mu 

bodo tudi one znale pomagati pri njegovih težavah s požiranjem (Kühnlein idr., 2008). 

Priporoča se tudi udeležitev tečajev Prve pomoči in s tem pridobitev dodatnega znanja o načinih 

ukrepanja v primeru težav, zapletov pri bolnikovem hranjenju (McCarthy, 2012).  

 

Ko se bolnik ne zmore več sam uspešno hraniti, to opravilo preide na njegove skrbnike – bodisi 

so to njegovi svojci ali pa medicinsko osebje – zato jih je potrebno predhodno natančno educirati 

in usposabljati. Naloga varnega hranjenja bolnika z disfagijo je namreč zahtevna, utrujajoča in 

psihično obramenjujoča, predvsem za svojce (Wagner-Sonntag, 2014). A asistenca je nujna 

zaradi vdihovanja hrane/pijače.  

Ustrezna znanja, kako obogatiti obroke z višjo vsebnostjo hranil (proteini, vitamini) in kalorično 

vrednostjo, pa svojcem posreduje dietetik (Kühnlein idr., 2008). 

 

V kasnejših, bolj napredovanih fazah bolezni, ko težave s požiranjem postanejo izrazitejše in 

lahko že močno ovirajo oralni vnos živil hrane in pijače v telo, je možna rešitev ovire vstavitev 

hranilne sonde oz. sonde za hranjenje (Kühnlein idr., 2008).   
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V primeru, da je oseba z ALS še vedno zmožna nekaj (ali nekatero vrsto oz. obliko) hrane in/ali 

pijače varno požirati, lahko v tem obdobju sondo za hranjenje uporablja kot dopolnilo k 

oralnemu vnosu živil. Obseg težav osebe pri požiranju se tako zmanjša in le ta se lahko z užitkom 

in zbranostjo posveti želeni manjši količini hrane, ki jo vnaša skozi usta. To prispeva h kvaliteti 

življenja osebe (Adams idr., 2009).   

 

Sonda se lahko vstavi v telo na različne načine in tudi na različna mesta oz. organe v telesu 

(PEG28, RIG29, PEJ30). Vse tri opcije so namenjene tako za srednjeročno kot za dolgoročno 

uporabo (Kühnlein idr., 2008). 

 

RIG naj bi bila primernejša izbira med njimi za bolnike z izrazitimi respiratornimi težavami 

(njihova vitalna kapaciteta manjša od 50 % od pričakovane), saj pri njeni vstavitvi sedacija 

bolnika običajno ni potrebna. Pri ostalih dveh pristopih (PEG in PEJ) se poseg izvede, ko je vitalna 

kapaciteta osebe še večja od omenjenih 50 %. Poseg za vstavitev PEG in PEJ pa ni brez 

nevarnosti. Sicer se lahko pojavijo večji zapleti kot npr. peritonitis, hemoragija idr., a so prisotni 

zapleti običajno manjši, npr. refluks, lokalna vnetja kože, čir na želodcu (Kühnlein idr., 2008). 

Vstavitev PEJ poleg tega zahteva uporabo splošnega anestetika. Prednost sonde PEJ pa je v tem, 

da ne prihaja do refluksa in z njim povezanih težav, ker se pri hranjenju bolnika zaobide želodec. 

Glede hranjenja preko PEG pa so študije ocenile, da verjetno izboljša kakovost življenja bolnika; 

pokazale pa so, da je večina vključenih bolnikov, hranjenih na ta način, ohranila ali izboljšala 

svojo telesno težo (Wagner-Sonntag, 2014).   

 

Pogovori o hranjenju preko sonde naj se začnejo čim bolj zgodaj. Takrat je bolnik v boljšem 

fizičnem stanju (kot bo v kasnejših fazah bolezni) in je njegova vitalna kapaciteta (dihanje) večja. 

V zgodnejših fazah bolezni je tudi tveganje povezano z operativno vstavitvijo sonde manjše 

(Kühnlein idr., 2008). Bolnika in njegovo družino je potrebno podrobno seznaniti s prednostmi in 

slabostmi vstavitve hranilne sonde ter jim omogočiti čas, da svojo odločitev temeljito pretehtajo 

(Wagner-Sonntag, 2014). 

 

                                                           
28

  PEG: perkutana endoskopska gastrostomija 

29
  RIG: radiološko vstavljena gastrostomija 

30
  PEJ: perkutana endoskopska jejunostomija 
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Pri dodatnih težavah oseb z ALS z disfagijo se lahko pomoč nudi v obliki različnih farmakoloških 

intervencij, npr. pri težavah s slinjenjem – uporaba antiholinergičnih zdravil, aplikacija injekcij 

botulin toksina ali pri gastroezofagalnem refluksu, ki je pri teh osebah pogost – uporaba 

inhibitorjev protonske črpalke (Wagner-Sonntag, 2014). 

 

Obvladovanje disfagije je možno tudi z različnimi kirurškimi posegi, vendar se ti pri osebah z ALS 

le redko izvajajo in še takrat zelo previdno. Zanje je namreč potrebna splošna anestezija 

pacienta, ki je bolj rizična pri bolnikih z ALS. Poleg tega je povečana obremenitev organizma 

zaradi kirurških operacij na oslabljenem telesu. Oboje lahko pospeši bolezen ALS (Kühnlein idr., 

2008).  

 

 

4.3 Logopedska obravnava požiranja pri osebah z ALS in kognitivno 

oškodovanostjo/demenco    

Osebe z ALS, pri katerih je prisotna še frontotemporalna demenca, težje obvladujejo svoje težave 

pri požiranju, saj imajo v določeni meri oškodovane kognitivne funkcije (Adams idr., 2009).  

 

Dodatno pomoč potrebujejo pri učenju in uporabi kompenzacijskih tehnik požiranja in drugih 

strategij pomoči. Med hranjenjem in pitjem jim je potrebno zagotoviti stalen nadzor prisotne 

osebe in podpreti vse postopke varnejšega požiranja s slikovnimi ponazoritvami in/ali pisnimi 

opomniki (Adams idr., 2009).  

 

Kadar je demenca izrazitejša, se po hranjenju osebe priporoča še pregled njene ustne votline za 

morebitnimi ostanki grižljajev, ki bi kasneje lahko povzročili davljenje ali aspiracijo (Adams idr., 

2009). 
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5 RESPIRACIJA pri OSEBAH z ALS  

5.1 Povezava dihanja in govora 

Pojem dihanje lahko opredelimo na več načinov, a v okviru komuniciranja je (v tem diplomskem 

delu) mišljena opredelitev kot pljučna ventilacija oz. izmenjava plinov z okoljem. Organi, ki 

omogočajo dihanje, so: dihala, prsni koš in dihalne mišice (inspiratorne in ekspiratorne) – med 

katerimi so tudi mišice prsnega koša, trebušne in nekatere hrbtne mišice (Hočevar Boltežar, 

2008). 

 

Dihanje, ki je eden izmed temeljnih pogojev za naše življenje, predstavlja tudi nepogrešljivi 

dejavnik v procesu govorne produkcije.  

Dihanje oz. prehajanje zraka po naših dihalnih poteh je namreč nujno potrebno za nastanek 

glasu (fonacija). Pri tem zračni tok iz pljuč (ob izdihu) pripotuje do glasilk v grlu in povzroči njuno 

nihanje. Toda za kakovosten glas mora biti ta zračni tok zelo dobro kontroliran in dovolj močan. 

Pomemben pa je tudi za prozodijo (ritem, intonacija, naglašenost) (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Na kakovost glasu prav tako vplivajo napake fonatornega dihanja, ki so lahko funkcionalne ali 

organske narave. Med funkcionalne sodijo npr. površno ali nemirno dihanje, slaba dihalna opora, 

ali slabo uravnotežen izdih. Napake organske narave pa predstavljajo akutne in kronične pljučne 

ter druge bolezni, ki še posebej otežujejo izdih, a povzročajo tudi zmanjšanje pljučnih 

sposobnosti (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Pri oblikovanju glasu so (poleg glasilk) vključene še druge strukture, in sicer grlo, odzvočna cev 

(žrelo, ustna in nosna votlina ter obnosne votline) in artikulatorji (ustnice, jezik in mehko nebo), 

ki pomagajo dokončno izoblikovati glas posameznika. Zračni tok torej od glasilk potuje naprej po 

grlu, v žrelo in nato skozi ustno ali nosno votlino ven (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Toda brez natančno usklajenega delovanja dihalnega sistema, vibracijskega mehanizma glasilk in 

resonatorja (odzvočna cev in artikulatorji) pa pravilno oblikovanje govora ne bo mogoče 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Med govorjenjem poteka t. i. govorno dihanje, pri katerem je zaradi potreb fonacije izdih močno 

podaljšan (v primerjavi z vdihom tudi 20-krat daljši). Za to je potreben še dodatni volumen 
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izdihanega zraka (t. i. ekspiratorni rezervni volumen). Govorno dihanje je hoteno uravnavano, 

vsaj v določenem obsegu (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Kadar zaradi kakršnegakoli vzroka nastopi oslabitev mišic dihalnega sistema, to vpliva na 

produkcijo in kvaliteto govora osebe. Brez ustrezne dihalne podpore se zmanjša volumen zraka, 

potrebnega za realizacijo govora. Posledično se zmanjša število besed, ki jih oseba (govorec) 

lahko izgovori na en (iz)dih in upadejo prozodične značilnosti njenega govora, zaradi česar glas 

izgubi del osebne note oz. postane bolj neoseben. Rezultat vsega tega je težja razumljivost 

govora, govorjenje je za govorca (osebo z ALS) bolj naporno in se zato med govorjenjem tudi 

občutno bolj utrudi. To pa nadalje vpliva na njegovo vključenost v pogovore in na njegovo 

socializacijo (Scott in McPhee, 2014). 

 

 

5.2 Delo logopeda pri osebah z ALS v okviru respiracije 

Delo logopeda v okviru respiracije zahteva, da je le ta seznanjen z napravami, ki bolniku 

pomagajo pri dihanju ali mu omogočajo dihanje. Predvsem pa zahteva od logopeda, da pozna 

funkcijo in delovanje tovrstnih pripomočkov, saj, če obvlada rokovanje z njimi, lahko bolnikom, ki 

te pripomočke uporabljajo, bolj učinkovito pomaga v okviru govorne obravnave. Eden takšnih 

primerov je npr. kadar imajo osebe z ALS (v sapnik) vstavljeno cevko za traheostomo.  

 

V takšnih situacijah je za potek govorne obravnave predpogoj vzpostavitev govora in 

omogočanje varnega požiranja bolniku (Adams idr., 2009). Tedaj izdihani zrak nič več ne potuje 

skozi glasilke, da bi se lahko ustvarjal glas ali pa je zraka za tvorbo glasu premalo.  

 

Za doseganje tega predpogoja se lahko logoped poslužuje tehnik izpuščanja zraka iz zračne 

blazinice (ang. »cuff«), ki v sapniku pacienta obdaja cevko za traheostomo ter uporabe 

enosmernega govornega ventila oz. zaklopke. Tehnika izpuščanja zraka olajša prehod zraka iz 

pljuč mimo prej omenjene cevke, s čimer lahko (večja količina) izdihanega zraka doseže glasilke 

in se producira glas. Potrebno je le še s prstom ali drugim pripomočkom zapreti vhod cevke za 

traheostomo, da zrak ne bi uhajal skoznjo ven. To se lahko doseže tudi z uporabo enosmernega 

govornega ventila, katerega funkcija je ravno omogočanje vstopa zraka v cevko pri vdihu in 

preprečevanje njegovega izhajanja iz cevke pri izdihu. Ni pa rečeno, da bo kateri koli od opisanih 
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pristopov koristil vsakemu bolniku s traheostomo, niti niso vsi bolniki primerni za katerega koli 

od omenjenih pristopov (Dalton, 2009).  

 

Pri tistih pacientih, ki so odvisni od ventilacijske naprave, pa dihanje oz. respiracija sama poteka 

malo drugače, kar posledično vpliva tudi na govor.  

Oseba namreč lahko govori le takrat, ko nastopi ekspiracijski cikel ventilacijske naprave, saj ob 

tem potisne zrak ven iz telesa. Slabost te naprave pa je, da preteče nekaj časa preden nastopi 

naslednji tovrstni cikel. Vmes med obema cikloma se ustvari dolga tišina, kar pa poveča 

verjetnost, da v tem času nekdo drug začne govoriti, čeprav govorec še ni do konca povedal, kar 

je želel. A govorec le čaka na novo »zalogo« zraka za govor, da bi lahko nadaljeval. Poleg te 

slabosti ventilacijske naprave je tudi takšen način govorjenja z vmesnimi dolgimi premori za 

poslušalce precej zahtevno spremljati, saj je težje slediti vsebini povedanega. Potrebno si je vzeti 

čas in obdržati koncentracijo (ASHA, 2015).  

 

Pri osebi z ventilacijsko napravo lahko med njenim govorom pride do nenadnih sprememb v 

njenem glasu. Le ta lahko drugače zveni ali pa se poveča oz. zniža njegova jakost. Razlog je v 

nekonstantnem tlaku, ki se ustvarja v sapniku osebe zaradi ventilacijske naprave. S prilagoditvijo 

nastavitev te naprave se lahko tovrstne odstopanja popravi (ASHA, 2015).  

 

Kadar so pri bolniku prisotne resnejše dihalne težave, logoped pogosto deluje skupaj z 

respiratornim terapevtom in zdravnikom (Adams idr., 2009). V okviru multidisciplinarnega tima, 

ki obravnava tega pacienta, pa seveda logoped sodeluje in se posvetuje tudi s preostalimi člani 

tima. 
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6 NADOMESTNA in DOPOLNILNA KOMUNIKACIJA (NDK) 

6.1 Kaj je to NDK?   

Uradna ali poenotena definicija, kaj je nadomestna in dopolnilna komunikacija (NDK) (ang. 

»Augmentative and alternative communication – AAC«), verjetno ne obstaja, saj v dosegljivi 

literaturi nisem nikjer zasledila reference ali drugačne navedbe, da bi obstajala. Poleg tega 

avtorji, če že omenjajo, kaj NDK je, vsak na malo drugačen način opredeljuje ta termin (npr. 

McCarthy, 2012; ASHA, 2015). A dejstvo je, da gre za cel nabor metod oz. tehnik komuniciranja 

in najrazličnejše pripomočke/pomagala, naprave, s katerimi lahko posameznik okrepi ali pa 

nadomesti svoj govor.  

 

Alisa Brownlee, certificirana strokovnjakinja na področju podporne (ang. »assistive«) tehnologije, 

poudarja, da se sicer ta termin (NDK) uporablja kot skupni, vseeno pa gre za dva različna načina 

komuniciranja. Izraz dopolnilna komunikacija (ang. »Augmentative communication«) se 

uporablja takrat, kadar ima oseba še vedno ohranjenega nekaj govora, a je le ta nerazumljiv za 

drugo osebo oz. sogovornika ali pa ima oseba omejene zmožnosti uporabe govora. V primeru 

nadomestne komunikacije (ang. »Alternative communication«) pa oseba nima več svojega 

govora in je popolnoma odvisna od drugega sredstva, ki ji omogoča, da se lahko z njim verbalno 

izraža (ALS Association, 2015).  

 

Številna NDK oprema se lahko uporablja tako za dopolnitev govoru kot za njegovo nadomestitev. 

Nekatera oprema je sicer bolj primerna v začetnih fazah bolezni oz. govorne oškodovanosti (npr. 

ojačevalci glasu, komunikacijske tablice s črkami), medtem ko je druga bolj ustrezna v poznejših 

fazah (npr. SGD naprave, tehnike komuniciranja z uporabo usmerjanega očesnega pogleda) 

(Blackstone, 1998).  

 

Po pregledu meni dostopne literature sem opazila, da večina avtorjev komunikacijsko opremo 

(pripomočke in naprave) uvršča v tri kategorije:  

o NDK brez tehnologije oz. netehnološka NDK (ang. »No-tech«),  

o NDK z malo tehnologije oz. nizkotehnološka NDK (ang. »Low-tech«) in  

o NDK z veliko tehnologije oz. visokotehnološka NDK (ang. »High-tech«).  

Nekaj avtorjev pa navaja le zadnji dve kategoriji, saj prva kot takšna pravzaprav ne vsebuje 

nobene opreme.  
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Meje med posameznimi kategorijami niso strogo ločene, saj si avtorji med seboj niso povsem 

enotni pri uvrstitvi izbrane opreme v specifično kategorijo. Nekateri posamezno opremo uvrščajo 

v npr. nizkotehnološko, medtem ko jo drugi uvrščajo v netehnološko NDK opremo. Pomemben 

faktor, ki vpliva na razvrščanje opreme v kategorije, pa je tudi hiter razvoj tehnologije. To je še 

posebej dobro vidno pri uvrstitvi nekaterih nekdanjih visokotehnoloških NDK pripomočkov ali 

naprav, ki dandanes že sodijo v nizkotehnološko NDK kategorijo.  

 

V slovenskem članku avtorice Vovk idr. (2013) navajajo nekoliko drugačno razdelitev NDK 

pripomočkov. Prva kategorija predstavlja grafične komunikacijske pripomočke. Pri njih se lahko 

uporabi fotografije, risbe in različne simbolne sisteme. Po besedah avtorjev se pri nas 

najpogosteje uporablja slikovne komunikacijske simbole Mayer Johnson ali PCS (ang. »Pictures 

Communication Symbols«). V drugi kategoriji so elektronski komunikacijski pripomočki, pri 

katerih se lahko uporablja posneti govor. V najvišji (tretji) kategoriji pa se nahajajo najzahtevnejši 

pripomočki, in sicer računalniški komunikacijski pripomočki. Pri teh je možna uporaba ne le 

posnetega, ampak tudi sintetičnega glasu. Za razliko od pripomočkov v prejšnjih dveh 

kategorijah, ti omogočajo največ prilagoditev. Simbolni sistemi pa so vgrajeni v sam računalnik. 

 

 

6.2 Uporaba NDK  

Osebe z ALS preko dneva (običajno) uporabljajo različne metode in sredstva NDK-ja, odvisno od 

številnih dejavnikov, npr. komunikacijske situacije (razmer), vrste in vsebine sporočila, lokacije, 

kjer komunikacija poteka, poznanosti komunikacijskega partnerja itd., predvsem pa fizičnega 

stanja uporabnika in lastnosti sredstev, ki so mu takrat na voljo (Blackstone, 1998). 

 

Že leta 1998 je bilo objavljeno, da je Pamela Mathy (1996, v Blackstone, 1998) naredila dve 

študiji, v katerih je iskala odgovore ravno na vprašanja o uporabi različnih sredstev NDK glede na 

različne dejavnike. V prvi študiji je ugotavljala, katere vrste NDK sistemov uporabljajo osebe z 

ALS, v katerih komunikacijskih aktivnostih. Izkazalo se je, da se osebe za različne komunikacijske 

aktivnosti odločajo za različna NDK sredstva. Iz druge študije pa je razvidna uporaba NDK 

sredstev v nekaterih razmerah in okoljih, in sicer z različnimi komunikacijskimi partnerji, na 

različnih lokacijah, v različnih »položajih« med komunikacijo (npr. v invalidskem vozičku, avtu, 

postelji) in pri različnih komunikacijskih aktivnostih. Dobljeni rezultati so pokazali takšno 
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raznolikost uporabe, kot je navedena zgoraj na začetku predhodnega odstavka (Blackstone, 

1998).   

Dejstvo torej je, da za čim bolj uspešno nadomestitev izgube komunikacijskih zmožnosti v svojem 

vsakodnevnem življenju osebe z ALS potrebujejo hkrati na voljo več različnih NDK sredstev (saj 

tudi nobeno ni »idealno«).  

 

Mathy idr. (2000, v Beukelman idr., 2011) so v raziskavi ugotovili, da je bila povprečna doba 

uporabe NDK tehnologije 14 mesecev. Izsledki kasnejše raziskave so pokazali že daljši čas 

uporabe NDK. Osebe z bulbarno obliko ALS-a so koristile NDK v povprečju 24,9 meseca, osebe s 

spinalno obliko ALS-a pa so jo uporabljale v povprečju 31,1 meseca (Beukelman idr., 2011).  

 

Ne le uporaba, temveč tudi sprejemanje NDK tehnologije sta se v zadnjih nekaj letih pri ljudeh z 

ALS močno povečala. Tako je pred letom 1996 ta komunikacijska sredstva uporabljalo in 

sprejemalo okrog 73 % omenjenih oseb, po nekaj let kasneje opravljeni raziskavi in objavljeni 

leta 2004 pa celo 96 % oseb z ALS (Beukelman idr., 2011).  

 

Avtorji raziskave pa predvidevajo, da je povprečna doba uporabe dejansko še daljša glede na to, 

da je del udeležencev (15 %) v njihovi raziskavi tudi po njenem zaključku še naprej uporabljal 

NDK sredstva (in kljub temu, da so takrat že bili oskrbljeni z invazivno ventilacijo). Veliko oseb z 

ALS je tovrstno komunikacijo koristilo skoraj do konca svojega življenja (Beukelman idr., 2011). 

 

 

6.3 Prednosti in pomanjkljivosti NDK 

Kadar oseba z ALS izgublja sposobnost naravnega govora, izgublja znaten del možnosti 

komunikacije in interakcije s svojo okolico. S tem pa se ji zmanjšujejo možnosti vzdrževanja in 

vzpostavljanja socialnih in poklicnih stikov ter vključevanja v življenje ožje in širše skupnosti. To 

lahko povzroči občutke manjvrednosti, osamljenost, depresijo ali celo izolacijo. Oviranost, ki 

moti ali celo preprečuje učinkovito komunikacijo z drugimi ljudmi oz. komunikacijskimi partnerji, 

posebej še s svojimi bližnjimi, lahko povzroči pri osebi negotovost, strah in razočaranje.  

 

Osebi z ALS se čedalje bolj zmanjšujejo tudi možnosti za verbalno izražanje svojih potreb, želja in 

svoje volje. Že zaradi tega lahko izgublja občutek neodvisnosti, zaradi same narave bolezni pa 
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tudi dejansko postaja vse bolj odvisna od drugih. Posledično se lahko začne krhati njena 

samozavest in izgubljati pomen njene osebnosti, njene identitete.  

 

Prav zato je tako pomembna možnost izražanja sebe, možnost komunikacije oz. kot navaja  

Blackstone (1998), da je kontinuiran dostop do komunikacije odločilnega pomena in to pojasni s 

citatom dr. Christopherjeve: »Če se lahko sam izražaš, potem imajo ljudje manj priložnosti, da te 

»na novo poustvarijo« (ang. »to reinvent you«) brez tvoje privolitve« (Blackstone, 1998).  

 

Prednosti NDK 

Pomoč v obliki NDK takšni osebi omogoča premostiti ali vsaj kompenzirati zgoraj omenjene 

težave. Torej z uporabo NDK sredstev lahko oseba ponovno oz. še naprej uspešno komunicira z 

drugimi ljudmi, sodeluje v družinskem življenju in življenju širše skupnosti, izraža svoja mnenja, 

odločitve, izraža svoje potrebe, skratka ohranja svojo aktivno vlogo v družbi.  

Udeleževanje osebe z ALS v socialnih interakcijah pa na drugi strani povečuje potrebo po sami 

uporabi NDK. S tem se ustvarja pozitivna povratna zanka, kjer eno krepi drugo in obratno 

(Beukelman idr., 2011). 

 

Dandanes večina visokotehnoloških NDK sistemov nudi uporabniku več možnih načinov 

upravljanja in uporabe ter s tem omogočajo ljudem z ALS, da kljub zmanjševanju njihovih 

verbalnih in fizičnih zmožnosti, vzpostavljajo stike oz. se povezujejo z drugimi ljudmi. Tako lahko 

osebam z ALS omenjena sredstva tudi pomagajo ohranjati odnose z njihovimi dosedanjimi 

sogovorniki (Brownlee in Palovcak, 2007).  

Koristnost uporabe NDK za posameznika z ALS se lahko kaže še v njegovi izboljšani samozavesti 

in večji neodvisnosti.  

 

Kumulativni efekt vseh zgoraj navedenih pozitivnih učinkov NDK lahko omenjenim osebam 

izboljša kvaliteto njihovega življenja (Brownlee in Palovcak, 2007).   

 

O prednostih uporabe NDK za osebe z ALS poročajo še številni drugi avtorji, ki so jih v svojem 

članku navedle Fried-Oken, Mooney in Peters (2015).   

 

Pomanjkljivosti NDK     

Poleg vseh pozitivnih lastnosti NDK-ja ima le ta tudi nekatere pomanjkljivosti.   
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NDK vsaj zaenkrat še vedno ne more v celoti nadomestiti naravnega govora. Ne vsebuje na 

primer prozodične komponente oz. prozodičnih elementov, ki so pri naravnem govoru vedno 

prisotni in predstavljajo zvočni del govora. To so: hitrost, jakost, barva, intonacija, ritem itd. 

(Jelenc, 1998). Z NDK posameznik prav tako ne more izražati vseh čustev in razpoloženj (Scott in 

McPhee, 2014). 

 

Posamezna strategija, metoda ali NDK oprema ni vedno in vsepovsod (najbolj) primerna za 

uporabo (npr. v kopalni kadi oz. med umivanjem, v avtomobilu med vožnjo, v trgovini), niti ne v 

vseh fazah bolezni. Enako velja za osebe, ki jo potrebujejo. Določena vrsta NDK pomoči ni nujno 

(najbolj) ustrezna kar za vse osebe z ALS (ALS Society of Canada, b.d.), kljub njihovim podobnim, 

morda celo enakim znakom in stopnji bolezni. Odvisno je od vsakega posameznika kot 

individuuma, torej njegovih potreb, želja, značilnosti itd. ter vseh ostalih razmer, v katerih se ta 

posameznik takrat nahaja.   

 

V stiku z osebo z ALS mora sogovornik oz. poslušalec poznati sistem komuniciranja, ki ga oseba z 

ALS uporablja, sicer s to osebo ne bo mogel učinkovito komunicirati, prav tako pa je to potrebno, 

da bo lahko pravilno razumel sporočilo te osebe oz. njegov pomen. Za preverjanje slednjega je 

priporočljivo, da sogovornik oz. poslušalec prejeto sporočilo tudi verbalizira in na ta način 

preveri, ali je pravilno razumel, kaj mu želi oseba z ALS sporočiti. Za sogovornika je komunikacija 

s tovrstno osebo občutno bolj zahtevna v primerjavi z običajnimi (tj. »zdravimi«) ljudmi, saj 

navadno zahteva veliko njegove energije, pozornosti in zbranosti, kar se odraža v večji in hitrejši 

sogovornikovi utrujenosti. Nadomestna in dopolnilna komunikacija večinoma tudi poteka dalj 

časa (Jelenc, 1998).  

 

Nekatera (predvsem visokotehnološka) NDK oprema je lahko relativno draga in poleg tega 

običajno zahteva več znanja in usposabljanja za svojo uporabo, kar ni zanemarljiv faktor.   
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6.4 Vrste NDK  

6.4.1 Netehnološka NDK  

Kot nakazuje že samo poimenovanje, ta kategorija opredeljuje takšno vrsto komunikacije, ki ne 

vključuje nobene tehnologije (nobenih dodatnih pripomočkov, orodij, naprav). Gre torej za vse 

naravne oblike komunikacije, kjer se za sporazumevanje uporablja zgolj lastno telo. To pomeni 

sporočanje z mimiko telesa, obraza, gestami in kretnjami, vokalizacijo, t. i. »kliki« z jezikom ipd. 

(Fried-Oken idr., 2015). 

 

Omenjena kategorija pa vključuje še različne strategije oz. pristope, ki osebam z ALS in njihovim 

sogovornikom pomagajo, da bi se lažje in pravilneje sporazumeli, kot so npr. (McCarthy, 2012):  

 počasnejši govor,  

 izgovarjanje krajših stavkov,  

 pogovarjanje v mirnejšem oz. tišjem okolju,  

 predhodno napovedanje teme, o kateri bo oseba z ALS  govorila,  

 

ali pa (Adams idr., 2009): 

 gledanje sogovornikov drug drugega v obraz, 

 preverjanje poslušalčevega razumevanja, kar je govorec (oseba z ALS) povedal in 

govorčeva ponovitev zgolj nerazumljenega dela,  

 približanje sogovorniku med pogovorom.                                          

 

6.4.2 Nizkotehnološka NDK  

Kategorija nizkotehnoloških NDK sredstev zajema preprostejše neračunalniške pripomočke oz. 

naprave in opremo, ki so bolniku v pomoč pri sporazumevanju z drugimi osebami (Fried-Oken 

idr., 2015). Njihova uporaba ne zahteva posebnega tehničnega znanja in veščin niti veliko 

uporabnikove energije in visoke stopnje motivacije (McCarthy, 2012). 

 

Nekatere pripomočke in naprave ljudje tudi sicer uporabljamo v našem vsakdanjem življenju oz. 

pri delu, npr. pisalne table/-ice, pisalni blokci, nagibne mizice (ang. »tilt-top tables«), različne 

signalne sisteme (zvonci, interkom), kazalnike (ang. »pointers«) (predvsem laserske), manjše 

naprave z vnaprej posnetimi sporočili (telefonske tajnice, glasovna pošta). 
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Primeri pripomočkov oz. opreme, ki sodijo v nizkotehnološko NDK kategorijo, so naslednji: 

pisalne table/-ice, komunikacijske table/-ice in komunikacijske knjige. Sledijo signalni sistemi 

(npr. zvonec, interkom), s katerimi oseba lažje pritegne pozornost poslušalca, če le ta ni prisoten 

v istem prostoru ali če je (pre)hrupno okolje. Naslednja skupina so pomagala za pomoč pri 

manualni komunikaciji – tj. ciljno kazanje, pisanje ali tipkanje, npr. nastavki za lažji prijem pisal, 

nagibne mizice, različni kazalniki in paličice za tipkanje, TTY (ang. »Teletyper«) ali TDD (ang. 

»Telecommunications Device for the Deaf«) idr. V omenjeni kategoriji so še specializirana 

telefonska oprema (telefoni za prostoročno telefoniranje z zvočnikom) in posebne telefonske 

storitve ter skupina manjših naprav z že posnetimi sporočili ali za snemanje sporočil (McCarthy, 

2012).  

 

Tablice za pisanje so namenjene pisanju (in risanju) s posebnimi pisali, da se lahko kasneje 

napisano (in narisano) pobriše s table. To je tudi ena od prednosti teh tablic, v primerjavi z 

blokcem papirja ali listov, saj uporabnik ne potrebuje vedno nove prazne podlage, ko je prejšnjo 

zapolnil. S tem pripomočkom si uporabnik tudi pri spreminjanju lokacije zelo olajša fizično breme 

za razliko od nošenja kupa papirja.   

 

Komunikacijskih tabel/-ic je več vrst. Lahko prikazujejo posamezne črke, lahko besede določene 

tematike (npr. hrana, obleka, osnovne življenjske potrebe, opisovanje počutja), pogosto 

uporabljene fraze ali stavke uporabnika, slike oz. simbole ali pa vsebujejo kar kombinacijo 

naštetega. Table se uporablja tako, da uporabnik preprosto pokaže (s prstom ali pripomočkom) 

na izbrano črko ali frazo, sliko na komunikacijski tabli. V primeru, ko uporabnik ne zmore več 

pokazati na izbrano, ima možnost uporabiti tehniko usmerjanja svojega pogleda. Priporočljivo je, 

da ima oseba na voljo več različnih komunikacijskih tabel, saj vsaka ni ustrezna za 

sporazumevanje v različnih situacijah, okoljih in pogojih. Prav tako kot je pomembno, da 

uporabnik izbere ustrezno komunikacijsko tablo, je enako pomembno, da se mu tovrstno tablo 

ustrezno prilagodi glede na njegove potrebe in zmožnosti (McCarthy, 2012; Fried-Oken idr., 

2015).     

 

Naprave s predposnetimi sporočili se med seboj razlikujejo po količini oz. številu sporočil, ki jih 

lahko prikažejo na enem zaslonu (od 1 do 32). Sporočila so razporejena po nekaj nivojih (od 6 do 

12) in tematskih skupinah sporočil. Te naprave so primerne za osebe, ki ne morejo obvladati več 

kot 32 sporočil naenkrat. Izbiranje nivojev ali zaslonov je enostavno, s pomočjo gumba ali stikala 
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na napravi. Nekatere izmed teh naprav pa imajo tudi možnost snemanja želenih glasovnih 

sporočil in njihovega predvajanja (v enakem vrstnem redu kot so bila posneta) (McCarthy, 2012).   

 

6.4.3 Visokotehnološka NDK  

V to kategorijo sodijo zahtevnejši, kompleksnejši računalniško osnovani sistemi, s specifično 

programsko opremo (Fried-Oken idr., 2015). Med seboj se razlikujejo po velikosti, funkcijah, ki 

jih nudijo uporabniku, načinu delovanja, možnostih dodajanja različnih aplikacij (McCarthy, 

2012), zmogljivosti (velikost procesorja, velikost spomina), namembnosti, prenosljivosti 

(prenosno/stacionarno, teža), velikosti ekrana itd. (Fried-Oken idr., 2015). Primeri 

visokotehnoloških NDK naprav so običajni stacionarni računalniki, različni prenosni (»laptop«) in 

tablični računalniki, mobilni in pametni (»smartphone«) telefoni, različni bralniki ter tablice z 

zaslonom na dotik (»touchscreen«). 

 

Tablični računalniki in pametni telefoni z ustrezno programsko opremo pri nas (v Sloveniji) 

omogočajo osebam s težavami pri govoru ali nezmožnostjo verbalnega izražanja, da uporabljajo 

sintetizator slovenskega govora (Ogrin in Korošec, 2013). 

 

Ena izmed najpomembnejših lastnosti je zagotovo nabor možnosti prilagajanja potrebam 

posameznika.  

 

Glavnino teh sistemov po svoji namembnosti tvorita dve vrsti naprav. Ene so t. i. »namenske« 

naprave, ki so namenjene izključno produkciji in obdelavi govora (npr. SGD naprave), druge pa so 

t. i. »integrirane« naprave, ki uporabniku nudijo še nekatere dodatne možnosti uporabe (Fried-

Oken idr., 2015) npr. e-pošta, internet.  

 

Namenske naprave pretvarjajo vhodne (prejete) informacije – bodisi črke, številke bodisi 

(slovnična) ločila v govorjena sporočila (sintetizirani govor), zato se imenujejo tudi govorni 

sintetizatorji. Ta opcija dejavnosti pa se imenuje »text-to-speech«. Nekatere od omenjenih 

naprav so opremljene tudi s snemalnikom za govor, ki posneto sporočilo shrani v digitalni obliki 

(digitalni govor) in ga ob uporabnikovi izbiri predvaja tako, kot je bilo le to posneto. S 

snemalnikom si lahko uporabnik predhodno posname želena sporočila ali dele sporočil (v času, 

ko je njegov govor še razumljiv, ali pa sporočila zanj posname druga oseba s svojim glasom) in jih 

uporabi na sintetizatorju, ko jih potrebuje (Fried-Oken idr., 2015). Nekatere naprave pa imajo na 
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voljo program, ki deluje ravno nasprotno kot sintetizator, to je, da govor uporabnika pretvori v 

besedilo. Govor se vnaša s pomočjo mikrofona, besedilo se zapiše v obliki dokumenta na 

računalnik in se ga lahko uporabi za komunikacijo, npr. za e-pošto, ali kot običajen računalniški 

zapis. Tovrstni program je sicer primeren za osebe z ohranjenim oz. razumljivim govorom 

(Adams idr., 2009).   

 

Večina visokotehnoloških NDK naprav pri tipkanju omogoča hitrejše izbiranje ustreznih besed (in 

s tem hitrejše pisanje) s pomočjo določenih funkcij, in sicer z dopolnjevanjem besed (ang. »Word 

completion«), s predvidevanjem naslednje besede glede na uporabnikovo že izbrano ali 

natipkano besedo (ang. »Word prediction«) in/ali s ponujanjem izbire širše znanih kratic za 

določene fraze, dele stavka (ang. »Abbreviation-expansion«) – primer: BTW = »by the way«. V 

pomoč je tudi funkcija izbire naslednje besede pri tipkanju iz nabora (naj)pogosteje uporabljenih 

besed (McCarthy, 2012).   

 

Čedalje več visokotehnoloških NDK naprav ima možnost t. i. zaslonske tipkovnice (to je 

tipkovnica, prikazana na zaslonu naprave), kjer se posamezno črko izbere z direktnim dotikom na 

zaslonu (Adams idr., 2009).   

 

Če je računalnik dovolj opremljen, se ga lahko (brezžično) poveže s številnimi hišnimi napravami 

in se jih s tem upravlja na daljavo (npr. TV, luči, senčenje oken, ogrevanje itd.), kar prispeva k 

večji samostojnosti osebe (McCarthy, 2012). 

 

Prednost komunikacijskih naprav je, če omogočajo več možnih načinov njihovega upravljanja, to 

je lahko z rokami ali z nogami, gibi glave ali z usmerjanjem pogleda (McCarthy, 2012).    

  

Izbiranje želene ikone, besede oz. kar uporabniku določen program/aplikacija ponuja, lahko prav 

tako poteka na različne načine. Ena od možnosti je z dotikom na zaslon in/ali drsenjem po 

zaslonu naprave (»touchscreen«) s prstom ali pripomočkom. Drugi način izbiranja je lahko s 

pomočjo računalniške miške ali računalniške tipkovnice. Naslednja skupina pomagal za izbiranje 

so posebna držala, krmilne ročice, različna stikala in senzorji, ki zaznavajo gibanje določenega 

dela telesa ali mežikanje oči (Danger, 2006; McCarthy, 2012). Velik del programov pa vključuje 

tudi funkcijo, s pomočjo katere se izbira želenega potrdi na način, da je uporabnikov pogled 

določen čas usmerjen na izbrano mesto ali ikono (ang. »dwell feature«) (Adams idr., 2009).   

 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

95 
 

V prihodnje se obeta tudi uporaba BCI sistemov (ang. »Brain-computer interface systems«) za 

upravljanje komunikacijskih naprav. Ti sistemi bodo koristili celo osebam z izgubo ali zelo majhno 

zmožnostjo voljne motorike mišic telesa (kot npr. osebe s t. i. »locked-in« sindromom31, ki se 

pojavi tudi pri osebah z ALS v poznem stadiju bolezni), saj delujejo na osnovi zaznavanja 

možganskih valov osebe (Fried-Oken idr., 2015; Beukelman idr., 2011). 

  

Nekateri BCI sistemi se že preizkušajo v poskusnih študijah, a le redki so se izkazali kot uspešni za 

prej omenjene osebe. Morda je na slabo uspešnost teh poskusov prispevalo dejstvo, ki ga 

navajajo Beukelman idr. (2011), da so osebe z »locked-in« sindromom (tudi tiste z ALS) dobile 

BCI sistem šele potem, ko so že bile v tem (»locked-in«) stanju. Kajti raziskovalci so takrat že 

zaznali, da so bile pri udeležencih prisotne določene kognitivne disfunkcije. Kot poročajo prej 

navedeni avtorji, niso zasledili nobenih poročil o raziskavah, ki bi ugotavljale, kako bi se uporaba 

BCI sistemov obnesla pri osebah z ALS skozi njihovo celotno obdobje bolezni (ne le v posamezni 

fazi bolezni npr. začetni ali končni) (Beukelman idr., 2011). 

Vsekakor pa bo potrebno BCI sisteme še izpopolniti preden bodo prišli v splošno uporabo (Fried-

Oken idr., 2015).     

 

Eno izmed naprav z usmerjanjem pogleda uporabljajo tudi pri nas v Sloveniji na Univerzitetnem 

rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča v Ljubljani. Uporabniku omogoča številne možnosti uporabe 

(slike, simboli; preko prilagojenih računalniških mišk, tipkovnic, različnih stikal) in ima na voljo 

številne funkcije (npr. pretvarjanje besedila/simbolov v govor, upravljanje drugih aparatur v 

bližini, možnost elektronske pošte, »Skype«) (Vovk idr., 2013). Na Soči se pri bolnikih z ALS izmed 

visokotehnoloških NDK naprav najpogosteje odločijo za predpis ravno pripomočka z 

usmerjanjem pogleda. Sicer je tak pripomoček med najdražjimi, a je za omenjene bolnike najbolj 

ustrezen. Le ti se bodo lahko z njegovo pomočjo učinkovito sporazumevali skozi celoten nadaljnji 

potek bolezni (Ogrin in Korošec, 2013). 

 

 

 

                                                           
31

  »locked-in« sindrom: stanje, ko je oseba izgubila celotno funkcioniranje hotnih mišic z izjemo mežikanja 

in omejenega gibanja oči (Fried-Oken idr., 2015)  
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6.5 Zaključna misel o NDK 

 

Glede na to, kaj vse lahko NDK omogoča osebam z ALS, naj zaključim poglavje o nadomestni in 

dopolnilni komunikaciji z naslednjima citatoma, ki poudarjata ključno vlogo NDK v življenju ljudi, 

kakršne so osebe z ALS:  

 

»NDK naprave nudijo upanje za bolnike, ki trpijo zaradi izčrpavajočih (ang. »debilitating«) 

učinkov ALS-a na komunikacijsko funkcioniranje« (Robarge, 2009, str. 5). 

 

»Več ko ima posameznik možnosti za komunikacijo in večje ko je število komunikacijskih 

partnerjev, večja je tudi kakovost življenja teh oseb« (Vovk idr., 2013, str. 63).     
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7 KOGNICIJA in JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI pri OSEBAH z ALS 

 

Pojem »kognicija« se lahko opredeli kot: »Miselna dejavnost (višji miselni proces), vključena v 

sprejemanje in procesiranje informacij, kot na primer razmišljanje, presojanje, predstavljanje, 

pomnjenje, zaznavanje, odločanje, pozornost, ustvarjanje.« (Kognicija, 2016). Višji miselni 

procesi so kompleksne dejavnosti, ki pa jih ljudje neprestano izvajamo in se jih večinoma sploh 

ne zavedamo. Pri teh procesih je aktivnih več možganskih področij (Woolley Levine, 2005). 

 

Dolgo časa je veljalo, da ALS ne vpliva na kognitivno funkcioniranje obolele osebe. Bolezen naj bi 

bila omejena le na motorični (živčni) sistem. V zadnjem času pa je vse več dokazov, ki kažejo na 

to, da so prizadeta tudi področja izven motoričnega predela možganov (Štukovnik, Zidar in 

Repovš, 2013). 

 

Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da ima precejšni delež oseb z ALS težave povezane s kognitivno 

oškodovanostjo. Avtorji Štukovnik idr. (2013) navajajo, da se danes blažja oškodovanost 

kognitivnih funkcij pojavlja pri skoraj polovici vseh nedementnih bolnikov z ALS. Te težave se 

lahko odražajo v blagih, klinično neprepoznavnih motnjah in vse do resnejših v obliki demence 

(Štukovnik idr., 2013). 

Znaki in težave, povezane z upadanjem kognitivnih funkcij obolele osebe, se lahko od 

posameznika do posameznika precej razlikujejo. 

Raznolikost motenj pri obolelih osebah otežuje natančno opredelitev narave in obsega 

kognitivne oškodovanosti (Štukovnik idr., 2013). 

 

Kadar je identifikacija kognitivnih težav zgodnja, lahko omogoči ustreznejšo obravnavo in 

primernejše prilagoditve, ki težave omilijo (Woolley Levine, 2005). 

 

 

7.1 Ocenjevanje  

Za ocenjevanje kognitivnega funkcioniranja se izvajajo nevropsihološki pregledi, ki so relativno 

dolgotrajni, kar povzroči utrujenost osebe z ALS kot preiskovanca (Štukovnik idr., 2013). 
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V okviru obravnavanega področja pa obstajajo tudi krajši testi, ki so jih (tuji) raziskovalci izdelali 

kot presejalne pripomočke. Pri nas, v Sloveniji, žal takšnih standardiziranih pripomočkov še 

nimamo. Slabost teh krajših testov je, da se z njimi lahko ugotavlja le splošno spremembo 

kognitivne funkcije, brez drugih natančnejših informacij. Pri uporabi kratkih presejalnih testov je 

nujna pozornost na podatek, za kateri namen je bil določen test razvit, sicer dobljeni rezultati ne 

bodo pravi (Štukovnik idr., 2013). 

  

Za osebe z ALS so bili v znatnem delu raziskav na področju kognicije uporabljeni »klasični« 

nevropsihološki preizkusi, katerih večina ni ustrezno prilagojea omenjenim osebam, saj ne 

upoštevajo njihove možne motorične oviranosti v predelu rok in/ali bulbarnem predelu 

(Štukovnik idr., 2013). 

 

Slovenski strokovnjaki z Inštituta za klinično nevrofiziologijo v Ljubljani so v svoji raziskavi z 

ustrezno prilagoditvijo preizkusov potrdili nujnost nadzora motorične oškodovanosti pri 

ocenjevanju kognitivnih funkcij oseb z ALS (Štukovnik idr., 2013). 

 

Kognitivne motnje pa lahko pomembno vplivajo na bolnikovo zmožnost izvrševanja dejavnosti v 

njegovem vsakdanjem življenju. To so strokovnjaki tudi pokazali v prej omenjeni raziskavi. 

Uporabili so ekološko veljavni preizkus izvršilnih funkcij, in sicer Test razvrščanja zdravil. Na 

podlagi izsledkov raziskave so zaključili, da je ta preizkus potencialno pomembno orodje za 

identifikacijo kognitivnih motenj pri bolnikih z ALS (Štukovnik idr., 2013). 

 

 

7.2 Ugotavljanje                           

Ugotavljanje kognitivne oškodovanosti je precej zapleteno zaradi več razlogov. 

 

Pri nekaterih ljudeh z ALS so kognitivne spremembe lahko zelo blage (okrog 30 – 40 % oseb z 

ALS) (Shaw idr., 2014) in s tem navzven težje zaznavne. Na tej stopnji bi jih lahko odkrili le z 

nevropsihološkimi testi (Goldstein, 2014). Pogosto jih niti bolnik sam ne opazi oz. občuti. V 

nasprotnem primeru pa jih lahko morda pripišejo nebolezenskim vzrokom (npr. nezbranost, 

preobremenjenost) ali pa se jih celo prestrašijo in o njih ne želijo govoriti. Dodatno težavo 

predstavlja razločevanje od običajnih s starostjo povezanih sprememb. Prvi, ki opazijo določene 
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kognitivne spremembe pri oboleli osebi, so največkrat svojci oz. skrbniki te osebe ali njeni 

pogosti sogovorniki (Woolley Levine, 2005). 

 

Zaradi motorične oškodovanosti oseb z ALS, ki je eden od glavnih znakov te bolezni, je 

ugotavljanje kognitivne oškodovanosti z opazovanjem precej oteženo, saj je razločevanje 

pravega vzroka izražene težave negotovo. Tako bi se v primeru preverjanja jezikovnih funkcij 

osebe z ALS pojavila dilema (Štukovnik idr., 2013), ali je njeno verbalno izražanje moteno oz. 

neobičajno zaradi ovirane motorike samih mišic govornih organov ali pa so dejanski vzrok 

kognitivne disfunkcije te osebe. Možna je celo kombinacija obeh vzrokov. Namesto verbalnega 

izražanja bi marsikdo prvi trenutek pomislil na možnost pisnega izvajanja preizkusov z namenom, 

da bi se izognili motoriki govornih organov, vendar s tem motorična dejavnost (pisanje) še vedno 

ostaja.  

 

Na kognitivne funkcije lahko vplivajo še nekateri drugi dejavniki.   

 

a) Za depresijo je že splošno znano, da otežuje zbranost posameznika in zmanjšuje njegove 

izvršilne funkcije (Woolley Levine, 2005). Več študij o kognitivnosti pa je izključilo možnost 

neposredne povezave kognitivne oškodovanosti z depresijo (Goldstein, 2014). Tudi anksioznost 

lahko vpliva na zmožnost miselnih procesov (pozornost, koncentracija) (Woolley Levine, 2005) in 

lahko ovira ugotavljanje kognitivnih disfunkcij (Goldstein, 2014). 

 

b) Trajnejša uporaba nekaterih vrst zdravil (iz skupine psihotropnih snovi) ali (zlo)raba drugih 

substanc (npr. alkohola) lahko pri posamezniku povzroči različne kognitivne spremembe. Celo 

zdravila za ALS imajo lahko takšne učinke (Goldstein, 2014).    

              

c) Slej ko prej ALS oslabi tudi mišičje dihalnega sistema obolele osebe, kar povzroči 

primanjkovanje zadostne količine zraka (hipoventilacija), predvsem kisika, ki je nujno potreben 

tudi za normalno delovanje možganov (in s tem za optimalno kognitivno funkcioniranje). 

Navzven se posledice pomanjkanja zraka kažejo kot npr. motnje spanja, dnevna zaspanost, 

glavobol. V študiji, kjer so opazovali vpliv pomanjkanja kisika na spomin in verbalno fluentnost, 

so ugotovili znatno poslabšanje teh dveh kognitivnih funkcij (v primerjavi s kontrolno skupino 

brez pomanjkanja kisika). Poleg tega se je izkazalo, da obstaja potencialno izboljšanje omenjenih 
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dveh funkcij z uvedbo respiratorne pomoči (nočno NIPPV32 v primeru navedene študije) 

(Goldstein, 2014).  

 

Navedeni različni vplivi otežujejo identifikacijo in karakterizacijo kognitivnih disfunkcij, zato je po 

mojem mnenju nujno potrebna natančnost in previdnost pri interpretaciji rezultatov testiranj 

osebe z ALS na eni strani in izraženih težav te osebe, ki jih opazijo njeni svojci in skrbniki, na drugi 

strani.  

 

 

7.3 Iskanje dejavnikov znižanja kognitivnih zmožnosti  

Oškodovanost kognitivnih funkcij se lahko pojavi relativno zgodaj v času bolezni (Goldstein, 

2014). Pri nedementnih ALS bolnikih naj bi bil proces napredovanja kognitivnih sprememb 

počasen v primerjavi z upadanjem njihove mišične moči. Glede na izsledke različnih raziskav naj 

bi bila kognitivna oškodovanost pri osebah z ALS večja v napredovanih fazah bolezni, a vse 

raziskave tega ne potrjujejo (Štukovnik idr., 2013).  

 

Omenja se, da je na podlagi literature splošni vtis, da pri pacientih z bulbarno obliko bolezni 

sčasoma prihaja do večje oslabitve kognitivnih funkcij kot pri bolnikih s spinalno obliko. 

Raziskave si tudi niso enotne glede obsega te oškodovanosti pri bulbarni obliki napram spinalni 

obliki (Goldstein, 2014).  

 

Elman in Grossman (2007) navajata še nekatere druge ugotovljene dejavnike, ki bi lahko vplivali 

na večjo verjetnost pojavljanja kognitivnih disfunkcij. Ti dejavniki so dizartrija, nizka stopnja 

izobrazbe, večja stopnja motorične oškodovanosti, psevdobulbarna paraliza, višja starost, nižja 

forsirana vitalna kapaciteta (ang. »forced vital capacity«) in družinska zgodovina demence.  

 

Pri ugotavljanju razširjenosti kognitivne oškodovanosti v populaciji oseb z ALS se rezultati 

raziskav precej razlikujejo medseboj. Vzrok temu je različnost v klasifikaciji te oškodovanosti. Z 

namenom izboljšanja so bili oblikovani usklajeni kriteriji, za katere pa se je pri njihovi uporabi 

izkazalo, da jih bo potrebno še modificirati (Goldstein, 2014). 

 

                                                           
32

  NIPPV: (ang. »noninvasive positive pressure ventilation«) neinvazivno umetno predihavanje 
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7.4 FRONTOTEMPORALNA LOBARNA DEMENCA 

Kot je bilo že zapisano, ima torej veliko ljudi z ALS nekatere kognitivne disfunkcije. Poleg tega pa 

so lahko prisotne še vedenjske spremembe, vključno s celotnim spektrom frontotemporalnih 

sindromov in (klasično definiranimi) demencami (Scott in McPhee, 2014). Tovrsten vzorec 

kognitivne oškodovanosti so potrdile tako strukturne in funkcijske slikovne študije kot tudi 

nevropatološke raziskave (Štukovnik idr., 2013).  

 

Po besedah Štukovnikove s sodelavcema (2013) je bila povezava med demenco in ALS 

prepoznana že v prvi polovici 20. stoletja. Izraz, ki naj bi se v literaturi danes najpogosteje 

uporabljal za ALS skupaj z demenco, je »ALS z demenco« ali ang. »ALS dementia complex« (ALS-

d) (Štukovnik idr., 2013), a v svoji (zbrani) literaturi tega izraza nisem zasledila. 

 

Ocene deleža demence v populaciji oseb z ALS se med raziskavami precej razlikujejo (npr. 3 – 5 % 

(Muscular Dystrophy Association, 2011; Štukovnik idr., 2013), 15 – 41 % (Beukelman idr., 2011)), 

in sicer zaradi enakega razloga, kot je bil omenjen zgoraj pri ugotavljanju razširjenosti kognitivne 

oškodovanosti. 

 

V literaturi s tega področja sem opazila, da različni avtorji uporabljajo različne (a vseeno 

podobne) kratice oz. oznake za označevanje demence in njenih pojavnih oblik (oz. 

fenotipov/podtipov/sindromov).  

 

Oblika demence, ki se jo najpogosteje prepozna pri osebah z ALS, se kaže z znaki, zelo podobnimi 

frontotemporalni lobarni (reženjski) demenci (ang. »frontotemporal lobar dementia – FTLD«) 

(Štukovnik idr., 2013; Elman in Grossman, 2007). Le ta zajema tri oblike demence (Woolley in 

Katz, 2013):  

o progresivna nefluentna afazija (ang. »progressive nonfluent aphasia – PNFA«),  

o semantična demenca (ang. »semantic dementia – SD«) in  

o frontotemporalna demenca (ang. »frontotemporal dementia – FTD«).  

 

Za PNFA so značilni nefluentni spontani govor, agramatizmi, parafazije, anomije, motnje pri 

ponavljanju in agrafija.  
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SD primarno vključuje anomijo, oškodovano razumevanje pomena besed in spontani, a prazen 

govor. Ta oblika demence je lahko povezana tudi z določenimi vedenji, in sicer rigidnostjo ali 

ponavljajočimi se vedenji.  

FTD je primarno vedenjska bolezen in jo avtorja opredeljujeta tudi kot vedenjska različica FTD 

(ang. »behavioral variant FTD – bvFTD«). Kaže se z zahrbtnim nastopom in postopno progresijo, 

motnjami v socialnih medosebnih odnosih in osebnem vedenju, izgubo vpogleda o nastajajočih 

spremembah ter emocionalno otopelostjo. Značilnosti, ki pomagajo pri diagnostiki lahko 

vključujejo nepravilnosti v izvršilni funkciji in jeziku, raztresenost, miselno rigidnost ter 

ponavljajoča se vedenja (Woolley in Katz, 2013).  

 

Avtorji Štukovnik idr. (2013) pa to vedenjsko različico demence bolj podrobno razčlenijo v tri 

podskupine. Ena vključuje dezinhibiranost in socialno neprimerno vedenje, odkrenljivost ter 

malo zanimanja za druge. V drugi so apatični, nedejavni in s pomanjkanjem volje ter upadom 

mentalnega napora, perseverativni, mentalno rigidni bolniki. V tretjo pa sodijo bolniki s 

stereotipnim, ritualističnim vedenjem.  

 

Ocenjuje se, da naj bi bila pri osebah z ALS najbolj pogosta ravno vedenjska različica FTD (ali z 

drugo besedo FTD), medtem ko nekateri raziskovalci menijo, da so pri teh osebah bolj opazne 

demence, ki temeljijo na jeziku. Tudi v tem primeru, ko je govora samo o FTD obliki demence, se 

prevalenca oz. ocene razširjenosti te oblike med populacijo oseb z ALS razlikujejo glede na 

uporabljene diagnostične kriterije. Za diagnosticiranje FTD-ja pri osebah z ALS so se priporočali 

kriteriji po Nearyju, temelječi na intervjujih in opazovanjih vedenja osebe. Z namenom izključitve 

številnih motečih faktorjev pa so Strong in sodelavci (2009, v Woolley in Katz, 2013) predlagali 

bolj formalno ocenjevanje (Woolley in Katz, 2013).    

 

Vse predstavljene pojavne oblike demence se lahko pojavijo ločeno od ALS. Z napredovanjem in 

širjenjem patoloških procesov po možganskih predelih pri vsaki od treh demenc se njihovi 

simptomi začnejo prekrivati med seboj. Posledično so na koncu oz. v končnih fazah bolezni pri 

pacientih opazni simptomi vseh treh omenjenih demenc hkrati (Woolley in Katz, 2013).  

Morda ravno zato zaenkrat ostaja nejasno, ali med populacijo oseb z ALS in z demenco obstajajo 

tri med seboj ločene pojavne oblike demence (glede na kognitivne težave) ali pa se značilnosti 

posameznih oblik prepletajo med seboj. Zgodnja opažanja kažejo v smer obstoja treh ločenih 

oblik (Elman in Grossman, 2007).  

 



Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne,  
jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS, diplomsko delo                                                                      Kaja Krašna 

 

103 
 

Pri osebah z ALS z demenco se torej pojavljajo tako kognitivne kot tudi osebnostne in vedenjske 

spremembe, ki lahko nastopijo v različnih obdobjih bolezni, in sicer pred fizičnimi znaki ALS, 

sočasno ali za znaki ALS. Prav prva možnost je najpogostejša. Čas med pojavom simptomov 

demence in ALS je lahko relativno dolg – od nekaj mesecev do sedem let, povprečje pri pacientih 

pa je dve leti (Štukovnik idr., 2013). A to še ne pomeni, da se bo pri vseh pacientih, ki že imajo 

diagnozo demence, razvila tudi ALS, temveč se to zgodi (le) pri približno 10 % bolnikov z 

demenco (Goldstein, 2014).  

Priporočljivo je, da se pri anamnezi bolnika z ALS njegove svojce in skrbnike povpraša tudi o 

njegovem vedenju v obdobju enega leta ali dveh pred pojavom ALS-a. Kajti v primeru, da 

demenca ostane neprepoznana, se lahko vedenjske znake osebe napačno interpretira, kar ima za 

to osebo lahko resnejše posledice (npr. napačna oz. neustrezna obravnava bolnika) (Woolley in 

Katz, 2013). 

 

Avtorja Elman in Grossman (2007) poročata, da je bila med ALS in FTLD ugotovljena patološka 

povezava, saj so pri obeh našli skupen bolezenski protein.  

 

 

Penn State Brief Exam of Frontal and Temporal Dysfunction Syndromes  

S prepoznavanjem kognitivne oškodovanosti (vključno z jezikom) se je ukvarjala tudi raziskovalna 

skupina na Penn State University Hospital Rehabilitation Center. Razvila je preizkus za odkrivanje 

svarilnih znakov frontotemporalne bolezni, imenovan Penn State Brief Exam of Frontal and 

Temporal Dysfunction Syndromes (PSFTS). Po njegovi objavi leta 2006 so ga dopolnili, tako da 

omogoča še identifikacijo treh podtipov omenjenih znakov. Njegova uporaba je ravno zaradi 

odkrivanja disfunkcij na kognitivnem (in še jezikovnem) področju primerna tudi za osebe z ALS 

(»Implementing a brief exam«, 2011).  

 

Obstaja seveda možnost nevropsihološkega preverjanja, ki je sicer bolj podrobno, vendar 

zahteva specialista nevropsihologa in traja precej časa, kar otežuje izvedbo pri nekaterih 

bolnikih, npr. pri bolnikih z ALS, ker se hitro utrudijo. PSFTS test traja le približno 20 minut, a je 

kljub temu dovolj senzibilen za težave višjega nivoja jezikovnega procesiranja, reševanja 

problemov in vedenja. Test je sestavljen tako, da vključuje korekcije za motorično oškodovanost 

(zgornjih okončin in bulbarnega predela) testirancev. Izvedba testa je tako enostavna, da jo lahko 

opravi tudi medicinsko osebje in je zato prav tako primeren za manjše bolnišnice, ki nimajo 

veliko specialistov (»Implementing a brief exam«, 2011).  
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7.5 Posamezne kognitivne funkcije 

 

Izvršilne funkcije 

V okviru izvršilnih funkcij se najbolj konsistentno sporoča o težavah s kognicijo obolelih z ALS. 

Izvršilne funkcije so višji mentalni procesi, ki organizirajo in nadzorujejo druge procese na 

kognitivnem področju. Vpletene so pri uravnavanju vedenja, odzivanju (vedenjskem), motivaciji, 

nekaterih spominskih procesih (Štukovnik idr., 2013). Poleg tega omogočajo abstraktno 

mišljenje, tvorjenje fluentnih odzivov, usmerjanje in deljenje pozornosti ipd. (Goldstein, 2014).   

 

Glede na ugotovitve imajo osebe z ALS od izvršilnih funkcij najpogosteje oškodovano fluentnost. 

Pri besedni fluentnosti poročajo, da sta prizadeti obe vrsti, to sta ortografska in semantična 

besedna fluentnost, le da so pri slednji rezultati manj enotni med seboj. Obe fluentnosti sta 

povezani s tvorjenjem besed. K oškodovanosti besedne fluentnosti lahko prispevajo tudi 

dejanske jezikovne disfunkcije. Pri nebesedni fluentnosti pa naj bi bila sposobnost izmenjavanja 

nizov pomembno oškodovana (Štukovnik idr., 2013). 

 

Z ozirom na to, da se preverjanje fluentnosti izvaja s časovno omejitvijo, a pri navedbah 

rezultatov študij ni omenjeno, ali so bile pri testiranju oseb z ALS izvedene ustrezne prilagoditve 

zaradi njihove motorične oviranosti, se sprašujem o pravilnosti tega dela rezultatov.  

 

Na številnih drugih testih izvršilnih funkcij so prav tako odkrili težave v njihovem delovanju. Na 

primer pri sposobnosti določiti pravilo pri nalogi, mu slediti in fleksibilno najti novo pravilo ob 

spremembi naloge ter pri sposobnosti dovolj fleksibilnega razmišljanja za tvorjenje naključnih 

zaporedij (Goldstein, 2014).  

 

Pozornost 

Pozornost in koncentracija sta med ključnimi dejavniki, ki omogočajo nadaljnje kompleksne 

kognitivne procese. Kadar se pojavijo motnje pozornosti in koncentracije, ima posameznik lahko 

težave ne le pri sprejemanju informacij in njihovi miselni obdelavi ter spremljanju dogajanja 

(okoli sebe), temveč tudi pri načrtovanju, organiziranju, ustreznem sklepanju in sprejemanju 

odločitev, vpogledu vase (samozavedanje) in samoopazovanju (Woolley Levine, 2005). 
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Pri bolnikih z ALS so bile ugotovljene določene motnje v delovanju njihovega pozornostnega 

sistema. Kažejo se lahko pri fokusiranju in/ali deljenju pozornosti (Goldstein, 2014). Bolniki imajo 

prav tako težave z njenim vzdrževanjem, pri dezinhibiranih osebah z ALS pa testi selektivne 

pozornosti kažejo prisotnost motenj, medtem ko tradicionalni testi izvršilnih funkcij lahko dajejo 

skoraj normalne rezultate (Štukovnik idr., 2013).  

Med tovrstnimi študijami se nahaja tudi študija, v kateri opozarjajo, da šele ob večji kognitivni 

obremenjenosti osebe nastopijo težave s pozornostjo (Štukovnik idr., 2013). 

 

Spomin 

Glede na skladnost ugotovitev študij pri izvršilnih funkcijah so rezultati študij na področju 

spomina manj enotni. Poleg tega so tu medštudijske primerjave otežene zaradi zelo širokega 

nabora uporabljenih testov (Goldstein, 2014). 

 

Iz tistih študij, ki so zaznale določene spominske primanjkljaje, se je pokazalo, da so ti 

primankljaji večinoma posledica šibkega vkodiranja. Oškodovan naj bi bil tudi delovni spomin 

(Goldstein, 2014). 

 

Nasprotujoče rezultate so ugotovoli tudi pri preverjanju trenutnega besednega spomina in pri 

prepoznavanju besed, medtem ko se je odloženi besedni spomin pokazal kot normalen. Pri 

preverjanju nebesednega spomina so si rezultati raziskav prav tako nasprotujoči. Enako kot za 

odloženi besedni spomin pa velja za asociativno učenje. Podrobnejše raziskave so potrdile, da so 

spominske motnje predvsem posledica motenj izvršilnih funkcij (Štukovnik idr., 2013). 

 

Jezik 

Ugotavljanje jezikovnih disfunkcij pri osebah z ALS je precej oteženo zaradi njihove motorične 

oviranosti. Ne glede na to se tudi pri njih priporoča rutinsko izčrpno jezikovno preverjanje. V 

približno zadnjih dveh desetletjih je čedalje več raziskav, ki podpirajo prisotnost jezikovne 

oškodovanosti pri omenjeni populaciji oseb (Goldstein, 2014).  

 

Najbolj pogosto so bile opažene težave oz. nezmožnosti poimenovanja pri konfrontacijskem 

poimenovanju. Pri tem so našli še parafrazije, težave v sestavljanju fraze in njeno skrajšano 

dolžino (Štukovnik idr., 2013). 
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Med besednimi vrstami so ugotovili oškodovano razumevanje glagolov, kar pa ne velja za 

samostalnike in pridevnike (Štukovnik idr., 2013). Prav tako naj bi osebe z ALS imele težave v 

razumevanju posameznih besed in stavkov, kar je zaznalo več avtorjev (Roberts-South, Findlater, 

Strong in Orange, 2012). 

 

Možno je, da so pri teh osebah prisotne še motnje črkovanja, a le avtorji tega članka navajajo 

tudi referenco za to. Ti avtorji so zapisali še, da kljub najdenim jezikovnim spremembam ostaja 

odprto vprašanje o pravem vzroku za te spremembe (ali so rezultat jezikovne oškodovanosti ali 

posledica oškodovanih kognitivnih procesov) (Roberts-South idr., 2012). 

 

Na tem mestu naj dodam, da pa navedeni izsledki študij niso vsi povsem zanesljivi, saj so 

nekatere druge študije pokazale nasprotne rezultate. Poleg tega je tudi precej takšnih 

ugotovitev, ki izvirajo zgolj iz posamezne študije.  

 

Leta 2012 je bila objavljena študija, kjer so pri osebah z ALS (brez demence) spremljali 

spremembe na področju jezika in pripovedovanja (ang. »discourse«). Dobljeni rezultati niso 

pokazali razlik v primerjavi s kontrolno skupino na nobenem od uporabljenih standardiziranih 

jezikovnih testov. Glede pripovedovanja oz. opisovanja pa so ugotovili večjo oškodovanost 

vsebine povedanega oz. opisanega kot produktivnosti. Izkazalo se je, da so metode analize 

pripovedovanja razkrile bolj rahla oškodovanja, ki jih s standardiziranimi jezikovnimi testi ni bilo 

moč zaznati. To nakazuje možnost uporabe teh metod kot zelo koristnih za ocenjevanje težav pri 

komunikaciji oseb z ALS (Roberts-South idr., 2012). 

 

Vidno-zaznavne in vidno-prostorske funkcije 

Večina oseb z ALS ima dobro ohranjene vidno-prostorske funkcije. Za bolnike, ki imajo poleg ALS 

še FTLD, pa poročajo o pogostih težavah z orientacijo v (domačem) prostoru in lokacijo objektov 

(Štukovnik idr., 2013).  

 

S testom za vidno zaznavanje so odkrili prisotnost oškodovanosti teh funkcij pri osebah z ALS, a 

je bilo procesom vidnega zaznavanja posvečeno manj pozornosti kot preostalim. Navajajo tudi 

vidno-konstrukcijske težave oseb z ALS, vendar pri njihovem ugotavljanju niso bile upoštevane 

možne motorične oviranosti teh oseb (Goldstein, 2014).  
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Emocionalno procesiranje, teorija uma in socialna kognicija 

Oškodovanost različnih kognitivnih procesov pri osebah z ALS se seveda odraža tudi na njihovem 

čustvenem in socialnem področju.   

 

Ugotovljeno je bilo, da osebam z ALS ni uspelo prilagoditi svojih odzivov, ko so jih testirali s 

testom afektivnega odločanja. Rezultati posameznih raziskav kažejo na oškodovanost na testih 

prepoznavanja mentalnega stanja drugih ljudi tako iz zgodb, risanih materialov kot tudi izrazov v 

njihovih očeh. Težave so se pokazale tudi pri prepoznavanju emocij in v presojanju 

»dostopnosti« ljudi iz njihovih obraznih izrazov ter v presojanju o preferencah glede na 

usmerjenost pogleda opazovane osebe. Oškodovano imajo tudi presojanje o emocijah na podlagi 

zvočnih posnetkov in o socialnem kontekstu (Goldstein, 2014). 

 

V eni izmed raziskav so prišli do ugotovitve, da se osebe z ALS manj čustveno odzivajo na 

»emocionalno delujoč« material (različne slike z emocionalno vsebino) v primerjavi s kontrolno 

skupino. V neki drugi raziskavi pa so poročali, da imajo osebe s FTD (frontotemporalno demenco) 

težave z razpoznavanjem vseh emocij. Še posebej je to izraženo pri čustvih oz. občutkih jeze in 

gnusa. Svojci omenjenih oseb pa poročajo o zmanjšani stopnji empatije le teh (Štukovnik idr., 

2013). 

  

Opažam, da je tudi za to področje opravljenih malo študij za posamezno (specifično) 

spremenljivko oz. sposobnost, ki so jo načrtovali raziskati. Menim, da je razlog za to morda v 

tem, da je težko najti okvirne »kazalce«, ki bi bili dovolj objektivni. Za primerjavo – pri spominu 

lahko merimo npr. količino podatkov, ki si jih oseba zmore zapomniti in tudi primerjamo 

dobljene rezultate različnih oseb med seboj. Pri čustvih – njihovem prepoznavanju oz. 

izkazovanju pa se soočimo s težavami, kajti vsakdo drugače in z različno intenziteto izraža svoja 

čustva ter ima drugačen razpon te intenzitete. Pri čustvih ima individualnost vsakega 

posameznika precej večji vpliv kot pri spominu oz. spominskih procesih. Ta individualnost je 

povezana tako z notranjimi dejavniki (hotenja, izkušnje, značaj itd.) kot tudi z zunanjimi dejavniki 

(vzgoja, kultura itd.). Zato je toliko težje opredeliti izbrano čustvo ter definirati njegove meje in 

intenziteto.  
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7.5.1 Vedenje 

Spremembe v vedenju posameznika so v primerjavi s kognitivnimi bolj opazne in se jih hitreje 

zazna, zlasti znotraj družine. Če so te spremembe pogosto prisotne, povzročijo motnje v 

medosebnih odnosih, predvsem z bližnjimi, prijatelji in timom strokovnjakov, ki bolnika 

obravnavajo. To pa lahko precej otežuje potrebno oskrbo in pomoč takemu bolniku (Goldstein, 

2014). 

 

Najbolj pogoste vedenjske spremembe pri ALS so apatičnost, nemirnost, razdražljivost, 

dezinhibiranost in nefleksibilnost (do 63% bolnikov z ALS kaže te znake). V eni izmed raziskav se 

je pokazalo, da so pri osebah z bulbarno obliko ALS še posebej izražene apatija in težave s 

socialno presojo. Pozornost pa je treba posvetiti ločevanju apatije od utrudljivosti in respiracijske 

disfunkcije, predvsem pa od depresije (Štukovnik idr., 2013). 

 

V spodaj navedenem viru pa govorijo o tem, da skrbniki oseb z ALS poročajo o naslednjih 

pogosto prisotnih znakih pri teh bolnikih: egocentričnost ali egoizem, razdražljivost, 

spremenjeno senzorično vedenje, manj pogosto pa apatičnost ali zmanjšano zanimanje za 

aktivnosti. Približno vsak četrti bolnik je bil čustveno otopel. Ostali vedenjski znaki – kot so 

izguba skrbi za higieno, izguba sramu, ponavljajoča vedenja, kompulzije ali rituali, socialna 

dezinhibiranost, pomanjkanje zavedanja ali skrbi za lastno bolezen in povečana agresivnost – so 

bili še redkeje izraženi (Goldstein, 2014).  

 

Med bolniki z ALS obstaja znatni delež takšnih oseb, ki kažejo nekatere znake demence, in sicer 

vedenjskega tipa demence, a je teh znakov premalo, da bi omenjene paciente prepoznavali kot 

osebe z demenco. Za indikacijo vedenjske oškodovanosti tega tipa se uporablja kratica ALS-bi 33 

(Goldstein, 2014).  

 

7.5.2 Meta-analiza 

V meta-analizi, objavljeni leta 2010, ki so jo izvedli Raaphorst, De Visser, Linssen, De Haan in 

Schmand (2010), so želeli iz objavljenih študij razjasniti profil kognitivne oškodovanosti pri 

osebah z ALS brez demence; karakteristike te meta-analize so bile naslednje:  

 

                                                           
33

  ALS-bi : (ang. »ALS behavioural impairment«) ALS vedenjska oškodovanost 
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a) Vključenih je bilo 16 študij in 554 omenjenih bolnikov, ki so imeli blago do zmerno 

stopnjo bolezni.  

 

b) Oblikovali so 12 t. i. funkcionalnih domen: globalna kognitivna sposobnost, jezik, izvršilne 

funkcije, pozornost, takojšnji verbalni spomin, odloženi verbalni spomin, vidni spomin, 

psihomotorična hitrost, verbalna inteligentnost, vidno-zaznavne funkcije, vidno-

konstrukcijske veščine in fluentnost.  

 

c) Rezultati meta-analize so potrdili možnost zmanjšanih kognitivnih sposobnosti pri ALS 

pacientih (brez demence). Glede na posamezne oblikovane domene se je izkazalo, da so 

oškodovane naslednje funkcije: psihomotorična hitrost, fluentnost, jezik, vidni spomin, 

takojšnji verbalni spomin in izvršilne funkcije. Globalna kognitivna sposobnost je bila 

blago oškodovana. Pri ostalih pa oškodovanost ni bila izkazana.  

 

d) Avtorji meta-analize so opozorili, da je prisotna rahla motorična oškodovanost bolnikov 

lahko vplivala na rezultate domen psihomotorične hitrosti in fluentnosti. 

 

e) Pri rezultatih za tri domene, in sicer psihomotorično hitrost, jezik in izvršilne funkcije, 

navajajo, da je potrebno upoštevati publikacijsko pristranskost.                         

 

f) V diskusiji so navedli še pojasnila:  

 fluentnost: velika večina študij je uporabljala teste za ugotavljanje le besedne 

fluentnosti, zato končni rezultat za domeno fluentnosti preveč odraža le to vrsto 

fluentnosti.  

 jezik: v študijah so jezikovne funkcije bolnikov z ALS preverjali večinoma z 

nalogami imenovanja objektov. Ugotovitve posameznih vključenih študij glede 

jezikovnih težav so si nasprotujoče. Zaradi prisotnosti publikacijske pristranskosti 

dobljeni rezultat te domene v meta-analizi ni povsem zanesljiv in zato avtorji niso 

mogli zaključiti, da imajo osebe z ALS jezikovno oškodovanost. 

 vidni spomin: domena vizualnega spomina v meta-analizi vključuje tako teste za 

takojšnji kot tudi teste za odloženi vidni spomin. Razlog je prenizko število slednjih 

testov, da bi bilo smiselno oblikovati dve ločeni domeni vidnega spomina. Avtorji 

meta-analize so ugotovili še, da je rezultat te domene zanesljiv. 
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 vidno-zaznavne funkcije: kljub rezultatom o neoškodovanosti domene funkcij 

vidnega zaznavanja zanje ni možno podati nobenih (do)končnih zaključkov. Eden 

od razlogov je premajhno število bolnikov, vključenih v tovrstno testiranje v 

študijah, drugi pa je heterogenost samih rezultatov med študijami. 

 

Zaradi nepopolne skladnosti oz. ponekod nasprotujočih si izsledkov študij na področju 

kognitivnega funkcioniranja oseb z ALS ostaja še precej nejasnosti in odprtih vprašanj, kar jasno 

nakazuje, da so vsekakor potrebne še nadaljnje natančneje načrtovane raziskave na tem 

področju.  

 

 

7.6 Možne intervencije za vedenje in nekatere kognitivne funkcije 

 

Vedenje 

Zelo malo je znane literature, ki piše o tehnikah lajšanja težav pri kognitivnih in vedenjskih 

spremembah pri ljudeh z ALS. Še največ tovrstne literature je napisane za bolnike z 

Alzheimerjevo boleznijo ali za bolnike s travmatičnimi poškodbami možganov (Goldstein, 2014). 

 

Pri bolnikih s prisotnostjo demence zaenkrat še niso odkrili nobenega učinkovitega zdravljenja, ki 

bi pomagalo pri njihovi kognitivni oškodovanosti. Več pozornosti se namenja spremembam 

vedenja (Elman in Grossman, 2007). Zato se njihovim skrbnikom priporoča izobraževanje o 

bioloških možganskih spremembah in njihovih posledicah na bolnikovo vedenje, saj skrbniki 

najhitreje oz. najlažje opazijo ravno spremembe v obnašanju (Goldstein, 2014).   

 

Predlagana je še kombinacija pristopov, ki lahko vključujejo skrbno načrtovanje dogajanja v 

bolnikovem dnevu (z namenom premagovanja apatije), prilagajanje okolice (npr. odstranjevanje 

virov motečih dejavnikov) in uporabo samoopazovanja za premagovanje perseverativnega 

vedenja (Goldstein, 2014). 

 

Nekateri avtorji poudarjajo potencialne koristi uporabe izjav samokontrole kot pomoč pri 

zmanjševanju disinhibiranega vedenja osebe. Lahko pa se namesto tega uporablja zunanje 

»opomnike«, ki osebo spominjajo na ali spodbujajo, da se npr. ne vpleta v agresivna ali druga 

neprimerna dejanja (Goldstein, 2014).  
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Drugi avtorji priporočajo, da se skrbnike oseb z ALS (in demenco) seznani tudi z dejstvom, da se 

na določen del vedenjskih sprememb lahko vpliva oz. se ga lahko korigira (s kombinacijo 

psihotropnih zdravil in vedenjskih intervencij), medtem ko je pri drugih to težje doseči 

(Goldstein, 2014). 

 

Čeprav ni bilo za oškodovanost kognitivnega funkcioniranja pri osebah z ALS nobenih raziskav o 

učinkovitosti psiholoških intervencij, bi se lahko poskusilo s kognitivnimi nevropsihološkimi 

rehabilitacijskimi pristopi (Goldstein, 2014). 

 

Spomin 

V primeru pešanja spomina se lahko uporabi nabor različnih kompenzacijskih strategij.  

 

Za osebe z ALS so lahko pristopi, ki (o)krepijo proces učenja, še posebej koristni (npr. 

spodbujanje te osebe k večji pozornosti in odpravljanje možnih motečih dejavnikov). Bolj 

izdelane tehnike (npr. ang. »PQRST«34), ki v končni fazi izvedbe omogočajo lažji priklic vsebine 

prebranega, so lahko v podporo osebam z blago do zmerno obliko težav pri pomnenju 

(Goldstein, 2014). 

 

Veliko ljudi si pri spominjanju pomaga tako, da npr. pri iskanju določenega predmeta v mislih 

obnovijo svoj potek dneva in se jim morda na ta način uspe spomniti, kdaj in kje so ta predmet 

nazadnje uporabljali oz. odložili (Goldstein, 2014). 

 

Še vedno pa ostajajo najbolj praktična »zunanja« pomagala, kot so samolepilni lističi, koledarji, 

zvezki ali dnevniki ipd. (Goldstein, 2014).  

 

Izvršilne funkcije 

Pri izvršilnih funkcijah se priporoča pristop »ustavi se in premisli«, ki bi lahko koristil impulzivnim 

osebam. Če imajo te osebe tudi bulbarno obliko ALS, zanje pride ta tehnika v upoštev pri 

požiranju hrane (navodila logopeda), saj jih opomni, da morajo mnogokrat prežvečiti grižljaj 

preden ga pogoltnejo, ter se ustaviti in nato pozornost posvetiti še ustreznemu načinu požiranja 

(Goldstein, 2014). 

                                                           
34

  Ime večfaznega postopka, kjer zaporedje črk v kratici imena, predstavlja zaporedje prvih črk opisov 

posameznih faz tega postopka.   
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Kot dodatna pomoč pri tem pristopu lahko služijo kartice z opomniki (ang. »flashcards«), na 

katerih so zapisani posamezni koraki tega pristopa (Goldstein, 2014). 

 

Kadar ima oseba težave z obdelavo večje količine informacij ali z izvajanjem več opravil hkrati 

(»multi-tasking«), si lahko olajša težave z zmanjšanjem »kognitivnega bremena«, pri reševanju 

problemov pa se svetuje njihovo postopno reševanje, torej ne reševanje vseh problemov hkrati. 

Druga možnost pa je, da se osebam ponudi opcije reševanja posameznega problema in se nato 

oseba odloči za njej najustreznejšo opcijo (Goldstein, 2014).  

Namesto zapletenih vprašanj je bolje, da se osebam z ALS postavlja preprosteje oblikovana 

vprašanja, še posebej tistim, ki imajo težave z jezikovnim razumevanjem (Goldstein, 2014). 

 

 

7.7 Svojci                                  

Družinski člani in/ali skrbniki osebe z ALS so najpogosteje tisti, ki prvi opazijo kognitivne 

spremembe te osebe. A prepoznali bi jih precej lažje in tudi hitreje, če bi zanje vedeli. Zato je 

toliko bolj pomembno, da se svojce in/ali skrbnike oseb z ALS že predhodno seznani z možnostjo 

razvoja teh sprememb (Woolley Levine, 2005).  

 

Po navedbah Štukovnikove s sodelavcema (2013) večina svojcev in bolnikov z ALS še vedno ni 

ustrezno seznanjena o kognitivnih primanjkljajih, čeprav bi si velika večina tega želela.   

 

Glede na to, da so družinski člani običajno tudi tisti, na katere pade breme nege in oskrbe osebe 

z ALS, bi jim informacije o obstoju in naravi kognitivne oškodovanosti še toliko bolj koristile. 

Nedavna raziskava, ki jo navaja (referenčni) članek, je namreč pokazala, da prisotnost tovrstnih 

motenj pri osebi z ALS poveča breme njene nege in oskrbe. Predhodna seznanjenost svojcev bi 

jim omogočila, da se na takšne razmere lahko pripravijo (Štukovnik idr., 2013). 

 

 

7.8 Zaključni del 

Poznavanje morebitnih težav na posameznih področjih kognitivnega funkcioniranja osebe z ALS, 

ob zavedanju možnosti dodatne prisotnosti demence, omogoča ustreznejšo prilagoditev načina 

komuniciranja, dela oz. obravnave ter nudenja pomoči in oskrbe. Upoštevanje teh spoznanj je 
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predvsem pomembno pri določanju zmožnosti presojanja osebe z ALS in relevantnosti njenih 

odločitev; še najbolj glede njenega zdravljenja in s tem povezanimi okoliščinami, ki postajajo 

(predvsem v kasnejših stadijih bolezni) vse bolj življenjskega pomena (npr. odločanje o načinu 

nadomestnega hranjenja – hranilna sonda ali o načinu pomoči pri dihanju – neivazivna/invazivna 

ventilacija).  

 

Poleg tega zgodnja seznanjenost oz. informiranost o pravkar omenjenih razmerah (možnih 

težavah in morebitni demenci) omogoča pravočasnejše ukrepanje, v smislu, da se že v 

predhodnih fazah bolezni, torej še preden nastopijo znaki težje oškodovanosti, opravijo pogovori 

z bolnikom ter sprejmejo okvirni dogovori in odločitve o perečih problemih (Elman in Grossman, 

2007). Predvsem za bolnike z ALS in demenco so raziskave namreč pokazale, da se le ti bistveno 

manj odločajo za zdravstvene ukrepe oz. paliativne metode zdravljenja, ki bolniku z ALS lahko 

bistveno izboljšajo kakovost življenja in mu lahko podaljšajo preživetje (Štukovnik idr., 2013). 

Enako pa velja tudi za ostale ALS bolnike (brez demence), ki so v poznejših fazah bolezni. 
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8 SKRB za BOLNIKE z ALS v SLOVENIJI    

 

Glede na informacije, dane s strani Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo, UKC Ljubljana 

(spletna stran), zdravljenje oz. obvladovanje simptomov in težav bolnikov z ALS pri nas (v 

Sloveniji) okvirno poteka na enak način, kot je bilo že predstavljeno v predhodnih poglavjih.  

 

Na voljo sta dve registrirani obliki zdravila riluzol, in sicer Rilutek in Sclefic (Klinični inštitut za 

klinično nevrofiziologijo, 2015). 

 

Posebnega registra, kjer bi se beležilo število bolnikov z ALS pri nas, žal nimamo.  

So pa ti bolniki vključeni v celotno število bolnikov z živčno-mišičnimi boleznimi, za katere pa 

obstaja register. Le ta je računalniški in ga vodijo na omenjenem Inštitutu. V registru se nahajajo 

osnovni osebni, medicinski in socialni podatki bolnikov, ki so anonimizirani. Voditi so ga začeli 

kmalu po ustanovitvi Centra za mišične in živčno-mišične bolezni (Klinični inštitut za klinično 

nevrofiziologijo, 2015). 

 

Inštitut v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo (IRSR) omogoča bolnikom 

z živčno-mišičnimi boleznimi pomoč in preskrbo z (materialno) opremo, ki jo bolniki potrebujejo, 

ter seznanjenje z dejavnostjo Društva distrofikov Slovenije (Klinični inštitut za klinično 

nevrofiziologijo, 2015). 

 

V okviru Centra za mišične in živčno-mišične bolezni je bila jeseni leta 2001 oblikovana Skupina 

za ALS, ki vključuje različne strokovnjake (nevrolog, nevrofiziolog, fiziater, foniater, logoped, 

pulmolog, medicinska sestra, socialni delavec, predstavnik hospica in po potrebi še drugi) in zato 

lahko bolnikom z ALS nudi multidisciplinarno obravnavo ter oskrbo. Cilj Skupine za ALS je čim 

boljša oskrba bolnikov, medtem ko njihova bolezen napreduje (Klinični inštitut za klinično 

nevrofiziologijo, 2015).  

 

Znotraj Društva distrofikov Slovenije pa deluje še Odbor za ALS, ki so ga leta 2001 ustanovili 

bolniki z ALS in njihovi svojci. Odbor združuje omenjene ljudi, da si lahko med seboj delijo 

izkušnje, izmenjujejo informacije, si organizirajo podporo in pomoč. Preko Društva distrofikov je 

organizirana tudi osebna asistenca na domu (Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, 2015).   
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Za osebe z ALS so poleg tu predstavljenih vrst pomoči na voljo še nekatere druge, ki pa sem jih 

navedla že v razdelku o paliativni skrbi za te osebe.  

 

Logopedska obravnava oseb z ALS prav tako okvirno poteka na način, kot je bil opisan v tej 

diplomski nalogi.  

 

Po navedbah Ogrinove in Koroščeve (2013) so bili v Sloveniji leta 2013 štirje logopedi, ki so 

obravnavali osebe z ALS. Bolniki, ki imajo bulbarno obliko ALS-a, so že zgodaj po postavitvi 

diagnoze napoteni na obravnavo k logopedu – v Ljubljani na Nevrološko kliniko, v Mariboru pa 

na UKC Maribor. Logopedske obravnave so obolele osebe deležne tudi na Univerzitetnem 

rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča v Ljubljani, a to takrat, ko zaradi svojih težav potrebujejo 

bolj celostno rehabilitacijo (Ogrin in Korošec, 2013). 
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IV MOJE MISLI OB ZAKLJUČEVANJU DIPLOMSKE NALOGE  

Z ozirom na pomoč osebam z ALS na splošno bi izpostavila predvsem tri vidike, ki so po mojem 

mnenju najpomembnejši. 

 

1) Zdravstvena pomoč osebi, ki ima kakršnokoli bolezen ali motnjo, ne pomeni vedno samo 

ozdraviti osebo te bolezni ali »popraviti« motnjo osebe v smislu (po)vrnitve njenega stanja v 

prejšnje. V primeru, da to ni mogoče, zdravstvena pomoč prav tako ne pomeni, da potem ni več 

kaj storiti (torej, da »se dvigne roke«). Zdravstvena pomoč lahko pomeni tudi pomagati ohranjati 

ali celo izboljševati kvaliteto življenja osebi in ji čim daljši čas omogočati čim večjo samostojnost, 

v čim večji možni meri. Tovrstna pomoč je namreč kjučnega pomena pri bolnikih z neozdravljio 

boleznijo, kot je tudi ALS.   

   

2) Pomoč pa naj ne bi bila nudena le z zdravstvenega področja, temveč naj vključuje še vsa ostala 

področja posameznikovega življenja (socialno, čustveno, psihološko, osebno …). Torej naj bi 

zajemala posameznika kot celoto – naj bi bila celostna pomoč.   

 

3) Pri vsem tem se ne sme pozabiti na svojce oz. bližnje osebe bolnika z ALS. Oni prav tako 

potrebujejo pomoč in podporo, saj z napredovanjem bolezni prevzemajo čedalje več fizične skrbi 

in nege za bolnika. 

 

Glede na to, da so osebe z ALS neozdravljivo bolne, bi omenila še področje paliativne oskrbe, 

čeprav to ni v direktni povezavi z delom logopeda. A rada bi poudarila pomembno vlogo obstoja 

takšne oskrbe v naši družbi. Kajti menim, da si vsak človek s tako težko boleznijo zasluži, da se 

poslovi od življenja na human način, brez trpljenja in v bližini sočutnih ljudi.  

Najmanj, kar se lahko človeku z neozdravljivo boleznijo, kot je ALS, nudi v zadnjih fazah 

njegovega življenja, je, da je do zadnjih trenutkov vključen v socialne interakcije (družbo) oz. v 

njih prisoten in se mu na ta način tudi preprečuje občutke osamljenosti in zapuščenosti. 

 

Med proučevanjem literature za svojo diplomsko nalogo sem se srečevala z nekaterimi ovirami. 

Med njimi so na primer naslednje:  

 Avtorji uporabljajo raznolika (po)imenovanja, zaradi česar je bralec nekaj časa zaveden, 

da gre za različne zadeve, z iskanjem po drugih virih pa na koncu ugotovi, da je 
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pravzaprav govora o isti stvari (npr. »Videofluoroscopic swallowing study« – VFSS in 

»Modified Barium Swallow Study« – MBSS ali MBS).  

 Ponekod avtorji niso povsem skladni med seboj – podatki oz. informacije, ki jih navajajo 

se nekoliko razlikujejo od avtorja do avtorja (npr. glede deleža pojavljanja demence pri 

bolnikih z ALS: 3 – 5 % primerov (Muscular Dystrophy Association, 2011); 15 – 41 % 

primerov (Beukelman, Fager in Nordness, 2011); redko poročana (ALS Society of Canada, 

b.d.)). 

 Nekateri avtorji drugače opredeljujejo oz. »klasificirajo« pojavne oblike MND kot drugi. 

Eni jih opredeljujejo kot samostojne bolezni, tako kot ALS, medtem ko jih drugi 

opredeljujejo kot variante ali fenotipe ALS-a. Primer: PMA je v enem viru navedena kot 

samostojna bolezen, v drugem viru pa je uvrščena med fenotipe ALS-a. Podobno je pri 

PLS in pri PBP.  

 

Ob navedenih ovirah pa moram pojasniti, da se zavedam, da je razlog zanje (razen pri prvi) v 

kompleksnosti same bolezni ALS, saj ostaja še veliko nejasnosti o njej. 

  

Nekajkrat sem se znašla tudi v situaciji, ko nisem vedela, kaj storiti z informacijami, podatki, ki so 

bili posredovani v literaturi. Konkreten primer je, da v enem viru avtor oz. skupina avtorjev 

podaja neko priporočilo, medtem ko se v drugih virih tega priporočila ne zasledi oz. ni najti 

ničesar v povezavi s tem priporočilom. Podobne razmere so nastopile v primerih, ko avtorji 

navajajo rezultat(-e), pridobljene na podlagi študije, a ne podajo (dovolj) informacij, iz katerih bi 

bilo možno razbrati o zanesljivosti in relevantnosti tega (oz. teh) rezultata(-ov). Kajti, če izhajajo 

iz manjše študije ali celo iz nekaj posamičnih primerov, je njihova zanesljivost manjša.      

 

Med prevajanjem (iz ang. literature) sem bila pri določenih izrazih v zadregi, kako naj se glasi čim 

bolj ustrezen prevod. Nekateri izrazi imajo namreč lahko več pomenov oz. prevodov (npr. 

»assessment« ali »management«), odvisno od danega konteksta. Še večja dilema so prevodi 

tujih besednih zvez. Za te v jezikovnih slovarjih nisem našla prevodov, niti v slovenskem 

medicinskem slovarju (tudi spletnem), npr. »gag-reflex«, »palatal lift« ali pa »flail arm/leg«. 

Tako sem zapisala prevode, za katere sem menila, da so še najbolj ustrezni glede na (so)besedilo, 

ne vem pa, ali so »pravi« z medicinskega vidika. V teh in vseh ostalih podobnih primerih sem 

zato poleg prevedene besede ali besedne zveze zapisala še izvorno tujo besedo ali besedno 

zvezo.  
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Zaradi zgoraj navedenih in drugih podobnih ovir ali dilem je bilo ponekod v diplomski nalogi kar 

zapleteno napisati povezano in skladno besedilo, vse skupaj pa je bilo tudi precej bolj zamudno.   

 

 

Med proučevanjem gradiva in izdelavo diplomske naloge sem spoznala (in v njej tudi opisala), na 

kakšne načine je že možno pomagati osebam z ALS – predvsem na področju komunikacije, sicer 

pa tudi na ostalih v nalogi predstavljenih področjih. O učinkovitosti posamezne vrste govorne oz. 

komunikacijske pomoči tem osebam pa še ni veliko dokazov. Največji problem pri tem je ravno 

kratka doba preživetja obolelih in je zato pri njih tudi težje spremljati izbrano dogajanje skozi 

daljši čas. Poleg tega se njihovo (fizično) stanje nenehno spreminja.  

Kljub temu, da se žal ne more izboljšati njihovega govora oz. verbalnega izražanja, pa je 

spodbudno to, da je na vsaki stopnji oškodovanosti mogoče nekoliko kompenzirati te težave. 

Možno je najti vsaj nek način, da oseba lahko še naprej komunicira z ljudmi okoli sebe. In dlje kot 

ji je to omogočeno, dlje časa oseba ostaja »živa«.  

 

Bolj sem spoznala področje nadomestne in dopolnilne komunikacije ter se seznanila s stanjem 

razvoja glede vrst in možnosti aplikacije komunikacijskih pripomočkov in naprav, namenjenih za 

komunikacijo govorno oz. verbalno oškodovanih oseb. Tehnološki razvoj dandanes omogoča 

precej raznovrstne možnosti in več prilagajanja samih naprav potrebam ter zmožnostim 

posameznika. S tem pa ljudem z ALS povečuje in razširja njihove možnosti komuniciranja. 

 

Razširila sem si vedenje o delu logopeda v okviru NDK-ja ter si pridobila nekatere nove in 

dodatne informacije o njegovem delu še na področju požiranja in respiracije – dveh temeljnih 

funkcijah človekovega obstoja. Na omenjenih dveh področjih pa logoped deluje skupaj z 

dietetikom/nutricionistom oz. z respiratornim terapevtom.  

 

Vesela sem, da lahko tudi logopedi prispevamo svoj del k izboljšanju ali vsaj ohranjanju kvalitete 

življenja oseb z ALS. 

Zelo spodbudno in vsekakor omembe vredno je, da pri nas (v Sloveniji) že obstaja organizirana 

skupina za pomoč osebam z ALS, v katero so vključeni tudi strokovnjaki.   

     

 

Upam, da sem s svojim diplomskim delom dosegla zastavljene cilje in da bo to delo lahko služilo 

kot koristen »priročnik« o bolezni ALS (na splošno) ter o delu logopeda z osebami z ALS. Upam 
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tudi, da bo delo predstavljalo prispevek k znanju logopedske stroke v Sloveniji in vir informacij 

drugim strokovnjakom, ter seveda širši javnosti, ki bi jih ta bolezen zanimala. Prav tako bi morda 

lahko v tem diplomskem delu našli morebitne uporabne informacije, ideje ali praktične pristope 

tudi svojci obolelih z ALS.  
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V ZAKLJUČEK 

Med zbiranjem in študijem gradiva za svojo diplomsko nalogo sem ugotovila, da je velik del 

informacij o obravnavi in pomoči bolnikom z ALS namenjen predvsem medicinskemu področju. 

Nanaša se na medikamentno zdravljenje, fizioterapije, načine pomoči pri respiratornih težavah in 

na področje prehranjevanja (vsebnost hranil, hidracija, preprečevanje izgube telesne teže ipd.). 

Malo pa je informacij o logopedskih terapijah, zlasti pri težavah z zmožnostjo komuniciranja 

oseb, obolelih z ALS. 

 

Izgubljanje sposobnosti komuniciranja pomembno vpliva na kvaliteto življenja posameznika. 

Onemogoča mu sporočanje svojih hotenj, potreb, volje. Prikrajša ga za socialne interakcije, kar 

vodi v bledenje njegove osebnosti in prisotnosti v družbi. Posledično posameznik postaja čedalje 

bolj izoliran. Z različnimi komunikacijskimi metodami, strategijami in pripomočki pa se lahko 

posameznikovo zmožnost komunikacije (vsaj do neke mere) ohranja še dolgo skozi bolezenski 

proces. Zato je pri obvladovanju govornih in komunikacijskih težav obolelih z ALS tako 

pomembna vloga logopeda.  

 

Področje, kjer je prav tako potrebna in pomembna logopedova pomoč, je požiranje. Zaradi 

slabenja mišic bulbarnega predela imajo osebe z ALS čedalje več težav pri požiranju hrane in 

tekočin. Posledice tega so lahko življenje ogrožajoče (npr. pogoste aspiracije, ki lahko povzročijo 

pljučnice, zmanjšan vnos hrane in pijače, kar vodi v nedohranjenost in dehidracijo, nadalje pa v 

izgubljanje telesne teže). Preprečevanje ali vsaj zmanjševanje pogostosti zapletov pri požiranju je 

prav tako možno z določenimi metodami in ukrepi, s katerimi se omogoča varnejše požiranje vsaj 

še nekaj časa.  

  

Kljub temu, da je relativno veliko raziskav o medicinskih in farmakoloških vidikih te bolezni, pa so 

pri logopedskih potrebne nadaljnje raziskave glede učinkovitosti posameznih logopedskih metod 

in strategij obvladovanja težav oseb z ALS. 

  

Pomembno je seznanjanje in informiranje o možnih načinih logopedske pomoči ljudem z ALS, 

tako logopedske stroke na eni strani, kot obolelih in njihovih svojcev na drugi strani ter ostalih 

strokovnjakov, vključenih v obravnavo oseb z ALS. S tem namenom in ob spoznanju, da je v 

strokovni literaturi v slovenskem jeziku na voljo malo tovrstnih informacij, sem se odločila 
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napisati diplomsko nalogo na temo bolezni ALS in logopedske obravnave pri njej. Upam, da bo 

delo služilo omenjenim uporabnikom kot nekakšen »priročnik« ob iskanju potrebnih informacij 

(v slovenskem jeziku) in prispevalo k logopedski stroki. Ker je diplomsko delo preko spleta 

dostopno tudi širši javnosti, bo morda pripomoglo k njeni senzibilizaciji o tej težki bolezni.  
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