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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljene pojavne oblike dizartrije in 

njihov vpliv na posamezne govorne funkcije. V nadaljevanju so zbrane različne 

metode dela in druge aktivnosti, ki sledijo smernicam celostne logopedske obravnave 

oseb z dizartrijo, kar vključuje obravnavo, usmerjeno na govorca (korekcija telesne 

drţe in relaksacija, dihanje, fonacija, resonanca, artikulacija, prozodija ter raba 

nadomestne in dopolnilne oblike komunikacije), ter obravnavo, usmerjeno na 

komunikacijo in področje svetovanja. Logopedsko delo na področju dizartričnega 

govora mora slediti načelom celostne obravnave, saj sta le tako zagotovljena celovit 

pristop k rehabilitaciji komunikacijskih spretnosti in opolnomočenje posameznika za 

ponovno vključevanje v širše druţbeno okolje. 

Cilj magistrskega dela je bil oceniti govorno funkcioniranje gospoda z dizartrijo, 

natančno opisati njegove teţave na področju govora in komunikacije ter izdelati 

nabor metod dela na posameznih področjih govornih funkcij, oškodovanih pri pojavu 

dizartričnega govora, kot del celostne intenzivne logopedske obravnave z namenom 

povečanja razumljivosti govora in spodbujanja komunikacije v odrasli dobi.  

V empiričnem delu je predstavljena študija primera 62-letnega gospoda z dizartrijo, ki 

je februarja 2014 utrpel travmatsko poškodbo glave. Logopedska obravnava je trajala 

10 mesecev in je bila usmerjena predvsem na področja dihanja, fonacije in 

komunikacije. Govorno funkcioniranje gospoda z dizartrijo je bilo ocenjeno s 

protokolom Robertson Dysarthria Profile. Natančneje sta bili spremljani področji 

dihanja in fonacije z objektivno in subjektivno oceno glasu (akustična analiza glasu in 

GIRBAS lestvica). Rezultati na vseh opazovanih področjih kaţejo: podaljšanje izdiha, 

ustreznejšo koordinacijo dihanja in fonacije, mehkejšo fonacijo, ustreznejšo višino 

glasu, manj zlomov glasu, zmoţnost artikulacije večine glasov in večjo mero 

samoiniciativnosti pri komunikaciji. Napredek ne omogoča funkcionalne rabe govora, 

zato se je logopedska obravnava usmerila v uvajanje elektronskega 

komunikacijskega pripomočka z ustrezno programsko opremo.  

 

 

Ključne besede: travmatska poškodba glave, dizartrija, logopedska obravnava, 

odrasli 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The theoretical part of the master’s thesis includes a presentation of the various 

forms of dysarthria and the effect they have on individual speech functions. It is 

followed by a collection of assorted methods of work and other activities that follow 

the guidelines of integral speech therapy for individuals suffering from dysarthria, 

which includes treatment aimed toward the speaker (correction of posture and 

relaxation, breathing, phonation, resonance, articulation, prosody and the use of 

alternative and complementary forms of communication), treatment focused on 

communication and the field of counselling. Logopedic work in the area of dysarthria 

has to follow the principle of comprehensive treatment. It is only by doing so that a 

comprehensive approach to the rehabilitation of communication skills and the 

empowerment of an individual for reintegration into the wider social environment can 

take place. 

The aim of this master’s thesis was to evaluate the speech function of a gentleman 

with dysarthria, to accurately describe his problems in the field of speech and 

communication, and to create a set of working methods in specific areas of speech 

functioning that had been harmed with the emergence of dysarthria as part of a 

comprehensive intensive speech therapy treatment with the aim to increase 

intelligibility of speech and to encourage communication during the period adulthood. 

The empirical part presents the case study of a 62-year-old gentleman with 

dysarthria, who had suffered a traumatic head injury in February 2014. Speech 

therapy lasted 10 months and was focused primarily on the areas of breathing, 

phonation and communication. The patient’s speech functions were estimated by 

means of the Robertson Dysarthria Profile. More specifically, areas of breathing and 

phonation were monitored with the objective and subjective voice evaluation 

(acoustic analysis of voice and GIRBAS scale). The results in all monitored areas 

show: extension of exhalation, adequate coordination of breathing and phonation, 

softer phonation, a more adequate voice pitch, less voice breaking, the ability to 

articulate the majority of sounds and a greater degree of self-initiative in 

communication. The progress does not allow the functional use of speech, which is 

why speech therapy has been focused on introducing an electronic communication 

device with the appropriate software. 

 

 

Key words: traumatic brain injury, dysarthria, treatment, adults   
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1. Uvod 

Metaanalize epidemioloških študij o pojavu travmatske poškodbe glave kaţejo, da v 

Evropi 262 ljudi na 100.000 prebivalcev letno utrpi različne oblike travmatske 

poškodbe glave (Peeters, Van den Brande, Polinder, Brazinova, Steyerberg idr., 

2015). Po podatkih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – 

Soča (Grabljevec, 2014) urgentne kirurške ambulante obravnavajo 4400 oseb z 

različno obseţnimi poškodbami glave. V Sloveniji ne obstaja podobna študija ali 

poseben register, ki bi beleţil pogostost pojava travmatske poškodbe glave posebej 

za naš prostor. Posledice, ki jih pusti travmatska poškodba glave, so zelo raznolike 

po obsegu in vrsti teţav, zato osebe, ki utrpijo travmatsko poškodbo glave, 

potrebujejo interdisciplinarno obravnavo. 

Ena izmed pogostejših posledic travmatske poškodbe glave je tudi dizartrija, opazna 

pri pribliţno tretjini oseb, ki so utrpele travmatsko poškodbo glave (Royal College of 

Speech and Language Therapists, 2009). Dizartrija se pojavlja v različnih oblikah in 

lahko oškoduje vse govorne komponente: dihanje, fonacijo, resonanco, artikulacijo ali 

prozodijo. Glede na obseţnost in vrsto teţav je lahko dizartrični govor slabše 

artikuliran, tih, zadihan, monoton, pojavi se lahko spremenjena resonanca, višina 

glasu, ritem in hitrost govora. Šibkost, pomanjkljiva koordiniranost ali celo paraliza 

mišic, potrebnih za govorno produkcijo, omejujejo verbalno komunikacijo oseb z 

dizartrijo (Brady, Clark, Dickson, Paton in Barbour, 2011). Logoped je zato 

pomemben sodelavec multidisciplinarnega tima1 za obravnavo oseb po travmatski 

poškodbi glave ali drugih nevroloških boleznih (Grabljevec, 2014). 

Jezik in komunikacijske zmoţnosti pomembno definirajo identiteto človeka. 

Spremembe na področju govora in komunikacije, povezane z dizartrijo, lahko 

korenito spremenijo posameznikovo stopnjo samostojnosti in vključenosti v druţbeno 

ţivljenje. Tako osebe z dizartrijo pogosto navajajo, da občutijo socialno izključenost. 

Raziskave (Brady idr., 2011) kaţejo, da imajo osebe z dizartrijo pogosto manj 

prijateljev, se vključujejo v manj druţabnih aktivnosti in imajo precej omejeno 

socialno mreţo. Teţave, povezane z dizartrijo, tako presegajo primanjkljaje na 

področju govora in komunikacije ter so obseţnejše narave. Omejene komunikacijske 

zmoţnosti in manjša socialna mreţa lahko vodijo do socialno-emocionalnih teţav 

oseb z dizartrijo in slabše kvalitete ţivljenja. Glavno vodilo logopedske obravnave2 pri 

                                            
1 Logoped se pri svojem delu pogosto povezuje z drugimi strokovnjaki medicinske in zdravstvene 

stroke (fiziatri, ortopedi, protetiki, otorinolaringologi, fizioterapevti, delovnimi terapevti ipd.) in drugimi 
strokovnimi sodelavci (psihologi, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, socialnimi delavci, ipd.). 
2 V magistrskem delu bo uporabljen izraz logopedska obravnava, ki izhaja iz socialnega pogleda na 

motnjo in se pogosteje uporablja za logopedsko delo znotraj vzgojno-varstvenih in 
vzgojno-izobraţevalnih ustanov. Nevrološko pogojene motnje komunikacije so pogosto obravnavane 
znotraj bolnišničnih multidisciplinarnih timov, zato v strokovni literaturi pogosto srečamo izraz 
logopedska terapija, ki izhaja iz medicinske terminologije in bi bil za namene teme magistrskega dela 
prav tako ustrezen. Vendar je, glede na naslov magistrskega dela, ki zagovarja celostno naravnano 
logopedsko obravnavo, bolj ustrezen izraz obravnava, saj zavzema širši pogled na logopedsko delo, 
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delu z osebami z dizartrijo naj bo rehabilitacija komunikacijskih zmoţnosti, ki 

zajemajo tako verbalni kot neverbalni način sporazumevanja. 

Logopedska obravnava dizartričnega govora mora zajemati več kot le rehabilitacijo 

posameznih oškodovanih sistemov govorne produkcije: dihanja, resonance, fonacije, 

artikulacije in prozodije. Slediti mora glavnemu cilju, ki je funkcionalnost 

komunikacije, zajemati mora torej tudi vidike, kot so razumljivost govora, sodelovanje 

in interakcija oseb z dizartrijo z njihovim oţjim in širšim druţbenim okoljem. 

Travmatsko poškodbo glave navadno spremljajo velike spremembe na vseh 

ţivljenjskih področjih, ki posamezniku predstavljajo velik psihološki in socialni stres 

(Walshe in Miller, 2011). Omenjeno pogosto vpliva na potek in cilje logopedske 

obravnave, predvsem v primerih teţje oškodovanosti govornih funkcij, ki navadno 

zahtevajo rabo strategij nadomestne ali dopolnilne komunikacije. Opazen je lahko 

tudi daljši proces sprejemanja nepričakovanih ţivljenjskih sprememb, ki je lahko 

podoben procesu ţalovanja, kar mora logoped vzeti v obzir pri načrtovanju 

obravnave in izbiri ciljev. Izid logopedske obravnave je teţko predvideti, zato je v 

procesu načrtovanja in izvajanja pomembna fleksibilnost logopeda, ki temelji na 

sprotnem spremljanju učinkovitosti izbranih pristopov in po potrebi njihove 

modifikacije. 

 

 

 

  

                                                                                                                                        
vključuje svetovalno storitev in ne vključuje le rehabilitacije posameznih motenih aspektov govorne 
produkcije. 
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2. Teoretični del 

2.1. Travmatska poškodba glave 

Travmatska poškodba glave je nedegenerativna in pridobljena oblika poškodbe 

glave, ki je povzročena nenadno, s pomočjo zunanje mehanske sile. Navadno jo 

povezujemo s travmatsko poškodbo moţganov. Izraza sta pogosto uporabljena kot 

sinonima, čeprav se njune posledice lahko precej razlikujejo po intenziteti 

(Medscape, 2015). Odvisno od vira travme lahko travmatske poškodbe glave delimo 

na odprti in zaprti tip poškodbe (ASHA, b.d.a):  

- Odprte poškodbe glave so tiste vrste poškodbe, pri katerih določen objekt, ki je 

vir poškodbe, vstopi v notranjost lobanje in povzroči direktno moţgansko 

poškodbo specifičnih delov centralnega ţivčnega sistema, ki jih prizadene. 

Odvisni od mesta poškodbe so tudi simptomi.  

- Zaprte poškodbe glave pa so tiste, pri katerih ne pride do odprtja glave. Navadno 

so posledica udarcev, padcev ipd. 

Najpogostejši vzroki travmatske poškodbe glave so padci, prometne nesreče in 

nasilna vedenja. Travmatska poškodba glave je eden glavnih vzrokov smrti in 

invalidnosti v Zdruţenih drţavah Amerike. Odgovorna je za okoli 30 % nesreč s 

smrtnim izidom (Centers for Disease Control and Prevention, 2016). 

Pojavna oblika, intenzivnost in obseţnost teţav je odvisna od mesta poškodbe. 

Posledice travmatske poškodbe glave lahko vključujejo fizične, senzorične, 

kognitivne, komunikacijske teţave, motnje poţiranja in vedenjske spremembe (Love 

in Webb, 2001): 

- Fizične teţave lahko vključujejo izgubo zavesti, epileptične napade, glavobol, 

vrtoglavico, slabost, bruhanje, spremenjeno mišično moč (pareza ali paraliza) in 

motnje gibanja, ravnoteţja, koordinacije ipd.  

- Senzorične motnje se lahko pojavijo pri katerikoli senzorični modaliteti. Navadno 

je spremenjena intenzivnost zaznavanja senzoričnih draţljajev, ki se kaţe kot 

hiper- ali hiposenzibilnost.  

- Kognitivne motnje se kaţejo kot motnje pozornosti, mišljenja, problemskega 

reševanja, izvršilnih funkcij, spomina, začenjanja z aktivnostmi, postavljanja 

ciljev, načrtovanja, organizacije, samoevalvacije, prisotna je lahko tudi 

impulzivnost. 

- Teţave na področju komunikacije se lahko kaţejo tako pri receptivnem kot pri 

ekspresivnem jeziku. Pojavi se lahko afazija, dizartrija, apraksija govora. Pride 

lahko do motenih procesov črkovanja, pisanja, branja in pragmatike. 

- Prisotne so lahko motnje poţiranja, ki so posledica šibkosti ali slabe 

koordiniranosti oralnih mišic in mišic na nivoju grla. 

- Pogoste so tudi vedenjske spremembe in spremembe na področju čustvovanja, 

ki se kaţejo kot spremenjeno izraţanje in zaznavanje različnih čustev, hitra 



 

4 
 

razdraţljivost, bojevitost, anksioznost ali depresija. Pojavljajo se impulzivnost, 

niţji nivo frustracijske tolerance in hitro menjavanje razpoloţenja.  

Vloga logopeda pri delu z osebami po travmatski poškodbi glave je 

večdimenzionalna, kar vključuje neposredno delo z osebo kot tudi svetovanje oţjim 

druţinskim članom. Logopedsko delo z osebo po travmatski poškodbi glave temelji 

na poglobljeni diagnostični oceni, ki zajema oceno kognitivnih zmoţnosti, 

komunikacije in poţiranja. Logoped mora pridobiti podatke s pomočjo različnih 

formalnih in neformalnih preizkusov, na podlagi katerih oblikuje strokovno mnenje o 

stanju oralne motorike, poţiranja, razumevanja, rabi jezikovnih pravil, besednjaka, 

pisanja, branja in pragmatike. Na podlagi diagnostične ocene logoped načrtuje 

obravnavo, namenjeno posamezniku in njegovi druţini (Grabljevec, 2014).  

Posledice travmatske poškodbe glave so lahko zelo obseţne in zaznamujejo različna 

področja posameznikovega delovanja. Predvsem pa lahko pomembno omejujejo 

samostojnost, socialno vključevanje in samopodobo osebe s travmatsko poškodbo 

glave. 

2.2. Nevrološko pogojene motorične govorne motnje 

Za boljše razumevanje patologije, povezane z motoričnimi govornimi motnjami, ki 

nastanejo kot posledica različnih nevroloških okvar, si za začetek oglejmo spretnost 

govora v luči motorične akcije. 

Govor je kompleksno dejanje, ki zahteva integrirano delovanje nevrokognitivnih, 

nevromotoričnih, nevromuskularnih in muskuloskeletnih komponent. Motorični 

govorni proces lahko razdelimo v štiri faze: motorično načrtovanje, programiranje, 

kontrola in izvršitev. Govor je le zunanje motorično dejanje, pred katerim se v 

človekovi notranjosti dogajajo zahtevni procesi (Duffy, 2013):  

1. Kognitivno-lingvistični procesi, ki so odgovorni za pretvorbo misli, občutij in 

čustev v smiselno celoto, ki upošteva jezikovna pravila. Omenjeni procesi misli 

pretvorijo v kodo, ki bo kasneje pretvorjena v natančno motorično zaporedje in 

verbalno sporočena govorcu.  

2. Procesi motoričnega govornega načrtovanja, programiranja in kontrole 

organizirajo verbalno sporočilo za nevromuskularno izvršitev. V tej fazi bo 

oblikovan senzomotorični program, ki bo v nadaljevanju aktiviral mišice, 

potrebne za govor ob ustreznem času, in jih uskladil v ustrezno motorično 

izvedbo.  

3. Procesi nevromuskularne izvršitve sledijo ciljem motoričnega programa in tako 

usklajujejo posamezne govorne komponente dihanja, fonacije, resonance in 

artikulacije z namenom produkcije ustreznega akustičnega signala. 

Pri vsakem izmed omenjenih procesov lahko zaradi različnih vzrokov pride do okvar, 

ki oteţijo ustrezno govorno produkcijo. Shema 1 prikazuje moţne patologije na nivoju 

kognitivno-lingvističnih in motoričnih vidikov govora.  
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Shema 1: Moţni zapleti pri okvarah posameznih govornih procesov 

Nevrološke motnje govora lahko opredelimo kot motnje govora, ki izhajajo iz različnih 

nevroloških okvar, ki vplivajo na načrtovanje, programiranje, izvršitev in kontrolo 

govora kot motoričnega dejanja. Razdelimo jih v dve večji skupini: dizartrije in 

apraksijo govora (prav tam).  

Dizartrija je skupina nevrološko pogojenih govornih motenj, ki se kaţe kot ovirana 

nevromuskularna izvršitev ali kontrola govornih mehanizmov, potrebnih za dihanje, 

fonacijo, respiracijo, resonanco, artikulacijo in prozodične elemente govorne 

produkcije (prav tam). Opazni klinični znaki so šibkost, nekoordiniranost, različne 

nepravilnosti mišičnega tonusa in raznoliki spremljajoči neţeleni gibi (Duffy, 2000). 

Ţe sama mnoţinska oblika imena skupine dizartrije nakazuje na raznolike pojavne 

oblike njenih podvrst.  

Apraksija govora je prav tako nevrološko pogojena govorna motnja, ki se kaţe kot 

omejena zmoţnost načrtovanja in programiranja senzomotoričnih navodil, potrebnih 

za usmerjanje gibanja, ki rezultira v fonetično in prozodično ustreznem govoru (Duffy, 

2013). Pogosto je omenjena motnja prezrta. Teţave, povezane z apraksijo govora, 

se lahko v nekaterih segmentih prekrivajo z različnimi oblikami dizartrije ali afazije. 

Vendar je nujno razlikovanje posameznih motenj, saj se njihovi mehanizmi med seboj 

močno razlikujejo. Diferencialna diagnostika pripomore k postavljanju natančnejše 

diagnoze, predvsem pa načrtovanju ustrezne logopedske obravnave za učinkovito 

rehabilitacijo, prilagojeno glede na specifike posamezne motnje. 

  

Afazija 

•Kognitivno-
lingvistični 
procesi 

Apraksija 

•Motorično 
načrtovanje, 
programiranje in 
kontrola  

Dizartrija 

•Nevro-
muskularna 
izvedba 
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2.2.1. Razlikovalne značilnosti dizartrije in apraksije govora 

Dizartrija in apraksija govora sta nevrološko pogojeni motnji govora, ki vplivata na 

posameznikovo verbalno izraţanje. Kljub na videz podobnim spremembam 

motoričnega aspekta govora, se značilnosti posamezne motnje med seboj močno 

razlikujejo. Za natančno postavljanje osnovne diagnoze ter nadaljnje načrtovanje 

logopedske obravnave je nujno poznavanje značilnosti ene in druge motnje ter 

vidikov, v katerih se motnji bistveno razlikujeta. V nadaljevanju bo predstavljena 

tabela (Tabela 1) pomembnih značilnosti, ki so lahko v pomoč logopedom pri 

razlikovanju dizartrije od apraksije govora (Shipley in McAfee, 2004). 

Tabela 1: Razlikovalne značilnosti dizartrije in apraksije govora (Shipley in McAfee, 2004) 

 Dizartrija Apraksija  

Oškodovane 

komponente 

govora 

Lahko so oškodovane vse  

(dihanje, fonacija, resonanca, 

artikulacija in prozodija) 

Artikulacija, lahko tudi prozodija 

Mišični tonus Spremenjen  Ni teţav 

Zavedni 

motorični gibi 

Teţave Teţave 

Nezavedni 

motorični gibi  

Teţave (tudi pri poţiranju, 

ţvečenju, lizanju ipd.) 

Ni teţav 

Izvor težav Motena mišična kontrola 

centralnega in perifernega ŢS 

Moten prenos od motoričnega 

korteksa do oralne muskulature 

Konsistentnost 

težav 

Konsistentne in predvidljive  Nekonsistentne teţave, ki jih ni 

moţno predvideti. Obstajajo okna 

dobro artikuliranega in 

razumljivega govora. 

Motena 

artikulacija 

Distorzije, omisije Substitucije, ponavljanja, 

dodajanja, transpozicije, 

podaljševanja, omisije. Distorzije 

so redke. Izgovorjeni glasovi so 

pogosto pribliţki tarčnega glasu. 

Teţave so pogosto vezane na 

perseveracijo in teţave začenjanja.  

Soglasniki Konsistentna nenatančnost  Soglasniški sklopi so zahtevnejši 

od posameznih glasov, začetni 

glasovi so teţji kot končni, največ 

teţav pri pripornikih in zlitnikih 

Samoglasniki Lahko nemoteni Laţje izgovorljivi kot soglasniki 

Prozodija Upočasnjen tempo govora, govor 

povzroča napor. Pojavlja se 

napetost in slaba podpora dihanja. 

Motena prozodija se pojavi kot 

produkt kompenzatornih vedenj 

(zaustavljanja, ponovno 

začenjanje, teţave z začenjanjem) 

Razumljivost  Zmanjšana ob povečanju tempa Povečana ob povečanju tempa 

Jezikovna 

zahtevnost 

Kompleksne besede in fraze 

oteţijo artikulacijo 

Kompleksne besede in fraze 

oteţijo artikulacijo 

Legenda: ŢS – ţivčni sistem 
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Predstavljene so bile glavne razlikovalne značilnosti med dizartrijo in apraksijo 

govora, pri katerih se lahko teţave z verbalnim izraţanjem na prvi pogled zdijo zelo 

podobne. Natančna diagnostična ocena lahko pokaţe bistvene razlikovalne 

značilnosti, na podlagi katerih temelji vsa nadaljnja rehabilitacija na področju govora 

in komunikacije.  

2.3. Dizartrija 

Izraz dizartrija je starogrškega izvora. Predpona dys- pomeni teţko, oteţeno ali 

slabo, koren besede, arthrosis, pa artikulacijo. Beseda dysarthrosis tako skupaj 

nakazuje na enega izmed motenih aspektov dizartričnega govora, to je oteţeno ali 

kvalitativno spremenjeno artikulacijo (Weismer, 2007). Motena artikulacija predstavlja 

le vrh ledene gore pri teţavah dizartričnega govora in jo lahko pripisujemo številnim 

govornim motnjam. Tako so v preteklosti izraz dizartrija uporabljali kot krovni pojem 

za opis najrazličnejših teţav, povezanih z govorom, ne glede na njihov izvor. V 

skupino so bile tako uvrščene motnje nevrološkega izvora, npr. apraksija govora, 

dizartrija, afazija, kot tudi motnje brez nevroloških vzrokov, npr. razvojne motnje 

artikulacije ipd. Drugi so izraz dizartrija uporabljali za poimenovanje na splošno vseh 

nevroloških komunikacijskih motenj (Duffy, 2013). Posploševanje strokovnih izrazov v 

stroko vnaša premajhno specifičnost pri opredeljevanju konceptov in diagnosticiranju 

posameznih motenj. Na področju klinične logopedske prakse in raziskovanja je 

potrebna natančnost zaradi velike raznolikosti in specifičnosti posameznih motenj in 

njenih različic.  

Avtorica S. S. Drummond (2006) opredeli dizartrijo kot moteno govorno produkcijo s 

spremenjeno formulacijo ekspresivnega jezika, ki nastane kot posledica motene 

motorične nevrološke poti znotraj in zunaj centralnega ţivčnega sistema. Oseba z 

dizartrijo je tako nezmoţna gladkih in koordiniranih gibov artikulatorjev. Teţave se 

kaţejo tako pri nadzorovanih kot tudi pri nenadzorovanih gibih. Dizartrični govor ima 

zmanjšano razumljivost zaradi manj učinkovitih gibov struktur vokalnega trakta. 

Omenjena definicija je nekoliko ohlapna pri opisu znakov dizartričnega govora. 

Najpogosteje je v strokovni literaturi citirana opredelitev Duffyja (2013), zapisana v 

nadaljevanju. 

Dizartrija je skupni izraz za skupino nevroloških govornih motenj, ki se kaţejo kot 

spremenjena moč, hitrost, obseg, napetost, stalnost ali natančnost gibov, potrebnih 

za dihanje, fonacijo, resonanco, artikulacijo in prozodične elemente govorne 

produkcije. Teţave v mišični kontroli govornih mehanizmov nastanejo kot posledica 

različnih patologij centralnega ali perifernega ţivčnega sistema ali kot posledica 

strukturnih sprememb, se odraţajo kot senzomotorična motnja, najpogosteje opazna 

kot šibkost, spastičnost, pomanjkljiva koordiniranost, nekontrolirani gibi ali kot 

prekomerna, zmanjšana ali spremenljiva mišična napetost. Oškodovani so lahko vsi 

sistemi govorne produkcije, ki neposredno vplivajo na zmanjšano razumljivost govora 

(prav tam).  



 

8 
 

Slednja definicija natančno opredeli nevrološki izvor dizartrije. Poleg tega poudari 

teţave motoričnega vidika govora, pri čemer naredi jasno ločnico med dizartrijo in 

afazijo kot motnjo jezika. Hkrati definicija Duffyja (2013) prikaţe raznolikost pojavnih 

oblik dizartrije v različnih vrstah motnje, ki se razlikujejo glede na perceptualne 

karakteristike in nevropatofiziološke vzroke. Moţnost določanja posameznih pojavnih 

oblik dizartričnega govora daje moţnost lokalizacije poškodbe.  

Dizartrija se lahko pojavi ob rojstvu kot posledica cerebralne paralize ali mišične 

distrofije ali v odrasli dobi kot posledica kapi, travmatske poškodbe glave, tumorjev, 

Parkinsonove bolezni, amiotrofične lateralne skleroze, Huntingtonove bolezni ali 

mišične skleroze. Vrsta in obseg teţav na področju govorne produkcije je odvisna od 

področja in obseţnosti poškodbe centralnega ali perifernega ţivčnega sistema ter 

časa nastanka okvare (American Speech-Language-Hearing Association, ASHA, 

b.d.b).  

Poleg izraza dizartrija se v strokovni literaturi uporablja tudi izraz anartrija, ki pomeni 

popolno nezmoţnost govora zaradi teţke izgube nevromuskularne kontrole govora. 

Izraz je večkrat napačno uporabljen za opis pojava mutizma, povezanega z apraksijo 

govora. V logopediji in nevrologiji je omenjeni izraz namenjen najteţjim oblikam 

dizartrije. Kljub obseţnim motoričnim omejitvam na področju govora so lahko 

kognitivne in jezikovne sposobnosti oseb z anartrijo povsem ohranjene. Predvsem pa 

je ohranjena njihova osnovna potreba in ţelja po komunikaciji (Duffy, 2013). 

 

2.3.1. Pogostost pojava dizartrije 

Dizartrija je ena izmed najpogostejših nevrološko pogojenih motenj komunikacije, ki 

se pojavlja v kar 53 % vseh motenj komunikacije, ki nastanejo kot posledica različnih 

nevroloških okvar (Duffy, 2013). V strokovni literaturi so zbrani podatki o pogostosti 

dizartrije pri posameznih motnjah, nikjer pa ni zaslediti študije, ki bi nudila podatke o 

pogostosti dizartrije pri celotni populaciji. Dizartrija je prisotna pri pribliţno 20 % oseb, 

ki so doţivele manjšo obliko moţganske kapi (Ali, Lyden in Brady, 2015). Pri pojavu 

Parkinsonove bolezni se v času razvoja bolezni dizartrija pojavi pri okoli 70–100 % 

obolelih oseb (Hagestuen, Wichmann, Johnson, 2003). Poleg tega je dizartrija 

prisotna pri pribliţno polovici oseb z multiplo sklerozo (Polman, Thompson, Murray, 

Bowling in Noseworthy, 2006) in okoli tretjini oseb po travmatski poškodbi glave 

(RCSLT, 2009). Pri 25 % oseb z amiotrofično lateralno sklerozo je dizartrija eden 

izmed prvih znakov pojava bolezni, pogosto pa se pojavi tudi pri ostalem deleţu oseb 

v procesu razvoja omenjene bolezni (Tomik in Guiloff, 2010). 

  



 

9 
 

2.3.2. Vrste dizartrije 

Poznamo različne sisteme klasifikacij, ki z različnih vidikov delijo dizartrijo na 

podvrste glede na specifične značilnosti motnje. Glede na čas nastanka lahko 

dizartrijo razdelimo na prirojeno ali pridobljeno. Nevropatološka diagnoza dizartrijo 

razdeli glede na njen vzrok nastanka na: vaskularno dizartrijo, neoplastično dizartrijo 

ipd. Glede na lokacijo lezije delimo dizartrijo na cerebelarno dizartrijo, dizartrijo 

spodnjega ali zgornjega motoričnega nevrona ipd. (Murdoch, 2014).  

Najpogosteje uporabljena klasifikacija Darleya s sodelavci (1975, prav tam) je 

klasifikacija, imenovana tudi klasifikacijski sistem Mayo klinike, ki dizartrijo razdeli na 

šest vrst, glede na prizadete komponente nevromuskularnega sistema in njihove 

klinične znake (Tabela 2): 

Tabela 2: Vrste dizartrije, lokacije lezij in nevromotorični znaki po klasifikacijskem sistemu Mayo 

klinike 

Vrsta dizartrije Lokacija lezije Nevromotorični znaki 

splošni specifični 

Flakcidna  Spodnji motorični nevroni Izvršitev Šibkost 

Spastična Zgornji motorični nevroni Izvršitev Spastičnosti 

Hipokinetična  Bazalni gangliji v povezavi 

z jedri moţganskega debla 

Kontrola Rigidnost, omejen obseg 

gibov 

Hiperkinetična  Bazalni gangliji v povezavi 

z jedri moţganskega debla 

Kontrola Nezavedni gibi 

Ataksična  Mali moţgani in/ ali njegove 

povezave 

Kontrola Nekoordiniranost 

Mešana:  

flakcidno-

spastična  

Spodnji in zgornji motorični 

nevroni 

Izvršitev in/ali 

kontrola 

Več znakov 

Mešana:  

ataksično-

spastično-

flakcidna 

Mali moţgani/povezave 

malih moţganov, zgornji in 

spodnji motorični nevroni  

Izvršitev in/ali 

kontrola 

Več znakov 

 

Posamezne vrste dizartrije se med seboj razlikujejo glede na njihov 

nevropatofiziološki izvor in izraţene klinične znake, ki se kaţejo v raznolikih 

perceptualnih, akustičnih in fizioloških značilnostih. Klasifikacijski sistem Mayo klinike 

je primeren za odraslo populacijo, medtem ko za pridobljeno otroško dizartrijo 

podoben sistem ne obstaja. 
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Poleg šestih vrst dizartrije klasifikacijskega sistema Mayo klinike so avtorji Darley, 

Aronson in Brown (1975, v Duffy, 2013) dodali še dve vrsti dizartrije, predstavljeni v 

tabeli 3: 

Tabela 3: Dodatni vrsti dizartrije, lokacije lezij in nevromotorični znaki avtorjev Darley, Aronson in 

Brown 

Vrsta dizartrije Lokacija lezije Nevromotorični znaki 

Splošni Specifični 

Unilateralna dizartrija 

zgornjega motoričnega 

nevrona 

Unilateralni zgornji 

motorični nevroni 

Izvršitev Šibkost 

Nedoločljiva Neznana Neznani Neznani 

 

Unilateralna dizartrija zgornjega motoričnega nevrona je pogosto edini klinični znak 

unilateralne moţganske lezije kot posledice unilateralne moţganske kapi. Večkrat se 

omenjena vrsta dizartrije pojavi v komorbidnosti z afazijo ali apraksijo govora. 

Nedoločljiva vrsta dizartrije pa kaţe na veliko individualnost izraţenih 

nevromotoričnih kliničnih znakov in subtilnost lezij. Tako so odprte nadaljnje moţnosti 

raziskovanja in ustvarjanja novih specifičnih vrst dizartrije, ki jih logopedi in nevrologi 

praktiki opazijo v svoji klinični praksi (Duffy, 2013). 

Shema 2 prikazuje porazdelitev nevroloških motoričnih komunikacijskih motenj, torej 

apraksije govora in dizartrije ter pogostost posameznih vrst dizartrije, ki je nastala na 

podlagi longitudinalne študije na Mayo kliniki od leta 1993 do 2008 (prav tam). 

  

Shema 2: Porazdelitev posameznih vrst nevroloških motoričnih govornih motenj (Duffy, 2013) 

Logoped ima pomembno vlogo ne le pri obravnavi dizartričnega govora, temveč tudi 

pri pridobivanju diagnostične ocene komunikacije in poţiranja pri osebi s sumom na 

nevrološke motnje. Tako je natančno poznavanje znakov dizartrije nujno za natančno 

Apraksija 7 % Flakcidna 8 % 

Spastična 7 % 

Ataksična 9 % 

Hipokinetična 9 % 

Hiperkinetična 19 % 

Unilateralna 8 % 

Anartrija 1 % 

Mešana 28 % 

Nedoločljiv tip 4 % 

Dizartrija 93 % 
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oceno komunikacijskih zmoţnosti osebe in akta poţiranja. Spremembe na omenjenih 

področjih so lahko eden prvih znakov in pogosto tudi edini pokazatelj različnih 

nevroloških patologij. Skozi natančno opazovanje in prepoznavanje odstopanj pri 

funkcijah dihanja, fonacije, resonance, artikulacije, prozodije in tudi poţiranja lahko 

lokaliziramo teţave v nevrološkem stanju osebe. Diagnosticiranje znakov 

dizartričnega govora lahko pomembno prispeva k terapevtskim odločitvam za 

nadaljnje zdravljenje in rehabilitacijo. 

V nadaljevanju bodo predstavljene posamezne oblike dizartričnega govora. Opazni 

znaki dizartrije so lahko eni izmed prvih ali celo edini znaki, ki nakazujejo na 

prisotnost nevroloških bolezni ali drugih nevroloških okvar. Prepoznavanje in 

lokalizacija kliničnih znakov lahko pomembno prispevata k natančnosti pri določanju 

nevrološke bolezni, zato je logoped pomemben član multidisciplinarnega tima za 

nevrorehabilitacijo. Tabela 4 omogoča hitri pregled oškodovanih govornih komponent 

pri posameznih oblikah dizartrije, v nadaljevanju pa so natančneje opisane 

posamezne spremembe govornih komponent. 

Tabela 4: Zdruţene značilnosti posameznih vrst dizartrije po posameznih govornih komponentah 
(prirejeno po Duffy, 2013) 

 Vrsta dizartrije 

Flakcidna Spastična Ataksična Hipokin. Hiperkin. Unilat. 

Dihanje + + + - + - 

Govor na vdihu + - - - - - 

Slišen vdih (stridor) + - - - + - 

Kratke fraze + + - - + - 

Teleskopski govor po zlogih - - + - - - 

Nenadni prisiljen vdih/izdih - - - - + - 

Resonanca + + - + + - 

Hipernazalnost + + - + + - 

Nosna emisija + - - - - - 

Fonacija + + - + + - 

Stisnjena, napeta fonacija - + - - + - 

Zadihanost + + - + + - 

Rezek, hrapav glas - + - - + - 

Lomljenje glasu + + - - + - 

Tremor glasu - - - - + - 

Nizek glas - + - - + - 

Glasovna zaustavljanja  - - - - + - 

Diplofonija + - - - - - 

Neprimerni glasovni vloţki - - - - + - 
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Artikulacija + + + + + + 

Spremenjena DDK - + + + + - 

Spremenjeni soglasniki - - + - + - 

Izboljšanje s počitkom + - - - - - 

Poslabšanje ob dvigu tempa - - - - + - 

Nestalni artikulacijski zlomi - - + - + + 

Eholalija - - - + + - 

Koprolalija - - - - + - 

Palilalija - - - + - - 

Prozodija + + + + + + 

Spremembe tempa - + + + + + 

Spremembe jakosti + + + + + + 

Spremembe intonacije + + - + + - 

Spremembe poudarkov - + + + - - 

 

2.3.2.1. Flakcidne oblike dizartrije 

Flakcidne oblike dizartrije so podvrsta dizartrije, ki nastanejo kot posledica poškodbe 

ali drugih bolezni enega ali več moţganskih ali spinalnih ţivcev. Teţave lahko 

nastanejo na nivoju jedra, aksonov ali ţivčno-mišičnega stika, ki tvorijo pot spodnjih 

motoričnih nevronov, uni- ali bilateralno. Posledice se manifestirajo na eni ali več 

funkcijah, kot so dihanje, fonacija, resonanca, prozodija in artikulacija. Flakcidne 

oblike dizartrije lahko nastanejo kot posledica kongenitalnih sprememb, 

demielinizacije, infekcij, degenerativnih, presnovnih, neoplastičnih sprememb, 

travmatskih poškodb ali vaskularnih bolezni (Lowit in Kent, 2011).  

Podatki Mayo klinike kaţejo, da se flakcidna oblika dizartrije pojavlja pri pribliţno 

8,4 % oseb, pri katerih je bila diagnosticirana dizartrija (Duffy, 2013). Pogosto so prvi 

klinični znaki, ki jih lahko opazimo, mišična šibkost in posledično zmanjšan mišični 

tonus, kar vpliva na samo hitrost, obseg in natančnost govornih gibov. Omenjeni 

znaki dajejo ime tej podvrsti dizartrije. Hkrati pa lahko prepoznavanje flakcidnih oblik 

dizartričnega govora pripomore k diagnosticiranju nevrološke okvare in njeni natančni 

povezavi z lezijo v poti spodnjih motoričnih nevronov.  

Flakcidne oblike dizartrije lahko vključujejo posamezno ali več mišičnih skupin (npr. 

jezik, ustnice ipd.), celotni podsistem govora (npr. fonacijo, artikulacijo ipd.) ali več 

teh. Prav tako se lahko pojavljajo v različnih kombinacijah, zaradi česar lahko 

razločimo različne podskupine flakcidnih dizartrij. Najprej opazni klinični znaki so 

šibkost, hipotonija in zmanjšani refleksi, ki se jim pogosto pridruţijo še mišična 

atrofija, fascikulacije in fibrilacije. Šibkost mišičevja ob gibanju je pogosto progresivne 

narave, ki pa lahko s počitkom okreva, npr. pri miasteniji gravis (prav tam). 

Govor ob pojavu flakcidnih oblik dizartrije najbolj zaznamujejo lezije petega, 

sedmega, desetega, enajstega in dvanajstega moţganskega ţivca ter spinalnih 
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dihalnih ţivcev, ki imajo pomembno vlogo pri oţivčenju celotnega govornega aparata 

(dihanje, fonacija, resonanca, artikulacija). Glavne značilnosti spremenjenih govornih 

komponent so predstavljene v tabeli 5 (prav tam). 

Tabela 5: Govorne značilnosti flakcidne dizartrije (Duffy, 2013) 

Govorna komponenta Značilnosti  

Dihanje Zmanjšana vitalna kapaciteta 

Večji volumen vdiha, kot je potreben 

Zmanjšano število vdihov na minuto 

Povečan napor ob vdihu 

Govor na rezidualnem zraku ali na vdihu 

Zmanjšana jakost, spremembe v višini glasu 

Zmanjšana dolţina izreke na posamezen izdih 

Fonacija Nepopoln stik glasilk zaradi negibnosti ali omejene mobilnosti 

glasilk 

Nepopolna glotalna zapora 

Omejen razpon in variabilnost f0 

Zmanjšana energija in povečana frekvenca f0  

Visoka amplituda f0 ob zmanjšani energiji formantov nad f1 

Resonanca Povečan pretok zraka skozi nos (hipernazalnost, nosna emisija) 

Dodatne in antiresonance 

Artikulacija Šibkost mišic čeljusti, obraza, jezika: 

o Unilateralna šibkost vodi do blaţjih distorzij 

o Bilateralna šibkost vodi do pomembnejših distorzij 

samoglasnikov in soglasnikov, ki zahtevajo obrazne gibe 

Zmanjšane zaznave v čeljusti, obrazu, ustnicah, jeziku, kar vpliva 

na preciznost artikulacije 

 

Opisane značilnosti flakcidnih oblik dizartrije so pomembni klinični znaki, ki so v 

pomoč pri razlikovanju posameznih vrst dizartrije. Prepoznavanje znakov flakcidnih 

vrst dizartrije lahko pripomore k natančnejšemu opisu, postavljanju ustrezne 

diagnoze, predvsem pa načrtovanju obravnave in oblikovanju ustreznih ciljev, 

primernih za trenutno govorno stanje osebe z dizartrijo.  

2.3.2.2. Spastična dizartrija 

Spastična oblika dizartrije se glede na perceptualne značilnosti razlikuje od drugih 

vrst motoričnih govornih motenj. Nastane kot posledica bilateralne okvare direktnih 

(piramidalni sistem) in indirektnih (ekstrapiramidalni sistem) aktivacijskih poti 

centralnega ţivčnega sistema. Posledice se manifestirajo na eni ali več funkcijah, kot 

so dihanje, fonacija, resonanca, prozodija in artikulacija. Podatki Mayo klinike kaţejo, 

da spastična oblika dizartrije zajema 7,3 % oseb z dizartrijo in 6,8 % oseb z 

motoričnimi govornimi motnjami (Duffy, 2013). 
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Spastična dizartrija je primarno teţava nevromišične izvršitve kot posledice teţav z 

načrtovanjem, programiranjem in kontrolo gibanja. Glavne značilnosti spastične 

oblike dizartrije zdruţujejo šibkost in spastičnost, ki upočasnita gibanje, poleg tega pa 

zmanjšujeta obseg in moč gibov. Prisotna je hipertoničnost ali povečan mišični tonus, 

izguba spretnosti pri gibanju, hiperaktivni in patološki refleksi. Omenjeno vpliva tudi 

na govor in njegove perceptualne značilnosti. Pogosto je spastični dizartriji 

pridruţena tudi disfagija. Prepoznavanje znakov spastične dizartrije je lahko v veliko 

pomoč pri postavljanju diagnoze ter lokalizaciji okvare zgornjih motoričnih nevronov 

(Lowit in Kent, 2011). 

Spastična oblika dizartrije lahko nastane kot posledica vaskularnih (nehemoragična, 

hemoragična kap, anoksična in hipoksična encefalopatija), degenerativnih bolezni 

(amiotrofična lateralna skleroza, Friederichova ataksija idr.), kongenitalnih 

(cerebralna paraliza), travmatskih (travmatska poškodba glave, nevrokirurške 

poškodbe) okvar ali demielinizacije (multipla skleroza). Različni izvori bolezni kaţejo 

na raznolike pojavne oblike spastične dizartrije ter kontinuum intenzivnosti in obsega 

teţav. Lezije, ki povzročajo spastično dizartrijo, so lahko razporejene širom sistema 

zgornjih motoričnih nevronov, od korteksa do moţganskega debla (Weismer, 2007) .  

Glavne značilnosti spremenjenih govornih komponent so predstavljene v tabeli 6 

(Duffy, 2013).  

Tabela 6: Govorne značilnosti spastične dizartrije (Duffy, 2013) 

Govorna komponenta Značilnosti  

Dihanje Zmanjšan dihalni volumen 

Zmanjšana vitalna kapaciteta 

Povečano število nesintaktičnih premorov 

Fonacija Hiperadukcija pravih in nepravih glasilk med govorom 

Napeta fonacija 

Hripav, zadihan glas 

Zmanjšan obseg glasu 

Variabilna jakost govora 

Resonanca Upočasnjeno velofaringealno gibanje 

Nepopolna velofaringealna zapora 

Hipernazalnost  

Artikulacija Počasen tempo govora 

Upočasnjeni diadohokinetični gibi  

Neprecizna artikulacija konzonantov 

Distorzija samoglasnikov 

 

Poleg zgoraj navedenih teţav ob govoru se lahko pojavijo tudi drugi znaki, kot so 

prekomerna salivacija (slinjenje), šibkost obraznih mišic in jezika, patološka refleksija. 

Osebe s spastično obliko dizartrije pogosto opisujejo velik napor ob govoru, lahko 

celo vrtoglavico, teţave z ţvečenjem in poţiranjem ipd. (prav tam). 
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2.3.2.3. Hipokinetična dizartrija 

Hipokinetična oblika dizartrije je podvrsta motorične govorne motnje, ki je povezana s 

patologijo bazalnih ganglijev in njihovih povezav. Klinični znaki hipokinetične dizartrije 

se perceptualno pomembno razlikujejo od drugih vrst dizartrije. Spremembe vplivajo 

na eno ali vse govorne komponente (dihanje, fonacija, resonanca, artikulacija), 

čeprav so najbolj opazna odstopanja na področju glasu, artikulacije in prozodije. 

Podatki Mayo klinike kaţejo, da se hipokinetična oblika dizartrije pojavlja pri 10 % 

oseb z dizartrijo in 9,3 % oseb z motoričnimi govornimi motnjami (Duffy, 2013). 

Spremembe, povezane s hipokinetično obliko dizartrije, vplivajo na spremembe v 

motorični kontroli govora, kot so priprava, vzdrţevanje in fleksibilno preklapljanje med 

motoričnimi programi. Glavne značilnosti hipokinetične oblike dizartrije so rigidnost, 

zmanjšana moč in obseg gibov, upočasnjeni izolirani gibi, kljub občasnim hitrim 

Parkinsonovo boleznijo, vendar se ne pojavlja izključno pri njej. Tako lahko 

prepoznavanje hipokinetične dizartrije pripomore k natančnosti krovne diagnoze 

nevrološke bolezni in tako pripomore k njenih lokalizaciji in asociaciji z okvarami 

bazalnih ganglijev (Lowit in Kent, 2011). 

Etiološko gledano lahko hipokinetična dizartrija izvira iz degenerativnih bolezni 

(Parkinsonova bolezen, parkinsonizem, bolezni Lewyjevih telesc, kortikobazalne 

degenerativne bolezni, frontotemporalne demence ipd.), vaskularnih sprememb 

(nehemoragične kapi, vaskularni parkinsonizem, hipoksija), travmatskih sprememb, 

infekcij, kombinacij različnih vzrokov ali nepojasnjenih sprememb na nivoju bazalnih 

ganglijev (Duffy, 2013). 

Glavne spremembe na nivoju posameznih govornih komponent so zbrane v tabeli 7 

(prav tam).  

Tabela 7: Govorne značilnosti hipokinetične dizartrije (Duffy, 2013) 

Govorna komponenta Značilnosti  

Dihanje Zmanjšana vitalna pljučna kapaciteta 

Večje število vdihov 

Zmanjšana vzdrţljivost in moč izdiha 

Manj primerni premori med govorom 

Latenca ob začetku izdiha in fonacije 

Monotona jakost govora 

Krajše fraze 

Fonacija Šibek in tih glas 

Tremor in vibriranje glasu 

Monoton glas z malo variiranja višine 

Disfonija  

Resonanca Hipernazalnost 
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Artikulacija Nefluentnosti ob začenjanju govora 

Splošno zmanjšan obseg gibov in moč artikulatorjev 

Neprecizna artikulacija 

Počasnejši tempo govora 

 

Poleg omenjenih sprememb posameznih govornih komponent osebe s hipokinetično 

dizartrijo pogosto opisujejo še pretirano salivacijo, teţje izraţanje čustev z obrazno 

mimiko, palilalijo ipd. (prav tam). 

 

2.3.2.4. Hiperkinetične oblike dizartrije 

Podobno kot hipokinetična oblika dizartrije se hiperkinetične oblike prav tako 

povezujejo z motenim delovanjem bazalnih ganglijev in njihovih povezav. Teţave se 

kaţejo na eni ali več govornih komponent, kot so dihanje, fonacija, resonanca, 

artikulacija, in imajo največji vpliv na tempo in prozodijo govora. Podatki Mayo klinike 

kaţejo, da se hiperkinetične oblike dizartrije pojavljajo pri 20,2 % oseb z dizartrijo in 

18,9 % oseb z motoričnimi govornimi motnjami (Duffy, 2013). 

Govor ob pojavu hiperkinetičnih oblik dizartrije daje občutek tipičnega govora, ki ga 

prekinjajo redni ali nepričakovani nenamerni gibi. Hiperkinetične dizartrije lahko 

delimo glede na različne vrste nenamernih gibov (diskinezije, mioklonus, tiki, horea, 

balizmi, atetoza, distonija, spazmi, tremor), zato bo na tem mestu uporabljena 

mnoţinska oblika, ki nakazuje na različne pojavne oblike hiperkinetične dizartrije. 

Vzrok hiperkinetičnih oblik dizartrije pogosto ni znan, večkrat pa izvira iz 

spremenjenih toksičnih in metaboličnih pogojev. Pri pojavu hiperkinetičnih oblik 

dizartrije niso prisotne le teţave načrtovanja in motorične kontrole, temveč tudi z 

njima povezane senzomotorične integracije (Weismer, 2007). 

Klinični znaki hiperkinetičnega govora so izredno heterogeni, saj so pogojeni z vrsto 

in intenziteto nenamernih gibov, zato bi jih le s teţavo posplošili na celotno skupino. 

Osebe z neritmičnimi hiperkinezijami, kot sta horea in distonija, pogosto navajajo, da 

je njihov govor zabrisan, počasen in da imajo teţave z iniciacijo posameznih izrek. 

Nekatere osebe se teţav z govorom sploh ne zavedajo, čeprav so ţe sami vizualni 

znaki nenamernih gibov izraziti. Pogosto pa osebe opisujejo teţave z ţvečenjem, 

poţiranjem in občutek nemirnega obraza. Nekatere osebe navajajo teţave z glasom 

(tremor, napeta fonacija, glas, ki izgine med govorom). Pogoste so tudi teţave s 

kontrolo dihanja. Poleg tega nekatere osebe opisujejo, da lahko nenamerne gibe 

kontrolirajo krajše obdobje, vendar se kasneje vrnejo v hujši obliki (Duffy, 2013).  
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2.3.2.5. Ataksična dizartrija 

Ataksična oblika dizartrije je povezana z okvarami cerebralne kontrole in njenih 

povezav. Teţave se kaţejo na eni ali več govornih komponent, kot so dihanje, 

fonacija, resonanca, artikulacija, in imajo največji vpliv na artikulacijo in prozodijo 

govora. Ataksična oblika dizartrije se po podatkih Mayo klinike pojavlja pri 10,1 % 

oseb z dizartrijo in 9,4 % oseb z motoričnimi govornimi motnjami (Duffy, 2013). 

Govor ob pojavu ataksične dizartrije najbolje opišemo kot pomanjkljivo koordiniran, 

kontroliran in časovno usklajen. Flakcidne in spastična oblika dizartrije preteţno 

izvirajo iz teţav nevromuskularne izvršitve, medtem ko je ataksična oblika izrazito 

problem motorične kontrole. Etiološko gledano lahko ataksična dizartrija izvira iz 

degenerativnih, vaskularnih motenj, procesov demielinizacije, tumorja, nastane lahko 

kot posledica travmatskih poškodb, toksičnih, metabolnih ali endokrinih neravnovesij 

(Cummings, 2014).  

Glavne značilnosti ataksične dizartrije so teţave s koordinacijo motoričnih gibov in 

zmanjšan mišični tonus, ki vplivajo na počasen in manj precizen govor. Poleg tega 

govorne gibe ob pojavu ataksične dizartrije pomembno zaznamuje ataksija, ki je 

produkt dismetrije, teţav z diadohokinezo in dekompozicijo gibov. Gre torej za 

nepravilnosti v hitrosti, moči, obsegu, smeri, časovni usklajenosti, ki dajejo tipičnemu 

govornemu gibanju ravnovesje (Lowit in Kent, 2011).  

Na nivoju posameznih govornih komponent se pojavljajo spremembe, specifične za 

ataksično obliko dizartrije. Zbrane so v tabeli 8 (Duffy, 2013). 

Tabela 8: Govorne značilnosti ataksične dizartrije (Duffy, 2013) 

Govorna komponenta Značilnosti  

Dihanje, fonacija, 

resonanca 

Zmanjšana vitalna pljučna kapaciteta 

Tremor glasu 

Pretirana variabilnost jakosti govora 

Pomanjkljiva koordiniranost dihanja ob govoru 

Pomanjkljiva velofaringealna zapora 

Artikulacija in prozodija Počasni gibi ustnic, jezika in čeljusti 

Neprecizni gibi artikulatorjev 

Odvečni premori med posamezno besedo 

Občasna nezmoţnost kontakta artikulatorjev ob izgovoru 

konzonantov 

Teţave s pospeševanjem tempa govora 

Distorzija samoglasnikov 

Pretirana prozodija (poudarjanje nepoudarjenih besed, 

podaljševanje posameznih delov besede ipd.) 
 

Poleg zgoraj navedenih sprememb na nivoju posameznih govornih komponent je pri 

ataksični dizartriji pogosto prisotna tudi obrazna asimetrija, dismetrično gibanje 

čeljusti, obraza in jezika. Osebe z ataksično dizartrijo opisujejo svoj govor kot 
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podoben govoru vinjene osebe. Tak govor je zatikajoč, s pogostimi ugrizi v jezik ali 

lice med govorom ali hranjenjem.  

2.3.2.6. Mešane oblike dizartrije 

Vrste dizartrije, predstavljene v predhodnih poglavjih, odraţajo teţave v 

posameznem segmentu motoričnega sistema. Kljub temu da imajo osebe z dizartrijo 

oškodovane posamezne nivoje motoričnega sistema, so teţave pogosteje bolj 

obširne, pri tem pa nastanejo kombinacije teţav, ki prizadenejo različne segmente 

motoričnega sistema. Tako so mešane oblike dizartrije po podatkih Mayo klinike 

najpogostejša oblika dizartrije, ki jo najdemo pri 29,9 % oseb z dizartrijo in 27,9 % 

oseb z motoričnimi govornimi motnjami (Duffy, 2013). 

Mešane oblike dizartrije izvirajo iz degenerativnih bolezni (amiotrofična lateralna 

skleroza, Friederichova ataksija, multipla sistemska atrofija, kortikobazalna 

degeneracija ipd.), vaskularnih nepravilnosti, demielinizacije (multipla skleroza, 

demielinizacija centralnega ţivčnega sistema), travmatskih, toksično-metaboličnih 

nepravilnosti, neoplastičnih poškodb itd. Predstavljajo zagotovo najobseţnejšo in 

najbolj heterogeno skupino. Posamezne oblike dizartrije se namreč lahko pojavijo v 

najrazličnejši kombinacijah dveh ali več oblik. Tako so izredno raznolike tudi 

značilnosti oškodovanih govornih komponent (Lowit in Kent, 2011).  

Najpogostejša mešana oblika dizartrije je flakcidno-spastična dizartrija, ki se pojavlja 

pri 52 % oseb z mešano obliko dizartrije, sledijo ataksično-spastična (10 %), 

hipokinetična-hiperkinetična (8 %), ataksično-spastično-hipokinetična (4 %), 

ataksično-hipokinetična (3 %), ataksično-hiperkinetična (2 %) in drugi mešani tipi (21 

%). Glede na raznolike pojavne oblike mešane dizartrije in upoštevajoč krovno temo 

magistrskega dela bodo v nadaljevanju predstavljene nekatere značilnosti mešane 

oblike dizartrije, povezane s travmatsko poškodbo glave (Duffy, 2013).  

V primeru travmatske poškodbe glave so teţave na področju komunikacije zelo 

pogoste. Pojavljajo se predvsem neafazične kognitivne komunikacijske motnje, 

afazija in motorične govorne motnje. Dizartrija se pojavlja pri pribliţno tretjini oseb po 

travmatski poškodbi glave. Intenziteta in obseţnost komunikacijskih teţav se zelo 

razlikuje in je odvisna od primarnih poškodb centralnega ţivčnega sistema. Podobno 

lahko rečemo tudi za klinične znake. Teţave so lahko opazne na področju dihanja, 

fonacije, resonance, artikulacije. Posledice travmatske poškodbe glave so v svoji 

pojavni obliki zelo raznolike. Odvisne so tako od posledic poškodbe, torej same 

lokacije znotraj centralnega ţivčnega sistema, obseţnosti, intenzivnosti poškodbe kot 

tudi individualnih značilnosti osebe s travmatsko poškodbo glave (Cummings, 2014). 

Iz patoloških značilnosti govora lahko sklepamo na lokalizacijo poškodbe centralnega 

ţivčnega sistema, kar poveča natančnost diagnoze. Tako je sama uspešnost 

rehabilitacije osebe z mešanim tipom dizartrije v veliki meri odvisna od 

prepoznavanja izraţene kombinacije tipov dizartrije.  
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2.3.2.7. Unilateralna dizartrija zgornjega motoričnega nevrona  

Unilateralna dizartrija zgornjega motoričnega nevrona je povezana z okvaro zgornjih 

motoričnih poti nevronov, ki prenašajo impulze do kranialnih in spinalnih ţivcev, ki 

oţivčujejo mišice, potrebne za govor. Posledice so lahko opazne na katerikoli govorni 

komponenti (dihanje, fonacija, resonanca, artikulacija). Najpogosteje so okvarjena 

področja artikulacije, fonacije in prozodije. Klinični znaki unilateralne dizartrije 

zgornjega motoričnega nevrona so najpogosteje šibkost, včasih pa se sopojavljata 

tudi spastičnost in teţave s koordinacijo. Navadno šibkost prizadene mišice obraza in 

jezika, manj pogosto druge mišice, ki sodelujejo pri govoru (Duffy, 2013). 

Omenjeni tip dizartrije je med novejšimi prepoznanimi tipi dizartrije. Imenovan je po 

svojih anatomskih značilnostih in ne patofizioloških, kot drugi tipi. Najpogosteje se 

pojavlja za omejeno obdobje, v zmernih oblikah, kar je tudi razlog, da je slabše 

raziskan. Kljub temu je unilateralna dizartrija zgornjega motoričnega nevrona pogosto 

edini pokazatelj nevroloških teţav, zato je njena identifikacija nujna za odkrivanje 

vzrokov teţav. Po podatkih Mayo klinike je prisotna pri 8,5 % oseb z dizartrijo in 7,9 

% oseb z motoričnimi govornimi motnjami (prav tam). 

Vzrok teţav, povezanih z unilateralno dizartrijo zgornjega motoričnega nevrona, 

izvira večinoma iz vaskularnih teţav (92 %), sledijo travmatske poškodbe, 

demielinizacija in drugi vzroki. V tabeli 9 so prikazane patološke spremembe 

posameznih govornih komponent za unilateralno dizartrijo zgornjega motoričnega 

nevrona. 

Tabela 9: Govorne značilnosti unilateralne dizartrije zgornjega motoričnega nevrona (Duffy, 2013) 

Govorna komponenta Značilnosti  

Fonacija Niţja jakost govora 

Trda, napeta fonacija 

Zadihana fonacija 

Hripav glas  

Nestabilen glas 

Resonanca Hipernazalnost 

Nosna emisija 

Artikulacija Počasen tempo govora 

Neprecizna artikulacija konzonantov 

Distorzija samoglasnikov 

 

Osebe z unilateralno dizartrijo zgornjega motoričnega nevrona pogosto opisujejo, da 

je njihov govor zabrisan, da teţko izgovarjajo posamezne besede. Pogosto imajo 

pridruţene teţave, kot so zmerna oblika disfagije, povešen spodnji del obraza, 

občutek debelega in teţkega jezika, prekomerna salivacija. Lahko pa je prisotna tudi 

afazija (prav tam). 
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2.4. Logopedska obravnava dizartričnega govora 

Strokovna literatura s področja dizartričnega govora se v večji meri posveča 

prepoznavanju in opisovanju motnje in njenih podtipov ter ocenjevanju posameznih 

aspektov oškodovanega govora. Medtem pa je področje obravnave dizartrije na 

splošno, nekoliko podhranjeno predvsem z vidika z dokazi podkrepljene prakse 

(Duffy, 2013). 

Glede na različne pojavne oblike dizartričnega govora bi teţko govorili o eni metodi, 

primerni za vse osebe z dizartrijo. Tako logopedi obravnavajo osebe z dizartričnim 

govorom zelo raznoliko glede na tip dizartrije in intenziteto izraţene motnje. Na 

področju logopedskega dela se v tujini v zadnjem času uveljavlja celostni pristop k 

obravnavi oseb z dizartrijo, ki za razliko od tradicionalnega, v motnjo usmerjenega 

pristopa, zagovarja bolj socialni pristop k motnji tako v diagnostiki kot tudi v 

obravnavi. V motnjo usmerjen pristop naj bi podal omejen vpogled v naravo motnje in 

njene posledice. Tako v diagnostiki kot obravnavi dizartričnega govora je pomemben 

socialni vidik vključevanja osebe z dizartrijo v širše druţbeno okolje in psihosocialne 

posledice, ki jih dizartrija pusti na posamezniku z omenjeno motnjo (Collis in Bloch, 

2012).  

Pristopu, ki ga logoped izbere za vodilo svojega dela, sledijo tudi cilji obravnave kot 

osnovna usmeritev celotnega procesa rehabilitacije. Glavni cilj celostno usmerjene 

obravnave dizartričnega govora je komunikacija. Takšna usmeritev razširja cilje 

obravnave dizartrije iz osredotočenosti na govor na širok pojem komunikacije, ki 

zdruţuje tako verbalni kot tudi neverbalni način komunikacije.  

 

2.4.1. Cilji logopedske obravnave 

V prejšnjem poglavju smo poudarili razliko med tradicionalnim in sodobnim pristopom 

v logopedski obravnavi dizartričnega govora. V grobem je bila orisana tudi razlika 

med cilji enega in drugega pristopa. V nadaljevanju se bomo seznanili s splošnimi in 

specifičnimi cilji logopedske obravnave pri delu z osebami z dizartrijo. 

Splošni cilji logopedske obravnave so torej povečanje posameznikove zmoţnosti 

sporočanja, učinkovitosti in naravnosti komunikacije (Duffy, 2013). Omenjeni splošni 

cilji so prilagodljivi glede intenzivnosti izraţene motnje. Za osebe z blaţjo in zmerno 

obliko dizartrije bo splošni cilj morda še vedno povečanje razumljivosti verbalnega 

govora, medtem ko bo logopedska obravnava dizartričnega govora v primeru teţjih in 

teţkih oblik dizartrije usmerjena v povečanje učinkovitosti komunikacije skozi 

alternativne metode, torej opiranje na nadomestne in dopolnilne oblike komunikacije.  
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Specifični cilji so še bolj individualizirani in prilagojeni glede na govorno stanje osebe 

z dizartrijo, vendar jih lahko, glede na naravo motnje, povzamemo v naslednjih nekaj 

ciljev (Rosenbek in La Pointe, 1978, v Robertson in Thomson, 1995): 

1. modifikacija drţe, mišičnega tonusa in moči; 

2. modifikacija dihanja; 

3. modifikacija fonacije; 

4. modifikacija resonance; 

5. modifikacija artikulacije; 

6. modifikacija suprasegmentalnih elementov in prozodije; 

Omenjeni cilji so osredotočeni na patološke vidike dizartričnega govora. Lahko bi jih 

opredelili kot del tradicionalnega pristopa k obravnavi dizartričnega govora, ki 

nekoliko izpušča socialne vidike kot osnovni namen rehabilitacije. Poleg ciljev, 

usmerjenih na korekcijo motnje, so pri obravnavi dizartričnega govora, ki sledi 

celostnemu pogledu na rehabilitacijo, pomembni tudi cilji obravnave, ki so usmerjeni 

neposredno na komunikacijo in širše socialno okolje osebe z dizartrijo:  

1. zagotavljanje nadomestnih in dopolnilnih oblik komunikacije (prav tam); 

2. ozaveščanje oţjih druţinskih članov in prijateljev o naravi motnje in primernih 

strategijah za izboljšanje komunikacije (ASHA, b.d.a); 

3. vzpostavljanje in ohranjanje komunikacije. 

Logopedska obravnava osebe z dizartrijo mora zajemati več kot le rehabilitacijo 

posameznih oškodovanih sistemov govorne produkcije: dihanja, resonance, fonacije, 

artikulacije in prozodije. Obravnava mora presegati tradicionalne okvire logopedske 

obravnave in slediti glavnemu cilju, ki je funkcionalnost komunikacije, torej mora 

zajemati tudi aspekte, kot so razumljivost govora, sodelovanje in interakcija oseb z 

dizartrijo z njihovim oţjim in širšim druţbenim okoljem, in izkoristiti tako moţnosti 

verbalne kot tudi neverbalne komunikacije. 

2.4.2. Pristopi k logopedski obravnavi oseb z dizartrijo  

Pristope k logopedski obravnavi oseb z dizartrijo lahko delimo na različne načine. 

Eno izmed delitev opisujejo britanske »Klinične smernice za delo logopedov« 

(RCSLT, 2005). Glavne logopedske pristope razdelijo na:  

- fiziološke,  

- kompenzatorne in  

- dopolnilne.  

Fiziološki pristop ţeli neposredno vplivati na izboljšanje posameznih funkcij govora. 

Tako je obravnava usmerjena v direktno delo na moči, hitrosti, določeni funkciji ali 

ponovni vzpostavitvi okvarjene muskulature (prav tam).  

Kompenzatorni pristop išče strategije za zmanjšanje vpliva motnje na človekovo 

celostno funkcioniranje in hkrati ţeli povečati razumljivost govora. Tako so aktualne 
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različne kompenzatorne strategije, kot je kontrola tempa govora, modifikacija 

komunikacijskega okolja. Namen je spreminjanje govora in raba ustreznih strategij, ki 

vplivajo na povečanje razumljivosti govora in s tem na dvig efektivnosti komunikacije 

govorca z dizartrijo. Omenjene pristope lahko uporabimo v obravnavi samostojno ali 

v kombinaciji z dopolnilnimi pristopi (prav tam). 

Dopolnilni pristopi so v obravnavi dizartričnega govora prisotni, kadar govor ne 

zadošča komunikacijskim potrebam posameznika. V primerih obseţnejših govornih 

omejitev uporabljamo nadomestno in dopolnilno komunikacijo, ki posamezniku 

omogoča prilagojene oblike sporazumevanja (prav tam).  

Omenjena delitev pristopov v logopedski obravnavi je osredotočena na 

komunikacijske veščine oseb z dizartrijo. Poleg neposrednega dela z osebo z 

dizartrijo pa delo logopeda vključuje tudi svetovanje in ozaveščanje druţinskih članov 

o ustreznem načinu komunikacije z osebo z dizartrijo. Hkrati pa se nanaša na širši 

kontekst nevrorehabilitacije, ki temelji na timskem delu multidisciplinarnega tima 

strokovnjakov. V Duffyjevi (2013) delitvi pristopov k logopedski obravnavi oseb z 

nevrološko pogojenimi motoričnimi govornimi motnjami so zajeti tudi nekateri pristopi, 

ki niso neposredno vezani na delo logopeda, kot je na primer medicinski pristop ali 

različne protetične moţnosti. Omenjeni avtor pristope deli na: 

- medicinsko intervencijo, 

- moţnosti protetike, 

- vedenjski pristop, 

- moţnosti nadomestne in dopolnilne komunikacije, 

- svetovanje in podporo.  

Nobeden izmed pristopov ni univerzalen. Dizartrija je zelo raznolika motnja, ki se 

izraţa z različno patofiziologijo, intenziteto in specifično okvaro posameznih govornih 

komponent. Na izbiro ustreznega pristopa vplivajo še dodatni faktorji, kot so 

etiologija, prognoza, socialne omejitve, okolje, komunikacijske potrebe osebe z 

dizartrijo in drugi. 

Medicinski pristop zdruţuje farmakološke in različne operativne moţnosti, pri katerih 

logoped sodeluje v timu z zdravniki različnih specialnosti. Farmakološki pristop je 

aktualen predvsem za blaţenje znakov nevroloških bolezni ali drugih pridruţenih 

teţav, kot so Parkinsonova bolezen, miastenia gravis, Wilsonova bolezen ipd. 

Operativni posegi so lahko primarni izvor različnih nevroloških okvar, hkrati pa se 

uporabljajo za namene odpravljanja različnih nevroloških teţav. Primeri uporabe 

operativnih posegov za izboljšanje funkcij govora so naprimer globoka moţganska 

stimulacija, izboljšanje velofaringealne zapore, tiroplastika ipd. (prav tam). 

Na področju protetike so na voljo različna pomagala za izboljšanje govornih funkcij. 

Nekatera se uporabljajo za prehodno obdobje kot dopolnilo verbalnega govora, 

druga za daljše časovno obdobje. Odločitev za aplikacijo različnih protetičnih 

pomagal nastane navadno znotraj multidisciplinarnega tima, ki predvidi pozitivne in 
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morebitne negativne posledice na posameznikovo funkcioniranje na področju govora. 

Protetične pripomočke lahko ločimo na dve skupini: pripomočki, ki modificirajo govor 

pred njegovim nastankom in tisti, ki vplivajo na spremembe govornih funkcij po tem, 

ko se je govorna produkcija ţe zgodila. V prvo skupino uvrščamo različne protetične 

pripomočke, kot so proteza za dvig mehkega neba, nazofaringealni zapirač ipd. V 

drugo skupino pa spadajo pripomočki, kot so ojačevalci glasu, tabla za spreminjanje 

tempa govora, pripomoček za zakasnitev zvočne povratne informacije (DAF ali 

delayed auditory feedback) ipd. Protetični pripomočki se navadno uporabljajo 

sočasno z drugimi pristopi, njihova aplikacija pa temelji na multidisciplinarnem 

pristopu (prav tam). 

Vedenjski pristop se uporablja pri večini oseb z dizartrijo in se kombinira z drugimi 

moţnimi pristopi k intervenciji. Glavni cilj vedenjskega pristopa je izboljšanje kvalitete 

in kvantitete komunikacije s pomočjo strategij, ki osebi z dizartrijo pomagajo pri 

doseganju efektivnega in naravnega govora. V grobem jih lahko delimo na pristope, 

usmerjene na govorca, in pristope, usmerjene na komunikacijo. Prvi so predstavljeni 

v nadaljevanju magistrskega dela, v poglavju 2.4.3. Področja logopedske obravnave, 

usmerjene na osebo z dizartrijo (str. 24), drugi pa so predstavljeni v poglavju 2.7. 

Svetovanje in podpora komunikacijskim partnerjem oseb z dizartrijo (str. 42). Gre za 

nabor različnih strategij, s katerimi lahko vplivamo na dvig razumljivosti govora in 

posledično izboljšanje efektivnosti komunikacije. Strategije, opisane v nadaljevanju, 

so nabor različnih moţnosti, ki jih logopedi lahko uporabijo pri delu z osebami z 

dizartrijo in njihovimi komunikacijskimi partnerji. Pri izbiri strategij morajo biti pozorni 

na raznolikost potreb oseb z dizartrijo in smiselnost posameznih strategij glede na 

njihove komunikacijske potrebe in zmoţnosti (prav tam).  

V primeru teţjih in teţkih oblik dizartrije so v logopedski obravnavi v ospredju 

moţnosti nadomestne in dopolnilne komunikacije kot kombinacije vedenjskega in 

protetičnega pristopa. Na trţišču so na voljo številne moţnosti različnih 

komunikacijskih pripomočkov, ki glede na ohranjene govorne in motorične zmoţnosti 

oseb z dizartrijo nudijo dopolnilo ali nadomestilo verbalnega govora. Poleg tehničnih 

pripomočkov pa pristop nadomestne in dopolnilne komunikacije nudi tudi druge 

strategije, kot so: neverbalna komunikacija (komunikacija s pogledom, obraznimi 

gestami, gestami rok, glave ali celega telesa) in simbolna komunikacija (slike, 

fotografije, ikone, pisana beseda, predmeti, simboli). Odločitev za različne oblike 

nadomestne in dopolnilne komunikacije temelji na poglobljeni diagnostični oceni. V 

nekaterih primerih je pristop nadomestne in dopolnilne komunikacije le prehodne 

narave, v primeru progresivnih in teţjih kroničnih stabilnih stanj pa navadno zamenja 

verbalno komunikacijo za daljše časovno obdobje (prav tam).  

Svetovanje in podpora sta pomemben del logopedskega dela tako pri delu z osebo z 

dizartrijo kot tudi z njegovimi svojci. Pogosto je omenjeni del potisnjen ob bok 

neposrednega dela na področju govora. Kljub temu je izrednega pomena za 

soočanje z motnjo, razumevanje spremenjenih govornih funkcij in zmoţnosti 

vzdrţevanja komunikacije pri osebi z dizartrijo. Prav tako pa je pomemben del dela s 
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svojci, saj jim na ta način lahko logoped kot strokovnjak na področju komunikacije 

pomaga pri vzpostavitvi ustreznega komunikacijskega odnosa z osebo z dizartrijo in 

pri razumevanju njegovih spremenjenih govornih zmoţnosti. Omenjena vloga 

logopeda je lahko naporna, zato je pomembno multidisciplinarno sodelovanje s 

psihologom in drugimi strokovnjaki. 

V logopedski obravnavi dizartričnega govora je pomembno kombinirati različne 

pristope, ki vsak na svoj način pripomorejo k uspešni rehabilitaciji osebe z dizartrijo. 

Tradicionalni pogledi na obravnavo dizartričnega govora so osredotočeni na 

korekcijo posameznih motenih govornih komponent, medtem ko sodobni celostni 

pristop k rehabilitaciji temelji na širšem socialnem pogledu na problematiko dizartrije 

in tako deluje tudi na področju svetovanja in podpore vsem vpletenim v proces 

rehabilitacije. V nadaljevanju bodo predstavljene različne strategije vedenjskega 

pristopa k obravnavi dizartričnega govora, osredotočene na osebo z dizartrijo. 

2.4.3. Področja logopedske obravnave, usmerjena na osebo z dizartrijo 

Vedenjski pristop je osredotočen na izboljšanje komunikacije s pomočjo strategij, ki 

povečujejo efektivnost komunikacije in spodbujajo naraven način govora. Je 

najpogostejši pristop k obravnavi dizartričnega govora in je s kombinacijo različnih 

strategij primeren za večino oseb z dizartrijo. Pristop delimo na strategije, usmerjene 

na govorca, in strategije, usmerjene na komunikacijo. V tem poglavju so po 

posameznih sklopih predstavljene prve. Strategije predstavljajo nabor različnih 

moţnosti za delo z osebami z dizartrijo. Zaradi raznolikih pojavnih oblik dizartrije in 

intenzitete izraţene motnje teţko govorimo o univerzalnem pristopu k obravnavi 

dizartričnega govora. Pri izbiri strategij moramo izhajati iz poglobljene diagnostične 

ocene in izbirati primerne glede na komunikacijske zmoţnosti in potrebe posamezne 

osebe z dizartrijo. V nadaljevanju so zbrane različne strategije dela z osebami z 

dizartrijo na področju telesne drţe in mišičnega tonusa, dihanja, fonacije, resonance, 

artikulacije, prozodije in moţnosti uporabe nadomestne in dopolnilne komunikacije.  

2.4.3.1. Telesna drža in sproščanje 

Dizartrija se pogosto povezuje s teţavami na področju motorike, telesne drţe in 

mišičnega tonusa. Teţave v mišični kontroli nastanejo kot posledica različnih 

patologij centralnega ali perifernega ţivčnega sistema ali kot posledica strukturnih 

sprememb. Odraţajo se kot senzomotorična motnja, najpogosteje opazna kot 

šibkost, spastičnost, pomanjkljiva koordiniranost, nekontrolirani gibi ali kot 

prekomerna, zmanjšana ali spremenljiva mišična napetost (Duffy, 2013). Omenjene 

teţave še dodatno omejujejo posamezne govorne komponente in s tem zniţujejo 

učinkovitost komunikacije.  

Za kvalitetno govorno produkcijo je potreben ustrezen nadzor telesa z uravnoteţeno 

mišično napetostjo. Govorna produkcija je najlaţja v stoječem, sedečem ali leţečem 

poloţaju, pri katerem je hrbtenica v ravni legi, glava pa v ravni legi s sredino telesa. 
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Tipični govorec brez posebnih motoričnih primanjkljajev lahko uspešno komunicira 

tudi, kadar je njegova telesna drţa manj primerna za govorno produkcijo, medtem ko 

lahko slaba telesna drţa pomembno ovira govorce z različnimi nevrološkimi okvarami 

pri govorni produkciji. Primerno nameščeno telo govorca z nevrološkimi okvarami 

lahko ustvari primerno osnovo za ustrezno dihanje, fonacijo in artikulacijo (Franco, 

2014). Zato je pomembna naloga logopeda, da s svojim zgledom in ciljno naravnavo 

obravnavo usmerja osebo z dizartrijo k ustrezni telesni drţi, ki je predpogoj za 

izboljšanje drugih govornih komponent, torej dihanja, fonacije, artikulacije in 

prozodije.  

Pri spastični in hiperkinetični obliki dizartrije je zaradi povečanega mišičnega tonusa 

govor lahko še dodatno oviran. Osebe z omenjenimi teţavami pogosto potrebujejo 

sproščanje mišične napetosti celotnega telesa. Predvsem pa morajo biti dejavnosti 

relaksacije vezane na sproščanje mišic, vključenih v govorno produkcijo. Na takšen 

način ustvarimo predpogoje za sproščen in polnejši vdih, boljši izkoristek zraka pri 

izdihu ali ob fonaciji, mehek začetek akta fonacije in predvsem boljše zavedanje 

telesne sheme in nadzor nad artikulatorji kot tudi drugimi mišicami, vključenimi v 

govor (Robertson in Thomson, 1995). 

Logoped ima za obravnavo navadno na voljo le kratko seanso, zato je ta navadno 

osredotočena na direktno delo na govoru, ki zahteva od osebe z dizartrijo velik 

napor. V primeru dela z osebami s spastično, hiperkinetično obliko ali mešanimi tipi 

dizartrije, ki se kombinirajo s spastično ali hiperkinetično obliko pa so ravno 

relaksacijske aktivnosti zelo pomemben del obravnave (Duffy, 2013). Pristope k 

relaksaciji lahko razdelimo na dve skupini: direktni in posredni pristop. Posredni 

pristop vključuje predvsem ustvarjanje prijetnega, varnega in sproščujočega okolja, 

medtem ko direktni pristop uporablja neposredne metode sproščanja telesa. V 

nadaljevanju bodo predstavljene nekatere strategije direktnega pristopa k obravnavi 

relaksacije (Robertson in Thomson, 1995; in dopolnjeno z drugimi aktivnostmi): 

a) Relaksacija trebuha in hrbta 

- Oseba zravnano sedi, sproščeno naslonjena nazaj na naslonjalo stola, roki in 

nogi sta sproščeni.  

- Vdihnemo tako, da se izboči trebuh, zadrţimo 3 sekunde in sprostimo. Vajo 

nekajkrat ponovimo. 

- Z izdihom trebuh primaknemo k hrbtenici in zadrţimo 3 sekunde, nato sprostimo. 

Vajo nekajkrat ponovimo. 

- V rokah, ki počivajo v naročju, drţimo mehko ţogo, ki jo z obema rokama ob 

izdihu močno stiskamo. Izdih naj bo čim daljši. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- Pri tem osebo z dizartrijo opozorimo na razliko med občutki napetosti in 

sproščenosti trebuha in ledvenega dela hrbta. 

 

b) Relaksacija prsnega koša in ramen 

- Oseba zravnano sedi, sproščeno naslonjena nazaj na naslonjalo stola, roki in 

nogi sta sproščeni.  
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- Ob vdihu dvignemo rameni proti ušesom, zadrţimo 3 sekunde in sprostimo. Vajo 

nekajkrat ponovimo. 

- Dlani naslonimo na prsni koš. Ob vdihu roki potujeta v odročenje, zadrţimo 3 

sekunde in sprostimo. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- Naredimo tri globoke vdihe in izdihe s premorom normalnega vdiha, da ne 

stopnjujemo napetosti prsnega koša in ramen ter da preprečimo morebitno 

vrtoglavico. 

- Pri tem osebo z dizartrijo opozorimo na razliko med občutki napetosti in 

sproščenosti ramen in prsnega koša. 

 

c) Relaksacija vratu in glave 

- Oseba zravnano sedi, sproščeno naslonjena nazaj na naslonjalo stola, roki in 

nogi sta sproščeni.  

- Z izdihom brado pribliţamo prsim, zadrţimo in jo z vdihom vrnemo nazaj v 

prvotni poloţaj. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- Z vdihom glavo nagnemo nazaj, pri tem naj brada sproščeno pade, zadrţimo in 

jo z vdihom vrnemo nazaj v prvotni poloţaj. Vajo nekajkrat ponovimo.  

- Pogled počasi prenesemo iz središča v skrajno točko vidnega polja, zadrţimo in 

jo vrnemo nazaj v prvotni poloţaj. Ponovimo na desni strani. Vajo nekajkrat 

ponovimo na obeh straneh. 

- Z levim ušesom se pribliţamo levi rami, zadrţimo in jo vrnemo nazaj v prvotni 

poloţaj. Ponovimo na desni strani. Vajo nekajkrat ponovimo na obeh straneh. 

- Brado pribliţamo levi rami in jo preko prsnega koša prenesemo do druge rame in 

nazaj. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- Če ima oseba z dizartrijo na začetku teţave s sledenjem posameznim vajam ali 

je njena motorika omejena, ji logoped pri izvajanju vaj pomaga z vodenjem glave. 

Pri tem neţno in počasi opravlja gibe glave in je pozoren na skrajne zmoţnosti 

gibanja osebe.  

 

d) Relaksacija obraza in ustne votline 

- Oseba zravnano sedi, sproščeno naslonjena nazaj na naslonjalo stola, roki in 

nogi sta sproščeni, pogled usmerjen naprej v višini oči.  

- Nagubamo obraz, zadrţimo nekaj sekund in sprostimo mišice. Vajo nekajkrat 

ponovimo.  

- Odpiramo in zapiramo usta. Gibi naj bodo tekoči in počasni. Jezik naj sproščeno 

leţi za spodnjimi zobmi. Vajo nekajkrat ponovimo.  

- Odpremo usta in spodnjo čeljust neţno premikamo levo in desno. Jezik naj 

sproščeno leţi za spodnjimi zobmi. Gibanje lahko povzroči zehanje. Vajo 

nekajkrat ponovimo.  

- Z jezikom močno pritisnemo ob trdo nebo in zadrţimo. Nato jezik vrnemo v 

sproščeno lego za spodnjimi zobmi. Vajo nekajkrat ponovimo.  

- Oblizujemo najprej zgornjo od enega kotička ustnic do drugega, ponovimo na 

spodnji ustnici. Nato z jezikom kroţno potujemo po zgornji in spodnji ustnici. Pri 
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tem smo pozorni, da je jezik sproščen in gibi tekoči. Brada naj sproščeno pade in 

se ob gibanju jezika ne premika.  

- Jezik iztegnemo iz ust in oblikujemo špico, nato jezik vrnemo v sproščeno lego 

za spodnjimi zobmi. Vajo nekajkrat ponovimo.  

- Sproščeno spontano zehanje je lahko znak sproščenosti ustne votline.  

Zgoraj zbrane relaksacijske vaje so nabor idej, ki jih lahko uporabimo pri sproščanju. 

Pri tem ne sledimo strogi rutini, temveč pozorno spremljamo potrebe in napredek 

osebe z dizartrijo med obravnavo. Posamezne sklope vaj ali posamezne vaje znotraj 

sklopov lahko po potrebi dodajamo ali pa povsem izpustimo. Sproščeno telo, ki 

vzdrţuje ravno pravo mero mišične napetosti, je predpogoj za ustrezno dihanje, 

fonacijo in artikulacijo. Relaksacija pa je hkrati pomemben sklop pri obravnavi 

določenih vrst dizartrije, saj zmanjšuje prekomerno napetost mišic, vključenih v 

govorno produkcijo in hkrati spodbuja senzomotorično zavedanje poloţaja in 

mišičnega tonusa lastnega telesa.  

2.4.3.2. Dihanje 

Učinkovito dihanje, torej zadostna količina vdišnega zraka in dobra kontrola izdiha je 

osnova dobre fonacije. Korekcija glasovnih motenj se tesno povezuje z opazovanjem 

in korekcijo dihanja. Ustrezna podpora dihanja, aktivna diafragmalna mišica, tako 

omogoča kontrolo jakosti govora brez odvečnega napora laringealnih in faringealnih 

mišic. V obravnavi dizartričnega govora v preteklosti niso posvečali veliko pozornosti 

dihanju, saj je veljalo prepričanje, da so za govor potrebne minimalne količine zraka, 

ki jih posameznik lahko zadovolji ţe s plitkim vdihom (Duffy, 2013). V primeru 

dizartričnega govora pogosto ravno teţave, povezane z neučinkovitim dihanjem ter 

koordinacijo dihanja in fonacije, omejujejo uspešno govorno produkcijo. 

V strokovni literaturi zasledimo, da so teţave, povezane z dihanjem, lahko prisotne 

pri vseh vrstah dizartrije. Navadno so omenjene teţave vezane ne zmanjšano vitalno 

kapaciteto vdiha, slabši izkoristek izdiha, povečano količino vdihov na minuto, dihanje 

je pogosto opisano kot plitko, s slišnimi vdihi, prisotna je lahko pomanjkljiva 

koordinacija rebrne kletke in trebušnih mišic, dihanja in fonacije ipd. (Theodoros, 

Murdoch in Horton, 1999). Omenjene teţave lahko pomembno ovirajo govorno 

produkcijo, zato je v primeru teţav osnova obravnava področja dihanja. 

Cilji obravnave področja dihanja je vzpostavitev pravilnega vzorca dihanja, ki je 

osnova za pravilno govorno produkcijo, to je diafragmalno dihanje. V nadaljevanju 

naj se obravnava osredotoča na povečanje vitalne pljučne kapacitete, ki nudi 

primerno količino zraka za govor, vzpostavitev kontrole vdiha in izdiha ter nadzora 

nad koordinacijo in močjo respiratornih mišic (Robertson in Thomson, 1995; Duffy, 

2013). 

V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri pristopi k obravnavi dihanja (Robertson in 

Thomson, 1995; in dopolnjeno z drugimi aktivnostmi): 
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a) Diafragmalna mišica 

- Oseba zravnano sedi, sproščeno naslonjena nazaj na naslonjalo stola, roki in 

nogi sta sproščeni.  

- V rokah, ki počivajo v naročju, drţimo mehko ţogo, ki jo z obema rokama ob 

izdihu močno stiskamo. Izdih naj bo čim daljši. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- V rokah, ki počivajo v naročju, drţimo daljšo elastiko, ki jo z obema rokama ob 

izdihu raztegnemo za nekaj centimetrov in zadrţimo do konca izdiha. Izdih naj bo 

čim daljši. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- Oseba zravnano sedi, sproščeno naslonjena nazaj na naslonjalo stola. Obe nogi 

poloţi na mehko ţogo. Ob izdihu se z nogama rahlo upre v ţogo. Med izdihom 

naj napetost z nogami ob ţogo popusti. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- Oseba leţi na hrbtu na tleh. Na trebuh mu poloţimo teţjo knjigo. Ob vdihu mora 

oseba s trebuhom dvigniti knjigo in jo ob izdihu čim dlje zadrţati v dvignjeni 

poziciji. Vajo nekajkrat ponovimo. 

- Oseba leţi na hrbtu na tleh. Noge naj pokrči, tako da so kolena dvignjena od tal. 

Ob vdihu naj oseba dvigne stopala od podlage, pri tem naj bodo pete na tleh. Ob 

izdihu naj stopala počasi spušča proti podlagi. Vajo nekajkrat ponovimo.  

- Podobno različico vaje lahko izvajamo tako, da pod stopala poloţimo manjšo 

mehko ţogo, ob katero se oseba z nogami opre ob izdihu. Vajo nekajkrat 

ponovimo. 

- Pri izvajanju vaj osebo z dizartrijo opozorimo na razliko med občutki napetosti ob 

izdihu in sproščenosti trebuha ob vdihu. 

- Pri izbiri vaj moramo biti pozorni na motorične zmoţnosti osebe z dizartrijo. 

Nekatere vaje, ki zahtevajo premeščanje iz sedečega v leţeči poloţaj, lahko pri 

gibalno ovirani osebi zahtevajo več časa in priprave. 

 

b) Nosno in ustno dihanje 

- Osebo spodbudimo, da vdihne skozi nos in izdihne skozi usta. Dihanje naj bo 

sproščeno. Vajo nekajkrat ponovimo. Nato vajo ponovimo v obratni smeri – vdih 

skozi usta in izdih skozi nos. 

- Osebo spodbudimo, da vdihne in izdihne sproščeno skozi nos. V primeru, da 

oseba teţko kontrolira zaporo ust, ji pomagamo tako, da ji z roko zadrţimo 

premik spodnje čeljusti navzdol ali da si oseba z roko pridrţi ustnici. Roko počasi 

odmikamo in pri tem spodbudimo zavedanje zapore ust. 

 

c) Kontrola dihanja 

- Osebo spodbudimo, da nekajkrat sproščeno vdihne skozi nos in izdihne skozi 

usta. Pri tem smo pozorni, da oseba ne dviguje ramen. Poleg tega lahko s 

premikom rok na področje trebuha spodbudimo diafragmalno dihanje. 

- Dihanje po štetju spodbuja zavestno kontrolo dihanja in kontrolo nad količino 

potrebnega zraka. Logoped naj šteje do tri, pri tem oseba vdihne, zadrţi vdih za 

čas štetja do 3, izdihne po štetju do 3 in zopet zadrţi izdih za čas štetja do 3. 

Vajo nekajkrat ponovimo. Štetje počasi podaljšujemo do 4, 5, 6 in tako dalje do 

10. Pri dihanju smo pozorni na pravilni vzorec dihanja. 
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- Oseba naj vdihne počasi ob tihem štetju do tri. Nato jo spodbudimo, da izvede 

čim daljši izdih na /ʃ/. Cilj, ki ga ţelimo doseči, je 20 sekund. Pri tem naj oseba 

čas spremlja s štoparico in počasi podaljšuje izdih. Začnemo z glasom /ʃ/, nato 

lahko uporabimo glasove /s/,/f/ in /x/. 

- Teţavnost prejšnje vaje stopnjujemo tako, da oseba ob izdihu izvaja različne 

jakosti izdiha, torej 'decrescendo' in 'crescendo' ter kasneje različne kombinacije. 

Uporabimo različne, pri prejšnji vaji omenjene glasove. 

- Nato izvajamo kratke in dolge ritmične izdihe. Osebi lahko pripravimo kartončke z 

zaporedji dolgih in kratkih črtic, ki ponazarjajo ritmični vzorec izdihov. Vajo lahko 

izvajamo na vse prej omenjene glasove. Kombiniramo različne vzorce dihanja. 

- Podobne vaje nato izvajamo tudi s samoglasniki. Začnemo z /a/. Pri tem moramo 

biti pozorni, da tekma za čim daljši izdih ne vpliva na način fonacije in povečanje 

napetosti ob fonaciji. 

Zgoraj zbrane dihalne vaje so nabor idej, ki jih lahko uporabimo v obravnavi dihanja. 

Pri tem moramo pozorno spremljati zmoţnosti in napredek osebe z dizartrijo. Sklope 

vaj ali posamezne vaje znotraj sklopov lahko po potrebi dodajamo ali pa povsem 

izpustimo. Obravnava naj ne sledi strogi rutini, temveč dihalne vaje vpnimo v dnevni 

individualni trening osebe. Oseba naj z merjenjem časa spremlja svoj napredek, ki ga 

lahko beleţi v posebno tabelo. Glede na to, da je področje obravnave dihanja lahko 

le suhoparno izvajanje vaj za pridobivanje kontrole dihanja in podaljševanje izdiha, 

poskrbimo, da vaje dodajamo postopoma in osebo na ustrezen način motiviramo za 

izvajanje vaj. Sproščeno dihanje in učinkovita izraba izdiha je osnova dobre fonacije. 

Teţave, povezane z neučinkovitim dihanjem in koordinacijo dihanja s fonacijo, so pri 

osebah z dizartrijo pogosto izvor manj uspešne govorne produkcije. 

2.4.3.3. Fonacija 

Področje fonacije je znotraj obravnave dizartričnega govora zelo specifično in 

raznoliko. Glasovne motnje, ki se pojavljajo pri posameznih vrstah dizartrije, so lahko 

povsem nasprotne narave in zato potrebujejo natančno diagnostično oceno ter 

skrbno načrtovanje obravnave. Glavne motnje v delovanju laringealnih mišic, ki jih 

lahko opazimo pri pojavu dizartrije, so: hiperaddukcija pri obravnavi spastične in 

hiperkinetične oblike dizartrije, hipoaddukcija pri pojavu flakcidne in hipokinetične 

oblike dizartrije ter pomanjkljiva koordinacija laringealnih mišic v povezavi z ataksično 

obliko dizartrije (Robertson in Thomson, 1995). Poleg tega je lahko pri pojavu 

nekaterih vrst dizartrije prisotna tudi unilateralna pareza ali paraliza ene izmed glasilk 

(Duffy, 2013). Patologija na področju fonacije dizartričnega govora je tako zelo 

pestra. Usmeritev logopedske obravnave na področju fonacije je zato zelo odvisna 

od vrste in obsega dizartrije, ki je bila ugotovljena med poglobljeno diagnostično 

oceno.  

Osnovni cilj obravnave fonacije je vzpostaviti dobro koordinacijo med dihanjem in 

fonacijo, zato je pomembno, da se obravnavi dihanja in fonacije prepletata. Naslednji 

cilj je doseči dober glasovni nastavek, ki ni pretrd niti premehak, kontrolo jakosti 
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govora, optimalno višino glasu med govorom ter v kombinaciji z obravnavo 

resonance tudi ustrezno resonanco glasu ob primernem glasovnem nastavku 

(Robertson in Thomson, 1995). Glede na raznolikost teţav na področju fonacije so 

pri posameznih vrstah dizartrije lahko v ospredju različni cilji in posledično načrtovana 

drugačna obravnava.  

V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri pristopi k obravnavi fonacije (Robertson in 

Thomson, 1995, Duffy, 2013; in dopolnjeno z drugimi aktivnostmi): 

a) Začenjanje fonacije 

- Pričnemo s foniranjem posameznih samoglasnikov. Za spodbujanje mehkega 

začetka fonacije dodamo glas /x/, ki ga na začetku podaljšamo. Pričnemo z 

/xxxxaaaaaaa/. Pozorni smo na to, da se akt fonacije začne s široko odprtimi usti. 

Glas /x/ postopoma krajšamo. Vajo nato izvajamo tudi na druge samoglasnike. 

- Enako izvajamo vajo z vsemi nezvenečimi priporniki, kot so /s/, /ʃ/, /f/. 

- Ena izmed metod, ki se uporablja v obravnavi mehkega začetka fonacije, je tudi 

masaţa in druge relaksacijske tehnike v kombinaciji s foniranjem. 

- Za spodbujanje mehke fonacije naj oseba med foniranjem z mehkimi in tekočimi 

gibi premika glavo levo in desno tako, da pogled prenaša iz ene skrajne točke 

vidnega polja v drugo. Podobno lahko uporabimo gibanje brade od leve rame 

preko prsnega koša do druge rame in nazaj. 

- Glavo nagnemo tako, da prosto pade naprej. Pričnemo s foniranjem 

samoglasnika /a/. Poloţaj nagnjene glave naprej zmanjša moţnost stisnjenega 

začetka fonacije in povečanja tenzije laringealnih mišic med samo fonacijo. 

- Vajo lahko izvajamo tudi z vračanjem glave v dvignjeni poloţaj. Fonacija se naj 

prične, ko glava sproščeno pada naprej, in konča, ko se glava vrne v dvignjeni 

poloţaj s pogledom, usmerjenim naprej. 

 

b) Vzdrževanje fonacije 

- Oseba naj vdihne počasi ob tihem štetju do tri. Nato jo spodbudimo, naj čim dlje 

drţi glas /a/. Cilj, ki ga ţelimo doseči, je 20 sekund. Pri tem naj oseba čas 

spremlja s štoparico in počasi podaljšuje glas. Rezultat lahko beleţi v za to 

pripravljeno tabelo. Vajo nato izvajamo tudi na druge samoglasnike. 

 

c) Jakost glasu 

- Izvajamo vaje mrmranja tako, da oseba čuti rahlo vibriranje ustnic. Ustnice naj 

bodo neţno stisnjene skupaj, zobje narazen in ustna votlina široko odprta. 

- Preko mrmranja prehajamo v zloge, npr. /m…a…/, /m…Ɛ…/ ipd. Zloge nato med 

seboj povezujemo. Sčasoma skrajšamo dolţino glasu /m/ in podaljšujemo 

dolţino samoglasnika.  

- V primeru, da ima oseba teţave z zadrţevanjem ustničnega stika pri mrmranju, si 

lahko tako, da ustnice pridrţi s prsti. Prste sčasoma umika in poskuša obdrţati 

ustnični stik.  

- Podobne vaje lahko izvajamo tudi z drugim nebnikom, glasom /n/. 
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- Nadaljujemo z govorom besed, ki se začenjajo na nosnik ali te vsebujejo. Besede 

naj oseba poskuša obdrţati v isti intonaciji in jakosti kot začetni glas /m/ med 

mrmranjem. Osebi lahko rečemo, naj poskuša govoriti, kot bi posnemala petje na 

enem tonu. 

- Govor v intonaciji je ena izmed vaj, pri kateri lahko oseba dobro kontrolira višino 

in jakost glasu. Osebi damo navodilo, naj recitira dneve v tednu, mesece v letu, 

šteje do 20 ipd. Pred začetkom se dogovorimo, na koliko besed naj oseba 

vdihne, naredi kratek premor in nadaljuje z govorom. 

- Pridobivanje kontrole nad jakostjo govora lahko izvajamo tudi s pomočjo 

glasbenih simbolov za variiranje jakosti zvoka. Osebo spodbudimo, da fonira glas 

/a/ ali izgovarja besede v 'crescendu' ali 'decrescendu'. Simbole lahko za boljšo 

predstavljivost narišemo. Nato simbole med seboj kombiniramo. 

- Jakost govora lahko kontroliramo tudi s povratnimi informacijami, ki osebi 

povedo, da je njen govor preglasen ali pretih. 

- Za osebe z dizartrijo, pri katerih je govor zelo tih, spodbujamo jakost govora tudi 

s postopnim umikom stran od nje. Tako mora oseba uporabiti glasnejši govor. 

Osebi rečemo, naj prostor napolni s svojim glasom. Pri tem moramo biti še 

posebej pozorni, da ne spodbujamo tenzije ali da se med govorom ne spreminja 

poloţaj telesa tako, da bi povečeval napor laringealnih in vratnih mišic. 

 

d) Višina glasu 

- Osebo spodbudimo, da poskuša zapeti lestvico na določen samoglasnik, npr. /a/. 

V primeru, da oseba ne zmore variirati višine glasu tako spretno, poskušamo 

dobiti vsaj tri različne višine (nizko, srednjo in visoko lego), ki jih med naslednjimi 

obravnavami razširjamo. Pri tem je logopedu lahko v pomoč ksilofon ali drug 

instrument, ki ga uporabi za prikaz različnih višin in določanje obsega glasu 

osebe z dizartrijo. 

- Nadaljujemo z vajami drsenja glasu. Uporabimo slikovne prikaze, ki prikazujejo tri 

različne višine (nizko, srednjo in visoko lego) ter drsenje glasu od spodnje, preko 

srednje do visoke lege in obratno. Naredimo kombinacije vseh moţnih variacij 

višine. Oseba vaje ponavlja za logopedom ali jih samostojno izvaja preko 

slikovnih prikazov. Vaja je osnova za nadaljnjo obravnavo prozodije.  

- Vajo prenesemo na zloge. Pri tem uporabimo le dve različni višini glasu. Oseba 

ponovno imitira vajo za logopedom ali pa pripravimo slikovne prikaze za 

samostojno delo.  

- Vajo nato prenesemo še na besede in v nadaljevanju na krajše povedi. 

Zgoraj zbrane vaje so nabor idej, ki jih lahko uporabimo v obravnavi fonacije. Pri tem 

moramo spremljati zmoţnosti in napredek osebe z dizartrijo. Posamezne vaje lahko 

po potrebi dodajamo ali pa povsem izpustimo. Motnje fonacije pri pojavu 

dizartričnega govora se med seboj močno razlikujejo, zato je potrebna poglobljena 

diagnostična ocena, ki natančno identificira teţave posameznika z dizartrijo. 

Logopedsko obravnavo na področju fonacije moramo še posebej pozorno načrtovati 

in individualizirati za potrebe in zmoţnosti posameznika. 
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2.4.3.4. Resonanca 

Pri nekaterih vrstah dizartrije se lahko pojavi hipernazalnost, ki je pokazatelj 

pomanjkljivega delovanja velofaringealne zapore, navadno šibkosti ali pomanjkljive 

koordinacije mehkega neba in palatofaringealnih mišic. O obravnavi resonance v 

strokovni literaturi le redko zasledimo omembo v povezavi z dizartričnim govorom. 

Kljub temu lahko hipernazalnost ali prekomerni izpih zraka skozi nos ob izgovoru 

določenih glasov zmanjša razumljivost govora, jakost govora, dolţino fraze in 

natančnost artikulacije (Yorkston, Spencer, Duffy, Beukelman, Golper in drugi, 2001). 

Neekonomično trošenje zraka med govorom, ki je rezultat hipernazalnosti, lahko še 

dodatno poveča potrebe po zraku in tako skrajša dolţino izreke. Poleg tega je slaba 

velofaringealna zapora lahko pomembna ovira pri hranjenju in pitju. Obravnava 

resonance je tako pomembna ne le za povečanje razumljivosti govora, temveč tudi 

za izboljšanje kontrole pri hranjenju, ki se pogosto sopojavlja z dizartrijo. 

Poleg direktne obravnave resonance preko različnih vaj, ki krepijo velofaringealno 

zaporo, poznamo tudi kirurški pristop. Kirurški pristop se redkeje uporablja, saj 

strokovnjaki omenjajo (prav tam), da še ne obstaja dovolj raziskav, ki bi potrdile 

učinkovitost omenjenega pristopa v obravnavi dizartričnega govora. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri pristopi k obravnavi resonance 

(Robertson in Thomson, 1995; in dopolnjeno z drugimi aktivnostmi): 

- Oseba naj globoko zajame dih in ga zadrţi, tako da ustno votlino napolni z 

zrakom, pri tem se lici izbočita. Poloţaj naj drţi nekaj sekund. V primeru, da pri 

tem zrak izhaja skozi nos, osebi stisnemo nosnici in tako preprečimo nosno 

emisijo. 

- Uporabimo različne vaje pihanja. Lahko uporabimo slamico. 

V nadaljevanju je pomembno, da se obravnava resonance povezuje z artikulacijskimi 

vajami, pri tem smo pozorni na izbiro glasov in zaporedja zlogov:  

- Začnemo z zlogi z zaporniki (labialnimi, alveolarnimi in velarnimi). 

- Nadaljujemo s priporniki. 

- Nato kombiniramo nesmiselne zloge in kasneje besede, ki vsebujejo 

zaporedje nosnikov in glasov z izpihom skozi usta (npr. ba, ma, pa, na ipd.). 

- Šele na koncu uporabimo soglasniške sklope, kombinirane z nosniki (npr. 

smeti, sneţeni moţ, mnenje, zmenek ipd.). 

- Osebi z dizartrijo lahko pri kontroli verofaringealne zapore pomagamo z 

vizualno povratno informacijo. Uporabimo lahko ogledalce, ki ga namestimo 

osebi med govorom pod nos. Ogledalce se bo orosilo v primeru nosne emisije. 

Uporabni so tudi majhni in lahki kosmi vate ali papirčki, ki se bodo v primeru 

nosne emisije premaknili. 

Zgoraj zbrane vaje so nabor idej, ki jih lahko uporabimo v obravnavi resonance. Pri 

tem moramo spremljati zmoţnosti in napredek osebe z dizartrijo. Posamezne vaje 
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lahko po potrebi dodajamo ali pa povsem izpustimo. Hipernazalnost zmanjšuje 

razumljivost in jakost govora ter natančnost artikulacije. Poleg tega poveča potrebe 

po zraku in s tem skrajša dolţino fraze. Obravnava resonance je pomembna tako za 

povečanje razumljivosti govora kot tudi za izboljšanje kontrole ob poţiranju.  

2.4.3.5. Artikulacija 

Artikulacija je najpogosteje oškodovano področje pri pojavu dizartričnega govora. 

Posledično je tudi največkrat zajeto v logopedsko obravnavo. Glede na obseg in 

intenziteto izraţenih teţav lahko razločimo dva različna pristopa: kompenzatorni 

pristop in sistematični fonetski pristop.  

Sistematični fonetski pristop predstavlja tradicionalni pristop k obravnavi 

artikulacijskih motenj, sestavljen iz vaj imitacije (opazovanje in ponavljanje za 

logopedom), izpeljave artikulacije iz neoškodovanega negovornega giba (npr. pihanje 

sveče za artikulacijo glasu /u/ ipd.), nastavljanje artikulatorjev v pravilno lego za 

izreko določenega glasu itd. (Duffy, 2013). Omenjenim tehnikam lahko zaradi 

senzomotoričnega izvora artikulacijskih teţav dodamo senzorične stimulacije, kot so 

geste rok, ki nakazujejo gibanje artikulatorjev pri izgovarjavi določenega glasu. Na 

primer: s kazalcem se dotaknemo ustnic, ob artikulaciji glasu /p/ kazalec eksplozivno 

odmaknemo stran od ustnic ali pri pridobivanju glasu /f/ s kazalcem po dolgem 

pridrţimo ustnico pri zgornjih zobeh ipd. V obravnavi artikulacije je razširjena raba 

negovornih motoričnih vaj artikulatorjev, ki naj bi spodbujale pravilno lego in 

posnemale ustrezno gibanje artikulatorjev za izreko določenega glasu. Raziskava 

avtorjev Mackenzie, Muir, Allen in Jensen (2014) je pokazala, da uporaba izoliranih 

negovornih motoričnih vaj v obravnavi artikulacije pri osebah z dizartrijo po 

moţganski kapi ni pokazala statistično pomembne razlike v primerjavi s kontrolno 

skupino. Tako raba omenjenih vaj v logopedski obravnavi ne temelji na z dokazi 

podprti praksi.  

Sistematični fonetski pristop se uporablja predvsem pri teţjih oblikah dizartrije, pri 

katerih je artikulacija motena do te mere, da je potrebno ponovno pridobivanje 

določenih glasov (Duffy, 2013).  

V nadaljevanju bodo predstavljene strategije kompenzatornega pristopa, ki se 

uporablja pri osebah z dizartrijo, pri katerih začetna diagnostična ocena prikaţe 

zmoţnost izolirane produkcije vseh glasov. Kljub temu da je obseg, pravilnost in 

hitrost gibov artikulatorjev v izolirani legi dokaj ohranjena, se pogosto pojavljajo 

artikulacijske teţave pri povezovanju posameznih glasov v daljše besede in fraze.  

- Upočasnjevanje tempa govora je ena izmed tehnik, ki osebi omogoča več časa 

za izvedbo artikulacijskih gibov. Poleg tega oseba z dizartrijo ne bo pod 

časovnim pritiskom, ki lahko še dodatno oslabi razumljivost govora.  

- Podaljševanje samoglasnikov in hiter prehod na mestu soglasnikov povečuje 

razumljivost govora, saj so samoglasniki nosilci pomena. Oseba z dizartrijo naj 

za vajo podaljšuje dolţino izgovorjenega samoglasnika, kot bi ţelela namesto 
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enega, izreči dva samoglasnika. Omenjeno tehniko lahko izvajamo ob 

senzomotorični opori, če ima oseba teţave s podaljševanjem samoglasnikov. 

Uporabimo slikovno oporo, ki prikazuje shemo, sestavljeno iz pike (soglasnika) in 

daljše črte (soglasnika), ki ponazarjata dolţino glasov. Oseba z dizartrijo naj ob 

artikulaciji posameznih glasov s prstom sledi shemi. 

- Razumljivost govora lahko pomembno izboljša tudi delitev besed na zloge. Tako 

ima oseba več časa za artikulacijo posameznega glasu ter laţje koordinira 

dihanje, fonacijo in artikulacijo. 

- Branje je zelo strukturiran način povečevanja razumljivosti govora. Osebi 

pripravimo bralne liste, ki jih lahko glasno bere. Pri tem tarčno izbiramo glasove, 

ki jih ţelimo utrjevati. Dodatna pomoč osebi je lahko prekrivanje celotnega 

besedila in odkrivanje le posamezne besede, ki jo oseba ţeli prebrati. To 

omogoča osebi pripravo na artikulacijo posamezne besede in manj stresa ob 

misli na dolţino celotne dolţine besedila. 

- Strukturiran pogovor, ki zahteva kratke odgovore, je način pogovora, ki osebi z 

dizartrijo nudi moţnost kompetentnega sodelovanja v pogovoru. Sogovornik 

lahko vnaprej pripravi direktna vprašanja zaprtega tipa, ki zahtevajo kratek, nekaj 

besedni odgovor.  

- V obravnavi dizartričnega govora so dobrodošla popestritev tudi druţabne igre. 

Izbiramo druţabne igre, ki spodbujajo komunikacijo. Pri tem moramo biti pozorni 

na izbiro teţavnosti potrebne komunikacije. Primerne so predvsem igre, ki 

vsebujejo predvidljive in natančno strukturirane fraze, npr. druţabna igra Ugani 

kdo. 

- Poleg zgoraj omenjenih strategij lahko pod kompenzatorne tehnike uvrščamo še 

prilagoditev artikulacije posameznih glasov: 

 Glas /l/ lahko prilagojeno tvorimo tudi z večjo sprednjo površino jezika, ki ne 

zahteva dviga konice jezika. 

 Glas /s/ lahko prilagojeno tvorimo tudi s konico jezika neposredno za 

spodnjimi zobmi, kar ne zahteva dviga konice proti alveolarnemu grebenu.  

 Glasova /p/ in /b/ lahko prilagojeno tvorimo podobno kot glasova /f/ in /v/. S 

stikom zgornjih zob in spodnje ustnice ustvarimo eksplozivno zaporo. 

 Glas /m/ lahko prilagojeno tvorimo s stikom zgornjih zob in spodnje ustnice 

ter produkcijo nosnika, kar olajša zadrţevanje bilabialnega stika ustnic.  

 Glas /n/ lahko prilagojeno tvorimo z večjo sprednjo površino jezika, ki ne 

zahteva dviga konice jezika, razprtimi ustnicami in produkcijo nosnika.  

 Glasova /t/ in /d/ lahko prilagojeno tvorimo z večjo sprednjo površino jezika, 

ki ne zahteva dviga konice jezika. Produciramo zaporo z večjo površino 

jezika.  

Zgoraj zbrane vaje (Robertson in Thomson, 1995; in dopolnjeno z drugimi 

aktivnostmi) so nabor idej, ki jih lahko uporabimo v obravnavi resonance. Pri tem 

moramo spremljati zmoţnosti in napredek osebe z dizartrijo, na podlagi katerega 

izbiramo ustrezne strategije in vaje. Cilji obravnave artikulacije niso popolna 
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razumljivost govora in brezhibna produkcija posameznih glasov, temveč zmoţnost 

komunikacije s sogovornikom.  

2.4.3.6. Prozodija 

Suprasegmentalni elementi govora vsebujejo širok spekter akustičnih informacij, ki 

doprinesejo k celostnemu razumevanju komunikacijskega sporočila. Obravnava, ki 

se osredotoča na področje prozodije, prispeva tako k boljši razumljivosti govora kot 

tudi k načinu govora, ki se pribliţa tipičnemu naravnemu govoru govorca brez teţav 

na področju komunikacije. Področje prozodije je pogosto bolj ali manj oškodovano pri 

pojavu dizartričnega govora in je najopaznejša motena karakteristika pri hipokinetični 

in ataksični obliki dizartrije (Duffy, 2013).  

Tipična raba prozodičnih elementov zahteva spretno koordinacijo vseh govornih 

komponent, pri čemer imajo osebe z ataksično obliko dizartrije teţave zaradi 

nevroloških primanjkljajev, ki prizadenejo predvsem zmoţnosti koordinacije 

nevromuskulaturnih dejavnosti. Govor pri pojavu ataksične oblike dizartrije vsebuje 

nepredvidljive besedne poudarke, ki ne sovpadajo s sintaktično strukturo povedi, 

poleg tega sta ritem in tempo govora pogosto neenakomerna, oteţena je tudi 

kontrola intonacije. V nasprotju z ataksično obliko dizartrije je pri pojavu hipokinetične 

oblike dizartrije intonacija govora monotona, tempo govora upočasnjen ipd. 

Obravnava prozodičnih elementov govora se tako močno razlikuje glede na obliko 

izraţene dizartrije. V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri pristopi k obravnavi 

prozodije (Robertson in Thomson, 1995; in dopolnjeno z drugimi aktivnostmi). 

a) Ritem in besedni poudarki 

- Kontrola ritma in besednih poudarkov pri govoru se neposredno povezuje z 

respiratorno kontrolo. Tako je pomemben sklop vaj za pridobivanje kontrole nad 

ritmom govora in besednimi poudarki tudi sklop dihalnih vaj, predstavljen v 

poglavju 2.4.3.2. Dihanje (str. 28). 

- V obravnavi ritma in poudarkov govora je dobrodošel stik z rimami in poezijo. 

Oseba naj glasno bere rime in poezijo z izrazitim ritmom. Izrazit ritem najdemo 

predvsem v otroški literaturi. Branje pesmi naj oseba izvaja ob ploskanju, 

udarjanju s pisalom po mizi ali bitju metronoma, ki bodo zagotavljali osnovni 

ritem. 

- Uporaba dril vprašanj in odgovorov je dober način pridobivanja kontrole nad 

besednimi poudarki. Aktivnost je sestavljena iz odgovarjanja na vprašanja, ki jih 

postavlja logoped in od osebe zahtevajo variiranje besednih poudarkov znotraj 

stavka. Na primer: 

Logoped Oseba z dizartrijo 

Pes lovi mačko. Pes lovi mačko. 

Kdo lovi mačko? Pes lovi mačko. 

Ali mačka lovi psa? Ne, pes lovi mačko. 

Ali pes lovi miš? Ne, pes lovi mačko. 
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- Ko oseba obvlada dril vaje vprašanj in odgovorov, spremenimo vsebino 

vprašanj. Vprašanja naj bodo vezana na osebo in njeno ţivljenje, tako se 

pribliţamo realnim komunikacijskim situacijam. 

- V zadnji fazi obravnave ritma in besednih poudarkov naj logoped in oseba z 

dizartrijo zbereta nekatere pogoste fraze, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnih 

aktivnostih in označita poudarjene besede v povedi.  

 

b) Intonacija  

- Obravnava intonacije je močno povezana s področjem fonacije. Nekatere vaje, 

ki so opisane v poglavju 2.4.3.3. Fonacija (str. 30), so dobrodošle tudi pri 

obravnavi intonacije.  

- Intonacija je neposredno povezana tudi s čustvovanjem. Osebi damo navodilo, 

naj s spreminjanjem intonacije ponazori različne občutke (vznemirjenje, veselje, 

ţalost, dolgočasje, razočaranje, raztresenost ipd.), pri tem lahko uporabimo 

vzklike, posamezne besede ali povedi.  

- Pripravimo seznam pogostejših fraz in osebo spodbudimo, naj jih prebere kot 

pripovedne, vprašalne ali vzklične povedi. Zahtevo ponazorimo lahko tudi s 

puščico, ki bo nakazovala na spreminjanje intonacije.  

Zgoraj zbrane aktivnosti so nabor idej, ki jih lahko logopedi uporabijo v obravnavi 

prozodije. Prozodični elementi govora vsebujejo veliko akustičnih informacij, s 

katerimi lahko vplivamo na vsebino sporočila in so zato pomembni dejavniki, ki 

vplivajo na celostno razumevanje sporočila.  

2.4.3.7. Nadomestne in dopolnilne oblike komunikacije 

Dizartrija lahko tako omeji komunikacijske zmoţnosti, da govor in spremljajoče geste 

posamezniku ne omogočajo dovolj učinkovitega in razumljivega prenosa 

komunikacijskega sporočila. Omenjeno stanje je lahko zgolj prehodne narave ali pa 

gre za stalno spremenjeno kvaliteto komunikacije, za katero posameznik potrebuje 

nadomestne in/ali dopolnilne načine sporočanja. Obstajajo različni načini 

nadomestne in dopolnilne komunikacije, ki pokrivajo kontinuum komunikacijskih 

potreb in zmoţnosti oseb z dizartrijo: 

- komunikacija s pomočjo gest, kot so pogled, geste obraza, glave in rok ter drţa 

telesa, 

- komunikacija z neverbalnimi simboli, na primer fotografije, slike, slikovni simboli, 

pisane besede in črke, predmeti, znaki, 

- uporaba pripomočkov za prenos komunikacijskega sporočila, kot so 

komunikacijska knjiga ali tabla, abecedna tabla in različne elektronske ter 

računalniške naprave, ki so lahko dopolnjene s sintetizatorji govora (Duffy, 2013).  

Nabor različnih komunikacijskih moţnosti in pripomočkov, ki so na voljo v logopedski 

obravnavi morajo zadovoljiti širok spekter potreb oseb z dizartrijo. Potrebe oseb, pri 
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katerih izvor nevrološke bolezni ali poškodbe obeta izboljšanje njihovega stanja in s 

tem govora, bodo nadomestne in/ali dopolnilne oblike komunikacije potrebovali na 

začetku pojava bolezni oz. poškodbe. V primeru degenerativnih bolezni, na primer 

Parkinsonove bolezni, pa bodo osebi na začetku pojava bolezni zadoščale njene 

komunikacijske zmoţnosti. Kljub temu bodo v poznejših stadijih bolezni bolj odvisni 

od nadomestnih in/ali dopolnilnih komunikacijskih moţnosti. Pri izbiri 

komunikacijskega pripomočka ali prilagojenega načina komunikacije moramo 

upoštevati zmoţnosti in primanjkljaje posameznika. Sam predpis pripomočka ali 

izbira alternativne komunikacijske metode pa ni terminalna odločitev, temveč zahteva 

nenehno spremljanje in evalviranje učinkovitosti komunikacije (prav tam). 

2.5. Vpliv dizartrije na socialno vključenost oseb z dizartrijo 

Človek je socialno bitje. Izraţanje misli, idej, interesov in ţelja je ena izmed njegovih 

temeljnih potreb. Govor in komunikacijske veščine so osnovne človekove zmoţnosti, 

ki vplivajo na njegov kognitivni razvoj in pomembno oblikujejo njegovo identiteto. 

Hkrati pa imajo pomembno vlogo pri posameznikovem vključevanju v druţbo. 

Nenadne spremembe na področju govora in komunikacijskih zmoţnosti, kot je 

pridobljena dizartrija v odrasli dobi, lahko pomembno spremenijo ţivljenjski potek 

osebe. Narava dizartrije presega primanjkljaje na področju govora in komunikacije ter 

je mnogo obseţnejša.  

Teţave, povezane z dizartrijo, lahko pomembno spremenijo posameznikovo 

samostojnost in moţnosti vključevanja v druţbeno ţivljenje. Tako osebe z dizartrijo 

pogosto navajajo, da občutijo socialno izključenost. Raziskave (Brady idr., 2011) 

kaţejo, da imajo osebe z dizartrijo pogosto manj prijateljev, se manj vključujejo v 

različne druţbene dejavnosti in imajo precej omejeno socialno mreţo, ki jo navadno 

sestavljajo njihovi oţji druţinski člani. Omejene zmoţnosti komunikacije in manj 

raznoliki socialni stiki nudijo manj pestre komunikacijske moţnosti. Kljub temu pa 

socialne potrebe po druţenju, komunikaciji in sprejetosti s strani socialnega okolja 

osebe z dizartrijo ostajajo nespremenjene. Neskladje med potrebami in realno 

situacijo osebe z dizartrijo lahko vodijo do socialno-emocionalnih teţav in posledično 

slabše kvalitete ţivljenja. Predvsem dvig kvalitete ţivljenja mora biti glavno vodilo 

logopedske obravnave pri delu z osebami z dizartrijo.  

Razumljivost dizartričnega govora je odvisna od obseţnosti teţav. Dizartrični govor je 

počasen, slabše artikuliran, prisotni so lahko nenadni nehotni gibi artikulatorjev, ki še 

dodatno zmanjšajo razumljivost govora. Spremenjene govorne zmoţnosti pogosto 

zamajejo samozavest posameznika in tako omejijo njegov socialni krog na oţje 

druţinske člane. Osebe z dizartrijo pogosto omenjajo, da jih njihovi sogovorniki ne 

razumejo, navajajo, da se ti počutijo nelagodno ob njihovem govoru (ne vzdrţujejo 

očesnega kontakta, hitro zaključijo pogovor ipd.). Prav tako pravijo, da se v formalnih 

situacijah sogovorniki raje obračajo na njihove spremljevalce, čeprav naslavljajo 

osebo z dizartrijo. Osebe z dizartrijo se zaradi upočasnjenega govora in 

artikulacijskih teţav teţko vključujejo v pogovor več oseb hkrati, saj ne uspejo v 
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dovolj kratkem času uspešno ubesediti svojih misli. Tako je njihova komunikacija v 

pogovoru pogosto omejena na krajše predvidljive fraze ali komunikacijo z da ali ne 

odgovori. Osebe z dizartrijo opisujejo, da se zato pogosto počutijo nezaţelene ali 

celo odveč v socialnih situacijah in se jim posledično raje izogibajo (Walshe in Miller, 

2011). 

Poleg individualne obravnave ima pozitivni vpliv tudi skupinska obravnava za osebe z 

dizartrijo. Raziskava avtorjev Mackenzie, Kelly, Paton, Brady in Muir (2013) je 

pokazala pozitiven odziv vključenih oseb z dizartrijo po moţganski kapi na skupinsko 

obravnavo. Ta je bila sestavljena iz treh sklopov: izobraţevalni del, podpora 

strokovnjakov in vaje komunikacije. Skupinska obravnava kot pristop v logopediji daje 

predvsem moţnost izmenjave izkušenj in občutij oseb s podobnimi teţavami. 

Omenjena raziskava kaţe predvsem pozitiven odziv sodelujočih na vsebine 

izobraţevalnega dela, ki je vključeval teme, povezane z dizartrijo in moţgansko 

kapjo, ter deljenja izkušenj z drugimi osebami s podobnimi teţavami. Skupinska 

obravnava igra tako pomembno vlogo tudi pri soočanju s spremenjeno ţivljenjsko 

situacijo in vzpostavljanju stikov. 

Občutek pripadnosti, moţnost sodelovanja v socialnih situacijah in zavest o 

pomembnosti lastnega prispevka druţbi je pomemben sestavni del človekove 

identitete. Osebe z dizartrijo se zaradi omejenih govornih zmoţnosti in 

komunikacijskih priloţnosti pogosto zaprejo vase ali osebnostno spremenijo, kar 

vpliva na slabšo kvaliteto ţivljenja in pogosto tudi na spremembo lastne identitete. 

Raziskava (Brady idr., 2011) kaţe, da obstaja obratno sorazmerna povezava med 

resnostjo izraţene dizartrije in posameznikovim socialnim vključevanjem. Logoped je 

znotraj nevrorehabilitacijskega tima pomemben sodelavec, ki z različnimi pristopi 

osebam z dizartrijo nudi moţnost ponovne vzpostavitve komunikacije in tako 

posredno vpliva na izboljšanje njihove kakovosti ţivljenja.  

2.6. Proces sprejemanja travmatske poškodbe glave 

Travmatska poškodba glave je pogosta poškodba v vseh drţavah sveta. V razvitih 

drţavah je travmatska poškodba glave, poleg raka in vaskularnih bolezni, eden 

izmed treh glavnih vzrokov smrti pri mlajših osebah, starih do 40 let (Gentleman, 

2008). Pogosto so posledice teţjih oblik travmatske poškodbe glave obseţne in 

pomembno spremenijo posameznikov ţivljenjski potek ter s tem njegovo 

samostojnost in polnost vključevanja v socialno okolje. Travmatska poškodba glave 

se odraţa skozi spremenjene vedenjske, kognitivne, emocionalne in motorične 

funkcije, kar pogosto vključuje tudi spremenjene govorne, jezikovne in 

komunikacijske spretnosti. Tako lahko začetno soočanje s spremembami v načinu 

funkcioniranja ali v obvladovanju posameznih spretnostih prinese velik stres v 

ţivljenje osebe s travmatsko poškodbo glave kot tudi v njegov oţji socialni krog. 

Teţave na emocionalnem področju lahko na začetku procesa rehabilitacije 

pomembno spremenijo izbiro ciljev, vrste in intenzivnosti obravnave, zato so 
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pomemben faktor, ki ga mora vsak terapevt, vpleten v proces nevrorehabilitacije, 

upoštevati pri načrtovanju in izvajanju obravnave (Coetzer, 2004).  

Posledice travmatske poškodbe glave so pogosto povezane z velikimi izgubami za 

posameznika, kljub dobri nevrorehabilitaciji na različnih področjih njegovega 

funkcioniranja. Posameznik se navadno teţko sooča s spremenjenimi kognitivnimi, 

motoričnimi, govornimi in komunikacijskimi funkcijami. Sprejemanje novega načina 

funkcioniranja je dinamičen in dolgo trajajoč proces, ki je pogosto podoben procesu 

ţalovanja. Omenjeni proces ţalovanja ob velikih spremembah, ki jih s seboj prinese 

travmatska poškodba glave, se navadno dopolnjuje z ţeljo posameznika po 

razumevanju izgube ob nenadnih spremembah primarnega funkcioniranja. Kljub 

temu da proces ţalovanja ob izgubah, povezanih s travmatsko poškodbo glave, ni 

dobro raziskan, lahko naredimo nekatere vzporednice s procesom ţalovanja ob 

izgubi bliţnje osebe (prav tam). 

Ţalovanje je pričakovana reakcija posameznika ob velikih izgubah. Proces ţalovanja 

ob izgubi lahko definiramo kot močan čustveni odziv posameznika na veliko izgubo 

ali nenačrtovano stresno ţivljenjsko situacijo, ki pomembno spremeni njegov 

ţivljenjski potek. Kot je individualen potek procesa ţalovanja, je individualen tudi 

pojem izgube. Teţko namreč posplošimo za posameznika pomembne dobrine na 

celotno populacijo. Posameznik lahko izgubo in ţalovanje občuti ob izgubi sluţbe, 

bliţnje osebe, prekinitvi partnerskega razmerja, pojavu gibalne oviranosti ipd. 

Vsekakor pa je prav tako travmatska poškodba glave lahko za posameznika velika 

sprememba, ki posega na različna področja njegovega funkcioniranja in je zato 

pogosto povod za sproţitev procesa ţalovanja. Emocionalni stres, povezan z 

ţalovanjem, lahko negativno vpliva na posameznikovo mentalno in fizično stanje. 

Najpogosteje predstavljen model ţalovanja avtorja Kübler-Ross (1973) je bil 

zasnovan na podlagi dela z osebami s terminalnimi oblikami bolezni. Proces 

ţalovanja opisuje kot notranji proces ţalujočega posameznika, ki gre skozi pet 

vnaprej predvidenih faz ţalovanja, do končne faze sprejetja določenega stanja: 

1. faza zanikanja je, kadar posameznik misli, da je njegova diagnoza napačna in se 

tako zateka k svoji napačni subjektivni realnosti. 

2. faza jeze nastopi, ko posameznik uvidi, da zanikanje ne more trajati. Tako 

nastopi frustracija, ki je opazna predvsem v odnosu do bliţnjih. Oseba se 

pogosto sprašuje: »Zakaj se to dogaja meni?«, »Kako se mi je to lahko 

zgodilo?«, »To ni pravično!« ipd. 

3. fazo pogajanja posameznik doţivlja, ko meni, da še vedno lahko vpliva na 

primarni vzrok teţav in se tako izogne njegovim posledicam. Pogosto 

posameznik ţeli popolnoma spremeniti svoj način ţivljenja, da bi se izognil 

posledicam.  

4. faza depresije je pri osebi opazna, ko svojo trenutno situacijo vidi kot 

brezizhodno, sam ima občutek nemoči, pogosto ostaja molčeč, si ne ţeli druţbe, 

niti obiskov najbliţjih in je večino časa nesrečen in ţalosten.  
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5. faza sprejetja je zadnja faza v modelu, ko se posameznik sprijazni s svojim 

zdravstvenim, fizičnim stanjem ali drugo neizogibno situacijo. Oseba v fazi 

sprejetja daje občutek mirnosti, lahko retrospektivno gleda na svoje ţivljenje, 

vendar s stabilnim in umirjenim čustvenim stanjem.  

Model je manj primeren za razumevanje ţalovanja ob travmatski poškodbi glave, saj 

je nastal na podlagi primerov ţalovanja posameznikov s terminalnimi oblikami 

bolezni, ki niso primerljive z dolgotrajnimi oblikami invalidnosti ali drugimi kroničnimi 

stanji. Poleg tega je proces ţalovanja individualno pogojen z doţivljanji vsakega 

posameznika. Tako lahko le s teţavo posplošujemo posameznikova občutja na 

posamezne faze ţalovanja. Kljub temu lahko določena občutja, opisana zgoraj, 

opazimo tudi pri osebah po travmatski poškodbi glave, vendar ni nujno, da si sledijo v 

omenjenem zaporedju.  

Novejši model avtorjev Stroebe in Schut (1999) proces ţalovanja opredeljuje kot 

povsem individualni proces, pri katerem gre za posameznikovo balansiranje med 

soočanjem in izogibanjem izvoru stresa. Oseba se lahko zaupa prijateljem ali 

druţinskim članom in izrazi ţalost (faza soočanja), medtem ko se med delom zamoti 

in teţave, povezane s poškodbo glave, potisne v ozadje (faza izogibanja). Tako se 

procesa soočanja in izogibanja nenehno izmenjujeta, kar pri posamezniku s 

travmatsko poškodbo glave pomeni postopno sprejemanje teţav. Tako sta omenjena 

avtorja proces ţalovanja normalizirala in ga utemeljila kot naravni proces 

sprejemanja travmatskih sprememb v ţivljenju in velikih izgub. 

Oseba po travmatski poškodbi glave se, predvsem v primeru teţjih in obseţnejših 

poškodb, sooča s korenitimi spremembami v svojem ţivljenju, ki lahko pomembno 

omajejo njegovo finančno stabilnost, vlogo v druţini, socialni status, intimnost, 

predvsem pa občutja in doţivljanje sebe. Koncept dojemanja sebe vsak posameznik 

tvori na podlagi prepričanj, občutij in vrednot, na podlagi katerih vrednoti samega 

sebe. Po travmatski poškodbi glave se lahko predstave in vrednotenje sebe korenito 

spremenijo. Oseba po travmatski poškodbi glave navadno primerja svoje fizično 

stanje in zmoţnosti s stanjem pred poškodbo. Lahko začne dvomiti v svoje 

zmoţnosti, kar lahko vodi do velikih frustracij. Tako je pomembno, da ima oseba s 

travmatsko poškodbo glave po nesreči ob sebi močen socialni krog, ki ji nudi pomoč 

in podporo v kriznih trenutkih (Landau in Hissett, 2008).  

V procesu nevrorehabilitacije zato pomemben del tima predstavljajo tudi partner oz. 

oţji druţinski krog osebe s travmatsko poškodbo glave. Poleg njihove pomembne 

vloge v sami obravnavi pa moramo v obzir vzeti, da travmatska poškodba glave 

njihovega oţjega druţinskega člana predstavlja veliko nepričakovano spremembo 

tudi zanje. Tako lahko podobna nihajoča čustvena stanja ali podoben proces 

ţalovanja opazimo tudi pri partnerju ali drugih druţinskih članih. Ţalovanje je lahko 

prisotno sočasno s procesom ţalovanja osebe s travmatsko poškodbo glave takoj po 

travmatskem dogodku, ob pomembnih praznikih, kot so obletnice, ali ob pojavu 

različnih opomnikov, ki v druţinskih članih obudijo retrospektivna vedenja. Pri 
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sodelovanju z bliţnjimi moramo tako v obzir vzeti tudi njihova trenutna čustvena 

stanja, ki so posledica stresnega obdobja v njihovem ţivljenju (prav tam).  

Proces ţalovanja lahko pri posamezniku s travmatsko poškodbo glave vpliva na 

fizične in psihične spremembe. Spremenjena psiho-emocionalna stanja osebe lahko 

pomembno vplivajo na sam potek obravnave, njeno intenzivnost, izbiro ciljev, 

dejavnosti, angaţiranost osebe ipd. Tako je ključnega pomena, da terapevt, ne glede 

na njegovo področje dela, pri načrtovanju in izvajanju obravnave upošteva 

posameznikovo trenutno stanje in hkrati predvidi moţna nihanja v fizičnem, 

psihičnem in emocionalnem stanju osebe.  

2.7. Svetovanje in podpora komunikacijskim partnerjem oseb z 

dizartrijo  

Logopedsko delo na področju dizartričnega govora še vedno preteţno temelji na 

medicinski perspektivi, ki predvideva ''v motnjo usmerjeno'' obravnavo. Sodobne 

smernice v logopediji zavzemajo širšo in bolj celostno naravnano perspektivo, ki 

presega okvire tradicionalnih fizioloških pristopov, usmerjenih v korekcijo posameznih 

motenih aspektov govora osebe z dizartrijo (Collis in Bloch, 2012). Celostni pristop k 

logopedski obravnavi tako prerašča okvire v osebo z dizartrijo usmerjene obravnave 

in tako kot pomembne člane tima celostne nevrorehabilitacije prepoznava tudi 

njihove najpogostejše komunikacijske partnerje, navadno partnerje in oţje druţinske 

člane. Naloga logopeda v obravnavi dizartričnega govora je tudi svetovanje in 

podpora druţinskim članom, ki so dnevno vpleteni v komunikacijo z osebo z 

dizartrijo. Pri tem je pomembno tako razumevanje narave motnje kot tudi primeren 

način komunikacije z osebo z dizartrijo.  

V poglavju Proces sprejemanja travmatske poškodbe glave smo lahko videli, kako 

travmatičen dogodek je lahko poškodba glave in kako dolgotrajen je lahko proces 

sprejemanja njenih posledic. Prav tako pa smo govorili o procesu ţalovanja kot 

večdimenzionalnem procesu, ki prizadene tako osebo, ki je doţivela travmatsko 

poškodbo glave kot tudi njegov oţji socialni krog. Spremenjene komunikacijske 

zmoţnosti, ki so pogosto spremljajoče posledice travmatske poškodbe glave, lahko 

pomembno vplivajo na spremembe v samostojnosti, predvsem na socialnem 

področju osebe. Raziskava avtorjev M. Walshe in Miller (2011) kaţe, se osebe z 

dizartrijo teţje soočajo s teţavami na področju govora kot gibalno oviranostjo. Govor 

in komunikacijske zmoţnosti namreč neposredno vplivajo na psihosocialno področje 

posameznika, zaradi česar se lahko pomembno spremeni kvaliteta in kvantiteta 

njegove socialne mreţe. Rezultati raziskave (prav tam) kaţejo tudi, da osebe z 

dizartrijo zaznajo spremenjene odzive komunikacijskih partnerjev na njihove 

drugačne govorne in komunikacijske zmoţnosti, kar lahko korenito spremeni njihove 

odnose.  

Pomoč in podpora oţjim druţinskim članom, predvsem pa partnerjem oseb z 

dizartrijo je ključnega pomena za zagotavljanje obojestranske kvalitete ţivljenja. 
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Dobro poznavanje in razumevanje narave motnje lahko doprinese k izboljšanju 

medsebojne komunikacije kot tudi razumevanja komunikacijskih potreb osebe z 

dizartrijo. Oţji druţinski člani potrebujejo natančno razlago, zakaj so nekateri aspekti 

govora pri osebi z dizartrijo okvarjeni, drugi pa morda povsem ali vsaj delno 

ohranjeni. Natančno razumevanje narave motnje je lahko, na primer, ključno za 

odločitev za rabo specifičnih strategij, kot je nadomestna in dopolnilna komunikacija. 

Pri laţjih oblikah dizartričnega govora pa so lahko koristna ţe nekatere manjša 

pomagala, ki lahko pomembno izboljšajo razumljivost govora. Pristope v logopedski 

obravnavi lahko glede na njen fokus na grobo delimo na (Duffy, 2013): 

a) obravnavo, usmerjeno na govorca, in 

b) obravnavo, usmerjeno na komunikacijo. 

Obravnava, usmerjena na govorca, je bila natančneje predstavljena v poglavju 2.4. 

Obravnava (str. 21). V tem poglavju pa se bomo osredotočili na izboljšanje 

komunikacijskega odnosa s pomočjo nekaterih strategij, pomembnih za osebo z 

dizartrijo kot govorca, strategij za njegovega komunikacijskega partnerja kot 

poslušalca in interakcijskih strategijo vezanih na samo komunikacijsko okolje in 

posamezne situacije. 

1. Strategije govorca lahko povečajo predvidljivost in razumljivost govora osebe z 

dizartrijo. Primerne so predvsem za osebe z zmerno do teţko obliko dizartrije, kjer ni 

prisotnih dodatnih teţav na področju jezika ali drugih pridruţenih kognitivnih 

primanjkljajev. 

- Opozorilni znak ob začetku govora, s katerim govorec pridobi poslušalčevo 

pozornost. Lahko gre za verbalni (»Oprostite!«, poklicati sogovornika po imenu 

ipd.) ali neverbalni signal (vzpostavljanje očesnega kontakta, dogovorjena gesta 

rok ipd.) (prav tam).  

- Jasno razložiti potek komunikacije s pravili, ki jih sogovorniku oseba z dizartrijo 

poda pred začetkom interakcije, v kolikor sogovornik ni njegov pogost 

komunikacijski partner. Strategija je pomembna predvsem za uporabnike 

nadomestne in dopolnilne komunikacije, kjer komunikacija ne poteka povsem 

vsakdanje. Za osebe z dizartrijo, ki za komunikacijo uporabljajo govor, vendar je 

ta teţje razumljiv za neznanega sogovornika, je lahko primerna strategija 

sprotno preverjanje pravilnosti razumevanja. Sogovornik lahko ponovi vsako 

izgovorjeno besedo ali daljšo besedno zvezo govorca, tako govorec dobi 

sprotno informacijo o svoji razumljivosti sogovorniku. V primeru, da je govorec 

slabo razumljiv, naj na abecedni tabli pokaţe prvi glas vsake izgovorjene 

besede (prav tam).  

- Določanje konteksta in teme pogovora lahko pomembno izboljša razumevanje 

govora. Kontekstualne informacije, kot so ključne besede teme pogovora (npr. 

politika, šola, hrana ipd.) povečajo predvidljivost in samo razumljivost govora, 

predvsem pa pomembno vplivajo na izboljšanje odnosa poslušalca do sporočila 

govorca. Tematski ključi so lahko verbalni (semantični ali pa je ključ natančna 

določitev teme pogovora) ali neverbalni (izbira teme pogovora iz pisnega 
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seznama tem, zapis teme). Pri zmernih do teţjih oblikah dizartrije lahko 

tematske ali kontekstualne ključe zdruţimo z dopolnilnimi abecednimi ključi, 

opisanimi v prejšnji postavki. Poleg določanja konteksta pa lahko k boljši 

razumljivosti pripomore tudi vnaprej dogovorjena gesta, ki sporoča spremembo 

teme pogovora. Na takšen način poslušalec laţje zazna in razume spremembo 

konteksta. Raziskava avtorjev Hanson, Yorkston in Beukelman (2004) je 

pokazala, da so omenjene strategije predvsem uporabne pri osebah z dizartrijo, 

ki oteţuje komunikacijo v naravnem okolju govorca, pri tem da so kognitivne 

sposobnosti, pragmatične spretnosti in motorika ohranjeni, saj omogočajo 

spretno operiranje z omenjenimi ključi.  

- Prilagajanje vsebine, strukture in dolžine povedi s strategijami, kot so 

zmanjševanje bogatosti, dolţine in medsebojne povezanosti posameznih izrek. 

Predvidljive in enostavne povedi poslušalec laţje razume, zato naj oseba z 

dizartrijo uporablja enostavne, kratke enostavčne izreke, brez zapletenih 

prirednih ali podrednih stavčnih struktur (Robertson in Thomson, 1995).  

- Uporaba gest. Neverbalni način komunikacije spodbuja interakcijo in lahko 

poveča razumljivost spremljajoče govora. Poleg tega lahko enostavne kazalne 

geste ali drugi enostavni govorjeni signali vplivajo na sam potek komunikacije in 

proces govora. Na primer ''stop'' gesta z dlanjo lahko nakazuje na 

upočasnjevanje govora, kar lahko poveča njegovo razumljivost, dvig roke lahko 

signalizira ţeljo po sporočanju ali sodelovanju v komunikacijskem procesu. Pri 

zahtevnejših oblikah dizartrije pa je raba gest ob dobrem poznavanju konteksta 

in visoki predvidljivosti sporočila lahko osnovni način sporazumevanja, npr. 

kazalne geste, ki indicirajo določeno osebo ali predmet (Duffy, 2013).  

- Opazovanje razumevanja poslušalca je ena izmed strategij, ki lahko olajša 

potek komunikacije. Prej ko govorec opazi nerazumevanje sporočila s strani 

poslušalca, prej lahko vpliva na spremembo načina komunikacije in tako vpliva 

na učinkovitost komunikacije. Govorec lahko opazuje stopnjo razumevanja 

govora z opazovanjem telesnih znakov poslušalca, na primer očesnega 

kontakta, obrazne mimike ipd. (prav tam). 

- Abecedna tabla je pripomoček, ki je bil ţe večkrat omenjen v besedilu, saj je 

pogosto uporabljen v obravnavi dizartričnega govora kot tudi pri delu z drugimi 

nevrološko pogojenimi motnjami komunikacije. Uporaba abecedne table lahko 

pomembno izboljša razumljivost govora, vendar mora biti predvsem novemu 

poslušalcu primerno predstavljena. Od poslušalca zahteva namreč delitev 

pozornosti med drţanjem očesnega stika z govorcem in hkrati opazovanjem 

njegove komunikacije preko abecedne table. Poleg abecede lahko abecedno 

tablo opremimo s pomembnimi frazami, ki olajšajo sledenje govorčevemu 

sporočanju, kot so »Konec besede., Konec stavka., Hočem začeti ponovno. 

ipd.«.V primeru omejenih motoričnih zmoţnosti izbire ključa na abecedni tabli, 

se lahko posluţujemo prilagojenih metod izbiranja s pogledom ali drugih metod, 

ki jih govorčeva motorika dopušča (Hustard in Gearth, 2008).  
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Opisane strategije so le nekatere iztočnice za iskanje strategij pri posameznem 

govorcu z dizartrijo, pri čemer moramo izbirati strategije, ki so smiselne za 

posameznega govorca v točno določenem kontekstu, specifičnem glede na njegovo 

naravo motnje in ohranjene kognitivne, motorične, pragmatične, jezikovne in govorne 

sposobnosti. 

2. Strategije poslušalca: 

Poleg govorca tudi poslušalec lahko pomembno vpliva na dvig razumljivosti in 

učinkovitosti govora osebe z dizartrijo. Nekatere strategije, predstavljene v 

nadaljevanju, so vezane izključno na vlogo poslušalca, druge pa lahko vzajemno 

uporabljata tako poslušalec kot tudi govorec. Osebe z dizartrijo imajo poleg 

motoričnih motenj govora pogosto pridruţene tudi druge teţave, vezane na 

kognitivne kapacitete, grobomotorične, pragmatične in druge spretnosti, zato mora 

poslušalec pogosto prilagajati komunikacijsko okolje, s čimer vpliva na povečanje 

učinkovitosti komunikacije.  

- Vzpostavljanje in ohranjanje očesnega stika je pomembna povratna informacija 

v procesu komunikacije, s katero poslušalec daje govorcu občutek slišanosti, 

spoštovanja in enakovrednosti v komunikacijskem odnosu. V primeru govorca s 

tipičnimi govornimi sposobnostmi je vzpostavljanje in ohranjanje očesnega stika 

med interakcijo nekaj povsem samoumevnega. Včasih pa imajo poslušalci, 

predvsem osebe, ki niso vajene spremenjenega govora osebe z dizartrijo, 

teţave z ohranjanjem očesnega stika. Vzpostavljanje očesnega stika je 

pomembno, saj ustvarja komunikacijski prostor za govorca, s čimer pridobi čas, 

pozornost in spodbudo za stopanje v interakcijo. Poleg tega je pomembno 

poudariti tudi pomen neverbalne komunikacije in s tem integracije vizualnih in 

avditivnih informacij za povečanje informativnosti komunikacijskega sporočila 

(Duffy, 2013). 

- Pozorno poslušanje govorca in individualno delo na razumevanju govora. 

Nekatere značilnosti lahko poslušalca lahko pojasnijo razlike v stopnji 

razumevanja različnih poslušalcev:  

 starost poslušalca in posledično hitrost ter kvaliteta procesiranja pridobljenih 

avdio-vizualnih informacij,  

 poznavanje govorca in s tem njegovega načina govora,  

 poklic logopeda/surdopedagoga itd.  

V komunikaciji z osebo z dizartrijo je bistveno sprotno preverjanje razumevanja 

in predvsem iskren odnos v primeru nerazumevanja. Zanašanje na 

razumevanje določenega izreka skozi celotni kontekst je včasih lahko dobra 

strategija, vendar pogosto pusti poslušalca v nevednosti. Tako je nujno sprotno 

preverjanje razumevanja in v primeru nerazumevanja podati iskreno povratno 

informacijo govorcu. Urjenje, vlaganje truda v razumevanje in pogosta 
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interakcija z osebo z dizartrijo povečata stopnjo razumevanja, kar potrjujejo 

številne raziskave (Liss, Spitzer, Caviness in Adler, 2002). Zato je vaja in redna 

komunikacija z osebo z dizartrijo pogosto najuporabnejša strategija za 

povečevanje razumevanja govora s strani poslušalca.  

- Prilagajanje fizičnega okolja lahko pomembno prispeva k povečanju 

razumljivosti govora osebe z dizartrijo. Primerno komunikacijsko okolje je mirno, 

brez nepotrebnih zvočnih draţljajev (radio, televizija, zaprta okna, primerno 

akustično okolje), dovolj osvetljeno, s primerno razdaljo med govorcema ipd. 

(Duffy, 2013). 

- Zaţeleno je, da poslušalci, ki uporabljajo vidne in slušne pripomočke, nosijo te 

tudi med interakcijo z osebo z dizartrijo. Komunikacija je lahko manj uspešna 

tudi zaradi vidnih in slušnih primanjkljajev poslušalca (prav tam). 

3. Interakcijske strategije: 

Poleg ločenih strategij za govorca z dizartrijo in poslušalca poznamo tudi nekatere 

strategije, namenjene obojestranski rabi v procesu medsebojne interakcije. 

Interakcijske strategije pogosto potrebujejo uvajalni čas, ki zahteva postopno učenje 

ali uvajanje nove strategije za njeno spontano rabo v komunikacijskem okolju. 

Nekatere predlagane strategije so vezane na modifikacijo komunikacijskega okolja, 

druge pa so namenjene evalvaciji bolj ali manj uspešnih komunikacijskih situacij z 

namenom izboljšanja razumevanja med govorcem in poslušalcem. 

- Načrtovanje pomembnih interakcijskih situacij, predvsem v situacijah, ki 

zahtevajo dober govorni rezultat. Za to je potrebno dobro samoopazovanje 

govorca ter dobre zmoţnosti opazovanja in evalvacije s strani poslušalca. 

Oseba z dizartrijo ima morda določeno časovno okno, v katerem najbolje 

funkcionira na področju govora, to je lahko v dopoldanskih ali zgodnjih 

popoldanskih urah. Treba je tudi opazovati govorno uspešnost osebe z dizartrijo 

po daljših ali zahtevnejši fizični aktivnosti ipd. (prav tam).  

- Izbira ustreznega komunikacijskega okolja lahko pripomore k boljši 

razumljivosti govora, predvsem pa pomembno zniţuje stopnjo stresa ob govoru. 

Potrebna je minimalna količina hrupa, ustrezna osvetlitev, ustrezna oddaljenost 

govorca od poslušalca ipd. (prav tam). 

- Ohranjanje očesnega stika med govorcem in poslušalcem je nujno za 

izboljšanje učinkovitosti komunikacije, odnosa med govorcem in poslušalcem 

ter odnosa govorca do svojega govora. Pri vzpostavljanju in ohranjanju 

očesnega stika je pomembno v obzir vzeti pripomočke za nadomestno ali 

dopolnilno komunikacijo. V tem primeru se očesni kontakt ustrezno razdeli med 

govorca in pripomočke ob njihovi neposredni uporabi (prav tam). 

- Odkrivanje in odpravljanje manj uspešnih komunikacijskih situacij je ključnega 

pomena za izboljšanje komunikacije in s tem povečanje stopnje razumevanja 

govora. Za odpravljanje komunikacijskih šumov pa je najpomembnejše 



 

46 
 

odkrivanje specifične situacije, v kateri je govorec slabše razumljiv. Tako je 

vloga poslušalca podajanje sprotne in zelo specifične povratne informacije o 

komunikacijskem šumu. V tem primeru lahko uporabljamo različne strategije: 

 Določanje konteksta (»Govoril si o potovanju. Povej mi, prosim, še enkrat.«) 

 Povzemanje vsebine povedanega in postavljanje vprašanja (»Razumela 

sem, da si bil v trgovini, vendar nisem razumela, kaj si kupil. Lahko ponoviš 

to besedo?«) 

 Strategija zasledovanja, kjer poslušalec ponavlja vsako izgovorjeno besedo 

govorca z dizartrijo, dokler ne prideta do nerazumljive besede. To lahko 

govorec črkuje na abecedni tabli, zapiše na list ali drugače pojasni. 

Predvsem pa je pomembno, da se govorec in poslušalec pogovarjata o 

komunikacijskih šumih in jih poskušata razrešiti. Na takšen način aktivno 

pripomoreta k izboljšanju komunikacije (Weismer, 2007). 

- Pogosto je potrebna fleksibilnost pri rabi strategij in uspešno manipuliranje z 

različnimi strategijami, glede na trenutno stanje govorca, izbiro poslušalca, 

komunikacijsko okolje ipd. Glavni cilj je uspešna komunikacija in ne dosledna 

raba določenih strategij, saj njihova ustreznost variira glede na različne 

dejavnike komunikacijskega okolja in v interakcijo vpletenih akterjev (Duffy, 

2013). 

V poglavju smo spoznali različne metode in strategije, ki lahko pripomorejo k 

povečanju stopnje razumevanja govora. Za uspešno komunikacijo je odgovoren tako 

govorec kot tudi poslušalec. S skupnim trudom in uporabo različnih verbalnih in 

neverbalnih strategij lahko vplivata na izboljšanje njune interakcije. Cilj celostno 

naravnane logopedske obravnave je uspešen sprejem komunikacijskega sporočila 

poslušalca. S tem se tradicionalni fokus logopedskega dela razširi iz rehabilitacije 

posameznih aspektov dizartričnega govora na širši vidik interakcije in aktivnega 

sodelovanja v procesu komunikacije. V celostno naravnani obravnavi pa sta 

pomembna tako govorec kot tudi poslušalec in njuna interakcija v specifičnem 

komunikacijskem okolju.  
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3. Empirični del 

3.1. Cilji in hipoteze 

3.1.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Dizartrija je najpogostejša oblika motoričnih govornih motenj, pridobljenih v odrasli 

dobi (Palmer in Enderby, 2007), ki nastanejo kot posledica travmatske poškodbe 

glave ali drugih progresivnih nevroloških bolezni. Kljub pogostosti pojava dizartrije je 

opazno veliko pomanjkanje strokovne literature tako na slovenskem kot tudi na tujem 

področju. Preteţno se strokovna literatura posveča problemu raziskovanja in 

ocenjevanja akustičnih in fizioloških vidikov posameznih okvarjenih funkcij govora in 

manj sami obravnavi (Sellars, Hughes in Langhorne, 2002).  

Namen magistrskega dela je raziskati področje obravnave dizartričnega govora in 

oblikovati individualiziran program intenzivne celostne obravnave za odraslo osebo z 

dizartrijo po travmatski poškodbi glave ter spremljati njegove učinke. Program temelji 

na poglobljeni diagnostični oceni po protokolu Robertson Dysarthria Profile (1982, v 

Robertson in Thomson, 1995), ki je bil za namen magistrskega dela preveden in 

prilagojen zahtevam slovenskega jezikovnega okolja ter dopolnjen z nekaterimi 

drugimi preizkusi, ki podajo dodatne informacije o govornih funkcijah ocenjevane 

osebe in so podrobneje opisani v nadaljevanju.  

Na podlagi ugotovitev diagnostičnega ocenjevanja bo oblikovan intenzivni program 

za obravnavo odrasle osebe z dizartrijo. Postopek diagnostičnega ocenjevanja bo 

vseboval glavne elemente govorne produkcije, ki jih strokovne smernice za delo z 

osebami z dizartrijo (ASHA, b.d.a in RCSLT, 2005) navajajo kot najpogosteje 

oškodovane. Tako so predvideni sestavni deli programa vaje za relaksacijo ob pojavu 

napetosti med govorno produkcijo, razvijanje dihalnih zmoţnosti, potrebnih za 

govorno akcijo, koordinacijo med dihanjem, fonacijo in artikulacijo, urjenje oralne 

muskulature in artikulacijskih zmoţnosti in reguliranje hitrosti in vzpostavljanje pisanja 

z nedominantno roko. Cilj intenzivnega programa je vzpostavljanje komunikacije v 

najširšem pomenu, tako z uporabo verbalne kot tudi neverbalne komunikacije z 

namenom sporočanja ţelenega. 
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3.1.2. Cilji raziskave  

Cilji magistrskega dela so: 

1. preučiti področje obravnave dizartričnega govora in pripraviti nabor strategij in 

drugih aktivnosti za delo z osebami z dizartrijo; 

2. oceniti govorno stanje osebe z dizartrijo s protokolom Robertson Dysarthria 

Profile; 

3. načrtovati in izvesti intenzivno logopedsko obravnavo osebe z dizartrijo, ki bo 

vključevala vsa okrnjena področja govornih funkcij na konkretnem primeru 

62-letnega gospoda z dizartrijo po travmatski poškodbi glave, s poudarkom na 

dihanju, fonaciji, artikulaciji in spodbujanju komunikacije; 

4. spremljati in evalvirati učinke intenzivne logopedske obravnave. 

3.1.3. Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje sta bili postavljeni naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Kateri znaki in vrsta dizartrije so prisotni pri gospodu z dizartrijo pred in po 

intenzivni logopedski obravnavi? 

 Katera področja govornih funkcij vključiti v intenzivno logopedsko obravnavo z 

namenom povečanja razumljivosti govora in spodbujanja komunikacije? 

3.2. Metode dela  

3.2.1. Vrsta raziskave in raziskovalni pristop 

Empirični del magistrskega dela temelji na kvalitativnem raziskovalnem pristopu. 

Uporabljena je deskriptivna metoda, natančneje singularna študija primera. Med 

raziskavo je bila uporabljena eksperimentalna metoda, merjenje posameznih 

parametrov govornega stanja pred, med in po intenzivni logopedski obravnavi. 

Rezultati so predstavljeni opisno in podprti s tabelaričnimi in drugimi vizualnimi 

prikazi.  

3.2.2. Vzorec 

V raziskavo je bil vključen gospod, star 62 let (leto rojstva 1954), ki je februarja 2014 

utrpel travmatsko poškodbo glave. Logopedska diagnostika, izvedena v obdobju 

rehabilitacije na URI – Soča, je pokazala diagnozo izrazite oblike dizartrije in 

disfagije. Teţave, povezane z disfagijo, so bile uspešno obravnavane v času 

rehabilitacije na URI – Soča. Gospod je nameščen v dom starejših občanov, kjer je 

potekala tudi logopedska obravnava za namene magistrskega dela. 
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3.3.2.1. Opis funkcioniranja na osnovi strokovne dokumentacije 

Anamneza 

Gospod je pri zapenjanju smučarskih vezi ob smučišču padel vznak. Med padcem je 

nosil čelado. Po padcu je gospod še hodil, nekaj minut kasneje je nezavesten padel 

na tla. Po stabilizaciji zdravstvenega stanja je bil gospod tri mesece hospitaliziran in 

vključen v proces rehabilitacije na Univerzitetnem inštitutu za rehabilitacijo (URI) – 

Soča, kjer sedaj obiskuje enkrat mesečno ambulantno logopedsko obravnavo (45 

minut).  

 

Mnenje nevrologa je bilo pridobljeno marca 2014. 

Po nesreči je CT glave pokazal tanek subduralni hematom, edem moţganovine s 

pomikom centralnih struktur pod falks v levo. CTA in CT vratne hrbtenice sta bila 

normalna. Operativno je bil evakuiran subduralni hematom in vstavljena ICP 

elektroda. Kontrolni CT glave je pokazal sum na ishemično ali aksonsko okvaro v 

semiovalnem centru desno. Marca 2014 so napravili tudi MRI, ki je pokazal 

hemoragični CVI desne cerebelarne hemisfere, postinfarktno lezijo desno na 

konveksiteti in drobno krvavitev v ponsu. 

 

Mnenje otorinolaringologa – foniatra je bilo pridobljeno marca 2015.  

- Hranjenje: Gospod je bil takrat hranjen še preko perkutane endoskopske 

gastrostome (PEG sonde), na usta pa je bil hranjen le pod nadzorom logopeda. 

Ob samostojnem hranjenju brez nadzora se je pojavljal kašelj.  

- Pregled ustne votline: asimetrija v levo, velofaringealna zapora (VFZ) je popolna 

tako pri fonaciji kot ţrelnem refleksu. Zmoţen narediti popolni stik glasilk, vendar 

je leva glasilka počasnejša kot desna. Pri fonaciji je opazno napenjanje mišic z 

ţrelom. Jezik je normalno gibljiv, vendar je opazna latenca med ukazom in 

izvedbo. Gibi so upočasnjeni. Gospod laţje ponovi gib po demonstraciji foniatrinje. 

 

Mnenje fiziatra je bilo pridobljeno julija 2015. 

Samostojno vstane iz vozička. Levi okončini sta dobro gibljivi. Desni okončini sta 

spastični. Moč desne roke se nekoliko izboljšuje. Pri gibu desne roke si pomaga z 

levo. 
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Mnenje logopeda je bilo pridobljeno maja 2015 

Postavljena je bila logopedska diagnoza: dizartrija in disfagija. Gospod slabo sliši na 

desno uho. Branje je ohranjeno, povzemanje prebranega kratkega besedila je 

nekoliko slabše. Besede sestavlja s pomočjo abecedne table, večinoma ustrezno. 

Napake se pojavljajo pri pisanju po nareku, zaradi slabšega sluha. Pisanje s pomočjo 

tabličnega računalnika je upočasnjeno, je hiter, zamenjuje črke, ne dela presledkov 

med besedami ipd.  

»Pri gospodu so bile ob sprejemu prisotne motnje požiranja in nezmožnost 

verbalnega odzivanja. Hranjenje je delno potekalo po PEG sondi, delno po oralni poti 

z uporabo prilagojene pasirane hrane, nadzora druge osebe pri vnosu posameznih 

grižljajev in uporabo kompenzatornega položaja glave (pogled v desno). Oteženi sta 

bili oralna in faringealna faza požiranja. V času hospitalizacije je gospod pričel hrano 

in tekočino uživati po oralni poti. Pridobil je spodnjo zobno protezo, ki pa je 

nestabilna. Hrana naj bo še vedno prilagojene konsistentnosti (mleta). Je 

samostojno, a potrebuje nadzor. Nezadostna je kontrola sline, ki med govorjenjem 

pogosto izteka.  

Na področju sporazumevanja je bila logopedska obravnava usmerjena v pridobivanje 

artikuliranega oglašanja. Gospod je v času hospitalizacije osvojil nekatere glasove, ki 

pa jih težko povezuje v zloge in besede. Prepoznavno pove nekatere redke besede, 

na spodbudo odgovori z JA in NE. Funkcionalno sporazumevanje še vedno poteka 

preko abecedne table in s pomočjo kretenj, ki pa jih razumejo predvsem domači. Ima 

težave pri tvorjenju samostojnega pisnega sporočila, pogosto ne ve, kako pričeti. 

Potrebuje več časa in spodbude za sporočanje na način, ki ga zmore, sam ob 

težavah pogosto odneha. Preizkusili smo tudi komunikacijski pripomoček – tablični 

računalnik z ustrezno programsko opremo, vendar se zanj gospod ni odločil.« 

(citat logopedskega poročila logopedinje na URI – Soča, 27. 5. 2015) 
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3.2.3. Opis instrumentarija 

Sam potek ocenjevanja in instrumentarij je bil sestavljen iz treh delov:  

1. podrobnejša ocena gospodovega funkcioniranja na področju govora in 

komunikacije s protokolom Robertson Dysarthria Profile, 

2. natančnejša ocena področja fonacije z objektivno (akustična analiza glasu) in s 

subjektivno (GIRBAS lestvica za oceno glasu) oceno glasu, 

3. opis komunikacije na podlagi pogovora s soprogo, logopedinjo in opazovanj. 

 

3.2.3.1. Protokol Robertson Dysarthria Profile  

Omenjeni protokol je bil objavljen leta 1982 (v Robertson in Thomson, 1995). 

Uporablja se v logopedski diagnostiki za oceno vseh govornih komponent in 

komunikacije osebe z motorično motnjo govora, dizartrijo.  

Sestavljen je iz devetih sklopov. Prvi je namenjen pridobivanju osnovnih podatkov o 

ocenjevani osebi. V nadaljevanju protokol vrednoti osem glavnih parametrov govora: 

dihanje, fonacijo, oralno motoriko, diadohokinezo, reflekse, artikulacijo, prozodijo in 

razumljivost govora (Pert, 1995). V raziskavi je bil uporabljen za pridobitev 

podrobnejših podatkov o gospodovem funkcioniranju na področju komunikacije in 

govora. Celotni protokol je bil uporabljen na začetku in po koncu intenzivne 

logopedske obravnave. Za namene vmesnega spremljanja napredka pa bodo 

uporabljeni deli protokola namenjeni ocenjevanju fonacije in dihanja. 

Posamezni parameter govora je kvantitativno ocenjen na petstopenjski lestvici (5 – 

dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno). Nekatere postavke so 

ocenjevane na podlagi merjenja časa, ki je kasneje pretvorjena v točke. Nekateri 

parametri so poleg kvantitativne ocene vrednoteni tudi kvalitativno, in sicer z izbiro 

opisa, ki najbolj ustreza trenutnemu funkcioniranju osebe. Na podlagi končnih 

rezultatov lahko izrišemo profil ocenjevane osebe, ki prikaţe njegove zmoţnosti in 

primanjkljaje pri posameznih govornih komponentah in komunikaciji (Pert, 1995).  

 

3.2.3.2. Ocena področja fonacije 

Področje fonacije je bilo, poleg s protokolom Robertson Dysarthria Profile, 

vrednoteno še z objektivno in subjektivno akustično oceno glasu: objektivno, s 

spektralno analizo glasu z računalniškim programom Praat in subjektivno, s pomočjo 

GIRBAS lestvice za oceno glasu (Hirano, 1981, v Franco, 2014).  

3.2.3.1.1. Akustična analiza glasu  

Objektivna ocena glasu je bila pridobljena s snemanjem fonacije samoglasnikov /a/, 

/i/ in /u/. V nadaljevanju je bil vsak posamezni akt fonacije analiziran s pomočjo 

računalniškega programa Praat. Opravljena je bila analiza temeljne grlne frekvence 
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(f0) in izračun motnje amplitude ali shimmer ter motnje višine ali jitter. Poleg tega je 

bila opravljena spektralna analiza, ki prikaţe spektralno sliko glasov, torej formantno 

strukturo posameznega glasu (F1 in F2).  

Vsi spremljani parametri so pokazatelji glasovnih motenj (Hočevar Bolteţar, 2010). 

Njihova odstopanja pa so pogosto pokazatelj glasovnih motenj, povezanih z 

različnimi nevrološkimi okvarami (Kent, Weismer, Kent, Vorperian in Duffy, 1999).  

3.2.3.1.1. GIRBAS lestvica za oceno glasu  

Lestvico za oceno glasu GRBAS je razvilo japonsko zdruţenje za logopedijo (Hirano, 

1981). Ime skale je akronim, sestavljen iz začetnic petih ocenjevanih parametrov: G – 

grade ali splošna ocena glasu, R – roughness ali hripavost glasu, B – breathiness ali 

zadihanost glasu, A – asthenia ali šibkost glasu, S – strain ali stisnjenost glasu. Je 

ena izmed najbolj poznanih skal za perceptualno oceno kvalitete glasu. Kasneje je bil 

dodan še šesti parameter: I – instability ali ocena prisotnih nestabilnosti glasu 

(Franco, 2014). Parametri so podrobneje opisani v tabeli 10. Lestvica za oceno glasu 

GIRBAS je bila uporabljena na začetku in po koncu intenzivne logopedske 

obravnave. Vključena je bila tudi v obe vmesni spremljanji napredka.  

Tabela 10: Značilnosti posameznih parametrov GIRBAS skale (Behlaum Madazio, Feijó in Pontes, 
2001, v Franco, 2014) 

Parameter Značilnosti 

G splošna ocena Splošni vtis o glasu govorca na poslušalca, poda oceno o stopnji 

prisotnih glasovnih sprememb v celoti 

I nestabilnosti Ocena nihanja ali nestabilnosti glasu v višini in kvaliteti  

R hripavost Ocena nepravilnega nihanja glasilk, ki se kaţe kot hripavost 

B zadihanost Ocena slišnega uhajanja zraka med fonacijo, ki je posledica 

nepopolnega stika med glasilkama 

A šibkost Ocena glasnosti glasu med govorom 

S stisnjenost Ocena občutka napetosti ali stisnjenosti glasilk med fonacijo 
 

Posamezni parametri so kvantitativno ocenjeni na 4-stopenjski lestvici (0 – ni 

prisotno, 1 – prisotno v blaţji obliki, 2 – prisotno v srednje hudi obliki, 3 – prisotno v 

hujši obliki) (Hirano, 1981, v Franco, 2014).  

 

3.2.3.3. Pogovor s soprogo o načinu komunikacije v domačem okolju 

Pogovor s soprogo je potekal v obliki sproščenega pogovora o prevladujočem načinu 

komunikacije z gospodom v domačem okolju na začetku raziskave. Med pogovorom 

je bil pridobljen uvid v njun način sporazumevanja in pogled na nadomestne in 

dopolnilne načine komunikacije. 
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3.2.4. Potek zbiranja podatkov, obdelava in analiza podatkov ocenjevanja 

dizartričnega govora 

Raziskava je potekala v obdobju desetih mesecev, od septembra 2015 do junija 

2016. V sklopu prvih dveh srečanj, septembra 2015, je potekalo diagnostično 

ocenjevanje z izbranim instrumentarijem, z namenom pridobivanja informacij o 

začetnem stanju govora in komunikacije pri gospodu z dizartrijo. Zbrane informacije 

so bile osnova za izbiro ciljev intenzivne logopedske obravnave in načrtovanje 

nadaljnjih obravnav.  

Na prvem srečanju sem izvedla ocenjevanje po protokolu Robertson Dysarthria 

Profile za področja dihanja, fonacije, obrazne muskulature in diadohokineze. 

Področje refleksov je bilo ocenjeno na podlagi opisa logopedinje, pri kateri je gospod 

voden na URI – Soča. Na drugem srečanju so bila ocenjena področja artikulacije, 

razumljivosti govora, prozodije in hitrosti govora. Poleg tega pa je bilo izvedeno 

snemanje fonacije samoglasnikov za nadaljnjo akustično analizo glasu ter ocena po 

GIRBAS lestvici za oceno kakovosti glasu. Podobno je potekalo tudi zaključno 

ocenjevanje konec meseca junija 2016. 

Vmesni ocenjevanji sta bili izvedeni v okviru enega srečanja na začetku šestega in 

osmega meseca intenzivne logopedske obravnave, torej v začetku februarja in aprila. 

Postopek ocenjevanja je bil sestavljen iz ocene področij dihanja in fonacije po 

protokolu Robertson Dysarthria Profile. Hkrati pa je bilo izvedeno tudi snemanje 

fonacije samoglasnikov za nadaljnjo akustično analizo glasu in ocena kakovosti glasu 

po GIRBAS lestvici. Omenjeni področji dihanja in fonacije sta bili izbrani za 

podrobnejše opazovanje in razvijanje v raziskavi, saj po hierarhiji govornih 

komponent predstavljata komponente niţjega reda, na katerih temeljijo preostale 

govorne komponente (artikulacija in prozodija) (Gamal, b.d.).  

Poleg neposrednega ocenjevanja govornih in komunikacijskih zmoţnosti gospoda z 

dizartrijo so bili podatki o funkcioniranju pridobljeni tudi na podlagi vpogleda v 

zdravstveno dokumentacijo gospoda. Tako so bila pridobljena mnenja nevrologa, 

fizioterapevta, foniatra in logopeda. Iz pogovora s soprogo pa je bila pridobljena tudi 

ocena razumljivosti govora in načina komunikacije v domačem okolju. 

Akustična analiza vzorcev fonacije posameznih samoglasnikov je bila opravljena z 

računalniškim programom Praat. Analiza je bila sestavljena iz analize temeljne grlne 

frekvence in spektralne analize glasu. 

Pridobljeni podatki o govornem in komunikacijskem stanju gospoda, pridobljeni s 

študijem zdravstvene dokumentacije in z uporabljenim instrumentarijem, so bili 

kvalitativno obdelani z namenom evalviranja uspešnosti desetmesečnega 

intenzivnega logopedska programa. Izvedena je bila primerjava rezultatov vseh štirih 

testiranj za področja dihanja in fonacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile, 
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subjektivno oceno glasu po GIRBAS lestvici in objektivno oceno glasu za posamezne 

opazovane parametre z akustično analizo glasu.  

V diskusiji po koncu empiričnega dela je bila uporabljena metoda analize in sinteze 

ugotovitev, ki je temeljila na rezultatih, pridobljenih z merjenjem govornega stanja 

osebe z dizartrijo pred, med in po intenzivni logopedski obravnavi. Omenjena metoda 

je bila uporabljena tudi za namene primerjave rezultatov raziskave v okviru 

magistrskega dela z ugotovitvami sodobne strokovne literature s področja 

dizartričnega govora. 

 

3.2.5. Potek posamezne logopedske obravnave 

Logopedska obravnava je potekala dvakrat tedensko. Njena dolţina je variirala med 

30 in 50 minut, upoštevajoč gospodove zmoţnosti (motivacija, razpoloţenje, 

pozornost ipd.). Posamezno srečanje je bilo sestavljeno iz treh sklopov: 

- uvodni del, kjer so prevladovale dejavnosti, vezane na dihanje in relaksacijo; 

- osrednji del, ki se je povezoval z uvodnimi dejavnostmi, je vključeval preteţno 

delo na področju fonacije, oralne motorike in artikulacije. Na začetku logopedske 

obravnave je prevladovalo delo na področjih fonacije in oralne motorike, kasneje 

je bilo dodano še področje artikulacije. 

- končni del je vključeval različne dejavnosti na področju komunikacije. Pogosto se 

je prepletal z dejavnostmi osrednjega dela. Po vsakem srečanju je gospod dobil 

zaposlitev. Navadno so bile zaposlitvene dejavnosti namenjene utrjevanju 

doseţenih ciljev posamezne obravnave in dopolnjene z dejavnostmi 

komunikacije.  

Dejavnosti so po posameznih področjih natančneje opisane v teoretičnem delu, v 

poglavju 2.4.3. Področja logopedske obravnave, usmerjena na osebo z dizartrijo (str. 

24). 
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3.3. Rezultati in ugotovitve 

3.3.1. Rezultati in interpretacija rezultatov začetnega ocenjevanja (ZO) 

3.3.1.1. Protokol Robertson Dysarthria Profile (ZO) 

3.3.1.1.1. Dihanje (ZO) 

V tabeli 11 so ocenjene posamezne postavke področja dihanja po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na začetnem ocenjevanju (v nadaljevanju ZO). 

Tabela 11: Ocena dihanja po protokolu Robertson Dysarthria profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Zadrţi /s/ na izdihu       

'Crescendo' na /s/      

'Diminuendo' na /s/      

Ponovi serijo /s/      

Sinhroniziranost dihanja in fonacije      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Gospod ne zmore artikulirati glasu /s/, zato ocenjevanje izvajam na glasu /ʃ/. Izdih na 

/ʃ/ zmore zadrţati le 5 sekund. Ponovi serijo treh /ʃ/. Ne zmore kontrolirati izdiha do te 

mere, da bi spreminjal jakost izdiha. Opazna je slaba sinhronizacija dihanja in 

fonacije, ki se kaţe kot neekonomična izraba zraka, lomljenje fonacije, vdih pretirane 

količine zraka ipd. V tabeli 12 so ocenjene tudi opisne postavke.  

Tabela 12: Ocena opisnih postavk dihanja po protokolu Robertson Dysarthria Profile na V1 in V2 

 ZO 

Dihanje BREZ STRIDORJA S STRIDORJEM 

Dihanje ob mirovanju NORMALNO  PLITKO 

Dihanje med govorom NORMALNO PLITKO 

Hitrost dihanja ob mirovanju NORMALNA HITRA POČASNA 

Hitrost dihanja med govorom NORMALNA HITRA POČASNA 

Oseba govori na IZDIHU VDIHU REZIDUALNEM ZRAKU 

 

Dihanje v mirovanju je normalno, teţave se pojavljajo predvsem pri koordinaciji 

dihanja in fonacije. 
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3.3.1.1.2. Fonacija (ZO) 

V tabeli 13 so ocenjene posamezne postavke področja fonacije po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na ZO. 

Tabela 13: Ocena fonacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Iniciacija /a:/      

Zadrţi /a:/      

Reče glasno /a:/      

'Crescendo' na /a:/      

'Diminuendo' na /a:/      

Ponovi serijo /a:/      

Dvigne višino glasu na /a:/      

Zniţa višino glasu na /a:/      

Drsi z glasom gor po lestvici na /a:/      

Drsi z glasom dol po lestvici na /a:/      

Obdrţi ustrezno jakost pri govoru      

Kvaliteta glasu      
 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

V tabeli 14 so ocenjene tudi opisne postavke. 

Tabela 14: Ocena opisnih postavk fonacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO 

 ZO 

Višina glasu SE ZLOMI SE NE ZLOMI 

Višina glasu pri 

govoru  

NORMALNA  PREVISOKA PRENIZKA 

Intonacija govora  NORMALNA MONOTONA NEPRIMERNA 

Resonanca glasu NORMALNA HIPERNAZALNA HIPONAZALNA 

Kvaliteta glasu NORMALNA HRIPAVA  ZADIHANA 

  PRETRGANA NAPETA  ŠIBKA 

 

Zmoţnost fonacije je precej omejena. Pojavlja se slaba iniciacija fonacije. Gospod 

zmore zadrţati glas /a/ le nekaj sekund. Poleg tega je fonacija precej nefleksibilna, 

gospod ne zmore uspešno variirati jakosti ali višine glasu. Glas je hripav. Fonacija 

napeta, glas se pogosto zlomi. Višina glasu je prenizka, intonacija monotona. 
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3.3.1.1.3. Obrazna muskulatura (ZO) 

V tabeli 15 so ocenjene posamezne postavke področja obrazne muskulature po 

protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO. 

Tabela 15: Ocena obrazne muskulature po protokolu Robertson Dysarthria profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Simetrija obraza ob mirovanju      

Spremeni izraz v nasmeh      

Našobi ustnice      

Razpotegne ustnice      

Obdrţi zaprte ustnice ob mirovanju      

Zapre ustnice med govorom      

Odprte/zapre usta      

Premakne čeljust v desno      

Premakne čeljust v levo      

Izplazi jezik      

Jezik pomakne nazaj v usta      

Premakne jezik v desno      

Premakne jezik v levo      

Jezik vodi preko vseh zob       

Pomakne konico jezika v desno lice      

Pomakne konico jezika v levo lice      

Dvigne konico jezika v ustih      

Dvigne konico jezika zunaj ust      

Dvigne mehko nebo pri /a:/      

Dvigne mehko nebo na seriji /a:/      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Opisne postavke so ocenjene v tabeli 16: 

Tabela 16: Ocena opisnih postavk obrazne muskulature po protokolu Robertson Dysarthria Profile na 

ZO 

 ZO 

Obraz med 

mirovanjem 

POVEŠEN NA DESNI POVEŠEN NA LEVI SE PREMIKA 

NEPROSTOVOLJNO 

Med mimiko 

nasmeha 

POVEŠEN NA DESNI  POVEŠEN NA LEVI  SE PREMIKA 

NEPROSTOVOLJNO 

Tonus ustnic NORMALEN POVEČAN ZMANJŠAN 

Jezik med 

mirovanjem 

NORMALEN VELIK MAJHEN 

OHLAPEN KEPAST ATROFIČEN 

TREMOR FASCIKULACIJE OBLOŢEN Z OSTANKI 

HRANE 

ODKLONJEN V DESNO ODKLONJEN V LEVO 

Tonus jezika je NORMALEN POVEČAN ZMANJŠAN 
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Mehko nebo med 

mirovanjem 

NORMALNO  ODKLONJENO LEVO ODKLONJENO 

DESNO 

Mehko nebo med 

fonacijo 

NORMALNO  ODKLONJENO LEVO ODKLONJENO 

DESNO 
 

Gospod je zmoţen večine gibov artikulatorjev, vendar so ti gibi omejeni po obsegu, 

tekočnosti in kvaliteti izvedbe. Opazen je povečan tonus jezika in ustnic. Mehko nebo 

je med mirovanjem in fonacijo normalno. Oslabljena je zmoţnost mimike nasmeha. 

Poleg tega gospod ni zmoţen spretnega vodenja jezika preko zob ali premika jezika 

v lice. Zmoţen je dviga konice jezika v ustih, vendar teţje kontrolira isti gib zunaj ust. 

3.3.1.1.4. Diadohokineza (ZO) 

V tabeli 17 so ocenjene posamezne postavke področja diadohokineze po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na ZO. 

Tabela 17: Ocena diadohokineze po protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Hitro odpira/zapira usta       

Hitro našobi/razpotegne ustnice      

Hitro izplazi/pomakne jezik nazaj v usta      

Hitro premika konico jezika gor/dol      

Hitro premika jezik levo in desno      

Hitro ponavlja /u-i/      

Hitro ponavlja 'pa…'      

Hitro ponavlja 'ta…'      

Hitro ponavlja 'ka…'      

Hitro ponavlja 'kala…'      

Hitro ponavlja 'p.t.k…'      
 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

V tabeli 18 lahko vidimo oceno posameznih postavk diadohokineze.  

Tabela 18: Podrobnejša ocena posameznih postavk diadohokineze po protokolu Robertson 

Dysarthria Profile na ZO 

 Št. ponovitev 
v 5 sekundah 

 Št. ponovitev 
v 5 sekundah 

1. odpira/zapira usta  2 6. ponavlja 'p.t.k…' 0 

2. našobi/razpotegne ustnice 1 7. ponavlja /u-i/ 1 

3. izplazi/pomakne jezik nazaj 
v usta 

2 8. ponavlja 'pa…' 2 

4. premika konico jezika 
gor/dol 

1 9. ponavlja 'ta…' 0 

5. premika jezik levo in desno 2 10. ponavlja 'ka…' 0 

  11. ponavlja 'kala…' 0 
 

Zmoţnost diadohokineze je osiromašena. Gospod je zmoţen počasnega odpiranja in 

zapiranja ust, zmore našobiti in razpotegniti ustnice, izplaziti jezik in ga pomakniti 

nazaj v usta, premikati konico jezika gor in dol ter premikanja jezika levo in desno. 
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Gibi so počasni in zatikajoči. Opazna je tudi latenca med navodilom in izvedbo 

naloge. Zmore ponoviti /u-i/ ter zlog /pa/. Ostalih gibov diadohokineze gospod ne 

zmore. Ti gibi so vezani predvsem na velarni glas /k/ in alveolarni glas /t/ ter 

spretnost hitrega spreminjanja pozicije jezika. 

3.3.1.1.5. Refleksi (ZO) 

V tabeli 19 so ocenjene posamezne postavke področja refleksov po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na ZO. 

Tabela 19: Ocena refleksov po protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Ţvečenje      

Poţiranje trde hrane      

Poţiranje tekočin      

Salivacija ob mirovanju      

Salivacija ob govoru      

Salivacija ob hranjenju      

Kašelj/čisto grlo      
 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Teţave, povezane z disfagijo, so bile uspešno obravnavane v času rehabilitacije na 

URI – Soča. Ţvečenje poteka normalno. Poţiranje trde hrane in tekočin je dobro, v 

primeru, da hrana ali tekočina zaideta v področje larinksa, se gospod uspešno 

odkašlja. Prisotna je salivacija, ki je moteča predvsem ob poskusih govora. Ob 

mirovanju in ob hranjenju je kontrola sline zadovoljiva. Ob fonaciji se pogosto pojavlja 

kašelj, kar nakazuje na nabiranje sluzi v grlu. 

3.3.1.1.6. Artikulacija (ZO) 

V tabeli 20 so ocenjene posamezne postavke področja artikulacije po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na ZO. 

Tabela 20: Ocena artikulacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

1. Ponovi začetne soglasnike      

2. Pravilnost izreke samoglasnikov      

3. Ponovi soglasniški sklop      

4. Ponovi večzloţne besede       

5. Ponovi frazo      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 
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V tabeli 21 lahko vidimo podrobnejšo oceno postavk 1, 3, 4 in 5 iz tabele 19. 

Tabela 21: Podrobnejša ocena posameznih postavk artikulacije po protokolu Robertson Dysarthria 
Profile na ZO 

1. Začetni soglasniki 3. Soglasniški sklopi 4. Večzloţne besede 

pav / plato / koledar / 

bik + brat / pepermint / 

tok / tri / kartograf / 

dan / klekljati / monotonija / 

kot / kviz / ekskurzija / 

gol / grozd / avtobiografija / 

fen / flavta / SKUPAJ 0  

vas / frača / 

sok / frizer / 

zob / spanje / 

cilj / smeh / 

šal / star / 

ţig / skok / 5. Fraze 

čaj / sladoled / Odprite vrata! / 

lev + splav / Pridite notri in sedite. / 

rak / strah / Ali boste kozarec vode? / 

hec / skriti / Ali ţelite še kaj? / 

jeţ / mango / SKUPAJ 0 

miš + prst / 

nos / palčka / 

SKUPAJ  3  SKUPAJ 0 
 

Legenda: / – ne zmore, + – zmore 

Začetno stanje artikulacije je precej skromno. Gospod zmore artikulirati glasove /b/, 

/m/ in /l/, kar nakazuje na zmoţnost rabe ustnic, dviga jezika ter artikulacije nosnikov. 

Zaradi napetosti fonacije zmore artikulirati le zveneče glasove, kar potrjuje zmoţnost 

artikulacije glasu /b/, medtem ko nezvenečega glasu /p/ gospod ni zmoţen artikulirati 

pravilno. Samoglasniki se med seboj slabo razlikujejo, predvsem glasovi /e/ in /i/ ter 

/o/ in /u/. Glas /a/ je nedefiniran zaradi prevelike napetosti jezika med artikulacijo. 

Omenjene posamezne glasove poveţe v zlog, pri tem samoglasnikov ni moţno 

razlikovati med seboj. Ne zmore ponoviti soglasniških sklopov, večzloţnih besed ali 

fraz. 
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3.3.1.1.7. Razumljivost (ZO) 

V tabeli 22 so ocenjene posamezne postavke področja razumljivosti po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na ZO. 

Tabela 22: Ocena razumljivosti po protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Razumljivost branja logopedu      

Razumljivost branja sorodniku/prijatelju      

Razumljivost branja neznancu      

Razumljivost govora logopedu      

Razumljivost govora sorodniku/prijatelju      

Razumljivost govora neznancu      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Branje in govor sta nerazumljiva logopedu, bliţnjim in neznancem. Gospod za 

komunikacijo uporablja abecedno tablo ali neverbalno komunikacijo, predvsem geste 

in mimiko. 

3.3.1.1.8. Hitrost in prozodija (ZO) 

V tabeli 23 so ocenjene posamezne postavke področja hitrosti in prozodije po 

protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO. 

Tabela 23: Ocena hitrosti in prozodije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na ZO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Obdrţi primerno hitrost govora      

Pospešuje hitrost govora      

Obdrţi primeren ritem govora      

Uporablja primerno intonacijo govora      

Imitira različne poudarke govora      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Opisnih postavk v tabeli 24 ni mogoče oceniti, saj gospod ne zmore vezanega 

govora ali govora v daljši obliki. Komunikacija poteka na neverbalnem nivoju. 

Tabela 24: Ocena opisnih postavk hitrosti in prozodije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na 

ZO 

 ZO 

Hitrost NORMALNA PREPOČASNA PREHITRA POHITEVA UPOČASNJUJE 

Ritem  NORMALEN ZLOGUJE STACCATO 

S PODALJŠEVANJI S PREMALO BESEDNIMI POUDARKI 
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3.3.1.2. Akustična analiza glasu (ZO)  

V tabeli 25 so prikazani podatki akustične analize glasu z računalniškim programom 

Praat. Opazovani so bili naslednji parametri: temeljna grlena frekvenca (v 

nadaljevanju f0), motnja amplitude ali (v nadaljevanju) shimmer, motnja višine ali (v 

nadaljevanju) jitter in formantna struktura (v nadaljevanju: (prvi formant ali) F1 in 

(drugi formant ali) F2) posameznih mejnih glasov (/a/, /i/ in /u/). 

Tabela 25: Akustična analiza glasu za glasove /a/, /i/ in /u/ narejena z računalniškim programom Praat 

na ZO 

 /a/ /i/ /u/ 

Temeljna 
grlna 
frekvenca 
(f0) 

Min–Max 
(Hz) 

76–122 88–102 76–135 

M (Hz) 93 97,5 100 

Me (Hz) 90 99 102 

SD (Hz) 12 4 14 

Shimmer (%) 14,61 21,55 19.13 

Jitter (%) 2,78 2,81 1,87 

Formantna 
struktura 

F1 (Hz) 620 528 578 

F2 (Hz) 1707 1914 1637 
 

Legenda: Opazovane vrednosti temeljne grlne frekvence so: Min–Max (Hz), ki je minimalna in 
maksimalna vrednost f0, M ali aritmetična sredina, Me ali mediana, SD ali standardni odklon. Vse so 
izraţene v hercih (Hz). Vrednosti shimmer in jitter so izraţene v odstotkih (%). Formantna struktura 
prikazuje vrednosti prvega (F1) in drugega formanta (F2) v hercih (Hz). 

Povprečna temeljna grlena frekvenca (f0) za odrasle moške med 60. in 69. letom 

starosti se giblje okoli 118 Hz, s standardnim odklonom (v nadaljevanju SD) okoli 15 

Hz (Baken in Orlikoff, 2000). Rezultati začetne ocene f0 gospoda z dizartrijo 

nakazujejo, da je gospodov glas prenizek (M f0 = 93–100 Hz), vrednost SD ustreza 

normam. SD se razlikuje pri glasu /i/, vendar odstopanje pripisujem krajšemu 

posnetku, v primerjavi z ostalima dvema glasovoma. Gospod s svojim glasom ni 

zadovoljen, opisuje, da je veliko niţji kot pred nesrečo. Poleg tega omenja, da se ne 

identificira z njim, ter meni, da bi moral biti nekoliko višji. 

Parametra shimmer in jitter sta v odstotkih izraţena izračuna motnje amplitude in 

višine glasu, ki nakazujeta na stabilnost glasu (Hočevar Bolteţar, 2010). Mejne 

vrednosti parametrov, ki nakazujejo na moţnost pojava patologije glasu, so 1,04 % 

za parameter jitter in 3,81 % za shimmer (Williamson, 2014). Rezultati začetne ocene 

glasu gospoda z dizartrijo presegajo mejo patologije, kar nakazuje na odstopanje 

glasovne kvalitete od tipičnega glasu. Doseţena vrednost parametra shimmer na ZO 

je med 14,61–21,55 %, kar je pribliţno 5- do 7-krat preseţena vrednost, parameter 

jitter pa med 1,87–2,81%, kar je pribliţno enkrat preseţena vrednost.  

Spodnje slike prikazujejo spektrograme posameznih opazovanih glasov. Opazno je 

lomljenje glasu. 
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Slika 1: Spektrogram glasu /u/ na ZO. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0). 

 

Slika 2: Spektrogram glasu /a/ na ZO. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 
temeljno grlno frekvenco (f0). Z rumenimi krogi so označeni pojavi lomljenja glasu. 
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Slika 3: Spektrogram glasu /i/ na ZO. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0). Z rumenimi krogi so označeni pojavi lomljenja glasu. 

V tabeli 26 vidimo vrednosti F1 in F2 na formantni analizi posameznih glasov. 

Vrednosti, pridobljene na ZO, lahko primerjamo z vrednostmi tipičnega govora 

odrasle osebe brez teţav. 

Tabela 26: Primerjava vrednosti F1 in F2 na ZO z vrednostmi tipičnega govora odrasle osebe brez 

teţav 

  /a/ /i/ /u/ 

  ZO TG ZO TG ZO TG 

Formantna 
struktura 

F1 (Hz) 620 735 528 301 578 317 

F2 (Hz) 1707 1362 1914 2250 1637 621 
Legenda: ZO – vrednosti F1 in F2 na ZO, TG – vrednosti F1 in F2 tipičnega govora osebe brez teţav 

(Ozbič, 1998) 

Vrednosti F1 in F2 na ZO močno odstopajo od vrednosti F1 in F2 pri tipičnem govoru 

odrasle osebe brez teţav, kar razloţi oteţeno razlikovanje med posameznimi 

samoglasniki.  

S pomočjo analize formantne strukture samoglasnikov lahko izrišemo samoglasniški 

formantni prostor in ga primerjamo s tipičnim govorom odrasle osebe brez glasovnih 

motenj (Shema 3). Opazimo, da je formantni prostor opazovanih glasov precej 

skrčen v primerjavi s formantnim prostorom govora odrasle osebe brez teţav. Poleg 

tega je formantni prostor zamaknjen izven formantnega prostora govora odrasle 

osebe brez teţav zaradi izrazitih razlik predvsem pri vrednostih F2. Formantna 
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struktura nakazuje na slabo razumljivost govora zaradi teţav razlikovanja med 

posameznimi samoglasniki, ki pa so nosilci pomena v govorjeni besedi. 

 

Shema 3: Primerjava formantnega prostora gospoda z dizartrijo s povprečnim govorcem. Modri 
trikotnik prikazuje formantni prostor odraslega govorca brez teţav, oranžni pa formantni prostor 

gospoda z dizartrijo na ZO. 

Akustična analiza glasu je pokazala izrazita odstopanja na vseh opazovanih 

karakteristikah glasu: temeljni grleni frekvenci, motnjo amplitude ali shimmer, motnjo 

višine ali jitter ter formantni strukturi opazovanih glasov (F1 in F2). 

Glas gospoda z dizartrijo na ZO je prenizek in nestabilen. Formantni prostor je skrčen 

ter sega izven prostora tipične formantne strukture samoglasnikov pri govoru odrasle 

osebe brez teţav. Omenjeno vpliva na slabo razumljivost govora zaradi teţav 

razlikovanja med posameznimi samoglasniki, ki pa so nosilci pomena v govorjeni 

besedi. Teţave se pojavljajo ţe pri ocenjevanju glasu, torej enostavnejših govornih 

nalogah, ki zahtevajo le vzdrţevanje posameznega glasu in ne spretne manipulacije 

med različnimi glasovi.  
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3.3.1.3. GIRBAS lestvica za oceno glasu (ZO) 

V tabeli 27 so zbrane ocene posameznih parametrov po GIRBAS lestvici na ZO. 

Tabela 27: ocena glasu po GIRBAS lestvici 

Parameter Ocena 

G splošna ocena 0 1 2 3 

I nestabilnosti 0 1 2 3 

R hripavost 0 1 2 3 

B zadihanost 0 1 2 3 

A šibkost 0 1 2 3 

S stisnjenost 0 1 2 3 

Legenda: 0 – ni prisotno, 1 – prisotno v blaţji obliki, 2 – prisotno v srednje hudi obliki, 3 – prisotno v 
hujši obliki 

Splošna ocena glasu je ocenjena z 2, kar pomeni, da so glasovne motnje prisotne v 

srednje hudi obliki. Nestabilnost glasu je prisotna v hujši obliki. Gospodov glas se 

med slabo razumljivim govorom večkrat zlomi. Po zlomu glasu gospod navadno ni 

zmoţen nadaljnje fonacije. Hripavost je prisotna v srednje hudi obliki in je posledica 

redke rabe govora ter slabe glasovne higiene (premalo pitja vode, trd zastavek pri 

fonaciji, močno odkašljevanje in odhrkavanje zaradi nabiranja sluzi). Glas ni zadihan, 

vendar je občasno šibek. Največjo teţavo predstavlja stisnjenost glasu, ocenjena z 

oceno 3 (prisotno v hujši obliki), ki je posledica napenjanja vratnih in ţrelnih mišic 

med fonacijo ter slabe podpore diafragmalne mišice, kar povzroča tudi nestabilnost 

glasu.  

3.3.1.4. Opis komunikacije na podlagi pogovora s soprogo, logopedinjo in 

opazovanj (ZO) 

Med logopedsko obravnavo na URI – Soča je bila pri gospodu zaradi nerazumljivega 

govora kot komunikacijski pripomoček uvedena abecedna tabla. Črkovanje je 

ustrezno ohranjeno. Gospod s pomočjo abecedne table črkuje sporočilo, navadno 

gre za eno besedo. 

V domačem okolju gospod redko uporablja govor. Preteţno komunicira na neverbalni 

način, predvsem z uporabo gest in s pogledom. Komunikacija s soprogo po večini 

poteka povsem brez govora, navadno s predvidevanjem ali ugibanjem soproge. S 

soprogo imata nekaj dogovorjenih gest, ki sta jih uporabljala, ko je bil gospod 

hospitaliziran in povsem nezmoţen vokalizacije, npr. figa pomeni »ne«.  

Z neznanim sogovorcem je gospod bolj responziven (se odziva na komunikacijske 

pobude) kot asertiven (ne daje pobude za komunikacijo). Kadar ţeli nekaj sporočiti 

sogovorniku, vedno najprej uporabi govor, ko vidi, da je nerazumljen, uporabi geste 

rok in pogled. Šele na pobudo sogovornika uporabi abecedno tablo.  
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3.3.1.5. Začetna ocena govornega funkcioniranja osebe z dizartrijo 

Gospod je upokojeni vodovodni inštalater, star 62 let (letnik rojstva 1954). Februarja 

2014 je utrpel travmatsko poškodbo glave. Pri zapenjanju smučarskih vezi je ob 

smučišču padel vznak. Med padcem je nosil čelado. Po padcu je gospod še hodil, 

nekaj minut kasneje je nezavesten padel na tla. 

V času hospitalizacije na URI – Soča je bila logopedska diagnoza: dizartrija in 

disfagija. Gospod slabo sliši na desno uho. Branje je ohranjeno, povzemanje 

prebranega kratkega besedila je nekoliko slabše. Preizkušen je bil tudi 

komunikacijski pripomoček (tablični računalnik z ustrezno programsko opremo), 

vendar se gospod ni odločil zanj. 

Dihanje v mirovanju je normalno. Izdih na /ʃ/ zmore zadrţati za 5 sekund. Ne zmore 

kontrolirati izdiha do te mere, da bi spreminjal jakost izdiha. Teţave se pojavljajo pri 

koordinaciji dihanja in fonacije, kjer je opazna neekonomična izraba zraka in vdih 

pretirane količine zraka.  

Opazna je slaba iniciacija fonacije. Glas ni zadihan, vendar je občasno šibek. Je 

prenizek. Prisotna je hripavost predvsem zaradi redke rabe govora ter slabe 

glasovne higiene (premalo pitja vode, trd zastavek pri fonaciji, močno odkašljevanje 

in odhrkavanje zaradi nabiranja sluzi). Fonacija je napeta, opazno je napenjanje 

vratnih in ţrelnih mišic med fonacijo. Nestabilnost glasu je prisotna v hujši obliki. Glas 

se pogosto zlomi. Po zlomu glasu gospod navadno ni zmoţen nadaljnje fonacije. 

Višina glasu je prenizka. Gospod zmore zadrţati glas /a/ le nekaj sekund. Ne zmore 

variirati jakosti ali višine glasu. Foniatrinja v mnenju navede, da je stik glasilk popoln, 

vendar je leva glasilka počasnejša kot desna. Akustična analiza glasu je pokazala 

izrazita odstopanja v višini temeljne grlene frekvence, motnjo amplitude ali shimmer 

in motnjo višine ali jitter. Formantni prostor je skrčen, kar vpliva na slabo razumljivost 

govora zaradi teţav razlikovanja med posameznimi samoglasniki.  

Gospod je zmoţen večine gibov artikulatorjev, potrebnih za artikulacijo posameznih 

glasov, vendar so ti gibi omejeni po obsegu, tekočnosti in kvaliteti izvedbe. Obraz je 

med mirovanjem nekoliko povešen na desni strani. Opazen je povečan tonus jezika 

in ustnic. Mehko nebo je med mirovanjem in fonacijo normalno. Velofaringealna 

zapora je po mnenju foniatrinje ustrezna. Zmoţnost diadohokineze je osiromašena. 

Gibi so počasni in zatikajoči. Opazna je tudi latenca med navodilom in izvedbo 

naloge. Gospod ne zmore dviga korena jezika ter hitrega spreminjanja pozicije jezika. 

Začetno stanje artikulacije je precej skromno. Gospod zmore artikulirati glasove /b/, 

/m/ in /l/. Zaradi napetosti fonacije zmore artikulirati le zveneče glasove. 

Samoglasniki se med seboj slabo razlikujejo. Glas /a/ je nedefiniran zaradi prevelike 

napetosti jezika med artikulacijo. Omenjene glasove poveţe v zlog, pri tem 

samoglasnikov ni mogoče razlikovati med seboj. Hitrosti govora in prozodije na ZO ni 

zmoţno oceniti, saj gospod ne zmore vezanega govora ali govora v daljši obliki.  
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Gospod komunicira na neverbalni način, predvsem z uporabo gest rok in s 

pogledom. Komunikacija s soprogo po večini poteka z gestami rok in mimiko ter na 

podlagi predvidevanja ali ugibanja soproge. S soprogo uporabljata nekaj 

dogovorjenih gest rok, ki sta jih uvedla sama med gospodovo hospitalizacijo. Gospod 

je v komunikaciji bolj responziven kot asertiven. Kadar ţeli nekaj sporočiti 

sogovorniku, vedno najprej uporabi govor, ko vidi, da je nerazumljen, uporabi geste 

rok in pogled. Šele na pobudo sogovornika uporabi abecedno tablo. Črkovanje je 

ustrezno ohranjeno, komunicira navadno z eno besedo. 

Teţave, povezane z disfagijo, so bile uspešno obravnavane v času rehabilitacije na 

URI – Soča. Ţvečenje poteka normalno. Poţiranje trde hrane in tekočin je dobro, v 

primeru, da hrana ali tekočina zaideta v področje larinksa, se gospod uspešno 

odkašlja. Prisotna je salivacija, ki je moteča predvsem ob poskusih govora. Ob 

mirovanju in ob hranjenju je kontrola sline zadovoljiva. Ob fonaciji se pogosto pojavlja 

kašelj, kar nakazuje na nabiranje sluzi v grlu. 
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3.3.2. Rezultati in interpretacija rezultatov vmesnih ocenjevanj (V1 in V2) 

3.3.2.1. Protokol Robertson Dysarthria Profile (V1 in V2) 

3.3.2.1.1. Dihanje (V1 in V2) 

V tabeli 28 so ocenjene posamezne postavke področja dihanja po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na prvem (v nadaljevanju V1) in drugem (v nadaljevanju 

V2) vmesnem ocenjevanju. 

Tabela 28: Ocena dihanja po protokolu Robertson Dysarthria Profile na V1 in V2 

 V1 V2 

Naloga 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Zadrţi /s/ na izdihu            

'Crescendo' na /s/           

'Diminuendo' na /s/           

Ponovi serijo /s/           

Sinhroniziranost dihanja in fonacije           

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Gospod ne zmore artikulirati glasu /s/, zato ocenjevanje izvajam na glasu /ʃ/. Izdih na 

/ʃ/ na V1 zmore zadrţati 10 sekund, na V2 pa 12 sekund. Ponovi serijo štirih ritmičnih 

/ʃ/. Na V1 zmore nakazati spreminjanje jakosti izdiha, vendar slabo kontrolira izdih, 

medtem ko na V2 gospod zadovoljivo spreminja jakost izdiha, pri tem se izdih 

nekoliko skrajša. Sinhronizacija dihanja in fonacije je zadovoljiva, vendar je izraba 

zraka še vedno neekonomična, pri fonaciji se glas lomi. Zaradi ţelje po čim daljšem 

izdihu je vdih prehiter in količinsko prevelik. V tabeli 29 so ocenjene tudi opisne 

postavke za V1 in V2. Ocenim tudi opisne postavke:  

Tabela 29: Opisne postavke področja dihanja po protokolu Robertson Dysarthria Profile na V1 in V2 

 V1 in V2 

Dihanje BREZ STRIDORJA S STRIDORJEM 

Dihanje ob mirovanju NORMALNO  PLITKO 

Dihanje med govorom NORMALNO PLITKO 

Hitrost dihanja ob mirovanju NORMALNA HITRA POČASNA 

Hitrost dihanja med govorom NORMALNA HITRA POČASNA 

Oseba govori na IZDIHU VDIHU REZIDUALNEM ZRAKU 
 

Dihanje v mirovanju je normalno. Izdih se je podaljšal na 12 sekund, kar še vedno ne 

dosega kapacitete za dosego tipične verbalne zmoţnosti, ki je okoli 20 sekund. 

Koordinacija dihanja in fonacije je pomanjkljiva, kar se kaţe predvsem kot 

neekonomična raba izdiha pri fonaciji. Zmore artikulirati en zlog na vdih. 
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3.3.2.1.2. Fonacija (V1 in V2) 

V tabeli 30 so ocenjene posamezne postavke področja fonacije po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na V1 in V2. 

Tabela 30: Ocena fonacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na V1 in V2 

 V1 V2 

Naloga 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Iniciacija /a:/           

Zadrţi /a:/           

Reče glasno /a:/           

'Crescendo' na /a:/           

'Diminuendo' na /a:/           

Ponovi serijo /a:/           

Dvigne višino glasu na /a:/           

Zniţa višino glasu na /a:/           

Drsi z glasom gor po lestvici na /a:/           

Drsi z glasom dol po lestvici na /a:/           

Obdrţi ustrezno jakost pri govoru           

Kvaliteta glasu           

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Zmoţnost fonacije se je precej izboljšala. Iniciacija fonacije na /a/ je ustreznejša, glas 

je stabilnejši. Na V2 je fonacija manj napeta. Gospod zmore zadrţati glas /a/ za 7 

sekund na V1 in 10 sekund na V2. Vzpostavljena je boljša kontrola glasu. Na V1 

gospod nakaţe spreminjanje jakosti ali višine glasu, na V2 uspešno variira jakost 

glasu, pri tem je naraščanje jakosti boljše. Prav tako je opazna boljša kontrola višine 

glasu na V2, opazno je laţje spreminjanje višine navzgor kot navzdol. Glas je še 

vedno nekoliko hripav, predvsem na začetku obravnave. Na V2 med obravnavo 

hripavost izginja. Napetost fonacije je manjša, prav tako se glas manjkrat zlomi. 

Višina glasu je prenizka, intonacija monotona.  

Opisne postavke so ocenjene v tabeli 31: 

Tabela 31: Opisne postavke področja fonacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na V1 in V2 

 V1 in V2 

Višina glasu SE ZLOMI SE NE ZLOMI 

Višina glasu pri 

govoru  

NORMALNA  PREVISOKA PRENIZKA 

Intonacija govora  NORMALNA MONOTONA NEPRIMERNA 

Resonanca glasu NORMALNA HIPERNAZALNA HIPONAZALNA 

Kvaliteta glasu NORMALNA HRIPAVA  ZADIHANA 

  PRETRGANA NAPETA  ŠIBKA 
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3.3.2.2. Akustična analiza glasu (V1 in V2) 

V tabeli 32 so prikazani podatki akustične analize glasu z računalniškim programom 

Praat na V1 in V2. Opazovani so bili naslednji parametri: temeljna grlna frekvenca 

(f0), motnja amplitude ali shimmer, motnja višine ali jitter in formantna struktura (prvi 

formant ali F1 in drugi formant ali F2) posameznih mejnih glasov (/a/, /i/ in /u/). 

Tabela 32: Akustična analiza glasu za glasove /a/, /i/ in /u/ narejena z računalniškim programom Praat 

na V1 in V2 

 /a/ /i/ /u/ 

 V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Temeljna 
grlna 
frekvenc
a (f0) 

Min–Max 
(Hz) 

83–93 82–113 85–97 100–118 84–89 95–115 

M (Hz) 88 99 91 109 86 107 

Me (Hz) 88 102 91 110 86 108 

SD (Hz) 2,6 7,8 3 11,8 1,2 12,6 

Shimmer (%) 14,07 11,9 11,56 14,8 10,71 16,4 

Jitter (%) 2,08 1,8 1,49 3,2 2,27 3,7 

Formantna 
struktura 

F1 (Hz) 644 832 431 426 512 441 

F2 (Hz) 1686 1621 2256 1798 1422 1158 
 

Legenda: Opazovane vrednosti temeljne grlne frekvence so: Min–Max (Hz), ki je minimalna in 
maksimalna vrednost f0, M ali aritmetična sredina, Me ali mediana, SD ali standardni odklon. Vse so 
izraţene v hercih (Hz). Vrednosti shimmer in jitter so izraţene v odstotkih (%). Formantna struktura 
prikazuje vrednosti prvega (F1) in drugega formanta (F2) v hercih (Hz). 

Povprečna temeljna grlena frekvenca (f0) za odrasle moške med 60. in 69. letom 

starosti se giblje okoli 118 Hz, s standardnim odklonom (v nadaljevanju SD) okoli 15 

Hz (Baken in Orlikoff, 2000). Rezultati f0 gospoda z dizartrijo na V1 nakazujejo, da je 

njegov glas prenizek (M f0 = 86–91 Hz), medtem ko je na V2 gospodov glas v 

primerjavi s predhodnimi ocenjevanji višji, povprečna vrednost f0 (M f0 = 102–110 Hz) 

je primerljiva z zgoraj omenjeno normo, upoštevajoč SD. Odstopanje vrednosti SD na 

V1 pripisujem krajšemu posnetku. 

Parametra shimmer in jitter nakazujeta na stabilnost glasu (Hočevar Bolteţar, 2010), 

njune mejne vrednosti, ki nakazujejo na moţnost pojava patologije glasu so 1,04 % 

za parameter jitter in 3,81 % za shimmer (Williamson, 2014). Rezultati na V1 in V2 

glasu gospoda z dizartrijo presegajo mejo patologije, kar nakazuje na odstopanje 

glasovne kvalitete od tipičnega glasu. Doseţena vrednost parametra shimmer na V1 

je med 10,71–14,07 %, na V2 pa med 11,9–16,4 %, kar je pribliţno 3- do 4-krat 

preseţena vrednost, parameter jitter pa med 1,47–2,27 % na V1 in med 1,8–3,7 %, 

kar je pribliţno enkrat na V1 in 1- do 4-krat preseţena vrednost na V2. Vrednosti 

parametrov jitter in shimmer nakazujejo na nekoliko večjo glasovno nestabilnost v 

primerjavi z V1, kjer so vrednosti ţe nekoliko padle.  

Spodnje slike prikazujejo spektrograme posameznih opazovanih glasov, kjer vidimo, 

da je fonacija kontinuirana, brez oz. z manjšimi pojavi lomljenja glasu, kar je verjetno 

posledica prehlada gospoda ob V2.  
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Slika 4: Spektrogram glasu /a/ na V1. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0).  

 

 

Slika 5: Spektrogram glasu /a/ na V2. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 
temeljno grlno frekvenco (f0). Z rumenimi krogi so označeni pojavi lomljenja glasu. 
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Slika 6: Spektrogram glasu /i/ na V1. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa temeljno 

grlno frekvenco (f0).  

 

 

Slika 7: Spektrogram glasu /i/ na V2. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa temeljno 

grlno frekvenco (f0). Z rumenimi krogi so označeni pojavi lomljenja glasu. 
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Slika 8: Spektrogram glasu /u/ na V1. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0). 

 

 

Slika 9: Spektrogram glasu /u/ na V2. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0). 

V tabeli 33 so zbrane vrednosti F1 in F2 na formantni analizi samoglasnikov. 

Vrednosti, pridobljene na V1 in V2, lahko primerjamo z vrednostmi tipičnega govora 

odrasle osebe brez teţav. 
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Tabela 33: Primerjava vrednosti F1 in F2 na V1 in V2 z vrednostmi tipičnega govora odrasle osebe 

brez teţav 

  /a/ /i/ /u/ 

  V1 V2 TG V1 V2 TG V1 V2 TG 

Formantna 
struktura 

F1 (Hz) 644 832 735 431 426 301 512 441 317 

F2 (Hz) 1686 1621 1362 2256 1798 2250 1422 1158 621 
Legenda: V1 – vrednosti F1 in F2 na V1, V2 – vrednosti F1 in F2 na V2, TG – vrednosti F1 in F2 

tipičnega govora osebe brez teţav (Ozbič, 1998) 

Vrednosti F1 in F2 na V1 in V2 odstopajo od vrednosti F1 in F2 pri tipičnem govoru 

odrasle osebe brez teţav, kar razloţi oteţeno razlikovanje med posameznimi 

samoglasniki. Vrednosti F1 in F2 so v primerjavi z V1 bliţe vrednostim tipičnega 

govora. Opazno je izboljšanje samoglasniškega formantnega prostora gospoda z 

dizartrijo, ki se je, predvsem v primerjavi z ZO, razširil. Tako se opazovana akustična 

podoba samoglasnikov pribliţuje tipičnemu govoru.  

Shemi 4 in 5 omogočata primerjavo samoglasniškega formantnega prostora gospoda 

z dizartrijo s prostorom tipičnega govora odrasle osebe brez teţav. Opazimo, da je 

formantni prostor opazovanih glasov oţji v primerjavi s formantnim prostorom govora 

odrasle osebe brez teţav. V primerjavi z ZO so se na V1 in V2 tako vrednosti F1 in 

F2 pribliţale vrednostim tipičnega govora odrasle osebe brez teţav, s čimer se je 

formantni prostor pomembno razširil. Kljub temu ostajajo vrednosti F1 in F2 

previsoke, kar oteţuje razlikovanje med posameznimi samoglasniki. 

 

Shema 4: Primerjava samoglasniškega formantnega prostora gospoda z dizartrijo s povprečnim 
govorcem na V1. Modri trikotnik prikazuje formantni prostor odraslega govorca brez teţav, oranžni 

pa formantni prostor gospoda z dizartrijo. 
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Zanimivo odstopanje opazimo pri glasu /a/, kjer sta vrednosti F1 in F2 izstopili iz 

formantnega prostora tipičnega govora ter presegli vrednosti obeh predhodnih 

ocenjevanj. Takšno odstopanje je verjetno pogojeno s prehodno hripavostjo, 

povezano s prehladom gospoda v času drugega ocenjevanja, in z dejstvom, da je bil 

glas /a/ prvi, ki je bil posnet za namene ocenjevanja. Gospod bi verjetno potreboval 

nekaj več glasovnega ogrevanja, glede na to, da verbalni način komunikacije 

trenutno ni njegov primarni način komuniciranja v vsakdanjem ţivljenju. Zaradi 

neredne rabe glasu ima gospod nekaj teţav z glasovno higieno, ki je verjetno v času 

prehlada še nekoliko oteţena.  

 

Shema 5: Primerjava samoglasniškega formantnega prostora gospoda z dizartrijo s povprečnim 
govorcem na V2. Modri trikotnik prikazuje formantni prostor odraslega govorca brez teţav, oranžni 

pa formantni prostor gospoda z dizartrijo. 

Akustična analiza glasu je pokazala odstopanja na vseh opazovanih karakteristikah 

glasu: temeljni grleni frekvenci, motnjo amplitude ali shimmer, motnjo višine ali jitter 

ter formantni strukturi opazovanih glasov (F1 in F2). 

Glas gospoda z dizartrijo je na V1 prenizek, medtem ko je na V2 primerljiv s tipičnim 

govorom odrasle osebe brez teţav. Na V1 je opazno izboljšanje v stabilnosti glasu, 

kjer ni bilo opaznega lomljenja glasu. Na V2 je bilo zaradi prehlada zopet opazno 

lomljenje glasu in hripavost. V primerjavi z ZO se je formantni prostor povečal. 

Opazno pa je predvsem odstopanje formantne struktura glasu /a/ na V2, kjer sta 

vrednosti F1 in F2 izstopili iz formantnega prostora tipičnega govora ter presegli 

vrednosti obeh predhodnih ocenjevanj. Odstopanje je pogojeno s prehodno 

hripavostjo, povezano s prehladom gospoda v času drugega ocenjevanja. Vrednosti 

F1 in F2 preostalih glasov ostajajo previsoke, kar oteţuje razlikovanje med 

posameznimi samoglasniki. 
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3.3.2.3. GIRBAS lestvica za oceno glasu (V1 in V2) 

V tabeli 34 so zbrane ocene posameznih parametrov po GIRBAS lestvici na V1 in 

V2. 

Tabela 34: ocena glasu po GIRBAS lestvici na V1 in V2 

Parameter Ocena V1 Ocena V2 

G splošna ocena 0 1 2 3 0 1 2 3 

I nestabilnosti 0 1 2 3 0 1 2 3 

R hripavost 0 1 2 3 0 1 2 3 

B zadihanost 0 1 2 3 0 1 2 3 

A šibkost 0 1 2 3 0 1 2 3 

S stisnjenost 0 1 2 3 0 1 2 3 

Legenda: 0 – ni prisotno, 1 – prisotno v blaţji obliki, 2 – prisotno v srednje hudi obliki, 3 – prisotno v 

hujši obliki 

Splošna ocena glasu je na V1 ocenjena z 2, kar pomeni, da so glasovne motnje 

prisotne v srednje hudi obliki, na V2 pa z ocenama 1 in 2, kar pomeni, da so 

glasovne motnje prisotne v blaţji do srednje hudi obliki. Nestabilnost glasu je na V1 

prisotna v srednje hudi obliki, na V2 pa v blaţji obliki. Na V1 se gospodov glas med 

slabo razumljivim govorom večkrat zlomi, vendar je po zlomu glasu gospod zmoţen 

nadaljnje fonacije v večini primerov. Na V2 je gospod s pomočjo naučenih strategij 

zmoţen dokaj uspešne kontrole glasu. Nestabilnost glasu je na V2 še vedno opazna, 

predvsem kadar je gospod čustveno razburjen (ţeli nekaj na hitro sporočiti, je slabe 

volje, razdraţen, vzhičen ipd.). Hripavost je na V1 prisotna v srednje hudi, na V2 pa v 

blaţji obliki, kar je posledica predvsem neredne rabe glasu in slabe glasovne higiene 

(močno odhrkavanje in odkašljevanje ter premalo zauţite tekočine). Glas na V1 in V2 

ni zadihan niti šibek, nasprotno, glas je pogosto napet in preglasen za razmere 

sproščenega govora v mirni komunikacijski situaciji. Največjo teţavo na V1 in V2 

predstavlja stisnjenost glasu, ki je na V1 prisotna v srednje hudi obliki, na V2 pa v 

blagi do srednje hudi obliki. Opazno je napenjanje vratnih mišic med fonacijo in slaba 

podpora diafragmalne mišice. Na stisnjenost in nestabilnost glasu močno vpliva tudi 

gospodova impulzivna narava ter velika ţelja po govoru, ki je nekompatibilna z 

njegovimi trenutnimi govornimi zmoţnostmi. 
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3.3.3. Rezultati in interpretacija končnega ocenjevanja (KO) 

3.3.3.1. Protokol Robertson Dysarthria Profile (KO) 

3.3.3.1.2. Dihanje (KO) 

V tabeli 35 so ocenjene posamezne postavke področja dihanja po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 35: Ocena dihanja po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Zadrţi /s/ na izdihu       

'Crescendo' na /s/      

'Diminuendo' na /s/      

Ponovi serijo /s/      

Sinhroniziranost dihanja in fonacije      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Gospod ne zmore artikulirati glasu /s/ zato ocenjevanje izvajam na glasu /ʃ/. Najdaljši 

izdih na /ʃ/ še vedno zadrţi za 12 sekund. Ponovi serijo petih ritmičnih /ʃ/. Dobro 

zmore povečati jakost izdiha, medtem ko je zmanjšanje jakosti zanj nekoliko teţje. 

Sinhronizacija dihanja in fonacije je zadovoljiva. Izraba zraka je še vedno 

neekonomična predvsem pri koordinaciji dihanja s fonacijo. V tabeli 36 so ocenjene 

tudi opisne postavke:  

Tabela 36: Opisne postavke področja dihanja po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

 V1 in V2 

Dihanje BREZ STRIDORJA S STRIDORJEM 

Dihanje ob mirovanju NORMALNO  PLITKO 

Dihanje med govorom NORMALNO PLITKO 

Hitrost dihanja ob mirovanju NORMALNA HITRA POČASNA 

Hitrost dihanja med govorom NORMALNA HITRA POČASNA 

Oseba govori na IZDIHU VDIHU REZIDUALNEM ZRAKU 

 

Dihanje v mirovanju je normalno. Koordinacija dihanja in fonacije je zadovoljiva, 

vendar še vedno omejena na zmoţnost produkcije enega razumljivega zloga na 

izdih. Gospod zmore producirati tudi dvozloţno besedo na izdih, vendar je pri tem 

artikulacija nekoliko zabrisana in s tem slabša razumljivost govora. 
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3.3.3.1.3. Fonacija (KO) 

V tabeli 37 so ocenjene posamezne postavke področja fonacije po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 37: Ocena fonacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Iniciacija /a:/      

Zadrţi /a:/      

Reče glasno /a:/      

'Crescendo' na /a:/      

'Diminuendo' na /a:/      

Ponovi serijo /a:/      

Dvigne višino glasu na /a:/      

Zniţa višino glasu na /a:/      

Drsi z glasom gor po lestvici na /a:/      

Drsi z glasom dol po lestvici na /a:/      

Obdrţi ustrezno jakost pri govoru      

Kvaliteta glasu      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

V tabeli 38 so ocenjene tudi opisne postavke. 

Tabela 38: Opisne postavke področja fonacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

 V1 in V2 

Višina glasu SE ZLOMI SE NE ZLOMI 

Višina glasu pri 

govoru  

NORMALNA  PREVISOKA PRENIZKA 

Intonacija govora  NORMALNA MONOTONA NEPRIMERNA 

Resonanca glasu NORMALNA HIPERNAZALNA HIPONAZALNA 

Kvaliteta glasu NORMALNA HRIPAVA  ZADIHANA 

  PRETRGANA NAPETA  ŠIBKA 
 

Iniciacija fonacije na /a/ je ustreznejša, glas je stabilnejši, fonacija manj napeta. 

Gospod zmore zadrţati glas /a/ za 10 sekund. Vzpostavljena je boljša kontrola glasu, 

gospod uspešno variira jakost glasu, pri tem je naraščanje jakosti boljše. Prav tako je 

opazna boljša kontrola višine glasu, opazno je laţje spreminjanje višine navzgor kot 

navzdol. Višina glasu se bliţa normalni, intonacija ostaja monotona. 
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3.3.3.1.4. Obrazna muskulatura (KO) 

V tabeli 39 so ocenjene posamezne postavke področja obrazne muskulature po 

protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 39: Ocena obrazne muskulature po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Simetrija obraza ob mirovanju      

Spremeni izraz v nasmeh      

Našobi ustnice      

Razpotegne ustnice      

Obdrţi zaprte ustnice ob mirovanju      

Zapre ustnice med govorom      

Odpre/zapre usta      

Premakne čeljust v desno      

Premakne čeljust v levo      

Izplazi jezik      

Jezik pomakne nazaj v usta      

Premakne jezik v desno      

Premakne jezik v levo      

Jezik vodi preko vseh zob       

Pomakne konico jezika v desno lice      

Pomakne konico jezika v levo lice      

Dvigne konico jezika v ustih      

Dvigne konico jezika zunaj ust      

Dvigne mehko nebo pri /a:/      

Dvigne mehko nebo na seriji /a:/      
 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Opisne postavke so ocenjene v tabeli 40: 

Tabela 40: Ocena obrazne muskulature po protokolu Robertson Dysarthria profile na KO 

 KO 

Obraz med 

mirovanjem 

POVEŠEN NA DESNI POVEŠEN NA LEVI SE PREMIKA 

NEPROSTOVOLJNO 

Med mimiko 

nasmeha 

POVEŠEN NA DESNI  POVEŠEN NA LEVI  SE PREMIKA 

NEPROSTOVOLJNO 

Tonus ustnic NORMALEN POVEČAN ZMANJŠAN 

Jezik med 

mirovanjem 

NORMALEN VELIK MAJHEN 

OHLAPEN KEPAST ATROFIČEN 

TREMOR FASCIKULACIJE OBLOŢEN Z OSTANKI 

HRANE 

ODKLONJEN V DESNO ODKLONJEN V LEVO 
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Tonus jezika je NORMALEN POVEČAN ZMANJŠAN 

Mehko nebo med 

mirovanjem 

NORMALNO  ODKLONJENO LEVO ODKLONJENO 

DESNO 

Mehko nebo med 

fonacijo 

NORMALNO  ODKLONJENO LEVO ODKLONJENO 

DESNO 

Od začetnega ocenjevanja so se gibi nekoliko izboljšali po obsegu in tekočnosti. 

Tonus jezika je še vedno nekoliko povečan, vendar je jezik med samo artikulacijo 

veliko laţje vodljiv in sproščen. Gibanje jezika je bolj fleksibilno. Mehko nebo je 

normalno gibljivo.  

3.3.3.1.5. Diadohokineza (KO) 

V tabeli 41 so ocenjene posamezne postavke področja diadohokineze po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 41: Ocena diadohokineze po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

1. Hitro odpira/zapira usta       

2. Hitro našobi/razpotegne ustnice      

3. Hitro izplazi/pomakne jezik nazaj v usta      

4. Hitro premika konico jezika gor/dol      

5. Hitro premika jezik levo in desno      

6. Hitro ponavlja /u-i/      

7. Hitro ponavlja 'pa…'      

8. Hitro ponavlja 'ta…'      

9. Hitro ponavlja 'ka…'      

10. Hitro ponavlja 'kala…'      

11. Hitro ponavlja 'p.t.k…'      
 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

V tabeli 42 lahko vidimo oceno posameznih postavk diadohokineze.  

Tabela 42: Podrobnejša ocena posameznih postavk diadohokineze po protokolu Robertson 
Dysarthria Profile na KO 

 Št. ponovitev 
v 5 sekundah 

 Št. ponovitev 
v 5 sekundah 

1. odpira/zapira usta  5 6. ponavlja 'p.t.k…' 0 

2. našobi/razpotegne 
ustnice 

4 7. ponavlja /u-i/ 4 

3. izplazi/pomakne jezik 
nazaj v usta 

5 8. ponavlja 'pa…' 5 

4. premika konico jezika 
gor/dol 

5 9. ponavlja 'ta…' 4 

5. premika jezik levo in 
desno 

5 10. ponavlja 'ka…' 0 

  11. ponavlja 'kala…' 0 
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Zmoţnost diadohokineze je šibka. Gospod je sicer napredoval v hitrosti gibov 

odpiranja in zapiranja ust, šobljenja in razpotegovanja ustnic, izplazenja jezika in 

pomikanja nazaj v usta, premikanja konice jezika gor in dol ter premikanja jezika levo 

in desno. Gibi niso tekoči. Poleg tega jih gospod zaradi časovnega pritiska ne izvaja 

natančno. Nekajkrat ponovi izolirana zloga /pa/ in /ta/, vendar ne zmore spretnega 

spreminjanja pozicij ostalih gibov diadohokineze. Ne zmore velarnega glasu /k/. 

3.3.3.1.6. Refleksi (KO) 

V tabeli 43 so ocenjene posamezne postavke področja refleksov po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 43: Ocena refleksov po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Ţvečenje      

Poţiranje trde hranjenje      

Poţiranje tekočin      

Salivacija ob mirovanju      

Salivacija ob govoru      

Salivacija ob hranjenju      

Kašelj/čisto grlo      
 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Ţvečenje poteka normalno. Kontrola ob poţiranju trde hrane in tekočin je dobra. 

Občasno se gospodu pri pitju še zaleti, ob tem se uspešno odkašlja. Salivacija se je 

zmanjšala predvsem zaradi rabe Scopoderm obliţev. Kljub temu je kontrola sline še 

nekoliko slabša ob govoru.  

 

3.3.3.1.7. Artikulacija (KO) 

V tabeli 44 so ocenjene posamezne postavke področja artikulacije po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 44: Ocena artikulacije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

1. Ponovi začetne soglasnike      

2. Pravilnost izreke samoglasnikov      

3. Ponovi soglasniški sklop      

4. Ponovi večzloţne besede       

5. Ponovi frazo      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 
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V tabeli 45 lahko vidimo podrobnejšo oceno postavk 1, 3, 4 in 5 iz tabele 41.  

Tabela 45: Podrobnejša ocena posameznih postavk artikulacije na KO 

1. Začetni soglasniki 3. Soglasniški sklopi 4. Večzloţne besede 

pav + plato / koledar / 

bik + brat / pepermint + 

tok + tri / kartograf / 

dan + klekljati / monotonija + 

kot / kviz / ekskurzija / 

gol / grozd / avtobiografija / 

fen + flavta / SKUPAJ 2 

vas + frača / 

sok / frizer / 

zob / spanje / 

cilj / smeh / 

šal + star / 

ţig + skok / 5. Fraze 

čaj + sladoled / Odprite vrata! / 

lev + splav / Pridite notri in sedite. / 

rak / strah / Ali boste kozarec vode? / 

hec / skriti / Ali ţelite še kaj? / 

jeţ + mango / SKUPAJ 0 

miš + prst / 

nos + palčka / 

SKUPAJ  13  SKUPAJ 0 
 

Legenda: / – ne zmore, + – zmore 

Končno stanje artikulacije se je precej izboljšalo, predvsem pri produkciji posameznih 

glasov. Gospod zmore artikulirati vse glasove, razen sičnikov /c/, /s/ in /z/, vibranta /r/ 

ter velarnih glasov /h/, /k/, /g/. V večini primerov mu uspe razlikovati glasove po 

zvenečnosti. Samoglasniki se bolje razlikujejo. Obstaja še podobnost med 

glasovoma /e/ in /i/. Jezik je v pravilnejši legi za artikulacijo glasu /a/. Glasove 

povezuje v CV, VC in VCV zloge. Ne zmore ponoviti soglasniških sklopov ali fraz. 

Zmore ponoviti večzloţne besede, kadar te ne vsebujejo zahtevnejših soglasniških 

sklopov, pri tem besedo zloguje.  
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3.3.3.1.8. Razumljivost (KO) 

V tabeli 46 so ocenjene posamezne postavke področja razumljivosti po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 46: Ocena razumljivosti po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Razumljivost branja logopedu      

Razumljivost branja sorodniku/prijatelju      

Razumljivost branja neznancu      

Razumljivost govora logopedu      

Razumljivost govora sorodniku/prijatelju      

Razumljivost govora neznancu      

 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Branje je nerazumljivo logopedu, bliţnjim in neznancem. Govor je v znanem 

kontekstu slabo razumljiv logopedinji in soprogi. Gospod za komunikacijo še vedno 

uporablja abecedno tablo ali neverbalno komunikacijo, predvsem geste in mimiko. 

Poleg tega je nov cilj v logopedski obravnavi tudi uvajanje komunikatorja s 

sintetizatorjem govora. 

 

3.3.3.1.9. Hitrost in prozodija (KO) 

V tabeli 47 so ocenjene posamezne postavke področja hitrosti in prozodije po 

protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO. 

Tabela 47: Ocena hitrosti in prozodije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na KO 

Naloga 5 4 3 2 1 

Obdrţi primerno hitrost govora      

Pospešuje hitrost govora      

Obdrţi primeren ritem govora      

Uporablja primerno intonacijo govora      

Imitira različne poudarke govora      
 

Legenda: 5 – dobro, 4 – ustrezno, 3 – zadovoljivo, 2 – šibko, 1 – ni prisotno 

Hitrosti govora in prozodije tudi na KO ni zmoţno oceniti, saj gospod ne zmore 

vezanega govora ali govora v daljši obliki. Komunikacija še vedno bolj ali manj 

poteka na neverbalnem nivoju. V logopedski obravnavi se uvaja komunikator s 

sintetizatorjem govora. 
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Opisni postavki sta ocenjeni v tabeli 48: 

Tabela 48: Ocena opisnih postavk hitrosti in prozodije po protokolu Robertson Dysarthria Profile na 

KO 

 ZO 

Hitrost NORMALNA PREPOČASNA PREHITRA POHITEVA UPOČASNJUJE 

Ritem  NORMALEN ZLOGUJE STACCATO 

S PODALJŠEVANJI S PREMALO BESEDNIMI POUDARKI 

 

Gospod zmore zelo upočasnjeno in zlogovano komunikacijo, ki je na nivoju 

enobesednega govora. Govor je slabo razumljiv v znanem kontekstu, v neznanem 

kontekstu govor ni razumljiv. 

3.3.3.2. Akustična analiza glasu (KO) 

V tabeli 49 so prikazani podatki akustične analize glasu z računalniškim programom 

Praat na V2. Opazovani so bili naslednji parametri: temeljna grlna frekvenca (f0), 

motnja amplitude ali shimmer, motnja višine ali jitter in formantna struktura (prvi 

formant ali F1 in drugi formant ali F2) posameznih mejnih glasov (/a/, /i/ in /u/). 

Tabela 49: Akustična analiza glasu za glasove /a/, /i/ in /u/ narejena z računalniškim programom Praat 
na KO 

 /a/ /i/ /u/ 

Temeljna 
grlna 
frekvenca 
(f0) 

Min–Max 
(Hz) 

86–128 100–116 95–145 

M (Hz) 94 108 106 

Me (Hz) 93 107 103 

SD (Hz) 6,84 10,13 11,7 

Shimmer (%) 16,7 16,2 15,1 

Jitter (%) 1,6 3,1 3,1 

Formantna 
struktura 

F1 (Hz) 690 466 435 

F2 (Hz) 1445 1846 1144 
 

Legenda: Opazovane vrednosti temeljne grlne frekvence so: Min–Max (Hz), ki je minimalna in 

maksimalna vrednost f0, M ali aritmetična sredina, Me ali mediana, SD ali standardni odklon. Vse so 

izraţene v hercih (Hz). Vrednosti shimmer in jitter so izraţene v odstotkih (%). Formantna struktura 

prikazuje vrednosti prvega (F1) in drugega formanta (F2) v hercih (Hz). 

Povprečna temeljna grlena frekvenca (f0) za odrasle moške med 60. in 69. letom 

starosti se giblje okoli 118 Hz, s standardnim odklonom (v nadaljevanju SD) okoli 15 

Hz (Baken in Orlikoff, 2000). Rezultati KO f0 gospoda z dizartrijo nakazujejo, da je 

gospodov glas višji kot na ZO (M f0 = 94–108 Hz). Tudi SD je primerljiva z normami. 

Gospod je s svojim glasom bolj zadovoljen, čeprav opisuje, da je niţji kot pred 

nesrečo, vendar meni, da opaţa napredek v višini.  
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Parametra shimmer in jitter nakazujeta na stabilnost glasu (Hočevar Bolteţar, 2010), 

njune mejne vrednosti, ki nakazujejo na moţnost pojava patologije glasu, so 1,04 % 

za parameter jitter in 3,81 % za shimmer (Williamson, 2014). Rezultati KO glasu 

gospoda z dizartrijo presegajo mejo patologije, kar kaţe na to, da je glas nestabilen v 

primerjavi s tipičnim glasom osebe brez teţav. Doseţena vrednost parametra 

shimmer na KO je med 15,1–16,7 %, kar je pribliţno 4-krat preseţena vrednost, 

parameter jitter pa med 1,6–3,1 %, kar je pribliţno 2- do 3-krat preseţena vrednost. 

Vrednosti parametrov shimmer in jitter so ostale podobne kot na ZO, kar pomeni, da 

se je na V1 in V2 kazalo manjše izboljšanje v stabilnosti glasu. Verjetno k temu 

prispeva predvsem neredna raba glasu in pomanjkljiva glasovna higiena (hripavost 

predvsem na začetku govora zaradi nabiranja sluzi, posledično močno odkašljevanje 

in odhrkavanje ter premalo pitja vode).  

Naslednje slike prikazujejo spektrograme posameznih opazovanih glasov, kjer 

vidimo, da je fonacija dokaj kontinuirana, z manjšimi pojavi lomljenja glasu.  

  

Slika 10: Spektrogram glasu /a/ na KO. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0). Z rumenimi krogi so označeni pojavi lomljenja glasu. 
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Slika 11: Spektrogram glasu /i/ na KO. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0). Z rumenimi krogi so označeni pojavi lomljenja glasu. 

 

 

Slika 12: Spektrogram glasu /u/ na KO. Rdeča barva predstavlja formantno strukturo, modra pa 

temeljno grlno frekvenco (f0). 

V tabeli 50 so zbrane vrednosti F1 in F2 na formantni analizi samoglasnikov. 

Vrednosti, pridobljene na KO, lahko primerjamo z vrednostmi tipičnega govora 

odrasle osebe brez teţav. 
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Tabela 50: Primerjava vrednosti F1 in F2 na KO z vrednostmi tipičnega govora odrasle osebe brez 

teţav 

  /a/ /i/ /u/ 

  KO TG KO TG KO TG 

Formantna 
struktura 

F1 (Hz) 690 735 466 301 435 317 

F2 (Hz) 1445 1362 1846 2250 1144 621 
 

Legenda: KO – vrednosti F1 in F2 na KO, TG – vrednosti F1 in F2 tipičnega govora osebe brez teţav 

(Ozbič, 1998) 

V primerjavi z ZO je opazno izboljšanje formantne strukture opazovanih glasov, kar je 

še bolj razvidno na shemi 6, kjer je izrisan formantni prostor gospoda z dizartrijo. 

Formantni prostor opazovanih glasov je oţji v primerjavi s formantnim prostorom 

govora odrasle osebe brez teţav, vendar so se vrednosti F1 in F2 bliţale vrednostim 

tipičnega govora odrasle osebe brez teţav. Glede na ZO se je formantni prostor 

pomembno razširil in lokaliziral znotraj formantnega prostora tipičnega govora osebe 

brez teţav.  

 

Shema 6: Primerjava samoglasniškega formantnega prostora gospoda z dizartrijo s povprečnim 
govorcem na KO. Modri trikotnik prikazuje formantni prostor odraslega govorca brez teţav, oranžni 

pa formantni prostor gospoda z dizartrijo. 
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Akustična analiza glasu je pokazala odstopanja na vseh opazovanih karakteristikah 

glasu: temeljni grleni frekvenci, motnjo amplitude ali shimmer, motnjo višine ali jitter 

ter formantni strukturi opazovanih glasov (F1 in F2). 

Glas gospoda z dizartrijo je na spodnji meji višine, ki je tipična za odraslega moškega 

med 60. in 70. letom starosti. Glas je podobno nestabilen kot na ZO. Verjetno k temu 

prispeva predvsem neredna raba glasu in pomanjkljiva glasovna higiena. Lomljenje 

glasu se redkeje pojavi kot na ZO. V primerjavi z ZO se je formantni prostor povečal 

in lokaliziral znotraj formantnega prostora tipičnega govora osebe brez teţav.  

 

3.3.3.3. GIRBAS lestvica za oceno glasu (KO) 

V tabeli 51 so zbrane ocene posameznih parametrov po GIRBAS lestvici na KO. 

Tabela 51: ocena glasu po GIRBAS lestvici 

Parameter Ocena 

G splošna ocena 0 1 2 3 

I nestabilnosti 0 1 2 3 

R hripavost 0 1 2 3 

B zadihanost 0 1 2 3 

A šibkost 0 1 2 3 

S stisnjenost 0 1 2 3 

Legenda: 0 – ni prisotno, 1 – prisotno v blaţji obliki, 2 – prisotno v srednje hudi obliki, 3 – prisotno v 
hujši obliki 

Med V2 in KO ni bilo opaznih večjih razlik pri oceni glasu z GIRBAS lestvico. Splošna 

ocena glasu je ocenjena z ocenama 1 in 2, kar pomeni, da so glasovne motnje 

prisotne v blaţji do srednje hudi obliki. Nestabilnost glasu je prisotna v blaţji obliki. 

Gospod je s pomočjo naučenega zmoţen dokaj uspešne kontrole glasu. Nestabilnost 

glasu je še vedno opazna, predvsem kadar je gospod čustveno razburjen (ţeli nekaj 

na hitro sporočiti, je slabe volje, razdraţen, vzhičen ipd.). Hripavost je prisotna v 

blaţji obliki, kar je posledica predvsem neredne rabe glasu in slabe glasovne higiene 

(močno odhrkavanje in odkašljevanje ter premalo zauţite tekočine). Glas ni zadihan 

niti šibek. Največjo teţavo še vedno predstavlja stisnjenost glasu, ki je prisotna v 

blagi do srednje hudi obliki. Stisnjenost glasu je pogojena predvsem z gospodovo 

impulzivnostjo ter razkorakom med ţeljo po govoru in njegovimi trenutnimi govornimi 

zmoţnostmi. 
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3.3.3.4. Opis komunikacije na podlagi pogovora s soprogo, logopedinjo in 

opazovanj (KO) 

Kljub napredku na področju dihanja, fonacije in predvsem artikulacije je gospodova 

komunikacija še vedno nefunkcionalna.  

V domačem okolju gospod še vedno redko uporablja govor in preteţno komunicira 

na neverbalni način, z uporabo gest in s pogledom. Komunikacija s soprogo še 

vedno temelji na njenem predvidevanju ali ugibanju sporočila gospoda.  

Gospod je napredoval predvsem na področju responzivnosti, saj na lastno pobudo 

uporablja abecedno tablo, kljub temu da še vedno občasno ţeli najprej uporabiti 

govor. Z neznanim sogovorcem gospod ne daje pobude za komunikacijo.  

Gospod se je po dobrem letu odklanjanja komunikacijskega pripomočka odločil zanj. 

Logopedska obravnava se bo usmerila v uvajanje komunikacijskega pripomočka, 

tabličnega računalnika z ustrezno programsko opremo in s sintetizatorjem govora.  
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3.4. Diskusija 

Protokol Robertson Dysarthria Profile 

Za začetno in končno oceno govornega funkcioniranja gospoda z dizartrijo je bil 

uporabljen celotni protokol Robertson Dysarthria Profile. Sklopa za oceno dihanja in 

fonacije pa sta bila uporabljena tudi za V1 in V2 omenjenih področij, saj po hierarhiji 

govornih komponent predstavljata komponente niţjega reda, na katerih temeljijo 

preostale govorne komponente (artikulacija in prozodija) (Gamal, b.d.). Uporabljeni 

diagnostični instrumentarij nudi dober celostni vpogled v zmoţnosti in omejitve 

posameznika na področju posameznih govornih funkcij, refleksov in hiter pregled 

razumljivosti komunikacije. Poleg ocene posameznih postavk znotraj ocenjevanih 

govornih funkcij vsebuje tudi opisne postavke, ki dodatno opišejo posameznikovo 

funkcioniranje in tako pripomorejo h klasifikaciji dizartričnega govora. Predvsem pa je 

protokol Robertson Dysarthira Profile dobra osnova za načrtovanje obravnave 

dizartričnega govora. Kljub temu da je protokol zelo sistematičen in poglobljen, ima 

tudi nekatere pomanjkljivosti. Področje komunikacije je premalo zastopano znotraj 

celotnega profila, saj ta vsebuje zgolj oceno razumljivosti govora, torej zmoţnosti 

verbalne komunikacije osebe z dizartrijo, medtem ko je uporaba neverbalnih načinov 

komunikacije iz protokola povsem izpuščena. Protokol Robertson Dysarthria Profile 

je osredotočen predvsem na oceno posameznih govornih funkcij, izpušča pa 

psihosocialni vpliv dizartrije na funkcioniranje posameznika in tako ne sledi načelom 

celostne obravnave oseb z dizartrijo. Informacije o področju komunikacije so bile 

pridobljene s pogovorom z gospo in logopedinjo na URI – Soča ter z opazovanjem. 

Ocenjevanje področja dihanja po protokolu Robertson Dysarthria Profile temelji bolj 

na kvalitativni, opisni oceni področja in ne omogoča dobrega spremljanja napredka 

osebe. Tako je ocenjevanje lahko zelo subjektivno pogojeno glede na izkušnje 

ocenjevalca, osredotočenost pri opazovanju in natančnostjo izbire opisa. Treba bi 

bilo dopolniti predvsem postavke, ki se nanašajo na dolţino izdiha s časovno 

lestvico, kot to predlaga Pert (1995) (Tabela 52). Podobno velja za oceno področja 

fonacije, za postavke vezane na dolţino fonacije.  

Tabela 52: Časovna lestvica za oceno dolţine izdiha (Pert, 1995) 

Čas (sekunde) Ocena 

20–30 5 – dobro 

15–19 4 – ustrezno 

10–14 3 – zadovoljivo 

1–9 2 – šibko 

0 1 – ni prisotno 
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Dihanje 

Ustrezen način dihanja in dolţina izdiha sta pomembna osnova za produkcijo 

kvalitetnega glasu in govora. V strokovni literaturi (Robertson in Thomson, 1995; 

RCSLT, 2005; Duffy, 2013) kot eno izmed glavnih značilnosti dizartričnega govora 

avtorji pogosto navajajo teţave na področju dihanja. Navadno so omenjene teţave 

vezane na zmanjšano vitalno kapaciteto vdiha, slabši izkoristek izdiha, povečano 

količino vdihov na minuto, dihanje je pogosto opisano kot plitko, s slišnimi vdihi, 

prisotna je lahko pomanjkljiva koordinacija rebrne kletke in trebušnih mišic, dihanja in 

fonacije ipd. (Theodoros, Murdoch in Horton, 1999). Poglobljena diagnostična ocena 

je v primeru opaznih teţav na področju dihanja nujna za načrtovanje nadaljnje 

logopedske obravnave. V spodnji shemi (Shema 7) je prikazana dolţina izdiha na /ʃ/, 

izraţena v sekundah.  

 

Shema 7: Dolžina izdiha na /ʃ/, izražena v sekundah 

Opazno je izrazito podaljšanje začetne dolţine izdiha s 5 na 12 sekund. Kljub temu je 

dolţina izdiha še vedno prekratka, da bi omogočala tipično komunikacijo. Odrasel 

moški brez teţav zmore izdih v dolţini 25 do 35 sekund (Williamson, 2014). 

Gospodova komunikacija je predvsem zaradi kratke dolţine izdiha omejena na govor 

z zlogovanjem.  

Tabela 53: Zdruţeni rezultati vseh štirih ocenjevanj področja dihanja po protokolu Robertson 

Dysarthria Profile 

Naloga ZO V1 V2 KO 

Zadrţi /s/ na izdihu  2 3 3 3 

'Crescendo' na /s/ 1 2 3 4 

'Diminuendo' na /s/ 1 2 3 3 

Ponovi serijo /s/ 2 3 3 3 

Sinhroniziranost dihanja in fonacije 2 2-3 3 3 

Legenda: 5 – normalno, 4 – dobro, 3 – zadovoljivo, 2 – slabo, 1 – nezmoţen 
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V tabeli 53 so zdruţeni rezultati vseh štirih ocenjevanj področja dihanja po protokolu 

Robertson Dysarthria Profile. Opazno je napredovanje pri vseh ocenjevanih 

postavkah: podaljšala se je dolţina izdiha, izboljšala zmoţnost kontrole in 

manipulacije izdiha. Zmoţnost variiranja jakosti izdiha je pomembna za jakost govora 

in rabo prozodičnih elementov govora, ki nosijo pomembne informacije in lahko 

povsem spremenijo pomen sporočil govorca.  

Pri opisnih postavkah protokola Robertson Dysarthria Profile ni bilo sprememb glede 

na ZO. Dihanje v mirovanju je normalno, prav tako hitrost dihanja. Ni opaznega 

stridorja. Gospod govori na izdihu. Med govorom dihanje ostaja hitro in plitko, kar 

oteţuje dolţino in kakovost govora.  

Fonacija 

Glasovne motnje pri posameznih vrstah dizartrije se med seboj močno razlikujejo. 

Najpogosteje v strokovni literaturi zasledimo: hiperaddukcijo glasilk pri obravnavi 

spastične in hiperkinetične oblike dizartrije, hipoaddukcijo pri pojavu flakcidne in 

hipokinetične oblike dizartrije ter pomanjkljivo koordinacijo laringealnih mišic v 

povezavi z ataksično obliko dizartrije idr. (Robertson in Thomson, 1995). Pri 

nekaterih vrstah dizartrije je lahko prisotna tudi unilateralna pareza ali paraliza ene 

izmed glasilk (Duffy, 2013). Omenjene spremembe v delovanju laringealnega aparata 

spremenijo akustično podobo glasu in tako oteţijo govor. Natančna analiza akustične 

podobe glasu omogoči diagnosticiranje teţav in spremljanje napredka v obravnavi. 

Ena izmed tehnik ocenjevanja je GIRBAS lestvica, ki nudi hiter vpogled v nekatere 

perceptivne akustične značilnosti glasu, pogosto prisotne pri pojavu glasovnih motenj 

različnih oblik in izvorov. V tabeli 54 so zdruţeni rezultati vseh štirih ocenjevanj 

kvalitete glasu po GIRBAS lestvici. 

Tabela 54: Zdruţeni rezultati vseh štirih ocenjevanj kvalitete glasu po GIRBAS lestvici 

Parameter ZO V1 V2 KO 

G splošna ocena 2 2 1–2 1–2 

I nestabilnosti 3 2 1 1 

R hripavost 2 1 2 1 

B zadihanost 0 0 0 0 

A šibkost 1 0 0 0 

S stisnjenost 3 2 1–2 1–2 
 

Legenda: 0 – ni prisotno, 1 – prisotno v blaţji obliki, 2 – prisotno v srednje hudi obliki, 3 – prisotno v 
hujši obliki 

Glasovna kvaliteta gospoda z dizartrijo se je izboljšala pri vseh opazovanih 

parametrih. Glas se zdi bolj stabilen, z manj lomljenji glasu. Hripavost je prisotna le 

še v blaţji obliki. Glas ni šibek, na trenutke morda celo premočan, kar povzroča 

napenjanje vratnih mišic. Prav tako je stisnjenost glasu prisotna le še v blaţji do 

srednje hudi obliki.  
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Ocenjevalna lestvica GIRBAS temelji na kvalitativnem ocenjevanju ocenjevalca in je 

tako odvisna predvsem od njegove izkušenosti in natančnosti opazovanja. Raziskava 

Dejonckera s sodelavci (1998, v Kent, Vorperian, Kent in Duffy, 2003) kaţe na visoko 

stopnjo povezanosti perceptualne ocene kvalitete glasu po ocenjevalni lestvici 

GIRBAS z drugimi akustičnimi meritvami, kar velja za parametre splošne ocene, 

hripavosti in zadihanosti glasu. Omenjeno velja za izolirane glasovne motnje, ki niso 

del dizartričnega govora. Potrebna bi bila primerljiva raziskava za glasovne motnje v 

primeru dizartričnega govora, saj so teţave pri pojavu dizartrije povezane tudi z 

motnjami resonance in artikulacije.  

Tabela 55: Povprečne vrednosti vseh štirih ocenjevanj parametrov jitter in shimmer 

 ZO V1 V2 KO 

M Shimmer (%) 18,43 12,11 14,37 16,0 

M Jitter (%) 2,49 1,95 2,9 2,6 
 

Parametra shimmer in jitter sta v odstotkih izraţena izračuna motnje amplitude 

(shimmer) in višine glasu (jitter), ki ju za akustično oceno fonacije svetuje Evropsko 

laringološko zdruţenje (angl. European Laryngological Society). Nakazujeta na 

stabilnost glasu, ki je pri glasovnih motnjah in nevrološko pogojenih glasovnih 

motnjah pogosto šibka (Hočevar Bolteţar, 2010). V strokovni literaturi najdemo 

mejne vrednosti parametrov shimmer in jitter, ki nakazujejo na moţnost pojava 

patologije glasu. Za parameter jitter je ta vrednost 1,04 %, za shimmer pa 3,81 %. V 

tabeli 55 vidimo povprečne vrednosti za posamezna ocenjevanja. Opazno je izrazito 

izboljšanje med ZO in V1, po katerem vrednosti počasi naraščata nazaj na začetno 

stanje. Parameter shimmer je povezan z zadihanostjo glasu (Kent, Vorperian, Kent in 

Duffy, 2003), ki pri ocenjevanju po GIRBAS lestvici ni bila opazna in menim, da ni 

povezana zgolj s prisotnostjo odvečne količine zraka v glasu, temveč predvsem z 

izpihom zraka ob zaključevanju fonacije in izrazito spremenjeno artikulacijo 

samoglasnikov, ki je opazna pri formantni analizi opazovanih glasov. Parameter jitter 

pa je povezan s hripavostjo glasu (prav tam), ki je bila izrazito opazna na ZO. 

Kasneje je vrednost padla in se s prehladom med 2. ocenjevanjem zopet povišala. 

Oba opazovana parametra kaţeta, da je glas gospoda z dizartrijo še vedno precej 

nestabilen, kljub temu da je fonacija bolj kontinuirana z manj zlomi glasu. Gospod se 

je med obravnavo fonacije naučil nekoliko boljšega obvladovanja glasu, kar se kaţe 

predvsem pri laţjem nadaljevanju fonacije po zlomu glasu, variiranju višine in jakosti 

glasu. 

V nadaljevanju si oglejmo spreminjanje formantne strukture glasov /a/, /i/ in /u/ 

(Shema 8). Za opazovanje so bili izbrani mejni trije soglasniki glas /i/ z najvišjim F2, 

glas /u/ z najniţjim F1 in F2 in glas /a/ z najvišjim F1.  
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Shema 8: Zdruţeni rezultati vseh štirih ocenjevanj formantnega prostora gospoda z dizartrijo, 

primerjani glede na formantni prostor povprečnega govorca.  

Legenda:  

A, I, U – norme za tipičnega govora odraslega slovenskega govorca, črn trikotnik 

a1, i1, u1 – rezultati ZO gospoda z dizartrijo, moder trikotnik 

a2, i2, u2 – rezultati V1 gospoda z dizartrijo, oranţen trikotnik 

a3, i3, u3 – rezultati V2 gospoda z dizartrijo, zelen trikotnik 

a4, i4, u4 – rezultati KO gospoda z dizartrijo, vijoličen trikotnik 

Formantna analiza omogoča natančno spremljanje zvočne slike posameznih glasov, 

hkrati pa nudi dober vpogled v samoglasniški formantni prostor, ki pojasni teţave v 

razlikovanju glasov in medsebojni podobnosti nekaterih glasov. Glede na ZO 

samoglasniškega formantnega prostora, vidimo izboljšanje velikosti in lokacije 

prostora. Opazovani glasovi so se med seboj razmaknili in umestili znotraj 

pričakovane formantne slike odraslega govorca brez teţav. Samoglasniki se po 

intenzivni logopedski obravnavi med seboj laţje razlikujejo v govoru in so bolje 

razumljivi tudi pri vezavi v zloge. Raziskava avtoric K. L. Lansford in J. M. Liss (2014) 
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opisuje statistično pomembne razlike med formantno analizo samoglasnikov oseb z 

dizartrijo v primerjavi s tipičnimi odraslimi govorci brez teţav. Značilen je zmanjšan 

samoglasniški formantni prostor, ki pomaga pri slušnem diferenciranju posameznih 

samoglasnikov. Avtorici sta raziskali tudi moţnost rabe formantne analize pri 

razlikovanju med posameznimi oblikami dizartrije, vendar se formantna analiza ni 

izkazala kot dovolj zanesljiva pri razlikovanju posameznih oblik dizartrije.  

Na podlagi rezultatov končnega ocenjevanja lahko zaključimo, da se je intenzivna 

logopedska obravnava izkazala za uspešno. Opazen je napredek na naslednjih 

področjih: dihanje, fonacija, artikulacija in komunikacija. Zaradi izrazite oblike 

dizartrije je napredek majhen in ne omogoča funkcionalne verbalne komunikacije. 

Nadaljnje logopedsko delo se je usmerilo v uvajanje komunikacijskega pripomočka 

(tablični računalnik z ustrezno programsko opremo in s sintetizatorjem govora). Kot 

velik doprinos logopedske obravnave pri gospodu z dizartrijo lahko omenimo tudi 

proces sprejemanja spremenjenega fizičnega in komunikacijskega stanja po nesreči. 

Napredek na področju govornih in komunikacijskih funkcij je bil opaţen tudi s strani 

logopedinje na URI – Soča, zaradi česar je bil ponovno sprejet na rehabilitacijo, v 

sklopu katere mu je bil predpisan komunikacijski pripomoček.  

3.4.1. Opredelitev znakov in vrste dizartrije pred in po logopedski obravnavi 

Med začetno diagnostično oceno govornih funkcij so bili pri gospodu z dizartrijo 

opaţeni naslednji znaki dizartrije, predstavljeni v tabeli 56. 

Tabela 56: Znaki dizartrije na ZO 

Dihanje kratek izdih  

neekonomična izraba zraka ob fonaciji 

vdih pretirane količine zraka 

Fonacija pareza desne glasilke 

trd zastavek, napeta fonacija 

napenjanje vratnih in ţrelnih mišic med fonacijo 

hripavost 

prenizek glas  

nestabilnost 

lomljenje glasu, po zlomu oteţena nadaljnja fonacija 

močno odkašljevanje in odhrkavanje zaradi nabiranja sluzi 

monotona višina in jakost 

Oralna muskulatura okorni, počasni gibi artikulatorjev  

osiromašena zmoţnost diadohokineze 

povečan tonus jezika in ustnic 

Artikulacija zmore artikulirati glasove /b/, /m/ in /l/  

distorzija samoglasnikov 

zmore tvoriti zloge, slabo razumljivi samoglasniki 

Komunikacija preteţno neverbalna (geste in mimika) 

abecedna tabla na pobudo 



 

100 
 

Ob koncu ocenjevanja so opazni podobni znaki kot na ZO, vendar so se ti pojavljali v 

milejši obliki. Opazno je boljše zavedanje in obvladovanje posameznih govornih 

funkcij, predvsem dihanja, fonacije in artikulacije ter večja samoiniciativa na področju 

komunikacije.  

Uporabljeni diagnostični instrument za oceno dizartrije protokol Robertson Dysarthria 

Profile omogoča dobro oceno posameznih značilnosti, prisotnih pri pojavu 

dizartričnega govora, vendar ne omogoča razlikovanja posameznih vrst dizartrije.  

Avtor Duffy (2013) je strnil pregled glavnih značilnosti dizartričnega govora. Opredelil 

je razlikovalne značilnosti posameznih vrst dizartrije in tako omogočil hiter vpogled v 

prisotnost posameznih značilnosti kot tudi razlikovanje med posameznimi vrstami 

dizartrije (Tabela 57). Pri gospodu z dizartrijo, vključenim v raziskavo, se glede na 

izrazito prisotne značilnosti v govoru pojavlja preteţno spastična vrsta dizartrije.  

Tabela 57: Razlikovalne značilnosti nevroloških motoričnih govornih motenj (Duffy, 2013, str. 363) 

 Vrsta dizartrije  
Apraksija Značilnost Flakcidna Spastična Ataksična Hipokin. Hiperkin. Unilat. 

Hipernazalnost ++ + - + + - - 

Zadihanost ++ - - + - - - 

Diplofonija ++ - - - - - - 

Nosna emisija ++ - - - - - - 

Slišen vdih (stridor) ++ - - - + - - 

Kratke fraze ++ + - - + - - 

Hitro poslabšanje in 
izboljšanje s počitkom 

++ - - - - - - 

Govor na vdihu ++ - - - - - - 

Rezek, hrapav glas - ++ - - + - - 

Nizek glas - ++ - - + - - 

Počasen tempo  - ++ + - + + + 

Stisnjena, napeta fonacija - ++ - - + - - 

Lomljenje glasu + ++ - - + - - 

Počasna in urejena DDK - ++ - + - - - 

Pretirani in enaki poudarki - + ++ - - - + 

Nestalni artikulacijski zlomi - - ++ - + + + 

Neurejena DDK - - ++ - ++ + - 

Popačeni samoglasniki - - ++ - ++ - + 

Pretirana variacija jakosti  - - ++ - ++ - - 

Podaljševanje glasov - - + - + - + 

Teleskopski govor po zlogih - - ++ - - - + 

Monotona intonacija + + - ++ + - + 

Zmanjšani poudarki govora - - - ++ - - - 

Monotona jakost + + - ++ - - + 

Zmanjšana jakost + - - ++ - + - 
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Neprimerne tišine - - - ++ + - - 

Kratki nagli navali govora - - - ++ - - - 

Variacije tempa - - - ++ + - - 

Povečan tempo v segmentih - - - ++ - - - 

Povečan tempo v celoti - - - ++ - - - 

Hitra, zamazana DDK - - - ++ - - - 

Ponavljanje glasov - - - ++ - - + 

Palilalija - - - ++ - - - 

Podaljšani intervali - - - - ++ - + 

Nenadni prisiljeni vdih/izdih - - - - ++ - - 

Glasovna zaustavljanja - - - - ++ - - 

Prehodna zadihanost - - - - ++ - - 

Tremor glasu - - - - ++ - - 

Mioklonična podaljševanja 
samoglasnikov 

- - - - ++ - - 

Hipernazalnost v presledkih - - - - ++ - - 

Počasna in neredna DDK - - - - ++ - - 

Poslabšanje ob povečanem 
tempu 

- - - - ++ - + 

Neprimerni glasovni vloţki - - - - ++ - - 

Eholalija - - - + + - - 

Koprolalija - - - - ++ - - 

Glasovna zaustavljanja v 
presledkih 

- - - - ++ - - 

Zadihani/afonični segmenti v 
presledkih 

- + - - ++ - - 

Slabo sekvencionirani gibi - - - - - - ++ 

Obotavljanje med artikulacijo - - - - - - ++ 

Distorzije substitucij - - - - - - ++ 

Poskusi samokorekcije - - - - - - ++ 

Artikulacijski dodatki, zapleti - - - - - - ++ 

Boljši avtomatiziran govor kot 
govor na ukaz/ţeljo govorca 

- - - - - - ++ 

Nekonsistentne artikulacijske 
napake 

- - - - + - ++ 

Povečanje napak s 
povečanjem dolţine 

- - - - - - ++ 

 

Legenda: Hipokin. – hipokinetična oblika, Hiperkin. – hiperkinetična oblika, Unilat. – unilateralna 

oblika; DDK – diadohokineza, + (lahko prisotna značilnost, vendar ni razlikovalna), ++ (izrazita ali 

razlikovalna značilnost, ni nujno vedno prisotna), - (redko prisotna, ni pogosta, ni razlikovalna 

značilnost). 

Strokovna literatura (prav tam) navaja, da se lahko pojavlja katerakoli izmed vrst 

dizartrije, kadar je vzrok njenega pojava travmatska poškodba glave. Od lokacije in 

obsega poškodbe je odvisno, katera izmed oblik bo prevladovala pri posamezniku. 
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Poglobljena diagnostična ocena mora poleg znakov in intenzitete pri posamezniku 

prepoznati tudi vrsto dizartrije. Na podlagi rezultatov bo načrtovana nadaljnja 

obravnava, torej sama izbira ciljev in metod dela.  

3.4.2. Področja govornih funkcij, pomembna za vključitev v intenzivno 

logopedsko obravnavo 

Klinične smernice britanskega (RCSLT, 2005) in ameriškega (ASHA, b.d.a) 

zdruţenja logopedov in nekateri avtorji (Robertson in Thomas, 1995; Duffy, 2013) 

navajajo najpogosteje oškodovana področja ob pojavu dizartrije, to so dihanje, 

fonacija, resonanca, oralna muskulatura in mišični tonus, artikulacija in prozodija. 

Omenjena področja so tako pomemben del poglobljene diagnostične ocene govornih 

funkcij oseb z dizartrijo. Glede na opaţene zmoţnosti in teţave pri vsakem 

posamezniku z dizartrijo logoped tako načrtuje obravnavo, katere cilj mora biti 

funkcionalna komunikacija.  

V teoretičnem delu magistrskega dela je bil izpostavljen problem raznolikosti in 

večplastne narave pojava dizartrije. Predstavljene so bile različne pojavne oblike 

dizartričnega govora, ki jih mora logoped pri načrtovanju obravnave natančno poznati 

in v skladu z njihovimi značilnostmi postaviti cilje in iskati metode dela. V primeru 

pojava dizartrije bi tako teţko govorili o točno določeni metodi, ciljih ali poteku same 

obravnave. Obravnava dizartričnega govora je individualizirana glede na pojavno 

obliko, intenziteto izraţene motnje in predvsem posameznikove zmoţnosti in teţave.  

Pri načrtovanju obravnave dizartričnega govora moramo slediti hierarhiji govornega 

sistema, ki jo ponazarja shema 9 (Gamal, b.d.).  

 

Shema 9: Hierarhija govornega sistema, ki ji mora slediti logopedska obravnava dizartričnega govora 

(Gamal, b.d.) 

Najprej moramo nasloviti teţave, povezane z dihanjem in resonanco, ki vključujejo 

korekcijo telesne drţe in uravnavanje mišičnega tonusa. Nato naj se obravnava 

osredotoča na področje fonacije, ki je osnova za korekcijo teţav na področju 

artikulacije in prozodije. Poleg obravnave, osredotočene na govorne funkcije 

govorca, naj obravnava dizartričnega govora sledi načelom celostnega pristopa k 

obravnavi oseb z dizartrijo, ki se v zadnjem času uveljavlja v tujini. Gre za bolj 

socialni pristop, ki poudarja pomen socialnega vidika vključevanja oseb z dizartrijo v 

1. red: 

- dihanje 

- resonanca 

2.red: 

- fonacija 

3. red:  

- artikulacija 

- prozodija 
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širše druţbeno okolje in poleg govorno-komunikacijskih teţav naslavlja tudi 

psihosocialne posledice motnje (Collis in Bloch, 2012). Glavni cilj celostno usmerjene 

obravnave dizartričnega govora je komunikacija. Takšna usmeritev razširja cilje 

logopedske obravnave dizartrije iz osredotočenosti na posamezne govorne funkcije 

na širok pojem komunikacije, ki izkorišča tako verbalni kot tudi neverbalni način 

komunikacije za dvig kvalitete ţivljenja posameznika. Kljub temu da je bila 

logopedska obravnava pri gospodu z dizartrijo, vključenem v raziskavo, na njegovo 

ţeljo usmerjena v rehabilitacijo oškodovanih govornih funkcij, je bila dopolnjena z 

dejavnostmi, ki so spodbujale komunikacijo, predvsem rabo abecedne table. Če bi 

ţeleli razširiti obseg področja komunikacije, bi potrebovali večjo podporo strategijam 

neverbalne in dopolnilne komunikacije s strani oţjih druţinskih članov in večjo mero 

njihovega sodelovanja znotraj logopedske obravnave in doma. V raziskavi je bila 

opazovana predvsem samostojna raba abecedne table in sociopragmatične 

spretnosti asertivnosti in responzivnosti gospodove komunikacije. 

Pri načrtovanju logopedske obravnave moramo tako predvideti tako obravnavo, 

usmerjeno na govorne funkcije govorca, kot tudi na samo komunikacijo, ki vključuje 

strategije interakcije in svetovanja oţjim druţinskim članom. Le na takšen način lahko 

zagotovimo celostno usmerjeno obravnavo osebe z dizartrijo. V tujini se v celostno 

naravnani obravnavi uveljavlja tudi pristop skupinske obravnave, ki vključuje 

izobraţevalni del o naravi motnje, klasično logopedsko obravnavo govornih funkcij in 

psihosocialni vidik izmenjave izkušenj (Mackenzie, Kelly, Paton, Brady in Muir, 2013). 

Omenjeni pristop zdruţuje vse glavne vidike logopedskega dela, predvsem pa 

pomembno vpliva na posameznikovo soočanje z motnjo in identifikacijo z osebami s 

primerljivimi teţavami. Skupinska obravnava se pogosto uporablja pri delu z 

laringektomiranimi in je primerna tudi za osebe z dizartrijo. Glede na raznolikost 

pojavnih oblik dizartrije in intenzitete teţav je pomembno, da se logoped posluţuje 

različnih metod in pristopov, saj le na takšen način lahko individualizira obravnavo 

glede na posameznikove zmoţnosti in teţave.  
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4. Zaključek in sklepne misli 

Travmatska poškodba glave pogosto pušča posledice na področju komunikacije, 

govora in jezika, zato je logoped pomemben član nevrorehabilitacijskega tima. 

Dizartrija se v različnih oblikah in intenzitetah pojavlja v tretjini primerov oseb s 

travmatsko poškodbo glave. Glede na to, da je populacija oseb s travmatsko 

poškodbo glave pogosto mlajša od populacije oseb z drugim izvorom dizartrije (Pert, 

1995), je logopedska obravnava nujna za ponovno vključevanje posameznikov v 

njihovo socialno okolje. Dizartrija je nevrološko pogojena motorična motnja govora, ki 

vpliva tako na fizično kot tudi psihosocialno področje posameznikovega ţivljenja in 

lahko tako pomembno spremeni njegovo stopnjo samostojnosti in moţnost 

vključevanja v druţbeno ţivljenje, kar lahko pomeni izrazit padec kvalitete ţivljenja. 

Rehabilitacija na področju govora in komunikacije je tako nujna za opolnomočenje 

oseb z dizartrijo in vrnitev v njihov vsakdan. 

V tujini se v zadnjem času uveljavlja celostni pristop k obravnavi dizartričnega 

govora, ki zdruţuje obravnavo, usmerjeno na govorca (obravnava govornih funkcij), 

obravnavo, usmerjeno na komunikacijo, ter svetovanje oţjim druţinskim članom. Na 

takšen način lahko zagotovimo celovito razumevanje motnje ter rehabilitacijo 

komunikacije v najširšem pomenu, vključujoč tako verbalno komunikacijo kot tudi 

moţnosti nadomestne in dopolnilne komunikacije. Celostni pristop k logopedski 

obravnavi oseb z dizartrijo je zagotovo pristop, ki omogoča celovito rehabilitacijo in 

pomoč pri sprejemanju spremenjenih komunikacijskih zmoţnosti tako za osebe z 

dizartrijo kot tudi za njihove oţje druţinske člane. Vendar zgolj svetovalna storitev ne 

zadostuje. Za zagotovitev prenosa naučenega bodisi v rehabilitaciji govornih funkcij 

ali uvajanju strategij nadomestne in dopolnilne komunikacije v logopedski obravnavi v 

domače okolje je potrebno aktivno sodelovanje oţjih druţinskih članov tekom 

obravnav. Na takšen način druţina spozna ustrezen način dela in komunikacije z 

osebo z dizartrijo ter uvidi pomen določenih dejavnosti ali strategij. Sodelovanje pa ni 

vedno samoumevno in je pogosto pogojeno z različnimi objektivnimi (čas, sluţba, 

oddaljenost od logopeda, termin obravnave, finančni vzroki ipd.) ali subjektivnimi 

vzroki (teţave s soočanjem s komunikacijskimi teţavami, izogibanje moţnostim 

nadomestne in dopolnilne komunikacije, motivacija, potrpljenje ipd.), ki druţinske 

člane omejujejo pri vključevanju v obravnavo. Kljub temu da naslov in vsebina 

magistrskega dela zagovarjata pozitivne učinke celostno usmerjene logopedske 

obravnave na rehabilitacijo komunikacije in proces sprejemanja spremenjenega 

stanja, med logopedsko obravnavo ni bilo moţno zagotoviti celostnega pristopa k 

logopedski obravnavi v polni obliki. Ponujena je bila zgolj svetovalna storitev. 

Pomanjkanje sodelovanja druţinskih članov je eden izmed vzrokov, ki je pogojeval 

minimalni napredek na področju komunikacije in počasen proces sprejemanja 

moţnosti nadomestne in dopolnilne komunikacije. 

V obravnavi dizartričnega govora še vedno prevladuje osredotočenost na patologijo 

posameznih govornih funkcij, zaradi česar je komunikacija pogosto potisnjena ob 

bok. Pri načrtovanju obravnave, usmerjene na govorca, je nujna poglobljena 
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diagnostična ocena vseh govornih funkcij, akta poţiranja in zmoţnosti komunikacije. 

V primeru, da se obravnava osredotoča na rehabilitacijo posameznih govornih 

funkcij, je treba najprej obravnavati govorne funkcije niţjega reda. Enakim načelom je 

sledila logopedska obravnava, ki je potekala v sklopu empiričnega dela magistrskega 

dela. Zaradi gospodove ţelje po rehabilitaciji teţko oškodovanih govornih funkcij je 

bil največji poudarek na rehabilitaciji področja dihanja in fonacije. Manjši napredek je 

opazen na obeh področjih. Poleg tega rezultati končnega ocenjevanja kaţejo tudi 

napredek na področju artikulacije: na boljšo diferenciacijo samoglasnikov v izolirani 

legi in ob vezavi v zlog ter zmoţnost artikulacije večine glasov. Kljub temu napredek 

ne omogoča funkcionalne verbalne komunikacije, zato se je logopedska obravnava 

usmerila v uvajanje komunikacijskega pripomočka z ustrezno programsko opremo. Z 

desetmesečnim programom dela, osredotočenim na področje dihanja in fonacije, je 

gospod razvil večjo mero zavedanja in kontrole nad lastnim telesom. Predvsem pa je 

logopedska obravnava prispevala k procesu sprejemanja spremenjenega fizičnega in 

komunikacijskega stanja. Skozi proces, podoben procesu ţalovanja, od začetne 

determiniranosti po rehabilitaciji govornih funkcij in zavračanju moţnosti nadomestne 

in dopolnilne komunikacije, je gospod postopno dopustil moţnost uvajanja 

komunikacijskega pripomočka. Gospod je bil zaradi opaznega napredka na področju 

govornih in komunikacijskih funkcij, tudi na pobudo logopedinje, sprejet na ponovno 

rehabilitacijo na URI – Soča, kjer mu je bil predpisan komunikacijski pripomoček 

(tablični računalnik z ustrezno programsko opremo in s sintetizatorjem govora).  

Raziskava, narejena v sklopu magistrskega dela, je študija primera, ki ne omogoča 

posploševanja ugotovitev na večjo populacijo oseb z dizartrijo. Za pridobitev zunanje 

objektivne ocene napredka gospoda z dizartrijo pri spremljanih govornih funkcijah in 

hkrati učinkovitosti logopedske obravnave, bi bilo v prihodnje treba pridobiti še 

ponovno mnenje otorinolaringologa-foniatra in logopedije na URI – Soča. Omejitve 

raziskave se nanašajo predvsem na področje spremljanja napredka fonacije, kjer so 

bili analizirani posnetki fonacije posameznih glasov. Za bolj natančne podatke bi bila 

potrebna analiza treh posnetkov istega glasu in izračun povprečnih vrednosti 

spremljanih parametrov. Poleg tega so bili analizirani le trije od osmih slovenskih 

samoglasnikov. V bodoče bi bila zanimiva analiza samoglasnikov pri osebah z 

različnimi pojavnimi oblikami in intenzitetami dizartrije, ki bi lahko raziskala razlike v 

formantni strukturi samoglasnikov, samoglasniškega formantnega prostora in drugih 

akustičnih parametrov, kot sta na primer parametra jitter in shimmer, ki prikaţeta 

stabilnost glasu. Za kvalitetnejše spremljanje napredka na področju dihanja v 

podobnih raziskavah predlagam poleg spremljanja maksimalnega časa izdiha tudi 

količino izdiha, ki bi hkrati lahko prikazala tudi naravo izdiha, torej njegovo 

enakomernost in kontinuiranost.  

Poleg nabora dejavnosti za delo z osebami z dizartrijo, ki je pomemben prispevek 

logopedski stroki, magistrsko delo osvetljuje teţave, povezane z dizartrijo, z dveh 

nekoliko drugačnih vidikov: skozi proces ţalovanja in sprejemanja spremenjenega 

stanja ter celostni pogled na proces rehabilitacije komunikacijskih funkcij. Celostni 
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pristop k logopedski obravnavi je zagotovo način obravnave, ki ne koristi le osebam z 

dizartrijo, temveč vsem osebam, ne glede na izraţeno motnjo, in njihovim druţinskim 

članom, saj omogoča razumevanje narave motnje, ustrezno rehabilitacijo in laţji 

prenos osvojenega iz individualne situacije v domače okolje. Logoped je v procesu 

nevrorehabilitacije pogosto razumljen kot terapevt v medicinskem pogledu, ki 

predpiše vaje, s katerimi bo oseba »ozdravela«. Ravno celostni pristop k logopedski 

obravnavi omogoča spreminjanje omenjenega pogleda na logopedsko delo in nudi 

moţnost druţinskim članom, da postanejo enakovredni člani terapevtskega tima. 

Hkrati pa kot enakovrednega partnerja v logopedski obravnavi vidi tudi osebo z 

dizartrijo, ki tako ni le prejemnik logopedovih storitev, temveč lahko s svojim glasom 

vpliva na načrtovanje in izvajanje logopedske obravnave.   
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