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POVZETEK 

Prizadetost z možgansko kapjo na posamezniku pusti posledice na mnogih področjih 

funkcioniranja. Kar tretjina ljudi, ki preživi možgansko kap, življenje nadaljuje s težavami v 

jezikovnem procesiranju, ki se javljajo kot posledica afazije. Sporazumevalna oškodovanost v 

kroničnem obdobju posega na življenjska področja posameznika in spreminja njegov vsakdan. 

Cilj raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kakšno je življenje osebe z afazijo po možganski 

kapi, pri čemer nas zanimajo vsi spremljajoči fenomeni. Pri raziskovanju je bila uporabljena 

metoda osnovane teorije, s katero smo na podlagi empiričnih podatkov, pridobljenih z 

intervjuji udeležencev, prepoznali njihovo subjektivno doživljanje v življenju z afazijo po 

možganski kapi. 

Podatki so bili zbrani z uporabo nestandardiziranega polstrukturiranega intervjuja, ki je bil 

avtorsko oblikovan na podlagi konceptualnih smernic A-FROM: Življenje z afazijo - 

Smernice za ocenjevanje doseženih ciljev v terapevtski obravnavi. Zvočni posnetki 

intervjujev so bili transkribirani in analizirani po protokolu odprtega kodiranja vsebine. 

V analizi podatkov so bile prepoznane štiri glavne kategorije: afazija, družinski in družbeni 

odnosi, udeležba v aktivnostih in osebna identiteta, osebna stališča in čustveno doživljanje. V 

posameznih kategorijah so bile prepoznane še podredne kategorije, ki smo jih podrobneje 

razložili in primerjali z obstoječimi raziskavami. Raziskava je pokazala, da na posameznika z 

afazijo in kakovost njegovega življenja v kronični fazi pomembno vpliva stopnja 

sporazumevalne oškodovanosti posameznika, kakovost družinskih in družbenih odnosov, v 

katere je vpet posameznik, udeležba v aktivnostih ter osebne značilnosti posameznika z 

afazijo, skupaj s stališči, ki jih ta ima do svojih zdravstvenih težav. 

Magistrsko delo prinaša osvetlitev in poglobitev razumevanja problematike življenja v 

kronični fazi afazije in nakazujejo področja, na katerih posamezniki in njihove družine 

potrebujejo več pozornosti strokovnjakov ter pričakujejo pomoč. Rezultati so lahko v pomoč 

vsem, ki prihajajo v stik s posamezniki z afazijo. Še posebej so lahko v pomoč zdravstvenim 

delavcem in logopedom, saj nagovarjajo k bolj celostnemu kliničnemu pristopu in so korak 

naprej v multidisciplinarnem pristopu obravnav oseb z afazijo.  

Ključne besede: afazija, socialna vključenost, okolje, osebnost, kakovost življenja. 

  



  



ABSTRACT 

Aphasia can be considered one of the most significant consequences of suffering a stroke; 

affecting one third of all survivors, impacting multiple language processing domains, and 

resulting in important consequences to quality of life thereafter. 

This qualitative study explored the subjective experience of aphasia in stroke survivors, 

aiming to understand the individual’s perspective on living with chronic aphasia. Data 

collection and analysis were carried out using principles and techniques of grounded theory. 

Data were collected through the non-standardized semi-structured interview. The researcher 

holds the copyright of the interview, created on the basis of conceptual guidelines A-FROM: 

Living with Aphasia - Framework for Outcome Measurement. Supported communication 

techniques were used to facilitate full participation of the individuals with aphasia. 

Transcribed data were analysed trough the protocol of open and axial coding. 

Four major themes emerged from this study, which were explained in detail and compared 

with existing research; First, the severity of aphasia and one’s continued improvement of 

communication strategies were identified as critical factors in maintaining high quality of life 

after stroke. Second, subjectively improved lifestyle appears to require a strong social support 

within the circle of family, friends and broader society. Third, a higher degree of patient’s life 

participation and participation in everyday activities (e.g. working, leisure and home 

activities) advances and supports increased emotional and social well-being. Finally, 

emotional experience, personal identity and personal attitudes toward the disability were 

recognised as crucial factors of coping with and mitigating the potentially damaging effects of 

aphasia. 

The study showed that aphasia in individuals significantly affects the quality of social 

interactions, causing changes in their social participation, relationships, personality and 

overall quality of life. Based on the findings of this study and on the existing literature on 

living with aphasia, it appears that subjective experience with aphasia is worthy of 

consideration by clinicians. As such, a number of suggestions for how clinicians may consider 

quality of life in people with aphasia following stroke are discussed. 

Key words: aphasia, social participation, environment, personality, quality of life. 
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1 UVOD 

1.1 MOŽGANSKA KAP 

Svetovna zdravstvena organizacija možgansko kap opredeljuje kot možgansko krvno-žilno 

bolezen, ki nastane kot posledica motnje v prekrvavitvi možganov. Zaradi prekinitve v oskrbi 

možganskih celic s kisikom in hranilnimi snovmi, možganska kap v le nekaj minutah 

povzroči odmiranje možganskega tkiva in izgubo funkcije možganov (ICF, 2016). Žvan 

(2013) navaja, da se v 85 % primerov pojavlja ishemična možganska kap, pri kateri zaradi 

zapore ali zamašitve žile pride do prekinitve krvnega pretoka. Druga, redkejša in težja oblika, 

je hemoragična možganska kap, pri kateri pride do razpoka žile, kar vodi v možgansko 

krvavitev (WHO, 2016). Med slednje umeščamo znotrajmožganske krvavitve in 

subarahnoidne krvavitve (Zaletel, 2006). 

Najpogostejši simptom možganske kapi je odrevenelost obraza, rok ali nog, običajno na eni 

strani telesa. Drugi spremljajoči simptomi so: zmedenost, težave z govorom ali razumevanjem 

govora; enostranske motnje vida ali dvojni vid; težave pri hoji, vrtoglavica, izguba ravnotežja 

ali koordinacije; hud glavobol brez znanega vzroka; omedlevica ali pa celo nezavest (WHO, 

2016). Posledice možganske kapi so odvisne od tega, kateri del možganov je poškodovan in 

do katere mere. Zelo huda možganska kap lahko povzroči nenadno smrt (Strgar-Hladnik, 

2014). 

1.1.1 EPIDEMOLOGIJA MOŽGANSKE KAPI 

V razvitem svetu so bolezni srca in ožilja najpogostejši vzrok umrljivosti odraslih. Nichols, 

Rayner, Scarborough in Townsend (2016) so v obširni vseevropski raziskavi ocenili, da zaradi 

srčno-žilnih bolezni v Evropi letno umre več kot štiri milijone ljudi. Za možgansko kapjo v 

Evropi letno zboli okoli 1,2 milijona ljudi oz. povprečno 440 primerov obolenj na milijon 

ljudi. Pojavnost kapi se med posameznimi državami razlikuje. European Cardiovascular 

Disease Statistics (2012) večjo smrtnost zaradi možganske kapi obeležuje v državah srednje 

in vzhodne Evrope. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji (b.d.) se 

zaradi možgansko-žilnih bolezni vsako leto zdravi nekaj manj kot 4000 ljudi, kar pomeni, da 

bolezen prizadene enega prebivalca Slovenije vsaki dve uri (Pražnikar, 2014). 

Tabela 1: Število hospitalizacij zaradi bolezni 

 2013 2014 2015 

Subarahnoidna krvavitev – (I60) 223 257 228 

Možganska krvavitev – (I61) 602 628 631 

Druge vrste nepoškodbena znotrajlobanjska krvavitev – (I62) 52 55 54 

Možganski infarkt (I63) 3018 3039 3068 

Možganska kap, ki ni opredeljena kot krvavitev ali infarkt (I64) 64 64 51 

SKUPNO 3897 3979 3981 

Klasifikacija po glavnih diagnozah MKB-10 (trimestna koda), Slovenija, letno (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, b.d.). 
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Natančneje je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (b.d.) v letu 2015 

zaradi možgansko-žilnih bolezni skupno hospitaliziranih 3981 bolnikov; od tega 3068 

primerov ishemične možganske kapi (možganski infarkt), 631 primerov možganske krvavitve, 

228 primerov subarahnoidne krvavitve, 51 primerov možganske kapi, ki ni opredeljena kot 

krvavitev ali infarkt in 54 primerov druge vrste nepoškodbene znotrajlobanjske krvavitve. 

Primerjave raziskav o epidemiologiji možganske kapi zadnjih štiridesetih let kažejo, da lahko 

s prepoznavanjem simptomov možganske kapi, pravočasnim ukrepanjem in hitro medicinsko 

oskrbo bistveno zmanjšamo prizadetost po možganski kapi. Za večjo ozaveščenost in hitrejše 

prepoznavanje možganske kapi med prebivalstvom je Društvo za zdravje srca in ožilja 

Slovenije (2016) predstavilo štiri bistvene elemente za prepoznavanje znakov možganske kapi 

pod akronimom »GROM«: govor - pojavi se prizadetost govora, posameznik izkazuje motnje 

govora in ni zmožen ponoviti preprostega stavka; roka - delna ali popolna ohromelost ene 

roke; obraz - asimetrija obraza, povešen ustni kot; minute – potrebno je čim prejšnje 

ukrepanje. 

1.2 ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA V AKUTNEM IN 

SUBAKUTNEM OBDOBJU 

Ob sumu na pojav možganske kapi navzoči pokliče pomoč zdravnika, pri čemer je hitrost 

ukrepanja ključnega pomena. Za doseganje čim manjše prizadetosti po možganski kapi je 

ključno, da v procesu ukrepanja ne prihaja do nepotrebnega zavlačevanja (Rotar Pavlič, 

2010). Sledi odhod v bolnišnico, kjer je posameznik klinično oskrbljen. 

»Začetno zdravljenje obsega: zagotovitev prostih dihalnih poti, dihanja in krvnega obtoka; 

klinični nevrološki pregled in ugotavljanje žariščnih nevroloških znakov« (Rotar Pavlič, 2010, 

str. 35). 

Vsak posameznik, ki doživi možgansko kap, je sprejet v bolnišnico oz. se posvetuje s 

specialistom nevrologom. V večjih slovenskih bolnišnicah (UKC Ljubljana in UKC Maribor), 

bolnike obravnavajo posebni timi, specializirani za obravnavo in zdravljenje po kapi (Goljar 

in Starovasnik Žagavec, 2013).  

Najpomembnejši je klinični nevrološki pregled, s katerim se oceni stopnja prizadetosti. 

Preiskave zajemajo slikanje možganov, merjenje krvnega tlaka, holesterola, vrednosti krvnega 

sladkorja. Sledijo lahko še preiskave srca in druga laboratorijska testiranja, za ugotavljanje 

vzrokov pojava možganske kapi in preprečevanje ponovitve (Zaletel, 2014). 

Ko se pacient telesno okrepi, timska skupina v sodelovanju s pacientom in svojci začne 

načrtovati odpust iz bolnišnice. Po odpustu iz bolnišnice več kot polovica bolnikov po kapi 

potrebuje rehabilitacijo v rehabilitacijski ustanovi, doma, v domovih za ostarele, zdraviliščih 

ali ambulantno (Rotar Pavlič, 2010). Bolniki so glede na možnosti domače oskrbe sicer lahko 

odpuščeni neposredno domov, vendar izkušnje kažejo, da je pogosteje potrebna napotitev v 

specializirano rehabilitacijsko ustanovo ali zdravilišče. Tam poskrbijo za pacientovo 

optimalno okrevanje in ponovno pridobivanje izgubljenih veščin (Rotar Pavlič, 2010). 

Možnosti za rehabilitacijo po možganski kapi so v Sloveniji slabe in neenakomerno 

dosegljive (Goljar, Štefančič, 2004, v Rotar Pavlič, 2010). Imamo specializiran Oddelek za 

rehabilitacijo pacientov po možganski kapi na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – 

Soča, vendar njegove zmogljivosti ne zadoščajo potrebam klinične prakse (Pražnikar, 2010). 
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Dodatno se bolnike namešča tudi v programe rehabilitacije v naravnih zdraviliščih, kjer so 

deležni štirinajstdnevnega programa fizioterapije (Pražnikar, 2010). Tisti, ki potrebujejo 

zahtevnejšo oskrbno in stalno nego so nastanjeni v domove za ostarele ali živijo ob koriščenju 

različnih oblik pomoči na domu (Goljar in Starovasnik Žagavec, 2013). 

1.2.1 POSLEDICE MOŽGANSKE KAPI 

Različni deli možganov nadzorujejo in izvršujejo različne funkcije, zato je od lokacije 

poškodbe in obsega prizadetosti možganskega tkiva odvisno, katere funkcije bodo prizadete 

in s kakšnimi posledicami bo bolnik nadaljeval življenje. Goljar in Starovasnik Žagavec 

(2013) navajata dejavnike, ki vplivajo na okrevanje in vrsto posledic po možganski kapi: vrsta 

kapi, mesto poškodbe v možganih, obseg poškodbe, splošno zdravje bolnika ter raven njegove 

aktivnosti pred pojavom kapi. 

Pražnikar (2014) poudarja, da možganska kap ostaja vodilni vzrok zmanjšane dejavnosti in 

delovanja v sodobni družbi. Kar 69 % bolnikov po možganski kapi namreč ostane z gibalnimi 

težavami prizadete roke, pri več kot polovici bolnikov pa ostane tudi ohromelost prizadete 

polovice telesa. Ob tem se lahko pojavljajo še govorno-jezikovne motnje, kognitivne 

disfunkcije, ataksija, okvare senzoričnih funkcij, vključno z motnjami vida, zanemarjanjem 

polovice telesa in drugimi simptomi okvare po možganski kapi (Pražnikar, 2010). Velik del 

pacientov ostane delno ali v celoti odvisen od skrbnikov. 

National Stroke Association (b.d.) posledice možganske kapi razvršča na naslednja področja: 

fizično, čustveno in kognitivno (spoznavno) področje. 

1.2.1.1 Fizične posledice možganske kapi 

Med fizičnimi posledicami možganske kapi se pogosto pojavljajo motnje požiranja 

(disfagija), popolna ohromelost (paraliza) ali delna ohromelost (pareza, hemipareza). Zaradi 

poškodbe možganov in blokade sporočil med možgani in mišicami se lahko pojavljajo tudi 

spastičnost, inkontinenca, bolečine in epileptični napadi. Značilna je izguba ravnotežja, 

oslabljena sposobnost prijemanja, otežena hoja ter koordinacija gibov (National Stroke 

Association, b.d.). Vse to posamezniku povzroča težave pri prehranjevanju, oblačenju ter 

osebni negi in ga naredi odvisnega od tuje pomoči. 

Za bolnike po možganski kapi je značilna nenehna utrujenost, ki se ji pridružujejo težave s 

spanjem. Posledice pogosto ovirajo vsakodnevne aktivnosti bolnika, realizacijo njegovega 

rehabilitacijskega programa in možnosti okrevanja (National Stroke Association, b.d.). 

Možganska kap poruši ravnovesje partnerskih odnosov, kar se manifestira tudi v intimnih 

razmerjih in spolnosti. Ljudje, po kapi so bistveno zadovoljni s svojim spolnim življenjem kot 

ljudje, ki jih kap ni prizadela. Temu pripisujemo telesne ali psihosocialne vzroke (Goljar, 

2014). 

1.2.1.2 Čustvene posledice možganske kapi 

Na čustvenem področju se po možganski kapi lahko pojavljata jeza in žalost, ki ju sprožajo 

občutki nemoči, brezizhodnosti in preobremenjenosti (Radonjič Miholič, 2009). Jeza in 

nestrpnost do bližnjih izhajata tudi iz frustracij, ki nastajajo ob nezmožnosti verbalnega 

izražanja. Nekateri bolniki, zaradi nerazumevanja dogajanja v okolju, občutijo negotovost ter 

zavrženost. 
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Pojavlja se strah in anksioznost pred ponovitvijo bolezni, podcenjevanjem, izolacijo in 

pomilovanjem. Mnogi posamezniki zaradi svojega zdravstvenega stanja doživljajo frustracije. 

Sramujejo se uporabe tehničnih pripomočkov (bergle, voziček, komunikator), lastne 

nezmožnosti tekočega govora ali okorne hoje (Radonjič Miholič, 2009). 

1.2.1.3 Kognitivne posledice možganske kapi 

Na kognitivnem področju se pojavljajo motnje pozornosti, spomina, govora in drugih 

kognitivnih procesov. Pozornost je po možganski kapi močno oslabljena, zato so aktivnosti, ki 

zahtevajo daljšo zbranost za posameznika prezahtevne in utrudljive. Pri bolnikih po kapi so 

običajno prizadete funkcije kratkoročnega spomina, kar povzroča težave s priklicem 

informacij in povezovanjem starih in novih informacij (Radonjič Miholič, 2009). 

Težave v komunikaciji nastopijo zaradi oškodovanosti v predelih možganov, ki nadzorujejo 

govor, govorno razumevanje, branje in pisanje (Žemva, 2008).  

1.3 KOMUNIKACIJSKA OŠKODOVANOST PO 

MOŽGANSKI KAPI 

Za posledicami komunikacijske oškodovanosti trpi kar tretjina oseb, ki preživi možgansko 

kap. Zaradi možganskih okvar prihaja do motenj jezikovnega procesiranja, ki se glede na 

mesto poškodbe, izkazujejo kot težave na različnih področjih jezikovnega procesiranja. Pojav 

imenujemo afazija. 

1.3.1 AFAZIJA 

Beseda »afazija« izhaja iz grške besede »phasis«, ki pomeni »govor«, predpona »a-» pa 

pomeni odsotnost (Afifi in Bergman, 2016). 

V čisti obliki je afazija jezikovna motnja, ki izhaja iz pridobljene žariščne poškodbe in je ne 

povzročajo motorična prizadetost, senzorne težave ali intelektualni deficiti (Prosnik, 1997). 

Kljub temu, da pri procesiranju jezika sodelujeta obe možganski hemisferi, so najpogostejši 

vzrok za afazijo žariščne poškodbe možganov v dominantni hemisferi. Običajno je leva 

hemisfera tista, ki jezik postavlja v uporabo – govor (Prosnik, 1997). Poleg možganske kapi, 

ki je najpogostejši vzrok za pojav afazije, se lahko ta pojavi tudi kot posledica poškodbe glave 

in možganov pri nesrečah ali pa kot posledica tumorjev (Žemva, 2008). 

Obstaja mnogo različnih definicij afazije. 

»Afazija je motnja, ki nastane zaradi poškodb ali bolezni v centralnem živčnem sistemu. 

Motnje lahko v večji ali manjši meri vplivajo na razumevanje lastnega in tujega govora, na 

izreko samo ter na branje in pisanje« (Žemva, 1994, str. 11). 

Royal College of Speech and Language Therapists (b.d.) definira afazijo kot pridobljeno 

multimodalno jezikovno motnjo, ki se pojavi kot posledica nevrološke poškodbe. Vpliva 

lahko na posameznikovo sposobnost govora, pisanja ter razumevanja govorjenega in pisanega 

jezika, ne da bi prizadela tudi druge spoznavne funkcije. 



5 

 

Chapey (2008) afazijo opredeljuje kot pridobljeno komunikacijsko motnjo, ki nastane kot 

posledica možganske poškodbe. Zanjo je značilna okvara različnih modalitet: govora, 

razumevanja poslušanega jezika, branja in pisanja. 

Ameriško združenje ASHA (b.d.) navaja, da se pri afazičnih osebah lahko pojavljajo 

jezikovne težave, ki jih razvrščajo na naslednje štiri komunikacijske modalitete: ustno 

izražanje, slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno izražanje. V logopedski klinični 

praksi navedene jezikovne modalitete predstavljajo prioritetna področja ocenjevanja in 

obravnave pacientov z afazijo (Webster, Whitworth in Howard, 2014). 

USTNO IZRAŽANJE 

Afazija se najočitneje manifestira v posameznikovem ustnem izražanju. Govorno produkcijo 

oseb z afazijo lahko zaznamujejo težave v priklicu besed, tvorbi povedi in izpuščanje veznih 

besed. Pojavljajo se fonološke, verbalne parafazije in neologizmi. Govor je lahko telegrafski 

(kratke fraze, enobesedni odgovori) ali pa tekoč, a vsebinsko nesmiseln (ASHA, b.d.). 

RAZUMEVANJE GOVORJENEGA JEZIKA 

Posamezniki z afazijo imajo pogoste težave v razumevanju govora (še posebej v razumevanju 

hitrega govora, televizije, radija ali dolgih kompleksnih povedi, govora v hrupnem okolju ter 

v skupini). Značilna je nezanesljivost pri odgovarjanju na zaprta (da/ne) vprašanja, težave v 

razumevanju slovnično kompleksnih struktur, težave z interpretacijo humorja, nerazumevanje 

prenesenega pomena oz. dobesedno razumevanje govora (ASHA, b.d.). 

BRALNO RAZUMEVANJE 

Na področju bralnega procesiranja in razumevanja se pri osebah z afazijo lahko pojavijo 

težave v razumevanju pisnih gradiv, prepoznavanju pisanih besed ter zamenjavi črk ali besed. 

Značilne so težave pri izpolnjevanju obrazcev, branju pisnega gradiva, težave s črkovanjem, 

sklapljanjem besed, razumevanjem števil, napovedovanjem časa, štetjem denarja, seštevanjem 

in odštevanjem (ASHA, b.d.). 

PISNO IZRAŽANJE 

Posamezniki z afazijo se soočajo tudi s težavami spontanega pisanja in zapisovanja po nareku 

(ASHA, b.d.). Večji uspeh izkazujejo pri prepisovanju črk, besed, povedi. Obstaja paralelizem 

med pisanjem in posameznikovimi značilnostmi verbalne ekspresije. Zaradi pogoste 

hemiplegije v desni polovici telesa, se mora posameznik velikokrat naučiti pisanja z levo 

roko. 

1.3.2 KLASIFIKACIJA AFAZIJ 

Žemva (1994, str. 24) poudarja, da ima »vsak bolnik z afazijo svojo obliko afazije« (str. 24). 

V klinični praksi se redko pojavljajo primeri bolnikov s čistimi tipi afazij in so pogostejši 

simptomi mešanega tipa. Na podlagi mesta in obsega oškodovanosti možganov je Dušanka 

Vuletić (1996) predlagala naslednjo klasifikacijo tipov afazij: 

1.3.2.1 Kortikalne afazije 

Med kortikalne afazije spadata kortikalna senzorna afazija (Wernickejeva) ter kortikalna 

motorna afazija (Brockova). 
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Wernickejeva afazija 

Pri Wernickejevi afaziji so značilne izrazite težave v razumevanju in procesiranju 

govorjenega in pisanega jezika. Slabo razumevanje slišanih sporočil pogosto spremlja slabo 

prepoznavanje in zavedanje lastnih težav (Žemva, 1994). Govor osebe je sicer tekoč, vendar 

poln fonematičnih in semantičnih parafazij in vsebinsko nesmiseln za poslušalca. Pojavu 

rečemo »besedna solata« oz. logoreja (Pinel, 2014). 

Brockova afazija 

Za osebe z Brockovo afazijo je govorjenje skrajno mučno. Afazijo zaznamujejo ekspresivni 

simptomi: agramatičen, počasen, okoren, slabo artikuliran in nepovezan govor. Značilen je 

telegrafski stil govora, omejen na krajše fraze (3–4 besede). Značilno je izpuščanje 

funkcijskih besed (veznikov, pomožnih glagolov, pridevnikov …). Prevladuje uporaba 

pomenskih besed (samostalnikov, glagolov, predlogov, zaimkov). Sposobnost ponavljanja je 

zmerno prizadeta, a še vedno boljša od spontanega govora.  

Glasno branje je oteženo, tesno povezano z oteženo artikulacijo besed in parafazijami. Pisanje 

je zaznamovano s hemiplegijo desne strani telesa, kar posameznika prisili k uporabi leve roke. 

Jezikovno procesiranje pisanega jezika je močno prizadeto. V njem se manifestirajo težave, 

podobne verbalni ekspresiji. Ohranjeno je razumevanje govorjenega in pisanega jezika (Pinel, 

2014), od koder izhaja posameznikova želja po samokontroli in popravljanju lastne govorne 

produkcije. Razumevanje linearno upada z dolžino pogovora oz. besedila. V začetni fazi je 

sporazumevanje zelo prizadeto, vendar se stanje lahko postopoma izboljšuje (Vuletić, 1996). 

1.3.2.2 Transkortikalne afazije 

Transkortikalna motorna in transkortikalna senzorna afazija spadata med blažje oblike afazij. 

Značilno je pomanjkanje želje po komunikaciji in slušna nepozornost (Vuletić, 1996). 

Transkortikalna senzorna afazija povzroča težave v razumevanju govora, težave s priklicem 

besed in poimenovanjem. Dobro je ohranjeno glasno branje. 

Transkortikalna motorna afazija je ekspresivna afazija, ki prizadene govor posameznika in 

mu vzame željo po komunikaciji. Govor ni tekoč, pojavlja se eholalija, prizadeto je pisanje.  

1.3.2.3 Subkortikalne afazije 

Afemija poimenujemo aferentno motorno afazijo, ki povzroča težave pri razumevanju daljših 

struktur in poimenovanju. 

Čista verbalna gluhota povzroča težave samo v razumevanju in pisanju po nareku. 

Posameznik ne doživlja motenj v govoru. 

1.3.2.4 Konduktivna (prevodna) afazija 

Konduktivna afazija ima simptome senzorne in motorne afazije. V začetni fazi se pojavljajo 

motnje razumevanja govora in popolna verbalna gluhota, ki pa se hitro popravljata. Težave 

ostanejo na področju branja in poimenovanja. Po spontanem okrevanju je mogoča uspešna 

komunikacija (Vuletić, 1996). Od transkortikalne senzorne afazije se konduktivna afazija 

predvsem razlikuje v tem, da je pri prvi ohranjena funkcija ponavljanja besed in stavkov, pri 

drugi pa ne (Pinel, 2014). 
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1.3.2.5 Anomija 

Ena izmed lažjih oblik afazije je anomija. V glavnem se pojavljajo težave s priklicem besed in 

poimenovanjem samostalnikov in glagolov (National Aphasia Association, b.d.). Govor je 

tekoč in slovnično pravilen, z veliko premori. Značilna je pogosta uporaba mašil (to, ta stvar) 

in parafazij (Vuletić, 1996). 

1.3.2.6 Globalna afazija 

Globalna afazija je najtežja oblika afazije. Diagnosticiramo jo pri pacientih, ki ne govorijo, 

zmorejo povedati le nekaj posameznih besed in imajo težko oškodovano razumevanje 

govorjenega in pisanega jezika (National Aphasia Association, b.d.).  

Posamezniki pogosto ne razlikujejo med »da« in »ne«, njihov govor zaznamujejo 

ponavljajoče govorne izjave, sestavljene iz nesmiselnih zlogov »tantantan« ali pa 

avtomatizmi, na primer »ne morem povedat« (Žemva, 1994). 

Pri globalni afaziji se komunikacijske motnje manifestirajo v vseh jezikovnih modalitetah. V 

primerih največje oškodovanosti je posameznikova komunikacija popolnoma onemogočena 

(Vuletić, 1996). Tako huda oblika afazije se običajno pojavi v akutni fazi, takoj po pojavu 

možganske kapi ali travmatske poškodbe glave. Če prizadetost ni prehuda, se lahko simptomi 

globalne afazije izboljšajo v nekaj mesecih po poškodbi (National Aphasia Association, b.d.). 

1.4 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA PO MOŽGANSKI KAPI  

Primarno strokovno področje logopedije so motnje v govorno-jezikovnem procesiranju, 

vendar logopedija sama v terapiji ne more napredovati, če se ne povezuje s sorodnimi 

znanstvenimi disciplinami. 

Afazija v svoji osnovi prizadene področje jezika, zato je v logopedski obravnavi prepoznana 

kot izključno jezikovna motnja (Prosnik, 1997). Logopedsko diagnostično ocenjevanje je bilo 

v preteklosti ožje usmerjeno na bolnikove govorno jezikovne sposobnosti, branje, pisanje in 

računanje, določanje vrste in stopnje afazije ter skrb za njegovo komunikacijsko okrevanje 

(Rakušček, 1993a). Toda izkušnje iz klinične prakse opozarjajo, da komunikacijska 

otežkočenost po možganski kapi posega na mnogo širša področja posameznikovega življenja. 

Logoped mora pri obravnavi posameznikovih komunikacijskih težav upoštevati tudi 

posameznikovo notranje doživljanje, njegovo psihološko prilagajanje na motnjo, medosebne 

odnose in sociokulturno okolje (Prosnik, 1993).  

V Sloveniji delo kliničnih logopedov ločimo na zgodnjo obravnavo na nevroloških oddelkih 

bolnišnic, kasnejšo obravnavo v času rehabilitacije in obravnavo po odpustu v domače okolje 

(Žemva, 2007). 

V zgodnjo logopedsko obravnavo vključimo posameznika v zgodnjem obdobju po možganski 

kapi, ki jo imenujemo akutna faza oz. obdobje spontanega okrevanja. Gre za zelo občutljivo 

obdobje, v katerem se posameznik zave svojega zdravstvenega stanja in posledic možganske 

kapi. Bolniki običajno težko sprejmejo nastali položaj in so prepričani, da se bo njihovo 

zdravje v celoti povrnilo. Največkrat doživijo hudo prizadetost, ki ji sledijo izrazite 

spremembe v zdravstvenem stanju (Žemva, 1994). 
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Zgodnje obdobje zaznamujejo težave v komunikaciji, ki niso stalne in se hitro spreminjajo 

(Žemva, 1994). V akutni fazi je najznačilnejša globalna afazija, ki postopoma preide v blažje 

oblike (Žemva, 2007). V tem obdobju logoped poizkuša osmisliti bolnikov afazični žargon, 

prepoznati načine, s katerimi bolnik nadomešča izgubljene komunikacijske spretnosti ter 

ugotoviti koliko razume. Pri zgodnjem diagnostičnem ocenjevanju mora logoped upoštevati 

tudi spremljajoče dejavnike, ki posredno ali neposredno vplivajo na posameznika po 

možganski kapi in klinično sliko njegove afazije (Žemva, 1994). 

Optimalen pristop v zgodnji logopedski obravnavi je mogoče doseči z zagotavljanjem 

priložnosti, da se svojci že v bolnišnici srečajo z logopedom. Ta jih predhodno seznani o 

spremenjenih govorno-jezikovnih sposobnostih njihovega sorodnika in jih pripravi na 

nadaljnje korake pri premagovanju komunikacijskih težav. Delež bolnikov in njihovih 

svojcev, ki so deležni zgodnje logopedske obravnave, je v Sloveniji žal zelo majhen. Družine 

se v začetnih fazah popolnoma same soočajo z afazijo, kar povzroča osebne stiske in zadržke 

v komunikaciji. 

Po odpustu iz bolnišnice je bolnik preusmerjen v proces rehabilitacije, ki se največkrat izvaja 

v rehabilitacijski ustanovi ali zdravilišču, kjer strokovnjaki skrbijo za pacientovo optimalno 

okrevanje in ponovno pridobivanje izgubljenih veščin (Žemva, 1994). Čeprav je od nastanka 

kapi že minilo nekaj mesecev, je to za bolnika še vedno relativno zgodnje obdobje, ki ga 

imenujemo subakutno obdobje. V obdobju rehabilitacije se bolnik začne soočati z 

nezmožnostjo sporočanja o svojih potrebah in željah. Počuti se nemočnega, svoje trenutne 

sposobnosti pa nenehno primerja s tistimi pred kapjo (Žemva, 2006). 

V procesu rehabilitacije po možganski kapi logoped najprej izvede diagnostično ocenjevanje. 

V ocenjevanju se osredotoča na tiste posameznikove sposobnosti, ki bistveno vplivajo na 

govor, branje in pisanje. Logoped opazuje kaj in koliko bolnik z afazijo razume. Ali razume, 

ko mu govorimo? Ali zmore slediti navodilom? Ali želi vzpostaviti komunikacijo s svojimi 

bližnjimi in na kakšen način (Žemva, 2006). Izvajanje logopedskega programa rehabilitacije 

temelji na ohranjanju bolnikovih govorno-jezikovnih sposobnosti in si prizadeva za učenje 

učinkovitih načinov sporazumevanja. Vzpostavljanje funkcionalne komunikacije je hkrati 

najpomembnejša vloga, ki jo ima logoped. Bolnika poizkuša ozavestiti o tem, da tudi delno 

izrečena beseda, kretnja, čačka na papirju, izraz na obrazu in očesni stik zadoščajo za 

razumevanje tistega, kar nam želi sporočiti in ga spodbuditi, da najde načine, s katerimi bo 

učinkovito  sporočal svoje želje, cilje, potrebe. Doseganje funkcionalne komunikacije je 

bistveno za bolnikovo interakcijo s svojci in zdravstvenimi sodelavci, udeleženimi v procesu 

rehabilitacije, hkrati pa je prvi korak v celostnem razvijanju bolnikovih govorno-jezikovnih 

sposobnosti: govora, razumevanja, branja in pisanja (Žemva, 2006). 

V terapiji enako pomembna je vključenost svojcev, s pomočjo katerih zberemo podatke o 

bolnikovem stanju govora in jezika pred boleznijo, jih seznanimo z afazijo, njenimi 

posledicami, iščemo skupne rešitve komunikacijskih težav in nove načine sporazumevanja, 

ter jih vključujemo v terapijo v vlogi soterapevtov (Rakušček, 1993b). Za sogovorca je 

sporazumevanje s posameznikom z afazijo zahtevno in zapleteno. Svojce moramo dobro 

seznaniti s težavami, ki jih povzroča afazija in skupaj z njimi iskati načine funkcionalne 

komunikacije. 

Kljub temu da se sodobna pomoč osebam z afazijo vedno bolj usmerja v doseganje 

posameznikove neodvisnosti in samostojnosti v vsakodnevnem življenju, je pomembna vloga 

bližnjih v klinični praksi, žal, še vedno pogosto spregledana (Žemva, 2007). 
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Proces rehabilitacije je v resnici šele začetek spopadanja s težavami z afazijo, a večina 

posameznikov po odpustitvi iz rehabilitacijske ustanove ni več deležna logopedske 

obravnave. Ob zaključku rehabilitacijskega procesa se bolnik in njegovi svojci spopadejo s 

konkretnimi vprašanji o prihodnosti, zaposlitvi, finančni preskrbi ter skrbi zase (Žemva, 

1994). Pražnikar (2014) ugotavlja, da so glede na potrebe bolnikov ter njihovih družin, 

rehabilitacijski programi v Sloveniji še vedno prekratki in nezadostni. Za doseganje večje 

terapevtske učinkovitosti zdravljenja predlaga doslednejšo osredotočenost, ne le na klinične 

znake bolezni, temveč tudi bolnikovo funkcioniranje v vsakdanjih okoliščinah in nivo 

kakovosti njegovega življenja (Pražnikar, 2010). 

Pražnikar (2014) vidi rešitev v tesnejšem sodelovanju multidisciplinarnih timov, v katerih naj 

sodelujejo vsi vpleteni strokovnjaki (zdravniki, medicinske sestre, klinični psiholog, 

fizioterapevt, delovni terapevt, klinični logoped, socialni delavec, dietetik, po potrebi tudi 

drugi). Za doseganje uspešnejše rehabilitacije je med posameznikom z afazijo, njegovimi 

svojci in kliničnimi strokovnjaki nujna vzpostavitev funkcionalne komunikacije.  Pri tem je 

ključnega pomena klinični logoped, ki skupaj s pacientom išče strategije uspešne 

komunikacije, soudeležene strokovnjake in sorodnike pa seznanja s specifikami njegovih 

komunikacijskih težav. Takšen klinični pristop omogoča optimalno načrtovanje rehabilitacije, 

spremljanje napredka, ocenjevanje izida terapije in dvig kakovosti posameznikovega življenja 

po možganski kapi. Zahteva tesno sodelovanje med zdravstvenimi delavci ter kliničnimi 

logopedi in sistematičnost v pridobivanju informacij o bolnikovem doživljanju bolezni, 

potrebah in željah v rehabilitaciji.  

Rehabilitacija po možganski kapi je dolgotrajen oz. nedokončan proces. Sposobnosti govora, 

pisanja, branja in razumevanja, se zaradi nevroplastičnosti možganov v procesu strukturne in 

funkcionalne reorganizacije nevronske mreže postopno izboljšujejo še leta po pojavu bolezni 

(Žemva, 2006). V zgodnjem obdobju po pojavu možganske kapi bolniki običajno težko 

sprejmejo nastali položaj in so prepričani, da se bo njihovo zdravje v celoti povrnilo. Po nekaj 

mesecih zdravljenja in rehabilitacije počasi sprejmejo spremembe in se začno učiti, kako 

živeti s svojo prizadetostjo (Žemva, 1994). Še vedno najtežji je prenos usvojenih veščin in 

strategij iz ambulantne v vsakdanjo situacijo. Vrnitev v domače okolje bolnikom predstavlja 

stres, saj ga doma določajo zanj značilna življenjska situacija, lastne omejite v fizični 

sposobnosti, osebnost, družba in okolje (Goljar, Kokot, Mlinarič, Starovasnik Žagavec, 2014). 

1.5 ŽIVLJENJE V KRONIČNI FAZI AFAZIJE  

V kroničnem obdobju bolezni lahko bolnik svoje življenje organizira na novo, osredotoči se 

na nove interese, si ustvari socialni krog, ki mu je v pomoč in podporo, ter je kljub afaziji 

kakovostno soudeležen v socialnih situacijah. Tako posameznik nadaljuje s kakovostnim 

življenjem tudi v kronični fazi afazije. 

Sprejemanje lastne bolezni ter njenih posledic je za bolnika nedvomno težko, hkrati pa 

bistveno na poti k uspešnemu življenju z afazijo. Posamezniku lahko pri tem pomaga 

primerna strokovna in osebna podpora, pa tudi čas, ki je že minil od prizadetosti z možgansko 

kapjo (Žemva, 1994). Na kakovost posameznikovega življenja vplivajo že najmanjše 

spremembe sporazumevalnih sposobnosti. Izboljšanje v afaziji je počasno, zato lahko 

spremembe zaznamo šele več let po nastanku možganske kapi (Žemva, 2007).  
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1.5.1 KAKOVOST ŽIVLJENJA  

Goljar in Kuralt (2009) navajata, da »jasne definicije kakovosti življenja ni« (str. 10). 

Kakovost življenja je večdimenzionalen pojem, sestavljen iz objektivnih in subjektivnih 

elementov in se v sodobni medicini vedno bolj upošteva tudi pri ocenjevanju izida zdravljenja 

(Goljar in Kuralt, 2009). 

Študije so pokazale, da so posamezniki po možganski kapi precej manj zadovoljni s svojim 

življenjem kot osebe iste starosti, ki niso doživele možganske kapi (Ostwald, 2008 v Goljar in 

Kuralt, 2009), kar pomeni, da se je potrebno v procesu rehabilitacije še posebej osredotočiti 

na opolnomočenje za življenje po odpustitvi iz rehabilitacijskih ustanov. 

Svetovna zdravstvena organizacija navaja kakovost življenja kot »posameznikovo zaznavanje 

lastnega življenjskega položaja glede na kulturno in vrednotno okolje v katerem živi ter glede 

na lastne cilje, pričakovanja, merila in interese« (WHOQOL-BREF, 1996, str. 5). 

Med znanstveniki velja konsenz, da so pri raziskovanju kakovosti življenja ključnega pomena  

naslednje štiri dimenzije: fizična (simptomatika bolezni), funkcionalna (skrb zase, stanje 

fizične aktivnosti), psihološka (čustveno in kognitivno stanje, splošno dojemanje zdravja, 

dobrega počutja, zadovoljstva in sreče) ter socialna  dimenzija, h kateri prištevamo 

posameznikove socialne interakcije (Aaronson, Haan, Jacobs, Limburg, Meulen, 1995). 

Alenka Sever (2006) je dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja po možganski kapi 

razdelila na formalne in osebne. S formalnega vidika na kakovost življenja vpliva zdravstveno 

stanje bolnika, zadostna ter strokovno korektna rehabilitacija, možnosti vrnitve na delovno 

mesto, možnosti za rehabilitacijo, podpora prijateljev, dostopnost storitev in arhitektonske 

ovire. Med osebne dejavnike je vključila bolnikovo odzivanje na bolezen, bolnikove 

osebnostne lastnosti pred boleznijo (sistem vrednot, odnos do zdravja, strategije 

spoprijemanja s težavami, samopodoba), življenjske in psihosocialne obremenitve, podpora 

psihološko pomembnih oseb, sprejetje bolezni in prilagajanje nanjo (Sever, 2006). 

Na Inštitutu RS za rehabilitacijo v Ljubljani je bila v času med 1. 9. 2007 in 31. 3. 2008 

izvedena študija kakovosti življenja posameznikov po možganski kapi. Vključenih je bilo 55 

bolnikov, ki so vsaj 3 ali več mesecev po zaključenem programu rehabilitacije na IRSR. 

Rezultati so pokazali, da se je med najslabše ocenjenimi področji na vprašalniku za 

ocenjevanje kakovosti življenja pri bolnikih po možganski kapi SA-SIP30 (Stroke Adapted 

30-Item version of Sickness Impact Profile) znašlo opravljanje hišnih opravil, hoja, 

mobilnost, telesna nega in gibljivost ter sporazumevanje (Goljar in Kuralt, 2009). 

V sistematičnem pregledu štirinajstih raziskav na temo življenja posameznikov z afazijo po 

možganski kapi, so avtorji (Harrison, Hilari, Needle, 2012) raziskovali dejavnike, ki vplivajo 

na kakovost življenja. V pregledu kvantitativnih raziskav so se med najbolj izpostavljenimi 

dejavniki pojavile čustvene stiske posameznika (depresija), resnost oz. stopnja afazije in 

omejitve pri udeležbi v aktivnostih. Kvalitativne študije so osvetlile še pomembnost telesnega 

zdravja, pomoči v socialnem krogu, pozitivno naravnanost v prihodnost, spreminjanje v 

osebni identiteti, razvijanje kolektivne identitete (skupaj z drugimi bolniki po možganski 

kapi), premagovanje sporazumevalnih težav ter uspešnost v življenju z afazijo. Kot posledica 

afazije so se v sistematičnem pregledu največkrat pojavljale spremembe na področju 

čustvenega stanja, socialne vključenosti in podpore v socialnem krogu (Harrison, Hilari, 

Needle, 2012). 
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1.5.1.1 Vključenost v družinske in družbene odnose  

DRUŽINA IN PARTNERSKI ODNOS 

Kakovostni socialni stiki so ključni pri premagovanju oviranosti z afazijo, zato se v 

rehabilitacijskem procesu bolnikom pogosto svetuje, naj kljub naporu, ki ga terja, ohranijo 

aktivnosti in družabno življenje, kot so ga bili vajeni pred življenjem z afazijo (Žemva, 1994). 

Največje stiske v ohranjanju družabnega življenja se začno izkazovati šele po odpustitvi iz 

rehabilitacijske ustanove. 

V življenju po možganski kapi je vloga svojcev izrednega pomena. Posledice kapi namreč ne 

posežejo zgolj v življenje prizadetega člana družine, temveč vplivajo na celotno družino in jo 

spreminjajo. V mnogih primerih eden izmed družinskih članov prevzame vlogo negovalca. 

Prihaja do izgorevanja, sprememb v medosebnih odnosih, nesporazumov in napetosti 

(Radonjič Miholič, 2006). Za premagovanje obojestranskih zadreg je najprimernejši odkrit 

pogovor med bolnikom in sogovorcem, pojasnjevanje težav in aktivno vključevanje bližnjih 

oseb v logopedsko obravnavo (Žemva, 2006). Ponovno vraščanje družine je izziv vseh njenih 

članov. Dobro je, da so si bolnik in svojci pri tem v medsebojno podporo in pomoč. Bolniki 

so običajno izredno občutljivi na to, kako jih vidijo drugi. Primeren odnos svojcev jim 

pomaga do pozitivne samopodobe in samozaupanja (Radonjič Miholič, 2006). 

Ugotovitve kvalitativne študije (Brown, Davidson, Howe in Worrall, 2011), v katero so bili 

vključeni družinski člani posameznikov z afazijo, so pokazale, da afazija vpliva na celotno 

družino in ne zgolj na posameznika z afazijo. Udeleženci raziskave so poudarili pomembnost 

vključitve družinskih članov v rehabilitacijski tim. Izpostavili so, da morajo družine pri 

soočanju s spremembami, za uspešno premagovanje afazije, upoštevati osebne potrebe in 

prioritete vseh članov (Brown, Davidson, Howe in Worrall, 2011).  

PRIJATELJI 

Afazija povzroča kompleksnost prijateljskih stikov. Nekateri ljudje se na stisko bližnjega 

odzovejo z umikom, drugi so morda preveč zaščitniški in pokroviteljski.  Raziskave 

potrjujejo, da so posamezniki z afazijo udeleženi v manj socialnih aktivnostih kot vrstniki 

brez sporazumevalnih težav. Počutijo se manj vključene in so izpostavljeni tveganju, da bodo 

izgubili stik s prijatelji ter se socialno izolirali (Cruice, Hickson, Worrall, 2006). 

V kvalitativni študiji Hilari in Northcott (2011) so posamezniki pripovedovali o razlogih, ki 

so po možganski kapi povzročili razhajanja prijateljstev. Med glavnimi razlogi za izgubo 

prijateljev so našteli prekinitev skupnih aktivnosti, gibalno oviranost, afazijo, nepomoč 

prijateljev ter spremembe v socialnih interesih. Največjo izgubo prijateljev so doživeli tisti, ki 

so se po možganski kapi sami umaknili in prekinili stike oz. obdržali le najbližje prijatelje. 

Posamezniki, ki so imeli največ težav z ohranjanjem prijateljstev in so v krogu prijateljev 

doživeli največ negativnih odzivov, so bili tisti, ki imajo afazijo. Med varovalnimi dejavniki v 

ohranjanju stikov so udeleženci izpostavili pripravljenost prijateljev, lokacijo bivanja in 

zgodovino, ki si jo delijo s prijatelji (Hilari in Northcott, 2011). 

Psihosocialni dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo življenje po možganski kapi, se tesno 

povezujejo s pojavom depresije in drugimi čustvenimi pretresi. 
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ŠIRŠE DRUŽBENO OKOLJE 

Jezikovne in sporazumevalne težave, ki jih prinaša afazija, izrazito posežejo na področje 

posameznikovega družabnega življenja in socialne vključenosti. Ljudem z afazijo so najtežje 

tiste socialne interakcije, ki se odvijajo v neznanem okolju in z neznanimi ljudmi. Nizka 

ozaveščenost javnosti ter nepoznavanje posledic ljudem z afazijo nikakor ni v pomoč.  

V eni izmed raziskav o splošni ozaveščenosti o afaziji, so v Združenih državah Amerike 

(National Aphasia Associoation, 2016) ugotovili, da je poznavanje afazije in njenih 

simptomov v družbi zaskrbljujoče slabo. Interpretacija afazije med udeleženci je bila na žalost 

pogosto označena kot posledica intelektualnega primanjkljaja posameznika. Med 1142 

udeleženci je le 8,8 % udeležencev raziskave že slišalo za izraz »afazija« in so termin 

povezali z jezikovnimi težavami, ki posamezniku otežujejo sporazumevanje. Med peščico 

ozaveščenih posameznikov je bilo 34,7 % tistih, ki so bili v osebnem stiku z afazičnim 

posameznikom oz. se z njo soočajo sami. Nepoznavanje afazije posameznikom, ki trpijo za 

njenimi posledicami, otežuje vzpostavljanje odnosov z neznanimi osebami in onemogoča 

aktivno vstopanje v družbo (National Aphasia Associoation, 2016). 

V rezultatih raziskave Alkhaledi idr. (2006) so se med najpomembnejšimi dejavniki, ki 

posamezniku z afazijo onemogočajo socialno vključitev, pojavili človeški okoljski dejavniki: 

nizka ozaveščenost, napačna prepričanja o vzrokih za komunikacijske težave posameznika z 

afazijo, predsodki, negativen odziv na drugačnost, nestrpnost in nepotrpežljivost ljudi. V 

okolju se soočajo tudi s fizičnimi in organizacijskimi ovirami: pisna obvestila, izpolnjevanje 

obrazcev, uporaba storitvene tehnologije (npr. uporaba bankomata), ter poslovni razgovori v 

storitvenem sektorju (Alkhaledi idr., 2006).  

Mnogi okoljski dejavniki onemogočajo aktivno integracijo v družabno in družbeno življenje 

ter ljudi z afazijo potiskajo na rob. Večja družbena ozaveščenost in razumevanje težav bi 

marsikomu olajšala pot do vključitve v socialno življenje, s tem pa izboljšala kakovost 

življenja po možganski kapi (Cumberland, Flynn, Marshall, 2009). 

1.5.1.2 Čustveno doživljanje, osebna stališča, osebna identiteta 

ČUSTVENO DOŽIVLJANJE 

Po prizadetosti z možgansko kapjo se lahko, glede na lokacijo poškodbe v možganih, pri 

bolnikih pojavi depresija. Pogosteje se pojavlja pri bolnikih s poškodbami v čelnem režnju 

leve hemisfere. Bolj frontalno kot je lokalizirana lezija, večja je verjetnost pojava depresije 

(Starkstein in Robinson, 1988 v Code, Hamsley, Herrman, 1999). 

Afazijo uvrščamo med nebiološke dejavnike, ki povzročajo depresijo. Najpogostejši vzrok za 

pojav depresije so spremembe, ki jih zaradi sporazumevalne oviranosti doživljajo na 

psihosocialnem in funkcionalnem področju življenja (Herrmann in Wallesch, 1993 v Code, 

Hamsley, Herrman, 1999). Depresija se lahko, kot njena posledica, pojavlja v vseh fazah 

afazije: akutni, subakutni in kronični fazi. V akutni fazi posameznik doživlja nenadne in 

nepričakovane spremembe, ki sprožajo negativen čustveni odziv, ta pa se manifestira kot 

depresija (Code, Hamsley, Herrman, 1999). V kronični fazi posameznik sprejema in definira 

svojo novo socialno vlogo, kar povzroča osebne stiske in čustveni pretres. Kot posledica 

afazije, se v kroničnem obdobju depresija pojavlja pri kar 62–70 % bolnikov (Kauhanen, 

Korpelainen, Hiltunen, 2000, v Harrison, Hilari, Needle, 2012). 
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Soočanje z vsakodnevnimi zahtevami, izguba v kognitivnih funkcijah ter pomanjkanje 

socialne podpore so dejavniki, ki pomembno prispevajo k depresivnemu razpoloženju.  Ta v 

posamezniku zmanjšuje učinkovitost rehabilitacije, vpliva na njihovo vsakdanje 

funkcioniranje ter znižuje kakovost življenja (Ferro, Caeiro, Santos, 2009, v Harrison, Hilari, 

Needle, 2012). 

SOOČANJE IN SPREJEMANJE STANJA 

Sprejemanje bolezni je proces čustvenega pristajanja na trajne življenjske spremembe. Ko 

posameznik zboli, je najprej pretresen. Začetni fazi sledi zanikanje, ki kaže na to, da oseba ne 

zmore čustveno sprejeti sprememb, ki jih prinaša prizadetost po možganski kapi. Sledi jeza, ki 

preide v fazo žalovanja za izgubljenim načinom življenja in zdravstvenim stanjem. Zadnja 

faza je faza sprejemanja in prilagajanja. Posameznik začne iskati konstruktivne načine za 

optimalno reintegracijo v življenje (Sever, 2006). 

Hinckley (2006) v študiji življenja oseb z afazijo ugotavlja, da je eden od pomembnih 

dejavnikov uspešnega življenja način dojemanja samega sebe. V procesu transformacije v 

dojemanju sebe in svoje bolezni, se posameznik sprašuje kaj še zmore, v čem je dober, kaj 

sploh želi? Udeležencem študije, ki uspešno premagujejo afazijo je bilo skupno, da so za sabo 

pustili svoje prejšnje življenje, sprejeli svojo oviranost in zgradili novo, pozitivno naravnano 

samopodobo (Hinckley, 2006). 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI POSAMEZNIKA 

Po prizadetosti z možgansko kapjo je značilna razdražljivost in usmerjenost vase. Nekateri 

ljudje več ne morejo nadzorovati jeze, zato na lastno nemoč, morda tudi dejanja ljudi v 

okolju, reagirajo agresivno. Postanejo nemotivirani in nezainteresirani. Svojci in prijatelji 

ugotovijo, da njihov bližnji ni več ista oseba (Kores Plesničar, 2006). 

Hinckley (2006) ugotavlja, da je za posameznika dobro, da si v kroničnem obdobju zastavi 

nove cilje, ki njegovemu življenju vrnejo pomen. Z usmerjenostjo v prihodnost ter preko 

uresničitve novih, dosegljivih ciljev, se posameznik potrjuje, vrača si samozaupanje in 

zadovoljstvo. Med pomembnimi dejavniki uspešnega življenja z afazijo je posameznikovo 

prevzemanje odgovornosti za komunikacijski in osebni napredek po odpustitvi iz 

rehabilitacijskega procesa. Samostojnost v premagovanju ovir vzbuja notranjo motivacijo in 

prinaša pozitivne rezultate na poti do osebnega zadovoljstva (Hinckley, 2006). 

Boles (2006) poudarja, da optimistična osebnostna naravnanost, veselje do življenja, 

komunikativnost, družabnost in sposobnost navezovanja stikov z ljudmi v okolici 

pripomorejo k uspešnejšemu življenju posameznika z afazijo. 

1.5.1.3 Udeležba v aktivnostih 

PROSTOČASNE AKIVNOSTI 

Spremembe, ki jih v posameznikovo življenje prinese možganska kap, posežejo tudi na 

področje prostočasnih aktivnosti. Za polnost nadaljnjega življenja je pomembno, da 

posameznik najde aktivnosti, ki so zanj pomembne, ga osrečujejo in se jih lahko udeležuje 

kljub svoji oviranosti. 
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V metaanalizi raziskav o uspešnem življenju z afazijo (Brown, Davidson, Howe, Worrall, 

2012) so rezultati pokazali, da je udeležba v prostočasnih aktivnostih pomemben dejavnik in 

kazalnik kakovostnega življenja v kronični fazi afazije. Udeleženci so med dejavnostmi, ki jih 

najbolj osrečujejo, navedli aktivnosti, v katerih so uživali že pred pojavom afazije. Pomembno 

je, da se posamezniki v kroničnem obdobju vrnejo k svojim hobijem, jih prilagodijo svojim 

zmožnostim oz. si ustvarijo nove. Med priljubljenimi prostočasnimi aktivnostmi, ki jih 

onemogoča afazija, se najpogosteje pojavlja »branje knjig« (Brown, Davidson, Howe, 

Worrall, 2012). 

DELOVNA ZMOŽNOST IN POKLICNA REHABILITACIJA 

Možganska kap običajno prizadene starejše ljudi, zato je med njimi le majhen delež dejavnih 

zavarovancev. Načrtovanje vsebin in načinov ponovne vključitve v delo poteka v sodelovanju 

med posameznikom po možganski kapi, zdravstvenimi delavci in delodajalcem. Po 

prizadetosti z možgansko kapjo komisija najprej oceni posameznikove delovne zmožnosti, 

čemur glede na izide ocenjevanja sledi poklicna rehabilitacija in ocenjevanje med delom 

(Fatur Videtič, 2006). 

Ljudje z delom zadovoljujemo potrebe po finančni varnosti, socialne in notranje potrebe. 

Vrnitev na delo je vse pomembnejše merilo pri ocenjevanju učinkovitosti rehabilitacije in 

kakovosti posameznikovega življenja. Proces ponovnega vključevanja na delo po možganski 

kapi je velik izziv. V njem se posameznik ne spopada le s posledicami možganske kapi, 

temveč tudi s podobo drugačnosti v družbi in na delovnem mestu. Kljub temu ima ponovna 

zaposlitev za posameznika ogromen pomen, saj pripomore k bolnikovi odločnosti v procesu 

rehabilitacije.  

Iwarsson, Tufvesson in Vestling (2003) so opravili študijo, v kateri so raziskovali proces in 

pomen vrnitve na delo po možganski kapi. Njihove raziskave so med najpomembnejšimi 

dejavniki nakazale ohranjeno sposobnost hoje, stopnjo izobrazbe ter ohranjene kognitivne 

sposobnosti. Ugotovili so, da je zaposlitev sicer pomemben kazalnik blaginje, ni pa edini za 

doseganje posameznikovega zadovoljstva v življenju po možganski kapi. Učinkovito 

rehabilitiran posameznik je tisti, ki oviranosti navkljub ostane aktiven, koristen in integriran 

član skupnosti (Iwarsson, Tufvesson in Vestling, 2003). 

STIK Z DRUGIMI OSEBAMI Z AFAZIJO 

Ljudje z afazijo pogosto doživijo izrazit upad socialnih stikov in želja po socialni 

vključenosti. Njihove družine so po odpustitvi iz rehabilitacijskega procesa v Sloveniji 

deležne le malo pomoči. Ena izmed redkih organiziranih oblik dolgotrajne pomoči ljudem v 

kronični fazi po možganski kapi so klubi, organizirani v okviru Združenja bolnikov s 

cerebrovaskularno boleznijo.  

Na Medicinski fakulteti in Nevrološki Kliniki UKC Ljubljana je bila opravljena raziskava, ki 

je ugotavljala, ali vključenost in sodelovanje v klubu bolnikov z možgansko-žilnimi 

boleznimi izboljšuje kvaliteto življenja posameznikov po možganski kapi. V raziskavo je bilo 

vključenih 27 udeležencev, ki so člani klubov, v kontrolni skupini je sodelovalo 13 

udeležencev, ki člani niso. Primerjave rezultatov o kvaliteti življenja, ki bili pridobljeni s 

pomočjo vprašalnika EQ-5D, niso pokazale statistično pomembnih odstopanj od kontrolne 

skupine. Čeprav so rezultati raziskave pokazali, da sodelovanje v klubih nima učinkov na (z 
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zdravjem povezano) kakovost življenja, so udeleženci klube opisali kot pozitiven in 

pomemben dejavnik v njihovem življenju (Hajdinjak, b.d.). 

Sodelovanje v društvu je lahko še posebej v podporo posameznikom z afazijo, saj se v okviru 

klubov srečajo s sebi enakimi, si izmenjujejo izkušnje, mnenja, strategije za uspešno 

sporazumevanje, hkrati pa razvijajo socialno domeno svojega življenja (Žemva, 2017).  

Individualno in skupinsko druženje med ljudmi z afazijo ima pozitiven učinek na njihovo 

življenje. Medsebojna pomoč jim prinaša vzajemno opolnomočenje na obeh straneh – v vlogi 

vodje in udeležencev. Najuspešnejši so tisti primeri druženj, v katerih se med udeleženci 

razvije spodbudno komunikacijsko okolje, neformalni odnosi in prijateljstvo (Brown in 

Tregea, 2013). 

 

2 CILJ 

Cilj predstavlja analizo subjektivnega doživljanja posameznika z afazijo v kronični fazi na 

področjih jezikovnega procesiranja, osebni identiteti, stališčih in čustvenem doživljanju, 

udeležbi v aktivnostih, družinskih in družbenih odnosih ter kognitivnih težav. 
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3 METODOLOGIJA 

Raziskava predstavlja kvalitativno analizo podatkov, katere cilj je razvoj osnovane teorije 

(angl. grounded theory). Ta podatke sistematično in ponavljajoče zbira in analizira. Uporablja 

metodo stalne primerjave – stalnega prepletanja zbiranja in analiziranja podatkov. Namen 

metode je, da bi z njeno pomočjo identificirali teme, vzorce, strukture in procese, ki so 

povezani s področjem raziskovanja (Corbin in Strauss, 1998). 

3.1 STRUKTURA VZORCA 

Vzorec predstavlja šest oseb, starih od 46–79 let, ki so preživeli možgansko kap in se z 

njenimi posledicami soočajo 4–19 let. Pogoj za sodelovanje je bila kronična afazičnost 

posameznika, ki ni posledica drugih zdravstvenih težav, temveč se je pojavila kot posledica 

možganske kapi. Sporazumevalne zmožnosti vseh udeležencev so zaznamovane z lastnostmi 

kortikalne motorne afazije (Brockova afazija). Na podlagi sporazumevalnih zmožnosti tekom 

intervjuja, smo na lestvici od lažjih do zmernih, težjih in težkih sporazumevalnih težav 

ocenili, da eden izmed udeležencev izkazuje lažjo komunikacijsko oškodovanost, trije 

udeleženci zmerno, eden težjo in eden težko komunikacijsko oškodovanost.  

Trije udeleženci so gibalno neodvisni, eden je gibalno samostojen s pomočjo tehničnega 

pripomočka, dva sta s pomočjo tehničnega pripomočka delno samostojna.  

Vsi udeleženci živijo v domačem gospodinjstvu, pet si jih gospodinjstvo deli s partnerjem oz. 

družino, eden živi sam ob organizirani pomoči na domu. 

Med udeleženci sta se dva uspešno poklicno rehabilitirala in vrnila na delo. Trenutno je le še 

eden redno zaposlen, s skrajšanim delovnim časom, trije so invalidsko upokojeni in dva redno 

upokojena. Pred inzultom je bilo pet udeležencev redno zaposlenih, eden pa že redno 

upokojen. Vsi udeleženci so univerzitetno izobraženi na različnih strokovnih področjih. 

Vsi udeleženci prihajajo iz okolice Ljubljane, zato so bili ob pojavu možganske kapi najprej 

odpeljani na Klinični center v Ljubljani in so bili deležni logopedske obravnave. 

3.2 INSTRUMENTARIJ 

Uporabljen je bil nestandardiziran polstrukturiran intervju, avtorsko sestavljen po smernicah 

A-FROM: Living with Aphasia - Framework for Outcome Measurement (Življenje z afazijo – 

Smernice za ocenjevanje učinkovitosti terapevtskega izida). A-FROM je širok konceptualen 

okvir, s katerim lahko ugotavljamo vpliv afazije na posameznika in njegovo družino na 

različnih življenjskih področjih (Kagan idr., 2008). Izhaja iz domen Mednarodne klasifikacije 

funkcioniranja in jo dopolnjuje v obravnavi ljudi z afazijo. A-FROM ocenjuje različna 

področja življenja in omogoča široko razumevanje skladnosti v rehabilitaciji doseženih ciljev 

s potrebami posameznika. Soudeleženim v rehabilitaciji omogoča učinkovitejše 

interdisciplinarno sodelovanje, načrtovanje dela pri pacientih z afazijo in ocenjevanje 

relevantnosti zastavljenih ciljev. 
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Tako kot smernice A-FROM je tudi naš intervju vsebinsko posegal na štiri konceptualna 

področja, ki se deloma prekrivajo in v celoti združijo v »Življenje z afazijo«: 

1.      »Stopnja/resnost afazije« 

-          Govor 

-          Razumevanje 

-          Branje 

-          Pisanje 

 

2.      »Komunikacijsko in jezikovno okolje« 

-          Storitve, ustanove, zakonodaja 

-          Odnos okolja do pacienta in do afazije 

-          Pomoč pri premagovanju ovir v komunikaciji 

 

3.  »Vključenost/sodelovanje v življenjskih situacijah« 

-          Aktivnosti 

-          Komunikacija in pogovor 

-          Vloge in odgovornosti 

-          Medosebni odnosi 

 

4.      »Osebna identiteta, odnosi, čustveno doživljanje« 

-          Načrtovanje prihodnosti 

-          Samopodoba 

-          Afazija in osebnost 

-          Občutja, čustva 

Intervju smo prilagodili ciljni skupini in  namenu, s katerim smo se odločili izvajati intervjuje. 

Prvotno oblikovan intervju smo pilotsko testirali na dveh posameznikih z afazijo, katerih 

podatki niso bili vključeni v raziskavo. Testiranje intervjuja je pokazalo nekatere strukturne 

pomanjkljivosti, ki smo jih v nadaljevanju raziskave odpravili. 

Uporabljen intervju je bil razdeljen na tri dele (uvodni del, osrednji del in zaključni del). 

Uvodni del je bil namenjen pripravi intervjuvanca na intervju in pridobitvi osnovnih 

podatkov. Osrednji del je bil sestavljen iz desetih vprašanj, izmed katerih je vsako imelo še 

več podvprašanj, s katerimi smo dobili bolj podrobne odgovore. Zaključni del intervjuja je bil 

namenjen nekakšnemu povzetku celotnega pogovora, samorefleksiji intervjuvanca in možnost 

dopolnitve, če se jim je zdelo, da niso povedali vsega oz. smo katero od zanje pomembnih 

področij, pozabili izpostaviti. 
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3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Na intervju so bili povabljeni člani Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo 

Slovenije, ki se mesečno srečujejo v skupini oseb z afazijo, t.i. Afazijada. Udeleženci so se 

prostovoljno odločili za sodelovanje v raziskavi in predhodno podpisali Soglasje udeleženca k 

sodelovanju v raziskavi, ki je za študijske namene dostopen na spletni strani Pedagoške 

fakultete. Vse intervjuje je izvajal isti testator, ki se zavezuje k tajnosti in varovanju podatkov 

o udeležencih. 

Vključeni posamezniki predhodno niso bili seznanjeni z vprašanji intervjuja, so pa bili 

seznanjeni z glavnimi temami, ki jih intervju naslavlja. Intervjuji so trajali od ene do štirih ur. 

Z dovoljenjem navzočih sogovorcev smo pogovore posneli z diktafonom.  

Pet intervjujev je bilo opravljenih individualno. En intervju je bil zaradi zmernosti 

komunikacijskih težav, opravljen ob navzočnosti partnerke. Pri določenih vprašanjih smo 

posamezniku v izpolnitev dali tudi komplementarne metrične sheme, na katerih so vrednotili 

zadovoljstvo oz. stanje na posameznih življenjskih področjih po možganski kapi. Pri enem od 

udeležencev je bila, zaradi zmernosti afazije, uporabljena nadomestna komunikacija. 

Udeleženec 4 je o svojem življenju s kronično afazijo pripovedoval tudi s sprotnim risanjem, 

preko likovnih del, ki jih je ustvaril v letih po možganski kapi ter z razkazovanjem bivalnih 

prostorov. 

3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Po pridobljenih zvočnih posnetkih je bila opravljena transkripcija intervjujev, na podlagi 

katerih smo naredili analizo. Po končani transkripciji vsakega posameznega intervjuja, so bili 

vsi posnetki pogovorov izbrisani. 

V prvem delu analize podatkov smo izvedli proces odprtega kodiranja. Identificirali smo 

odgovore, pridobljene z intervjuji ter jih tematsko razvrstili. Kot najmanjše enote smo 

uporabili izjave posameznikov, ki so predstavljale vsebinsko zaključeno govorjeno besedilo. 

Ta postopek smo ponovili z izjavami vseh udeležencev. 

Posamezni odgovori udeležencev so bili v naslednjem koraku kodirani in uvrščeni v 

preliminarne kategorije. Kategorije smo oblikovali glede na temo, ki je najbolj celovito 

zajemala skupek kodiranih odgovorov, za katere smo menili, da smiselno najbolj spadajo 

skupaj. Te kategorije smo v nadaljevanju združili v nadredne kategorije tretjega reda. S tem 

postopkom smo naredili hierarhični sistem kategorij višjih in nižjih stopenj, ki orisuje 

posameznikovo doživljanje življenja s kronično afazijo. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Z analizo intervjujev, opravljenih z osebami v kronični fazi afazije po možganski kapi, smo 

ugotovili, da lahko področje posameznikovega doživljanja življenja z afazijo razvrstimo v 

štiri kategorije. 

Prvo področje smo poimenovali afazija. To področje zajema področje težav v jezikovnem 

procesiranju, vlogo logopedske obravnave, področje posameznikovega funkcioniranja v 

različnih komunikacijskih situacijah, strategije premagovanja težav v življenju z afazijo ter 

posledice spremljajočih kognitivnih motenj. 

Drugo področje smo poimenovali družinski in družbeni odnosi. To področje zajema 

pozitivne in negativne vidike partnerskega odnosa ter spremembe v partnerskem odnosu v 

življenju po možganski kapi. Odnos družine do potreb sorodnika v življenju z afazijo; vloge, 

ki jo imajo v posameznikovem življenju prijatelji ter širši družbeni odnos do afazije ter 

ozaveščenost o njej. 

Tretje področje smo poimenovali udeležba v aktivnostih. To področje zajema področje 

zaposlitve, skrbi za dom, prostočasnih aktivnosti (sprememb v udeležbi pri prostočasnih 

aktivnostih pred in po pojavu možganske kapi, posameznikovo doživljanje sprememb v 

udeležbi ter vpliv afazije na udeležbo v prostočasnih aktivnosti) ter področje stikov med 

posamezniki z afazijo. 

Četrto področje smo poimenovali čustveno doživljanje, osebna identiteta in stališča. To 

področje zajema področje čustvenega doživljanja v življenju z afazijo, področje soočanja s 

spremembami v življenju po možganski kapi, individualne razlike v osebni identiteti in 

načinih sprejemanja afazije kot del življenja. 
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Tabela 2: Tabelarični prikaz rezultatov 

 

Življenje 

z afazijo 

 

Afazija 

 

Težave v jezikovnem procesiranju Govor, branje, pisanje, razumevanje, uporaba tujih jezikov. 

Logopedska obravnava Pozitivni in negativni vidiki logopedske obravnave. 

Funkcioniranje v različnih komunikacijskih 

situacijah 

Pozitivni in negativni vidiki komunikacijskih situacij ter individualne 

razlike v strategijah. 

Posledice spremljajočih kognitivnih motenj Težave s spominom in težave vzdrževanja pozornosti. 

Družinski in družbeni 

odnosi 

 

Partnerski odnos Pozitivni in negativni vidiki partnerskega odnosa ter individualne 

razlike. 

Odnos družine Pozitivni in negativni vidiki v odnosu družine. 

Odnos s prijatelji Pozitivni in negativni vidiki v odnosu s prjatelji. 

Odnos širše družbe Pozitivni in negativni vidiki odnosov v širšem družbenem kontekstu 

Udeležba v aktivnostih 

 

Zaposlitev Doživljanje vrnitve na delo in prilagoditev delovnega okolja, postopna 

vključitev na delovno mesto, doživljanje predčasne upokojitve. 

Samostojnost in skrb za dom Samostojnost in skrb za dom 

Prostočasne aktivnosti Ukvarjanje s športom in druge aktivnosti 

Stik z drugimi posamezniki z afazijo Pozitivni in negativni vidiki druženja oseb z afazijo 

Čustveno doživljanje, 

osebna identiteta in 

stališča 

Čustveno doživljanje Negativni čustveni odzivi, strah pred ponovitvijo bolezni 

Soočanje s posledicami možganske kapi Postopno sprejemanje sprememb, moč za premagovanje težav 

Osebna idntiteta Individualne razlike med udeleženci 

Sprejemanje afazije Individualne razlike med udeleženci 
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4.1 AFAZIJA 

Področje afazije smo sestavili iz petih kategorij: težave v jezikovnem procesiranju, 

logopedska obravnava, funkcioniranje v različnih komunikacijskih situacijah, strategije 

premagovanja težav z afazijo v komunikacijskih situacijah ter posledice spremljajočih 

kognitivnih motenj. Spodaj so podrobneje predstavljene posamezne podkategorije. 

4.1.1 Težave v jezikovnem procesiranju 

Tabela 3: Težave v jezikovnem procesiranju 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Na začetku, jaz sem vse razumela, nisem mogla 

povedati in v spominu mi je, ko mi je 

logopedinja tiste slikice živali in predmetov 

kazala. Žirafa. Vem, vem, ampak niti črke, jezik 

ni hotel. To je tako za znoret. 

Govorne težave 

Težave v 

jezikovnem 

procesiranju 

Afazija 

Nič nisem mogel povedat. 

Uporabljam malo, vsakdanje besede. Ko želim 

kaj več, ne spomnim se, … 

Imam pulz, ne morem govoriti. 

Mutasta, nič govorim, nič. 

Ker prva tri leta sem čutil velik primanjkljaj 

besednega zaklada, iskanje besed. 

Vsak dan. Ne morem…. Govorit. Se spomnim pa 

ne morem. 

Šale sem znal povedat, zdaj ne gre to. 

Če sem hotel kako zgodbico povedat, kakšen 

štos in vic, nisem znal kot včasih. To mislim, še 

zdaj ne znam. Mi je kar zmanjka. 

Najbolj to mi je bilo to, ko sem hodil, ko so 

hodili na obiske, pa v službi ali pa moji…, kaj 

bom povedal, če ne morem nič govorit? 
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Jaz včasih sem, časopis mogoče, knjigo že. 

Ampak je prevelika, prevelika je. Jaz kakšne 

članke, tudi, recimo v časopisu to gre hitro, to je 

v redu ne.  

Bralne težave 

Berete? Ja, berem skoz. Berem, ampak po 

tihem. Drugič, ne morem dolgo. 

Branje pa pisanje, grozno, ne morem brat. 

Gledam TV. 

Ja, js bi, sigurno bi imel knjigo, ampak kaj če 

imaš eno leto knjigo potem je brez veze. 

Branje je v redu, s tem da mislim, da se hitro 

naveličam.  

Kakšen lep stavek si omislim, ga pozabim, sem 

rekla bom zapisala. Pa dobim en stavek, ni šlo! 

 

 

Težave s 

pisanjem 

 

Tudi pišem. K računalniku bolj. Še dobro, da je 

tako,... 

Bolj malo pišem, tipkam na računalnik, ampak 

sem manj potrpežljiv kot prej, me utrudi. 

Ne samo listek kar morem jutri, ampak 

poizkušam tudi stavek napisati. 

Pišem? Nič.  

Štirinajst dni sem bila boga. Mutasta, nič 

govorim, nič. Razumem, ampak ne morem, ne 

morem, boli me (pokaže na prsi). 

 

Razumevanje 

Vem, da sem skoz. Mož pravi da sem govorila 

spat, jaz pa mislim, da sem govorila jest. In se 

ne moreva zmenit. Kaj sem v resnici govorila, 

pa ne vem, mu verjamem, ampak tudi sebi. 
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Naši rezultati kažejo, da se posamezniki z afazijo po možganski kapi spopadajo s težavami na 

vseh področjih jezikovnega procesiranja. Najočitnejše so težave v govoru, saj se jih 

posameznik začne zavedati takoj po zavedanju prizadetosti z možgansko kapjo. Nezmožnost 

govorne produkcije povzroča tudi notranjo stisko, saj jih najbolj ovira pri vzpostavljanju stika 

z ljudmi v okolju in onemogoča njihovo vsakdanje funkcioniranje. Govor udeležencev je 

agramatičen, počasen, okoren ter nepovezan. Zaznamujejo ga težave s priklicem besed, 

uporaba preprostih in pogostih oz. običajnih besed, sestavljenih v krajše fraze. V govoru je 

značilno izpuščanje funkcijskih besed (veznikov, pomožnih glagolov, pridevnikov …). 

Prevladuje uporaba pomenskih besed (samostalnikov, glagolov, predlogov, zaimkov). Kar 

trije intervjuvanci so izpostavili izgubljeno sposobnost uporabe tujih jezikov, ki so jih 

obvladali pred možgansko kapjo.  

Afazija težave povzroča tudi na področju branja. Otežkočeno je glasno branje, branje daljših 

sestavkov pa zahteva veliko pozornosti in truda. Za branje so primernejša krajša besedila v 

časopisu. Podobne težave se pojavljajo pri pisanju. Sposobnosti pisanja so omejene na zapis 

posameznih besed. Štirje mlajši udeleženci raziskave so omenili, da si pri pisanju pomagajo z 

uporabo računalnika. Vsi intervjuvanci so izpostavili nezmožnost ohranjanja pozornosti v 

daljšem pogovoru, obsežnem branju ali pisanju daljših in zahtevnejših besedil.  

Intervjuvanci so komentirali tudi stanje njihovega razumevanja govorjenega jezika. Kljub 

nezmožnosti govorne produkcije, večina udeležencev z razumevanjem nima težav oz. da so se 

težave pojavljale le v zgodnjem obdobju po možganski kapi, vendar se teh niso zavedali. 

  

…povsod me najdejo kje in me kakšni angleži in 

francozi sprašujejo kaj sprašujejo, jaz pa ne 

morem. 

Uporaba tujih 

jezikov 
  

Francosko ve, zdravnik, pozna angleščino kot 

jaz, ampak ne govoriva oba. Smejiva se, ampak 

angleščino pa ne moreva, oba. Ampak se 

smejiva, kaj češ, to je to. 
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4.1.2 Logopedska obravnava 

Tabela 4: Logopedska obravnava 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Uh, skoz sem hodil. Vsak mesec sem hodil. 

Pozitivni 

vidiki 

logopedske 

obravnave 

Logopedska 

obravnava 
Afazija 

Dobil sem tudi logopedinjo, sva dva ali tri 

mesece bila skupaj. To je bilo v redu. 

Samo takrat, ko me logopedinja, ki me je že 

takoj na kliničnem centru vodila in vedno, 

ko sem bil še na kliniki, sem hodil tudi na,… 

k logopedu. Vsak dan tja, ne. Tako, da 

najbolj mi je ona pomagala, da me je 

unesla v življenje. 

Jaz sem mislila, da moja logopedinja 

pretirava. Ogromno je govorila. Sva se 

pogovarjali res o vsem ampak to je vse 

vaja. Jaz sem tudi po nekaj ur bila pri njej. 

Brez tega nebi. Ena ura, da je ne vem 

kakšna vaja, je samo ura. 

Z njo, vedno tistih pet minut dlje. 

In če je videla, da moram nekaj za 

naslednjič povedati, sem jaz takoj vadila. 

Ne zadnji dan, ampak sem se pripravljala. 

Še dobro, da je potem prišla logopedinja 

pomagati,… tako da zdaj spet vsak mesec 

lahko hodim tja. Zdaj nas je skupaj,… nas 

je skupaj trije in mamo te sestanke… 

Govor, branje, spomin, štetje, naprej, nazaj, 

kaj preberem pa poizkušam obnoviti, tako 

da možgani delajo. Vse imam kot vajo. 

Pomivam posode, ena, dve… tako da čim 

več! In potem recimo besede na črko… 

otroške igre, na zadnjo črko, na srednjo 

črko…  



25 

 

Ugotavljamo, da imajo posamezniki v odnosu do logopedske pomoči slabe in dobre izkušnje. 

Udeleženci so izpostavili mnoge pozitivne vidike logopedske obravnave. Vključenost v 

logopedsko obravnavo je doprinesla k njihovemu jezikovnemu napredku, jih spodbudila, da 

so nadaljevali s samostojnim izvajanjem logopedskih vaj (tudi ob pomoči svojcev), s katerimi 

po odpustitvi iz terapije, nadaljujejo v kronični fazi afazije,. Izpostavili so pomembno vlogo 

logopedske terapije, ki jim je pomagala pri uspešnejši vrnitvi v vsakdanje življenje in jim bila 

v podporo pri soočanju s komunikacijskimi težavami izven klinične situacije. Kot pozitivno 

so udeleženci opredelili tudi logopedovo namenjanje časa posameznemu pacientu, 

individualnost v pristopu in postopnost v napredovanju tekom logopedske terapije. Za 

posameznika z afazijo je zelo pomembno, da je pogovoru z logopedom razumljen. 

Strokovnjak mora upoštevati bolnikove individualne sposobnosti ter v obravnavi pristopati s 

posluhom za njegove specifične potrebe. Med negativnimi vidiki logopedske obravnave so 

intervjuvanci navajali nesprejetje, kratko udeleženost ali odlog sprejetja v logopedsko 

obravnavo. Kot negativno smo prepoznali tudi neudeleženost partnerja v logopedski 

obravnavi, saj so udeleženci navajali, da so se svojci z logopedom srečali le enkrat. 

Je pomagalo. Jaz sem šel iz nule. Ko sem 

šel k zdravniku nisem bil sposoben v pol ure 

izdavit svojega imena. Potem je šlo že na 

boljše, ampak zelo slabo sem govoril prve 

čase. Pri logopedinji., ona je rekla, da sem 

v redu, tisto ni bilo v redu. Verjetno za to 

stopnjo, je bilo dobro. Tudi slučajno nisem 

tako govoril, kot zdaj govorim. Zdaj imam 

občutek, da lahko čisto normalno govorim. 

Različno, največ sama. Ampak to kakšno 

obnovitev, to z možem. Ko sem pri mami na 

obisku, se take igre igramo, kot nekoč. Kot 

igra. Največ tako. 

Samo sem enkrat prišla k logopedinji in je 

rekla, da po psihiatru pridem k njej. Jaz 

sem še vedno pri psihiatru, tako da z njo ne. 

Negativni 

vidiki 

logopedske 

obravnave 

Pol ure logopeda, pa trije smo, pa smo 

nekaj… jamrali. Pa enkrat sama.  

 

Nisem imela logopeda, samo trikrat na 

Soči. Potem sem šla v bolnici Petra Držaja, 

pa v Laško, nič. 

Žena recimo, da je bila, enkrat je šla. 

In kaj? Kaj? Kaj bo žena tam delala? Brez 

veze? 
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Udeleženci sicer niso izražali želje po večji vključitvi svojcev v proces logopedske 

rehabilitacije, vendar smo kot negativen vidik opredelili dejstvo, da je v njihovih odgovorih 

mogoče opaziti nerazumevanje vloge svojcev, ki bi jo lahko s pravilnim pristopom v 

njihovem življenju lahko odigrali najbližji. 

4.1.3 Funkcioniranje v različnih komunikacijskih situacijah 

Tabela 5: Funkcioniranje v različnih komunikacijskih situacijah 

 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

S tabo ali pa s kom pol ure klepetat je v 

redu. 

Pozitivni 

vidiki 

komunik. 

situacij 

Funkcioniranje 

v različnih 

komunik. 

situacijah 

Afazija 

Ko sem prišel tja, ti, ki so me poznali je v 

redu, mi je pomagalo. 

Mogoče po eni strani, če hočejo naj mi 

pomagajo skupaj, če ne pa ne bom govorila, 

ker je brez veze. 

Ampak eno uro pa ne moreš klepetat. 

Negativni 

vidiki 

komunik. 

situacij 

Tisti, ki so pa prišli nazaj skupaj, novi, je pa 

zoprno, je mal nerodno.  Sem bil pa tiho pa 

pomagal… oziroma zoprno kontaktiral. 

Zato ker ti boš,… dobro pojdi stran. 

Potrpljenje, ja. 

Na sestankih sem bolj tiho govoril. 

Recimo, da smo tlele na sestanku oz. recimo 

žur mamo. Pijača in hrana in ne morem do 

besede. Ne morem vskočit. Vskočit, če pa 

vskočim pa eno minuto, dve, kej povem, 

potem pa ouououou, pa gre. 

Imam danes govor, imam eno uro, ampak ne 

vem. Po eni uri moram iti počivat 
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Analiza izjav nakazuje, da posamezniki z afazijo v govorne interakcije najlažje vstopajo v 

individualnem pogovoru z domačo osebo, ki pozna njihove komunikacijske težave. 

Izpostavili so dejstvo, da je uspešnost komunikacije v veliki meri odvisna tudi od sogovorca 

in njegove pripravljenosti iskanja stika in ustreznega načina sporazumevanja. 

Kot negativne so udeleženci izpostavili »nasičene komunikacijske situacije« (npr. sestanke, 

praznovanja, pogostitve), v katerih je udeleženih več sogovorcev, se pogovor odvija v večji 

skupini ljudi in prihaja do hitrih menjav govornih vlog. Udeleženci raziskave so kot neprijetne 

navedli tudi stike z neznanci, ki niso seznanjeni z pojavom afazije, stike z nepotrpežljivimi 

sogovorci in komunikacijske situacije, ki se odvijajo pod časovnim pritiskom in zahtevajo 

hitro reagiranje v pogovoru. Afazija in spremljajoče težave, ki se pojavljajo kot posledica 

možganske kapi, od posameznika terjajo nenehni napor. Ugotavljamo, da udeleženost v 

dolgem pogovoru utrudi posameznika, zahteva počitek in povzroči začasno poslabšanje v 

stanju posameznikovega jezikovnega procesiranja. Poslabšanje sporazumevalnih zmožnosti 

povzročajo tudi druge okoliščine, ki so lastne vsakemu posamezniku z afazijo. 

Tabela 6: Individualne razlike funkcioniranja v različnih komunikacijskih situacijah 

Udeleženec 1 je v intervjuju izpostavil neprijetno izkušnjo, ki jo je pred letom dni doživel v 

urgentni situaciji, ko so ga zaradi drugih zdravstvenih težav morali odpeljati v bolnišnico. Iz 

opisanega doživetja lahko razberemo, da urgentna situacija, v kateri so pričakovane hitre 

govorne izmenjave in vključeni sogovorci niso seznanjeni s posameznikovimi 

komunikacijskimi težavami, občutno poslabšajo stanje afazije in v udeležencu povzročajo 

občutke groze. 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 1 

Nikjer si nisem dobil kake težave s tem, tlele 

sem pa v urgenco šel, ne vem kaj je že bilo 

eno leto nazaj in tam ko pride, probleme kaj 

imaš, triaža, to je tako govoru... Sem bil že 

tak, kot da ne znam več govorit, tako me je 

grdo. 

Težave v 

komunikaciji z 

zdravniškim 

osebjem v 

urgentni 

situaciji 
Funkcioniranje 

v različnih 

komunik. 

situacijah 

Afazija Udeleženec 1 

Najprej je treba hitro najbrž in tam tudi pri 

zdravniku, ki mi je dala injekcijo, mi kri 

jemala, ni našla nikjer, grozno, to je bilo 

tako. Sem rekel, da ne grem več na klinični 

center (nasmeh). Nikoli nisem imel nobenih 

problemov, tole pa, grozno. Hitro, hitro, 

hitro, ali je vedno ta gospod tak grozen? 

Časovni pritisk 

v komunikaciji 

občutno 

poslabša 

počutje 

posameznika z 

afazijo 
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Individualne razlike v strategijah premagovanja težav z afazijo 

Tabela 7: Individualne razlike v strategijah premagovanja težav z afazijo 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 1 

Fino bi bilo, da bi, ki imajo tole značko, da 

bi zraven dal v naprej, da bi videli v naprej.  

Pa ni žena, nikoli ni zraven,… Zdaj sem pa 

rekel pojdi povej ji, naj pride z mano, če ne, 

ne bom… Zoprno je kjer je kakšen formular, 

tam žena, kjer je treba, drugače ne. 

Individualne 

razlike v 

strategijah 

premagovanja 

težav z afazijo 

v komunik. 

situacijah 

Funkcioniranje 

v različnih 

komunik. 

situacijah 

Afazija 

Udeleženec 3 

Ja seveda, povem, da me je kap. Roke ne 

čutim, rokujem se z levo, kaj še… 

Udeleženec 4 

On se spomni nečesa in hoče povedati in 

potem to sploh ne gre. Kakšno besedo pol 

poštudiram in probam ugotoviti, vedno pa 

ne gre, pol je pa hud. Glede vsakdanjih 

stvari kar vem, ker je že tako utečeno. On 

meni nariše jabolko in vem. Kar je pa tako, 

da bi kam šel, potem pa on meni nariše 

cesto… Sploh kadar ni v kontekstu. 

Napišem, narišem,. Ojojojoj. 

Udeleženec 5 

Zamenjam z drugo besedo, če se ne 

spomnim ali pa kaj. Prej pa nisem našel 

prave besede in sem jo iskal, iskal, iskal, pa 

se vidi, da čudno govorim. Zdaj pa drugo 

najdem pa približek naredim. Saj tudi nove 

izumljam… ko vem za kakšno besedo, da bi 

jo moral povedat, pa se ne spomnim kako, 

pa kar nekaj treščim, pa vem da ni prav, 

ampak pač je… če me razume ali pa ne. 
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Med izjavami udeležencev smo prepoznali tiste, ki opisujejo individualne strategije 

premagovanja težav v komunikacijskih situacijah. 

Udeleženec 1, ki je osebnostno bolj introvertiran, je izrazil željo po identifikacijski znački za 

osebe z afazijo. Z njeno pomočjo bi enostavneje premagoval zadrege v neprijetnih 

komunikacijskih situacijah. Povedal je tudi, da v zahtevnejših govornih situacijah za pomoč 

prosi partnerko, ki mu redno pomaga tudi pri izpolnjevanju obrazcev. 

Udeleženec 3, ki službeno vsakodnevno prihaja v stik s poslovnimi partnerji, je povedal, da 

sogovorca že ob prvem stiku seznani o svojih sporazumevalnih težavah. 

Udeleženec 4 se za premagovanje sporazumevalnih težav poslužuje risanja. Žena poudarja, da 

ji v večini primerov uspe ugotoviti kaj ji želi sporočiti mož. Težje razumljive so ji tiste 

situacije, ki niso vsakodnevne, so bolj abstraktne in niso v kontekstu. 

Udeleženec 5, katerega težave v jezikovnem procesiranju so lažje, je povedal, da je razvil 

učinkovite strategije, s katerimi uspešno premaguje svoje sporazumevalne težave. Ko se zave, 

da določene besede ne bo zmogel izreči ali pa se je ne spomni, najde drugo besedo, 

sopomenko oz. drugače sestavi stavek, da se s tem lahko izogne neprijetni situaciji. Poudarja, 

da se mu kljub temu še vedno dogaja, da kakšne besede izreče narobe ali pa si izmisli nove 

besede, ki nimajo pomena. 

Udeleženec 6 si v komunikacijskih situacijah pomaga z uporabo kretenj. 

  

Udeleženec 6 

V trgovini, ko rečem to pa to, pa to, pa to 

(pokaže s prstom). 
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4.1.4 Posledice spremljajočih kognitivnih motenj 

Tabela 8: Posledice spremljajočih kognitivnih motenj 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Pri imenih in priimkih se še zelo lovim, se 

ne spomnim kakšnih ljudi, ki bi se moral, ali 

pa na televiziji ne vem ime pevca, ki sem ga 

vedno vedel, zdaj pa se ne morem spomniti. 

Težave s 

spominom 

Posledice 

spremljajočih 

kognitivnih 

motenj 

Afazija 

Ker včasih se mi zgodi da pozabim kaj. Kaj 

trgovina, sem bila, nisem bila? 

Ko sem doma, pa iz kuhinje v sobo grem in 

pozabim. Potem pridem nazaj in čakaj … ali 

sem ali nisem? 

Izgubila sem kolo. Sem šla s kolesom in 

domov peš. Pozabila. 

Tlele pa ne moreš nič, nisem si mogel 

zapomnit koliko sir, pa salama, pa to nisem 

vedel kolk, pozabil sem. 

Marsikaj si pripravim in poizkušam imeti v 

glavi in na koncu vsakič črtam in preverim. 

Če ni narejeno se ne sekiram, ampak tako 

naredim. To je moj način organiziranja. Če 

vem da bo to, tudi daleč v naprej, ampak 

vem in potem jaz vse zvečer naredim načrt 

kaj bom jutri in si prav zapišem, trgovina, 

to, to, to in potem črtam. 

Računalnik pa vse sem, potem pa leta nič, 

pol pa pozabim. 

No, pozabljivost ni letom primerna, ampak 

to se ne sekiram. 

Drugače pa spomin tak, nisem nikoli 

pozabil, ko sem šel, da bi pozabil luč, je bilo 

čisto v redu, da bi,…  
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V življenju po možganski kapi se poleg afazije pojavljajo še druge kognitivne motnje. Na 

podlagi zbranih izjav smo ugotovili, da posameznike poleg afazije najbolj ovirajo še težave s 

spominom in vzdrževanjem pozornosti, ki se sicer lahko manifestirajo tudi v (ne)uspešnosti 

pri komunikaciji. Udeleženci so na področju spremljajočih kognitivnih težav izpostavili, da 

imajo težave s priklicem imen, pomnjenjem dogodkov in lastnih dejanj. Pozabljajo na osebne 

predmete, opravila, ki jih morajo opraviti oz. so jih že opravili. Težave vzdrževanja aktivne 

pozornosti, povzročajo neuspeh pri izvrševanju opravil in od posameznika zahtevajo več 

počitka.  

V sklopu odgovorov, ki so bili v analizi opredeljeni z nadredno kategorijo »afazija«, smo 

prepoznali, da le-ta na področju težav jezikovnega procesiranja posega na področje govora, 

branja, pisanja, razumevanja in uporabe tujih jezikov. Pri tem je ključnega pomena 

logopedska obravnava, preko katere ljudje po možganski kapi zmanjšajo svojo 

sporazumevalno oškodovanost in se v domače komunikacijsko okolje vključujejo bolj 

suvereno. Prepoznali smo, da je posameznikova uspešnost v premagovanju težav z afazijo 

odvisna tudi od komunikacijskih situacij, v katerih se ta znajde. Udeležencem je skupno, da so 

sporazumevalno uspešnejši v krajšem individualnem pogovoru z znanim sogovorcem, manj 

uspešni pa v večjih skupinah ljudi, v katerih potekajo hitre govorne izmenjave. Med izjavami 

smo prepoznali strategije premagovanja težav z afazijo v komunikacijskih situacijah, ki so 

udeležencem individualne, odvisne od osebnostnih in okoljskih dejavnikov vsakega 

posameznika. S stanjem afazije se tesno povezujejo tudi spremljajoče kognitivne motnje, med 

katerimi so v naši raziskavi izstopale težave s spominom in pozornostjo. Prepoznali smo, da 

komunikacijske in spominske funkcije udeležencev sorazmerno upadajo glede na 

dolgotrajnost ohranjanja pozornosti. 

  

Nisem nikoli pozabil (naredi kretnjo), da bi 

pozabil kakšen noter v… Recimo plin ali pa 

to, nikoli ni bilo. To lahko zanesete (smeh). 

Ampak več pa ne moreš tako, da bi skozi 

koncentriral.« … »Jaz sem dosti hotel tale 

sestavek napisat na vprašanja, ampak ne 

morem več, …ne morem koncentracija mi 

ne, ne morem toliko. 

Težave 

vzdrževanja 

pozornosti 

… pa tudi bolj spim, ker …utruja me. 
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4.2 DRUŽINSKI IN DRUŽBENI ODNOSI 

Področje družinskih in družbenih odnosov smo sestavili iz štirih kategorij: partnerski odnos, 

odnos družine, odnos s prijatelji in odnos širše družbe.  

4.2.1 Partnerski odnos 

Tabela 9: Partnerski odnos 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

To, da razume kaj se dogaja in da me nima 

za čudno ali da nečesa nočem… 

Pozitivni 

vidiki 

partnerskega 

odnosa 

Partnerski 

odnos 

Družinski in 

družbeni 

odnosi 

Ampak je vedno bil pazljiv in je pomagal… 

Krasn pomaga, joj krasn. 

Rekel bi, da sva se zbližala takrat. 

Pravzaprav ima kar pozitivno vlogo pri tem. 

Ja. 

Samo na boljše. Na nek način sva se 

zbližala, en del tudi malo ne. Samo nekako 

oba obrnjena drug na drugega in odločena 

si pomagati in živeti. Ne iščeva kako iti 

narazen ampak se poizkušava sprejeti. Iskat 

kako to vse preživeti. 

Odnos po kapi ne, tak je bil, samo je pač 

drugačna organizacija. 

To moram pohvaliti. Mislim, da ne počutim 

se slabo. Z možem res vse pohvale. 

Po drugi strani bi mogla pa vedeti, da lahko 

drugače, da lahko kdaj pomagaš tako. Negativni 

vidiki 

partnerskega 

odnosa 

 

Pa čas gre. Počasi bi delal, ženi pa verjetno 

ne bo čisto všeč. 

Odtujila sva se. 
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Naše ugotovitve pričajo o tem, da afazija spreminja odnos med partnerjema in je zato 

vzajemna pomoč med njima izrednega pomena. Za posameznika z afazijo je ključno, da ga 

partner razume, podpira v težavah in mu pomaga pri premagovanju ovir v vsakdanjem 

življenju. Bližnji se mora zavedati, da posameznik z afazijo v komunikaciji potrebuje več 

časa, partnerjevo nerazumevanje težav pa lahko vodi v odtujitev v odnosu.  

Rezultati presoje udeležencev o bližini partnerskega odnosa pred in po možganski kapi so 

pokazali, da so spremembe v njihovem odnosu zelo individualne. Večina je ocenila, da so se 

po pojavu afazije, v odnosu do partnerja zbližali. V spodnji tabeli so predstavljene 

individualne posebnosti, ki smo jih prepoznali pri dveh udeležencih. 

Tabela 10: Individualne razlike v partnerskem odnosu 

Udeleženec 1 je ocenil, da je partnerski odnos pred in po možganski kapi ostal enak in se 

kljub njegovim komunikacijskim težavam ni spremenil. Afazija največ težav povzroča pri 

vzgoji najstniškega sina. 

Udeleženec 3 je ocenil, da se je po možganski kapi v odnosu s partnerjem odtujil, kar 

povezujemo z izgubo skupnih aktivnosti, ki jih je udeleženec podrobneje opisal pri 

pripovedovanju o družinskih odnosih. 

  

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 1 

Isto, to je isto. Ni bilo nič. Sej nisva tako, ne 

sej sva bila skupaj v redu…. Ampak tu 

nisem nikoli imel takih problemov, sva se 

razumela. Največ je bilo takrat, zaradi 

otrok. Ker žena oz. jaz nisva bila čisto 

usklajena z metodo… Ona je bila bolj 

permisivna, jaz, sej je v redu. Ampak treba 

je vedet kaj in kako moraš bit 

Težave je v 

partnerskem 

odnosu 

povzročalo 

vzgajanje 

najstniških 

otrok Partnerski 

odnos 

Družinski in 

družbeni 

odnosi 

Udeleženec 3 

Ja po resnici povedano. Kako je, ona ve pa 

jaz vem. Prej. Prej je bilo čist v redu. Zdaj 

pa takole (na metrični shemi označi nižji 

rezultat). 

Odtujitev v 

partnerskem 

odnosu 
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4.2.2 Odnos družine 

Tako kot partnerski odnos, ima za posameznika z afazijo izreden pomen tudi odnos preostalih 

družinskih članov. V analizi odgovorov smo prepoznali pozitivne in negativne vidike 

družinskih odnosov, ki vplivajo na kakovost njegovega življenja v kronični fazi afazije. 

Tabela 11: Odnos družine 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Pa noben mi ne pomaga, ker se mi zdi, da to 

ni več, ni, ni, ko noben ne počaka, ne 

pomaga, da bi kej naredil. … Oni nič ne 

vidijo…. sam sebe. Ne vidijo, da bi mogli 

malo pomagat, pa bi bilo boljše. 

Negativni 

vidiki v 

odnosu 

družine 

Odnos 

družine 

Družinski in 

družbeni 

odnosi 

Mogoče oni drugače vidijo, jaz pa na drugi 

strani ne, sigurno 

Težko je, mu ni vseeno, partnerju. 

Pa tudi z govorjenjem imam probleme in vsi 

otroci so hiter, hiter. Jaz ne morem hiter. 

Oh, oni tako hitro, to, to pa to, da ne moreš. 

Nič, nič, nič nimamo skupnega no. 

Ne moreš družine obremenjevat, če si 

počasen. 

Sestra ne razume. Ona.., nisva si blizu, se ne 

videvava in ne pozna ljudi s kapjo. Z njo se 

pogovarjati minuto, dve,… ne zdrži. 

Sin skrbi. Prej ni bilo treba.    

Pozitivni 

vidiki v 

odnosu 

družine 

Otroci oz. žena, nikoli, naši.. Žena gleda kot 

da mi nič ni. Mislim, mogoče že ve, ampak 

še vedno. Sej to je men čist v redu 
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Iz izjav udeležencev smo sklenili, da afazija v družini vpliva na življenja vseh družinskih 

članov. Prepad in odtujitev med prizadetim posameznikom in ostalimi družinskimi člani lahko 

povzročijo osebne stiske pri soočanju s spremembami. Udeleženci so izpostavili, da v krogu 

svoje družine niso vedno »slišani« in čutijo, da niso deležni zadostne ali pa primerne podpore. 

Mlajši otroci ali vnuki pogosto ne razumejo zdravstvenih težav, ki pestijo prizadetega člana 

družine in ne dojamejo kompleksnosti komunikacijskih ovir, s katerimi se ta spopada. 

Posledično v interakcije vstopajo na načine, ki v afazičnem sogovorcu vzbujajo neprijetne 

občutke. Mlajši otroci v interakcijah pogosto vztrajajo pri hitrih govornih izmenjavah, katerim 

posameznik z afazijo ni kos. Poleg preobremenjenosti svojcev, nerazumevanja težav in 

osebnih stisk, lahko odtujitev v družinskih odnosih prinese tudi izgubo skupnih aktivnosti, ki 

so družino povezovale pred pojavom možganske kapi. 

Med pozitivnimi vidiki družinskih odnosov so udeleženci izpostavili pripravljenost družinskih 

članov, da mu pomagajo pri premagovanju težav, njihovo skrb, pozornost in prizadevanje, da 

se naučijo več o možganski kapi ter sporazumevalnih težavah, ki jih ta prinaša. Kot pozitivne 

smo prepoznali tudi situacije, v katerih družina posameznika z afazijo ne pomiluje in namesto 

njega ne opravlja obveznosti, ki jih zmore opraviti sam. Prepoznavanje potreb prizadetega 

člana družine, lahko pomembno poveže družinske člane in jih zbliža v medosebnih odnosih. 

Tabela 12: Individualne razlike v odnosu družine 

V redu, sestra sin, snaha, imam vse. Ne, še 

povežem se! Smo se zbližali. 

Ampak moram reči da sta tudi hčere 

pozitivno vlogo igrali, sta prinesli knjigo 

ene Amerške psihoterapevtke, mi je starejša 

hči dala. Dobra knjiga za začetek. Takoj 

sem jo prebral, ko mi jo je prinesla hčera. 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 1 

Takrat, ko je sin šel, je bil v osmem 

razredu, ko se je to zgodilo, ko me je 

kap. 

To je bilo takrat težko, ker je bil on v 

puberteti. Je bilo mal, ni bilo 

nobenega takega, ki bi ga, ne 

kontroliral, ampak na neko pot dal. 

Težave v 

sprejemanju očetove 

bolezni s strani 

najstniškega sina 

Odnos 

družine 

Družinski in 

družbeni 

odnosi 
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Kot posebnost v družinskih odnosih smo opazili primer iz pripovedi udeleženca 1, ki je 

možgansko kap doživel v sinovem najstniškem obdobju. Gre za občutljivo obdobje 

odraščanja, v katerem je vloga starša izjemnega pomena. Udeleženec je izpostavil, da zaradi 

svojih komunikacijskih težav v kritičnem obdobju sinovega odraščanja, ni odigral svoje 

očetovske vloge. 

Udeleženec 3, ki velik del svojega prostega časa namenja športu je izpostavil, da na odnose v 

njegovem družinskem življenju pomembno vpliva razhajanje v interesih športnih aktivnosti. 

Zaradi posledic po možganski kapi se večine športnih aktivnosti z družino ne more udeležiti 

na enak način kot pred kapjo.  

Udeleženec 3 

Jaz sem smučarski učitelj in velik 

smo hodili smučat recimo skupaj, 

ne? Zle na otroški progi sem jaz, oni 

so pa na črni. In na Vršič ne morem 

več s kolesom, ne? 

Razhajanje v 

udeležbi pri športnih 

aktivnosti 
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4.2.3 Odnos s prijatelji 

Tabela 13: Odnos s prijatelji 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Tako da recimo ta prijateljica, z njo se tako 

kar… ampak ne vem zakaj me je, kako zdrži. 

Nimam občutka, da ji je težko 

Pozitivni 

vidiki v 

odnosu s 

prijatelji 

Odnos s 

prijatelji 

Družinski in 

družbeni 

odnosi 

On bi lahko šel kam drugam, lahko pa bi šel 

skupaj z nami. So bili tako. Nebi jim bilo 

treba iskat tako z mano, oz. z nami. On bi 

lahko šel daleč ali pa drugam… 

Težko je, mu ni vseeno, partnerju. 

Pa imam prijateljico s katero lahko tako 

počasi pogovarjam. 

Sem pa na novo spoznal na novo ljudi, s 

katerimi sem še zdaj. 

»… meni so pomagali, pa ženi pa tudi 

(smeh), ker je bila živčna, seveda. 

In so oni pomagali oz. spodbujali, da sem 

vse delal kot, še bolj kot prej. Ker nisem 

imel nič, mal me je bolelo, malo motorično, 

ampak to je šlo, pa bo počasi. Ampak je bilo 

v redu. In zdaj, ko smo hodili na Korziko in 

smo šli z avtom, seveda zraven smo imeli 

šotor in smo šli na morje, smo vse prehodili.  

Večkrat smo kapisti, veliko večkrat 

Ene pet šest je takih, da smo še. S tistimi je 

ostalo prav enako, občutek imam kot da se 

nebi nič zgodilo vmes. 

Nove sem večinoma največ spoznal v 

fitnesu, … Jaz pravim, da zaradi njih, jaz 

verjamem, da se mi je govor zelo popravil. 
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Ena je v tretjem štuku, ne moreš. Eni drugi 

grem, k tej pa ne. 

Negativni 

vidiki v 

odnosu s 

prijatelji 

V mestu. Jaz s hoduljico, pa tam v center, 

center je v redu. 

Prijatelje imam, ampak tudi velik, velik 

popoldne smo se družili vsak teden košarko 

skupaj, smo igral. In potem so prijatelji so, 

ampak na kavo gremo. Ostalo aktivnosti, …, 

pa ne igramo, ne igram več jaz. 

Pa kakšni občasno se dobimo in se slišimo 

in je fajn, ampak potem še dolgo ne. To se 

zelo se je zmanjšalo 

S prijateljicami ne družimo. Ja, zdej nič več.  

So taki, ki govorijo kar naprej in nič ne 

povejo, govorijo, jaz pa nisem mogel nič, da 

bi kej pomagal oz. povedal, pa ne moreš. Pa 

je rekel, ja sej počakaj, počakaj, ampak ne 

moreš pomagat, ker je šlo, je šlo, in ne 

moreš nič povedat. 

Na splošno sem ta svoj predsodek… rešil na 

ta način, da sem jih enostavno izbrisal. 

Odnosa s prijatelji ne morem komentrati, 

ker nimam prijateljev starih. 

In sem videl od nekaterih kako se 

posmehujejo in sem rekel konec. 

Jaz sem kriva, ker sem se jaz zaprla. 

S prijatelji sem pa jaz naredil rez in sem vse 

odpisal, sem se odžagal, vse prijatelje in 

kolege sem dal na stranski tir in telefonsko 

številko sem spremenil da me nihče ni mogel 

poklicat in smo tisti, ki se je potrudil 

dokopati do številke, je imel dostop do 

mene. 
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Na področju prijateljstev so vsi udeleženci naše raziskave doživeli spremembe. Analiza 

odgovorov je med pozitivnimi vidiki prijateljskih odnosov nakazala na pomembnost  njihove 

pomoči in podpore. Njihova navzočnost ter razumevanje v posamezniku vzbujata občutke 

varnosti in željo po aktivnejši vključitvi v socialno okolje. Vse to vpliva na izboljšanja v 

socialni udeležbi oseb z afazijo. 

Med negativnimi vidiki ugotavljamo, da so posamezniki zaradi zdravstvenih težav primorani 

prekiniti mnoge aktivnosti, preko katerih so prej bili v stiku s svojimi prijatelji. V nekaterih 

primerih so se prijateljstva končala zaradi posameznikovega umika iz socialnega življenja, ki 

so ga živeli pred pojavom afazije, v drugih pa zaradi neprimernih odzivov prijateljev. 

Nepoznavanje problematike prijatelje pogosto odvrne od nastale situacije in je lahko 

pokazatelj pristnosti odnosov. Nekateri udeleženci so odkrito pripovedovali o tem, da so se iz 

krogov svojih prijateljev umaknili sami, saj so pri svojih prijateljih naleteli na nerazumevanje 

težav, posmehovanje in nepripravljenost nudenja pomoči. Prijatelji, ki ne poznajo afazije, v 

komunikacijske interakcije pogosto vstopajo na neprimerne načine in z nepotrpežljivim 

pristopom utrujajo posameznika z afazijo. Umik od starih prijateljev je morda celo način 

soočanja in sprejemanja življenja s posledicami možganske kapi. Med tistimi udeleženci, ki 

so popolnoma prekinili stike s prijatelji iz prejšnjega obdobja, smo prepoznali, da so v 

življenju po kapi poiskali nove prijatelje in si ustvarili nov socialni krog. Zmanjšan stik s 

prijatelji se pojavlja tudi kot posledica gibalne oviranosti, ki ljudem preprečuje, da bi opravili 

pot oz. dostopali do domov prijateljev.  

4.2.4 Odnos širše družbe 

Tabela 14: Odnos širše družbe 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Nikol nisem imel nobenih problemov zaradi 

tega ker jecljam oz. govorim bolj težko. 

Nikoli nisem niti v trgovini, niti med ljudmi, 

karkoli, … 

Pozitivni 

vidiki 

odnosov v 

širšem 

družbenem 

kontekstu 

Odnos širše 

družbe 

Družinski in 

družbeni 

odnosi 

 

V eni zavarovalnici so me res zelo 

razumevajoče sprejeli. 

Mi smo navajeni tako, da pomagamo. Tega 

pa drugi ne, jaz sem mislil, da je to tako, 

ampak zdaj pa tega ni. So drugačni in ni 

tako. Men se že samoumevno zdi. Drugi pa 

ne, pa vidi samo svoje in pika. 

Negativni 

vidiki 

odnosov v 

širšem 

družbenem 

kontekstu 
Ena druga ustanova te imajo za neumnega, 

nimajo potrpljenja, verjetno ker ne poznajo 

tako osebo. 
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Ugotavljamo, da je neozaveščenost o afaziji še vedno močno prisotna v družbi. Stik s 

posameznikom z afazijo pri ljudeh povzroča nestrpnost, ki vodi v odklonilen odnos do 

afazične osebe. Udeleženci raziskave se strinjajo, da bi z večjo ozaveščenostjo javnosti o 

pojavu afazije, njenih vzrokov in značilnosti dosegli večjo strpnost in kakovostnejšo socialno 

vključitev posameznikov. 

 

V sklopu odgovorov opredeljenih z nadredno kategorijo »družinski in družbeni odnosi« smo 

ugotovili, da afazija izrazito posega na področje posameznikovih socialnih odnosov. Zaradi 

komunikacijske oškodovanosti se spremembe intenzivno odvijajo tudi v partnerskem odnosu, 

v katerem so udeleženci doživeli transformacijo vlog, ki je vodila v zbližanje ali oddaljitev 

med partnerjema. V življenju z afazijo je za posameznika pomembna tako vloga partnerja kot 

tudi celotne družine. Med faktorji, ki otežujejo položaj družine v življenju z afazijo, smo 

prepoznali nerazumevanje težav in nepotrpežljivost s strani družinskih članov. Med 

varovalnimi dejavniki v družinskem okolju so udeleženci navedli poznavanje posledic po 

možganski kapi, poznavanje afazije in komunikacijskih potreb posameznika, ter 

pripravljenost družinskih članov, da pomagajo. Kot posledica afazije se v družabnem življenju 

pojavlja tudi prekinitev stikov v odnosu s prijatelji, pri čemer smo opazili trend, da so 

udeležencem v oporo ostali tisti prijatelji, ki so sami izkazali interes za pomoč posamezniku 

na poti do kvalitetnega življenja z afazijo. Uspešnost premagovanja komunikacijske 

oviranosti je tesno povezana z odnosom širše družbe. Ta je glede na rezultate naše študij še 

vedno premalo ozaveščena o afaziji, njenih vzrokih in komunikacijskih strategijah za pomoč 

afazičnemu posamezniku. 

. 

  

To ozaveščanje ljudi, bi moglo. Če vidijo 

take kot smo mi, bodo rekli, oh bom tudi jaz. 

Kap ne izbira, človek ne ve kako se bo 

odzval na kap in se lahko vsakemu zgodi, da 

ne more govorit. Če si športnik se lahko 

zgodi. Če bi vedeli, da nas je ogromno, bi se 

drugače obnašali. Na splošno ozavestiti. 
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4.3 UDELEŽBA V AKTIVNOSTIH 

Udeležba v aktivnostih ima v življenju posameznika z afazijo pomembno vlogo, saj mu 

omogoča večjo in kvalitetnejšo vključitev v družinsko in družbeno okolje. 

Področje udeležbe v aktivnostih smo glede na odgovore udeležencev sestavili iz štirih 

kategorij: zaposlitev, samostojnost in skrb za dom, prostočasne aktivnosti in stik z ljudmi z 

afazijo. 

4.3.1 Zaposlitev 

Tabela 15: Zaposlitev 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Fajn je bilo, ker je služba. 

Doživljanje 

vrnitve na 

delo in 

prilagoditve 

delovnih 

nalog in 

okolja 

Zaposlitev 
Udeležba v 

aktivnostih 

Hotel sem nekaj dobiti. Ker sem začel v 

službi, ker sem imel možnost, sem našel en 

smisel verjetno, da delam. 

Potem sem šel v službo. V 4 ure, sem delal. 

Ja, nisem na isto, ampak en del mojega 

dela, v sektorju sem bil. Sem delal, vedel 

sem. 

Eni gredo v službo, delajo nekaj svojega in 

se zaprejo. Ampak vseeno, če pijejo kavico 

je že drugače. Če si pa tak človek da hočeš, 

je to velika pomoč. 

 Ja vidite, ker je računalnik… Sploh nisem 

tako neumen, ampak vidiš, najdeš vse, samo 

mogoče, združiš oz. mogoče počasi delaš, 

ampak vse delaš v redu. Seveda ni isto kot 

tak, normalen. 

Nekaj časa  sem bila koristna. Hodila sem k 

strankam, imela sem predavanja. Nisem bila 

samo številka, ampak sem nekaj dala. Ta 

vključitev je pomembna.  
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Če bi takoj me dali na štiri ure bi se 

izgubila. Ne, če bi me tako dolgo držali na 

bolniški, dokler jaz nebi zmogla štiri ure, 

nikoli jih nebi dosegla. Pol ure, potem sem 

pa še pet minut, pa sem en dan, ko nisem 

toliko delala, sem bolj klepetala, pa je bilo 

že 45 min. Hoditi v službo po najboljših 

močeh in potem še pet minut dlje, me je 

pripeljalo do štiri. Postopna 

vključitev na 

delovno 

mesto 
Pa to, da sem v službo po pol ure pa  uro… 

kdo to dovoli? Ne vem zakaj so meni, ampak 

so.  In zelo pomembna je vključitev v službo 

In v kliničnem oz. komisija so mi dovolili, 

da začnem najprej neuradno, najprej po pol 

ure, samo da pridem potem ena dve, pa do 

štiri ure, tako da sem res postopoma, če bi 

takoj na štiri, nebi ne… 

Jaz sem šel dvakrat na ocenjevanje, ki ga 

imajo na Soči. Preden prideš na invalidsko 

komisijo te notranje ocenijo iz različnih 

kotov, koliko si za delo sposoben, koliko si 

gibljiv v prstih. Tam ni logopeda,…in so 

rekli da nisem za delo. 

Doživljanje 

predčasne 

upokojitve 

 

Zoprno je, ker nisem mogel. 

Do konca tistega leta sem bil že v penziji. 

Sem se navadil na to, če zdaj rečem… Žena 

me je takoj prisilila, da sem šel v fitnes…  in 

sem to prekvalifikacijo tako hitro naredil.  

Prej nisem računal, da bom šel v penzion, 

kakšen invalidski penzion. Jaz sem mislil, da 

je penzija tako grozno daleč pred mano, da 

bom skoz delal. No, pa sem bil naenkrat v 

penziji.  

Niti dneva, takrat je bilo kot izklop, ni šlo. 

Sem poizkušala in tudi sem nekaj časa bila 

na bolniški, sem upala, da bo spet 

postopoma, a ni, ni, ni šlo. 
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Med udeleženci je bilo kar pet takih, ki so možgansko kap doživeli kot aktivni zavarovanci in 

so na področju delovne zmožnosti doživeli korenite spremembe. Dva od teh sta se kljub 

zmernosti afazije vrnila na delo, trije pa so se zaradi posledic kapi predčasno upokojili. V 

analizi pripovedi smo prepoznali odgovore, ki označujejo doživljanje vrnitve na delo 

(prilagajanje delovnih nalog in okolja, postopno vključevanje na delo) ali pa sprememb ob 

predčasni upokojitvi. 

Udeleženci so zaposlitvi pripisali pozitivno vlogo v premagovanju afazije. Vrnitev na delovno 

mesto posamezniku s kronično afazijo predstavlja način ohranjanja socialnih stikov, aktivnega 

vključevanja v družbo, občutka koristnosti v družbi in osebnega potrjevanja. Oba udeleženca 

raziskave, ki sta se po rehabilitaciji vrnila na delo, sta se zaposlila za polovični delovni čas. V 

svojih pripovedih sta poudarila kako pomembna je postopna delovna rehabilitacija. 

Zaposlenima udeležencema je bila, glede na zdravstvene težave, omogočena prilagoditev 

delovnih nalog in okolja. Pri tem ima pomembno vlogo uporaba računalnika, ki lajša težave 

pisanja in urejanja podatkov. V odgovorih smo prepoznali, da vrnitev v službo in opravljanje 

dela na svojem strokovnem področju vzbuja notranjo motivacijo posameznika in mu koristi v 

procesu rehabilitacije. 

Nezmožnost vrnitve na delovno mesto ljudem po kapi vzbuja občutke nemoči in 

nekoristnosti. Tudi predčasna upokojitev poteka postopno, saj so posamezniki večkrat 

napoteni na komisijo za ocenjevanje delovne zmožnosti. Čeprav smo med odgovori 

udeležencev prepoznali, da je upokojitev velika življenjska sprememba, so si ti poiskali nove 

aktivnosti, ki dandanes zapolnjujejo njihov vsakdan. 

4.3.2 Samostojnost in skrb za dom 

Tabela 16: Samostojnost in skrb za dom 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Vsak dan grem v trgovino. Jaz. Samo jaz. 

Ne otroci, ne žena. Samo jaz. 

Samostojnost 

 

 

Samostojnost 

in skrb za 

dom 

 

Udeležba v 

aktivnostih 

Enkrat mam avto, tako da grem po 

opravkih, pa v trgovino pogledat, rabiš kaj. 

Jaz vozim, če kam greva skupaj z ženo. 

Greva, en tja, nazaj pa ona. Tako da sva 

skupaj. Če pa grem v mesto, grem pa sam. 

Vse, vse, vse žena pomaga. Ne, vse ne. 

Oblačenje, malo pri umivanju. Skuha, 

perfektno, to je vse elegantno. 
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V zgodbah intervjuvancev smo prepoznali, da se vsi soočajo s svojo nezmožnostjo 

izvrševanja tistih opravil, ki so jih pred možgansko kapjo počeli z lahkoto. V domovih vseh 

udeležencev se je med partnerjema spremenila porazdelitev v skrbi za dom. Mnoga 

gospodinjska opravila prevzamejo svojci. S tem je delno okrnjena posameznikova 

samostojnost v domačem okolju. Udeležencem je v skrbi za dom skupno, da samostojno 

skrbijo za nakupe v trgovini, postiljanje postelje, vrtnarjenje, košnjo trave, delno tudi kuhanje. 

Večjo samostojnost in neodvisnost od bližnjih v življenju z afazijo predstavlja sposobnost 

vožnje z avtomobilom, ki so jo ohranili nekateri od udeležencev. 

Posebnost v samostojnosti smo opazili pri Udeležencu 6, ki v gospodinjstvu živi sam, 

vsakodnevno pomoč na domu pa ji nudi strokovna delavka. 

 

 

Delati ne morem. To kar je prej bilo 

normalno, sedaj ni. 

Ampak vidim, da ne morem. Jaz bi marsikaj 

bi. Toliko stvari bi rad, pa ne morem. 

Kuha, kuham jaz, krompir pa čebule, 

zelenjavo mi nareže, jaz skuham. 

Je prevzel v resnici in mojo in svojo vlogo. 

Jaz koliko lahko. On je v glavnem vse. 

Ja, posteljem. Ja. Obe dve. Jebemtiša, ne 

vem. Premalo premalo…. 

Skrb za dom 

Pa še ta vrt je zaradi tega, da sva zunaj in 

to je, to so počepi, koncentracija. To je 

namenoma. To je v resnici vaja pa še lepo 

je, ko nekaj svojega vzgojim. 

Pol pa kuham, pa je ena. 

Sadovnjak in druge stvari delam.. 

Ja, travo mam okrog hiše. To sem pa jaz 

zadolžen, ker imam kosilnico in eno roko, 

pa… (s kretnjo nakaže košenje) 
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Tabela 17: Individualne razlike v samostojnosti in skrbi za dom 

Iz odgovora je razvidno, da Udeleženec 6 potrebuje pomoč pri umivanju in oblačenju, 

kuhanju in prevozu do zdravnika, kar pa niso izključno posledice afazije, temveč tudi zmerne 

fizične oviranosti po možganski kapi. 

4.3.3 Prostočasne aktivnosti 

Tabela 18: Prostočasne aktivnosti 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 6 

Prej sem sama, zdaj imam pa gospo, u 

Polje. Zajtrk, režem pa mažem eno uro. 

Berem, jem. Ob 10 sem gotova, potem pa 

Marjana pa kopam, pa oblečem. Ob 

enajstih pride, dve ure pa tako. Ona obleče, 

moreš, ne moreš. Ona k zdravniku me pelje. 

Samostojnost 

udeleženke ob 

organizirani 

pomoči na 

domu 

Samostojnost 

in skrb za 

dom 

Udeležba v 

aktivnostih 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Pa tudi v hribih gremo v gore. Imam 

prijatelje, ki smo šli večkrat skupaj, ane. 

Ukvarjanje s 

športom 

Prostočasne 

aktivnosti 

 

 

Udeležba v 

aktivnostih 

 

 

 

 

 

Potem imamo, hodimo na jogo hodimo, …, 

enkrat je bilo o jogi so govoril o tem, da je 

tudi po kapi. 

Jaz sem rada hodila na aerobiko, ampak 

zdaj nimam moči. Kakšno res, tako da 

spremljam, zelo malo zdržim. 

Kolesarjenje, to je tudi. Ljubezen do 

kolesarjenja in tudi zaradi zdravljenja.  
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Da grem s kolesom, pa tako gremo včasih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba v 

aktivnostih 

Ja, Nič ne vem. Vsak dan na sprehod. 

Ta voda mi mogoče… po prvi sem uvedla 

polurni sprehod in sem en mesec res to 

počela in to mi je v veliko pomoč. Tudi to 

me je po drugi mogoče najbolj izvleklo. Ker 

to je bilo edino kar sem lahko. Potem pa 

postopoma. 

Telovadba v prejšnjem življenju pa 

zdajšnjem življenju je slaba. Ker ne 

telovadim, ampak vsak dan telovadim 

Fitnes, včasih en krog naredim proti gozdu 

in fitnes, razne druge so tele… aktivnosti in 

tam  sem spoznal en kup žensk. 

Pa telovadim, pa kolo, pa mal grem ven, 

malo tle, pa tle, pa tle. Tako. Imam tisto s 

kolesi (hojica), pa grem tle pa tle vse, pa tle. 

Potem so me nahecal oz. sem se sam, da 

bom na plesne vaje hodil 

Pa tudi na morje gremo.  

Druge 

aktivnosti 

Pa šli smo tudi na potovanja, tako da sem 

šel malo. 

V Španiji sem bil, sam. 

Televizijo gledamo, pa take bedarije. 

Standardne aktivnosti. Ni pa take aktivnosti, 

ki so športne. 

Em, dvajset minut. 

Em, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, 

sedem ne, osem, devet, deset, enajst… 

Žena: Predvidevam da televizijo gledaš? 

Ker sedmega programa nimamo. 

Tako je, ja. Tole, takole. Jebemti. 
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Udeležencem je skupno, da veliko prostega časa preživijo v naravi in so udeleženi v različnih 

športnih aktivnostih. Njihova športna aktivnost sicer ni enakovredna tisti pred možgansko 

kapjo, vendar doprinaša k ohranjanju psihofizičnega zdravja. Postopno vračanje k športni 

aktivnosti je za nekatere tudi način premagovanja ovir po možganski kapi, vračanje notranje 

moči in volje do življenja. Pri udeležbi v športnih aktivnostih imajo pomembno vlogo partner 

in prijatelji, ki posameznika spremljajo in spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Udeleženci so poudarili, da so bili primorani opustiti mnoge aktivnosti, ki so jim v preteklosti 

zapolnjevale vsakdan. Priključitev novim hobijem jim omogoča vstopanje v nove socialne 

stike in sklepanje novih prijateljstev, s tem pa tudi možnost, da za seboj pustijo svojo preteklo 

socialno identiteto in zaživijo znova.  

Med nešportnimi aktivnosti se najpogosteje pojavljajo potovanja in počitnice na morju. 

Kvalitetno udeležbo v aktivnostih žal prepogosto zamenja gledanje televizije, saj je to lahko 

način posameznikovega umika iz socialnih stikov, od njega ne zahteva napora in 

komunikacijskih interakcij.  

V analizi odgovorov smo prepoznali tudi nekatere individualne razlike med udeleženci. 

Tabela 19: Individualne razlike v prostočasnih aktivnostih 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 3 

Veteranski hokej sem igral, veteranski hokej 

vsak teden sem imel. Em, ne. Ne morem. 

Smučat ne morem. Nič ne morem, ne. 

Kolesarjenje ne, tricikel imam ne, vsi smo 

kapisti in gremo skupaj…. 

Opuščanje 

aktivnosti iz 

življenja pred 

kapjo. 

Prostočasne 

aktivnosti 

Udeležba v 

aktivnostih 

Udeleženec 6 

Morje, potovanja, hribe, na morje, 

gledališče, vse sama. Pa gobe, kostanj, 

borovnice, jaz uživam! Tle pa nič, nič, nič 

več. 

Udeleženec 6 

Križanke ne, Sudoku pa ja. Križanke ne 

morem, ne vem vse. Pozabim. Vem pa se 

napišem. Ker so besede. Sudoku ne težke ne, 

ampak take enostavne. Pa piškote. Sama 

spekla. Enkrat na mesec. 

 

Reševanje 

Sudokuja in 

peka piškotov 
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Udeleženca 3 in 6 sta izrazila negativno doživljanje sprememb v prostočasnih aktivnostih, saj 

v svojem trenutnem življenju zelo pogrešata aktivnosti iz življenja pred možgansko kapjo. 

Udeleženec 3 je svoje pretekle športne aktivnosti nadomestil s kolesarjenjem na prilagojenem 

kolesu in z udeležbo na športnih aktivnostih v okviru Združenja bolnikov s cerebrovaskularno 

boleznijo Slovenije. Udeleženec 6 je aktivnosti v naravi zamenjal s takimi, ki jih lahko izvaja 

na domu (npr. reševanje sudokuja, peka piškotov …). 

Udeleženec 4 je edini izmed intervjuvancev, ki enkrat tedensko obišče dnevno varstvo. Tam 

je deležen vodene vadbe in druženja z drugimi varovanci. Doma je njegov vsakdan zapolnjen 

z nenehnim likovnim ustvarjanjem, ohranjeni spretnosti, ki mu je kot učitelju likovnega 

pouka, ostala tudi v življenju po kapi. Doma ima svoj kotiček, kamor se umakne skozi dan in 

umetniško ustvarja. Slikanje zanj ni zgolj prostočasna aktivnost, temveč tudi način 

premagovanja afazije. Preko risb izraža svoje notranje doživljanje ter sporoča o svojih željah 

in potrebah. 

Udeleženec 2 svoj prosti čas preživi v stiku z glasbo, hkrati je to tudi način kvalitetnega 

preživljanja časa s svojim partnerjem. 

  

Udeleženec 4 

Vsak torek v varstvu na fužinah. Telovadim, 

kavico, potem pa slikam, slikam, slikam. 

Delam, počivam, študiram Fužinah. Ob 

torkih Fužine.  

Rišem, stalno rišem. Vsak dan rišem. 

Popoldne zvečer, ponoči in tako naprej. 

Tedenska 

vključitev v 

dnevno 

varstvo 

Udeleženec 2 

Potem pa še ob kitari, on in jaz zraven 

njega še malo. To ni zdaj, da bi bilo, jaz bolj 

osnove. Glasba je tisto, kar oba zelo rada .., 

potem pa je to kot dodatek za veselje. 

Glasba   
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4.3.4 Stik z drugimi posamezniki z afazijo 

Tabela 20:  Stik z drugimi posamezniki z afazijo 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Med drugim sem se včlanil v ta ljubljanski 

društvo v zvezi s kapjo, imam enkrat na 

mesec. Potem sem se včlanil v tole skupino v 

izboljšanje pogovora (afazija).  

Pozitivni 

vidiki 

druženja oseb 

z afazijo 

Stik z drugimi 

posamezniki z 

afazijo 

Udeležba v 

aktivnostih 

Ta druženja. Mož mogoče ne zastopi zakaj. 

Ko greš za uro, dve, poveš ali ne poveš nič, 

ampak to so kot prijatelji, čeprav nič ne 

vemo, mogoče bomo s časom, da se izven 

dobimo. Ampak jih čutim, imam občutek, da 

so oni tak tih občutek prijateljstva. To veliko 

pomeni. Tam so vsi taki, ki želijo živeti… 

Zato, ker smo povezani. Podobne težave 

imamo, ja.  

In 18. let se družimo kapisti po svoje, ker 

smo drugačni. 

Tako je pa, v društvu pa vsi smo počasni in 

kaj češ, točno to. 

Najlepše tukaj je, da sem res sproščena. Saj 

različno govorimo, ampak ni pomembno. 

To mi je vedno zanimivo, ker je, ni samo 

govor, ampak je tudi poučno in tudi 

zanimivo. Vsakič nekaj drugače. Potopis, 

vaje za zravnano hojo… 

Lahko bi šel na izlete, ki jih imamo, ampak 

vseh ne morem. Bi rekel, tukaj sem spoznal, 

spoznavam veliko lepega. Od koga res težko 

izveš kaj hoče povedat, kaj misli. Ampak 

lahko pa vidiš izdelke kaj je naredil že zdaj 

po kapi,… Veliko stvari izveš na tak skrit, 

skrivnosten način, ki me prej ni tangiral. 
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Vsa ta druženja so tiha spodbuda. 

Društvo me osrečuje! Mislim društvo, vse! 

Organizacija in to, pa to. 

To, čim več da se aktivira ljudi. Meni je bila 

spodbuda to, da sem druge spodbujala. Ko 

sem mogla nekoga poklicati, groza, vse 

zorganizirati, to je vse eno delo, ki omogoča 

napredek. In tisto zadovoljstvo, ko vidiš da 

so ljudje veseli ko prideš in to, meni pomeni 

veliko. Vsakemu to pomeni. 

Majhne skupinice lahko pomagajo, ker v 

kliničnem…, ko nas je bilo več, sem bila jaz 

tiho. Vam bom povedala o svojem možu…, 

če je veliko ljudi, kaj jih briga. Tudi vas ne 

briga, ampak pred njimi mi ne pade na 

pamet, tudi če je veliko ljudi, se ne 

odpremo, to je. Tudi če so majhne skupine, 

smo bolj pogumni. Bližji smo si. 

V drugi so tudi taki, ki hitro govorijo in tam 

sem jaz tiho. Vsak ima nekaj, ampak jaz, ko 

bi nekaj povedala, prvo ne upam, drugo je 

že mimo, so že daleč naprej. 

Negativni 

vidiki 

druženja oseb 

z afazijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena je rekla, da naj grem jaz sem. Sem bila 

dvakrat. Tam govorim ne, ne vem. Jaz 

govoriti ne morem eno uro, toliko ne 

morem. 

Samo enkrat na mesec, drugače nimam 

kam, kaki izleti a tu pa tu, pa ne morem iti 

jaz. Jaz ne govorim, pa poslušam. Ampak, bi 

rada šla večkrat na srečanja. 

Žena pravi boljši, da bi šel z nami po hribih 

ali pa tako. 

Moram reči, da jaz nič ne, jaz nisem še tako 

mogoče star, ali pa me še ni, še čakam 
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Udeleženci so bili v raziskavo napoteni z Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo 

Slovenije in so redni udeleženci mesečnega srečanja oseb s kronično afazijo im. Afazijada. Na 

vprašanje o občutkih vključenosti v združenje in stikov z drugimi posamezniki z afazijo, smo 

dobili odgovore, ki nakazujejo tako na pozitivne kot tudi negativne vidike druženja med 

posamezniki z afazijo. 

Večina udeležencev je izrazila zadovoljstvo in veselje do druženja s posamezniki z afazijo. 

Nekaterim so te skupine kot tiha spodbuda za nadaljnje življenje in premagovanje težav z 

afazijo. Na srečanjih se počutijo sproščeno, imajo občutek prijateljstva, dobijo priložnost 

govoriti in biti slišani. V stiku z drugimi osebami z afazijo so posamezniki našli uteho v 

primerjanju svojih komunikacijskih težav s težavami drugih. Tisti člani, ki so v združenju 

prevzeli še vlogo vodje, v sklopu te doživljajo tudi osebno potrditev, hkrati pa s svojim delom 

prispevajo v dobro celotne skupnosti ljudi z afazijo. Udeleženci raziskave so mnenja, da bi se 

lahko v okviru klubov še bolj aktiviralo člane in razvilo kvalitetne oblike pomoči ljudem z 

afazijo po možganski kapi. Znotraj skupin oseb z afazijo se med člani razvije občutek 

pripadnosti, ki pripomore k uspešnejšemu sprejemanju afazije kot del svojega življenja in k 

večjemu zadovoljstvu z življenjem. 

Med negativnimi vidiki so udeleženci raziskave naslavljali težave, ki se pojavijo ob stiku 

posameznikov z različnimi tipi afazij in manifestirajo drugačne sporazumevalne lastnosti. 

Zaradi karakteristike težav, lahko na primer posamezniki s kortikalno  motorno afazijo 

(Brockovo afazijo) v skupini posameznikov z drugačnimi tipi afazij (običajno senzornih 

afazij) velikokrat ostanejo preslišani in potisnjeni na obrobje. Pri nekaterih udeležencih smo 

prepoznali stališča, da je njihovo stanje afazije, v primerjavi z drugimi člani skupine, 

neizmerno boljše, kar jim v skupini oseb z afazijo vzbuja občutek nepripadnosti. Nižjo 

udeležbo v skupini povzroča tudi partnerjevo nerazumevanje pomena, ki ga ima druženje 

afazičnih oseb, kar zmanjšuje participacijo članov v okviru klubov in zmanjšuje kvaliteto 

stikov med ljudmi v kronični fazi afazije. 

 

V sklopu odgovorov, ki zaznamujejo področje »udeležbe v aktivnostih« smo prepoznali, da se 

udeleženci zaradi komunikacijskih in drugih posledic po možganski kapi, počutijo manj 

samostojne v svojem življenju, potrebujejo pomoč partnerja oz. bližnje osebe in vseh opravil 

ne morejo v celoti opraviti sami. Za zagotavljanje čim višje kakovosti njihovega življenja, je 

bistveno, da glede na lastne zmožnosti ohranjajo čim višjo stopnjo samostojnosti in še naprej 

skrbijo za dom. Nevarnost socialne izoliranosti je moč preprečiti z zaposlitvijo, oz. vrnitvijo 

na delovno mesto in aktivno udeležbo v prostočasnih aktivnostih. Udeleženci so na področju 

udeležbe v aktivnostih izpostavili tudi možnost druženja z ljudmi z afazijo, ki lahko igra 

pozitivno vlogo v posameznikovem procesu soočanja z afazijo, sprejemanja njenih posledic in 

kvalitetnega nadaljevanja življenja v kroničnem obdobju. 
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4.4 ČUSTVENO DOŽIVLJANJE, OSEBNA IDENTITETA IN 

STALIŠČA  

Področje notranjega doživljanja smo sestavili iz štirih kategorij: čustveno doživljanje, 

soočanje s posledicami možganske kapi, osebna identiteta in sprejemanje afazije. 

4.4.1 Čustveno doživljanje 

Tabela 21: Čustveno doživljanje 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

… pa se mi je v resnici najbolj zaprlo vse. 

Komunikacija je otežkočena. 

Afazija 

sproža 

negativne 

čustvene 

odzive 

 

 

 
Čustveno 

doživljanje 

Čustveno 

doživljanje, 

osebna 

identiteta in 

stališča 

 

Hud si ane? Če ne vem kaj hočeš povedat, 

ker misliš, da nočem razumet.  

Včasih se res zaprem, ne delam, sem jezna, 

takrat mož gre ven. 

… največji problem je depresija. Ko 

ugotovim, da ne gre. Takrat enostavno 

nekaj časa sem se popolnoma umaknila od 

vsega, samo to ni življenje. Jaz hočem živet. 

Žena: V depresiji je bil, sploh se mu 

nikamor ni dal… 

Po kapi dobiš občutek manjvrednostnega 

kompleksa. 

Ja, da se ne bo ponovilo še. Ker vidiš, ko 

dobijo, druga, tretja kap. To verjetno ni nič 

dobrega. Da bo čisto v redu. Da bo vsaj 

tako kot je sedaj, je čisto v redu. Strah pred 

ponovitvijo 

ali 

poslabšanjem 

stanja 

Drugi če imajo otroke, bodo oni poskrbel. 

Jaz nimam niti upanja. Bom morala čim dlje 

sama, potem pa se znajti. To je  meni veliko 

breme. Ne vem, kaj bo potem? Lahko je 

jutri, lahko še 10, 20 let. Začnem izgubljati 

energijo, ker je strah, ki to uniči.  
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Posameznikovo čustveno doživljanje v življenju z afazijo je kompleksno. Komunikacijska 

nezmožnost vzbuja občutke nemoči, manjvrednosti, jeze, žalosti in vdanosti, ki se lahko 

stopnjujejo do stanja depresije. Vse to povezujemo s spremenjeno socialno identiteto, ki 

nastopi po pojavu afazije, spremenjenimi vlogami v življenju po možganski kapi in 

doživljanju frustracij ob nezmožnosti sporočanja svojih misli in želja. 

V odgovorih udeležencev smo prepoznali strah pred ponovitvijo možganske kapi in 

slabšanjem zdravstvenega stanja, ki bi poslabšala njihovo funkcioniranje v vsakdanjem 

življenju. Pri tem je ključnega pomena vloga bližnjih, ki posamezniku z afazijo stojijo ob 

strani in mu v nadaljnjem življenju predstavljajo določeno socialno varnost. Čustveno 

doživljanje sprememb se tesno povezuje tudi z individualnimi osebnostnimi lastnostmi 

posameznika in njegovimi načini soočanja s težavami. 

4.4.2 Soočanje s posledicami možganske kapi 

Tabela 22: Soočanje s posledicami možganske kapi 

Izjave udeležencev Preliminarne 

kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Sem mislil, da bo, standardno. Mislil sem, 

da bo tako kot je, pa ni bilo… Standardne 

pogruntavščine vsakega kapista so iste. 

 

Postopno 

sprejemanje 

sprememb 

 

Soočanje s 

posledicami 

možganske 

kapi 

Čustveno 

doživljanje, 

osebna 

identiteta in 

stališča 

Ko sem hodil prvih petsto metrov. Za znoret.  

V zdravilišču, prvikrat v zdravilišču. Sem bil 

sam in sem rekel, tole pa ne bo v redu. Tole 

pa ne bo v redu. Zaradi tega, ker sem bil na 

Soči, pa še vedno sem upal, da bo. Pa ni 

bilo, ne …In sem rekel hudiča, to je to. To je 

to, ne? Ker mislil, da bojo naredili čudež 

fizioterapevti, pa delovni terapevti, pa 

logopedi, da bojo čudež naredili, pa niso 

čudeža naredili, ker so samo ljudje kot jaz. 

In potem sem bil v toplicah. Sam. In sem 

reku, zdaj pa drugo življenje… in drugo, 

drugi obrazi sem spoznal, ne?  

Mislil, da bo vse kot je bilo, potem pa … 

veš, da ne bo. 

…sem pozabila kakšna sem bila, sem se 

mogla vse postavit in sem delala na 

najboljše, da čim boljše izpade 
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Od začetka seveda je mal šoka. Kaj pa vem, 

smo se čist sprijaznili. Začeli znova ne. 

Tako da ne. Nisem nikoli pomislila, da nebi 

ne. 

Če zdaj pomislim, je bilo tako na hitro, da 

se mi zdi, kot da ni bilo težko. Ampak žena 

lahko pove, če bi bil jaz sam sebi prepuščen, 

bi kar spal in nič delal. Te moči nebi 

zmogel, ker vem kako mi je bilo težko. 

Moč za 

premagovanje 

težav 

Prvo je bilo to, da me je žena takole 

»nagonila«. Mi je rekla, skoraj sem moral z 

njo teči. Drugo, je tudi ona bila pobudnik, 

da sem se udeležil fitnesa. 

To, da imam eno izkušnjo, ki sem jo 

preživela, ki sem jo dobro izvlekla in 

odločitev, da bom delala še naprej. To je 

tisto, kar me drži. 

Kakšen dan dva že čutim, da je slabše, zato 

vsak dan, iščem kot izziv, karkoli. 

In sem dobila eno sliko, trenutek, vse bo še 

dobro, tako, kaj, kdo? Nič!  V svojih mislih, 

tako kot rečejo preblisk in to je bil trenutek, 

ko sem si rekla, podpora, jo imam, kdo kaj, 

ni pomembno, samo sem vedela, da bo šlo 

in sem se tega držala. 

Takrat me je žena terala tudi ven, sem 

moral z njo pa z s palicami hoditi.  Takrat 

mi je ona pomagala zelo, s tem gibanjem...  

V resnici sem bolj sama. Ni otrok. Imam 

moža, ki je starejši, torej moram, ker kdo bo 

potem poskrbel zame. Ne morem se pustiti. 

Ljudi, ki imajo veliko podpore, možnost da 

nekdo za njih poskrbi, se lažje pustijo. Če 

recimo imajo otroke, …, sej bodo poskrbeli,. 

Verjetno tudi ne, ampak jaz nimam, niti 

upanja nimam. 



55 

 

Analiza izjav je pokazala, da je proces soočanja s spremembami po možganski kapi 

dolgotrajen in postopen proces. Ljudje se na začetku oklepajo upanja, da se bo njihovo 

zdravstveno stanje povrnilo, potem pa se začnejo zavedati, da bodo določene posledice ostale 

kronične in bodo z njimi nadaljevali svoje življenje. V procesu soočanja so udeleženci 

omenili prelomnico in trenutek, ko se odločijo da bodo pustili preteklo življenje za seboj in 

začeli novo življenje graditi od začetka. Medtem ko so nekateri udeleženci voljo za 

premagovanje težav našli sami, so se drugi prepustili spodbudi partnerja in priznavajo, da 

moči za rehabilitacijo sami nebi zmogli.  

4.4.3 Osebna identiteta 

Kar tretjina bolnikov po možganski kapi življenje nadaljuje z afazijo. Individualne izjave 

opisujejo proces sprejemanja kronične afazije, ki postane del posameznikove osebne identitete 

ter njegov način življenja.  

Tabela 23: Individualne razlike v osebni identiteti 

Izjave udeležencev 
Preliminarne kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 1 

Ali pa jaz sem isti kot prej, ne. Sem 

bil vedno bolj zadržan seveda. Ne 

moreš več govorit. Ker ne moreš 

predvsem govor, povedat. Bi kej 

povedal, pa raje brez veze govorit 

če, ker ne morem govorit. Bolj 

zaradi tega. Bolj po tihem svoje, po 

svoje..Ja. Ampak še vedno sem bolj 

tak. Optimist. Res. 

V življenju z afazijo je 

karakterno manj 

komunikativen, bolj 

zadržan  v socialnih 

interakcijah. 

 

Kot pred afazijo, je tudi 

v sedanjem življenju še 

vedno optimist. 

Osebna 

identiteta 

Čustveno 

doživljanje, 

osebna 

identiteta in 

stališča 

Udeleženec 2 

Kolikokrat prej, ko sem se prehajala, 

nisem bila pozorna. Zdaj tudi nimam 

občutka da sem pozorna, nezavestno, 

pa vseeno, hm, to je novo, to je novo. 

Ker imam čas, včasih niti pol leta 

nisem prišla k reki, čeprav mi voda 

od nekdaj veliko pomeni. In ta vonj, 

ko nekaj cveti. Prej sem mislila, da 

je vse črno, zeleno, zdaj pa resnično 

vsak dan vidim razliko, jaz opazim. 

To je moja želja, da živim. Ne da 

sem, ampak da voham.  

V življenju z afazijo je 

bolj osredotočen na 

opazovanje sprememb v 

naravi in si vzame več 

časa zase.  
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4.4.4 Sprejemanje afazije 

Tabela 24: Individualne razlike v sprejemanju afazije 

Udeleženec 3 

Res. Prav bolj povem kar mislim. Ne 

okolišim. Ja, direkten sem. Pozitiven 

sem, že skoz.  In tak sem po naravi. 

Nisem zagrenjen, ampak sem odprt 

kot prej in pol in nimam predsodkov. 

V življenju z afazijo je 

postal bolj odkrit in 

direkten, kar je delno 

tudi rezultat 

komunikacijske 

nezmožnosti za 

okolišenje. Po svoji 

naravi je bil vedno 

optimističen. 

Udeleženec 5 

Mislim, da se načeloma nisem 

spremenil. Samo pogled na svet mi 

je zdaj drugačen. Prej sem dirkal za 

denarjem, zdaj pa niti ne smem več 

delat. Po eni strani je slabo, po 

drugi strani je super dobro, ker se 

mi ni treba sekirat za nič. Zdaj ne 

vem kako bi bilo sploh sekirat se? 

Prej sem se jaz zelo sekiral: a bo v 

roku a ne bo v roku, a bo kvalitetno 

ali ne bo kvalitetno. Pa z  denarjem: 

a bo skoz ali ne bo skoz? Zdaj pa … 

od dobivam penzijo in sem 

zadovoljen. Prej sem imel veliko 

obremenitev in veliko težo vsega 

tega. Ne čutim več obremenitve, vse 

si rečem, če nebo danes, bo pa jutri. 

Za čisto nič mi ni treba, za vse sem 

preskrbljen. Manj sem se prej hecal, 

zdaj se bolj. Zdaj sem popolnoma 

razbremenjen. 

Največje spremembe je 

doživel na področju 

zaposlitve. 

Ni več obremenjen s 

službo in finančno 

preskrbljenostjo in ni 

več pod stresom.  

Poudarja, da je v 

življenju z afazijo 

veliko manj 

obremenjen, kot v 

življenju pred njo. 

V življenju z afazijo se 

počuti razbremenjen in 

bolj sproščen. 

Izjave udeležencev Preliminarne kategorije 

(1. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(2. raven) 

Nadredne 

kategorije 

(3. raven) 

Udeleženec 1 

Ja, kaj pa češ (zavzdihne). Afazija. 

Ni čist v redu, ampak če bi bil še 

slabši primer, pol bi bila pa groza. 

 

Delno sprejemanje 

afazije v svojem 

življenju. 

Sprejemanje 

afazije 

Čustveno 

doživljanje, 

osebna 

identiteta in 

stališča 
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To pa res ne. Sej vidite. Eni, ki jih 

vidim tukaj (v društvu), sem rekel to 

je še, še slab. Moj primer je čisto v 

redu (se nasmeji). Ja, ampak drugi 

pa ne morejo govorit, vidijo, tako da 

sploh ne vedo, da imajo kakšno 

afazijo, ker govorijo v redu. Če bi 

tako bilo kot jaz, bi bilo super. 

 

Zavedanje, da bi lahko 

bilo stanje težav še 

mnogo slabše. 

Udeleženec 2 

Odvisno kakšen dan me vprašate. 

Včasih se res zaprem, ne delam, sem 

jezna, takrat mož gre ven. Zbudim se 

slabo. Takrat, ker se to ponavlja, 

zdaj že veva da je to, je dan ko imam 

energije in si pustim takšen dan. 

Eden! Drugega že ne, je že to 

(pokaže na srednjo shemo). Potem se 

odločim, da bom nekaj naredila s 

sabo. Zdaj samo nekako držim, da ne 

gre hitro nazaj. To v resnici nimam 

izbire. V resnici sem bolj sama 

Občutek ob 

premagovanje afazije v 

svojem življenju je vsak 

dan drugačen. Nekateri 

dnevi so težji, druge dni 

afazijo sprejema kot del 

sebe in dan preživi 

kakovostno. 

Afazija  terja 

vsakodneven napor in 

trud, da se stanje ne 

poslabša. 

Udeleženec 3 

Kaj češ takrat pa nazaj gledat kako 

je bilo. Kaj, kaj pa pol? Brez veze. 

Slabe volje nisem, ker nimam za kaj? 

Naprej gledamo, ne nazaj. 

Usmerjenost v 

prihodnost je 

pomembna v življenju z 

afazijo. 

Partner Udeleženca 4 

Od začetka seveda je mal šoka. Kaj 

pa vem, smo se čist sprijaznili. 

Začeli znova ne. Tako da ne. Nisem 

nikoli pomislila, da nebi ne. 

Sprejemanje stanja s 

strani partnerja 

udeleženca 4. 

Udeleženec 5 

Visok zid sem videl od začetka, ko 

sem moral rez narediti. Zdaj se mi 

pa zdi, da sem skoz bolj proti tej 

pozitivni točki. Danes je afazija 

manjša prepreka. Da bi bilo še 

naprej tako kot je zdaj.  Jaz pravim 

da hvala bogu, da me je tale afazija 

zadela. Je darilo proti prejšnjemu 

tuhtanju kaj, kako, kje, kdaj.  

Najtežje je bilo pustiti 

za sabo preteklo 

življenje in začeti 

znova. Po sprejetju 

težav se afazija več ne 

zdi velika ovira v 

življenju. 

Afazija je udeležencu 

spremenila življenje na 

bolje. 
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Med individualnimi izjavami udeležencev smo ugotovili, da je stopnja sprejemanja afazije kot 

del sebe odvisna od prenekaterih dejavnikov. 

Izjava Udeleženca 1 (65 let) nakazuje na delno sprejemanje afazije in močno zavedanje, da bi 

lahko bilo stanje še mnogo slabše. Premagovanje težav lahko izhaja iz udeleženčeve 

optimistične naravnanosti, njegovo delno nezadovoljstvo pa iz dejstva, da se je posameznik v 

življenju z afazijo še nekoliko bolj umaknil iz socialnega življenja, postal bolj introvertiran in 

zadržan, kar zanj pomeni manjšo udeležbo v socialnih stikih.  

Udeleženec 2 (46 let) v svoji izjavi poudarja, da je v življenju z afazijo vsak dan drugačen 

prejšnjemu, saj spreminjajoče stanje komunikacijskih težav in počutje posameznika 

sovplivata drug na drugega in določata stopnjo kakovosti njegovega vsakdana. Moč za 

nenehno premagovanje afazije udeleženec črpa iz zavedanja, da se lahko njegovo zdravstveno 

stanje hitro poslabša. Pozitivno dojemanje svojega zdravstvenega stanja doseže preko 

opazovanja in čutnega doživljanja narave. Iskanje osebne pomiritve v naravi je zanj način 

samostojnega soočanja s težavami, saj smo iz podanih odgovorov razbrali, da se na podporo 

družine ne more zanašati. 

Udeleženec 3 (57 let) je v svojem opisu osebne identitete poudaril, da o svoji komunikacijski 

oviranosti nima predsodkov. Po naravi je odprt in pozitiven, v življenju z afazijo pa le še bolj 

neposreden in odkrit do svojih sogovorcev. Pri oceni sprejemanja afazije v svojem življenju je 

ocenil, da je v svojem »drugem življenju« uspešen. Pri tem je ključnega pomena njegova 

usmerjenost v prihodnost in volja za življenje. Tekom intervjuja smo prepoznali, da je 

udeleženec v partnerskem in družinskem odnosu doživel odtujitev, vendar je socialne stike 

razširil preko aktivne udeležbe v stikih s posamezniki z afazijo. Njegovo visoko osebno 

zadovoljstvo v življenju z afazijo povezujemo tudi s dejstvom, da se je kljub zmernosti afazije 

uspešno poklicno rehabilitiral in se vrnil na delo. 

 

Ne rabim ciljev za naprej, ker je vse 

tako fajn, da boljše ne more bit. Jaz 

pravim da hvala bogu, da me je tale 

afazija zadela. Je bilo darilo proti 

prejšnjemu tuhtanju kaj, kako, kje, 

kdaj.Dam prav tudi zdravniku, ki je 

rekel, da je dobro, da me ni močno 

prizadelo. Če bi me močno prizadelo 

si NE PREDSTAVLJAM. Že od 

začetka mi je šlo tako na živce, ko 

nisem mogel izrazit kar bi želel. 

 

S svojim življenjem je 

zadovoljen, vendar se 

zaveda, da so njegove 

sporazumevalne težave 

minimalne 

 

 

Udeleženec 6 

Afazijo imam pet. Je velik problem. 

Pri osemdesetih letih ne moreš. Je 

drugače ali jih imam petdeset ali 

osemdeset. Je razlika. 

Udeleženca v življenju 

z afazijo onemogoča 

misel na to, da je star, 

saj v svojem življenju 

več ne pričakuje 

izboljšanja v 

zdravstvenem stanju 
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Udeleženec 5 (63 let) je v doživljanju afazije največjo oviranost čutil na začetku, ko je bil 

primoran za seboj pustiti preteklost, »narediti rez« in začeti znova. Njegovo pozitivno 

doživljanje afazije je pokazatelj, da so mu spremembe po kapi z ramen snele mnoge 

obremenitve, ki jih je pred kapjo doživljal na delovnem mestu in v svojem vsakdanjem 

življenju. Poiskal si je nove prostočasne aktivnosti in navezal nova prijateljstva, ki ga 

vsakodnevno osrečujejo. Pozitivno doživljanje afazije lahko povezujemo tudi z dejstvom, da 

je doživel lažjo obliko možganske kapi, zato se je njegovo stanje afazije v kronični fazi 

bistveno izboljšalo, razvil pa je tudi učinkovite strategije premagovanja težav v jezikovnem 

procesiranju in dandanes živi le z lažjo sporazumevalno oviranostjo. 

Glede na visoko stopnjo sporazumevalne oviranosti Udeleženca 4 (77 let), bi pričakovali, da 

mu afazija predstavlja velik napor in ovire. Zaradi težke komunikacijske oviranosti, 

udeleženec življenja z afazijo ni verbalno komentiral, je pa svoje doživljanje označil na 

metrični shemi. Iz njegove ocene je razvidno, da svojo oviranost doživlja pozitivno in se v 

svojem življenju z afazijo počuti delno do pretežno uspešenega. Njegovo pozitivno oceno 

premagovanja afazije lahko povezujemo z njegovo uspešnostjo v neverbalnih načinih 

sporazumevanja, ki jih uresničuje preko ohranjene sposobnosti risanja, z visoko udeležbo v 

prostočasnih in aktivnostih v okviru dnevnega varstva ter brezpogojno podporo partnerke, ki 

mu vsakodnevno stoji ob strani in prevzema skrb zanj. 

Kljub temu da je bila komunikacijska oviranost udeleženca 6 (79 let) ocenjena kot težja (in ne 

težka), udeleženec afazijo doživlja kot veliko prepreko v vsakdanjem življenju. V svoji izjavi 

poudarja, da v starosti ne moreš več pričakovati pozitivnih sprememb zdravstvenega stanja. Iz 

odgovora smo razbrali, da udeleženec 6 zaradi svoje starosti, misli ne usmerja v prihodnost, 

tako kot je to izpostavil mlajši udeleženec 3. 

Razloge za negativno doživljanje afazije pri udeležencu 6 razumemo tudi kot rezultat nižje 

udeležbe v socialnih interakcijah in prostočasnih aktivnostih. Udeleženec 6 namreč živi brez 

partnerja, v samostojnem gospodinjstvu, ob vsakodnevni pomoči na domu. V življenju po 

kapi je prenehal s priljubljenimi aktivnostmi (pohodništvom in nabiranjem gozdnih sadežev), 

ki jih je bil primoran nadomestiti z aktivnostmi na domu (sudoku, peka piškotov). Opažena 

sprememba nedvomno povzroča večjo socialno izolacijo. 

Stanje udeleženca 6  je starostno, zdravstveno in komunikacijsko podobno stanju udeleženca 

4, ki je v intervjuju izkazoval več zadovoljstva s svojim trenutnim življenjem. Primerjava 

njunih pripovedi o življenju s kronično afazijo nakazuje, da je podpora partnerja in aktivna 

vključitev v socialne stike ključna za posameznikovo zadovoljstvo in zagotavljanje kakovosti 

življenja. 

Primerjava v doživljanju afazije med udeleženci 1, 2 in 3, ki so tekom intervjuja izkazovali 

podobno komunikacijsko zmožnost, nakazuje, da zmernost komunikacijskih težav ni 

enoznačno povezana z osebnim zadovoljstvom v življenju z afazijo. Pozitivnejše doživljanje 

smo zaznali pri udeležencu 3, ki je osebnostno manj zadržan in je bolj komunikativen od 

preostalih dveh udeležencev. Udeleženec 3 je zaradi svoje delovne aktivnosti ostal bolj vpet v 

družabno življenje, aktivno pa je tudi udeležen v stikih z ljudmi z afazijo, kar naredi njegovo 

življenje bolj polno in kvalitetno. 

Analiza odgovorov udeležencev 3 in 5, ter odgovor partnerja udeleženca 4, nakazuje, da 

sprejemanje afazije in drugih posledic možganske kapi doprinaša k bolj pozitivnemu 

doživljanju življenja.  
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Področje »čustvenega doživljanja, osebne identitete in stališč« je izrazito zaznamovalo 

osebne pripovedi vsakega posameznega udeleženca naše študije. Afazija prinese nemalo 

življenjskih sprememb, ki sprožajo intenzivne čustvene odzive. Mnogi posamezniki po 

prizadetosti z možgansko kapjo in pojavu afazije padejo v depresijo. Pot do srečnejšega 

življenja je dolgotrajen in postopen proces soočanja s posledicami možganske kapi in 

sprejemanja afazije kot del svojega življenja. Pri tem ima bistveno vlogo posameznikova 

osebna identiteta, njegove osebnostne lastnosti, način premagovanja težav in iskanje rešitev.  
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5 SKLEP 

Cilj magistrskega dela je bil pridobiti vpogled v subjektivno doživljanje posameznika v 

kronični fazi afazije in prepoznati področja, na katerih doživljajo največ sprememb. Zanimali 

so nas dejavniki, ki prinašajo višjo kakovost življenja in tisti, ki posameznika vsakodnevno 

onemogočajo. Ugotovili smo, da poleg težav na področju jezikovnega procesiranja in z njim 

povezanih področij afazija pomembno vpliva na družinske in družbene odnose, udeležbo v 

aktivnostih, posameznikovo čustveno doživljanje, osebno identiteto ter stališča. 

Naši rezultati kažejo, da se med udeleženci afazija najbolj očitno manifestira na področju 

govora, branja in pisanja. Stiske udeležencem povzroča nezmožnost govorne produkcije, saj 

jih ta ovira pri vzpostavljanju socialnih interakcij v okolju, to pa onemogoča njihovo 

vsakdanje funkcioniranje. Njihovo jezikovno procesiranje je zaznamovano z značilnostmi 

kortikalne motorne afazije (Brockova afazija). Govor udeležencev je agramatičen, počasen, 

okoren ter nepovezan. Pojavljajo se težave s priklicem besed in uporaba preprostih besed, 

sestavljenih v krajše fraze. Na sporazumevalne zmožnosti posameznika z afazijo pozitivno 

vpliva logopedska obravnava in ugodne komunikacijske situacije. Stanje slabšajo 

spremljajoče kognitivne motnje, ki se pojavljajo kot posledica možganske kapi. Med njimi so 

najbolj izrazite težave s spominom in ohranjanjem dolgotrajne pozornosti, ki vplivajo na 

njihov nivo utrujenosti.  

V analizi različnih komunikacijskih situacij smo ugotovili, da se stanje težav jezikovnega 

procesiranja sorazmerno slabša glede na dolgotrajnost ohranjanja pozornosti. Med 

najugodnejšimi komunikacijskimi situacijami so krajše individualne interakcije z znanim 

sogovorcem, ki potekajo v mirnem in domačem okolju. K večji uspešnosti v komunikaciji 

pripomore tudi pripravljenost in potrpežljivost sogovorca ter njegovo razumevanje težav 

posameznika z afazijo. Več napora predstavljajo dolgotrajne situacije, ki zahtevajo nenehno 

preusmerjanje pozornosti (pogovor v večji skupini ljudi) ali v interakciji z sogovorcem, ki ni 

seznanjen s težavami posameznika. Udeleženci raziskave so opisali individualne strategije s 

katerimi poizkušajo premagati svoj primanjkljaj v govorni produkciji. Med njimi smo kot 

učinkovito prepoznali predhodno seznanitev sogovorca o lastnih komunikacijskih težavah in 

uporabo nadomestnih oblik komunikacije (npr. kretnje, risanje).  

Na področju družinskih in družbenih odnosov smo ugotovili, da afazija pušča posledice na 

partnerskih, družinskih in prijateljskih odnosih udeležencev ter v njihovi socialni vlogi v 

širšem družbenem kontekstu.  

Kot v predhodnih študijah o vlogi svojcev v življenju posameznika z afazijo (Brown,  

Davidson, Howe in Worrall, 2011) se je tudi v naši raziskavi pokazala potreba po aktivnejši 

vključitvi svojcev v proces rehabilitacije in rehabilitacijski tim. V partnerskem in družinskem 

odnosu namreč prihaja do sprememb v vlogah med posameznimi družinskimi člani. Partner 

običajno prevzame vlogo negovalca oz. skrbnika nad prizadetim članom družine, kar 

povzroča osebne stiske v obeh partnerjih. 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da lahko neuspešne strategije komunikacije, izguba 

skupnih aktivnosti ter nesprejemanje posledic možganske kapi privedejo do odtujitve med 

partnerjema. Aktivnejša vključitev družinskih članov oz. partnerja v proces rehabilitacije bi 

omogočila boljše poznavanje bolnikovih zdravstvenih težav in uspešnejše premagovanje 

vsakodnevnih ovir. 
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V odnosu družine smo prepoznali pozitivne in negativne vidike življenja z afazijo. Med 

negativnimi izstopa nerazumevanje posameznikovih potreb s strani ostalih družinskih članov, 

ki v komunikacijske interakcije pogosto vstopajo nepozorno in nepotrpežljivo. Med 

pozitivnimi vidiki družinskega življenja so udeleženci izpostavili pomoč, skrb, pozornost in 

prizadevanje družinskih članov, da poglobijo svoje poznavanje možganske kapi in afazije. 

Na področju prijateljskih odnosov se udeleženci več ne udeležujejo aktivnosti, ki so se jih 

udeleževali v preteklosti; potrebujejo prilagoditve, kar vodi v odtujitev v prijateljstvih. Kot v 

študiji Hilari in Northcott (2011) so se tudi pri nas med glavnimi razlogi za razhajanja v 

prijateljstvih pojavili afazija, nepomoč prijateljev ter razhajanje v interesih. Umik iz 

socialnega življenja je za posameznika način soočanja z realnostjo, priložnost za 

vzpostavljanje novih prijateljstev ter vnovično načrtovanje svoje prihodnosti. Uspešnejše 

soočanje z afazijo posameznik dosega ob razumevajočih prijateljih, ki mu nudijo pomoč in 

podporo. Pozitivna vloga prijateljev v ljudeh vzbuja občutek varnosti in želje po aktivni 

vključitvi v socialno okolje.  

Ugotavljamo, da je ozaveščenost družbe o posledicah možganske kapi nizka, kar 

posameznikom z afazijo povzroča težave. Podobno kot v raziskavi Alkhaledi idr. (2006) smo 

tudi med našimi udeleženci prepoznali, da napačna prepričanja o vzrokih za komunikacijske 

težave posameznika, predsodki, negativen odziv na drugačnost, nestrpnost in nepotrpežljivost 

ljudi onemogočajo njihovo socialno vključitev. Podobno kot Cumberland, Flynn in Marshall 

(2009) smo tudi mi mnenja, da bi z večjo ozaveščenostjo javnosti o pojavu afazije, njenih 

vzrokih in značilnostih, ljudem z afazijo omogočili uspešnejšo socialno vključitev ter 

izboljšali kakovost njihovega življenja po možganski kapi. 

V metaanalizi raziskav o življenju z afazijo so Brown, Davidson, Howe in Worrall (2012) 

ugotovili, da je udeležba v aktivnostih pomemben dejavnik in kazalnik kakovosti življenja v 

kronični fazi afazije. Večina udeležencev naše raziskave je morala v življenju z afazijo 

prestrukturirati svojo udeležbo v aktivnostih, med katerimi so se najpogosteje pojavljale: 

vključitev na delo, opravljanje hišnih opravil, skrb za dom ter hobiji. 

V analizi izjav smo prepoznali pomembno vlogo, ki jo ima v življenju z afazijo zaposlitev. 

Kot v študiji, ki so jo opravili Iwarsson, Tufvesson in Vestling (2003), smo tudi mi opazili, da 

je vrnitev na delo pomemben kazalnik blaginje, ni pa edini za posameznikovo zadovoljstvo v 

življenju. Vrnitev na delovno mesto posamezniku s kronično afazijo predstavlja način 

socialne vključitve, občutka koristnosti in osebnega potrjevanja. Pri tem je pomembna 

postopna vrnitev na delovno mesto in prilagoditev delovnih nalog ter okolja. Žal je vrnitev na 

delo redek privilegij v življenju po možganski kapi. Mnogi ljudje se borijo že s samostojnim 

opravljanjem vsakodnevnih opravil in skrbjo zase. Udeležencem raziskave je v skrbi za dom 

skupno, da opravljajo nakupe v trgovini, postiljajo posteljo, skrbijo za vrt in kuhajo. Večjo 

samostojnost in neodvisnost jim predstavlja ohranjena sposobnost vožnje z avtomobilom.  

Med hobiji se v odgovorih udeležencev najpogosteje pojavljajo športne aktivnosti, kar 

pozitivno vpliva na ohranjanje psihofizičnega stanja po možganski kapi. Pri tem smo v 

odgovorih prepoznali pomembno vlogo partnerjev in prijateljev, ki udeležence spodbujajo pri 

premagovanju ovir. Vključitev v prostočasne aktivnosti vzbuja občutek sprejetosti in 

omogoča razvoj na področju socialnih stikov, ki so zaradi komunikacijskih težav pogosto 

okrnjeni. Kvalitetno udeležbo v aktivnostih žal prepogosto zamenjajo z gledanjem televizije, 

ki od posameznika ne zahteva napora ter ga vodi v umik iz socialnega življenja. 
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Eden od načinov socialne vključitve in premagovanja stresa v komunikaciji z sogovorci, ki 

nimajo težav jezikovnega procesiranja, je lahko tudi stik med ljudmi z afazijo. Ker je področje 

dolgoročne podpore posameznikom z afazijo v Sloveniji manj raziskano in ker smo v 

strokovni literaturi razbrali pomanjkanje podpore po odpustitvi iz rehabilitacijske ustanove, 

smo z našo raziskavo osvetlili tudi ta pogosto zapostavljeni vidik. Udeleženci naše raziskave 

so redni udeleženci mesečnega srečanja oseb s kronično afazijo im. Afazijada. V odgovorih 

na vprašanje o doživljanju stikov z drugimi posamezniki z afazijo smo prepoznali različne 

vidike njihovega druženja. Naše ugotovitve se ujemajo z rezultati raziskave Brown in Tregea 

(2013), v kateri je bilo ugotovljeno, da ima individualno in skupinsko druženje afazičnih oseb 

pozitiven učinek na njihovo življenje. Medsebojna pomoč jim prinaša vzajemno 

opolnomočenje na obeh straneh – vodjam in udeležencem. Najuspešnejši so tisti primeri 

druženj ljudi z afazijo, v katerih se med udeleženci razvije spodbudno komunikacijsko okolje, 

neformalni odnosi in prijateljstvo. Ugotavljamo, da takšna druženja ljudem pomenijo 

priložnost za sklepanje novih prijateljstev, občutek enakosti, sprejetosti in razumljenosti. 

Težave se pojavijo ob stiku ljudi z različnimi tipi afazije, ki manifestirajo drugačne 

sporazumevalne težave. V teh primerih so posamezniki z kortikalno  motorno afazijo 

(Brockovo afazijo) v skupini posameznikov z drugačnimi afazijami (običajno senzornimi) 

velikokrat preslišani in potisnjeni na obrobje. Udeleženci naše raziskave so se strinjali, da bi v 

okviru društev in združenj morali razvijati še kvalitetnejše oblike pomoči, s katerimi bi lahko 

izboljšali kvaliteto življenja ljudi z afazijo po možganski kapi. 

Naši rezultati so pokazali, da afazija v posamezniku povzroča spremembe socialne identitete 

in družbenih vlog. Ob nezmožnosti sporočanja svojih misli in želja posameznik doživlja 

frustracije, ki v njem sprožajo občutke nemoči, manjvrednosti, jeze, žalosti in vdanosti ter se 

morda stopnjujejo tudi do stanja depresije. V odgovorih udeležencev smo prepoznali strah 

pred ponovitvijo možganske kapi in slabšanjem zdravstvenega stanja. Pri premagovanju 

čustvenih stisk posamezniku lahko pomagajo bližnji, ki mu stojijo ob strani in mu 

zagotavljajo delno socialno varnost. Čustveno doživljanje sprememb se tesno povezuje z 

osebnostnimi lastnostmi vsakega posameznika in dolgotrajnim procesom soočanja s 

posledicami možganske kapi. Podobno kot Hinckley (2006) tudi mi ugotavljamo, da je za 

uspešno življenje s kronično afazijo bistvena posameznikova usmerjenost v prihodnost, 

optimizem, volja do življenja ter sprejemanje afazije. V primerjavi odgovorov udeležencev 

smo ugotovili, da sta starost in stopnja komunikacijske oškodovanosti dejavnika, ki sicer 

vplivata na uspešnost v premagovanju afazije, ni pa nujno tako. Več zadovoljstva v življenju z 

afazijo v naših udeležencih povzroča aktivna udeležba v socialnih stikih, kakovost 

medosebnih odnosov z bližnjimi in zadovoljstvo v krogu prijateljev. 

Na uspešnost prestrukturiranja v življenju z afazijo vplivajo mnogi dejavniki: obsežnost 

nevrološke okvare, ohranjenost duševnih sposobnosti, vrsta posledic, ki ostanejo v kronični 

dobi bolezni, kakovost programov rehabilitacije, posameznikov življenjski stil pred boleznijo, 

bolnikova osebnost, podpora partnerja, družine in širšega socialnega okolja. Rezultati naše 

raziskave sovpadajo z ugotovitvami Iwarsson, Tufvesson in Vestling (2003). Ugotavljamo, da 

je učinkovito rehabilitiran in v življenju z afazijo uspešen posameznik tisti, ki kljub svoji 

oviranosti ostane aktiven, koristen in integriran član skupnosti. 

Do nedavnega je logopedska stroka afazijo opredeljevala strogo jezikovno. Mnoge definicije 

afazijo opredeljujejo kot motnjo jezikovnega procesiranja, ki nastane kot posledica nevrološke 

poškodbe in se manifestira v različnih komunikacijskih modalitetah (ASHA, b.d.; Chapey, 

2008;  Royal College of Speech and Language Therapists, b.d.; Žemva, 1994). 
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Za razliko od standardnega logopedskega vidika smo v naši kvalitativni raziskavi prepoznali, 

da afazija posega na mnogo širša življenjska področja, ki so za zidovi klinične prakse 

prepogosto spregledana. Udeleženci naše fenomenološke študije so v pripovedih o doživljanju 

afazije poleg težav z afazijo, osvetlili tudi tesno povezana področja družinskih in družbenih 

odnosov, udeležbe v aktivnostih, čustvenega doživljanja, osebne identitete in stališč. 

V primerjavi med izpostavljenimi področji naše študije ter področji, upoštevanimi v 

standardnih logopedskih definicijah (ASHA, b.d.; Chapey, 2008;  Royal College of Speech 

and Language Therapists, b.d.; Žemva, 1994) ugotavljamo, da prihaja do razhajanj med 

uveljavljenimi logopedskimi principi in pristopi ter dejanskimi komunikacijskimi potrebami 

posameznika v življenju z afazijo. Diskrepanca med vidiki pacientov in kliničnih praktikov 

strokovno skupnost opozarja na potrebe po bolj holističnem razumevanju afazije, skozi 

katerega bodo logopedi v klinični praksi sporazumevalne težave naslavljali širše, upoštevajoč 

področja družinskih in družbenih odnosov, udeležbe v aktivnostih, čustvenega doživljanja, 

osebne identitete in stališč … 

Subjektivno doživljanje, socialna vključenost, proces soočanja in nadaljevanje življenja v 

kronični fazi afazije so področja, ki bi morala biti poleg trenutnih strokovnih pristopov 

neizpodbitno upoštevana v okviru klinične logopedske prakse in rehabilitacije posameznikov 

z afazijo. Upoštevajoč široka življenjska področja, na katerih afazija onemogoča 

posameznika, logoped s svojim delom nenehno stopa na robove sorodnih kliničnih disciplin. 

Za ohranjanje strokovnosti in primernosti obravnave ter zagotavljanje kakovosti 

posameznikovega življenja po možganski kapi je zahtevano tesno sodelovanje med vsemi 

kliničnimi strokovnjaki, ki so potrebni za napredek posameznika. Najoptimalnejši izid 

rehabilitacije po možganski kapi je bolnikom omogočen le z multidisciplinarno, predvsem pa 

zadostno rehabilitacijo, katere zaključna ocena transparentno izkazuje uspešno vrnitev v 

domače okolje in kakovostno nadaljevanje posameznikovega življenja.  

Naša kvalitativna študija je le začetek holistično usmerjenega raziskovanja na področju afazije 

v Sloveniji. Za bolj poglobljeno razumevanje stanja in napredovanje v klinični praksi bi se 

morale nadaljnje obširnejše raziskave osredotočiti predvsem na posameznike z afazijo, ki še 

niso člani združenj in društev, ljudi z drugimi tipi afazij, ljudi z afazijo, ki so bili po odpustu 

iz rehabilitacije nameščeni v dom za ostarele, svojce in navsezadnje tudi zdravstveno osebje, 

ki vsakodnevno prihaja v stik s posamezniki z afazijo. 
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7 PRILOGE 

PRILOGA 1. INTEVJU 

 

Pozdravljeni gospod/gospa …, Sem Tina, študentka logopedije na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Danes sem se prišla pogovarjati o vašem življenju po možganski kapi. Zelo sem 

vesela, da ste me sprejeli. Pripravila sem nekaj vprašanj. Če na katero vprašanje ne želite 

odgovoriti, nič hudega, mi boste to povedali. Prav? 

  

Ime in priimek  

Starost  

Starost ob pojavu možganske kapi  

Čas od MK  

Stopnja dokončane izobrazbe  

S kom deli gospodinjstvo  

Zaposlen za polni/polovični 

delovni čas. Upokojen. 
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UVOD  

Prosim, opišete kako ste doživeli možgansko kap? 

Opišite začetno situacijo vaših zdravstvenih težav (fizično, komunikacijsko, čustveno 

stanje). 

Kaj ste razmišljali, ko ste ugotovili, da vas je prizadela možganska kap? 

Kaj vam je dalo voljo za okrevanje? 

Kako se je pojavila afazija? 

Kako se je stanje vaše afazije spreminjalo v prvem letu po kapi? 

Kako ste dosegli izboljšanje v komunikaciji? (Kaj vam je bilo v največjo pomoč?) 

Ali ste bili deležni logopedske obravnave? 

 

OSREDNJI DEL  

Kakšne so vaše trenutne težave v komunikaciji? 

Govor? Iskanje besed? 

Razumevanje govora?  

Pisanje? Branje? 

Opišite kako ste si po možganski kapi na novo organizirali življenje? 

Kaj novega ste vpeljali v svoje življenje? 

Kaj se je spremenilo? 

Kaj je ostalo nespremenjeno? 

Kako se je vaš odnos s partnerjem spremenil pred boleznijo in po njej? 

Ali sta se zbližala/oddaljila? 

Kako vam je v življenju po možganski kapi pomagal partner? 

Ali je bil vaš partner vključen v procesu logopedskih obravnav? Na kakšen način? 

Kako afazija vpliva na vaš odnos s partnerjem? 

Ali ste zadovoljni z odnosom, ki ga imate s partnerjem? 

Kaj v odnosu do partnerja je sedaj za vas največji problem? 

Ocenite vaš odnos s partnerjem preden vas je prizadela možganska kap (1-10) 

Ocenite vaš odnos s partnerjem po možganski kapi (1-10) 
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Kako so vašo bolezen sprejeli ostali družinski člani? 

 Kakšna je komunikacija med vami? 

S kakšnimi ovirami se srečujete? 

Kako se sporazumevate z vašimi najbližjimi? 

Kako vam najbližji pomagajo premagati težave v pogovoru? 

 

Kako se je spremenil vaš odnos s prijatelji pred in po bolezni. 

Ali ste po kapi izgubili nekatere prijatelje ali znance? 

Kdo je naredil prvi korak naprej v odnosu, vi ali vaši prijatelji? 

Ali ste trenutno zadovoljni z vašim odnosom do prijateljev? 

Ocenite vaš odnos s prijatelji preden vas je prizadela možganska kap (1-10). 

Ocenite vaš odnos s prijatelji po možganski kapi (1-10). 

 

Kako se odzovete, ko pridete v stik z novimi ljudmi, ki še ne vedo za vaše težave? 

 Kako se neznani ljudje odzovejo na vaše težave v komunikaciji? 

 Ali vam pomagajo v komunikaciji? 

Kdaj vam (je) v pogovoru (ni) prijetno? 

Kakšen je za vas prijeten sogovornik? 

Ali ste po možganski kapi pridobili nove prijatelje? 

 

Kaj za vas pomeni srečevanje drugih oseb po možganski kapi? 

Ali imate stik z drugimi osebami z afazijo? Skupino? 

Kako pogosto se udeležite srečanja oseb s kronično afazijo? 

Kako se počutite v skupini oseb z afazijo? 

 

Kako živite življenje z afazijo? 

Kakšni so sedaj vaši hobiji?  

Katere hobije ste imeli pred poškodbo? Ali to še počnete? 

Kaj počnete v vsakdanjem življenju? 
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Ali se udeležite prireditev, kakšnih (koncerti, gledališče, nakupovanje)? 

Kako se je gospodinjstvo spremenilo po vaši možganski kapi?  

 

Česa več ne počnete, kljub temu, da je za vas pomembno? 

Ali še vozite avto? 

Kolo? 

Greste sami na avtobus, vlak? 

 

Kako dojemate samega sebe odkar vas je prizadela možganska kap? 

Ali ste se kot oseba spremenili po možganski kapi? V kakšnem smislu? 

Ste bolj po značaju komunikativni ali zadržani? 

Ste po značaju optimistični ali ne najbolj? 

Kako ste na svoje življenje gledali pred kapjo in kako ga vidite zdaj? 

Ali imate občutek, da ste odvisni od drugih? Kako se ob tem počutite? 

Ali ste trenutno zadovoljni s svojim življenjem? (pokaže na lestvici 1-10) 

 

ZAKLJUČEK 

Kako uspešno živite z afazijo? Kje ste vi? (pokaže na shemi) 

Kaj vam je v največjo pomoč v življenju po možganski kapi? 

Ali ste sprejeli vaše novo življenje? 

Kakšni so vaši načrti in cilji za prihodnost? 

 


