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Povzetek 
 
Ugotavljanje in ocenjevanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo je 

pomemben element rehabilitacije, ter nudenja pomoči in podpore tako poškodovanim kot tudi 

njihovim družinam. S samim ugotavljanjem in ocenjevanjem kakovosti življenja lahko bolje 

razumemo vpliv poškodb na posameznika in njegovo življenje. Poškodbe najrazličnejših 

stopenj lahko namreč zelo posežejo v človekovo kognitivno, telesno, čustveno-vedenjsko in 

socialno področje življenja, posledice pa ne vplivajo le na poškodovanega, temveč tudi na člane 

njegove družine in druge bližnje osebe. Namen raziskave je ugotoviti katera so tista splošna in 

specifična področja, ki po pridobljeni možganski poškodbi vplivajo na kakovost 

posameznikovega življenja ter na podlagi rezultatov oceniti potrebe oseb s pridobljeno 

možgansko poškodbo v rehabilitacijskih programih. S proučevanjem smo želeli ugotoviti katera 

področja kakovosti življenja poškodba možganov zaznamuje najbolj. Osredotočeni smo bili 

tudi na oceno sorodnika, za katerega nas je zanimalo, če funkcioniranje poškodovanega 

sorodnika doživlja podobno kot poškodovanec sam, ter v kolikšni meri je poškodba 

zaznamovala in spremenila tudi njegovo življenje. Za ocenjevanje kakovosti življenja smo 

uporabili vprašalnik Quality of Life After Brain Injury avtorice von Steinbuechel in njenih 

sodelavcev. Ocenili smo naslednja področja: mišljenje, čustva, dojemanje sebe, neodvisnost, 

funkcioniranje v vsakdanjem življenju, družbene vloge, razpoloženje, telesne omejitve in 

splošno počutje. Kot dodaten test smo uporabili še vprašalnik European Brain Injury 

Questionnaire avtorja Teasdale in njegovih sodelavcev, s katerim smo dobili podatke kako 

pogosto se v vsakodnevnem življenju poškodovanci soočajo s težavami na sledečih področjih: 

somatske motnje, kognicija, motivacija, impulzivnost, depresija, izoliranost, fizično počutje, 

komunikacija, splošno počutje. Poleg ocene pogostosti pojavljanja težav smo ugotavljali 

povezanost posameznih področij težav in povezanost področij kakovosti življenja z različnimi 

dejavniki. Slednji so bili spol, starost, izobrazba in pretečen čas od poškodbe. V raziskavo smo 

vključili 40 udeležencev, od tega 20 oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in 20 njihovih 

sorodnikov (po en sorodnik vsake osebe s pridobljeno možgansko poškodbo). V skupini oseb s 

pridobljeno možgansko poškodbo je bilo 75 % moških in 25 % žensk s skupno povprečno 

starostjo M = 42,70. V raziskavi smo opravili analizo pogostosti pojavljanja različnih področij 

težav po možganski poškodbi ter za analizo uporabili tako odgovore oseb s pridobljeno 

možgansko poškodbo kot tudi odgovore njihovih sorodnikov. Za osebe s pridobljeno 

možgansko poškodbo smo opravili analizo splošne subjektivne ocene stanja ter subjektivnega 

doživljanja lastnega funkcioniranja in zadovoljstva na različnih področjih kakovosti življenja. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se pri skupini oseb s pridobljeno možgansko poškodbo 

najpogosteje pojavljajo težave na področju kognicije, komunikacije in izoliranosti, najredkeje 

pa posamezniki težave zaznavajo na področju motivacije in depresije. Primerjava odgovorov 

obeh skupin je pokazala, da sorodniki v večini primerov za poškodovanca pogosteje opažajo 

več težav na različnih področjih, kot jih poškodovanci opažajo sami zase, razlike pa so 

minimalne in niso statistično pomembne. Prav tako sorodniki zase v splošnem menijo, da jih je 

poškodba zaznamovala nekoliko bolj, kot to mislijo osebe s poškodbo. Kljub temu pa vsi 

udeleženci v povprečju menijo, da je poškodba sorodnikom vsaj malo spremenila življenje, da 

se sorodniki zaradi poškodbe soočajo z različnimi težavami in da se je malo spremenilo tudi 

njihovo razpoloženje. 

Pri primerjanju ugotovljene povprečne kakovosti življenja glede na spol so rezultati pokazali, 

da je kakovost življenja moških v povprečju malenkost višja od kakovosti življenja žensk. 

Slednje imajo visoko kakovost življenja na vseh področjih, razen na področju fizičnih težav 

(M = 39,00), kjer je kakovost življenja nizka, ter na področju kognicije (M = 56,43), kjer je 

kakovost življenja povprečna. Glede na splošno počutje so moški v povprečju bolj zadovoljni 
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od žensk (Mm = 66,11; Mž = 62,50), splošna kakovost življenja obeh spolov pa je visoka. Pri 

primerjanju ugotovljene povprečne kakovosti življenja glede na starost so rezultati pokazali, da 

najvišjo kakovost življenja v povprečju na vseh področjih dosega srednja starostna skupina 

(40 - 49 let), najnižjo kakovost življenja pa mlajša starostna skupina (do 39 let). Kljub razlikam 

med posameznimi starostnimi skupinami udeležencev pa ugotavljamo, da so razlike v 

kakovosti življenja glede na starost med skupinami minimalne in niso statistično pomembne. 

Pri primerjanju ugotovljene povprečne kakovosti življenja glede na stopnjo izobrazbe smo 

ugotovili, da osebe z dokončano srednješolsko in visokošolsko izobrazbo v povprečju na večini 

področij dosegajo višjo kakovost življenja od oseb z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, 

dokončano osnovnošolsko izobrazbo in dokončanim skrajšanim programom srednješolske 

izobrazbe. Glede na splošno počutje so udeleženci z višjo izobrazbo v povprečju bolj zadovoljni 

od udeležencev z nižjo izobrazbo (Mv = 66,11; Mn = 62,50), kakovost življenja obeh skupin 

pa je kljub temu v povprečju visoka. Na nobenem izmed področij rezultati niso pokazali 

statistično pomembnih razlik. Pri primerjanju kakovosti življenja glede na število pretečenih let 

od poškodbe smo ugotovili, da na večini izmed področij višjo kakovost življenja dosegajo 

osebe, pri katerih je od poškodbe minilo do 10 let, osebe pri katerih je od poškodbe preteklo 

več kot 10 let, pa nižjo. Statistično pomembne razlike v kakovosti življenja obeh skupin se 

pojavljajo na področju čustev (p = 0,01) in fizičnih težav (p = 0,02), kjer se za osebe, pri katerih 

je minilo več kot 10 let od poškodbe, kaže nižja kakovost življenja v primerjavi z drugo skupino 

oseb. 

 

Ključne besede: ocenjevanje kakovosti življenja, osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, 

možgani 
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Summary 
 

Identifying and assessing the quality of life of persons with acquired brain injury is an important 

element of rehabilitation, and enables assistance and support to both the injured and their 

families. By identifying and assessing quality of life, we can better understand the impact of 

injuries on the individual and his/her life. Different levels of injuries can severely affect  

cognitive, physical, emotional-behavioral and social life not only of a injured person but also 

of members of his family and other persons close to him/her. The purpose of the study is to 

determine which are general and specific areas of the acquired brain injury that affect the quality 

of one's life, and based on the results to assess the needs of persons with acquired brain injury  

in their rehabilitation programs. The study was to determine which quality of life is most 

affected  by  brain injury. Our  focus was also an assessment of the relative, by which we wanted 

to find out if the functioning of a family member is experienced  similarly as to injured himself, 

and to what extent the damage marked and changed family member’s life. To assess the quality 

of life we used a questionnaire Quality of Life After Brain Injury by Von Steinbuechel, the 

author, and her colleagues. We assessed the following areas: thinking abilities, emotions, self 

perceptions, independence, functioning in daily life, social relationships, mood, physical 

limitations and general well-being. As a further test, we used a questionnaire European Brain 

Injury Questionnaire, author Teasdale and his colleagues, with which we got the information 

on how often in everyday life the injured faces problems in various fields: somatic disorders, 

cognition, motivation, impulsivity, depression, isolation, physical condition, communication, 

general well-being. In addition to assessing the frequency of problems, we determined the 

correlation between individual areas of difficulties and connections of quality of life with a 

variety of factors. The latter were gender, age, education, and elapsed time of the injury. The 

study included 40 participants, including 20 people with acquired brain injury and 20 of their 

relatives (one relative of each person with acquired brain injury). In the group of persons with 

acquired brain injury was 75 % of men and 25 % of women with average age of the 

total M = 42,70. In this study we analyzed the frequency of problems in different areas after the 

brain injury, and in the analysis we used answers of persons with acquired brain injury as well 

as answers of their relatives. For persons with acquired brain injury, we conducted an analysis 

of the overall subjective assessment of the situation and the subjective experience of its own 

functioning and satisfaction in various areas of quality of life. The results showed that in the 

group of persons with acquired brain injury most commonly occurring problems are in the areas 

of cognition, communication and isolation, the least densely individuals perceived problems in 

the field of motivation and depression. Comparing the responses of the two groups showed that 

relatives in most cases frequently observed more problems in different areas, as observed by 

the injured themselves, the differences are minimal and not statistically significant. Also, 

relatives themselves generally consider that the injury has had bigger affect on them than 

persons with the injury believe. However, on average all participants find that the injury has at 

least slightly changed life of relatives, that they are facing different problems and that their 

mood has changed a little, too. 

In comparing the observed average quality of life in regard to gender, the results showed that 

the quality of life of men, on average, is slightly higher than the quality of life of women. The 

latter have a high quality of life in all areas except in the area of physical problems (M = 39,00), 

wherein their quality of life is low, and in the area of cognition (M = 56,43), wherein the quality 

of their life is average. Considering the general condition, men are more satisfied than women 

(Mm = 66,11; Mw = 62,50), but for both sexes general quality of life is high. In comparing the 

average quality of life in regard to age, the results showed that the highest quality of life in all 

areas is in a middle age group (40 - 49 years), while the lowest quality of life is observed in the 
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youngest age group (up to 39 years). Despite the differences between the age groups of 

participants we observed that the differences in the quality of life in terms of age groups are 

minimal and not statistically significant. In comparing the observed average quality of life per 

level of education, we found that people with secondary and high education achieve a higher 

quality of life in most areas compared to persons with incomplete or complete primary 

education, or short secondary education. When observing the general well-being, participants 

with higher education are on average more satisfied than participants with lower education 

(Mh = 66,11; Ml = 62,50), however, on average the quality of life of both groups is high. The 

results did not show statistically significant differences in any of the areas. When comparing 

the quality of life in relation to the number of elapsed years from injury, we have found that 

people with up to 10 years of injury reach a higher quality of life in most areas than people with 

over 10 years from injury. Statistically significant differences in the quality of life of both 

groups are occurring in the area of emotions (p = 0,01) and physical problems (p = 0,02), where 

the persons with over 10 years from injury indicate a lower quality of life in comparison with 

the other group. 

 

Keywords: determining the quality of life, people with acquired brain injury, brain 
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1 UVOD 
 

Možganska poškodba sodi med poškodbe, katere posledice se kažejo v oviranosti v vsakdanjem 

življenju, pri posamezniku s pridobljeno možgansko poškodbo pa povzročajo veliko različnih 

omejitev. Posledice poškodbe pomenijo soočenje s povsem novim in predvsem drugačnim 

načinom življenja, kot ga je bil posameznik vajen pred poškodbo. Zanj to pomeni vsakodnevno 

premagovanje popolnoma novih, nepoznanih ovir, iskanje smisla v življenju ter soočanja s 

spremenljivim razpoloženjem in raznimi fizičnimi ovirami. Zaradi možganske poškodbe enega 

človeka je običajno prizadetih več ljudi, ki se kasneje soočajo z najrazličnejšimi posledicami, 

ki jih poškodba prinaša (Žemva, 2004a). Poškodba torej navadno pomembno poseže - ne samo 

v življenje poškodovanega - temveč tudi v življenje njegovih svojcev. Težave na različnih 

področjih, kot so omejitve na gibalnem, čustvenem, psihičnem in vedenjskem področju, lahko 

vodijo v socialno odvisnost in nezaposljivost, za posameznika pa pomenijo finančno breme 

družine.  Vse to lahko posledično vodi v upad kakovosti življenja posameznika in njegove 

družine, ki se hkrati sooča z dolgim in nepopolnim okrevanjem sorodnika. Pomembno vlogo 

pri tem odigra proces rehabilitacije (Košorok, 2003). Celostna rehabilitacija, ki je osredotočena 

na posameznika in njegovo vrnitev nazaj v vsakdanje življenje, je v obdobju po poškodbi 

ključnega pomena. Strokovnjaki se prav v sklopu rehabilitacije vse bolj osredotočajo tudi na 

ugotavljanje in ocenjevanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, saj je 

lahko pomemben indikator za uspešno rehabilitacijo. 

Čeprav ocenjevanje kakovosti življenja ne more nadomestiti funkcijskih ocenjevanj, ki se 

uporabljajo v rehabilitacijski medicini, pa gre kljub temu za pomemben element rehabilitacije 

ter nudenja pomoči in podpore tako poškodovanim kot tudi njihovim družinam. S samim 

ugotavljanjem in ocenjevanjem kakovosti življenja lahko bolje razumemo vpliv poškodb na 

posameznika in njegovo življenje ter dobimo vpogled v celotno stanje poškodovanca tudi z 

njegove perspektive. Izrednega pomena je posameznikova samoocena lastnega stanja in njegov 

pogled na vpliv poškodbe na njegovo življenje. Z oceno kakovosti življenja lahko vidimo zelo 

raznolike posledice možganske poškodbe (tudi manj opazne) na način, kot jih zaznavajo 

poškodovanci sami ter ugotovimo, kakšne so potrebe posameznikov v kontekstu rehabilitacije.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 MOŽGANI  
 

Osnovna spoznanja o možganih so izrednega pomena za razumevanje posledic poškodb 

možganov ter kasnejše rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in kakovosti 

njihovega življenja. Celostna struktura možganov, skupaj z vsemi predeli tega kompleksnega 

organa, je pri obravnavanju možganskih poškodb zelo pomembna, saj posledice poškodb lahko 

močno zaznamujejo življenje posameznika ter posežejo v njegovo ožje in širše življenjsko 

okolje. Za razumevanje posledic poškodb možganov je torej v prvi vrsti potrebno razumeti 

procese, ki se v možganih odvijajo, in poznati osnovne funkcije vseh delov možganov, ki so v 

poškodbi lahko prizadeti, njihovo delovanje pa okrnjeno. 

Možgani predstavljajo enega izmed najpomembnejših in najbolj kompleksnih organov v 

človeškem telesu, saj nadzirajo delovanje vseh drugih organskih sistemov v telesu (Marjanovič 

Umek, 2004) in sodelujejo pri vseh najrazličnejših funkcijah človekovega delovanja. V 

možganih se dogaja celotno mišljenje, razumevanje, načrtovanje, skladiščenje spominov ter 

procesiranje različnih informacij. Vključeni so v nadzor vseh telesnih dejavnosti, kot so hoja, 

govor, čutenje, prehranjevanje, spanje, dihanje in izvajanje nadzora nad čustvi (Powell, 2007). 

Možgani hkrati predstavljajo osnovo človekovega mišljenja in razumevanja, da ''obstaja'' in da 

se razlikuje od okolja (Marjanovič Umek, 2004). Za vsa človekova dejanja, misli in čustva, ki 

se jih večkrat ne zaveda, pa morajo biti nenehno aktivna različna področja možganov. V njih je 

zajeto na milijarde nevronov, ki so izrednega pomena za brezhibno delovanje prav vseh 

področij možganov. Nevroni so gradniki možganov povezani v omrežja, kjer se neprestano 

odvijata kemična in električna aktivnost. Možgani lahko npr. zaznajo bolečino in pomagajo 

nadzorovati njene neprijetne občutke. Lahko čutijo in vidijo, vključeni so v koordinacijo naših 

gibov in izvajanje natančnih kretenj. Možgani, ki so sposobni še marsičesa drugega, pa niso 

takšni od samega spočetja (Bon idr., 2007). Sodijo namreč v tisto skupino organov, katerih 

razvoj, ki je zelo neenakomeren in posebej intenziven predvsem v prvih letih življenja, traja 

najdlje. Možgani otroka ob njegovem rojstvu tehtajo približno 350 gramov in imajo že vse 

nevrone, ki jih bo imel, ko bo odrasel in bodo njegovi možgani tehtali od 1300 do 1500 gramov 

(Korošak, 2001; Plut, 2002). 

 

2.1.1 Osnovna zgradba možganov 

 
Možgani predstavljajo glavni del osrednjega živčevja in so zmožni informacije iz okolja 

primerjati med seboj, jih obdelovati, skladiščiti in se hitro odzivati v novih okoliščinah (Lenasi 

idr. 2013). Sestavljeni so iz možganskih polobel ali hemisfer ter možganskega debla, ki zajema 

podaljšano hrbtenjačo, srednje možgane ter medmožgane ali diencefalon (Lenasi idr. 2013). 

Mali možgani izraščajo z ostrešja podaljšane hrbtenjače (Bon idr., 2007), skupaj s hrbtenjačo 

in mrežjem nevronov, povezanih po celem telesu, pa celi možgani predstavljajo nadzorno 

središče našega funkcioniranja (Trdan, 2015). 

Največji del možganov predstavlja možganska skorja ali korteks. Razdeljena je na dve polovici, 

ki sta povezani z mostičastim tkivom oz. debelim snopom, imenovanim korpus kalozum, v 

katerem je približno 200 milijonov vlaken (Korošak, 2001). Ti dve polovici imenujemo leva in 

desna možganska polobla ali hemisfera, na površini katerih se nahaja močno nagubana in v 

vijuge zvita možganska skorja, kar omogoča nevronom, da dosežejo večjo površino, kot bi jo 



Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo Mateja Balanč 

3 
 

lahko sicer. V možganski skorji je locirana večina živčnih celic in zato samo tkivo predstavlja 

najvišje razvito področje človeških možganov. Zaradi nagubanosti je štirikrat večje kot pri 

gorilah (Bon idr., 2007). Možganski hemisferi sta poleg velike tanke površine nevronov, ki 

predstavljajo sivino možganske skorje, sestavljeni še iz globokih jeder ali bazalnih ganglijev v 

notranjosti. Bazalni gangliji so izredno pomembni predvsem za področje gibanja, kjer igrajo 

ključno vlogo v začenjanju in nadzoru gibanja (Bon idr., 2007). 

Za naše delovanje je značilno, da predeli desne možganske hemisfere sprejemajo dražljaje in 

uravnavajo gibanje leve polovice telesa ter obratno, leva možganska hemisfera je odgovorna za 

desno polovico telesa (Korošak, 2001). Obe možganski hemisferi pa naj bi kljub povezanosti 

na določenih področjih delovali različno, vsaka ima razvite določene specializirane funkcije ter 

je posledično odgovorna za različne načine mišljenja in delovanja človeka (Howard Jones, 

2010). Za desno hemisfero je značilna večja razvitost področij vidno-prostorskih zaznav, 

omogočala naj bi prepoznavanje obrazov in celosten pogled na situacije. Bila naj bi 

dominantnejša pri izražanju čustev in telesnih občutkov ter pri zaznavi zvokov iz okolja. Leva 

hemisfera naj bi imela v nasprotju z desno bolje razvita področja za govor in jezik ter druge 

višje kognitivne funkcije, kot so branje, pisanje, računanje itd. (Howard Jones, 2014). Dolgo 

časa je zaradi višjih kognitivnih funkcij leve možganske hemisfere veljalo, da je ta glavna, 

desna pa stranska. Toda sodobna spoznanja nakazujejo, da o prevladujoči hemisferi ni možno 

govoriti, saj sta obe enako dejavni in pomembni (Kompare idr., 2005). Pomembno se je 

zavedati, da možganski hemisferi delujeta celostno, saj skupaj sodelujeta pri večini aktivnosti 

in zaradi skupnega potenciala za veliko funkcij delujeta usklajeno (Howard Jones, 2010).  

Poleg leve in desne hemisfere je možganska skorja razdeljena še na več manjših območij, ki jih 

imenujemo režnji in so sestavni del vsake izmed hemisfer. To so številna področja, ki so 

zadolžena za opravljanje raznolikih funkcij, od usklajevanja in delovanja čutilnih in motoričnih 

do višjih spoznavnih funkcij (Marentič Požarnik, 2000). Vsak izmed režnjev torej pomembno 

prispeva k človekovemu delovanju. Glede na topografsko delitev ločimo čelni, senčni, temenski 

in zatilni možganski predel oz. reženj (Korošak, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Možganski režnji, možgansko deblo in mali možgani 

(Agenciacultiva, 2010). 
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Slika 2. Deli možganov 

(Agenciacultiva, 2010). 

 

Čelni ali frontalni reženj je lociran v predelu za čelom in ga sestavljajo nevronska omrežja, ki 

omogočajo razumevanje, spoznavanje, hranjenje podatkov in priklic iz spomina 

(Korošak, 2001). Čelni reženj je pomemben za delovanje izvršilnih funkcij, mišljenje, 

načrtovanje, organizacijo in reševanje problemov, hkrati pa tudi za osebnost ter nadzor nad 

čustvi in vedenjem. Senčni ali temporalni režnji se nahajajo tik pod in za čelnimi režnji, v 

lobanji spravljeni za ušesi (Johnstone in Stonnington, 2009). Tu so prisotna nevronska omrežja, 

ki so odgovorna za sluh, voh in okus Na tem območju se hkrati nahaja skladišče našega 

spomina, sposobnosti za govor in sposobnosti razumevanja. Temenski ali parietalni režnji, ki 

se nahajajo v zadnjem delu možganov nad višino uhljev, so odgovorni za razumevanje 

prostorskih odnosov. Pomembno vlogo imajo pri branju in pisanju (Korošak, 2001). V tem 

predelu so nevronska omrežja, odgovorna za zavedanje telesa, položaj telesa v prostoru, gibanje 

in tudi nevronska omrežja, odgovorna za govor. Zatilna ali okcipitalna režnja, ki se nahajata 

čisto zadaj v zatilnem predelu možganske skorje, predstavljata vidno področje. To področje 

nam omogoča, da si vidne informacije lahko predstavljamo in jih znamo interpretirati 

(Johnstone in Stonnington, 2009).  

Možgane v celoti obdaja trda zaobljena koščena lobanja, ki jih ščiti pred zunanjimi dejavniki 

in poškodbami. Dno lobanje (lobanjska baza) ima odprtino, kjer se nahaja spodnji del 

možganov ali možgansko deblo. Slednje nadzoruje funkcije telesa, kot so budnost, utrujenost, 

stanje zavesti, dihanje, srčni utrip in krvni tlak (Powell, 2007). Tik za možganskim deblom oz. 

na zadnji strani lobanjske votline ležijo mali možgani, ki so eno najpomembnejših gibalnih 

središč. Tako veliki, kot tudi mali možgani so sestavljeni iz dveh hemisfer z močno nagubano 

površino. V male možgane nenehno prihajajo čutilne informacije o položaju telesa in signali o 

želenih premikih telesa. Te informacije sprožijo pošiljanje impulzov skozi možgansko deblo in 
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hrbtenjačo v skeletne mišice, ki nato izvedejo usklajene gibe, vzdržujejo ravnotežje ter 

omogočajo pokončno držo telesa (Korošak, 2001). 

Možgane obdaja možganovina, ki je poznana kot plemenito rahlo in mehko tkivo, ki je izredno 

ranljivo. Ravno zato se je skozi evolucijo človeka obdalo z zelo trdim koščenim oklepom, 

lobanjo. Znotraj lobanje plava v cerebrospinalnem likvorju, ki zapolnjuje prekate v možganih, 

hkrati pa možgane prehranjuje in jih ščiti pred udarci (Grajn in Strojnik, 2006). 

V centralnem delu oz. sredi možganske skorje so skrita še druga drobna živčna središča. V 

sredini velikih možganov leži pomembna skupina jeder, ki jih imenujemo limbični sistem 

(Powell, 2007). S svojo lego razmejujejo možgansko deblo in velike možgane. Limbični sistem 

predstavlja pomemben ''čustveni sistem'' v možganih, saj procesira čustva in vedenje, ki je 

usmerjeno v cilj. Sestavljajo ga tri manjše strukture. Prva je hipokampus, ki je namenjen 

procesiranju informacij, ki nastanejo ob nam pomembnih dogodkih in nam omogočajo časovno 

in prostorsko orientacijo o določenem dogodku. Hkrati ima pomembno vlogo pri spominu in 

učenju, ker vpliva na delovanje delovnega spomina ter uravnavanje pozornosti. Druga struktura, 

ki leži v tem predelu, je za grah velik center hipotalamus, ki nadzoruje apetit, žejo, spolno 

vzburjenje, uravnava presnovo in telesno temperaturo, sodeluje pri spominu in igra pomembno 

vlogo pri pretoku informacij do amigdale (Anselme idr., 1999). V slednji se predelujejo 

čustvene izkušnje, lahko pa sproži tudi neposreden čustveni odziv na neko situacijo, preden 

dražljaji sploh pripotujejo v možgansko skorjo, kjer se osmislijo. Amigdala lahko vsako novo 

izkušnjo poveže s prejšnjimi čustvi (Marentič Požarnik, 2000).  

  



Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo Mateja Balanč 

6 
 

2.2 MOŽGANSKE POŠKODBE 
 

Naši možgani s svojo nenehno aktivnostjo nadzirajo naše delovanje, skupaj z gibanjem telesa 

pa so istočasno podvrženi stalnemu premikanju. Brez škode lahko dnevno prenesejo blažje 

tresljaje, zibanje in blage udarce, medtem ko jih ob pregrobih udarcih lahko poškodujemo 

(Powell, 2007). Ko govorimo o poškodbi glave, mislimo na poškodbo možganovine zaradi 

dogodkov izven organizma oziroma zaradi zunanje sile, ki privede do same poškodbe 

možganov (Grabljevec in Šešok, 2010). Poškodbo ločimo od okvare možganov, ki so posledica 

notranjih dogodkov organizma, kot so npr. vnetja, kap, tumor, bolezni ipd., in na okvare zaradi 

posledic zunanjih dejavnikov. Ko govorimo o možganski poškodbi, mislimo na vsako 

neprirojeno in nedegenerativno poškodbo, ki s seboj prinese neposredne zaplete same 

poškodbe, zahtevno akutno zdravljenje, dolgotrajno rehabilitacijsko obravnavo. Poškodovanca 

vodi v začasne ali trajne posledice na različnih področjih funkcioniranja. Možgansko poškodbo 

zato sodobni avtorji uvrščajo med največje medicinsko socialne probleme razvitega sveta 

(Plaskan idr., 2015). Mnogi avtorji jo opredeljujejo kot zelo resno stanje in celo kot vodilno 

povzročiteljico smrti ter različnih motenj v človekovem delovanju. Niti dve poškodbi glave 

nista enaki, zagotovo pa večina vodi v številne zaplete in posledice, ki so nekaj običajnega, ko 

govorimo pridobljeni možganski poškodbi (Cadonic in Albensi, 2014). 

 

2.2.1 Morfologija poškodb glave in možganov 
 

Možgane v celoti obdaja trda zaščitna lobanja, ki jih varuje pred močnimi udarci. Kljub zaščiti 

pa se lahko možgani poškodujejo ravno ob lobanjo, katere notranja stran ima na sprednji strani 

precej koščenih grebenčkov, ki ob večjem tresenju možganov lahko pomenijo nevarnost, da se 

možgani obtolčejo in natrgajo v svojem sprednjem delu. Na lobanjo se lahko ob silovitem sunku 

na hitro sprosti veliko energije, zaradi česar se lahko poškoduje ali celo zlomi (Koršič, 2017).  

Zlome lobanje delimo na zlome lobanjskega svoda in zlome lobanjskega dna. Zlomi 

lobanjskega svoda so lahko brez pomika kostnih odlomkov ali pa so utorni. To pomeni, da so 

tam, kjer je na lobanjo delovala največja sila, odlomljeni delci kosti zariti v globino. Za zlome 

lobanjskega dna je značilno, da so posledica neposrednega delovanja sile. Ni pa nujno, da pri 

možganski poškodbi pride do zloma lobanje (Polanc, 2011).  

Poškodbe glave se razlikujejo po zunanji obliki oz. po tem ali sežejo v notranjost lobanje ali ne. 

Ločimo zaprto ali nepenetrantno, odprto, penetrantno in perforantno poškodbo glave. O odprti 

poškodbi govorimo, ko je prisoten defekt v duri ali trdi možganski ovojnici, o penetrantni 

poškodbi, ko gre npr. za zastrel, pri perforantni pa za prestrel (Grajn in Strojnik, 2006).  Pri tem 

zunanji predmet prebije lobanjo in vstopi v možgane, potrga možgansko tkivo in poškoduje 

sorazmerno omejena področja možganov. Posledice takšne poškodbe, ki je sicer dokaj redka, 

so predvsem specifični izpadi funkcij (Gostiša idr., 2002). Poškodba je lahko zaprtega tipa, kar 

pomeni, da noben predmet ali odlomki lobanjskih kosti ne vstopijo v možgane, za glavo pa ni 

nujno, da pride v kontakt s kakšnim drugim predmetom. Pri tovrstnih poškodbah se možgani 

poškodujejo zaradi presilovitega gibanja (npr. pri prometnih nesrečah) in ne zaradi vstopa tujka 

v možgane (Dilley in Avent, 2011). Ob hudem udarcu (poškodbi) se možgani v lobanji močno 

zatresejo, pride lahko do zvišanega pritiska znotraj lobanje, kar povzroči poškodbe možganov 

(Cadonic in Albensi, 2014). Zaradi sunkovitega in močnega tresenja obstaja veliko možnosti, 

da se možganovina natrga in razcepi, zaradi česar se prekinejo številne živčne poti, ki 

predstavljajo ključen element povezave med možganskimi celicami in možganskimi področji. 

Žile se torej lahko natrgajo ravno ob koščene grebenčke notranje strani lobanje, kar sproži 

krvavitev, čemur sledi nastajanje krvnih strdkov, ki zaradi pritiskanja še dodatno okvarijo nežno 
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možganovino. Posledica poškodbe glave je pravzaprav okvara možganovine, kar pogosto 

pomeni okvaro čelnega in senčnega režnja, ki ju različni avtorji omenjajo kot najpomembnejša 

dela možganov (Powell, 2007). Tudi Koršič (2017) pravi, da lahko pride do hude poškodbe, če 

lobanja ni poškodovana, npr. ob sunkovitem gibu z glavo – imenuje jo poškodba zaprtega tipa. 

Zaradi ekstremno hitrih in nenadnih premikov (pospeškov in upočasnitev), do katerih pride npr. 

v prometnih nesrečah, se možgani zaletavajo naprej in nazaj ter ob tem močno udarjajo ob 

notranjo steno lobanje. Zaradi sunkovitega udarjanja se poškodujeta in zmečkata srednji in 

zadnji del možganov. 

V. Košorok (2005) deli možganske poškodbe glede na obseg. Loči razsejane ali difuzne 

poškodbe in žariščne ali fokalne. Pri razsejani ali difuzni poškodbi naj bi prišlo do poškodb 

živčnih celic v celotnem predelu možganov. Stopnja poškodbe je pri tem izrednega pomena, 

saj napoveduje v kolikšni meri, če sploh, se bodo funkcije obnovile in prešle nazaj v stanje 

normalnosti. Do razsejanih poškodb pogosto pride zaradi prometnih nesreč, pomanjkanja kisika 

v možganih ali otekanja možganov. Značilno je, da tovrstnim poškodbam sledi obdobje kome, 

zmedenost v obdobju, ko se posameznik prebuja in v obdobju posttravmatske amnezije ter 

hkrati še dolgotrajno okrevanje. Za žariščne ali fokalne poškodbe pa je značilno, da ponavadi 

nastanejo pri odprti poškodbi glave in so lokalizirane. Nastanejo na področju udarca, navadno 

na sprednjem in spodnjem delu čelnega in temenskega režnja. Zaradi tovrstnih poškodb, pri 

katerih so prizadeta le omejena področja možganov, posledično pride do zelo specifičnih 

izpadov funkcij. 

Pri poškodbi možganov se torej lahko poškodujejo mehka tkiva, žile, možganovina in kosti 

svoda ali baze lobanje (Polanc, 2011).V praksi se soočamo predvsem s kombinacijami teh oblik 

poškodb, ločeno jih različni avtorji v literaturi obdelujejo zgolj zaradi didaktičnih in/ali 

raziskovalnih namenov (Grajn in Strojnik, 2006).  

 

2.2.2 Vzroki in pojavnost možganskih poškodb 
 

Vsakdo si lahko poškoduje glavo, ne glede na to kje, se nahaja in kaj počne. Poškodbe ne 

moremo predvideti, zgodi se lahko v le nekaj trenutkih in občutno zaznamuje življenje 

poškodovanega. Še vedno pa določene aktivnosti bolj ogrožajo posameznika kot druge. 

Različni avtorji na to temo kot glavni povod za poškodbe možganov navajajo nekatere 

specifične socialno-odklonske navade, kot so npr. nevarna vožnja, uživanje alkohola, 

adrenalinski športi itd. (Grabljevec in Šešok, 2010). Živimo namreč v času hitrosti in tveganja, 

kar še dodatno prispeva k naraščanju nesreč in števila oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. 

Številni avtorji kot najpogostejši vzrok za poškodbo možganov navajajo prometne nesreče, 

padce, nasilna dejanja, poškodbe zaradi strelnega orožja in športne poškodbe, kjer sta na samem 

vrhu jahanje in kolesarjenje (Košorok, 2005). M. Južnič Sotlar (2009) opozarja, da čeprav je 

največji delež poškodb prav posledica prometnih nesreč, se je potrebno zavedati, da tudi tiste, 

do katerih pride pri športu, delu ali nasilju, niso nič manj težke. Podobno ugotavljata tudi 

Narayan in Arunima (2014), ki naštetemu dodajata še ulično nasilje, poškodbe ob rojstvu in 

poškodbe, nastale zaradi vojne. Powell (2007) zapisuje, da je v začetku sedemdesetih let zaradi 

poškodb glave umrlo približno 90 % vseh oseb s težko poškodbo glave, danes pa zaradi 

izjemnega tehnološkega in medicinskega napredka medicina večino poškodovancev ohrani pri 

življenju, kar je drugi razlog za naraščanje števila oseb s poškodbo glave.   

V Sloveniji nimamo točnega podatka o tem, koliko oseb se trenutno sooča s posledicami 

možganskih poškodb. Grabljevec in Šešok (2010) opozarjata, da določen delež ljudi z blago 

možgansko poškodbo niti ne poišče zdravniške pomoči, zaradi česar točnega števila 
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poškodovancev ne moremo določiti. Podobno piše M. Južnič Sotlar (2009), ki pravi, da je oseb 

z blažjimi poškodbami zelo veliko, le da ljudje večkrat sploh ne vedo, da so jih utrpeli, saj vidne 

zunanje poškodbe niso prisotne. Grabljevec in Šešok (2010) zapisujeta, da je iz evidence 

podatkov o šifriranih diagnozah razvidno, da v urgentnih kirurških ambulantah obravnavajo 

okoli 4400 poškodovancev letno. Znano je, da so med poškodovanci, ki poiščejo zdravniško 

pomoč, prisotne vse oblike poškodb glave in možganov, od blažjih do težjih. Podatki, glede na 

število evidentiranih bolnikov na osnovi šifriranih diagnoz, so pravzaprav edini vir informacij 

o številu poškodovanih, saj v Sloveniji ne vodimo nikakršnega drugega registra možganskih 

poškodb.  

Avtorji zapisujejo, da med lahko poškodovanci najdemo večje število moških kot žensk. Enotni 

so si pri izpostavitvi ideje, da so moški bolj nagnjeni k drznejšim vožnjam avtomobilov in 

motorjev, k adrenalinskim športom, pretepom, uživanju alkohola ipd. Glede na starostne 

skupine pa ugotavljajo, da je med poškodovanci bolj prisotna mlajša populacija med 15 in 30 

letom starosti ter da število poškodovanih iz leta v leto narašča, zaradi česar poškodbe 

možganov enačijo s tiho epidemijo sodobnega časa (Radonjič-Miholič, 1992; Radonjič-

Miholič, 1996; Grabljevec in Šešok, 2010).  

 

 

2.2.3 Zaporedje okvar pri možganski poškodbi 
 

Prestor (2003) v svojem prispevku Poškodba glave piše, da poškodba možganov zaradi udarca 

običajno ni samo ena, temveč da sam udarec najprej povzroči primarno poškodbo, posledica 

tega udarca pa je sekundarna poškodba možganov, kateri sledi še terciarna. Podobno razmišlja 

Polanc (2011), ki navaja, da je vzrok za poškodbo takoj ob prenosu energije ob poškodbi 

neposreden. Imenuje ga primarni vzrok ali mehanizem. Vzrok je lahko tudi posreden oz. 

sekundarni, saj do njega pride predvsem zaradi sprememb biokemičnih parametrov v 

organizmu, ki jih povzroči primarni mehanizem. Tudi Powell (2007) govori, da gre pri 

možganski poškodbi za zaporedje več okvar. Izpostavi tri skupine glede na čas nastanka po 

udarcu. Prvo poškodovanje možganov se zgodi v trenutku udarca, drugo sledi čez nekaj minut, 

tretje pa šele po nekaj dneh ali tednih. Podobno razmišlja Koršič (2017), ki pravi, da je najbolj 

sprejeta ideja možganske poškodbe, da gre za prepletanje primarnih dogodkov takoj ob 

poškodbi glave, ki sprožijo verigo sekundarnih okvar možganskih celic. Podbregar (2017) na 

isto temo opredeljuje tri kritična obdobja v času po poškodbi, kjer za razliko od drugih avtorjev 

v ospredje postavi nastop smrti. Kot prvo kritično obdobje omenja obdobje nekaj sekund ali 

minut po poškodbi, drugo kritično obdobje nekaj minut ali več ur po poškodbi, pri tretjem 

kritičnem obdobju pa smrt lahko nastopi več dni ali tednov po poškodbi. 

V nadaljevanju se bolj podrobno osredotočamo na tri ključna obdobja glede na nastanek 

poškodb in razvoj nadaljnjih okvar pri poškodbi glave. 

Poznavanje in razumevanje časovnih sprememb pri možganski poškodbi zdravnikom omogoča 

ustrezno izbiro terapevtskih ukrepov tako v času dogajanja sprememb kot tudi kasneje. Kot 

prvo izpostavljamo primarno poškodbo, ki je bolj ali manj končana že v trenutku poškodbe in 

povzroči primarne okvare možganov, kot so zlom lobanje, obtolčenine (zmečkanine) 

možganskega tkiva, intrakranialne krvavitve, trganje možganov in difuzno okvaro aksonov 

(Koršič, 2017). Takojšnje ukrepanje pri primarni poškodbi je izredno pomembno, saj tovrstna 

poškodba lahko povzroči trajno nevrološko okvaro. Ključni cilj pri primarni poškodbi je z 

obravnavo poškodovanca preprečiti kakršnokoli napredovanje okvar in razvoj sekundarnih, 

dodatnih okvar. Ob primarni poškodbi je namreč večje število možganskih celic lahko 

funkcionalno prizadetih, ne pa tudi uničenih. Zavedati se je potrebno, da si lahko te celice v 
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ugodnih pogojih opomorejo v le nekaj minutah, zaradi česar sta ukrepanje in takojšnja pomoč 

ključnega pomena (Podbregar, 2017). Primarnim poškodbam sledi razvoj sekundarnih okvar 

možganov, ki jim lahko rečemo tudi odložene okvare (Koršič, 2017). Sekundarni, patofiziološki 

procesi, ki se začnejo odvijati v bližini primarne poškodbe ali pa na drugih oddaljenih mestih, 

so lahko povzročitelji nadaljnje okvare celic. Okvarijo se lahko že poškodovane celice ali pa 

celo tiste, ki predhodno niso bile poškodovane (Podbregar, 2017). Procesi se odvijajo na celični 

ravni in predstavljajo glavnega krivca za vse oblike in vrste nevroloških posledic 

(Koršič, 2017). Do sekundarne okvare pride zaradi prekinjene preskrbe možganov s kisikom, 

ki se s krvjo prenaša po človekovem telesu. Če pride do prekinitve preskrbe možganov s 

kisikom (hipoksije) za samo dve ali tri minute, možganske celice ostanejo brez hrane za 

energijo in jim sledi propad (Powell, 2007). Koršič (2017) navaja, da pri poškodovancih v več 

kot 90 % primerov nekaj minut po poškodbi glave pride do sekundarnih, intrakranialnih 

sprememb. Mednje uvrščamo hematom, otekanje možganov, spazem možganskega žilja, 

intrakranialni pritisk, intrakranialno okužbo in epileptični napad. Polanc (2011) pravi, da je 

najpomembnejši povišan intrakranialni pritisk, ki je posledica možganskega otekanja (edema) 

in/ali posledica krvavitve. Nekaj ur ali dni po prvem udarcu nastopijo terciarne okvare. 

Nastanejo zaradi krvavitve, nabrekanja tkiva, zmečkanin in nastanka krvnih 

strdkov (Trdan, 2010).  

 

2.2.4 Diagnosticiranje možganske poškodbe in določanje stopnje težavnosti 

poškodbe 
 

Koršič (2017) pravi, da o možganski poškodbi lahko govorimo takrat, ko ob poškodbi opazimo 

vsaj enega od sledečih znakov: spremenjeno mentalno stanje, nezavest, amnezijo in fokalne 

nevrološke izpade. Avtor opozarja, da je tudi manjšo poškodbo potrebno proučiti ter nato 

potrditi ali ovreči. Kot najpomembnejši in ključni del diagnostičnega postopka navaja klinični 

pregled, kjer je potrebno natančno spremljati ter oceniti zavest poškodovanca in spremembe v 

njegovem mentalnem stanju.  

Že takoj po primarnem poškodovanju možganov lahko ocenimo težo poškodbe s pomočjo dveh 

kazalcev: trajanje kome in trajanje posttravmatske amnezije. Za komo je značilno, da pomeni 

izgubo ali znižanje zavesti. Gre za stanje, v katerem se poškodovanec ne odziva na zunanje 

dražljaje. Povzročitelj kome je lahko poškodba možganov ali pa krvavitev znotraj lobanje. Da 

lahko določimo težavnost poškodbe, moramo spremljati trajanje in globino kome (Trdan, 

2010). Drug spremljevalec poškodbe je posttravmatska amnezija, ki jo že Levin idr. (1979) 

opišejo kot obdobje zmedenosti poškodovanca in stanje, v katerem je oseba sicer pri zavesti, 

toda se ni zmožna spominjati vsakdanjih dogodkov. Ahmed idr. (2000) zapisujejo, da je še 

danes neznano, kaj točno povzroči stanje amnezije ter kako in zakaj se to stanje po določenem 

obdobju konča. Marshman (2013) skupaj s svojimi kolegi klasificira tri področja kognitivnih in 

vedenjskih disfunkcij, ki se pojavljajo pri poškodovancu v obdobju posttravmatske amnezije. 

Kot najpomembnejšo najprej izpostavi izgubo spomina, nato zmedenost in nemirnost ter motnje 

pozornosti in izvršilnih funkcij. Posttravmatska amnezija naj bi postopno izzvenela, v kakšnem 

času naj bi do tega prišlo, pa je odvisno od stopnje poškodbe.  

Klun (1997) navaja, da je poškodba glave in možganov takoj po nevrološkem pregledu 

določena z oceno po »Glasgowski točkovni lestvici« (Glasgow Coma Scale - GCS). 

Osredotočena je na odpiranje oči ter na motorični in besedni odziv, kar po udarcu nakaže na 

stopnjo poškodb pri posamezniku. Ocenjevalcu omogoča, da si ustvari predstavo o vrsti in teži 

poškodbe ter da se lažje odloči, kakšne nadaljnje preiskave so potrebne. Podbregar (2017) 

zapisuje, da je stopnja okvare odvisna od mehaničnega dogodka in od nevrokemičnega odziva 
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na ta dogodek. Podobno kot Klun navaja, da poškodbe možganov klinično delimo glede na 

oceno po Glasgowski točkovni lestvici na blage, zmerne in hude. Pri blagih je ključno, da so 

poškodovanci pri zavesti ter da pri njih niso prisotni nevrološki izpadi, čeprav se pri mnogih 

kasneje pojavljajo težave s koncentracijo in kratkotrajnim spominom. Za zmerno možgansko 

poškodbo je značilno, da so poškodovanci letargični ali stuporozni, pri hudi poškodbi pa je 

ključna prisotnost daljšega stanje nezavesti (Podbregar, 2017).  

Blaga poškodba glave je najpogostejša, saj o njej govorimo v približno 80 % vseh poškodb 

glave. Blaga poškodba je večinoma posledica blažjih udarcev ali padcev, pri katerih ne pride 

do izgube zavesti ali pa slednja nastopi za največ 15 minut (Trdan, 2010). Pri poškodovancih z 

blažjimi poškodbami posttravmatska amnezija traja manj kot eno uro, posledice pa zajemajo 

skupino simptomov, ki jih s skupnim imenom poznamo kot pokomocijski sindrom. Pri 

poškodovancu najprej nastopijo slabost, glavoboli in težave z ravnotežjem, kasneje se pojavijo 

še slabša zbranost, razdražljivost, težave s spominom, utrudljivost, občutljivost na svetlobo in 

hrup. Kasneje je še pogosto prisoten občutek tesnobnosti in depresije (Powell, 2007). Pri 

poškodovancu z blago poškodbo naj bi funkcionalne motnje trajale do največ štiri dni po kratki 

izgubi zavesti, poškodba pa naj bi se pozdravila brez posledic. Osebe s tovrstno poškodbo se 

zato ne vključujejo v razne organizacije, centre in društva za pomoč in rehabilitacijo oseb z 

možgansko poškodbo (Trdan, 2010). 

Prav tako se v institucije v obdobju rehabilitacije ne vključujejo osebe z zmerno poškodbo 

možganov (Trdan, 2010). Kadar govorimo o zmerni poškodbi glave, se osredotočamo na tiste 

poškodovance, pri katerih izguba zavesti traja med 15 minut in največ 6 ur, posttravmatska 

amnezija pa traja vse do 24 ur. Poškodovanec je takoj po poškodbi večkrat čez noč zadržan v 

bolnišnici, saj je potrebno natančno opazovanje in spremljanje poškodb, vse dokler se ne 

izključi različnih dejavnikov. Znotraj okvirov zmerne poškodbe so lahko pri poškodovancih 

prisotni različni simptomi, kot so vrtoglavica, utrujenost, glavobol, težave z ravnotežjem, 

motnje spomina, pogosta razdražljivost, težave s koncentracijo in zbranostjo ter prisotnost 

občutka tesnobe in zaskrbljenosti. Posledice poškodb se sicer pri večini poškodovancev lahko 

postopoma izboljšajo in brez dolgoročnih posledic tudi pozdravijo. Toda včasih to lahko traja 

tudi več tednov ali mesecev (tudi do 3 ali 4 mesece) (Powell, 2007; Trdan, 2010).  

Če poškodovanec utrpi hudo oz. težko poškodbo glave, je pri njem prisotno komatozno stanje, 

ki traja več kot 6 ur, posttravmatska amnezija pa več kot 24 ur (Trdan, 2015). Stanje zavesti 

predstavlja za ocenjevalca najpomembnejši klinični znak, saj mu npr. poglabljanje kome pove, 

da se bolnikovo stanje slabša in obratno (Klun, 1997). Pri osebah s hudo poškodbo glave stanje 

nezavesti nakazujeta dva vidna znaka: poškodovanci ne odpirajo oči in ne sledijo različnim 

ukazom (Podbregar, 2017). Težja kategorija hude poškodbe glave je v literaturi opredeljena kot 

''zelo huda poškodba glave''. V to kategorijo uvrščamo poškodovance, pri katerih izguba zavesti 

traja več kot 48 ur, posttravmatska amnezija pa 7 dni ali celo več (Trdan, 2015). To pa ni 

najtežje stanje, v katerega lahko uvrstimo posameznika po poškodbi glave. Najtežja stopnja 

poškodbe je opredeljena kot perzistentno vegetativno stanje. 

Pri perzistentnem vegetativnem stanju posameznik utrpi tako hudo poškodbo glave, da lahko v 

stanju brez zavesti oz. v komi ostane več mesecev ali celo let. V tem stanju se ni zmožen 

kakorkoli sporazumevati s svojo okolico, ker ne govori in se med drugim ne odziva na 

kakršnekoli ukaze ali druge pobude ter ne kaže, da bi razumel, kar mu je bilo rečeno. Pri 

takšnem poškodovancu pa se navkljub vsemu lepo ohrani ritem budnosti in spanja. Možno ga 

je tudi prehranjevati, a samostojno ne zmore ničesar razen dihanja brez umetne mehanske 

podpore (Poljaković, 2011). Če je posameznik v takšnem stanju vsaj tri leta, stanje pa se mu 

kljub poskusom rehabilitacije ne izboljša, lahko govorimo o perzistentnem vegetativnem 

stanju. V takšnem stanju je le peščica poškodovanih, saj le redki zares utrpijo tako hudo 
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poškodbo, da se njihova zavest ne bi popravila do te mere, da bi lahko sodelovali ali se bolj 

aktivno odzivali na okolico (Trdan, 2015)  

 

2.2.5 Posledice poškodb možganov 

 

Ob poškodbi glave se možgani lahko resno poškodujejo, kar lahko vpliva na delovanje 

kateregakoli področja možganov. Radonjič Miholič idr. (2008) pravijo, da so posledice, ki jih 

pridobljena možganska poškodba pusti v delovanju posameznika odvisne od več različnih 

dejavnikov: narave, obsega in intenzitete same poškodbe. Večina avtorjev posledice 

pridobljenih možganskih poškodb deli na tri večje skupine: fizične, kognitivne in čustveno-

vedenjske posledice, določeni dodajajo še socialne. Kot najpogostejše posledice po nezgodni 

poškodbi možganov navajajo motnje zaznavanja, gibanja, sporazumevanja, motnje spoznavnih 

funkcij, čustvene spremembe, težave na področju vedenja, utrujenost, pojav glavobolov, 

epilepsije, dispraksije, težave s kontrolo sečnega mehurja in črevesja, prizadetost onirične 

dejavnosti (sanj) idr. (Radonjič Miholič idr., 2008; Solms, 2000). Nekatere izmed njih so vidne 

navzven in zato ocenjevalcu tudi hitro opazne (predvsem telesne), druge pa so skrite oz. 

ocenjevalcu manj vidne (kognitivne, čustveno-vedenjske). Ker je slednje težko prepoznati in 

oceniti, so lahko pri raziskovanju in kasnejši rehabilitaciji spregledane ter posledično otežijo 

posameznikovo okrevanje in vključevanje v družbo (Radonjič Miholič idr., 2008). V. Košorok 

(2005) zapisuje, da posledice pri hudi poškodbi glave vedno ostanejo, zato spadajo med trajne 

posledice. Izpostavlja, da so večkrat funkcionalno prizadeta vsa področja delovanja, kar vpliva 

tudi na druga področja poškodovančevega življenja in povzroči spremembe v njegovi družini 

in drugih socialnih okoljih. 

 

2.2.5.1 Telesno področje 

 

Telesne posledice možganskih poškodb se odražajo na področju celostnega gibanja, 

koordinacije in ravnotežja. Poškodovančevi gibi okončin so zaradi poškodbe zelo počasni, togi, 

grobi in omejeni, toda mišično močni (Trdan, 2010). Ena izmed ključnih posledic poškodb, ki 

se odraža na področju gibanja, je spastičnost. V splošnem gibanju poškodovancu manjka 

koordinacije (Trdan, 2010), kar je posledica poškodbe malih možganov, zaradi česar ima 

posameznik v splošnem težave na področju finega usklajevanja gibov, težko zanesljivo hodi in 

stoji ter vzdržuje ravnotežje. Okvarjen je lahko tudi vestibularni sistem, ki se nahaja v zadnjem 

delu lobanje, zaradi česar se pojavljajo opazne težave na področju ravnotežja, kot so občutek 

negotovosti v ravnotežju, hitre premike glave pa spremljata vrtoglavica in majavost (Steiner in 

Battelino, 2017). V. Trdan (2010) izpostavlja pojav ataksije, ki pomeni težave z ravnotežjem, 

gibalnimi občutki in koordinacijo želenih oz. hotenih gibov. Avtorica opozarja tudi na apraksijo 

oz. nezmožnost izvajanja hotenih telesnih gibov. Podobno v svoji raziskavi ugotavljajo Degani 

idr. (2016), da je pri poškodovancih možno opaziti motnje na področju ravnotežja, ki jih 

opredeljujejo kot eno izmed pomembnih posledic pridobljenih možganskih poškodb.  

Na tem mestu je potrebno opozoriti tudi na motorično skorjo, ki predstavlja del možganske 

skorje in iz katere izhajajo številna sporočila, ki se preko možganskega debla in hrbtenjače 

prenašajo do celic v mišicah. Pri možganski poškodbi lahko pride do okvare te poti, čemur 

sledijo motnje gibanja. Prav poškodba možganskega debla, ki je povezano s hrbtenjačo, 

možgane povezuje z živčnim sistemom po celem telesu, naj bi za poškodovanca pomenila 

izgubo zavesti in povzročila ''pretres'' možganov. Če je prizadeto možgansko deblo, lahko pride 

tudi do motenj vzdrževanja telesne temperature, kar je še posebej izrazito, ko je posameznik 
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utrujen (Powell, 2007). Pomembni so tudi mali možgani, ki v splošnem nadzorujejo usklajenost 

mišičnih gibov in ravnotežje, kjer lahko po poškodbi prihaja do težav v delovanju. Obenem  so 

težave lahko opazne tudi v orientaciji vidnih in slušnih dražljajev, saj oseba, ki sliši določen 

zvok, ne zmore določiti, od kod ta prihaja (Korošak, 2001; Lenasi idr., 2013).  

Če je prizadeta le ena stran velikih možganov, bo imel poškodovanec motnje gibanja izražene 

na drugi strani telesa (npr. če je poškodovana leva stran možganov, bodo prisotne motnje v 

gibanju desne strani telesa in obratno). Posledično lahko pride do popolne ohromitve 

(hemiplegije) ali zgolj do delne ohromitve ene strani telesa (hemipareza). V prvih dneh po 

poškodbi, ko poškodovanec še leži v postelji, je nujno potrebno redno premikanje ter 

razgibavanje njegovih zgornjih in spodnjih okončin (Powell, 2007), da sčasoma v mišicah ne 

bi nastale kontrakture, na kosteh pa deformacije (Trdan, 2010).  

Pod telesne posledice sodi še pojavnost težav na področju govora oz. izgovorjave in oteženo 

požiranje kot posledica prizadetosti mišic govoril (Radonjič-Miholič, 1996). Možganska 

poškodba namreč lahko pomeni močno okvaro področja delovanja ustne muskulature, saj 

mišice, ki so potrebne za pravilno artikulacijo, zaradi poškodbe izgubijo na moči in njihovo 

gibanje posledično postane neusklajeno. To stanje je poznano pod imenom dizartrija, ki jo 

prepoznamo kot zelo upočasnjen, tih ter skrajno nejasen in nerazumljiv govor. Druga motnja, 

do katere pride zaradi posledic prizadetosti mišic govoril, je disfagija. Gre za motnjo žvečenja 

in požiranja, kar lahko za poškodovanca pomeni težave na področju prehranjevanja in lahko 

povzroči večjo izgubo kilogramov. Možno je celo, da mu hrana uhaja v dihala, kar lahko sproži 

dušenje in privede do obolenja pljuč (Poljaković, 2011). 

 

2.2.5.2 Senzorično področje 

 

Če pride do poškodb na področju senzoričnega dela možganske skorje, pride do motenj v 

delovanju čutov, čeprav za čutila ni nujno, da so bila v sklopu poškodbe okvarjena (Trdan, 

2010). Predel centralnega procesorja možganov, ki upravlja s predelavo čutnih informacij, 

imenujemo senzorična skorja.  Slednja se lahko poškoduje, pri poškodovancih pa se pojavijo 

motnje na področju vida, sluha, okusa, vonja in dotika. Če je senzorična skorja obtolčena ali 

pomečkana, se lahko sčasoma njena funkcija sicer postopoma prične popravljati, v kolikor pa 

je zaradi poškodbe v tem predelu prišlo do raztrganja, je precej verjetno, da se stanje ne bo 

popravilo oz. okrevanje je v veliki meri odvisno od stopnje poškodbe. Najpogostejše senzorne 

motnje so prisotne na področju vida. Težave, ki se pojavljajo, niso posledica okvare oči, temveč 

delov možganov, ki so zadolženi za videnje, predelovanje in interpretiranje tistega, kar vidimo. 

Vidne informacije predelujejo možgani v svojem zadnjem delu zatilnega ali okcipitalnega 

režnja. Po poškodbi se pojavljajo težave zaradi spremenjenega vidnega polja, težave z 

ocenjevanjem razdalj, zmanjšana ostrina vida, zanemarjanje dela vidnega polja in zamegljena 

ali dvojna slika. Če so zatilni režnji v celoti močno poškodovani, oseba lahko celo oslepi. Če 

pride do poškodbe le ene strani (desnega ali levega zatilnega režnja), do izpadov vidnega polja 

pride samo v enem delu. Za poškodovanca to lahko pomeni napačno oceno razdalje in zaznave 

samo ene strani predmetov, besedila ipd. (Powell, 2007). Vse opisane težave pa večkrat še dolgo 

obdobje po poškodbi spremlja utrujenost. Slednja je sicer ena izmed najpogostejših posledic 

poškodb možganov, toda še vedno (pre)večkrat spregledana. Za osebe, ki so utrpele možgansko 

poškodbo lahko predstavlja velik problem, saj jih ovira pri izvajanju vsakodnevnih aktivnostih 

in pri splošnem delovanju v življenju. Izraža se kot ekstremna izčrpanost, ki se načeloma pojavi 

zelo nenadno in nenapovedano med mentalno aktivnostjo, tudi takrat, ko naj bi posameznik 

delal nekaj sproščujočega (npr. med branjem, med pogovorom s prijatelji ipd.). Tovrstne težave 

so zelo moteče in lahko občutno zaznamujejo človekovo življenje, zato jih ne smemo zanemariti 
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(Johansson in Rönnbäck, 2014). Enako velja za glavobole, ki so ena izmed najpogostejših 

posledic možganske poškodbe. Z glavoboli naj bi se približno četrtina poškodovancev soočala 

še dve leti po poškodbi (Powell, 2007). Pojavljali naj bi se ne glede na stopnjo poškodbe, lahko 

takoj po poškodbi ali pa šele po določenem času. Raziskave kažejo, da se pojavnost glavobolov 

občutno poveča, ko se poškodovanci po zaključku zdravljenja vrnejo v svoj vsakdan in 

opravljajo različne aktivnosti, hodijo v službo itd. Napor, stres in psihološki pritiski običajno 

še pripomorejo k pojavnosti in stopnjevanju glavobolov (Radonjič Miholič, 2005). 

Možganska poškodba lahko povzroči tudi pojav epilepsije. Ko pride do poškodovanja 

možganske površine, na mestu poškodbe lahko ostane brazgotina, ki pomeni tveganje za pojav 

epileptičnih napadov. Avtorji opozarjajo na penetrantno poškodbo, kjer je zlom lobanje utoren 

in kostni odlomki ranijo možgane. Rana, ki ob poškodbi nastane, se sicer zaceli, toda na 

površini ostane brazgotina, ki povzroči nepravilne električne aktivnosti v možganih, za osebo 

pa pomeni pojave nenormalne aktivnosti v delovanju oz. epileptične napade (Powell, 2007). 

Tiste epileptične napade, ki se pojavijo po poškodbi možganov, delimo na takojšnje in tiste, ki 

se pojavijo kasneje. Takojšnji nastopijo zaradi prehodne cerebralne disfunkcije v obdobju 24 

ur po poškodbi. Kasnejše pa pomenijo pojav epileptičnih napadov po vsaj 7 dneh po poškodbi. 

V prvem letu po možganski poškodbi je tveganje za posttravmatsko epilepsijo najvišje. Po 

zmerni možganski poškodbi lahko ostane prisotno še 10 let, pri hudi poškodbi pa celo 20 let ali 

več. Pomembno je poudariti, da epilepsija vpliva tako na izid zdravljenja in rehabilitacije 

poškodovanca kot tudi na njegovo življenje v drugih okoljih. Pogosto se zaradi 

medikamentozne terapije, ki je potrebna zaradi pojava epilepsije, pojavljajo še vedenjske 

motnje in upad kognitivnih funkcij (Peterlin Potisk, 2005). 

Ena izmed težav, povezanih z zaznavanjem lastnih telesnih znakov in nezmožnostjo kontrole 

nad lastnim telesom, je kontrola sečnega mehurja in črevesa. To je namreč za posameznika s 

poškodbo možganov lahko zelo zahtevna naloga, saj mora zaznati znake, ki nakazujejo na 

opravljanje potrebe ter se nato na sporočilo telesa ustrezno odzvati. Na inkontinenco lahko 

vplivajo raznoliki dejavniki, kot so telesna kondicija in zmožnost gibanja (pravočasno priti do 

stranišča), sposobnosti komunikacije (izražanje lastnih potreb), čustvena zadrega, neprimerno 

vedenje (odpor do obravnave, iskanje pozornosti ipd.), motnje pozornosti in razna 

zdravila (Poljaković, 2011).  

 

2.2.5.3 Kognitivno področje 

 

Kognitivni primanjkljaji so med celo paleto težav najpogosteje izpostavljeni in čeprav takoj po 

poškodbi zaradi izrazitosti težav drugih področij večkrat niso opazni, se lahko kasneje v 

življenju poškodovancev pokažejo kot zelo moteči dejavniki (Johansson in Rönnbäck, 2012). 

Čeprav pogosto minljive, a zelo vztrajne težave, so ena izmed glavnih ovir pri okrevanju na 

področjih samostojnega življenja, ponovne vključitve v različne socialne kontekste, 

družinskega življenja in poklicnega delovanja (McAllister, 2008). Številne študije pišejo, da 

poškodba na področju kognitivnih funkcij povzroči posledice na pozornosti in koncentraciji, 

spominu in hitrosti procesiranja informacij (Cadonic in Albensi, 2014). Podobno razmišljajo 

Konrad idr. (2010), ki poleg  naštetih težav dodajajo, da v nekaterih primerih trajni kognitivni 

primanjkljaji pomenijo tudi težave na področju izvršilnih funkcij in jezika.  

Za samo funkcioniranje je pozornost zelo pomembna, saj predstavlja predpogoj za ostale 

kognitivne procese. Pomeni namreč zmožnost osredotočanja na eno stvar in hkrati filtriranja in 

reduciranja dražljajev, ki v danem trenutku niso pomembni. V večini primerov pri osebah s 

pridobljeno možgansko poškodbo zasledimo težave na področju pozornosti in koncentracije. 
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Oboje je po poškodbi občutno znižano, zaradi česar posameznik ni zmožen izvajati različnih 

dejavnosti tako, kot je to lahko počel pred poškodbo. Npr. težave ima slediti pogovoru, se 

nemoteno posvetiti delu, posnemati izvajanje neke aktivnosti druge osebe, delati dve ali več 

stvari hkrati, ima težave pri osredotočanju na najpomembnejši dražljaj, težave s 

preusmerjanjem pozornosti in vzdrževanjem stanja budnosti (Johansson in Rönnbäck, 2012). 

Težave s pozornostjo lahko zaznamo že pri lažjih poškodbah možganov. Povezane so z 

delovanjem čelnih režnjev, ki so v sklopu možganskih poškodb pogosto prizadeti. Okvara 

čelnih režnjev povzroči težave tudi na področju izvršilnih funkcij, kamor sodijo funkcije 

načrtovanja, organiziranja in reševanja problemov. Možno je, da se posameznik zaradi težav na 

tem področju ne zaveda ali ne prepoznava svojih močnih in šibkih področij, si postavlja 

nerealne kratkoročne in/ali dolgoročne cilje ter ima težave s predvidevanjem in oblikovanjem 

idej. Težave mu povzročata načrtovanje in izvrševanje korakov v smiselnem zaporedju do cilja, 

ne prepozna prednostnih nalog in težko izpelje neko aktivnost od začetka do konca. Pri 

reševanju problemov ni fleksibilen, kar še dodatno ovira njegovo vsakodnevno delovanje in 

omeji možnosti učenja iz izkušenj. Hkrati pa okvara v tem delu pripomore še k neprimernemu 

vedenju, saj zaradi težav na področju izvršilnih funkcij posameznik težje vzdržuje ustrezen nivo 

samokontrole svojega vedenja in izražanja (Malia in Brannagan, 2005).  

Kognitivni primanjkljaji se pojavljajo tudi na področju procesiranja informacij, ki nam 

omogoča dekodiranje podatkov, tako da ti postanejo smiselni in vpeti v kontekst našega 

življenja. Malia in Brannagan (2005) navajata tri ključne komponente procesiranja informacij, 

na katerih se hkrati pojavljajo težave. To so hitrost, kontrola in kapaciteta procesiranja. Zaradi 

poškodbe možganov pride do motenj pri povezavah med možganskimi celicami, zato predelava 

in prenos informacij po poškodbi potekata občutno počasneje. 

Številne raziskave se osredotočajo tudi na raziskovanje spominskih motenj po poškodbi 

možganov. Motnje spomina namreč niso le na vrhu pojavnosti v primerjavi z drugimi težavami 

na področju kognitivnih funkcij, temveč tudi najbolj vztrajni primanjkljaji, katerih okrevanje je 

najpočasnejše in se v nekaterih primerih nadaljuje še več let po poškodbi (Cadonic in Albensi, 

2014). Pri več kot polovici poškodovancev pride do spominskih motenj, pri čemer je novi 

spomin navadno prizadet, spomin za starejše dogodke pa vsaj delno ali v celoti ohranjen. 

Okvare na področju spomina se razlikujejo od vsakega posameznika posebej, toda znano je, da 

je močneje prizadet spomin pri alkoholikih, osebah s predhodnimi poškodbami glave, 

kroničnimi zastrupitvami in evolutivnimi boleznimi (Klun, 1997). Po pridobljeni poškodbi 

možganov se osredotočamo na tri pogoste motnje spomina. Mednje sodijo posttravmatska 

amnezija ali izguba spomina po poškodbi, retrogradna amnezija ali izguba spomina za dogodke 

tik pred poškodbo in motnje delovnega pomnjenja (Dilley in Avent, 2011). Slednje so 

najpogostejše in pomenijo, da si posameznik po poškodbi težje zapomni določene podatke, kot 

so npr. imena, dogovori, dejanja, zaradi česar nastajajo in se kažejo problemi povezani s 

pomnjenjem novih informacij, učenjem, delom in življenjem nasploh (Trdan, 2010).  

 

2.2.5.4 Čustveno-vedenjsko področje 

 

Možganska poškodba čustveno in vedenjsko spremeni vsakega poškodovanca. V možganih je 

namreč središče doživljanja in nadzorovanja naših čustev in vedenja. Ko se možgani pretresejo, 

obtolčejo in posledično poškodujejo, to pomembno vpliva in zaznamuje posameznikova čustva 

in vedenje, čeprav je na zunaj to veliko težje prepoznati kot telesne posledice poškodbe (Powell, 

2007). Poškodba sprednjega dela možganske skorje vpliva na nadzor vedenja, kar se po 

poškodbi izraža kot pomanjkanje samokontrole in nezmožnost lastnega nadzora nad spontanim 

agresivnim in nasilnim vedenjem (Johansson in Rönnbäck, 2012). Poleg pomembnega 



Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo Mateja Balanč 

15 
 

sprednjega čelnega režnja, je za čustveno področje pomemben tudi limbični sistem, katerega 

okvara opustoši človekovo čustveno življenje. Zaradi poškodbe tega sistema se lahko pri osebi 

pojavijo nenadne in dramatične spremembe razpoloženja (Powell, 2007). Pri poškodovancih se 

pogosto pojavljajo občutki negotovosti, tesnobe in depresije. Slednja se lahko pojavlja 

samostojno ali pa v kombinaciji z utrujenostjo in drugimi simptomi. Eden izmed simptomov je 

npr. velika občutljivost na stres, tudi v situacijah, ki osebi pred poškodbo niso predstavljale 

težav. Prisoten je visok nivo razdražljivosti, osebo je zlahka mogoče spraviti v jok, kar je za 

nekatere lahko tudi sramotno in jim povzroča še dodaten stres. Emocionalno so lahko osebe po 

poškodbi zelo labilne in občutljive (Johansson in Rönnbäck, 2012). 

Depresija lahko nastane zaradi možganske poškodbe in okvare določenih delov možganov ali 

pa kot posledica normalnega odziva na izgube in omejitve, ki jih je v njihovo življenje prinesla 

poškodba. Depresija lahko pri posamezniku povzroči še dodatne kognitivne motnje, kot so 

motnje v govorjenju, motoriki in orientaciji. Pri poškodovancih z depresijo je zanimanje za 

najrazličnejše dejavnosti manjše, so brez volje do življenja in večji del dneva preživijo 

žalostni. Pogosto so slabo energetsko opremljeni, izredno utrujeni, imajo motnje spanja in so 

brez apetita, značilna je tudi izguba telesne teže. Pogosto se počutijo manjvredne, doživljajo 

občutke krivde in mislijo na smrt (Fraley, 1998).  

Powell (2007) poleg že omenjene čustvene labilnosti, depresije in tesnobe navede še druge 

težave, ki so vezane na čustva in vedenje ter se lahko izražajo pri osebah s pridobljeno 

možgansko poškodbo. Avtor omenja izbruhe jeze in razdražljivost ob nepomembnih dražljajih 

ter spremembah; nemirnost kot posledico nevrološke okvare/poškodbe; impulzivnost in 

reagiranje brez razmisleka; pretirano usmerjenost vase (ukvarjanje le z zadovoljitvijo lastnih 

želja in ukvarjanje z lastnimi problemi); zlorabo in znašanje nad družino (težave s samokontrolo 

in obvladovanjem jeze); pomanjkljivo samozavedanje, ki se kaže kot slaba ocena svojih 

zmožnosti in nepriznavanje svojih težav; pomanjkanje motivacije za različne aktivnosti; 

neprožnost mišljenja in obsesijo z osredotočenjem le na eno stvar; težave na področju spolnosti, 

ki se kažejo kot občutek telesne neprivlačnosti, nenehne utrujenosti, doživljanje strahu pred 

zavrnitvijo, neprimerno spolno vedenje ipd. Avtor hkrati opozarja, da se ti problemi ne 

pojavljajo pri vseh osebah, ki so utrpele možgansko poškodbo. Tudi izrazitost težav je pri 

različnih ljudeh različna, odvisna pa je od same nevrološke okvare, vpliva posameznikovega 

okolja, pritiska, ki se pojavi v procesu prilagajanja in od stopnjevanja ter izraženosti predhodnih 

osebnostnih lastnosti.  

 

2.2.5.5 Socialno področje 

 

Po poškodbi se poškodovancu ne spremeni le funkcioniranje na telesnem, senzoričnem in 

čustveno-vedenjskem področju, saj poškodba vpliva tudi na njegovo socialno življenje in 

vključevanje v družbo. Za poškodbe možganov je znano, da nastanejo v vseh starostnih 

obdobjih, kar pomeni, da se lahko vitalnemu in aktivnemu posamezniku življenje v hipu postavi 

na glavo. Spremenijo se njegove zmožnosti opravljanja raznolikih aktivnosti, vključevanja v 

delovno okolje, opravljanja vsakodnevnih opravil znotraj družinskega kroga ipd. Poškodba 

možganov pa ne zaznamuje le življenja poškodovanega, temveč tudi močno poseže v njegovo 

ožje in širše življenjsko okolje. Nekateri po možganski poškodbi potrebujejo izjemno veliko 

pomoči, podpore in razumevanja, težja oviranost na več področjih pa jih lahko naredi povsem 

nemočne. Posamezniki, ki so prej lahko brez težav skrbeli zase in za druge, po poškodbi lahko 

postanejo popolnoma odvisni od svoje družine. Slednja mora za skrb zanj vložiti veliko časa, 

energije in truda. Družinske vloge se lahko v hipu spremenijo, zdravi družinski člani pa včasih 

težko razumejo, da je njihov družinski član postal popolnoma drug človek, kot je bil pred 
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poškodbo (Tomlinson, 1998). O tem govori tudi Powell (2007), ki izpostavi dejstvo, da ni le 

posameznik tisti, ki je utrpel poškodbo, temveč posledice njegove poškodbe nosi cela družina. 

Ta včasih trpi celo bolj kot poškodovanec, saj se lahko jasneje zaveda nastalega problema. 

Nobena družina pa na poškodbo glave ni vnaprej pripravljena, zaradi česar se ji je še težje 

nenadoma soočiti s problemi, ki jih prinaša sama poškodba. Nanje vpliva tudi to, da se prijatelji 

počasi pričnejo umikati – ne samo od poškodovanca, temveč tudi od celotne družine. 

Prijateljem in znancem je težko ohranjati stike z osebo, ki se jim zaradi morebitne nebogljenosti 

smili, hkrati pa ima še težave s sporazumevanjem, samokontrolo vedenja, je čustveno zelo 

občutljiva in razdražljiva ter polna žalosti in obupa. Poškodovanci zaradi prepleta vseh težav, 

ki pestijo njihovo življenje in delovanje, raje ostajajo v domačem okolju in družinskem krogu 

in se redkeje udeležujejo različnih družabnih dogodkov, zaradi česar lahko postopoma izgubijo 

še več stikov z okoljem, v katerega so bili pred poškodbo aktivno vključeni. Težave imajo tudi 

pri vključevanju nazaj v delovno okolje, kar jim povzroča še dodaten stres in pritisk (Žemva, 

2004a). V. Košorok (2005) piše, da širok spekter posledic, manjše število možnosti in primernih 

metod zdravljenja, nerealna pričakovanja v procesu rehabilitacije, težave s sprejemanjem 

resničnosti in dokončnega stanja ter številni drugi zapleti, večkrat še ovirajo in onemogočajo 

poškodovančevo uspešno vrnitev v prejšnje delovno in bivalno okolje ter vodijo v 

nezaposljivost in socialno odvisnost.  
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2.3 REHABILITACIJA 
 
 

Rehabilitacijski proces Fajdiga (1999) opisuje kot dinamičen in celosten proces, znotraj 

katerega se odvijajo medicinska, psihosocialna in poklicna rehabilitacija. S tovrstnim procesom 

naj bi v čim večji meri pomagali osebi, ki je utrpela možgansko poškodbo in jo pripeljali do 

razvoja preostalih sposobnosti ter doseganja optimalnih socialnih vlog v različnih kontekstih 

delovanja. V. Radonjič Miholič (1996) navaja, da so v rehabilitacijo vključeni vsi postopki, s 

katerimi se lahko stanje poškodovanca popravi ali izboljša ter mu posledično omogoča najvišjo 

stopnjo psihološke, telesne in socialne prilagoditve v okolju. V. Radonjič Miholič (2005) 

rehabilitacijo po možganski poškodbi opisuje kot občutljiv, zahteven in večplasten proces, ki 

zajema upoštevanje poškodovančeve celovitosti.  

Grabljevec (2014) pravi, da poškodovanci v obdobju zdravljenja in rehabilitacije izražajo zelo 

raznolike rehabilitacijske potenciale ter potrebe po sodelovanju različnih strok oz. 

multidisciplinarni obravnavi. Avtor poudarja, da mora celostna obravnava upoštevati 

sposobnosti, potrebe in želje posameznika ter hkrati biti pripravljena prilagajati se glede na 

razvoj obravnave. V. Radonjič Miholič idr. (2008) trdijo, da je v sklopu rehabilitacije težko 

napovedati samo smer posameznikovega okrevanja in kako dolgo bo okrevanje sploh trajalo. 

Ugotavljajo, da lahko poškodbe enakih delov možganov pri različnih ljudeh povzročijo različne 

posledice. Te ugotovitve kažejo na to, da vsak posameznik potrebuje individualiziran pristop in 

celostno obravnavo s sodelovanjem različnih strokovnjakov. Omenjeni avtorji enako kot 

Grabljevec izpostavljajo multidisciplinaren pristop, ki pomeni sodelovanje strokovnjakov 

najrazličnejših strok in posledično prepletanje različnih znanj, spoznanj in možnih rešitev. 

Tovrsten pristop vključuje tudi izdelavo k poškodovancu usmerjenega programa za razvijanje 

njegovih potencialov, močnih področij, optimalnega napredka in zmanjševanja vpliva posledic 

poškodb na delovanje ter možnost postavljanja dosegljivih ciljev na vseh področjih življenja. 

V. Košorok (2005) piše, da je določeno število posledic pri poškodovancu sicer možno 

preprečiti, omiliti ali zdraviti, toda za to je potrebno učinkovito ukrepanje že na kraju nesreče, 

nepretrgana zdravstvena oskrba in raznoliki zdravstveno-socialni ukrepi skozi celoten potek 

obravnave. Vse to naj bi posamezniku omogočalo možnost uspešne vrnitve nazaj v družbo in 

aktivno življenje. I. Reberšak (2005) navaja, da naj bi bil glavni cilj vsakršne rehabilitacije 

izboljšanje poškodovančevega stanja do mere, ki omogoča najvišjo stopnjo telesne, socialne in 

psihološke prilagoditve po vključitvi nazaj v družbo. Avtorica izpostavlja še, da je pri 

poškodovancih, pri katerih ni bistvenega napredka, v sklopu rehabilitacije ključnega pomena 

kontinuirano vzdrževanje stanja. Slednje mora nujno preprečevati nazadovanje, vedno večjo 

odvisnost od drugih in naknadno pojavljanje različnih bolezenskih stanj. 

Pri tem se je potrebno zavedati, da je vsak posameznik svet zase, ki ima svojo življenjsko 

zgodbo, svojo osebnost, navade, cilje, načrte in želje. Vsak je hkrati vpet v raznovrstne 

medosebne odnose z različnimi ljudmi, katerim lahko poškodba prav tako trajno spremeni in 

zaznamuje življenje (predvsem svojcem in drugim bližnjim). Opisovanje posledic poškodbe 

mora zato nujno vključevati upoštevanje poškodovanca kot celoto, skupaj s socialno mrežo, v 

katero je vpet, in njegovim stilom življenja. Samo takšen pristop naj bi omogočal organizacijo 

ter izvedbo ustrezne pomoči in rehabilitacije (Radonjič Miholič, 2005). 
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2.3.1 Nevroplastičnost kot pomoč pri okrevanju po možganski poškodbi 
 

Poškodovancu poškodba pusti posledice na delovanju možganov in funkcioniranju v 

vsakdanjem življenju. Okvarjeno je lahko več področij delovanja možganov, zaradi česar je 

okrevanje za poškodovanca lahko zelo zapleteno in dolgotrajno. Pri samem okrevanju pa 

ključno vlogo odigrajo nevroni. Prav ti so skupaj z živčnim sistemom namreč tisti, ki delovanje 

možganov sploh omogočajo. Dokler se namreč med nevroni ne vzpostavijo povezave, v 

možganih ni nobenega znanja, saj prav iz načina, kako se naši nevroni povezujejo med seboj, 

pravzaprav izvira vse, kar vemo in smo (Berners-Lee, Fischetti, 1999). Čeprav se rodimo z 

določenim številom nevronov, je v našem nadaljnjem razvoju izjemnega pomena, da med 

nevroni ustvarjamo nove povezave (Bregant, 2012), saj nam to v življenju omogoča nenehno 

učenje (Radonjič idr., 2008).  

Nevronske poti se stalno spreminjajo in človeškim možganom prav s spreminjanjem dajejo 

pomembno sposobnost – plastičnost. Pri plastičnosti možganov gre za spreminjanje nevronskih 

poti in ne možganov kot celote. Takšno spreminjanje poti nevronov je možno predvsem v času 

razvoja, med učenjem in kot odgovor na poškodbo možganov (Bon idr., 2007). Pomembna 

sposobnost plastičnosti možganov posamezniku omogoča tvorjenje novih sinaptičnih povezav, 

učenje, obdelovanje informacij in zmožnost pomnjenja, prav v primeru možganskih poškodb 

pa predstavlja ključno vlogo (Tancig, 2013). Drugi avtorji jo opredeljujejo kot sposobnost 

prilagajanja in spreminjanja možganov, katerih strukture se s časom spremenijo (Ravnik idr., 

2004). Z različnimi nevroznanstvenimi raziskavami so ugotovili, da lahko zdravi oz. 

nepoškodovani predeli možganov prevzamejo funkcijo drugih, poškodovanih 

nevronov (Tancig, 2013). Strokovnjaki to sposobnost možganov imenujejo nevroplastičnost. 

Na slednjo večkrat zmotno pomislimo le, ko se soočamo z okrevanjem po možganskih 

poškodbah, čeprav se pojem plastičnosti možganov nanaša tudi na nepoškodovane možgane in 

pomeni proces, ki se nikoli ne konča (Ravnik idr., 2004). Zavedati se je potrebno, da je odziv 

plastičnosti možganov pri poškodovanih možganih povsem drugačen kot pri zdravih, saj se 

morajo povezave ponovno vzpostaviti. Novejše študije govorijo o dveh načinih oz. mehanizmih 

delovanja nevroplastičnosti. Prva izmed možnosti omogoča, da zdrave nevronske mreže 

prevzamejo funkcije poškodovanih mrež, druga pa omogoča, da se poškodovane nevronske 

mreže obnovijo. Govorimo torej o dveh različnih tipih plastičnosti, ki jima rečemo obnovitvena 

in nadomestna plastičnost. Včasih so strokovnjaki veliko pomembnost pripisovali predvsem 

nadomestni ali kompenzacijski plastičnosti, toda s pomočjo raziskav so prišli do spoznanj, da 

je za okrevanje pomembna in prisotna tudi obnovitvena plastičnost (Čus idr., 2011). Za 

nadomestno ali kompenzacijsko plastičnost je značilno, da se vključujejo nova možganska 

področja, ki prevzamejo vlogo poškodovanih nevronskih mrež. Aktivacija se prenese na nova 

področja, pri čemer je za ta tip plastičnosti značilna tudi sprememba glede nevropsiholoških 

procesov. Oseba s pomočjo nadomestne plastičnosti še naprej lahko izvaja neko dejavnost, ki 

je bila okvarjena, le na drugačen način. Pri obnovitveni plastičnosti pa je pomembno, da je 

nevronska mreža poškodovana le delno, saj le tako lahko pride do ponovnega vključevanja 

okvarjenih možganskih območij. Predel aktivacije in nevropsihološki procesi ostanejo 

ohranjeni. Ta tip plastičnosti je v ospredju predvsem pri manjšem obsegu poškodbe, vsekakor 

pa ni zanemarljiv tudi pri večjih obsegih možganskih poškodb. Pri okrevanju sta načeloma 

prisotna oba tipa plastičnosti. Prva je navadno nadomestna ali kompenzacijska plastičnost, nato 

pa (če nevronska mreža dopušča) nastopi še obnovitvena plastičnost (Čus idr. 2011). 

Bon idr. (2007) ugotavljajo, da se v zgodnjem otroštvu povezave spreminjajo na podlagi 

spontano pridobljenih izkušenj, kasneje pa k spreminjanju pripomore načrtno učenje. Čeprav 

plastičnost možganov s starostjo upada, so naši možgani kljub zaključenem obdobju otroštva 
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in mladostništva še vedno sposobni plastičnosti. Med njimi nastajajo novi nevroni oz. 

nevronske povezave, le proces je dolgotrajnejši kot v mladosti. Na podlagi teh ugotovitev lahko 

sklepamo, da možgani s plastičnostjo pomagajo poškodovancu pri okrevanju, ta sposobnost pa 

je izrednega pomena za rehabilitacijo. Prav zaradi vseh težav in novih izzivov, ki v 

posameznikovem življenju nastopijo po poškodbi glave, ključno vlogo odigra proces 

zdravljenja in rehabilitacije. Z dobro načrtovano in izpeljano rehabilitacijsko obravnavo naj bi 

se oseba po končanem obdobju rehabilitacije vključila nazaj v produktivno življenje in živela 

čim bolj kakovostno življenje.  

 

2.3.2 Usmerjenost rehabilitacije v različnih obdobjih po poškodbi 
 

Ob poškodbi je pomembno takojšnje ocenjevanje poškodovančeve odzivnosti in spremljanje 

sprememb stanja. Natančno ocenjevanje je namreč temelj in osnova za nadaljnje načrtovanje 

rehabilitacijskih programov, hkrati pa izhodišče za napovedovanje izida rehabilitacije, 

dokumentiranje stanja v procesu rehabilitacije ter oceno učinkovitosti ukrepov in primerjave 

programov rehabilitacije. Za rehabilitacijski proces je pomembno, da je zasnovan na podlagi 

natančne in veljavne ocene funkcijskega stanja poškodovanca ter da hkrati ostaja individualen, 

multidisciplinaren, ciljno naravnan in fleksibilen glede na spremembe funkcijskega stanja 

poškodovanca (Grabljevec, 2016).  

Rehabilitacija zajema štiri ključna obdobja: urgentno, akutno, postakutno in kronično obdobje. 

Poškodovančevo stanje torej lahko opišemo in ocenjujemo na štirih glavnih ravneh vse od 

nastanka poškodbe pa do kroničnega obdobja (Trdan, 2010; Grabljevec, 2016).  

Prvo je urgentno obdobje, ki nastopi takoj po poškodbi. Gre za obdobje, v katerem je v ospredju 

zagotavljanje prve pomoči na kraju, kjer je prišlo do nastanka poškodbe (kraj nesreče) (Trdan, 

2010). Tam je potrebno s pomočjo različnih ocenjevalnih lestvic in hitrega ter natančnega 

pregleda določiti resnost poškodbe glave. Ocenjuje se stopnja zavesti oz. odzivanje 

poškodovanca na področjih gibanja in govora ter odzivanje poškodovanca na zunanje dražljaje. 

Na tem mestu se določijo prioritete interventnih posegov in nadaljnje spremljanje 

poškodovančevega odzivanja na različne ukrepe (Grabljevec, 2016). 

Nadaljnja obravnava sledi v akutnem obdobju, kjer je samo zdravljenje osredotočeno na 

stabilizacijo življenjskih funkcij. Glavni cilji akutnega obdobja so ohranitev poškodovanca pri 

življenju in zmanjšanje zapletov, ki bi lahko privedli do nadaljnjih, sekundarnih okvar (Trdan, 

2010). Grabljevec (2016) izpostavlja, da so poškodovanci ravno v tem obdobju najbolj 

izpostavljeni hitremu pojavljanju sekundarnih zapletov, ki pogosto pomembno in trajno 

vplivajo na končni izid celotne rehabilitacije. Ravno zato so ustrezni in hitri ukrepi v akutnem 

obdobju še kako pomembni, saj lahko preprečijo ali zmanjšajo posledice zapletov, hkrati pa 

vplivajo na dolgoročno stanje poškodovanca. To obdobje napoveduje končno okrevanje. I. 

Dečman (1996) navaja, da od akutnega obdobja naprej pri nekaterih posameznikih obstajajo 

možnosti precej hitre izboljšave klinične slike, pri drugih pa je napredek lahko zelo minimalen, 

možno je celo nazadovanje. Vse to je odvisno od različnih dejavnikov, kot so obsežnost in 

mesto primarne poškodbe, dodatne poškodbe, zapleti v času zdravljenja, ustreznost medicinske 

oskrbe, starost poškodovanca, fizična kondicija poškodovanca pred poškodbo, stopnja 

stimulacije okolja v najzgodnejšem obdobju itd. 

Od akutnega obdobja naprej pa lahko neustrezno ravnanje okolja s poškodovanim sproži pojav 

vedenjskih motenj. Da bi slednje preprečili in se jim izognili, je potrebno v ospredje postaviti 

obravnavo, ki je usmerjena na umirjanje, stabilizacijo in inhibicijo. Izogiba se poškodovancu 

neprijetnim postopkom in se ga ne sili v terapije (Dečman, 1996).  
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Rehabilitacija v postakutnem obdobju se prične, ko je poškodovanec sposoben slediti 

preprostim navodilom in je vitalno stabilen (Trdan, 2010). Obravnava v tem obdobju je 

usmerjena k potrebam, željam in sposobnostim posameznika. Prilagodljiva je glede na potek 

rehabilitacije in glede na posameznika. V ospredju so gibalne in kognitivne dejavnosti ter 

ocenjevanje poškodovančevega sodelovanja v vsakodnevnih dejavnostih (Grabljevec, 2016). 

Zadnje obdobje rehabilitacije je oz. dolgotrajno obdobje rehabilitacije po zaključku 

postakutnega obdobja. V ospredje stopita poškodovančevo sodelovanje in delovanje v okolju, 

ter kako okolje deluje oz. vpliva na poškodovančevo funkcioniranje. Gre za pomembno obdobje 

v rehabilitaciji, saj pomaga posamezniku pri vključitvi nazaj v njegovo domače okolje, kjer so 

v ospredju stiki z drugimi ljudmi, preživljanje prostega časa, skrb zase, možnost izobraževanja 

ali dela ipd. (Grabljevec, 2016). Kronično obdobje je za poškodovanca ključno, saj se v tem 

obdobju težišče obravnave prenese iz ozkih medicinskih vzorcev na oblikovanje novega stila 

življenja in na področje kakovosti življenja. Cilji v tem obdobju so pri posamezniku usmerjeni 

na ponovno vzpostavitev neodvisnega in samostojnega življenja, pri čemer je nujno potrebno 

zagotavljanje pomoči in nudenje informacij tudi svojcem (Košorok, 2005). 

I. Dečman (1996) poudarja, da mora biti rehabilitacija poškodovanca, glede na njegove 

individualne sposobnosti in stopnjo poškodbe, na vseh stopnjah vedno usmerjena na dosego 

določene stopnje samostojnosti. Avtorica izpostavlja, da je za čim višjo uspešnost rehabilitacije 

potrebno v postavljanje ciljev vključiti tudi poškodovanca, skupaj s katerim zastavljamo 

postopne cilje, ki so realni in časovno oddaljeni ravno toliko, da jih bo lahko dosegel. Pri tem 

je pomembno, da strokovnjak, ki sodeluje s poškodovancem, spodbuja predvsem cilje in 

pričakovanja, ki jih oseba res lahko doseže. To je za strokovnjaka izredno težka naloga, saj je 

večkrat poškodovančev napredek težko napovedati ali predvideti ter hkrati ustrezno delovati 

med razpetostjo realnih pričakovanj na eni strani ter željami poškodovanca in njegovih svojcev, 

da bo enkrat vse tako, kot je bilo pred poškodbo, na drugi strani. 

 

2.3.3 Elementi celostne rehabilitacije 

 

Dolgotrajna in celostna rehabilitacija se pri poškodovancu razvija v smeri od biološkega 

intrapersonalnega področja do socialnega interpersonalnega področja. Po končani dolgotrajni 

rehabilitaciji se oseba namreč vrne v družbo, v kateri mora ponovno najti svojo vlogo. Glavni 

in končni cilj celotnega obdobja rehabilitacije je, da se poškodovanec lahko vključi nazaj v 

življenje iz katerega izhaja ali pa si ustvari novo življenje, v katerem lahko ob primerni pomoči 

samostojno in neodvisno zaživi. Da bi bil ta cilj v čim večji meri dosežen, mora biti program 

dolgotrajne rehabilitacije zasnovan na timskem pristopu strokovnih delavcev in upoštevanju 

posameznika kot celovite osebnosti (Reberšak, 2005). 

V prvem obdobju rehabilitacije je v ospredju medicinsko področje, v vseh drugih fazah pa se 

medicinski rehabilitaciji pridružita še psihosocialno in poklicno področje. Vse tri oblike 

združujejo delo različnih profilov strokovnjakov, kot so zdravniki, fizioterapevti, delovni 

terapevti, psihologi, psihiatri, socialni pedagogi, socialni delavci, logopedi, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi ter drugi delavci v ustanovi, v katero je vključen poškodovanec 

(Skupek, 2012). Terapevti delujejo na posameznih specifičnih področjih in pri poškodovancu 

skrbijo za vzdrževanje stanja, ki je bilo pridobljeno s primarno rehabilitacijo. Odgovorni so za 

kontinuiran program terapij za izboljšanje stanja na področjih, kjer je to 

mogoče (Reberšak, 2005).   
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Glavni element celostne rehabilitacije v prvem, urgentnem obdobju, je medicinska obravnava. 

Izvajajo jo zdravniki različnih specialitet, pomembne pa so tudi medicinske sestre, ki so v stiku 

s poškodovancem preko celega dne in posledično navadno prve osebe, ki opazijo poslabšanje 

ali napredek njegovega stanja. Zdravniki v urgentnem obdobju rehabilitacije in zdravljenja 

skrbijo za zagotavljanje stabilizacije življenjskih funkcij in preprečevanje stanj, ki bi lahko 

ogrožala življenje poškodovanca. V sklopu medicinske obravnave so pomembni tudi kirurgi, 

ki v določenih primerih v urgentnem obdobju izvedejo kirurške posege (Tušar, 2007). 

Eden izmed elementov, ki sledi medicinski obravnavi, je program nevrofizioterapije in delovne 

terapije. Delo fizioterapevta se prične v urgentnem obdobju s preprečevanjem preležanin ali 

drugih sekundarnih zapletov (Reberšak, 2005). V tem obdobju terapevt skrbi, da se ne pojavi 

zakrčenje mišic ali drugi patološki gibalni vzorci. V začetku obravnave in v akutnem stanju je 

ne glede na stanje poškodovanca možna samo individualna obravnava. Poškodovanec ima 

namreč lahko težave pri tem, kako se znajde v novem okolju, pojavljajo pa se tudi težave na 

področju koncentracije, zaznavanja ipd. Obravnave v manjših skupinah se pojavijo šele kasneje, 

ko terapevt oceni, da se je poškodovanec že toliko osamosvojil glede terapije, da ne potrebuje 

več stalne in popolne pozornosti ali pomoči terapevta (Dečman, 1996). Pomembnost terapije 

počasi prehaja od terapevtskega programa na vključevanje poškodovanca nazaj v življenje, 

lahko bi rekli da gre rehabilitacija na tem področju od pravilnega giba v smeri proti možnostim 

za samostojno življenje in delovanje v družbi (Reberšak, 2005). Delovna terapija je v obdobju 

učenja samostojnosti ključnega pomena, saj zavzema področja učenja izvajanja vsakodnevnih 

aktivnosti. V sklopu delovne terapije se izvajajo tri področja. Prvo področje je funkcionalna 

delovna terapija, ki je osredotočena na gibljivost sklepov, koordinacijo, fizično spretnost, grobo 

motoriko, senzoriko ter na dominantno in nedominantno stran telesa ali okončino. Drugo 

področje je učenje dnevnih aktivnosti, kamor spadajo osebna higiena, hranjenje, uporaba 

vozička, oblačenje in slačenje, uporaba različnih pripomočkov, izvajanje gospodinjskih 

aktivnosti ipd. Tretje področje pa je zaposlitvena delovna terapija, ki vključuje raznolike 

zaposlitvene dejavnosti, s katerimi se pri poškodovancu razvijajo nove spretnosti in omogočajo 

možnosti uporabe pridobljenih znanj (Rotar, 1996). 

Osrednji element celostne rehabilitacije je tudi rehabilitacijska nega, ki vključuje različne 

elemente nege, med drugim tudi učenje samostojnosti, obravnavo epileptičnih napadov, 

preprečevanje inkontinence, psihiatrično obravnavo ter sodelovanje z osebnimi zdravniki in 

specialisti (Reberšak, 2005). 

Psihiatrično vodenje, ki je prav tako eden izmed elementov rehabilitacije, izvajata specialist 

psihiater in medicinska sestra, poteka pa lahko individualno ali skupinsko. Za poškodovance je 

tovrstna obravnava zelo pomembna, saj se lahko po poškodbi pri njih pojavljajo stalne in hude 

notranje stiske (Reberšak, 2005), pogoste pa so tudi psihosocialne in osebnostne 

spremembe (Merc in Žagar, 2010). Za slednje je možno, da kasneje prerastejo v duševne 

motnje, ki jih je mogoče z ustrezno zasnovanim psihoterapevtskim pristopom omiliti in 

posledično izboljšati splošno psihično stanje poškodovancev. Pomoč se navadno nudi kot 

kombinacija psihoterapije in medikamentozne terapije. 

Pri vsem tem je nujno potrebna tudi psihološka obravnava. Na tem področju je poudarek 

predvsem na obravnavi, ki je pravočasna in ustrezna, saj le tako lahko prispeva k zmanjšanju 

posledic poškodbe. Usmerjena je na poškodovanca in tudi na njegove svojce ter širše socialno 

okolje. V obdobju, ko se posameznik prične soočati z raznolikimi zahtevami vsakdanjega 

življenja in omejitvami, je izrednega pomena podaljšana psihosocialna rehabilitacija, ker 

izboljšuje in vzdržuje že doseženo kakovost življenja posameznika  (Merc in Žagar, 2010). 
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Eden izmed obveznih elementov dolgotrajne celostne rehabilitacije je tudi logopedska 

obravnava. Začne se v akutni fazi z določitvijo tipa in značilnosti komunikacijske motnje, oceno 

stopnje motnje in njenih funkcionalnih posledic, prepoznavanjem prisotnosti drugih 

primanjkljajev in ugotavljanjem potreb poškodovanca na področju komunikacije. Pomembno 

je, da se logopedska obravnava začne čimprej, ko so možnosti za biološko popravljanje in 

rehabilitacijo največje. Izvajanje obravnav je lahko dolgotrajno, saj lahko traja tudi do več let, 

vse dokler ni dosežena obnovitev govorno-jezikovnih in komunikacijskih sposobnosti ali pa 

vsaj določena raven stabilnosti, ki se je ne da več izboljšati (Žemva, 2004b).  

I. Reberšak (2005) med elemente rehabilitacije uvršča tudi socialno pedagoški program. 

Osnova tega programa so procesi učenja, ki temeljijo na interakciji med poškodovancem in 

okoljem. V tovrstnem programu se znotraj obravnav uporablja priložnostno in izkustveno 

učenje, pri katerem je pomembna kasnejša refleksija oz. predelovanje pozitivnih in negativnih 

izkušenj. Poškodovanec mora biti pri tem izpostavljen večkratnemu ponavljanju in utrjevanju 

pridobljenih pozitivnih vedenjskih vzorcev in izkušenj. Glavni cilji in naloge socialno 

pedagoških programov in obravnav so pomoč pri sprejemanju in vrednotenju stanja po 

poškodbi, prevzemanju novih socialnih vlog, vključevanju nazaj v okolje, pridobitvi motivacije 

in samoiniciativnosti, oblikovanju pozitivne samopodobe, zviševanju samozavesti, učenju 

ustrezne komunikacije in vedenja, učenju čim večje samostojnosti in samostojnega odločanja 

itd. 

Pomoč in podpora pa sta v obdobju rehabilitacije enako kot za poškodovanca pomembni tudi 

za njegove svojce. Na tem področju V. Kosem (2004) v ospredje postavi socialno delo in 

socialnega delavca, katerega naloge so osredotočene na posameznika ter hkrati vključujejo tudi 

svojce, ki se jih lahko vključuje v skupinsko socialno delo. Socialni delavec je za svojce 

pomemben element, saj jim pomaga pri premagovanju stisk in načrtovanju potrebne pomoči na 

domu. Seznanja jih o poteku rehabilitacije in jim svetuje glede zakonskih zahtev ter pravic. I. 

Eržen (2005) izpostavlja, da socialno delo pomeni strokovno pomoč posameznikom, ki so v 

stiski in se soočajo z najrazličnejšimi težavami. Tovrstna pomoč je zasnovana na osnovi načel 

človekovih pravic in socialne pravičnosti. Glavna naloga socialnih delavcev je reševanje 

socialnih problemov, vzpodbujanje socialnih sprememb na način, da je posameznikom 

omogočeno znosno življenje.  

Kot pomemben del socialne rehabilitacije avtorji navajajo specialnopedagoški program oz. 

obravnavo. Program lahko poteka individualno ali v različno velikih skupinah, kar lahko za 

izvajalca predstavlja velik izziv, saj je za možganske poškodbe značilna izredna heterogenost. 

Vključuje namreč sistematično učenje in razvoj kognitivnih sposobnosti, kot so osredotočenje 

na branje, pisanje, računanje, pripovedovanje, logično mišljenje, spomin, koncentracijo, 

vztrajnost, pozornost, orientacijo, obvladovanje in izvajanje več stvari hkrati, načrtovanje, 

sodelovanje v pogovoru, učenje strategij za reševanje problemov, skrb zase in druge, 

sodelovanje v skupini, učenje vzorcev ustreznega vedenja in funkcioniranje v okolju, iskanje 

interesnih področij ipd. (Reberšak, 2005). 

Elementi dolgotrajne celostne rehabilitacije naj bi poškodovancu zagotavljali dosego optimalne 

ravni samostojnosti v vsakdanjem življenju. Da bi s pomočjo različnih terapij in obravnav 

dosegli najvišjo raven funkcijske samostojnosti, se v procesu rehabilitacije pojavljajo tudi 

kombinirane obravnave. Pri teh istočasno poteka obravnava poškodovanca z dvema ali celo več 

terapevti različnih specialitet oz. strok (Vogrinc idr., 2007). Nekatere oblike dolgotrajne 

rehabilitacije vključujejo tudi elemente neformalnega izobraževanja in učenja, varstvene in 

delovne programe, ki skupaj ponujajo poškodovancu vseživljenjsko učenje, študijske krožke, 

ustvarjalne delavnice, integrirano zaposlitev in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Omogočen je 

lahko tudi element samostojnega življenja v bivalni enoti ob ustrezni pomoči (Reberšak, 2005).   
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2.3.4 Pomoč svojcem v obdobju rehabilitacije 

 

V. Košorok (2005) zapisuje, da so nekatere posledice poškodbe glave trajne, zaradi česar 

vplivajo tudi na druga področja poškodovančevega življenja in povzročijo spremembe v 

njegovi družini in drugih socialnih okoljih. Nobena družina namreč na poškodbo glave ni 

vnaprej pripravljena, zaradi česar se je še težje nenadoma soočiti s problemi, ki jih sama 

poškodba prinaša. I. Eržen (2005) v obdobju rehabilitacije posameznika in tudi kasneje 

izpostavlja in poudarja pomen poškodovančeve družine, saj je prav ta tista, ki s svojim odnosom 

lahko pripomore k posameznikovemu občutku miru, varnosti in zadovoljstva. Spodbuda k 

podpori poškodovančevih svojcev in opozarjanje na njegovo stisko, sta zelo pomembna 

elementa v času rehabilitacije. Ob vsem tem pa se moramo zavedati, da ni le poškodovanec 

tisti, ki potrebuje pomoč. Nemalokrat se zgodi, da so ob nenadni poškodbi bližnjega v hudi 

stiski tudi njegovi svojci. Njihove stiske ob pravočasnem in ustreznem ukrepanju lahko 

zmanjšamo in jim nudimo podporo, da bodo ob strokovni pomoči lažje in tudi ustrezneje 

poskrbeli za poškodovanega. Ključno vlogo v tem procesu odigra socialni delavec, za katerega 

je pomembno, da je na strani osebe v stiski in da prepozna njene potrebe.  Heidari in 

sodelavci (2002) zapisujejo, da so osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in njihovi svojci 

po poškodbi nemalokrat v poziciji doživljanja frustracij in tesnobe. Tako svojci, kot tudi 

poškodovanci večkrat navajajo, da jih okolica ne razume, da se raje umaknejo od družbe, in da 

si v obdobju rehabilitacije želijo podpore, pomoči in spodbudnih besed s strani strokovnih 

delavcev. Socialni delavci in drugi strokovnjaki morajo zato znati prepoznati njihove potrebe 

ter svojce ustrezno vključiti v proces rehabilitacije, saj si večina želi aktivno sodelovati v 

samem procesu pomoči in rehabilitacije. 

 

2.3.4.1 Naloge in metode socialnega dela v kontekstu podpore svojcem 

 

Raziskave so pokazale ogromno negativnih vplivov na svojce, katerih sorodnik doživi 

poškodbo glave oz. možganov. Predvsem izpostavljajo stres, zaskrbljenost, stisko in znake 

depresije, dezorganizacijo družinskih vlog in dela, težave na področju finančnega dohodka 

(zmanjšan dohodek, izguba službe) in zmanjšano življenjsko zadovoljstvo. Družine navajajo 

tudi doživljanje stresa zaradi drugačnega vedenja poškodovanega (jeza, agresija, povečana 

egocentričnost), zaradi sprememb v kogniciji (znižana pozornost, težave s spominom, težave z 

izvršilnimi funkcijami) in zaradi drugih težav, ki so posledica pridobljene možganske 

poškodbe. Ugotovitve raziskav kažejo, da svojci izpostavljajo, da si v obdobju rehabilitacije in 

tudi kasneje (na domu) želijo pomoči in podpore s strani strokovnjakov (Simpson in 

Jones, 2012).  

I. Eržen (2005) v tem kontekstu izpostavlja pomembnost nalog in metod socialnega dela. Bistvo 

socialnega dela je po mnenju avtorice predvsem nuditi pomoč in podporo ter reševati socialne 

probleme posameznikov. Naloge socialnega delavca se razdelijo na tri pomembna obdobja v 

času rehabilitacije poškodovanca. Najprej so v ospredju naloge ob sprejemu bolnika, sledijo 

naloge v času zdravljenja in na koncu še naloge ob odpustu poškodovanca. Za pomoč in 

podporo svojcem so pomembna vsa tri obdobja. V prvem obdobju oz. ob sprejemu bolnika je 

pomembna naloga ugotavljanje identitete poškodovancev in iskanje svojcev. Slednje je treba 

obvestiti o nesreči in pridobiti različne podatke, ki jih svojci lahko podajo. V drugem obdobju 

oz. v času zdravljenja se v ospredje postavi predvsem bolj tesno sodelovanje s svojci. Slednji 
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potrebujejo pomoč pri prilagajanju na razmere in pri reševanju socialnih težav. Pomembno 

vlogo v tem kontekstu igra pogovor, ki je temelj socialnega dela. Poleg pogovora in opore pa 

je svojce potrebno preskrbeti z informacijami. Številni ne vedo, na koga se v danem trenutku 

lahko obrnejo in kje lahko kaj vprašajo, zato je pomembno, da se jih seznani z raznimi postopki 

in pogoji. Sodelovanje je v tem obdobju izrednega pomena, saj so prav družinski člani tisti, ki 

so poleg poškodovanca najbolj prizadeti. Življenje se jim obrne na glavo, družinske vloge so 

okrnjene, obstajajo stiske zaradi negotovosti zdravstvenega stanja poškodovanega svojca, 

zmanjkuje jim časa za druge aktivnosti ipd. Družini je potrebno ponuditi pomoč, da se lahko 

sooči z realnostjo in ohrani upanje. Na to se osredotočajo tudi naloge v zadnjem obdobju oz. 

naloge ob odpustu bolnika. Čeprav je poškodovanec odpuščen iz bolnišnične oskrbe to ne 

pomeni, da bo doma vse funkcioniralo tako, kot je pred poškodbo. Socialni delavec v tovrstnih 

primerih še vedno družini nudi socialno in zdravstveno oskrbo/pomoč. Obstajajo raznolike 

storitve, ki jih posamezniki in njihovi svojci lahko koristijo. Med takšne storitve spadajo 

odpravljanje odnosnih in osebnostnih stisk in težav, odpravljanje stisk zaradi invalidnosti, 

pomoč pri načrtovanju ustrezne oskrbe, seznanitev z institucionalnim varstvom, varstvom in 

zaposlitvijo pod posebnimi pogoji, izbira družinskega pomočnika itd. Možnosti je veliko, zato 

je svojce in poškodovanega potrebno z njimi seznaniti in jim pomagati pri sprejemanju 

odločitev ter odpravljanju težav in stisk.    

Poleg nalog socialnega dela pa poznamo tudi različne metode, ki se uporabljajo za pomoč in 

podporo poškodovanim in njihovim svojcem. V bolnišnici se najpogosteje uporabljata dve 

metodi: metoda socialnega dela s posameznikom in metoda skupnostnega socialnega dela. 

Metoda socialnega dela s posameznikom vključuje spoštljivo vzpostavljanje stika s 

poškodovancem in tudi z njegovimi svojci. V začetni fazi je pomembno zbiranje informacij. V 

ospredju je na začetnih razgovorih predvsem poudarek na raziskovanju začetne situacije. Za 

raziskovanje slednje sta v ospredju poškodovančeva in sorodnikova subjektivna percepcija 

nastale situacije ter objektivna ocena socialnega delavca.  Socialni delavec je v procesu dela 

opazovalec in raziskovalec sedanjosti, hkrati pa tudi vodja pogovora s poškodovancem in 

njegovimi svojci, da bi lahko skupaj načrtovali prihodnost. Skupaj s poškodovancem in svojci 

mora ugotoviti, kako bo življenje potekalo naprej in določiti naloge posameznika. Pri vsem tem 

je izrednega pomena vzpostavljanje odnosa zaupanja, saj le ta vodi v produktivno reševanje 

situacije. Razgovori v sklopu te metode potekajo individualno s poškodovancem ali s svojci. 

Skupnostno socialno delo je intervencijska metoda, ki vključuje različne posameznike (lahko 

tudi skupine in organizacije) s ciljem načrtovanja vplivanja na socialne težave, odkrivanja 

problemskih področij, razlaganjem problemov, iskanjem možnih rešitev in razvijanjem 

ustreznih strategij za nadaljnje učinkovito delo. Vključuje sodelovanje z različnimi javnimi 

socialno varstvenimi zavodi in nevladnimi organizacijami, pri načrtovanju dela pa nujno 

upošteva mnenje in soglasje poškodovanca in svojcev (Eržen, 2005). 

Vsakršna pomoč je za svojce v obdobju soočanja z novim načinom življenja in s sprejemanjem 

nastalega stanja torej zelo dobrodošla. Pomembno je, da se svojcem in poškodovancu od 

samega začetka do konca rehabilitacije nudi ustrezna pomoč, saj je le z vrnitvijo poškodovanca 

nazaj v čim bolj kakovostno življenje rehabilitacija zares uspešna.  
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2.4 KAKOVOST ŽIVLJENJA  
 

Kakovost življenja se dandanes omenja zelo pogosto in pomeni pojem, povezan z različnimi 

dimenzijami posameznikovega življenja. Avtorji se še danes ukvarjajo s pojasnjevanjem 

kakovosti življenja, saj je celoten kontekst težko opisati enoznačno. K razlagi in ugotavljanju 

individualnega zaznavanja kakovosti življenja pristopamo dokaj subjektivno, saj  doživljanje 

občutkov npr. o zdravju, socialnih odnosih, finančni zmogljivosti, delovnem okolju, varnosti, 

zadovoljstvu, lastnih zmožnostih ipd. za vsakega posameznika lahko pomeni nekaj drugega. 

Občutenje kakovosti življenja je povsem individualno in hkrati odvisno od posameznikovih 

vrednot, zahtev, želja, prioritet in splošnega spleta njegovih pričakovanj do sebe in okolja. 

Schalock (2000) ugotavlja, da so si za definiranje kakovostnega življenja različni avtorji 

postavljali isti cilj, in sicer ugotoviti, kaj je tisto, kar naredi življenje kakovostno ter kateri so 

pokazatelji in standardi kakovostnega življenja. 

 

2.4.1 Izbrane definicije kakovosti življenja 

 

Pojem ''kakovost življenja'' se je kljub osredotočanju rehabilitacijske medicine na 

funkcioniranje posameznika in na njegovo dobro počutje s področja socialnega in čustvenega 

vidika v zgodovini uporabljal le redko. Avtorji s področja raziskovanja kakovosti življenja 

navajali, da ta pojem predstavlja nekaj nedoločljivega. V zadnjih dveh desetletjih pa je mogoče 

opaziti vse več zapisov in raziskav na to temo, kar nam sporoča, da različni strokovnjaki temu 

konceptu pripisujejo vedno večjo vrednost in težo (Jamnik, 2003). Leta 1993 je Svetovna 

zdravstvena organizacija sprejela kasneje najpogosteje omenjano definicijo kakovosti življenja. 

Ta pravi, da kakovost življenja pomeni individualno percepcijo sebe in svojega položaja v 

življenju, ter povezavo med posameznikom, sistemom prepričanj, cilji, pričakovanji in 

vrednotami, ki jih poseduje in ki ga obdajajo (The World Health Organisation of Life 

assessment, 1995). Omenjena definicija pomeni široko zasnovan koncept, ki zajema šest 

dimenzij, in sicer stopnjo neodvisnosti, telesno zdravje, psihološko stanje, vplive okolja, 

socialne odnose in duhovne vrednote, hkrati pa upošteva individualne standarde in cilje 

posameznika (Grant in Dean, 2003). 

V literaturi lahko zasledimo različne definicije o kakovosti življenja. I. Eržen (2005) pravi, da 

ko govorimo o kakovosti življenja človeka, imamo v mislih kompleksno bitje, katerega 

življenje naj bi bilo kakovostno takrat, ko ima zadovoljene vse glavne življenjske potrebe in ko 

je njegovo delovanje harmonično z njim samim ter svetom, ki ga obdaja. Tudi Schalock (2004) 

opozarja, da pri kakovosti življenja ne smemo zanemariti vidika posameznika in njegovega 

okolja. Posameznika v ospredje postavi tudi Dijkers (2003), ki zapisuje, da moramo pri 

kakovosti življenja nujno upoštevati posameznikova individualna pričakovanja, saj naj bi ravno 

obseg njegovih individualnih potreb in želja pomenil bistvo tega koncepta. Podobno omenjata 

tudi Tulsky in Rosenthall (2003), ki ne dodajata le pomembnosti želja in prioritet posameznika, 

temveč tudi njegovo notranjo oceno dosežkov in družbenega statusa, ki morata biti v skladu z 

njegovimi željami. Brejc (2009) zapisuje, da je kakovost življenja sposobnost posameznika, da 

uresniči svoje življenjske cilje, da zadovoljuje svoje potrebe in interese (osebne in družbene) 

ter da je zmožen pozitivno gledati na življenje, posledično pa doživlja občutek, da je vredno 

živeti. Zelo podobno razmišlja tudi Koller (2010), ki kakovost življenja opredeljuje kot plodno 

medsebojno vplivanje različnih oblik družbe in osebnega zadovoljstva. To pa uspeva takrat, ko 

posamezniki udejanjajo in uresničujejo svoje zmožnosti ter ustvarjajo prepričanje, da jim vse 

lahko uspe in se hkrati zanimajo za ravnovesje pri srečevanju s povzročitelji stresa. Trajno 



Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo Mateja Balanč 

26 
 

kakovost življenja skupaj z osebnim zadovoljstvom in zaupanjem vase naj bi omogočalo šele 

dinamično sozvočje med omenjenimi viri. 

Za definiranje kakovosti življenja so torej poznane različne razlage in definicije. 

H. Jamnik (2003) omenja pomembnost posameznika in individualnega subjektivnega 

doživljanja celotnega konteksta. Avtorica pravi, da se v splošnem na temo kakovosti življenja 

največkrat poudarja predvsem ujemanje posameznikovih pričakovanj in teženj na eni strani ter 

uresničenih dosežkov na drugi. 

 

2.4.2 Indikatorji kakovosti življenja 

 

D. Bratković (2005) poudarja, da moramo za ocenjevanje in vrednotenje kakovosti življenja 

najprej opredeliti indikatorje kakovosti življenja, saj jo le tako lahko razumemo v kulturnem in 

družbenem kontekstu. D. Bratković (2002) navaja tudi kriterije, ki pomembno vplivajo na 

kakovost življenja posameznikov. Kot pomembne kriterije izpostavlja pogoje bivanja, 

preživljanje prostega časa, vključenost v socialne aktivnosti, možnosti delovnih dejavnosti, 

ohranitev osebnega dostojanstva, svobodo, raven kompetentnosti in stopnjo uresničenih 

razvojnih potencialov. Različne definicije samega pojma kakovosti življenja pa so strokovnjake 

privedle do opredelitve in razvoja modelov objektivnih in subjektivnih indikatorjev. 

Najpogosteje je v literaturi omenjan model kakovosti življenja po Schalocku (2000), ki predlaga 

osem osnovnih področij, ki so bistvenega pomena za uresničevanje kakovosti življenja oseb s 

posebnimi potrebami. Avtor kot področja izpostavlja posameznikovo dobro fizično počutje, 

njegove pravice, čustveno blagostanje, materialno blaginjo, medsebojne odnose, osebnostni 

razvoj, samoodločanje in vključevanje v okolje. 

Schalock (2000) kot indikatorje področja fizično dobrega počutja navaja posameznikovo dobro 

zdravje, ustrezno prehrano, zdravstveno oskrbo, možnosti rekreacije, mobilnost, možnost 

kakovostnega preživljanja prostega časa, možnost počitka in ustrezen dnevni ritem. Ko govori 

o pravicah zagovarja dejstva, da ima posameznik pravico do odločanja, lastništva in zasebnosti 

ter volilno in sodno pravice, kot tudi druge državljanske pravice. Avtor govori tudi o čustvenem 

blagostanju, kar pomeni, da posameznik doživlja občutek varnosti, je srečen, samozavesten, 

zadovoljen, ima zagotovljeno predvidljivo okolje, ima možnost duhovnosti in možnosti biti 

uspešen. V sklopu področja, ki se nanaša na materialno blaginjo, avtor izpostavlja pomembnost 

lastništva, zaposlitve, rednega finančnega dohodka, eksistenčne varnosti in ustrezen socialno-

ekonomski status. Pomembno se mu zdi tudi področje medsebojnih odnosov, za katere 

izpostavlja, da ima posameznik dobre družinske odnose, možnost intimnosti, lahko vzpostavlja 

in vzdržuje prijateljske vezi, njegova ožja in širša okolica pa mu nudita podporo in oporo, ko to 

potrebuje. Eno izmed področij pa se nanaša na osebnostni razvoj, v sklopu katerega je 

pomembno, da je posamezniku omogočeno pridobivanje novih veščin, razvijanje sposobnosti, 

izpopolnjevanje, izobraževanje, smiselne dejavnosti, rehabilitacija, možnost napredka in 

izvajanja raznolikih aktivnosti v delovnem in domačem okolju. Za posameznikovo kakovost 

življenja je po besedah avtorja pomembno področje tudi področje samoodločanja ali 

samodeterminacije. To področje zaobjema možnost kontrole nad dogodki v njegovem življenju, 

možnost za doseganje ciljev, možnost sprejemanja lastnih odločitev, samozagovorništvo, 

uresničevanje osebnih ciljev in vrednot ter pravice do lastne izbire. Eno izmed področij 

kakovosti življenja je še vključevanje v okolje, ki za posameznika pomeni indikatorje, kot so 

možnost vključevanja v družbene aktivnosti, preživljanja časa v socialnem okolju, sprejetost, 

spoštovanje družbenih norm ter prejemanje podpore s strani družine, prijateljev in sodelavcev.  
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Sheppard-Jones (2003) navaja, da objektivni indikatorji pomenijo različne življenjske 

okoliščine, ki se jih da meriti in tudi izmeriti. Mednje spadajo npr. stanovanjski pogoji, dohodki, 

socialna mreža, zdravje, varnost ipd.  Tovrstne indikatorje lahko količinsko določimo in 

opredelimo, pri čemer se nam ni potrebno preveč zanašati na subjektivno dojemanje. Diener in 

Suh (1997), na drugi strani opozarjata na povezavo med kakovostjo življenja in subjektivnim 

doživljanjem posameznika. Objektivni indikatorji nam sicer posredno nakazujejo doživljanje 

življenjskih pogojev posameznikov, subjektivni kazalniki pa objektivne še obogatijo in 

ovrednotijo. D. Bratković (2005) zapisuje, da indikatorje običajno ocenjujemo in vrednotimo s 

pomočjo zbiranja podatkov in informacij. Te običajno pridobivamo neposredno od 

posameznika, ki ga opazujemo, ali pa posredno od ljudi, ki opazovano osebo dovolj dobro 

poznajo.  

 

2.4.3 Ocenjevanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo 
 

Posamezniku se življenje po poškodbi glave oz. možganov lahko drastično spremeni. Številne 

posledice in spremembe v funkcioniranju posredno in neposredno vplivajo na njegovo življenje 

ter hkrati zaznamujejo in nehote spremenijo tudi kakovost njegovega življenja. Hatton in 

Ager (2002) pravita, da čeprav so posledice, ki jih pusti možganska poškodba v povezavi s 

kakovostjo življenja, še slabo raziskane, obstaja vedno več študij in pripomočkov za 

ocenjevanje omenjene tematike. 

Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo se v ospredje postavi kakovost življenja v 

kontekstu zdravja (health related quality of life). Kakovost življenja lahko po poškodbi v večji 

meri postane odvisna od zdravstvenega stanja, zaradi česar se področje opazovanja osredotoča 

predvsem na vpliv zdravstvenega stanja, zdravljenja in rehabilitacije, na vidike dobrega počutja 

poškodovanca (Jamnik, 2003). Ryff in Singer (2000) pa opozarjata, da prisotnosti posledic 

poškodb ne smemo avtomatsko enačiti z upadom od zdravja odvisne kakovosti življenja. Tako, 

kot sta si dva človeka z enakim primanjkljajem različna med seboj, se namreč razlikujejo tudi 

vplivi, ki jih ima poškodba na posameznikovo kakovost življenja. Da je življenje posameznika 

kakovostno, je potrebno veliko več kot le objektivna ocena stopnje zdravja posameznika. 

Coulter (1997) pravi, da resnično vrednost in vpliv poškodbe na kakovost življenja določi šele 

posameznik s svojim pogledom nanjo.  

Pri ugotavljanju kakovosti življenja poškodovanega v kontekstu zdravja H. Jamnik (2003) v 

ospredje postavlja dve komponenti: 

- Multidimenzionalnost, ki upošteva telesni, funkcijski, duševni in socialni vidik življenja 

posameznika. Vsi našteti vidiki so upoštevani tudi v definiciji zdravja Svetovne 

zdravstvene organizacije. Telesni vidik življenja posameznika zajema simptome 

bolezni, stranske učinke in posledice bolezni ter poškodb; funkcijski vidik vključuje 

posameznikovo aktivno udejstvovanje in aktivnosti vsakodnevnega življenja; duševni 

vidik se nanaša na posameznikovo doživljanje občutkov, kot sta npr. potrtost in 

zadovoljstvo ter na obvladovanje težav, s katerimi se srečuje v življenju; socialni vidik 

pa je osredotočen na socializacijo in prejemanje podpore in pomoči ter na kakovost 

odnosov in družinsko življenje.  

 

- Subjektivnost, ki predpostavlja, da je kakovost življenja možno razumeti le s 

perspektive osebe, ki jo opazujemo. 
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Ocena kakovosti življenja je za vsakega posameznika v procesu rehabilitacije izrednega 

pomena, saj nakazuje na področja, ki so za vsakega poškodovanca bistvena oz. področja, ki so 

zanj prioritetna. Ocenjevanje od zdravja odvisne kakovosti življenja pa služi tudi ugotavljanju 

uspešnosti intervencij in boljšemu razumevanju vplivov poškodb ter terapevtskih postopkov na 

posameznika (Jamnik, 2003). Kakovost življenja mora torej ob objektivnem določanju 

parametrov vključevati še subjektivno percepcijo posameznika. Le obe dimenziji skupaj 

privedeta do ustreznega nadaljnjega ukrepanja in končnega izida rehabilitacije oz. dejanskega 

kakovostnega življenja posameznika (Fayers in Machin, 2013).  

V sklopu raziskovanja kakovosti življenja pa se strokovnjaki ne osredotočajo le na sestavine 

tega koncepta, temveč jih zanima tudi, kako te sestavine izmeriti in kako celoten koncept 

uporabiti v različnih situacijah (Schalock in Verdugo, 2002). Schalock (2000) ugotavlja, da če 

želimo dobiti čim bolj smiselno oceno kakovosti življenja, si moramo zelo natančno 

predstavljati položaj, v katerem se nahaja opazovan posameznik. Avtor se strinja, da le z 

združevanjem objektivnih in subjektivnih indikatorjev lahko dobimo celostno sliko. Prav zaradi 

pomembnosti subjektivnih indikatorjev je pri ugotavljanju kakovosti življenja potrebno dati 

besedo tudi posamezniku, saj nam le on lahko predstavi njegovo notranje doživljanje z njegove 

perspektive, ne pa s perspektive njegovih bližnjih ali strokovnjakov. Z njegovim lastnim 

sodelovanjem pridemo do bistvenih informacij, ki zajamejo za posameznika pomembne 

izkušnje in doživljanje. D. Bratković (2005) pravi, da so za pridobivanje informacij in natančno 

ocenjevanje kakovosti življenja strokovnjaki razvili različne pripomočke: vprašalnike, 

ocenjevalne lestvice, intervjuje ipd. Avtorica izpostavlja pomembnost lastnega sodelovanja 

posameznikov v raziskovanju in ocenjevanju. Ugotavlja, da lahko v sklopu ocenjevanja različne 

vprašalnike izpolnjujejo osebe same zase ali pa jih zanje izpolnjujejo njihovi sorodniki (lahko 

tudi zastopniki, druge bližnje osebe). Hatton in Ager (2002) opozarjata le, da je 

samoocenjevanje lahko pri določenih osebah s pridobljeno poškodbo možganov zaradi 

zanesljivosti vprašljivo, zato kot alternativo tovrstnemu ocenjevanju, podobno kot drugi 

strokovnjaki, predlagata uporabo odgovorov oseb, ki poznajo objektivne in subjektivne 

dimenzije življenja osebe, katere kakovost življenja ocenjujemo.  

 

2.4.3.1 Orodja za ocenjevanje od zdravja odvisne kakovosti življenja 

 

H. Jamnik (2003) navaja, da so trenutno v uporabi različne ocenjevalne lestvice in orodja za 

ocenjevanje od zdravja odvisne kakovosti življenja. Pri tem avtorica opozarja na problematiko 

izbire ustreznih orodij za ocenjevanje. Izpostavlja, da nekateri ocenjevalci od zdravja odvisno 

kakovost življenja enačijo z zdravstvenim stanjem posameznika, kar lahko privede v 

neprimerno izbiro orodij za ocenjevanje. Kvalitetna ocenjevalna lestvica bi po njenem mnenju 

morala biti enostavna za uporabo, zanesljiva, preverjena, občutljiva, vsebovala pa naj bi 

ustrezne psihometrične značilnosti. Ocenjevalne lestvice v osnovi delimo na splošne in 

usmerjene (posebne), katerih hkratno uporabo priporočajo številni avtorji. V splošnem 

obstajajo tudi ocenjevalne lestvice dobrega počutja in zadovoljstva v življenju, ki se navadno 

ne vključujejo v kontekst rehabilitacije.  

- Splošne ocenjevalne lestvice se lahko uporabljajo za ocenjevanje od zdravja odvisne 

kakovosti življenja, ko želimo izvesti primerjavo med različnimi populacijami, kot sta 

npr. populacija glede na vrsto okvare in splošna populacija ter med številnimi 

intervencijami. Nekatere izmed njih so: Nottingham Health Profile (NHP), Quality of 

Wellbeing Scale (QWB), SF-36, SF-36V2, SF-20, EUROQOL, idr. (Jamnik, 2003). 
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- Usmerjene (posebne) ocenjevalne lestvice se lahko uporabljajo za ocenjevanje 

kakovosti življenja v kontekstu specifičnih bolezni, stanj in vrst zdravljenja. Nekateri 

primeri tovrstnih lestvic so: Glasgow Outcome Scale (GOS) (Jamnik, 2003),  Quality 

of Life After Brain Injury (QOLIBRI), European Brain Injury Questionnaire (EBIQ), 

idr. (von Steinbuechel idr., 2010;  Teasdale idr., 1997; Svendsen idr. 2004). 

 

- Lestvice za ocenjevanje dobrega počutja in zadovoljstva (well-being) se v kontekstu 

rehabilitacije in ocenjevanja od zdravja odvisne kakovosti življenja ne uporabljajo prav 

pogosto. Med takšne ocenjevalne lestvice sodijo: Life Satisfaction Index (LSI), 

Satisfaction with Life Scale (SWLS), Perceuved Welbess Survey (PWS), General 

Wellbeing Schedule (GWBS) (Jamnik, 2003). 

 

Orodja za ocenjevanje, ki jih izberemo za uporabo, morajo imeti visoko stopnjo veljavnosti in 

zanesljivosti, saj ti dve lastnosti napovedujeta uporabnost in možnost generalizacije. Različna 

ocenjevalna orodja so lahko objektivne ali subjektivne narave, srečujemo se tudi s 

kombiniranimi verzijami (Heal in Sigelman, 1996). Za populacijo oseb s pridobljeno 

možgansko poškodbo so strokovnjaki razvili usmerjene (posebne) ocenjevalne lestvice oz. 

vprašalnike, ki se nanašajo na specifično zdravstveno stanje, ki je pri posamezniku prisotno kot 

posledica poškodbe glave oz. možganov ter glede na nastalo stanje ocenjujejo kakovost 

posameznikovega življenja. Eno izmed takšnih orodij, ki je za raziskovanje uporabljeno tudi v 

tem magistrskem delu, je vprašalnik Quality of Life after Brain Injury (QOLIBRI). Vprašalnik 

je za izpolnjevanje v celoti namenjen osebi s pridobljeno možgansko poškodbo, skozi vse 

postavke in področja pa zahteva samooceno poškodovanca. V ospredje postavlja predvsem 

njegovo subjektivno dojemanje sebe, lastne kognicije, mišljenja, čustev, funkcioniranja v 

vsakdanjem življenju, družbene vloge, razpoloženje, telesne omejitve in splošno počutje oz. 

subjektivno dojemanje sebe na področju motorike, mišljenja, čustev, dnevnih aktivnosti, 

osebnega in družabnega življenja ter trenutne situacije in želja za prihodnost (von Steinbuechel 

idr., 2010). Drugo orodje, ki je za namen raziskovanja uporabljeno v tem magistrskem delu in 

je prav tako usmerjeno orodje za specifično skupino oseb s pridobljeno možgansko poškodbo 

je European Brain Injury Questionnaire (EBIQ). Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov – prvi 

del vprašalnika (samoocena) je namenjen osebi s pridobljeno možgansko poškodbo za 

ocenjevanje sebe, drugi del (ocena sorodnika) pa vključuje oceno sorodnika ali drugega 

bližnjega, ki odgovarja na vprašanja o poškodovancu ter svojemu doživljanju njegove 

poškodbe. Glede na predloge številnih avtorjev pri tem vprašalniku zaradi vprašljivosti 

samoocene dobimo še odgovore posameznikovih pomembnih drugih. EBIQ v osrednjem delu 

zajema devet dimenzij oz. lestvic: somatske motnje, kognicija, motivacija, impulzivnost, 

depresija, izoliranost, fizično počutje, komunikacija, splošno počutje. Zadnji, krajši del 

vprašalnika, se osredotoča na sorodnika ter njegovo doživljanje poškodovančevega trenutnega 

stanja oz. sorodnikovo soočanje s poškodovančevo trenutno situacijo. Avtorji se torej ne 

osredotočajo le na poškodovanca, temveč vključujejo tudi svojce, ki jih smatrajo kot pomemben 

vir informacij in jih zanima, kako je poškodba zaznamovala tudi njihovo življenje 

(Teasdale idr., 1997; Svendsen idr. 2004). 

Oba zgoraj opisana vprašalnika vključujeta tako objektivne kot tudi subjektivne kriterije za 

ocenjevanje od zdravja odvisne kakovosti življenja. Poudariti pa je potrebno, da bi v primeru 

uporabe le objektivnih kriterijev za ocenjevanje hitro lahko sklepali, da je kakovost življenja 

oseb s pridobljeno možgansko poškodbo občutno nižja kot pri splošni populaciji. Čeprav je 

večkrat izpostavljeno, da zdravstveno stanje poškodovance omejuje pri funkcioniranju na 

različnih področjih življenja, pa raziskovalci opozarjajo, da obstajajo velike razlike med 

objektivnimi rezultati in dejanskim subjektivnim zadovoljstvom teh oseb (Jamnik, 2003).  
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Čeprav ocenjevanje in ugotavljanje kakovosti življenja ne more nadomestiti drugih 

funkcionalnih ocenjevanj, ki so pomembna za spremljanje rehabilitacijskih postopkov, pa nam 

lahko nudi dodatno dimenzijo in vpogled v poškodovančevo osebno percepcijo emocionalnega 

in psihosocialnega vpliva poškodbe na posameznikovo življenje, kar je pomemben element k 

uspešni rehabilitaciji, h kateri konec koncev stremimo tako strokovnjaki kot tudi poškodovanci 

in njihovi svojci (Karapandža, 2004).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
  

3.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

3.1.1 Problem raziskovanja  

 

Posamezniku se življenje po poškodbi glave oz. možganov lahko drastično spremeni. 

Pridobljena možganska poškodba pa hkrati lahko vpliva tudi na kakovost različnih področij 

posameznikovega življenja. Ocena kakovosti življenja je za vsakega posameznika v procesu 

rehabilitacije izrednega pomena, saj nakazuje na področja, ki so za vsakega poškodovanca 

bistvenega pomena oz. področja, ki so zanj prioritetna. V sklopu raziskovalnega dela želimo 

ugotoviti, kakšne so potrebe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v rehabilitacijskih 

programih glede na ugotovljeno kakovost življenja. 

Osrednji problem raziskave je raziskati in spoznati posameznikove prizadetosti in omejitve na 

najrazličnejših področjih, ki mu pred poškodbo niso predstavljale težav in jih je zlahka 

obvladoval ter ali je poškodba zaznamovala posameznikovo kakovost življenja na teh 

področjih. Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšne razlike se pojavljajo v kakovosti življenja oseb 

s pridobljeno možgansko poškodbo glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe in pretečen čas od 

nastanka poškodbe. Zanima nas, če so posledice in vplivi poškodbe na kakovost življenja 

podobni pri večini sodelujočih. Prav tako želimo ugotoviti, če je poškodba posameznika 

vplivala tudi na vsaj enega njegovega sorodnika.  

 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Katera področja kakovosti življenja možganska poškodba 

zaznamuje bolj kot druga? Ali so zaradi posledic poškodbe zaznamovana podobna področja pri 

večini sodelujočih? 

Raziskovalno vprašanje 2: Na katerih področjih se ocena poškodovanca najbolj razlikuje od 

ocene njegovega sorodnika?  

Raziskovalno vprašanje 3: Na katerih področjih življenja oseb s pridobljeno možgansko 

poškodbo je kakovost življenja v povprečju nizka in na katerih visoka? 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako se razlikujejo odgovori oseb s pridobljeno možgansko 

poškodbo od odgovorov sorodnikov glede vpliva poškodbe na sorodnika? 

Raziskovalno vprašanje 5: Kako se povprečna kakovost življenja razlikuje glede na spol? 

Raziskovalno vprašanje 6: Kako se kakovost življenja oseb po možganski poškodbi razlikuje 

glede na stopnjo izobrazbe? 

Raziskovalno vprašanje 7: Kako se kakovost življenja razlikuje glede na starost? 

Raziskovalno vprašanje 8: Kako se kakovost življenja razlikuje glede na pretečen čas od 

nastanka poškodbe? 

Raziskovalno vprašanje 9: Kakšne so potrebe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v 

rehabilitacijskih programih glede na ugotovljeno kakovost življenja in področja težav? 
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3.1.3 Hipoteze 

 

Hipoteza 1: Predpostavljam, da bodo pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo glede 

na pogostost največkrat izražene težave na področju kognicije, komunikacije in pojav 

somatskih motenj ter znakov depresije. 

Hipoteza 2: Domnevam, da se je življenje po možganski poškodbi spremenilo tudi 

sorodniku poškodovanega. 

Hipoteza 3: Domnevam, da obstajajo statistično pomembne razlike v kakovosti življenja 

oseb po možganski poškodbi glede na izobrazbo, spol, starost in pretečen čas od nastanka 

poškodbe. 
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3.2 METODA IN RAZISKOVALNI PROSTOP 

 

V raziskavi je bil uporabljen kvantitativni pristop, ter deskriptivna in kavzalno 

neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

3.2.1 Opis vzorca 

 

V raziskavo je bilo vključenih 20 odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in 20 

njihovih sorodnikov (en sorodnik na vsakega poškodovanca). Skupno je v raziskavi sodelovalo 

40 udeležencev. Vzorec je bil namenski in priložnostni. 

Pogoja, ki smo jih upoštevali za sodelovanje v raziskavi, sta bila: 

- razumevanje govora; 

- sposobnost odgovarjanja na vprašanja oz. sposobnost opredelitve znotraj 3-stopenjske 

in 5-stopenjske lestvice.  

Oseb, ki slabo razumejo govor, imajo očitne kognitivne primanjkljaje ali ne bi zmogli 

odgovarjati na vprašanja, v raziskavo nismo vključili. Sodelovanje v raziskavi je temeljilo na 

prostovoljni odločitvi.  

Ciljna skupina, ki jo proučujemo, je skupina oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. 

Vzorec skupine oseb s pridobljeno možgansko poškodbo je v raziskavi predstavljalo 5 (25 %) 

žensk in 15 (75 %) moških. 

 

Tabela 1 

Starost udeležencev in število let od poškodbe 

  N M SD Min Maks 

Starost 20 42,70 11,17 27 60 

Število let od poškodbe 20 13,75 12,63 3 51 

 

Najmlajši udeleženec v raziskavi je imel v času sodelovanja 27 let, najstarejši pa 60 let, skupna 

povprečna starost vseh udeležencev znaša 42,70 let. 

Število let od poškodbe je pri enemu udeležencu enako njegovi starosti (51 let), saj je 

možgansko poškodbo utrpel v prvih mesecih po rojstvu. Ena izmed oseb je poškodbo utrpela v 

drugem letu starosti, ostali udeleženci pa v kasnejšem obdobju otroštva, mladostništva ali v 

odrasli dobi. Največ pretečenih let od poškodbe je 51 let, najmanj pa 3 leta. Povprečno je od 

poškodbe pri udeležencih minilo 13,75 let.  

 

V skupini oseb s pridobljeno možgansko poškodbo je 1 (5 %) oseba z nedokončano 

osnovnošolsko izobrazbo, 3 (15 %) osebe z dokončano osnovnošolsko izobrazbo, 1 (5 %) oseba 

z dokončanim skrajšanim programom srednje šole, 14 (70 %) oseb z dokončano srednješolsko 

izobrazbo in 1 (5 %) oseba z zaključeno visokošolsko izobrazbo.  
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Slika 3. Struktura izobrazbe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. 

 

3.2.2 Postopek zbiranja podatkov 

 

Pred začetkom izvedbe smo izbrani skupini opisali oba vprašalnika, da so se lahko na podlagi 

opisa prostovoljno odločili ali želijo sodelovati pri raziskavi. Posameznike smo v procesu 

zbiranja podatkov anketirali individualno. Zaradi različnih sposobnosti in zmožnosti 

sodelujočih, smo z nekaterimi anketiranje razdelili na več srečanj (največ 3 srečanja) ter ob 

nerazumevanju postavk ali vprašanj objektivno z uporabo primerov in brez vplivanja razložili 

pomen le teh. Pri obeh vprašalnikih smo se pri izvajanju držali osnovnih navodil. Na glas smo 

udeležencem prebrali celotno uvodno besedilo, natanko tako, kot je zapisano. Nato smo prebrali 

vsako postavko ter možne odgovore razločno in brez vplivanja. Po potrebi smo postavko ali 

vprašanje prebrali dvakrat in nudili dodatno razlago. Če je posameznik odgovoril, da določenih 

dejavnosti nikoli ni opravljal in da zaradi tega ne more odgovoriti, smo prosili, da si poskuša 

predstavljati, kako bi te dejavnosti opravil in naj nato odgovori. En del vprašalnika EBIQ so 

izpolnjevali sorodniki poškodovancev. Vprašalnik smo jim pred reševanjem na kratko 

predstavili in se prepričali, da razumejo, kaj se od njih pričakuje. Sorodniki so vprašalnik 

izpolnjevali brez naše prisotnosti. 

Sodelovanje v raziskavi je bilo popolnoma prostovoljno in anonimno. 

 

3.2.3 Merski instrumenti 

 

Za zbiranje podatkov smo v raziskavi uporabili dva vprašalnika: Quality of Life after Brain 

Injury (QOLIBRI) in European Brain Injury Questionnaire (EBIQ). Oba merska instrumenta 

sta dostopna na spletu in smo ju za namen raziskave iz angleškega jezika prevedli v slovenski 

jezik. 
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- European Brain Injury Questionnaire (EBIQ; Teasdale idr., 1997)  

Vprašalnik sprašuje po pogostosti pojavljanja težav po možganski poškodbi na različnih 

področjih. Sestavljen je iz dveh delov: prvi del zahteva samooceno, drugi del pa oceno 

sorodnika. Oba dela vprašalnika vključujeta identične trditve, le da prvi del (samoocena) 

udeleženca sprašuje zanj, drugi del (ocena sorodnika) pa po poškodovancu sprašuje sorodnika. 

Vprašalnik vključuje 8 področij težav, občutkov in stanj, znotraj katerih je 62 trditev, ki se 

nanašajo na njihovo pogostost pojavljanja. Vprašalnik vključuje naslednja področja težav: 

somatske motnje, kognitivne težave, težave na področju motivacije, impulzivnosti, znake 

depresije, izoliranost, fizične težave, in težave na področju komunikacije. Pri vseh postavkah 

se udeleženci opredelijo znotraj tristopenjske lestvice (1 = nikoli; 2 = občasno; 3 = zelo 

pogosto). 

Ocenjevanju je namenjena še dodatna lestvica, ki vključuje splošen pregled pojavljanja težav 

vseh zgoraj omenjenih 62 trditev in eno dodatno trditev, ki udeleženca sprašuje, če zase misli, 

da ima na splošno v življenju veliko težav. Tudi pri zadnji postavki se udeleženec opredeli 

znotraj tristopenjske lestvice (1 = nikoli/sploh ne; 2 = občasno/malo; 3 = zelo pogosto/zelo 

veliko). 

Vprašalnik vključuje še dodatna 3 vprašanja, ki so vezana na sorodnika. Udeleženca sprašujejo 

po splošnih spremembah v življenju, spremembah razpoloženja po poškodbi in soočanjem s 

težavami zaradi poškodovančeve trenutne situacije (1 = ni se spremenilo/ne; 2 = malo se je 

spremenilo/malo; 3 = zelo se je spremenilo/zelo).  

Tabela 2 

Deskriptivni sistem EBIQ ocenjevalnih področij 

Ocenjevalna 

področja 

Število 

trditev 

Vsebina 

Somatske 

motnje 

8 Glavoboli, doživljanje napora ob dejavnostih, omotičnost, težave 

s spanjem, prenažiranje, utrujenost, občutek napetosti, 

pomanjkanje energije 

Kognicija 13 Pomnjenje, koncentracija, načrtovanje aktivnosti, vodenje financ, 

sprejemanje odločitev, zmedenost, prepoznavanje čustev drugih   

Motivacija 5 Interes za hobije (doma, izven doma), zanimanje za trenutno 

dogajanje, občutek nezmožnosti dokončati stvari  

Impulzivnost 13 Hitre reakcije, jeza, agresija, nihanje razpoloženja, doživljanje 

čustev, razdraženost, kričanje in metanje stvari v navalu jeze, 

trma, prepiranje, vedenje, ukazovalnost, dominantnost 

Depresija 9 Prihodnost (brez smisla), osamljenost, žalost, občutek 

manjvrednosti in podrejenosti, jok, umik iz družbe 

Izoliranost 4 Razumevanje težav (s strani okolice), skrivanje čustev, 

razmišljanje le o sebi, (ne)zaupanje v druge 

Fizične 

težave 

6 Opravljanje gospodinjskih opravil, občutki v množici ljudi, 

pomoč pri osebni higieni, vedenje, interes po spolnosti  

Komunikacija 4 Izražanje misli, pobuda v pogovorih, stiki s prijatelji, sodelovanje 

v pogovoru 

Splošno 34 Pregled zgornjih področij, dodatna trditev: splošna ocena težav v 

življenju 

Sorodnik 3 Spremembe življenja po nesreči, soočanje s težavami, sprememba 

razpoloženja 

 (Teasdale idr., 1997). 
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- Quality of Life After Brain Injury (QOLIBRI; von Steinbuechel idr., 2005) 

QOLIBRI je prvi instrument, razvit specifično za merjenje od zdravja odvisne kakovosti 

življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Vprašalnik z različnimi področji ocenjuje 

kakovost življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in od posameznika v celoti zahteva 

samooceno na vseh področjih. Za reševanje je enostaven in je lahko rešen v 7-10 minutah. 

Primeren je za uporabo v klinične in raziskovalne namene, za katere je uporaba tudi brezplačna. 

QOLIBRI je namenjen za merjenje sprememb v kakovosti življenja na specifičnih tipičnih 

področjih, ki jih zaznamuje možganska poškodba. Avtorji v ospredje postavljajo 

posameznikovo lastno perspektivo njegove subjektivne ocene zdravstvenega stanja, 

funkcioniranja v vsakdanjem življenju in zadovoljstva v povezavi s fizičnim, emocionalnim, 

kognitivnim in socialnim doživljanjem vsakdanjega življenja. Posameznik je v sklopu tega 

vprašalnika viden kot edini in najboljši ekspert za ocenjevanje svoje lastne kakovosti življenja, 

zaradi česar v celoti zahteva samooceno in ne vključuje ocene drugih posameznikov (npr. 

sorodnikov).  

Vključuje 6 različnih področij, vsako področje zajema 5 – 7 vprašanj, skupaj 37 vprašanj. 

Udeleženec se kot odgovor na posamezno vprašanje opredeli znotraj petstopenjske lestvice. 

Prva 4 področja udeleženca sprašujejo po zadovoljstvu na področju sposobnosti mišljenja, 

dojemanja sebe, avtonomiji in po zadovoljstvu glede socialnih odnosov (1 = zelo nezadovoljen; 

5 = zelo zadovoljen). Naslednji 2 področji udeleženca sprašujeta, kako zelo ga motijo določene 

težave (v kolikor se pri njem pojavljajo) na področju čustev in fizičnih težav. Udeleženci 

ponovno izbirajo med odgovori na petstopenjski lestvici (1 = zelo me moti; 5 = sploh me ne 

moti). 

Vprašalnik vključuje dodatno področje oz. splošen pregled vseh področij, ki je osredotočen na 

zadovoljstvo glede na splošno počutje v življenju (1 = zelo nezadovoljen; 5 = zelo zadovoljen). 

Ta del vključuje 6 vprašanj, ki se nanašajo na glavnih 6 zgoraj omenjenih področij (eno 

vprašanje za eno področje – splošen pregled). 
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Tabela 3 

Deskriptivni sistem QOLIBRI ocenjevalnih področij 

Ocenjevalna področja Število 

vprašanj 

Vsebina  

  Zadovoljen sem … 

Kognicija 7 Koncentracija, izražanje sebe, pomnjenje, reševanje 

problemov, odločitve, mišljenje 

Dojemanje sebe 7 Nivo energije, motivacija, samopodoba, izgled, 

dosežki, percepcija sebe, prihodnost 

Vsakodnevno življenje in 

avtonomija 

7 Samostojnost/neodvisnost, možnosti početi 

priljubljene stvari, domače okolje, finance, delo, 

občutek ''biti glavni za svoje življenje''   

Socialni odnosi 6 Naklonjenost, družina, prijatelji, partner, spolno 

življenje, odnos drugih ljudi 

  Moti me … 

Čustva 5 Osamljenost, zdolgočasenost, nervoznost, depresija, 

jeza/agresija 

Fizične težave 5 Počasnost, druge poškodbe, bolečine, vid/sluh, 

posledice možganske poškodbe 

  Zadovoljen sem ... 

Splošno 6 Pregled zgornjih področij 

(Qolibrinet, 2017). 

 

3.2.4 Spremenljivke 

 

V raziskavi smo uporabili naslednje spremenljivke: 

- spol, 

- starost, 

- stopnja izobrazbe, 

- število pretečenih let od poškodbe, 

- kognicija, 

- dojemanje sebe, 

- avtonomija, 

- socialni odnosi, 

- čustva, 

- fizične težave, 

- somatske motnje, 

- motivacija, 

- impulzivnost, 

- izoliranost, 

- depresija, 

- komunikacija, 

- splošno počutje, 

- spremembe v življenju sorodnika, 

- sorodnikovo soočanje s težavami, 

- spremembe razpoloženja sorodnika.  
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3.2.5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke, pridobljene v empiričnem delu magistrskega dela, smo analizirali z računalniškim 

programom za statistično analizo SPSS in programom Excel.  

Izračunali smo deskriptivne statistične parametre (f, %, M, SD, min in maks). Normalnost 

porazdelitve numeričnih spremenljivk smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom, homogenost 

varianc pa z Levenovim testom. Za proučevanje razlik pri numeričnih spremenljivkah med 

odgovori oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in sorodnikom pri vprašalniku EBIQ smo 

uporabili t-test za odvisne vzorce. Za preverjanje razlik med poškodovanci in sorodniki pri 

dodatnih treh vprašanjih, ki se navezujejo na sorodnika, pa smo uporabili Wilcoxonov test. 

Za proučevanje razlik med odgovori oseb s pridobljeno možgansko poškodbo glede na spol, 

stopnjo izobrazbe in pretečen čas od poškodbe pri vprašalniku QOLIBRI smo uporabili Mann-

Whitneyev test, za preverjanje razlik med starostnimi skupinami pa Kruskal-Wallisov test.  
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3.3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

V prvem delu predstavitve rezultatov so podrobneje predstavljeni rezultati vprašalnika EBIQ. 

V tem delu zajemamo raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki se nanašajo na področja težav, ki 

jih vključuje vprašalnik EBIQ ter na predstavitev in primerjavo rezultatov samoocene 

poškodovancev in njihovih sorodnikov. 

V nadaljevanju se osredotočamo na vprašalnik QOLIBRI, ki zajema oceno kakovosti življenja 

oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. V tem delu navajamo rezultate povprečne kakovosti 

življenja udeležencev na različnih področjih življenja glede na spol, starost, izobrazbo in število 

pretečenih let od nastanka poškodbe. 

V zadnjem delu predstavitve rezultatov so glede na najpogosteje izpostavljena področja težav 

in ugotovljena področja znižane kakovosti življenja predstavljene potrebe posameznikov s 

pridobljeno možgansko poškodbo v rehabilitacijskih programih. 

 

3.3.1 Področja težav  

 

RV1: Katera področja težav možganska poškodba zaznamuje bolj kot druga?  

 

Tabela 4 

Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti za spremenljivke vprašalnika področij težav 

po pridobljeni možganski poškodbi (EBIQ – samoocena) 

Spremenljivke  N Min 

      

Maks M    SD KA KS 

Vrednost 

S-W testa 

S-W 

(p-vrednost) 

Somatske motnje 20 1,00 2,60 1,61 0,46 0,80 0,05 0,93 0,15 

Kognicija 20 1,00 2,90 1,78 0,58 0,49 -0,86 0,93 0,17 

Motivacija 20 1,00 2,60 1,49 0,57 0,69 -1,17 0,80 0,00 

Impulzivnost 20 1,00 2,50 1,57 0,42 0,40 -0,65 0,94 0,27 

Depresija 20 1,00 2,40 1,56 0,48 0,38 -1,15 0,90 0,04 

Izoliranost 20 1,00 3,00 1,85 0,58 0,26 -0,79 0,95 0,37 

Fizične težave 20 1,00 2,30 1,53 0,34 0,82 0,57 0,92 0,09 

Komunikacija 20 1,00 3,00 1,89 0,58 0,10 -0,79 0,96 0,58 

Splošno 20 1,00 2,60 1,67 0,49 0,24 -1,25 0,94 0,22 

Opombe.: KA = koeficient asimetrije, KS = koeficient sploščenosti, p = statistična pomembnost 

 

Iz tabele je razviden velik razpon med minimalnimi in maksimalnimi odgovori, kar pomeni, da 

se kažejo razlike v odgovorih med udeleženci. Normalnost porazdelitve se kaže na vseh 

področjih, razen na področju motivacije (p = 0,00) in depresije (p = 0,04). 
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V povprečju se je pri odgovorih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo pokazalo, da imajo 

najpogosteje težave na področju komunikacije (M = 1,89), izoliranosti (M = 1,85) in kognicije 

(M = 1,78), najmanjkrat pa na področju fizičnih težav (M = 1,53) in motivacije (M = 1,49).  

Rezultati kažejo, da udeleženci v povprečju ne doživljajo različnih težav zelo pogosto, temveč 

predvsem občasno (1,5 < M < 2,5), in sicer na večini področij ocenjevanja.  

Tabela 5 

Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti za spremenljivke vprašalnika področij težav 

po pridobljeni možganski poškodbi (EBIQ – ocena sorodnika) 

Spremenljivke  N Min Maks 

    

M SD    KA     KS 

Vrednost  

S-W testa 

S-W 

(p-vrednost) 

Somatske motnje 20 1,00 2,50 1,70 0,48 0,05 -1,35 0,94 0,21 

Kognicija 20 1,00 2,77 1,85 0,49 0,02 -0,51 0,98 0,93 

Motivacija 20 1,00 3,00 1,84 0,67 0,16 -1,41 0,91 0,08 

Impulzivnost 20 1,00 2,69 1,65 0,51 0,64 -0,69 0,92 0,12 

Depresija 20 1,00 2,56 1,70 0,50 0,30 -0,89 0,94 0,26 

Izoliranost 20 1,00 2,75 1,76 0,50 0,27 -0,70 0,95 0,40 

Fizične težave 20 1,00 2,67 1,66 0,49 0,36 -0,66 0,94 0,27 

Komunikacija 20 1,00 3,00 1,94 0,53 -0,08 -0,15 0,96 0,46 

Splošno 20 1,00 2,47 1,80 0,47 -0,10 -1,28 0,94 0,26 

Opombe.: KA = koeficient asimetrije, KS = koeficient sploščenosti, p = statistična 

pomembnost 

 

Iz tabele je razviden velik razpon med minimalnimi in maksimalnimi odgovori sorodnikov, kar 

pomeni, da se kažejo razlike v njihovih odgovorih. Normalnost porazdelitve se kaže na vseh 

področjih ocenjevanja. 

Na splošno sorodniki ocenjujejo, da imajo poškodovanci največ težav na področju 

komunikacije (M = 1,94), kognicije (M = 1,85) in motivacije (M = 1,84), najmanj pa na 

področju fizičnih težav (M = 1,66) in težav z impulzivnostjo (M = 1,65). 

Rezultati kažejo, da po oceni sorodnikov osebe s pridobljeno možgansko poškodbo v povprečju 

ne doživljajo različnih težav zelo pogosto, temveč predvsem občasno (1,5 < M < 2,5), in sicer 

na večini področij ocenjevanja.  
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Ali so zaradi posledic poškodbe zaznamovana podobna področja pri večini sodelujočih? 

 

Tabela 6 

Surove vrednosti na posameznih področjih težav in  najbolj zaznamovana področja težav 

glede na posamezne osebe s pridobljeno možgansko poškodbo (EBIQ)

Opombe.: Som = somatske motnje; Kog = kognicija; Mot = motivacija; Imp = impulzivnost; 

Dep = depresija; Izo = izoliranost; Fiz = fizične težave; Kom = komunikacija; Spl = splošno 

  Spremenljivke                

Oseba Som Kog Mot Imp Depr Izol Fiz Kom Spl 
Najbolj zaznamovana področja 

težav 

1 1,50 1,46 1,00 1,08 1,22 1,50 1,17 2,50 1,29 
komunikacija, somatske motnje, 

izoliranost 

2 1,00 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 komunikacija, impulzivnost 

3 1,75 2,31 1,60 2,15 1,67 2,25 1,33 2,00 2,03 
kognicija, impulzivnost, 

izoliranost 

4 1,13 1,15 1,20 1,15 1,00 1,00 1,17 1,00 1,03 
Fizične težave, kognicija, 

impulzivnost 

5 2,63 2,77 2,20 2,15 2,44 3,00 1,50 2,50 2,56 
Kognicija, somatske motnje, 

komunikacija, splošno 

6 1,38 1,69 1,00 1,62 1,89 2,50 1,50 1,75 1,68 
Izoliranost, depresija, 

komunikacija 

7 1,50 1,15 1,00 1,46 1,22 1,25 1,17 1,00 1,18 
Somatske motnje, impulzivnost, 

izoliranost 

8 2,13 2,08 2,20 1,85 1,56 1,75 2,33 2,25 2,09 
Fizične težave, komunikacija, 

motivacija 

9 1,88 2,08 2,00 1,77 1,78 2,25 1,67 2,25 2,03 
Komunikacija, izoliranost, 

kognicija, splošno 

10 2,50 2,85 2,60 1,62 2,22 2,25 1,50 2,00 2,29 
Kognicija, motorika, somatske 

motnje 

11 1,25 1,46 1,00 1,77 1,78 1,75 1,67 2,25 1,65 
Komunikacija, depresija, 

impulzivnost 

12 1,00 1,38 1,00 1,31 1,11 1,50 1,17 1,25 1,21 
Izoliranost, kognicija, 

komunikacija 

13 1,38 1,85 1,20 1,77 1,67 2,25 1,33 3,00 1,76 
Komunikacija, izoliranost, 

kognicija 

14 1,75 2,69 2,40 2,46 1,89 2,75 2,00 2,75 2,35 
Komunikacija, izoliranost, 

impulzivnost 

15 2,13 2,31 2,20 1,92 2,00 1,75 2,17 2,00 2,24 
Kognicija, motivacija, fizične 

težave 

16 1,63 1,69 1,00 1,23 1,11 2,25 1,67 1,50 1,47 
Izoliranost, kognicija, fizične 

težave 

17 1,25 1,23 1,40 1,15 1,00 1,25 1,50 1,25 1,18 
Fizične t., somatske motnje, 

izolacija, komunikacija 

18 1,25 1,08 1,00 1,23 1,11 1,25 1,50 2,00 1,15 
Komunikacija, fizične t., 

izoliranost, somatske motnje 

19 1,75 1,92 1,00 1,69 2,33 2,00 1,67 1,50 1,85 Depresija, izoliranost, kognicija 

20 1,38 1,46 1,80 1,00 1,11 1,50 1,50 1,75 1,41 
Motivacija, komunikacija, 

izoliranost, fizične težave 
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Iz rezultatov je razvidno, da so pri več kot polovici (65 %) udeležencev najpogosteje izražene 

težave na področju komunikacije in izoliranosti. Posamezniki za področje komunikacije v 

večini navajajo, da občasno težko sodelujejo v pogovoru, imajo težave pri izražanju svojih misli 

in pustijo drugim, da prevzamejo pobudo v pogovorih. Na področju izoliranosti ocenjujejo, da 

občasno skrivajo svoja čustva pred drugimi, drugi ne razumejo njihovih težav, razmišljajo le o 

sebi, dvomijo v druge ter jim ne zaupajo.  

V povprečju polovica (50 %) udeležencev med najpogosteje izražene težave uvršča tudi 

področje kognicije, kjer zase ocenjujejo, da občasno ne dokončajo stvari v predvidenem času, 

si težko zapomnijo stvari, da jim načrtovanje aktivnosti povzroča težave, da morajo stvari delati 

počasi, da jih naredijo pravilno, da so zmedeni, se težko skoncentrirajo, imajo težave z 

vodenjem lastnih financ, da pri drugih ljudeh ne opazijo kakšne volje so, da so nesigurni v 

sprejemanju odločitev na splošno in tudi ob nevarnih situacijah, da pozabljajo kateri dan v tednu 

je, v novem okolju se ne znajdejo ter da pozabljajo na dogovore in opravke. 

Rezultati kažejo, da se pri približno tretjini udeležencev najpogosteje pojavljajo fizične težave 

(35 %), ter somatske motnje in impulzivnost (30 %). 

Pri manjšem številu udeležencev lahko iz rezultatov odberemo, da kot najpogosteje izražene 

težave opažajo na področjih depresije (15 %) in motivacije (10 %).  

 

Hipoteza 1:  

Predpostavljam, da bodo pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo glede na pogostost 

največkrat izražene težave na področju kognicije, komunikacije in pojav somatskih motenj 

ter znakov depresije. 

 

Hipotezo lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo le delno. Udeleženci namreč 

ocenjujejo, da imajo pri funkcioniranju v življenju največ težav prav na področjih komunikacije 

in kognicije, kar smo s hipotezo tudi predpostavljali. Med najpogosteje izpostavljena področja 

so udeleženci visoko uvrstili še področje izoliranosti, ki ga v hipotezi ne omenjamo. Ugotovitve 

raziskave kažejo, da večina udeležencev kot najpogosteje izražene težave ne izpostavlja težav 

na področju somatskih motenj in depresije, za katere smo domnevali, da se v povprečju 

pojavljajo zelo pogosto. 
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RV2: Na katerih področjih se ocena poškodovanca najbolj razlikuje od ocene njegovega 

sorodnika? 

Tabela 7 

Primerjava pojavnosti težav na posameznih področjih glede na oceno oseb s pridobljeno 

možgansko poškodbo in oceno njihovih sorodnikov (EBIQ) 

Spremenljivke 

 

M1 

(oseba s 

poškodbo) 

 

 

 

SD1 

M2 

(sorodnik 

poškodovanca) 

 

 

 

SD2 

 

 

Vrednost 

t-testa 

t-test 

(p-vrednost) 

Somatske motnje 1,61 0,46 1,70 0,48 -0,76 0,46 

Kognicija 1,78 0,58 1,85 0,49 -0,61 0,55 

Motivacija 1,49 0,57 1,84 0,67 -1,93 0,07 

Impulzivnost 1,57 0,42 1,65 0,51 -0,78 0,45 

 Depresija 1,56 0,48 1,70 0,50 -1,27 0,22 

Izoliranost 1,85 0,58 1,76 0,50 0,70 0,49 

Fizične težave 1,53 0,34 1,66 0,49 -1,44 0,17 

Komunikacija 1,89 0,58 1,94 0,53 -0,40 0,69 

Splošno 1,67 0,49 1,80 0,47 -1,11 0,28 

Opombe.: p = statistična pomembnost  

 

Iz tabele je razvidno, da se v povprečju odgovori poškodovancev in njihovih sorodnikov 

razlikujejo ter da so na večini področij sorodniki težave oseb s pridobljeno možgansko 

poškodbo ocenili kot bolj izražene kot osebe same. 

Nekoliko večjo pojavnost težav sorodniki v primerjavi s poškodovanci opažajo prav na vseh 

področjih težav, razen na področju izoliranosti (M1 = 1,85; M2 = 1,76). To je edino področje, 

kjer poškodovanci zase opažajo večjo izrazitost težav kot njihovi sorodniki. 

Odgovori se najbolj razlikujejo na področju motivacije (M1 = 1,49; M2 = 1,84), za katero 

sorodniki v primerjavi z odgovori poškodovancev zaznavajo veliko več težav kot pri drugih 

področjih. Sorodniki v sklopu področja motivacije v večji meri izpostavljajo, da 

poškodovancem občasno  primanjkuje interes za hobije v domačem okolju in izven domačega 

okolja, da jim primanjkuje interes za stvari, ki jih obdajajo, nimajo zanimanja za trenutno 

dogajanje, se počutijo nezmožne dokončati stvari ipd. Poškodovanci zase mislijo, da imajo na 

področju motivacije v primerjavi z drugimi področji najmanj težav.   

Najmanjša razlika v odgovorih med obema skupinama se pojavlja na področju komunikacije 

(M1 = 1,89; M2 = 1,94), kjer so si odgovori sorodnikov in poškodovancev najbolj podobni, 

razlika med povprečnimi vrednostmi odgovorov pa najmanjša. Izraženost in pogostost 

pojavljanja težav na tem področju vsi udeleženci zaznavajo zelo podobno. 

Kljub razlikam, ki se pojavljajo med odgovori poškodovancev in njihovimi sorodniki, pa razlike 

na nobenem izmed področij niso statistično pomembne.  
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RV3: Kako se razlikujejo odgovori oseb s pridobljeno možgansko poškodbo od odgovorov 

sorodnikov glede vpliva poškodbe na sorodnika? 

 

Tabela 5 

Primerjava odgovorov oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in njihovih sorodnikov glede 

vpliva poškodbe na sorodnika (EBIQ) 

Spremenljivke 

M1 

(oseba s 

poškodbo) 

 

 

SD1 

M2 

(sorodnik 

poškodovanca) 

 

 

SD2 

 

Vrednost  

W testa 

Wilcoxon t 

(p-vrednost) 

1. Spremembe v 

življenju po poškodbi 
2,45 0,69 2,50 0,51 -0,33 0,74 

2. Soočanje s težavami 

zaradi poškodbe  
2,00 0,65 2,20 0,70 -1,27 0,21 

3. Spremembe 

razpoloženja zaradi 

poškodbe 

1,65 0,81 2,00 0,73 -1,71 0,09 

Opombe.: p = statistična pomembnost  

Iz tabele je razvidno, da vsi udeleženci v povprečju menijo, da je poškodba sorodnikom vsaj 

malo spremenila življenje, da se sorodniki zaradi poškodbe soočajo z različnimi težavami in da 

se je malo spremenilo tudi njihovo razpoloženje.  

 

Rezultati kažejo, da v odgovorih poškodovancev in njihovih sorodnikov prihaja do minimalnih 

razlik. Sorodniki zase v splošnem na vseh področjih odgovarjajo, da jih je poškodba 

zaznamovala nekoliko bolj, kot to mislijo osebe s poškodbo. 

 

Najvišji odgovori obeh skupin udeležencev so pri 1. vprašanju (spremembe v življenju po 

poškodbi), kjer je tudi mogoče opaziti najmanjšo razliko med njihovimi odgovori (M1 = 2,45; 

M2 = 2,50). V splošnem so bili odgovori vseh udeležencev pri tem vprašanju najbolj usklajeni.  

 

Največja razlika v odgovorih je prisotna pri 3. vprašanju (M1 = 1,65; M2 = 2,00). Sorodniki 

ocenjujejo zase, da se je njihovo razpoloženje spremenilo nekoliko bolj, kot to ocenjujejo osebe 

s pridobljeno možgansko poškodbo. Čeprav v odgovorih obeh skupin v povprečju prihaja do 

manjših razhajanj, pa pri nobenem izmed vprašanj razlike v odgovorih niso statistično 

pomembne.    

 

Hipoteza 2: 

Domnevam, da se je življenje po možganski poškodbi spremenilo tudi sorodniku 

poškodovanega. 

Hipotezo lahko na podlagi dobljenih rezultatov v celoti potrdimo. Tako osebe s pridobljeno 

možgansko poškodbo kot tudi njihovi sorodniki v povprečju menijo, da se je življenje sorodniku 

spremenilo (M1 = 2,45; M2 = 2,50). Odgovori kažejo, da se odgovori obeh skupin v povprečju 

gibljejo med ''malo'' in ''zelo'' se je spremenilo. Večina sorodnikov se zaradi situacije 

poškodovanega svojca v življenju sooča z različnimi težavami (M2 = 2,20), poškodba pa je 

vplivala tudi na manjšo spremembo njihovega razpoloženja (M2 = 2,00).  
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3.3.2 Kakovost življenja 

 

Za določanje povprečne kakovosti življenja udeležencev smo uporabili vprašalnik QOLIBRI. 

Pri vseh področjih je udeleženec odgovarjal znotraj petstopenjske lestvice, ter lahko skupaj 

dosegel največ 100 točk. Možno število točk smo razdelili na 5 enakih delov ter s tem ustvarili 

kriterije za določanje višine kakovosti življenja udeležencev, pri čemer je: 

1. 0 - 20 točk = zelo nizka kakovost življenja 

2. 20 - 40 točk = nizka kakovost življenja 

3. 40 - 60 točk = povprečna kakovost življenja 

4. 60 - 80 točk = visoka kakovost življenja 

5. 80 - 100 točk = zelo visoka kakovost življenja. 

 

RV4: Na katerih področjih življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo je kakovost 

življenja v povprečju nizka in na katerih visoka? 

 

Tabela 6 

Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti za spremenljivke vprašalnika kakovosti 

življenja po pridobljeni možganski poškodbi (QOLIBRI) 

Opombe.: KA = koeficient asimetrije, KS = koeficient sploščenosti, p = statistična 

pomembnost 

Iz tabele je razviden velik razpon med minimalnimi in maksimalnimi odgovori, kar pomeni, da 

se kažejo razlike v odgovorih med udeleženci. Normalnost porazdelitve se kaže na vseh 

področjih, razen na področju socialnih odnosov (p = 0,04) in področju čustev (p = 0,02). 

 

Kakovost življenja pri udeležencih na nobenem izmed področij povprečno gledano ni nizka 

(Mmin = 56,00). Udeleženci v povprečju na testu dosegajo rezultate, ki nakazujejo na 

povprečno kakovost življenja in visoko kakovost življenja v življenju po poškodbi. V povprečju 

udeleženci ne dosegajo rezultatov, ki bi nakazovali na zelo visoko kakovost življenja 

(Mmaks = 70,89).  

 

Pri odgovorih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo se je v povprečju pokazalo, da jih v 

življenju po poškodbi najbolj motijo fizične težave (M = 56,00) in težave na področju čustev 

(M = 57,50). Na področju fizičnih težav jih v povprečju moti, da so počasnejši od drugih in 

okornejši, da doživljajo različne bolečine, vključno z glavoboli, da imajo težave z vidom ali 

sluhom ter da se soočajo z drugimi posledicami poškodbe glave. Na področju čustev v 

povprečju izpostavljajo, da jih moti, da se počutijo osamljeno, zdolgočaseno, nervozno, 

žalostno ali depresivno in jezno ali agresivno. Čeprav so te težave udeleženci izpostavili kot 

najbolj moteče, jih kljub temu rezultati uvrščajo v območje povprečne kakovosti življenja. 

Vrednost S-W Vrednost Levenov r 

Spremenljivke N Min Maks M SD KA KS S-W testa (p-vrednost) Lev. testa (p-vrednost)

Kognicija 20 7,14 100,00 59,29 24,26 -0,38 -0,19 0,97 0,65 0,22 0,80

Dojemanje sebe 20 46,43 100,00 70,89 16,80 0,27 -0,86 0,93 0,16 1,91 0,18

Avtonomija 20 50,00 100,00 70,00 13,88 0,56 0,03 0,95 0,34 0,27 0,77

Socialni odnosi 20 41,67 100,00 70,63 20,43 0,02 -1,43 0,90 0,04 0,46 0,64

Čustva 20 0,00 100,00 57,50 30,80 0,20 -1,11 0,88 0,02 0,19 0,83

Fizične težave 20 0,00 100,00 56,00 24,15 -0,42 0,09 0,97 0,89 1,68 0,22

Splošno počutje 20 37,50 91,67 65,21 16,07 0,03 -0,91 0,93 0,71 0,08 0,93
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Udeleženci v povprečju navajajo, da so najmanj zadovoljni tudi s področjem kognicije 

(M = 59,29) – rezultati jih uvrščajo na zgornjo mejo povprečne kakovosti življenja. V 

primerjavi z drugimi področji so na področju kognicije srednje zadovoljni s koncentracijo, 

izražanjem svojih misli, razumevanjem drugih ljudi, z zmožnostmi pomnjenja vsakdanjih 

stvari, sposobnostmi načrtovanja in reševanja vsakdanjih problemov, zmožnostmi sprejemanja 

odločitev, iznajdljivostjo v vsakdanjih situacijah in s hitrostjo mišljenja.  

  

Najvišje se rezultati udeležencev uvrščajo na področju dojemanja sebe (M = 70,89), socialnih 

odnosov (M = 70,63) in avtonomije (M = 70,00). Na omenjenih področjih bi iz rezultatov lahko 

sklepali, da je kakovost njihovega življenja visoka. Na področju dojemanja sebe so v povprečju 

zadovoljni z ravnjo svoje energije, s svojo motivacijo za delo, samopodobo, izgledom, z 

dojemanjem sebe, hkrati pa so v povprečju zadovoljni tudi s tem, kar so dosegli po poškodbi in 

zadovoljni glede na to, kako vidijo svojo prihodnost. Glede na socialne odnose so v povprečju 

zadovoljni z lastno sposobnostjo čutiti naklonjenost do drugih ljudi, z odnosi s člani družine, 

prijatelji in partnerjem oz. dejstvom, da partnerja nimajo. V povprečju so na tem področju 

zadovoljni s svojim spolnim življenjem in odnosom drugih ljudi do njih. Za področje 

vsakdanjega življenja in avtonomije za udeležence ugotavljamo, da so v povprečju zadovoljni 

z obsegom svoje neodvisnosti od drugih, z možnostmi početi stvari, ki jih radi počnejo, z 

lastnim izvajanjem hišnih opravil, z urejanjem osebnih financ, z udejstvovanjem v službi ali 

šoli, z vključevanjem v družbene ali druge aktivnosti in z obsegom odgovornosti za lastno 

življenje (npr. da so v svojem življenju glavni).  

Rezultati kažejo, da je kakovost življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo glede na 

splošno počutje v življenju povprečna (M = 65,21).  
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RV5: Kako se kakovost življenja udeležencev razlikuje glede na spol?  

Tabela 7 

Razlike v kakovosti življenja glede na spol (QOLIBRI) 

 

Spremenljivke 

 

Spol 

 

 N 

 

  M 

 

        SD 

Vrednost 

M-W testa 

Mann Whitney U 

    (p-vrednost) 

Kognicija Ženski 5 56,43 13,92 
-0,62 0,54 

Moški 15 60,24 27,19 

Dojemanje sebe Ženski 5 67,14 13,92 
-0,40 0,69 

Moški 15 72,14 17,92 

Avtonomija Ženski 5 63,57 9,91 
-1,15 0,25 

Moški 15 72,14 14,61 

Socialni odnosi Ženski 5 71,67 25,41 
-0,13 0,89 

Moški 15 70,28 19,53 

Čustva Ženski 5 61,00 35,60 
-0,27 0,79 

Moški 15 56,33 30,32 

Fizične težave Ženski 5 39,00 23,02 
-1,71 0,09 

Moški 15 61,67 22,41 

Splošno počutje Ženski 5 62,50 16,93 
-0,57 0,57 

Moški 15 66,11 16,28 

Opombe.: p = statistična pomembnost 

Iz tabele je razvidno, da se med moškimi in ženskami pojavljajo razlike glede na ocenjevanje 

področij kakovosti življenja. Pri primerjanju ugotovljene povprečne kakovosti življenja glede 

na spol so rezultati pokazali, da je kakovost življenja moških v povprečju višja od kakovosti 

življenja žensk. Rezultati kažejo, da je kakovost življenja moških in žensk visoka na vseh 

področjih, razen na dveh področjih pri ženskah: na področju kognicije (M = 56,43), kjer je 

kakovost življenja žensk povprečna ter na področju fizičnih težav (M = 39,00), kjer je kakovost 

življenja žensk nizka.   

Pri moških se je v povprečju pokazala višja kakovost življenja na področju 

kognicije (M = 60,24), dojemanja sebe (M = 72,14) in področju avtonomije (M = 72,14). 

Ugotovitve kažejo, da moške v primerjavi z ženskami manj motijo dejavniki s področja fizičnih 

težav (M = 61,67). Ženske v povprečju večje zadovoljstvo od moških doživljajo na področju 

socialnih odnosov (M = 71,67), manj pa jih motijo težave na področju čustev (M = 61,00). 

Največja razlika v kakovosti življenja moških in žensk se pojavlja na področju fizičnih težav, 

kjer se kaže, da ženske bolj motijo dejavniki s tega področja in znižujejo kakovost njihovega 

življenja (Mž = 39,00; Mm = 61,67).  

Glede na splošno počutje moški (M = 66,11) v povprečju dosegajo višjo kakovost življenja kot 

ženske (M = 62,50), splošna kakovost življenja obeh spolov pa je kljub razlikam visoka. 
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V splošnem se na področju zadovoljstva, motečih dejavnikov in splošnega počutja niso 

pokazale statistično pomembne razlike v kakovosti življenja med moškimi in ženskami. 

 

RV6: Kako se kakovost življenja oseb po možganski poškodbi razlikuje glede na stopnjo 

izobrazbe? 

Za odkrivanje razlik v kakovosti življenja glede na izobrazbo smo vse udeležence razdelili v 

dve skupini, in sicer glede na doseženo stopnjo izobrazbe. V prvi skupini je skupno 5 (25 %) 

udeležencev z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, končano osnovnošolsko izobrazbo in 

končanim skrajšanim programom osnovne šole. V drugi skupini je skupno 15 (75 %) 

udeležencev s končano srednješolsko in visokošolsko izobrazbo.  

 

Tabela 8 

Razlike v kakovosti življenja glede na izobrazbo (QOLIBRI) 

 

 

Spremenljivke 

 

 

Izobrazba 

 

 

 N 

 

      

M 

 

 

SD 

 

Vrednost 

M-W testa 

Mann 

Whitney U 

(p-vrednost) 

Kognicija Nedokončana OŠ, 

OŠ, skrajšan program SŠ 
5 60,00 30,56 

-0,09 0,93 
SŠ, VSŠ 15 59,05 23,06 

Dojemanje 

sebe 

Nedokončana OŠ, 

OŠ, skrajšan program SŠ 
5 70,71 21,49 

-0,04 0,96 
SŠ, VSŠ 15 70,95 15,85 

Avtonomija Nedokončana OŠ, 

OŠ, skrajšan program SŠ 
5 65,00 20,89 

-1,32 0,19 
SŠ, VSŠ 15 71,67 11,17 

Socialni 

odnosi 

Nedokončana OŠ, 

OŠ, skrajšan program SŠ 
5 67,50 29,81 

-0,40 0,69 
SŠ, VSŠ 15 71,67 17,55 

Čustva Nedokončana OŠ, 

OŠ, skrajšan program SŠ 
5 30,00 17,32 

-1,96 0,05 
SŠ, VSŠ 15 66,67 29,01 

Fizične težave Nedokončana OŠ, 

OŠ, skrajšan program SŠ 
5 37,00 26,83 

-1,84 0,07 
SŠ, VSŠ 15 62,33 20,34 

Splošno 

počutje 

Nedokončana OŠ, 

OŠ, skrajšan program SŠ 
5 62,50 23,75 

-0,44 0,66 
SŠ, VSŠ 15 66,11 13,63 

Opombe.: OŠ = osnovnošolska izobrazba; SŠ = srednješolska izobrazba; VSŠ = visokošolska 

izobrazba, p = statistična pomembnost 
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Iz tabele je razvidno, da se med udeleženci glede na različno doseženo izobrazbo pojavljajo 

razlike glede na ocenjevanje področij kakovosti življenja. Rezultati prikazujejo, da osebe z 

dokončano srednješolsko in visokošolsko izobrazbo v povprečju na večini področij dosegajo 

višjo kakovost življenja od oseb z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, dokončano 

osnovnošolsko izobrazbo in dokončanim skrajšanim programom srednješolske izobrazbe. 

Za udeležence z višjo izobrazbo rezultati kažejo, da je njihova kakovost življenja povprečna na 

področju kognicije (M = 59,05) ter visoka na področju čustev (M = 66,67), fizičnih težav 

(M = 62,33), splošnega počutja (M = 66,11), dojemanja sebe (M = 70,95), 

avtonomije (M = 71,67) in socialnih odnosov (M = 71,67). 

Rezultati kažejo, da je kakovost življenja oseb z nižjo izobrazbo nizka predvsem na področju 

čustev (M = 30,00) in na področju fizičnih težav (M = 37,00). Področje kognicije (M = 60,00) 

meji na zgornjo mejo povprečne kakovosti življenja. Kakovost življenja udeležencev z nižjo 

izobrazbo je visoka na področju avtonomije (M = 65,00), socialnih odnosov (M = 67,50), 

dojemanja sebe (M = 70,71) ter na področju splošnega počutja (M = 62,50).  

Največje razlike med odgovori obeh skupin se kažejo na področju čustev (Mnižja = 30,00; 

Mvišja = 66,67). 

Glede na splošno počutje imajo udeleženci z višjo izobrazbo (M = 66,11) v povprečju višjo 

kakovost življenja od udeležencev z nižjo izobrazbo (M = 62,50), kakovost življenja obeh 

skupin pa je v povprečju visoka. Na nobenem izmed področij kakovosti življenja med obema 

skupinama ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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RV7: Kako se kakovost življenja udeležencev razlikuje glede na starost? 

 

Za odkrivanje razlik v kakovosti življenja glede na starost smo vse udeležence razdelili v tri 

skupine. V prvi skupini je 8 (40 %) udeležencev starih do 39 let.V drugi skupini je 6 (30 %) 

udeležencev starih med 40 in 49 let, v tretji skupini pa 6 (30 %) udeležencev starih 50 let ali 

več.  

Tabela 9 

Preverjanje razlik med starostnimi skupinami (QOLIBRI) 

 

Spremenljivke 

 

Starost 

 

 N 

 

   M 

 

        SD 

Vrednost 

K-W testa  

K-W test 

(p-vrednost) 

Kognicija Do 39 let 8 58,93 21,26 
0,94 

 

 

0,12 

 

 

40-49 let 6 56,55 29,23 

50 let in več 6 62,50 26,99 

Dojemanje 

sebe 

Do 39 let 8 71,88 11,20 
0,79 

 

 

0,48 

 

 

40-49 let 6 72,62 22,55 

50 let in več 6 67,86 19,30 

Avtonomija Do 39 let 8 66,96 12,33 
0,67 

 

 

0,79 

 

 

40-49 let 6 73,81 13,30 

50 let in več 6 70,24 17,59 

Socialni 

odnosi 

Do 39 let 8 66,15 18,02 
0,73 

 

 

0,63 

 

 

40-49 let 6 75,00 24,01 

50 let in več 6 72,22 22,31 

Čustva Do 39 let 8 48,75 30,09 
0,55 

 

 

1,21 

 

 

40-49 let 6 72,50 33,13 

50 let in več 6 54,17 28,88 

Fizične težave Do 39 let 8 55,00 32,51 
0,79 

 

 

0,48 

 

 

40-49 let 6 51,67 21,60 

50 let in več 6 61,67 14,38 

Splošno 

počutje 

Do 39 let 8 69,27 16,51 

0,62 0,97 40-49 let 6 62,50 17,87 

50 let in več 6 62,50 15,37 

Opombe.: p = statistična pomembnost 
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Iz tabele je razvidno, da se med starostnimi skupinami v povprečju pojavljajo razlike v 

kakovosti življenja. 

Na področju kognicije udeleženci stari med 40 in 49 let v primerjavi z mlajšimi in starejšimi 

udeleženci dosegajo najnižjo kakovost življenja (M = 56,55). Kakovost življenja na področju 

kognicije je pri udeležencih skupin do 39 let in 40 do 49 let povprečna, medtem ko je pri skupini 

50 let ali več visoka (M = 62,50).   

Na področju dojemanja sebe dosega najvišjo kakovost življenja (M = 72,62) srednja skupina 

(40 do 49 let), najnižjo pa skupina 50 let in več (M = 67,86). Vse tri starostne skupine imajo na 

tem področju visoko kakovost življenja.  

Tudi na področju avtonomije dosega srednja skupina (40 do 49 let), v primerjavi z drugima 

skupinama, najvišjo kakovost življenja (M = 73,81). Najnižjo kakovost življenja na tem 

področju dosega skupina mlajših udeležencev do 39 let (M = 66,96). Vse tri starostne skupine 

imajo kljub razlikam na tem področju visoko kakovost življenja. 

Na področju socialnih odnosov rezultati kažejo najvišjo kakovost življenja za srednjo starostno 

skupino 40 do 49 let (M = 75,00), najnižjo pa za skupino do 39 let (M = 66,15). Vse tri starostne 

skupine imajo na tem področju visoko kakovost življenja. 

Na področju čustev najvišji rezultat dosega srednja starostna skupina (40 do 49 let), kar kaže 

na visoko kakovost življenja (M = 72,50). Najnižji rezultat na tem področju dosega skupina 

mlajših do 39 let (M = 48,75), katere kakovost življenja je na tem področju povprečna. Enako 

velja tudi za skupino starejših oseb, ki imajo 50 let ali več (M = 54,17).   

Na področju fizičnih težav se najvišje uvršča skupina starejših oseb, ki imajo 50 let ali več 

(M = 61,67), katerih kakovost življenja je na tem področju visoka. Najnižjo kakovost življenja 

na tem področju dosega srednja starostna skupina 40 do 49 let (M = 51,67), katere 

kakovost življenja je povprečna. 

Čeprav skupina najmlajših oseb starih do 39 let na štirih področjih (dojemanje sebe, avtonomija, 

socialni odnosi, čustva) v primerjavi z ostalima skupinama dosega najnižjo kakovost življenja, 

je kakovost življenja te skupine na področju splošnega počutja najvišja (M = 69,27). Ostali dve 

skupini se uvrščata nekoliko nižje (M = 62,50). Za kakovost življenja vseh treh skupin na 

področju splošnega počutja bi lahko na podlagi rezultatov rekli, da je visoka.  

Najvišje rezultate na vseh področjih v povprečju dosega srednja starostna skupina (40 do 49 

let), najnižje pa mlajša starostna skupina (do 39 let). Kakovost življenja je pri vseh treh 

starostnih skupinah v večini povprečna ali visoka. Kljub razlikam med posameznimi 

starostnimi skupinami udeležencev pa ugotavljamo, da razlike v kakovosti življenja glede na 

starost niso statistično pomembne. 
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RV8: Kako se kakovost življenja udeležencev razlikuje glede na število pretečenih let od 

poškodbe? 

Za odkrivanje razlik v kakovosti življenja glede na število pretečenih let od poškodbe smo vse 

udeležence razdelili v dve skupini. V prvi skupini je 10 (50 %) udeležencev, pri katerih je od 

poškodbe minilo največ 10 let. V drugi skupini je 10 (50 %) udeležencev, pri katerih je od 

poškodbe minilo več kot 10 let. 

 

Tabela 10 

Razlike v kakovosti življenja glede na leta od poškodbe (QOLIBRI) 

Spremenljivke Število let od 

poškodbe 

 

 N 

 

    M 

 

SD 

Vrednost 

M-W testa 

Mann Whitney 

U (p-vrednost) 

Kognicija Do 10 let 10 59,29 19,14 
-0,19 0,85 

Več kot 10 let 10 59,29 29,60 

Dojemanje 

sebe 

Do 10 let 10 72,86 12,05 
-0,50 0,62 

Več kot 10 let 10 68,93 21,03 

Avtonomija Do 10 let 10 69,29 8,45 
-0,19 0,85 

Več kot 10 let 10 70,71 18,27 

Socialni 

odnosi 

Do 10 let 10 75,83 13,86 
-1,07 0,29 

Več kot 10 let 10 65,42 25,08 

Čustva Do 10 let 10 77,50 28,11 
-2,67 0,01 

Več kot 10 let 10 37,50 17,99 

Fizične 

težave 

Do 10 let 10 69,00 17,29 
-2,35 0,02 

Več kot 10 let 10 43,00 23,59 

Splošno 

počutje 

Do 10 let 10 66,25 12,95 
-0,38 0,70 

Več kot 10 let 10 64,17 19,36 

Opombe.: p = statistična pomembnost 

 

Razlike v kakovosti življenja glede na število let od poškodbe se pojavljajo na vseh področjih, 

razen na področju kognicije, kjer obe skupini udeležencev dosegata enak rezultat (M = 59,29). 

Na večini izmed preostalih področij višjo kakovost življenja dosegajo osebe, pri katerih je od 

poškodbe minilo do 10 let. To so področja dojemanja sebe (M = 72,86), socialnih 

odnosov (M = 75,83), čustev (M = 77,50), fizičnih težav (M = 69,00) in področje splošnega 

počutja (M = 66,25). Osebe, pri katerih je od nastanka poškodbe minilo več kot 10 let, višjo 

kakovost življenja od prve skupine dosegajo le na področju avtonomije (M = 70,71). 

Skupina oseb, pri katerih je od poškodbe minilo do 10 let, v povprečju dosega visoko kakovost 

življenja na večini področij, razen na področju kognicije, kjer je na zgornji meji povprečne 

kakovosti življenja (M = 59,29). Druga skupina oseb, pri katerih je od poškodbe minilo več kot 

10 let, se v povprečju na vseh področjih uvršča v povprečno ali visoko kakovost življenja, razen 

na področju čustev, kjer je kakovost njihovega življenja nizka (M = 37,50). 
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Statistično pomembne razlike v kakovosti življenja obeh skupin se pojavljajo na področju 

čustev (p = 0,01) in fizičnih težav (p = 0,02), kjer se za osebe, pri katerih je minilo več kot 10 

let od poškodbe, kaže nižja kakovost življenja v primerjavi z drugo skupino oseb. Prva skupina 

oseb (do 10 let od poškodbe) na področju čustev (M = 77,50) v povprečju dosega visoko 

kakovost življenja, podobno tud na področju fizičnih težav (M = 69,00). Druga skupina (več 

kot 10 let od poškodbe) na področju čustev (M = 37,50) dosega nizko kakovost življenja, na 

področju fizičnega počutja (M = 43,00) pa se uvršča v spodnji del povprečne kakovosti 

življenja.  

 

Hipoteza 3: 

Domnevam, da obstajajo statistično pomembne razlike v kakovosti življenja oseb po 

možganski poškodbi glede na izobrazbo, spol, starost in pretečen čas od nastanka poškodbe. 

Hipotezo lahko na podlagi rezultatov potrdimo le delno. Ugotovitve namreč kažejo, da se 

kakovost življenja minimalno razlikuje glede na spol, starost in izobrazbo. Razlike med 

različnimi skupinami za vse tri dejavnike so zelo majhne in niso statistično pomembne. Pri 

ugotavljanju kakovosti življenja glede na število pretečenih let od poškodbe se statistično 

pomembne razlike v kakovosti življenja. Pomembne razlike se pojavljajo na področju čustev 

(p = 0,01) in fizičnih težav (p = 0,02), kjer se za osebe, pri katerih je minilo več kot 10 let od 

poškodbe, kaže nižja kakovost življenja v primerjavi z drugo skupino oseb. Le eden izmed vseh 

naštetih dejavnikov (število let od poškodbe) torej statistično pomembno vpliva na razlike v 

kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. 

 

 

3.3.3 Potrebe poškodovanih v rehabilitacijskih programih 

 

RV9: Kakšne so potrebe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v rehabilitacijskih 

programih glede na ugotovljeno kakovost življenja in področja težav? 

 

Ugotovitve kažejo, da se osebe s pridobljeno možgansko poškodbo še več let po poškodbi v 

povprečju najpogosteje srečujejo s težavami na področju kognicije (M = 1,78), komunikacije 

(M = 1,89) in s težavami na področju izoliranosti (čustev, vedenja) (M = 1,85). Glede na 

opažanja njihovih sorodnikov ugotavljamo, da, enako kot poškodovanci, med najbolj kritična 

področja težav uvrščajo področja kognicije (M = 1,85) in komunikacije (M = 1,94). Za razliko 

od oseb s pridobljeno možgansko poškodbo najpogosteje izpostavljajo še številne težave s 

področja motivacije (M = 1,84). Osebe s pridobljeno možgansko poškodbo imajo v povprečju 

najnižjo kakovost življenja na področju fizičnih težav (M = 56,00) in na področju čustev 

(M = 57,50). 

Glede na ugotovljeno kakovost življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in najbolj 

izrazita področja težav, se potrebe v rehabilitacijskih programih kažejo na področju kognicije, 

komunikacije, vedenja, čustev in fizičnih težav. 
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3.4 SKLEP 
 

Z raziskavo smo odkrili področja težav, ki po pridobljeni možganski poškodbi najbolj vplivajo 

na kakovost življenja skupine udeležencev s pridobljeno možgansko poškodbo. Osrednji 

element raziskovanja je bila samoocena poškodovanega ter ocena njegovega sorodnika, za 

katerega nas je zanimalo, če funkcioniranje poškodovanega sorodnika doživlja podobno kot 

poškodovanec sam, ter v kakšni meri je poškodba zaznamovala in spremenila tudi njegovo 

življenje. S proučevanjem smo želeli ugotoviti katera področja kakovosti življenja možganska 

poškodba zaznamuje najbolj in katera najmanj ter kakšna je povprečna kakovost življenja 

udeleženih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo glede na različne dejavnike (spol, starost, 

izobrazba in število let od poškodbe). Na podlagi dobljenih rezultatov smo ocenili nekatere 

potrebe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v rehabilitacijskih programih. 

V prvem delu predstavitve rezultatov, ki smo ga poimenovali področja težav, so zastopana 

različna izbrana področja funkcioniranja z vključenimi številnimi posledicami pridobljene 

možganske poškodbe. Spremembe na področju kognicije, motivacije, komunikacije ter 

pojavljanje somatskih motenj, impulzivnosti, depresije, izoliranosti in fizičnih težav lahko zelo 

zaznamujejo in posežejo v življenje poškodovanega in njegove družine ter hkrati znižujejo 

kakovost njihovih življenj. 

H1: Predpostavljam, da bodo pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo glede na pogostost 

največkrat izražene težave na področju kognicije, komunikacije in pojav somatskih motenj ter 

znakov depresije. Hipotezo lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo le delno. 

Ugotovitve raziskave namreč kažejo, da večina poškodovancev in njihovih sorodnikov še več 

let po poškodbi največ težav opaža na področju komunikacije, izoliranosti in kognicije, redki 

posamezniki pa tudi na področju znakov depresije in somatskih motenj. Glede na dobljene 

rezultate bi lahko potegnili podobne zaključke kot nekateri drugi avtorji. Johansson in 

Rönnbäck (2012) ugotavljata, da so prav kognitivni primanjkljaji po pridobljeni možganski 

poškodbi izmed vseh področij težav najpogosteje izpostavljeni. Cadonic in Albensi (2014) 

navajata, da poškodba na področju kognitivnih funkcij povzroči posledice na pozornosti in 

koncentraciji, spominu in hitrosti procesiranja informacij, drugi avtorji (Konrad idr., 2010) pa 

tem težavam dodajajo še težave s področja izvršilnih funkcij in posledično jezika oz. 

komunikacije. Kognitivni primanjkljaji namreč vplivajo tudi na pomembne vidike 

sporazumevanja (pozornost, spomin, izražanje, načrtovanje itd.), kar lahko povzroči težave tako 

na receptivnem kot tudi na ekspresivnem področju sporazumevanja. Pogosto so po možganski 

poškodbi prisotne tudi posledice na čustveno-vedenjskem področju. V možganih je namreč 

središče doživljanja in nadzorovanja naših čustev in vedenja. Ko se možgani pretresejo, 

obtolčejo in posledično poškodujejo, to pomembno vpliva in zaznamuje posameznikova čustva 

in vedenje (Powell, 2007). Navedbe avtorjev lahko z rezultati raziskave potrdimo, saj se 

omenjene težave pri večini udeležencev občasno pojavljajo še več let po poškodbi.  Udeleženci 

na področju kognicije opažajo, da občasno ne dokončajo stvari v predvidenem času, si težko 

zapomnijo stvari, težave jim povzroča načrtovanje aktivnosti, stvari morajo delati počasi, da jih 

naredijo pravilno, so zmedeni, se težko skoncentrirajo, imajo težave z vodenjem lastnih financ, 

pri drugih ljudeh ne opazijo kakšne volje so, v sprejemanju odločitev na splošno in tudi ob 

nevarnih situacijah so nesigurni, pozabljajo, kateri dan v tednu je, v novem okolju se ne znajdejo 

ter pozabljajo na dogovore in opravke. Za področje komunikacije v večini navajajo, da občasno 

težko sodelujejo v pogovoru, imajo težave pri izražanju svojih misli in pustijo drugim, da 

prevzamejo pobudo v pogovorih. Za področje izoliranosti izpostavljajo, da skrivajo svoja 

čustva pred drugimi, da drugi ne razumejo njihovih težav, razmišljajo le o sebi, dvomijo v druge 

ter jim ne zaupajo.  



Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo Mateja Balanč 

55 
 

Fraley (1998) navaja, da so raziskave v preteklih letih za obdobja po pridobljeni možganski 

poškodbi pokazale tudi pojavnost depresije, upad motivacije in pojav somatskih motenj. Vse to 

lahko nastane zaradi možganske poškodbe in okvare določenih delov možganov ali pa kot 

posledica normalnega odziva na izgube in omejitve, ki jih je v njihovo življenje prinesla 

poškodba. Značilno naj bi bilo, da je zanimanje za najrazličnejše dejavnosti manjše, 

poškodovanci izgubijo voljo do življenja in večji del dneva preživijo žalostni. Pogosto se 

pojavlja, da so slabo energetsko opremljeni, izredno utrujeni, imajo motnje spanja in so brez 

apetita, značilna pa je tudi izguba telesne teže. Pogosto se počutijo manjvredne, doživljajo 

občutke krivde in mislijo na smrt. Tega za večino udeležencev v raziskavi ne moremo potrditi. 

Večina njihovih sorodnikov sicer navaja, da pri poškodovancih opažajo nižjo raven 

motiviranosti in interesa, česar pa poškodovanci sami zase ne izpostavljajo pogosto. Težave na 

področju somatskih motenj, depresije in motiviranosti se občasno pojavljajo le pri manjšem 

številu udeležencev in ne pri večini, kot smo predvidevali s hipotezo.  

V. Košorok (2005) zapisuje, da nekatere posledice možganske poškodbe vplivajo tudi na druga 

področja poškodovančevega življenja in povzročijo spremembe v njegovi družini in drugih 

socialnih okoljih. Nobena družina na poškodbo glave namreč ni vnaprej pripravljena, zaradi 

česar se ji je še težje nenadoma soočiti s problemi, ki jih sama poškodba prinaša. Življenje se 

jim obrne na glavo, družinske vloge so okrnjene, obstajajo stiske zaradi negotovosti 

zdravstvenega stanja poškodovanega svojca, zmanjkuje jim časa za druge aktivnosti ipd. 

Različni avtorji že vrsto let proučujejo kako možganska poškodba posameznika zaznamuje 

njegove svojce, ki se jih vedno bolj vključuje v kontekst celostne rehabilitacije ter nudenja 

pomoči in podpore. 

H2: Domnevam, da se je življenje po možganski poškodbi spremenilo tudi sorodniku 

poškodovanega. Hipotezo lahko na podlagi rezultatov v celoti potrdimo. Tako osebe s 

pridobljeno možgansko poškodbo kot tudi njihovi sorodniki v povprečju menijo, da se je 

sorodniku življenje vsaj malo spremenilo. Večina sorodnikov se zaradi situacije poškodovanega 

svojca v življenju sooča z različnimi težavami, poškodba pa je vplivala tudi na spremembo 

njihovega razpoloženja.  

V drugem delu predstavitve rezultatov smo se usmerili na merjenje sprememb v 

kakovosti življenja na tipičnih področjih, ki jih zaznamuje možganska poškodba. Področja 

kognicije, dojemanja sebe, avtonomije, socialnih odnosov, čustev in fizičnih težav so tudi v 

literaturi največkrat omenjena področja kakovosti življenja, na katera lahko možganska 

poškodba močno poseže. Šele poškodovančevo subjektivno dojemanje posledic poškodbe pa 

nam prav zares pokaže, v kolikšni meri je poškodba vplivala na kakovost njegovega življenja. 

Pri osebah s pridobljeno možgansko poškodbo se v ospredje postavi kakovost življenja v 

kontekstu zdravja, kar pomeni, da kakovost življenja lahko po poškodbi v večji meri postane 

odvisna od zdravstvenega stanja posameznika. Ryff in Singer (2000) pa pri tem opozarjata, da 

prisotnost posledic poškodb ne smemo avtomatsko enačiti z upadom od zdravja odvisne 

kakovosti življenja. Tako, kot sta si dva človeka z enakim primanjkljajem med seboj različna, 

se namreč razlikujejo tudi vplivi, ki jih ima poškodba na posameznikovo kakovost življenja. Da 

je življenje posameznika kakovostno, je potrebno veliko več kot le objektivna ocena stopnje 

zdravja posameznika. Coulter (1997) pravi, da resnično vrednost in vpliv poškodbe na kakovost 

življenja določi šele posameznik s svojim subjektivnim pogledom nanjo. Prav to dokazujejo 

ugotovitve naše raziskave, saj udeleženci s pridobljeno možgansko poškodbo v povprečju 

ocenjujejo, da je njihova kakovost življenja povprečna in na nekaterih področjih tudi visoka. 

To potrjuje dejstvo, da posledic pridobljene možganske poškodbe ni mogoče enačiti z upadom 

kakovosti življenja posameznikov. Kljub temu, da večina poškodovancev in njihovih 

sorodnikov izpostavlja občasno pojavljanje težav na področju kognicije, fizičnih težav in 
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težav s področja čustev, je kakovost življenja udeležencev povprečna, na področju dojemanja 

sebe, avtonomije in socialnih odnosov pa v povprečju visoka. Čeprav se torej težave na različnih 

področjih funkcioniranja po poškodbi pri večini udeležencev pojavljajo vsaj občasno, lahko iz 

rezultatov sklepamo, da ni nujno, da te težave zelo znižajo kakovost življenja posameznika. 

H3: Domnevam, da obstajajo statistično pomembne razlike v kakovosti življenja oseb po 

možganski poškodbi glede na izobrazbo, spol, starost in pretečen čas od nastanka poškodbe. 

Hipotezo lahko na podlagi rezultatov potrdimo le delno. Ugotovitve namreč kažejo, da se 

kakovost življenja razlikuje glede na spol, starost in izobrazbo, razlike med različnimi 

skupinami pa so zelo majhne in niso statistično pomembne. Pri ugotavljanju kakovosti življenja 

glede na število pretečenih let od poškodbe se statistično pomembne razlike pojavljajo na dveh 

področjih. Le eden izmed vseh naštetih dejavnikov (število let od poškodbe) torej statistično 

pomembno vpliva na razlike v kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. 

Kakovost življenja moških udeležencev je v povprečju višja od kakovosti življenja žensk. Ne 

glede na razlike pa je povprečna kakovost življenja obeh spolov visoka. Pri ugotavljanju 

kakovosti življenja glede na starost, so rezultati pokazali, da ima najvišjo kakovost življenja 

skupina oseb starih med 40 in 49 let, sledi ji skupina starejših udeležencev, ki so stari 50 let ali 

več, najnižjo kakovost življenja je mogoče opaziti za mlajšo starostno skupino oseb, starih do 

39 let. Kakovost življenja pri vseh treh starostnih skupinah je kljub razlikam med njimi v večini 

povprečna ali visoka, razlike v kakovosti življenja glede na starost pa niso statistično 

pomembne. Pri ugotavljanju kakovosti življenja glede na stopnjo dosežene izobrazbe smo 

ugotovili, da osebe z višjo izobrazbo (dokončano srednješolsko in visokošolsko izobrazbo) v 

povprečju na večini področij dosegajo višjo kakovost življenja od oseb z nižjo izobrazbo 

(nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, dokončano osnovnošolsko izobrazbo in dokončanim 

skrajšanim programom srednješolske izobrazbe). Kakovost življenja obeh skupin je ne glede 

na razlike v povprečju visoka, na nobenem izmed področij kakovosti življenja med obema 

skupinama pa ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Pri ugotavljanju kakovosti življenja 

glede na število pretečenih let od nastanka poškodbe na večini izmed področij višjo kakovost 

življenja dosegajo osebe, pri katerih je od poškodbe minilo do največ 10 let. Statistično 

pomembne razlike v kakovosti življenja obeh skupin se pojavljajo na področju čustev in 

fizičnih težav, kjer se za osebe, pri katerih je minilo več kot 10 let od poškodbe, kaže nižja 

kakovost življenja v primerjavi z drugo skupino oseb (do 10 let). Zadnji del hipoteze lahko 

torej potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike v kakovosti življenja oseb po 

možganski poškodbi glede na pretečen čas od nastanka poškodbe, prvi del pa ovržemo, saj 

razlike v kakovosti življenja glede na spol, starost in izobrazbo niso statistično pomembne. 

Vse ugotovitve dajejo smernice za večjo pomoč in podporo osebam s pridobljeno možgansko 

poškodbo v rehabilitacijskih programih na različnih področjih. Večina poškodovancev v 

največjem deležu kot najizrazitejše težave izpostavlja težave s področja kognicije, 

komunikacije in s področja izoliranosti (čustev, vedenja), kjer se kažejo njihove največje 

potrebe po podpori in pomoči v sklopu rehabilitacijskih programov še leta po nastanku 

poškodbe. Za osebe, pri katerih je od poškodbe minilo že več kot 10 let, ugotavljamo nizko 

kakovost življenja na področju čustev in nizko povprečno kakovost življenja na področju 

fizičnih težav. Kljub temu, da so poškodovanci po nastanku poškodbe deležni dolgotrajne 

rehabilitacije, se po več letih še vedno kažejo težave na nekaterih področjih kakovosti življenja. 

Rehabilitacijski proces in nudenje pomoči tako po vključitvi poškodovanca nazaj v vsakdanje 

življenje ne bi smelo biti nikoli prav zares zaključeno. Težav, ki se pojavljajo, pa ne opažajo 

zgolj poškodovanci sami, temveč tudi njihovi bližnji. Glede na opažanja sorodnikov 

ugotavljamo, da podobno kot poškodovanci za najbolj kritična področja težav izpostavljajo 

področja kognicije in komunikacije. Ti dve ključni področji za čim bolj kakovostno vsakdanje 

življenje in vključevanje v družbo zajemata široko paleto rehabilitacijskih dejavnosti in 
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zahtevata vključevanje različnih strokovnjakov v proces rehabilitacije. Potreba po timskem 

sodelovanju oz. povezovanju strokovnjakov različnih strok je na tem mestu ključnega pomena. 

Pomembno pa je tudi sodelovanje s svojci poškodovanega. Sorodniki namreč lahko opazijo 

stvari, ki se jih poškodovanci zase niti ne zavedajo ali jih ne želijo povedati (npr. ker jih je 

sram), strokovnjaki pa jih zaradi številnih drugih področij težav lahko spregledajo. V raziskavi 

so odgovori sorodnikov pokazali še dodatno dimenzijo težav, kjer bi poškodovanci potrebovali 

podporo – področje motivacije. Čeprav poškodovanci sami tega področja ne izpostavljajo kot 

problematičnega, ocene sorodnika v rehabilitacijskem procesu ni smiselno zanemariti. 

Poškodovanim se s poškodbo lahko v trenutku popolnoma spremeni življenje, zaradi česar 

lahko izgubi voljo do različnih dejavnosti in aktivnosti, ki jih je imel rad pred poškodbo. Pomoč 

je potrebno ponuditi tudi na tem področju, posameznika spodbujati k različnim dejavnostim, 

doživljanju uspeha, pozitivnih občutkov ipd. Pomoč in podporo pa je potrebno ponuditi tudi 

svojcem. Rezultati raziskave namreč kažejo, da poškodba zaznamuje in spremeni tudi njihovo 

življenje, splošno razpoloženje in da se tudi oni soočajo z najrazličnejšimi težavami zaradi 

poškodovančeve situacije.  

Čeprav skupina oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, ki je vključena v to raziskavo, na 

večini področij v povprečju doživlja povprečno ali celo visoko kakovost življenja, na nobenem 

področju ne dosega zelo visoke kakovosti življenja. Osebe so v povprečju s svojim življenjem 

zadovoljne, kar pa ne pomeni, da ničesar ni možno izboljšati. Na področju rehabilitacije,  

nudenja pomoči in podpore je kljub temu potrebno stremeti k doseganju čim višje kakovosti 

življenja oseb. 

 

Pomanjkljivosti raziskave 

Največja pomanjkljivost raziskave je bil predvsem majhen vzorec udeležencev. V vzorec naše 

raziskave smo želeli zajeti posameznike s pridobljeno možgansko poškodbo, ki nimajo težav z 

razumevanjem govora ter imajo dovolj visoke sposobnosti za odgovarjanje na vprašanja oz. 

sposobnosti za opredelitev svojega odgovora znotraj 3- in 5-stopenjske lestvice. Številne osebe 

s pridobljeno možgansko poškodbo slabo razumejo govor, imajo očitne kognitivne 

primanjkljaje ali pa ne bi zmogle odgovarjati na vprašanja, zaradi česar jih ni bilo mogoče 

vključiti v raziskavo. Predvidevamo, da bi za raziskavo lahko pridobili več oseb, če bi zbiranje 

podatkov in celotna raziskava potekala daljše časovno obdobje. 

Druga pomanjkljivost je bil neenakomeren vzorec udeležencev na področju spola in izobrazbe. 

V raziskavo je bilo vključenih več moških kot žensk, kar je za analizo podatkov pomenilo 

neenakomeren vzorec, ki se je pojavil tudi pri ugotavljanju kakovosti življenja glede na 

izobrazbo, kjer smo udeležence glede na stopnjo dosežene izobrazbe razdelili v dve skupini, 

zato da je bila analiza podatkov sploh mogoča. Če bi namreč udeležence razdelili v več skupin, 

bi bil lahko v kateri izmed skupin le po en udeleženec. Neenakomernost vzorca glede na spol 

pa je hkrati potrdila ugotovitve nekaterih avtorjev (Radonjič-Miholič, 1996; Grabljevec in 

Šešok, 2010 idr.), da med poškodovanci lahko najdemo večje število moških kot žensk. 

 

Uporabna vrednost raziskave; prispevek k teoriji, znanosti in praksi 

Kljub nekaterim pomanjkljivostim ima raziskava različne uporabne vrednosti. Vključuje 

strnjen pregled literature in raziskav na temo možgani, možganske poškodbe, rehabilitacija in 

kakovost življenja vezana na pridobljeno možgansko poškodbo. Zapisano bo lahko v pomoč 

drugim raziskovalcem, ki se bodo pri raziskovanju ukvarjali s področjem kakovosti življenja 

oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Za področje specialne in rehabilitacijske 
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pedagogike magistrsko delo osvetljuje nekatere vidike raziskovanja od zdravja odvisne 

kakovosti življenja ter izpostavlja nekatere potrebe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v 

rehabilitacijskih programih. Z raziskovalnim delom smo želeli opozoriti na pomembnost 

kakovosti življenja in subjektivnega dojemanja posameznika v procesu rehabilitacije in hkrati 

opozoriti na področja težav, ki se lahko zaradi poškodbe pojavljajo še več let po poškodbi ter 

vplivajo na kakovost življenja. Z nalogo pa nismo želeli izpostaviti le posameznika s 

pridobljeno možgansko poškodbo, temveč opozoriti tudi na njegove svojce, ki se prav tako 

soočajo z različnimi težavami ter v procesu rehabilitacije potrebujejo ustrezno pomoč in 

podporo. Z raziskavo smo hoteli pokazati, da lahko večkrat zmotno sklepamo, kakšno naj bi 

bilo posameznikovo subjektivno doživljanje poškodbe in kako poškodba vpliva na kakovost 

njegovega življenja. Želeli smo prikazati, v kakšni meri poškodba lahko zaznamuje tudi 

življenje svojcev. Ocenjujemo namreč, da dobro poznavanje področij težav in področij 

kakovosti življenja, ki jih možganska poškodba najbolj zaznamuje, lahko pomeni izbiranje 

primernejših programov pomoči in podpore za vsakega posameznika. Raziskava je razkrila 

dejstva o posameznikih, ki jih pri vsakdanjem delu z njimi lahko spregledamo ter nam 

omogočila vpogled v posameznikovo lastno subjektivno oceno težav in oceno kakovosti 

njegovega življenja ter vpliva poškodbe na njegovo življenje.  

Želimo si, da bi raziskava za strokovnjake pomenila spodbudo za čim večjo vključevanje 

poškodovanca in njegovega subjektivnega dojemanja poškodbe v pripravo rehabilitacijskega 

programa ter za strmenje k upoštevanju individualnosti in edinstvenosti posameznika in 

njegovih svojcev. Želimo si, da bi raziskava pripomogla k večjemu nadaljnjemu raziskovanju 

kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in sprotnega ugotavljanja potreb 

teh posameznikov v rehabilitacijskih programih. Želimo si, da bi strokovnjaki pri delu v 

čimvečji meri upoštevali ugotovitve tovrstnih raziskav. 

 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V nadaljnjem raziskovanju bi lahko raziskali razlike med kakovostjo življenja oseb s 

pridobljeno možgansko poškodbo in med splošno populacijo, saj bi nam tovrstno raziskovanje 

pokazalo bolj celostno sliko kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. 

Raziskali bi lahko tudi organizacije in institucije v katere se vključujejo osebe s pridobljeno 

možgansko poškodbo ter poskušali ugotoviti ali se njihovi programi skladajo z željami, interesi 

in pomembnimi področji kakovosti življenja za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. 

Raziskovali bi lahko, v kolikšni meri se na slovenskih tleh v praksi v rehabilitacijske programe 

vključuje subjektivno oceno kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ter v 

kolikšni meri se to oceno pri izvajanju programov tudi upošteva. Bolj poglobljeno bi v 

nadaljnjih raziskavah lahko raziskali tudi pomen svojcev, njihove vloge v času rehabilitacije in 

njihov vpliv na kakovost življenja poškodovanega. Raziskovanje bi med drugim lahko usmerili 

le na svojce in njihovo doživljanje poškodbe, na njihovo kakovost življenja ter na potrebe v 

času sorodnikove rehabilitacije in kasneje.  
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PRILOGE 
 

Priloga 1:   EBIQ (European Brain Injury Questionnaire) 

SAMOOCENA 

Ta vprašalnik se nanaša na številne težave in izzive, s katerimi se ljudje srečujemo v svojem 

življenju. Z vprašalnikom bi radi izvedeli v kolikšni meri ste v preteklem mesecu doživljali 

spodaj naštete izzive in težave. Prosimo, da preberete vsako postavko vprašalnika in za svoj 

odgovor označite krogec pod "nikoli", "občano" ali "zelo pogosto". Pri posameznih postavkah 

se ne zadržujte predolgo, temveč označite svoj prvi, najhitrejši odgovor. 

 

 

 

 

 

01 Imam glavobole    

02 Ne dokončam stvari v predvidenem času    

03 Prehitro se odzovem na besede ali dejanja drugih    

04 Težko si zapomnim stvari    

05 Težko sodelujem v pogovoru    

06 Drugi ne razumejo mojih težav    

07 Vsaka dejavnost se mi zdi zelo naporna    

08 Načrtovanje aktivnosti mi povzroča težave    

09 Počutim se, kot da moja prihodnost nima smisla    

10 Imam izbruhe jeze    

11 Sem zmeden    

12 Počutim se osamljen, tudi ko sem v družbi    

13 Razpoloženje mi niha brez razloga    

14 Občutek imam, da me drugi ‘’obsojajo’’    

15 Stvari moram delati počasi, da jih naredim pravilno    

16 Sem omotičen    

17 Skrivam svoja čustva pred drugimi    

18 Sem žalosten    

19 Sem ukazovalen in dominanten    

20 Drugi me morajo spomniti na osebno higieno    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  Imam težave pri vodenju lastnih financ    

22 Težko se skoncentriram    

23 Pri drugih ne opazim kakšne volje so    

24 Čutim jezo do drugih ljudi    

25 Hitro je lahko prizadeti moja čustva    

26 Počutim se nezmožnega dokončati stvari    

27 Sem razdražen    

28 Imam težave z opravljanjem gospodinjskih opravil    

29 Primanjkuje mi interesa za hobije v domačem okolju    

30 Imam občutek osamljenosti    

31 Počutim se manjvrednega in podrejenega drugim    

32 Imam težave s spanjem    

33 V množici ljudi se počutim neprijetno    

34 V navalu jeze kričim na druge    

35 Imam težave pri izražanju svojih misli    

36 Sem nesiguren v sprejemanju odločitev ob nevarnih situacijah     

37 Sem trmast    

38 Primanjkuje mi interesa za stvari, ki me obdajajo    

39 Razmišljam le o samem sebi    

40 Dvomim v druge in jim ne zaupam    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Hitro me je lahko spraviti v jok    

42 V novem okolju se ne znajdem    

43 Sem nagnjen k prenažiranju    

44 Hitro se zapletem v prepir    

45 Imam pomanjkanje energije ali občutek upočasnjenosti    

46 Pozabljam kateri dan v tednu je    

47 Imam občutek manjvrednosti    

48 Nimam interesa za hobije izven domačega okolja    

49 Potrebujem pomoč pri osebni higieni    

50 Sem utrujen    

51 Doživljam občutek napetosti    

52 V nevarnih situacijah ravnam neprimerno    

53 Imam občutek, da življenja ni vredno živeti    

54 Pozabljam na dogovore, opravke    

55 Pustim drugim, da prevzamejo pobudo v pogovorih    

56 Nimam interesa po spolnosti ali drugih užitkih    

57 Mečem stvari v navalu jeze    

58 Raje sem sam kot v družbi    

59 Imam težave s sprejemanjem odločitev    

60 Izgubljam stike s prijatelji    

61 Nimam zanimanja za trenutno dogajanje    

62 Vedem se nepremišljeno    

63 Na splošno imam v življenju veliko težav    



 

 
 

Če imate bližnjega sorodnika, ki bo prav tako izpolnjeval ta vprašalnik, 

prosimo odgovorite na nekaj vprašanj vezanih na to osebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imate še kakšen komentar? 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 
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64 Ali mislite, da se je njeno/njegovo življenje 

kaj spremenilo po vaši nesreči? 

   

65 Ali mislite, da ima tudi on/a sooča z 

različnimi težavami povezanimi z vašo 

trenutno situacijo? 

 

   

66 Ali se vam zdi, da se je njeno/njegovo 
razpoloženje kako spremenilo zaradi vaše 
trenutne situacije? 
 

   



 

 
 

Priloga 2:   EBIQ (European Brain Injury Questionnaire)  

OCENA SORODNIKA 

 

Ta vprašalnik se nanaša na številne težave in izzive, s katerimi se ljudje srečujemo v svojem 

življenju. Z vprašalnikom bi radi izvedeli v kolikšni meri je vaš sorodnik s pridobljeno 

možgansko poškodbo v preteklem mesecu doživljal spodaj naštete izzive in težave. Prosimo 

preberite vsako postavko vprašalnika in svoj odgovor pod "nikoli", "občano" ali "zelo pogosto" 

označite z X. Pri posameznih postavkah se ne zadržujte predolgo, temveč označite svoj prvi, 

najhitrejši odgovor. 

 

 

 

 

 

01 Ima glavobole    

02 Ne dokonča stvari v predvidenem času    

03 Prehitro se odzove na besede ali dejanja drugih    

04 Težko si zapomni stvari    

05 Težko sodeluje v pogovoru    

06 Drugi ne razumejo njegovih/njenih težav    

07 Vsaka dejavnost se mu/ji zdi zelo naporna    

08 Načrtovanje aktivnosti mu/ji povzroča težave    

09 Počuti se, kot da njegova/njena prihodnost nima smisla    

10 Ima izbruhe jeze    

11 Je zmeden/a    

12 Počuti se osamljeno, tudi ko je v družbi    

13 Razpoloženje mu/ji niha brez razloga    

14 Občutek ima, da ga/jo drugi ‘’obsojajo’’    

15 Stvari mora delati počasi, da jih naredi pravilno    

16 Je omotičen/-na    

17 Skriva svoja čustva pred drugimi    

18 Je žalosten/-na    

19 Je ukazovalen/-na in dominanten/-na    

20 Drugi ga/jo morajo spomniti na osebno higieno    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  Ima težave pri vodenju lastnih financ    

22 Težko se skoncentrira    

23 Pri drugih ne opazi kakšne volje so    

24 Čuti jezo do drugih ljudi    

25 Hitro je lahko prizadeti njegova/njena čustva    

26 Počuti se nezmožnega dokončati stvari    

27 Je razdražen/a    

28 Ima težave z opravljanjem gospodinjskih opravil    

29 Primanjkuje mu/ji interesa za hobije v domačem okolju    

30 Ima občutek osamljenosti    

31 Počuti se manjvredneno in podrejeno drugim    

32 Ima težave s spanjem    

33 V množici ljudi se počuti neprijetno    

34 V navalu jeze kriči na druge    

35 Ima težave pri izražanju svojih misli    

36 Je nesiguren/-na v sprejemanju odločitev ob nevarnih situacijah     

37 Je trmast/a    

38 Primanjkuje mu/ji interesa za stvari, ki ga/jo obdajajo    

39 Razmišlja le o samem/sami sebi    

40 Dvomi v druge in jim ne zaupa    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Hitro ga/jo je lahko spraviti v jok    

42 V novem okolju se ne znajde    

43 Je nagnjen/a k prenažiranju    

44 Hitro se zaplete v prepir    

45 Ima pomanjkanje energije ali občutek upočasnjenosti    

46 Pozablja kateri dan v tednu je    

47 Ima občutek manjvrednosti    

48 Nima interesa za hobije izven domačega okolja    

49 Potrebuje pomoč pri osebni higieni    

50 Je utrujen/a    

51 Doživlja občutek napetosti    

52 V nevarnih situacijah ravna neprimerno    

53 Ima občutek, da življenja ni vredno živeti    

54 Pozablja na dogovore, opravke    

55 Pusti drugim, da prevzamejo pobudo v pogovorih    

56 Nima interesa po spolnosti ali drugih užitkih    

57 Meče stvari v navalu jeze    

58 Raje je sam/a kot v družbi    

59 Ima težave s sprejemanjem odločitev    

60 Izgublja stike s prijatelji    

61 Nima zanimanja za trenutno dogajanje    

62 Vede se nepremišljeno    

63 Na splošno ima v življenju veliko težav    



 

 
 

 

Prosimo odgovorite na nekaj vprašanj vezanih na vas in vaše doživljanje 

sorodnikove poškodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imate še kakšen komentar? 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

Literatura:  

Svendsen, H. A., Teasdale, T. W., Pinner, M. (2004). Subjective experience in pationts with 

brain injury and their close relatives before and after rehabilitation program. 

Neuropsychological Rehabilitation, 14. 495-515. 

Teasdale, T. W., Christensen, A-L., Willmes, K., Deloche, G., Braga, L., Stachiwiak, F., 

Vendrell, J., Castro-Caldas, A. L., Laaksonen, R. K., Leclercq, M. (1997). Subjective 

experience in brain-injured patiens and their close relatives: A European Brain Injury 

Questionnare study. Brain Injury, 11. 543-563. 

 

64 Ali se je vaše življenje kaj 

spremenilo po sorodnikovi nesreči? 

 

   

65 Ali se tudi vi soočate z raznimi 

težavami povezanimi s sorodnikovo 

trenutno situacijo? 

 

   

66 Ali se je vase razpoloženje kako 
spremenilo zaradi sorodnikove 
trenutne situacije? 
 

   



 

 
 

Priloga 3:   QOLIBRI – Quality of Life after Brain Injury 

KAKOVOST ŽIVLJENJA PO MOŽGANSKI POŠKODBI 

 

 

S prvim delom vprašalnika bi radi izvedeli kako ste po poškodbi zadovoljni z različnimi 

področji svojega življenja. Prosimo, da pri vsakem vprašanju izberete odgovor, ki najbolj 

ustreza vašemu trenutnemu počutju (vključno s preteklim tednom), ter svoj odgovor označite z 

X. Če boste imeli težave z izpolnjevanjem, prosite za pomoč. 

 

DEL 1 

 

A. Spodnja vprašanja se nanašajo na vaše trenutne 

sposobnosti mišljenja (vključno s preteklim tednom). 

  

1. Kako ste zadovoljni s svojo koncentracijo, na 

primer pri branju ali sledenju pogovoru? 

     

2. Kako ste zadovoljni z izražanjem svojih misli in 

razumevanjem drugih ljudi v pogovoru? 

     

3. Kako zadovoljni ste s svojimi zmožnostmi 

zapomniti si vsakdanje stvari, npr. kam ste 

odložili kakšno stvar? 

     

4. Kako ste zadovoljni s sposobnostmi načrtovanja 

in reševanja vsakdanjih problemov, npr. kaj 

storiti, ko izgubiš ključe? 

     

5. Kako ste zadovoljni s svojimi zmožnostmi 

sprejemanja odločitev? 

 

     

6. Kako ste zadovoljni s svojo iznajdljivostjo v 

različnih situacijah? 

 

     

7. Kako ste zadovoljni s hitrostjo vašega mišljenja? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

B. Spodnja vprašanja se nanašajo na vaša čustva in 

kako trenutno gledate nase (vključno s preteklim tednom). 

 

 

1. Kako ste zadovoljni z ravnjo svoje energije? 

 

     

2. Kako ste zadovoljni s svojo motivacijo za delo? 

 

     

3. Kako ste zadovoljni s svojo samopodobo, kako 

vredno/vrednega se počutite? 

     

4. Kako ste zadovoljni s svojim izgledom? 

 

     

5. Kako ste zadovoljni s tem, kar ste v življenju 

dosegli po poškodbi? 

 

     

6. Kako ste zadovoljni z dojemanjem sebe? 

 

     

7. Kako zadovoljni ste glede na to, kako vidite 

svojo prihodnost? 

 

     

 

 

C. Spodnja vprašanja se nanašajo na vašo neodvisnost/samostojnost 

in delovanje v vsakdanjem življenju (vključno s preteklim tednom). 

 

 

 

 

1. Kako ste zadovoljni z obsegom svoje 

neodvisnosti od drugih? 

 

     

2. Kako ste zadovoljni z vašimi možnostmi početi 

stvari, ki jih radi počnete? 

     

3. Kako zadovoljni ste z lastnim izvajanjem 

hišnih opravil, na primer kuhanjem in pripravo 

stvari? 

     

4. Kako zadovoljni ste z urejanjem osebnih 

financ? 

 

     

5. Kako zadovoljni ste z udejstvovanjem v sluzbi 

ali šoli? 

     

6. Kako zadovoljni ste z vključevanjem v 

družbene in druge aktivnosti, kot so šport, 

hobiji, zabave? 

     

7. Kako zadovoljni ste z obsegom odgovornosti 

za lastno življenje, npr. da ste v svojem 

življenju glavni? 

     

 



 

 
 

 

 

D. Spodnja vprašanja se nanašajo na vaše 

socialne odnose (vključno s preteklim tednom).  
 

 

1. Kako zadovoljni ste z vašo sposobnostjo 

čutiti naklonjenost do drugih, npr. do 

vašega partnerja, družine, prijateljev? 

     

2. Kako ste zadovoljni z vašim odnosom s 

člani vaše družine? 

 

     

3. Kako zadovoljni ste z odnosi z vašimi 

prijatelji? 

 

     

4. Kako zadovoljni ste z odnosom z vašim 

partnerjem oz. z dejstvom, da nimate 

partnerja? 

 

     

5. Kako zadovoljni ste z vašim spolnim 

življenjem? 

 

     

6. Kako zadovoljni ste z odnosom drugih 

ljudi do vas? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DEL 2 

 

Z drugim delom vprašalnika bi radi izvedeli v kakšni meri vas po poškodbi motijo različni 

problemi. Prosimo, da pri vsakem vprašanju izberete odgovor, ki najbolj ustreza vašemu 

trenutnemu počutju (vključno s preteklim tednom), ter svoj odgovor označite z X. Če boste 

imeli težave z izpolnjevanjem, prosite za pomoč. 

 

 

 

E. Spodnja vprašanja se nanašajo na to, v kolikšni meri vas motijo 

določena trenutna čustva in občutki (vključno s preteklim tednom). 

 

 

 

 

1. V kolikšni meri vas moti, da se počutite 

osamljeno tudi, ko ste v družbi drugih 

ljudi? 

     

2. V kolikšni meri vas moti, da se počutite 

zdolgočaseno? 

 

     

3. V kolikšni meri vas moti, da se počutite 

nervozno? 

 

     

4. V kolikšni meri vas moti, da se počutite 

žalostno ali depresivno? 

 

     

5. V kolikšni meri vas moti, da se počutite 

jezno ali agresivno? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

F. Spodnja vprašanja se nanašajo na to, v kolikšni meri 

vas motijo različne fizične težave (vključno s preteklim tednom). 

 

 

1. V kolikšni meri vas moti, če ste počasnejši 

ali okorni? 

 

     

2. V kolikšni meri vas motijo druge poškodbe, 

ki ste jih utrpeli skupaj s poškodbo glave? 

 

     

3. V kolikšni meri vas motijo različne 

bolečine, vključno z glavoboli? 

 

     

4. V kolikšni meri vas motijo težave z vidom 

ali sluhom? 

 

     

5. V kolikšni meri vas motijo posledice 

poškodbe glave? 
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Priloga 4:   Quality of Life After Brain Injury – Overall Scale 

KAKOVOST ŽIVLJENJA PO MOŽGANSKI POŠKODBI – SPLOŠNA 

OCENA 

 

Z vprašalnikom bi radi izvedeli kako ste po poškodbi zadovoljni z različnimi področji svojega 

življenja. Prosimo, da pri vsakem vprašanju izberete odgovor, ki najbolj ustreza vašemu 

trenutnemu počutju (vključno s preteklim tednom), ter svoj odgovor označite z X. Če boste 

imeli težave z izpolnjevanjem, prosite za pomoč. 

 

 

Spodnja vprašanja se nanašajo na vaše trenutno splošno počutje 

(vključno s preteklim tednom). 

 

 

 

1. Kako ste v splošnem zadovoljni z vašo 

fizično kondicijo?  

 

     

2. Kako ste v splošnem zadovoljni z 

delovanjem vaših možganov, npr. s 

koncentracijo, spominom, mišljenjem? 

     

3. Kako ste v splošnem zadovoljni z vašimi 

občutki in čustvi? 

 

     

4. Kako ste v splošnem zadovoljni z 

možnostmi izvajanja vsakodnevnih 

aktivnosti? 

     

5. Kako ste v splošnem zadovoljni z vašim 

osebnim in družbenim življenjem? 

     

6. Kako ste v splošnem zadovoljni z vašo 

trenutno situacijo in možnostmi za 

prihodnost? 
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