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I 

 

POVZETEK  

 

Tako kot drugod po svetu, se tudi v Sloveniji podaljšuje življenjska doba in veča 

delež starejših ljudi v populaciji. Ob tem smo v diplomskem delu posebej pozorni 

na komunikacijske spremembe, ki so posledica normalnih procesov staranja in 

posebej pri osebah z demenco.  

 

Same spremembe pa ne vplivajo nujno na sposobnosti komunikacije z okoljem, 

razen pri bolnikih z demenco, kjer so lahko govorne in jezikovne spremembe celo 

prvi znak pojava bolezni. Z upadom verbalnih sposobnosti tako vse bolj prihaja v 

ospredje neverbalna komunikacija, ki pa jo okolje pogosto napačno interpretira.  

 

V raziskovalnem delu smo s pomočjo Edinburškega profila funkcionalne 

komunikacije ugotavljali kvalitativne in kvantitativne značilnosti sporazumevanja 

bolnikov z napredujočo demenco z zajemanjem verbalnih in neverbalnih vzorcev. 

Pri oblikovanju profila je sodelovalo enajst bolnic z napredujočo demenco iz CSS 

Škofja Loka, s katerimi smo izvedli enkratno individualno srečanje. 

 

Celostna analiza profilov je pokazala, da bolniki z napredujočo demenco v 

povprečju komunicirajo učinkovito, razširjajo interakcijo, se izražajo s pomočjo 

verbalnih in neverbalnih modalitet ter pokažejo različne komunikacijske funkcije. 

Vendar je vse pogojeno z dražljaji in vzpodbudami, ki jih posredujemo vsakemu 

posamezniku glede na njegove značilnosti. 

 

Izhajajoč iz individualnih vzpodbud smo v zaključku oblikovali smernice za 

pristope k logopedski terapiji zavedajoč se, da enake značilnosti funkcionalne 

komunikacije ne pomenijo nujno enakih pristopov k terapiji. 

 

KLJUČNE BESEDE: staranje, kognicija, motnje spomina, funkcionalna 

komunikacija, govorne in jezikovne spremembe, demenca, Edinburški profil 

funkcionalne komunikacije (EPFK) 
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ABSTRACT 

 

The life expectancy and the proportion of elderly is increasing worldwide and also 

in Slovenia. In this undergraduate dissertation, we concentrated on 

communication changes especially in people with dementia that result from 

normal aging processes. The changes themselves that result from normal aging 

usually do not have an influence on communication skills with the environment, 

except in patients with dementia where verbal and language changes may manifest 

themselves as the first signs of disease. With a decline in verbal ability the 

communication becomes more and more nonverbal in character, which is often 

misinterpreted by the environment. 

 

The research in this dissertation has been carried out using the Edinburgh 

functional communication profile (EFCP) by taking verbal and nonverbal samples 

in determining qualitative and quantitative communication characteristics in 

patients with progressive dementia. Eleven patients with progressive dementia 

from CSS Škofja Loka participated in creating the profile through unique 

individual meetings. 

 

A comprehensive analysis of the profiles showed that patients with progressive 

dementia on average communicate effectively, extend interaction, express 

themselves through verbal and nonverbal modalities and show a variety of 

communication functions. However, all of this is dependent on the stimuli and 

incentives that we give to each individual according to his or her characteristics. 

 

Taking into account that is that the same functional characteristics of 

communication do not necessarily mean the same approaches to therapy, we 

developed guidelines for approaches to speech therapy.  

 

KEY WORDS: aging, cognition, memory disorders, functional 

communication, speech and language changes, dementia, Edinburgh functional 

communication profile (EFCP) 
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UVOD 

 

Z besedami: »Vsi bi radi dolgo živeli, a nihče ne bi bil rad star,« je že pred 

mnogimi leti Oscar Wilde (v Modre misli, 2005, 172) označil odnos družbe do 

staranja oz. starosti.  

 

Danes govorimo o staranju že bolj odprto, mu posvečamo več pozornosti in 

negativni stereotipi o starostnikih izgubljajo na svoji moči, zaradi daljšanja 

življenjske dobe in boljšega funkcioniranja starostnikov. Še vedno pa se premalo 

zavedamo, da si kljub spremembam, ki jih prinese proces staranja, ne želijo 

brezdelja in svobode, ampak priložnosti, da še kaj naredijo. Komunikacija, katere 

namen je izmenjava informacij, je ena izmed pomembnih poti, ki omogoča 

starostniku ohranjanje njegove neodvisnosti in samostojnega življenja. 

 

Strokovnjaki so se s komunikacijskimi sposobnostmi starostnikov začeli 

podrobneje ukvarjati šele ob koncu prejšnjega stoletja. Izhajajoč iz različnih 

bolezni, so skušali postaviti kriterije, kaj je, oz. ni normalno v starosti. Uspelo jim 

je oblikovati sliko splošnih značilnosti, mejniki pa so zaenkrat še dokaj nejasni.  

 

Ravno to dejstvo nas je napeljalo k poudarjanju daljšanja življenjske dobe in 

kognitivnih ter komunikacijskih sprememb, ki jih prinese starost. Izhajajoč iz tega 

dejstva smo se odločili raziskati, kako starostne spremembe vplivajo na kognicijo 

in sposobnosti sporazumevanja. V splošnem pri starostnikih in posebej pri 

bolnikih z demenco.  

 

Demenca predstavlja značilen primer upada komunikacijskih sposobnosti kot 

posledice patološkega stanja. Gre za kronično napredujočo možgansko bolezen, ki 

prizadene višje možganske funkcije. Torej tudi sposobnosti govornega izražanja. 
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Ponavadi so študije usmerjene na spremembe verbalnih sposobnosti, do katerih 

lahko pride zaradi anatomskih in kognitivnih sprememb v procesu staranja. Kljub 

temu, da večkrat prezrejo pomen neverbalne komunikacije, opažajo, da govorne in 

jezikovne spremembe ne vplivajo nujno na sposobnosti komunikacije z okoljem. 

Slednje je lepo opaziti pri bolnikih z demenco. Z upadom verbalnih sposobnosti 

prihajajo pri njih vse bolj v ospredje neverbalne sposobnosti. 

 

Naš cilj je preveriti funkcionalno komunikacijo, torej verbalni in neverbalni vidik,  

pri bolnikih z napredujočo demenco. Ob tem pa smo pozorni na to, katere 

komunikacijske funkcije in modalitete uporablja bolnik. 

 

Ob zavedanju, kako pomembna je sposobnost sporazumevanja za nas same, 

skušamo v zaključku na podlagi ocene funkcionalne komunikacije oblikovati cilje 

logopedske terapije za bolnike z napredujočo demenco.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 STARANJE 

 

Med prebiranjem virov zasledimo različne opredelitve staranja oz. starosti. Starost 

je socialni konstrukt, ki se oblikuje ter razvija v nenehni izmenjavi med 

posameznikom in družbo (Kobentar, 2008). Staranje je proces, v katerem pride do 

številnih sprememb na telesnem in duševnem področju ter traja od rojstva do 

smrti (Acceto, 1987; Baltes v Kobentar, 2008; Pečjak, 2007; Ramovš, 2003).  

Acceto (1987) in Verzar (v Kogoj, 2008/2009)  poudarjata, da starost ne pomeni 

bolezni, temveč le nadaljnje življenje z zmanjšanimi zmožnostmi prilagajanja.  

 

Z družbenega vidika se starost ali tretje življenjsko obdobje začne z upokojitvijo 

pri povprečno 60-ih letih, deli pa se v skupine »mladi stari« (od 65 do 75 let), ko 

je večina ljudi še zelo samostojnih in sposobnih, do 85 let »starejše stare«, ki 

kažejo že večjo potrebo po socialni pomoči in nad 85. letom »stare stare«, ki 

potrebujejo praviloma zelo veliko pomoči ali celo popolno socialno oskrbo in 

nego (Jelenc in Novljan, 2002; Ramovš, 2005).  

 

Na starost torej lahko gledamo iz različnih vidikov, vendar jo avtorji ponavadi 

opredeljujejo iz biološkega, socialnega, subjektivnega, vedenjskega in 

koledarskega vidika, ker so največkrat dostopni neposredni izkušnji.  

 

1.1 DEMOGRAFSKI VIDIK STARANJA 

 

Še ne tako daleč nazaj so bili v Sloveniji posamezniki, ki so doživeli zelo visoko 

starost, precej redki. Z napredkom medicine oziroma temeljne zdravstvene oskrbe 

in obvladovanja mnogih bolezni ter z izboljšanjem prehrane in sploh načina 
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življenja so bili dani pogoji za daljšo življenjsko dobo in s tem za povečanje 

števila in deleža starejših tudi pri nas (Vertot, 2010). 

 

V zadnjih dvajsetih letih, od 1989 do 2009, se je v Sloveniji delež prebivalcev, 

starih najmanj 65 let, povečal z 10,6 % na 16,5 %. Ta trend se bo po napovedih 

nadaljeval: leta 2029 naj bi bilo vsaj 65 let starih prebivalcev 24,8 %, leta 2059 pa 

že 33,5 % (Vertot 2010, 14). 

 

1.2 BIOLOŠKI IN PSIHOBIOLOŠKI VIDIK STARANJA 

 

Tako Acceto (1987) kot Pečjak (2007) opisujeta biološko starost z vidika 

ohranjenosti organizma, stanja organov glede na koledarsko starost in prisotnost 

ali odsotnost starostnih bolezni. 

 

Kot značilne spremembe, ki se pojavijo v starosti, navajata rahlo orumenele zobe, 

paradentozo, naglušnost, tinitus in upad občutljivosti za okus. Vid hitro opeša in 

pojavi se siva mrena (katarakta). Koža postane toga, ohlapna, »olesenela«, njena 

elastičnost popusti in postane povešena. Lasje, ki imajo velik psihološki pomen za 

človeka in so lepotni znak, se tanjšajo in izgubljajo barvila ter postajajo beli.  

 

Spremembe mišičnega tkiva in kostne mase manj vplivajo na zunanji videz v 

starosti, čeprav lahko povzročijo nenavadno držo in hojo. Kosti postanejo 

šibkejše, v kitah se rahljajo vlakna kolagena in elastina, pri sklepih se obrablja 

hrustanec in zmanjša se mišična masa. Pogost je pojav osteopenije in 

osteohondroze (Acceto, 1987; Pečjak, 2007). 

 

Žile postanejo bolj toge in izgubijo svojo prožnost, manjša se teža ledvic, zmanjša 

se obseg in prožnost prsnega koša, pogoste so atrofije črevesne sluznice in 

oslabljeno delovanje jeter. Prihaja do hormonskih sprememb hipofize, ščitnice, 

trebušne slinavke, skorje nadledvičnih žlez in spolnih žlez (Acceto, 1987; Pečjak, 

2007). 
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Staranje možganov 

 

Že dolgo je znano, da je eden najbolj zgovornih znamenj starostne involucije 

možganov zniževanje njihove teže. Ob tem atrofira predvsem sivina možganov in 

tudi hrbtenjačnega mozga. Možganske votline se zaradi atrofije povečajo in 

vsebujejo več tekočine. Manjše je število dendritov in sinaptičnih povezav v 

možganih. Prekrvavitev možganov je po 50. letu manjša, medtem ko se periferni 

odpor žil sočasno poveča (Acceto, 1987; Kogoj, 2008/2009). 

 

Brody (1985) razmišlja o možganih starostnika drugače. Kljub temu, da upošteva 

vplive staranja na osrednje živčevje, ne primerja normalnih možganov z 

starajočimi se možgani, ampak sprejema to kot dejstvo, da je normalno staranje 

možganov le pozna faza v razvoju telesa vsakega posameznika. 

 

1.3 PSIHOLOŠKI  VIDIK STARANJA 

 

Psihološki vidik staranja gleda na staranje kot na dobo, ko se zmanjšujejo 

senzorične in intelektualne funkcije posameznika (zmanjša se sposobnost za 

duševno delo, hitreje se utrudijo, spominske motnje so večje, spe manj trdno, 

podvrženi so emocionalnim motnjam, njihova percepcija je manj realna in včasih 

lahko postanejo nekritični v svojih reakcijah) ter prilagodljivost novim 

okoliščinam (Acceto, 1987; Pečjak, 2007; Požarnik, 1981). Pomembno je, kako 

oseba doživlja starost. Slednje se razlikuje od posameznika do posameznika. 

Psihološke spremembe tako zaobsegajo duševne in umske sposobnosti, vedenje in 

emocije. Do sprememb v vedenju in emocijah, naj bi prihajalo zaradi že prej 

navedenega propadanja možganovine (Acceto, 1987; Pečjak, 2007; Požarnik, 

1981).  

 

Osebnost se v primerjavi s telesnimi, zaznavnimi, gibalnimi in spoznavnimi 

sposobnostmi spreminja v precej manjši meri (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 
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Na eni strani strokovnjaki (Banham, Bromley, Hepworth v Šadl, 2007) trdijo, da 

starost človeka emocionalno spremeni, vendar ne v smislu upadanja afektivnosti, 

temveč večje negativne emocionalne odzivnosti. Po drugi strani večina raziskav 

kaže pozitivno sliko emocionalnega življenja v starosti. Starost, prej kot povečano 

tveganje, predstavlja varovalo zoper doživljanje negativnih čustev. Pozitivno 

čustvovanje narašča ali vsaj ohranja razmeroma stabilno raven, emocionalna 

kontrola in regulacija pa se v starosti celo izboljšata (Šadl, 2007). 

 

Nadvse pomembno je prevladujoče duševno stanje starejše osebe. Sovraštvo, 

strah, potrtost in podobna negativna stanja znižujejo telesno odpornost in vplivajo 

celo na imunski sistem. Dobra volja, optimizem in smeh krepita njegovo 

odpornost in imunski sistem (Šiplič in Kadiš, 2002). 

 

Čeprav se biološko starajo posamezni organi, skupine organov in celice, vpliva 

staranje bolj ali manj na celoten organizem. In kar je psihološko posebej 

pomembno, na zunanji videz posameznika. Zunanji videz (najpomembnejše je 

stanje kože, las, oči, zob, drža, hoja, intonacija glasu, mimika, vse tisto, kar lahko 

neposredno zaznavamo), ki ga sedanja civilizacija nadvse povzdiguje in zaradi 

česar so nastali številni postopki pomlajevanja (npr. lifting kože na obrazu, 

barvanje las, lasuljanje, spreminjanje nosa, popravljanje prsi), vpliva tudi na druge 

vidike staranja, npr. na počutje. Oseba z mlajšim videzom se bolje počuti (Pečjak, 

2007). 

 

Deluje pa tudi obratni učinek: počutje vpliva na zdravje in posredno na videz. 

Videz je eden od dejavnikov, ki oblikujejo človekovo samopodobo, od katere je 

odvisno počutje in vedenje posameznika. Oseba, ki vidi v ogledalu, da je 

starikava, zniža raven svojih aspiracij. Medtem ko jih oseba, ki ima mlad obraz, 

dviguje, kar pomeni, da več pričakuje v prihodnjem življenju (Pečjak, 2007). 
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1.4 SOCIALNI VIDIK STARANJA 

 

Posameznik ne živi sam, temveč v skupinah. Prav skupine odločilno oblikujejo 

njegovo osebnost in vlogo, ki jo bo igral. Starejši ljudje so dostikrat izločeni iz 

skupin. Izločuje jih njihov življenjski položaj (odselitev otrok, upokojitev) 

(Acceto, 1987; Pečjak, 2007; Šadl, 2007).  

 

Osamljenost v starejših letih Acceto (1987) in Pečjak (2007) razlagata preko dveh 

teorij: po prvi jih družba izolira, diskriminira, izključuje in poriva v »kotičke«, po 

drugi se sami umikajo iz družabnega življenja, ki jih odklanja ali se tako 

spremeni, da ne najdejo v njem več svojega kotička. Oba pristopa lahko združimo: 

družba odklanja starostnika, zato se ji tudi on izmika. In narobe: ker se ji izmika, 

ga odklanja. 

 

Številni avtorji soglašajo, da imajo socialni odnosi v življenju starostnika 

pomembno mesto. Lehr (v Kobenthar, 2008) opozarja, da razširjanje mreže 

socialnih stikov ni nujno potrebno, saj se izgubljeni socialni stiki kompenzirajo s 

kakovostjo obstoječih odnosov.  

 

Po mnenju Zohnerja (v Kobenthar, 2008) na staranje močno vplivajo okoljske 

danosti, kjer so v ospredju socialni odnosi. Če so ti omejeni, jih posameznik 

nadomešča z gibanjem in dejavnostjo, ki sta tudi povezana z vrednotenjem v 

okolju. Kako in koliko se bo starostnik udeleževal dogajanj v okolju, je odvisno 

od vsakodnevnega spoprijemanja, zdravja, kognitivnih in senzoričnih sposobnosti. 

S te perspektive je starost proces kontinuiranega prilagajanja, ki je za učinkovito 

staranje odločilnega pomena. 

 

Za starostnika imajo velik pomen dobri medgeneracijski odnosi, ki so žal večkrat 

neuspešni zaradi značilnih stereotipov. Splošno mišljenje, ki temelji na praksi, je 

da so starejši ljudje obravnavani kot gospodarsko breme, saj so njihove pokojnine 

strošek, prav tako izdatki za zdravstvo in socialno varstvo. V splošnem velja, da 

so si vsi starejši ljudje med seboj podobni, senilni, konservativni, neproduktivni in 
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izkoriščevalski (Kobenthar, 2008; Kort in Kucharzik, 2003; Pečjak v Mali, 2002; 

Ramovš, Knific, Kladnik v Šiplič in Kadiš, 2002).  

 

Šipličeva in Kadiševa (2002) menita, da družba na nek način sama naredi 

starostnike odvisne od njene pomoči. Da bi nekako to upravičila oz. v prepričanju, 

da opravlja pomembno in humano nalogo, začne zanje ustanavljati domove. Ob 

tem pa se ne zaveda, da so domovi za ostarele v bistvu polje nove diskriminacije 

starostnikov. 

 

Iz zgoraj opisanega lahko povzamemo dve socialni teoriji. Prva je teorija 

zmanjšane aktivnosti, ki zagovarja, da staranje spremlja proces zmanjšane 

aktivnosti ter da med starimi in družbo nujno prihaja do zavračanja. Druga, teorija 

aktivnosti, stoji za stališčem, da večina normalnih starih ljudi ostane aktivna tudi v 

starosti (Šiplič in Kadiš, 2002). 



Funkcionalna komunikacija pri bolnikih z napredujočo demenco 

 

9 

 

2 VPLIVI PROCESA STARANJA 

 

2.1   KOGNICIJA IN STARANJE 

 

Kognicija se spreminja skozi vse življenje, vendar ne enotno. Nekatere kognitivne 

sposobnosti upadajo oz. se izboljšujejo, druge pa ostanejo nespremenjene. Za 

razumevanje delovanja mehanizma kognitivnih sprememb je potrebno znanje o 

povezanosti  fizičnih sprememb v telesu in možganih (Mather, 2010). 

 

Matherjeva (2010) navaja, da zaključki različnih raziskav kažejo na povezanost 

med kognicijo in motoričnim delovanjem. Sosnoff, Broglio in Ferrara (v Mather, 

2010) interpretirajo, da upad obeh sposobnosti izhaja iz istega področja 

globalnega funkcioniranja možganov. 

 

Slabše kognitivo in motorično delovanje pri starostnikih je posledica starostnih do 

bolezenskih sprememb (Parkinsonova bolezen, bolezni srca in ožilja vodijo do 

poškodb v belini možganov in druge bolezni). Belina možganov je večinoma 

sestavljena iz mieliniziranih aksonov, ki povezujejo med seboj sivino možganov 

in je bistvenega pomena za učinkovito komunikacijo med različnimi deli 

možganov. V splošnem kognicija in motorika slabita s starostjo, slednje pa je 

povezano z zmanjševanjem bele snovi (Madden, Spaniol, Costello, Bucur, White, 

Cabeza, 2008; Bucur idr., Salthouse, van den Huevel idr. v Mather, 2010). 

 

Davis, Dennis, Daselaar, Fleck in Cabeza (2008) in Mather (2010) dodajajo, da je 

pomebno tudi senzorično procesiranje. Pomanjkanje senzornega inputa lahko vodi 

do senzorne deprivacije, kar povzroča kognitivni upad. Senzorna oslabitev lahko 

preprosto popači vhodne informacije oz. učinkovito rabo slednjih.  

 

2.2 RAZLIČNI VPLIVI STARANJA IN VRSTE SPOMINA 

 

V povprečju se resnejše težave s spominom pojavijo pri osebah starejših od 65 let. 

Zaenkrat še ni znano, v kolikšni meri gre dejansko za motnje spomina in koliko so 
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težave s spominom posledica drugih dejavnikov (npr. depresija) (Bonnesen, 

Gagnon in Reid v Mather, 2010; Mol, van Boxtel, Willems in Jolles, 2006).  

 

Staranje nima enakega vpliva na vse vrste spomina. Semantični spomin, torej 

splošno znanje in besedišče, se kaže v majhnem upadu v odvisnosti od starosti. Če 

so primanjkljaji večji, je to že znak bolezenskega stanja (Astell, 1995; Howard, 

Lasaga in McAndrews v Nebes, 1985). Pogosto starejše osebe s semantičnim 

spominom upravljajo boljše kot mlajše (Laver in Fleischman idr. v Mather, 2010).  

 

Schacter (1987) prav tako opaža upad, povezan s starostjo pri implicitnem 

spominu, ki lahko prispeva k izvedbi spretnosti, kot so kolesarjenje, hitro branje 

in prepoznavanje besed….  

 

V primerjavi z dobro ohranjenim semantičnim in implicitnim spominom, se kaže 

večji upad v starosti na področju epizodičnega spomina. Epizodični spomin 

označuje zmožnost zapomniti si specifične pretekle dogodke in zavestno 

občutenje samega spominjanja (Astell, 1995; Addis, Hashtroudi, Levine, Nyberg, 

Schacter v Mather, 2010; Craik v Nebes, 1985). Kljub temu, da je ontogenetsko 

zadnja oblika spomina, ki se razvije, velja za najnaprednejšo obliko pomnilnika v 

naših možganih. Žal pa je epizodični spomin najbolj dovzeten za možganske 

poškodbe in je v poteku normalnega staranja najbolj prizadet (Glisky, 2007).  

 

Craik (v Glisky, 2007) in Hashtroudi, Johnson, Chrosniak (v Mather, 2010) 

opisujejo, da se poslabšanje epizodičnega spomina kaže v pomanjkljivem 

kodiranju in shranjevanju informacij ter priklicu in prepoznavanju. Npr. kadar 

bomo starejšo osebo povprašali o preteklih dogodkih, bo v spominsko poročanje 

vključila manj zaznavnih, časovnih in prostorskih informacij in več semantičnih 

informacij ter občutkov kot mlajša oseba, zaradi nezmožnosti integracije različnih 

vsebinskih vidikov s celoto, pojasnjujeta Glisky-eva in Rubin (v Glisky 2007). 
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Oziroma kot pravijo Addis, Hashtroudi, Levine, Nyberg, Schacter  (v Mather, 

2010), da je količina podrobnosti pri starejših osebah povezana z obsegom 

asociacij med besedami.  

 

2.3 OSNOVA MOTENJ SPOMINA V STAROSTI 

 

Spominske povezave pomenijo sposobnost ohranjanja, spominjanja povezav med 

različnimi predmeti ali komponentami dogodkov in so ena izmed spominskih 

funkcij, ki so običajno prizadete v starosti (Mather, 2010). 

 

Primanjkljaji spominskih povezav pri starejših osebah so lahko posledica s 

starostjo povezane atrofije hipokampusa, kar lahko opazimo tudi že v zgodnjih 

fazah Alzheimerjeve bolezni. Hipokampus, katerega atrofija je posledica celične 

izgube in zmanjšane prekrvavitve, je osrednjega pomena za oblikovanje in 

utrjevanje novih spominov ter pretvorbo kratkoročnega v dolgoročni spomin  

(Reitz, Brickman, Brown, Manly, DeCarli, Small idr., 2009).  

 

Vendar rezultati nekaterih študij kažejo, da med obsegom hipokampusa  in 

spominskimi sposobnostmi ni povezave. Pomanjkljiva povezava med 

hipokampusom in spominskimi funkcijami je lahko posledica dveh nasprotujočih 

si faktorjev. Prvega omenja Bakračevič Vukmanova (1998) s Fischerjevo 

hipotezo, ki pravi, da je izguba sivine povezana z izboljšanjem kognitivnih 

sposobnosti. Slednje se ujema z ugotovitvijo, da manjši obseg hipokampusa 

napoveduje boljši spomin pri otrocih, v adolescenci in pri mlajših osebah. Drugi 

faktor izpostavljata Matherjeva (2010) in Van Petten (2004), ki menita, da je 

zmanjšanje obsega hipokampusa pri starejših osebah znak Alzheimerjeve bolezni, 

ki je povezana z upadom spomina. 

 

Možni vzroki za primanjkljaje pri obdelavi spomina starostnikov so tudi 

funkcionalne in strukturalne spremembe prefrontalnega dela možganov, katerega 

učinkovitost v starosti bolj upade kot učinkovitost ostalih delov. Bolniki z lezijami 

prefrontalnega dela možganov kažejo spominske primanjkljaje, ki se odražajo v 
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spominskem procesiranju organizacije strategij in kontrole same motnje 

(Mangels, 1997; Raz, Rodrigue, Haacke v Mather, 2010).  

 

Na drugi strani  pa so slike funkcionalne magnetne resonance pokazale, da je pri 

starejših osebah aktivnejši prefrontalni del (Babcock in Salthouse, Park idr. v 

Mather, 2010) oz. kot ugotavljata Squire in Zola-Morgan (v Bakračevič Vukman, 

1998) postaja temporalni reženj pasivnejši. 

 

2.4 KOGNICIJA IN JEZIK 

 

Jezik, in predvsem verbalno znanje, je eden izmed aspektov kognicije, ki običajno 

ne upada s starostjo. Govorjenje, branje, vključevanje jezika v vsakdan, so 

kompleksni procesi, ki vključujejo naslednje kognitivne procese: pozornost, 

semantični spomin, delovni spomin in senzorni spomin. Slednje je pomembno, da 

najdemo komaj opazne primanjkljaje v jezikovnem procesiranju, ki se odražajo v 

spremenjeni uporabi konteksta in jezikovnem obsegu (Federmeier in Kutas, 

2005).  

 

Kot pravita Wingfield in Stine-Morrow (2000), starostniki skušajo svoje težave z 

jezikom prikriti oz. jih kompenzirajo na različne načine. Slednje lahko vpliva 

negativno na ostale kognitivne operacije in je celo delno odgovorno za zmanjšanje 

funkcionalnih sposobnosti delovnega spomina. 
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3 OPREDELITEV SPORAZUMEVANJA 

 

Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola »communicare«, ki pomeni skupno 

napraviti, sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, priobčiti, 

biti v medsebojni zvezi. Izraz »communio« (lat.) pomeni skupnost, 

»communicatio« (lat.) pa pomeni sporočilo, naznanilo, občevanje, povezanost 

(Jelenc, 1998). 

 

Komunikacija-sporazumevanje pomeni vzajemnost in poteka med živimi bitji. 

Njen namen je izmenjava informacij in idej preko govora, gest, pisave, petja, 

slikanja ali obrazne mimike (Prosnik, 2009/2010). 

 

3.1 VRSTE KOMUNIKACIJE 

 

Po različnih kriterijih je mogoče razlikovati več vrst komunikacij. Po vrsti 

znakov, ki jih uporabljamo, govorimo o signalni in simbolni komunikaciji, v 

vsakdanjem življenju pa nam je bližja in bolj razumljiva delitev na neverbalno in 

verbalno komunikacijo (Jelenc, 1998). 

 

Signalna komunikacija je lahko zasnovana na paralingvističnih, kinetičnih in 

proksemičnih znakih, odvisno od tega, kateri del telesa je oddajnik in katero čutilo 

sprejemnik (Jelenc, 1998). 

 

Simbolna sposobnost komuniciranja z uporabo simbolov je med živimi bitji 

razvita le pri človeku. Simbolna komunikacija temelji na znakih, ki so arbitrarni 

(poljubni) in konvencionalni (dogovorjeni). Najvažnejša vrsta simbolne 

komunikacije, ki je zasnovana na arbitrarnih znakih, je jezik (Jelenc, 1998).  

 

Jezik je kompleksen sistem simbolov in pravil. De Saussere (v Prosnik, 

2009/2010) je jezik označil kot nadindividualni, socialni sestav znakov, ki se 

nahaja izven posameznika. Je koda, šifra oziroma skupek lingvističnih znakov. 
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Govor je vokalna realizacija jezika in je rezultat specifičnih motoričnih dejanj z 

natančno nevromuskulaturno koordinacijo. Predstavlja skupek vseh manifestacij, 

ki so individualne in trenutne (Prosnik, 2009/2010). 
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4 BIOLOŠKE OSNOVE KOMUNIKACIJE 

 

4.1 MOŽGANI IN JEZIK 

 

Možgani so z longitudinalno brazdo vzdolžno razdeljeni na dve simetrični 

polovici, levo in desno hemisfero. Hemisferi vedno sodelujeta pri opravljanju 

večine umskih procesov, vendar kaže, da sta specializirani za različne procese. 

Njuno sodelovanje je možno zaradi njune medsebojne komunikacije, ki poteka 

preko različnih povezav nevronskih vlaken. Najdebelejši snop je corpus callosum 

(Kahle in Frotscher, 2003).  

 

V desni hemisferi potekajo bazične jezikovne in govorne funkcije ter zagotavlja 

»standard« vsakdanjega vedenja v komunikaciji. Omogoča interakcijo, afektivno 

izmenjavo, razumevanje prozodijskih elementov, ekstra verbalne veščine: 

izražanje z barvo glasu, vokalnost, intonacijo in melodičnost govora, stabilno 

fonacijo, izrazno mimiko, gestikulacijo, očesni kontakt, razumevanje in 

podoživljanje humorja, prispodob in figurativnega jezika, vidni spomin, 

prostorsko orientacijo, kognitivno organiziranje informacije, uporabo elementov 

iz konteksta, iz situacije v prepoznavanju in jezikovni pragmatiki ter glasbene 

sposobnosti (Prosnik in Sikošek, 2003; Vuković, 2002).  

 

Podatki raziskav potrjujejo, da desna hemisfera prevzema vodilno vlogo v 

kontroli jezikovnih sposobnosti, v primeru poškodovanosti govornih področij leve 

hemisfere (Vuković, 2002), ki je sicer specializirana za govorno produkcijo, 

razumevanje, branje, pisanje in sestavljene motorične aktivnosti (Prosnik in 

Sikošek, 2003; Vuković, 2002). 

 

4.2 ANATOMSKE OSNOVE JEZIKOVNIH FUNKCIJ 

 

Na površini hemisfer je možganska skorja ali cortex, ki je nagubana v številne 

vijuge in ima zato veliko površino. V možganski skorji je večina živčnih celic, ki 
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tvorijo sivino in so zbrane tudi v notranjosti možganov, v možganskih jedrih. 

Preostalo maso hemisfer pa zavzema bela substanca.  (Kahle in Frotscher, 2003). 

 

Frontalni ali čelni reženj se razteza od centralnega sulkusa oz. Rolandove brazde 

do frontalnega pola. Ima funkcijo zavestne kontrole gibanja telesa, v procesu 

pozornosti, mišljenja, govora, motivacije in emocij (Kahle in Frotscher, 2003; 

Vuković, 2002). 

 

Parietalni ali temenski reženj ima posebno vlogo v procesih branja in pisanja. 

Osnovna vloga režnja je v percepciji in elaboraciji somatskih občutkov, dotik, 

pritisk, položaj telesa v prostoru idr. (Kahle in Frotscher, 2003; Vuković, 2002). 

 

Temporalni ali senčnični reženj se nahaja pod lateralnim sulkusom oz. Silvijevo 

brazdo. V njem se nahaja primarno polje za sluh in je odgovoren za percepcijo, 

analizo in prepoznavanje avditivnih dražljajev, vrši integracijo vizuelnih 

informacij z informacijami drugih senzoričnih področij in ima pomembno vlogo v 

procesu pomnjenja (Kahle in Frotscher, 2003; Vuković, 2002). 

 

Okcipitalni ali zatilni reženj predstavlja primarno polje vida in ima primarno 

vlogo pri zaznavanju in obdelavi vizualnih informacij, ki jih povezuje z dražljaji 

iz drugih delov možganov (Kahle in Frotscher, 2003; Vuković, 2002). 

 

Limbični sistem predstavlja kompleksen del osrednjega živčevja in je odgovoren 

za afektivno vedenje, seksualne in vegetativne funkcije ter sestavljene procese 

spomina. Z njim so tesno povezani hipotalamus, amigdala, frontalni asociativni 

korteks in vse anatomske strukture, ki sodelujejo v realizaciji kognitivnih funkcij, 

kot so jezik, prostorske predstave, razumevanje idr. (Kahle in Frotscher, 2003; 

Vuković, 2002). 
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4.2.1 FUNKCIJE MOŽGANSKE SKORJE 

 

Raziskave različnih avtorjev so pokazale, da je na višjih stopnjah potek razvoja 

možganske skorje vse bolj določen, funkcionalna organizacija njenih najvišjih  

predelov pa vse bolj diferencirana. Vsak aktivni možganski sistem (vidni, slušni, 

somatosenzorni in motorični) ima navpično organizacijo (pot od perifernih 

receptorjev z vključitvijo sistemov zgornjega možganskega debla in malih 

možganov se zaključuje v visoko diferenciranih sistemih možganske skorje) in 

hierarhično zgradbo, kjer so območja nadrejena druga na drugo (Prosnik, 1997). 

 

V osnovi vsakega sistema so primarna (projekcijska) območja, v katero 

prihajajo spodbude s posredovanjem čutil (perifernih receptorjev), in od koder se 

proti periferiji usmerjajo motorični impulzi. Primarni sistemi skorje delijo 

sporočilo na množico znakov in s tem ustvarjajo obdelavi in upravljanju dostopna 

vzdraženja, ki pridejo do možganske skorje (Prosnik, 1997). V frontalnem režnju 

se nahaja primarni motorični korteks (precentralni gyrus), ki je odgovoren za 

izvedbo hotenih gibov telesa. Primarni somatosenzorični korteks se nahaja v 

parietalnem režnju (Kahle in Frotscher, 2003; Ward, 2006). 

 

Primarnim so nadrejena sekundarna območja možganske skorje, ki opravljajo 

analizo in sintezo sprejetega sporočila, obdelavo in shranjevanje senzornih 

izkušenj in sočasno priprave zapletenih motoričnih programov (Prosnik, 1997). 

Sekundarno motorično polje se nahaja neposredno pred primarnim motoričnim 

poljem in ga predstavljata premotorična in suplementarna motorična skorja. 

Premotorična možganska skorja sodeluje pri načrtovanju gibov, suplementarna je 

aktivna pri izvršitvi kompleksnejših gibov (Goldberg in Passingham v Ward, 

2006; Kahle in Frotscher, 2003).  

 

Nad sekundarnim kompleksom so nadgrajena terciarna območja, ki se nahajajo 

na stičišču sekundarnih delov vidnega, slušnega in somatosenzornega območja ali 

pa v sprednjih prefrontalnih delih možganske skorje, kjer skrbijo za zvezo z vsemi 

drugimi deli (Prosnik, 1997). Terciarno asociativno polje za motorne in 
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eksekutivne funkcije predstavlja prefrontalni korteks, ki je vključen v načrtovanje 

in višje aspekte kontrole gibov. Terciarno asociativno območje ima pomen za 

funkcije limbičnega sistema (Vuković, 2002; Ward, 2006). 

 

4.2.2 JEZIKOVNA PODROČJA MOŽGANSKE SKORJE 

 

Brocovo področje se nahaja v lateralnem delu frontalnega režnja leve hemisfere 

in je pomembno za fonetsko-fonološke in sintaksične aspekte jezika ter sodeluje 

pri dajanju ukazov primarnemu motoričnemo polju (Kahle in Frotscher, 2003; 

Vuković, 2002). 

 

Suplementarno govorno področje je del suplementarne motorične skorje in je 

povezano s primarnim motoričnim poljem, Brocovim področjem in ustreznimi 

subkortikalnimi strukturami. Njegova funkcija je v iniciaciji in načrtovanju 

govorne aktivnosti ter sintaksi (Kahle in Frotscher, 2003; Vuković, 2002). 

 

Eksnerjev center je prav tako povezan z Brocovim področjem. Njegova primarna 

funkcija je v realizaciji pisnih oblik jezikovnega izražanja (Kahle in Frotscher, 

2003; Vuković, 2002). 

 

V posteriornem superirornem delu temporalnega režnja se nahaja Wernickejevo 

področje, ki je pomembno za razumevanje pomena besednih sporočil in kontrolo 

semantičnih ter fonoloških sposobnosti. Preko asociativnih vlaken je ta predel 

povezan s primarnim avditivnim poljem, girus angularisom in Brocovim 

področjem (Kahle in Frotscher, 2003; Vuković, 2002). 

 

Dvosmerni sistem, ki povezuje več senzornih področij skorje s prefrontalnimi in 

premotoričnimi področji, med drugim tudi Wernickejevo in Brocovo področje, se 

imenuje fasciculus arcuatus. Obe področji naj bi bili povezani s polimodalnimi 

asociacijskimi področji. Zvočni dražljaji preko Wernickejevega področja 

aktivirajo polimodalna področja in na tak način omogočajo razpoznavo slišanih 

besed. Prav tako naj bi se neverbalni pojmi pretvorili v »akustične slike« in se 
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preko Wernickejevega področja prenesli v Brocovo. Ti področji naj bi bili 

udeleženi tudi pri branju in pisanju besed (Dronkers idr. v Sancin, Koritnik in 

Zidar, 2004; Vuković, 2002). 

 

Gyrus angularis se nahaja med temporalnim in parietalnim režnjem. Njegova 

funkcija je v realizaciji vizualnih jezikovnih modalitet (branje in pisanje) in 

nominativnih sposobnosti (Kahle in Frotscher, 2003; Vuković, 2002). 

 

Heschlova vijuga se nahaja v podnožju Silvijeve brazde in je pomembna za 

avditivno percepcijo jezikovnih informacij (Kahle in Frotscher, 2003; Vuković, 

2002). 

 

4.2.3 SUBKORTIKALNE STRUKTURE IN JEZIKOVNI PROCESI 

 

Talamus je del diencefalona. Njegova vloga je v posredovanju impulzov iz vseh 

čutilnih sistemov v možgansko skorjo, ki nato pošilja sporočila nazaj v talamus 

(Kahle in Frotscher, 2003). Sodeluje tudi pri aktivaciji govornih funkcij na nivoju 

možganske skorje leve hemisfere, pri semantični kontroli govorne produkcije ter 

shranjevanju in priklicu jezikovnih informacij (Crosson, Lurija, Reynolds idr. v 

Vuković, 2002). 

 

Bazalni gangliji so skupina med seboj povezanih jeder, ki se nahajajo pod skorjo, 

v globini možganskih polobel. Njihova osrednja vloga je v začenjanju in nadzoru 

gibanja (Kahle in Frotscher, 2003). Poleg motorne funkcije se jim pripisuje tudi 

vloga v realizaciji kognitivnih procesov oz. organizaciji jezikovne aktivnosti 

(Vuković, 2002). 

 

4.3 POTEK JEZIKOVNEGA PROCESIRANJA OD NAMENA 

DO PRAKTIČNE UPORABE V KOMUNIKACIJI 

 

Jezikovno procesiranje se začne s formulacijo vsebinskega načrta na semantičnem 

nivoju in se nadaljuje z izborom ustreznih besed na leksičnem nivoju. Sledi faza 
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upoštevanja zapletenih povezav v sintaksi in gramatičnih zakonitosti. S spretno 

artikulacijo, smiselnimi poudarki, melodičnostjo in prijetnim glasom naše misli 

nato ustno izrazimo. Ob vsem tem pa nujno upoštevamo pragmatični nivo 

komunikacije, ki je žal pogosto zanemarjen, kljub temu da je zelo pomemben, saj 

daje dobro oceno oz. sliko posameznikovih zmožnosti (Prosnik, 2009/2010). 
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5 KOMUNIKACIJA IN STAROSTNIK 

 

Komunikacijske sposobnosti imajo tako kot v vseh življenjskih obdobjih, tudi v 

starosti velik pomen in omogočajo starostnikom ohranjanje svoje neodvisnosti in 

samostojnega življenja. Obseg in način komunikacije se spreminja tekom 

posameznikovega življenja (Chodzko-Zajko v Siegler 2009; Fiehler in Thimm, 

2003; Gress-Heister, 2003).  

 

Na to vplivajo biološke spremembe (fizično poslabšanje, bolezen, degradacija) in 

socialni vzroki, ki prinašajo strukturalne spremembe v življenju starostnika 

(Fiehler, 2003; Rickheit v Siegler, 2009). Če opazujemo govorne situacije 

starejših ljudi, opazimo, da potekajo v različnih okoliščinah različno (Chodzko-

Zajko v Siegler 2009; Fiehler in Thimm, 2003; Gress-Heister, 2003). Kot 

izpostavljata Fiehler in Thimmova (2003), je komunikacijsko vedenje starejših 

oseb povezano s pričakovanji in stereotipi, ki so jih oblikovale mlajše generacije.  

 

Današnje raziskave razlikujejo tri glavne pristope pri razlagi značilnosti jezika in 

komunikacije v starosti. Prvi predpostavlja, da je za starostnike značilen upad ter 

izguba jezikovnih in komunikacijskih spretnosti (Fiehler, 2003; Fiehler in Thimm, 

2003; Thimm v Siegler, 2009). Fiehler in Thimmova (2003) to povezujeta s 

ponovnim »otroškim govorom«.  

 

Drugi pristop zagovarja, da jezikovne značilnosti starostnikov odstopajo od 

značilnosti »normalnega«, oziroma da v starosti prihaja do jezikovnih 

prilagoditev, ki so pogojene z okoljem, posameznikovim vsakdanom, 

pričakovanji, stereotipi, življenjskimi vodili…(Fiehler, 2003; Fiehler in Thimm, 

2003; Siegler, 2009; Thimm v Siegler, 2009). 

 

Tretji, tim. interakcionistični pristop je najnovejši in v ospredje postavlja dialoško 

interakcijo med osebami enakih ali različnih starostnih skupin (Fiehler, 2003; 

Fiehler in Thimm, 2003; Siegler, 2009; Thimm v Siegler, 2009). 
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5.1 SOCIOLOŠKI VIDIK KOMUNIKACIJE V STAROSTI 

Odnos med okoljem in osebo je v procesu komuniciranja obojestranski. Na eni 

strani opazujemo, kako samo okolje vpliva na starostnikovo komuniciranje. Po 

drugi, kako starostnik izkoristi samo okolje za posredovanje informacij drugim 

(Lawton, 1985). Kakorkoli, Fiehler (2003) in Rickheit (v Siegler, 2009) menita, 

da vse te izkušnje še v starosti vplivajo na pridobitev novih jezikovnih in 

komunikacijskih spretnosti.  

 

Lawton-Nahemow model staranja (Lawton, 1985) predpostavlja, da so starostniki 

pasivni na okolje, oz. da si prilagodijo okolje tako, da čim bolje komunicirajo. 

Robert Sommer (v Lawton, 1985) izpostavlja osebni komunikacijski prostor 

posameznika, ki ga opredeli kot območje z nevidno mejo okoli telesa, preko 

katere neznanec ne more priti. Slednje je še posebej opazno pri osebah z demenco, 

v katerih intimni prostor je mogoče prodreti le s pomočjo fizičnega stika, navaja 

DeLong (v Lawton, 1985). Luke (v Lawton 1985) dodaja, da čim več socialnih 

stikov ima oseba z demenco, tem lažje bomo vstopali v njen osebni 

komunikacijski prostor. 

 

Kohrt in Kucharczik (2003) menita, da je starostnikov način komuniciranja 

predvsem odvisen od situacije, v kateri se znajde. Navajata naslednje štiri: 

a) pogovor z ostalimi starostniki-izven družinskega kroga, 

b) pogovor z ostalimi starostniki-znotraj družinskega kroga, 

c) pogovor z osebami drugih generacij-znotraj družinskega kroga, 

d) pogovor z osebami drugih generacij-izven družinskega kroga. 

 

Po drugi strani je lahko jezikovna realizacija omejena, glede na namen, strategije 

in motivacijo, ki jo ima starejša oseba ter glede na pričakovanja, ki jih ima 

sogovorec oz. poslušalec (Ryan in Kwong See, 2003). 

 

Jezikovno delovanje je tako odvisno od socialnega konteksta in se realizira v 

govoru. Velik vpliv na verbalno izražanje starostnika imajo tudi stres, ohranjanje 

socialnih stikov in socialna podpora. Slednje vpliva na komunikacijsko odprtost, 
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zmanjšanje oz. povečanje komunikacijskega obsega ter samo komunikacijsko 

samozavest (Fiehler, 2003; Ryan in Kwong See, 2003; Siegler, 2009).  

 

5.2 ANATOMSKE OSNOVE KOMUNIKACIJE 

STAROSTNIKOV 

 

V starosti prihaja do anatomskih sprememb, ki imajo lahko večji ali manjši vpliv 

na glasovne in komunikacijske spretnosti starostnikov. 

 

Pljučna funkcija v starosti 

Tipična sprememba na področju dihanja je večja togost pljučnega tkiva, slabša 

gibljivost reber in opešanje dihalnih mišic (Busacco, 1999; Bach, Holmes, 

Mortimer idr. v Radšel Burger, 2003; Siegler, 2009). Posledice tega se kažejo v 

povečanem ostanku zraka v pljučih in slabši gibljivosti pljuč, četudi se celotna 

pljučna kapaciteta s starostjo ne spremeni, povzema po različnih avtorjih 

Sieglerjeva (2009).  

 

Zaradi nižjega subglotisnega pritiska in neenakomernega pretoka zraka skozi grlo 

med fonacijo prihaja do sprememb v glasnosti, višini in stabilnosti glasu. Moteno 

je lahko tudi fino uravnavanje subglotisnega pritiska, potrebno tudi za naglašene 

zloge, ko se mora subglotisni pritisk za kratek čas in hitro povečati (Busacco, 

1999; Bach, Holmes, Mortimer idr. v Radšel Burger, 2003). Kot ugotavljata 

Hoitova in Hixon (v Siegler, 2009), starostnik praviloma na vdih producira manj 

zlogov in na zlog potrebuje več zraka. 

 

Degenerativne spremembe v grlu 

Spremembe v grlu pustijo posledice na glasu, ki jih lahko zaznajo tako laiki kot 

strokovnjaki. Na splošno je glas hripav, zadihan, šibak, trepetajoč, monoton, 

njegova kvalieta, višina in barva je spremenjena (Benjamin, Greenberg, 

Haberman, Hollin, Huntley, Koopmann idr. v Radšel Burger, 2003; Kohrt in 

Kerstin v Siegler, 2009). Vendar pa nobeden od opisanih znakov sam zase, niti vsi 
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skupaj niso značilni za star glas. Kot opozarja Radšel Burgerjeva (2003) nimamo 

namreč objektivnih kriterijev, s katerimi bi lahko izmerili starost glasu. 

 

Laringalni hrustanci in sklepi 

 V starosti je normalen pojav osifikacija grlnih hrustančnih struktur, kar vodi do 

sprememb strukture oz. kvalitete sluznice in atrofije grlnih mišic. Posledica tega  

je lahko nepopolna addukacija glasilk in šibak, zadihan glas (Casiano, Müller, 

Obler, Paulsen in Tillman, Shaden v Radšel Burger, 2003; Kahane, Lubinski, 

Welland, Maxim, Ramig v Siegler, 2009). 

 

Kahane, Lubinski, Welland, Maxim, Ramig (v Siegler, 2009) so s pomočjo 

raziskav ugotovili, da je v primerjavi z mlajšimi govorci glasovna kontrola 

starejših govorcev manj učinkovita. Glasovne spremembe praviloma nastopijo po 

60. letu starosti. Glasovna frekvenca se pri moških tekom življenja znižuje, potem 

pa se po 60. letu začne ponovno zviševati. Pri ženskah tekom življenja ni 

sprememb, v starosti se začne zniževati.  

 

Radšel Burgerjeva (2003) in Sieglerjeva (2009) povzemata avtorje, ki opozarjajo 

na resonančne spremembe v starosti. Resonančni prostor se spreminja zaradi 

sprememb obrazne muskulature, zmanjšanega sapnika in sprememb v pljučih, 

atrofije oralne, faringealne in verofaringealne sluznice. 

 

Artikulacijske spremembe so posledica atrofije jezika, čeljusti in obraznih mišic. 

Tanjše ustnice, zmanjšana hitrost in gibljivost jezika se pojavijo s starostjo. Poleg 

tega, da je govor počasnejši, je tudi manj natančen, netekoč in nejasen. V 

splošnem se poslabša artikulacijska gibljivost v smislu diadokohineze, ki se 

upočasni (Busacco, 1999; Rastatter, Jacques, McGuire, Kalinowski, Stuart v 

Radšel Burger, 2003; Kahane, Lubinski, Welland, Maxim, Ramig, Newton v 

Siegler, 2009). 
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5.3 GOVOR IN JEZIK 

 

Jezikovne spretnosti se spreminjajo enako, kot se spreminjamo ljudje. Od starosti 

odvisne nevrološke spremembe dopuščajo domnevo, da se tudi govorne spretnosti 

z leti spreminjajo (Kalikov, Morris, Müller, Sato, Shaden v Radšel Burger, 2003). 

Prve jezikovne spremembe se ponavadi pojavijo po 60. letu, opaža Maxim (v 

Siegler, 2009). 

 

Zavedati se moramo, da jezik in govor nista le enodimenzionalna funkcija. Govor 

posameznika je odvisen od njegove lingvistične spretnosti, besednega zaklada, 

kognitivnih spretnosti in strategij, okolja, socialnega in ekonomskega stanja 

(Kalikov, Morris, Müller, Sato, Shaden v Radšel Burger, 2003). Ob upoštevanju, 

da lahko starostniki uporabljajo za komunikacijo kompenzatorne strategije 

(Radšel Burger, 2003; Wingfield v Glisky, 2007). 

 

Ryan in Kwong See-jeva (2003) predpostavljata, da so starejši v položaju omejene 

jezikovne predelave. O tem sklepata na podlagi zmanjšane kompenzacije 

senzornih in kognitivnih sposobnosti. Življenjske izkušnje so tiste, ki postavljajo 

jezik in govor na višjo raven sposobnosti. Tako delovanje potem omogoča v 

starosti ohranjanje jezikovnih sposobnosti. Pridobljene spretnosti, ki vse to 

omogočajo, so razširjeni besednjak, splošno znanje in prilagajanje na spremembe, 

različne naloge ter zahteve.  

 

Na spremembe v govoru starostnikov vplivajo negovorni kognitivni dejavniki, 

izobrazba (čim višja je, tem boljši je govor v starosti) in  bralne navade (tisti, ki ne 

berejo, imajo slabši govor tudi v starosti) (Radšel Burger, 2003). Sieglerjeva 

(2009) dodaja pomen kulturnega okolja, delovnih sposobnosti in besednega 

zaklada. Vsi ti dejavniki vodijo do počasnega, netekočega in artikulacijsko manj 

natančnega govornega vzorca starostnikov (Brose, 2003; Fiehler, 2003; Radšel 

Burger, 2003; Riegel in Thimm, 2003; Ryan in Known See, 2003). 
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Jezikovne in govorne sposobnosti se v starosti res spreminjajo, ampak ne vplivajo 

nujno na komunikacijske sposobnosti osebe. Vsaj, dokler se ne pojavi kaka 

bolezen, ki negativno vpliva na komunikacijo (Siegler, 2009). 

 

5.3.1 POIMENOVANJE IN PRIKLIC BESED 

 

Besedni priklic in oblikovanje besed sta eni izmed najbolj občutljivih in ranljivih 

jezikovnih zmožnosti, s katerimi razpolaga človek. Starostniki pri nalogah 

poimenovanja dosegajo slabše rezultate, prisotne so težave hitrega selektivnega 

iskanja besed, vendar slednje ne vključuje besednega zaklada (Fiehler, 2003; 

Siegler, 2009). Besedni zaklad lahko starostnik širi tako dolgo, dokler je zdrav in 

aktiven (Maxim v Siegler, 2009). Fiehler (2003) omenja, da starostniki kasneje 

večkrat uporabljajo zastarel besednjak ali narečne izraze. 

 

Priklic besed, ki jih je oseba v svojem življenju pogosto in redno uporabljala, je 

hitrejši v primerjavi z nizkofrekventnimi besedami (Busacco, 1999; Fiehler, 2003; 

Siegler, 2009). Rezultati raziskave Thomasa in drugih (v Siegler, 2009) kažejo, da 

starostniki poimenujejo predmete in slike bistveno počasneje, po raziskavi Bowles 

in Proon (v Siegler, 2009) pa tudi manj natančno.  

 

Nicholas in drugi (v Siegler, 2009) so zaključili, da poimenovanje slik jasno začne 

upadati po 70. letu, še bolj med 80. in 84. letom. Burke in MacKay (1997) 

dodajata, da težave priklica besed niso posledica težav načrtovanja ideje samega 

izražanja, temveč načrtovanja natančno definirane zamisli, besednega koncepta v 

fonološki in ortografski obliki. 

 

Kljub temu, da se v priklicu pomena besed in drugih semantičnih procesov kažejo 

majhne spremembe v starosti, starostniki doživljajo povečane težave priklica 

besed s fonološkega vidika. Slednje težave so povezane z gostoto sivine 

možganov na območju insule-področja, ki sodeluje pri fonološkem procesiranju 

(Burke in Shafto, 2004; Lovelace in Twohig v Mather, 2010; Shafto, Burke, 

Stamatakis, Tam in Tyler, 2007). 
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S starostjo povezano slabljenje lingvističnih predstav vpliva bolj na fonološko kot 

semantično oškodovanost. Semantična mreža ima namreč več medsebojnih 

povezav (Mather, 2010). Učinki semantične asociativnosti so tem manjši, čim 

mlajša je oseba. Slednje kaže na pomen celostnega povezovanja jezikovnih 

procesov pri starostnikih (Burke in MacKay, 1997). 

 

5.3.2 RAZUMEVANJE IN PRODUKCIJA 

 

Starost vpliva tudi na razumevanje in produkcijo skladenjskih struktur. 

Sposobnost razumevanja besedila in zapletenih povedi se v starosti občutno 

poslabša. To pa ne vpliva tako zelo na dolžino povedi, temveč na kompleksnost 

stavka in produkcijo (Busacco, 1999; Lubinski in Welland, Vorderwülbecke , 

Maxim v Siegler, 2009).  

 

Kemper in Rash (v Stuart-Hamilton, 2000) in Busacco (1999) ugotavljajo, da 

mladi in starostniki tvorijo v spontanem govoru enako število povedi, vendar so 

povedi starostnikov manj kompleksne in večkrat nedokončane. Dolžina same 

povedi je povezana s spominskimi sposobnostmi starostnika. Ali kot pravi Taub 

(v Stuart-Hamilton, 2000), pri starostnikih z visokimi verbalnimi sposobnostmi ni 

moč opaziti starostnih razlik.  

 

Cooper (v Burke in MacKay, 1997), Kemperjeva, Hermanova in Lianova (2003) 

navajajo še dva dokaza upada besedne produkcije. Prvi je v uporabi zaimkov v 

spontanem govoru: v primerjavi z mlajšimi osebami starostniki uporabljajo več 

zaimkov kot skupinske (poimenovanje samostalniške skupine-npr. sadje) in 

ustrezne samostalnike, hkrati pa so njihove izjave bolj dvoumne. Drugi dokaz je v 

disfluentnem govoru v obliki ponavljanj besed in podaljšanih premorov med 

besedami. Oba pojava avtorji povezujejo s težavami priklica besed. 

 

Cohen in Faulkner (v Burke in MacKay, 1997) se strinjata, da je govorna 

produkcija odvisna od vplivov staranja, toda negirata mnenje, da je tudi govorno 

razumevanje starostno pogojeno. Menita, da produkcija govorjenega in pisanega 
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jezika konsistentno upada s starostjo, ne glede na primanjkljaje sposobnosti 

dekodiranja novih informacij.  

 

Riegel in Thimmova (2003) iz ameriških raziskav povzemata, da starejše osebe 

izrazijo manj morfemov na izjavo, kakor tudi manj izjav na minuto. Značilno je 

tudi pogostejše izpuščanje obveznih slovničnih morfemov, določnih in nedoločnih 

členov ter svojilnih zaimkov. Dolžina stavkov je krajša, uporaba časa večkrat 

napačna, redka je pravilna uporaba morfoloških oblik, slovnična konstrukcija pa 

je običajno monotona (izogibanje rabi različnih slovničnih oblik).  

 

Vendar Kemperjeva in Kemtes (v Glisky, 2007) razmišljata  drugače. Strinjata se, 

da je čas procesiranja pri starejših osebah daljši, vendar se komunikacijske 

spretnosti dejansko izboljšajo s starostjo. Opravljene študije so pokazale, da so 

pripovedi starostnikov bolje strukturirane, z večjim besednim zakladom in 

zanimivejše kot pripovedi mladih pripovedovalcev. 

 

5.3.3 SEMANTIČNI IN PRAGMATIČNI NIVO 

 

Kemperjeva (v Riegel in Thimm, 2003) opaža s starostjo povezano redukcijo 

kompleksnih sintaktičnih struktur na področju pisnega jezika. Slednje velja tudi za 

govorjeni jezik. Na področju semantike in pragmatike je predvsem opaziti 

kvantitativni upad. Identifikacija sopomenk in protipomenk ostaja v starosti 

stabilna, medtem ko na področju selekcije in razvrščanja prihaja do upada. 

 

Na nivoju pragmatike se upad kaže v pogostem oklepanju preteklih dogodkov, 

pripovedovanju o lastnem življenju, nekoherentnosti, egocentričnosti in 

pomanjkljivi pozornosti. Značilni so monologi in pomanjkljiv partnerski dialog. 

Večkrat v pogovoru naslavljajo sebe in pozabijo na sogovornika, se pogovarjajo 

sami s seboj, ne poslušajo in sledijo samo lastni temi (Fiehler, 2003; Fiehler in 

Thimm, 2003; Ryan in Known See, 2003). 
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Značilne teme pogovora v starosti so preteklost, življenjska situacija, degradacija, 

bolezen, smrt, družina, opravljanje družine, znancev, sosedov... Običajno govorijo 

o preteklosti, s katero se samoidentificirajo in jo primerjajo s sedanjostjo ter 

obravnavajo kulturne ter socialne spremembe. Obravnavanje tem je izčrpno in 

zamudno. Večkrat se ponavljajo oz. jih asociativno povezujejo ali pa enostavno 

preskakujejo (Fiehler, 2003; Ryan in Known See, 2003). 

 

5.3.4 MEJNIKI MED NORMALNIM IN PATOLOŠKIM 

 

Določanje normalnega govora in komunikacijskih sposobnosti starostnika ni lahka 

naloga. Za ocenjevanje govora so uporabljali teste za poimenovanje, pogovor, 

pisano besedo, slušno razumevanje, ritem, avtomatski govor, metalingvistične 

spretnosti, pozornost, spomin in vidnoprostorske funkcije, saj negovorne 

kognitivne funkcije pomembno vplivajo oziroma sodelujejo pri govoru (Radšel 

Burger, 2003). 

 

Mejo med normalnim in patološkim je težko postaviti. Pri opisovanju normalnih 

jezikovnih značilnosti v starosti so strokovnjaki izhajali iz preučevanja patoloških 

jezikovnih značilnosti (Ulatowska, Cannito, Hayashi in Fleming, 1985). 

 

Raziskava Weingartnerja s sodelavci (v Nebes, 1985) kaže, da se v starosti 

normalno pojavijo težave oblikovanja ustreznih semantičnih skupin, vendar imajo 

osebe z demenco ob tem izrazitejše težave. 

 

Light opozarja (v Ryan in Kwong See, 2003), da je v prvi vrsti potrebno 

razlikovati med posameznikovo starostjo, izobrazbo, statusom, jezikovnimi 

kompetencami in konkretno jezikovno uporabo. Pri patološkem staranju, kot je 

primer Alzheimerjeve bolezni, se kaže jasna izguba v pridobljenih lingvističnih 

kompetencah. V splošnem pa jezikovne kompetence pri zdravi odrasli osebi 

ostajajo stabilne. 
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6 ZNAČILNOSTI DEMENCE 

 

Beseda demenca izhaja iz latinščine. Sestavljena je iz predpone »de-«, ki pomeni 

nasprotnost, upadanje in »mens«, kar pomeni duha, razum. »Demenca« torej 

pomeni »upadanje duha oz. razuma« (Van Hülsen, 2007). 

 

Demenca je sindrom, za katerega je značilen globalen upad kognitivnih funkcij, ki 

bolnika postopoma onesposobi za osnovne dnevne aktivnosti. Pogosto so najprej 

opazne motnje spomina, ki se običajno nanašajo na pomnjenje in priklic novih 

informacij, čeprav je z napredovanjem bolezni prizadet tudi spomin za davne 

dogodke (Kogoj, 2008/2009; Pirtošek, 2004; Steinhagen-Thiessen, 2002; Van 

Hülsen, 2007). 

 

Slej ko prej pa so prizadete tudi druge višje duševne sposobnosti. Opazno je 

osiromašeno mišljenje, zmanjšana sposobnost orientacije, razumevanja, računskih 

zmožnosti, učnih sposobnosti, govornega izražanja in presoje. Posledice se kažejo 

tudi v pomembnem zmanjšanju sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega 

vedenja ali motivacije. Ob vsem tem je pomembno, da omenjene spremembe niso 

posledica motenj zavesti (Kogoj, 2008/2009; Pirtošek, 2004; Steinhagen-

Thiessen, 2002; Van Hülsen, 2007). 

 

Ameriško psihiatrično združenje v diagnostični klasifikaciji (DSM-IV) demenco 

opredeli kot »skupino motenj, katerih bistvena značilnost je razvoj več 

kognitivnih deficitov«. Kriterij za vse diagnoze demenc v DSM-IV vključujejo 

naslednje tri komponente: 

 

a) Razvoj več kognitivnih deficitov, ki se kažejo kot: 

1. prizadetost spominskega sistema (prizadeta sposobnost učenja novih 

informacij ali priklic predhodno naučenih informacij ipd.) in 

2. ena ali več naslednjih motenj v kognitivnem funkcioniranju: 

-afazija, 

-apraksija, 
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-agnozija, 

-motnje v izvršitvenih sposobnostih (načrtovanje, organiziranje, 

sekvencioniranje, abstraktno mišljenje…); 

 

b) kognitivni deficiti našteti pod A1 in A2, povzročajo večje funkcionalne 

oviranosti na socialnem ali poklicnem področju in predstavljajo 

pomemben upad glede na premorbidni nivo funkcioniranja; 

 

c) diagnoze demence ne postavljamo, če so kognitivni deficiti prisotni 

izključno med delirijem. 

 

6.1 OBLIKE DEMENCE 

 

Kogoj (2008) in Pirtošek (2004) pri vrednotenju simptomov in znakov demence 

izhajata iz dejstva, da približno 80-90% vseh demenc sodi v eno od petih skupin: 

-Alzheimerjeva bolezen, 

-vaskularna demenca, 

-demenca z Lewyjevimi telesci, 

-fronto-temporalna demenca, 

-mešana demenca. 

 

Alzheimerjeva bolezen je primarna degenerativna možganska bolezen, za katero 

so značilni nevrofibrilni vozliči, starostno pogojene plake in atrofije hipokampusa. 

Napreduje razmeroma počasi, vendar enakomerno, postopoma več let, zlasti pri 

poznem začetku. Velja za najpogostejši vzrok demence (50-65% vseh demenc) 

(Kogoj, 2008).  

 

Bolezen se začne pretežno v pozni starosti (približno od 70. leta naprej). Prihaja 

do čedalje izrazitejših kognitivnih izpadov npr. oseba založi ključe, pri 

pripovedovanju izgublja rdečo nit, obtožuje sosede, svojce, da ji kradejo ali jo 

zastrupljajo (Kogoj, 2008; Kogoj, 2008/2009).  
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Besedni zaklad postaja siromašnejši. V nadaljnjem poteku sledi časovna 

dezorientiranost, oseba pozablja aktualne dogodke, ne prepozna več svojcev in 

njene osebnostne poteze se spreminjajo. V zadnjem stadiju je bolnik povsem 

nebogljen in v celoti odvisen od pomoči okolice, tako pri zagotavljanju osnovnih 

življenjskih funkcij, kot tudi pri zagotavljanju varnosti (Kogoj, 2008; Kogoj, 

2008/2009; Van Hülsen, 2007). 

 

Vaskularna demenca je posledica infarktov možganov zaradi vaskularne 

bolezni, ki vključuje hipertenzivno cerebrovaskularno bolezen. Infarkti so 

navadno majhni, se pa v svojem učinku kumulirajo. Najpogosteje se prične med 

60. in 70. letom starosti (Kogoj, 2008; Kogoj 2008/2009). 

 

Začetek je nenaden z značilnim stopničastim upadom spoznavnih sposobnosti, ki 

pogosto niso prizadete vse v enaki meri. Bolezen lahko spremljajo glavoboli, 

vrtoglavica, žariščni nevrološki znaki, motnje spomina, spanja, osebnostne 

spremembe, pogosto tudi psevdobulbarna paraliza, dizartrija in disfagija (Kogoj, 

2008; Kogoj 2008/2009).  

 

Značilni bolezenski znaki demence Lewyjevih telesc se prekrivajo s simptomi 

Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, pogoste so patomorfološke spremembe. 

Zgodaj v poteku bolezni se razvijejo halucinacije, ki so značilno kompleksne, 

scenske vidne halucinacije. Halucinacije pogosto spremljajo blodnje, običajno 

preganjalne. Značilno je izrazito nihanje spoznavnih sposobnosti in zavesti tekom 

ur, dni ali tednov v začetnem stadiju bolezni. Prisotne so motnje spomina, govora, 

izvršilnih funkcij, vizuspacialnih sposobnosti, pozornosti, učenja in vedenjske 

spremembe (Kogoj, 2008; Kogoj 2008/2009). 

 

Frontotemporalne demence zajamejo predel čelnega in senčničnega režnja. 

Neary, Snowden, Gustafson in ostali (v Kogoj, 2008) navajajo tri tipične klinične 

sindrome: frontotemporalna demenca, progresivna nefluentna afazija in 

progresivna fluentna (semantična) afazija.  
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Značilen je zgoden pojav sprememb osebnosti, ki so lahko dokaj zakrite. Opazno 

je dezinhibirano in socialno neustrezno vedenje, izguba občutka za izgled in 

osebno higieno, motnje hranjenja, oralna fiksacija, izguba interesov, motnje 

govora in jezika ter kompulzivno in ponavljajoče se vedenje. Običajna je tudi 

izguba spomina, vendar ni prvi znak, saj se pojavi kasneje v poteku bolezni 

(Kogoj, 2008; Kogoj 2008/2009). 

 

6.2 GOVORNE IN JEZIKOVNE TEŽAVE PRI DEMENCI 

 

Izguba komunikacijskih sposobnosti velja danes kot drugi najpogostejši simptom 

pojava demenc (Gust, 2005).  

 

Za osebe z demenco lahko predstavlja eno izmed najbolj frustrirajočih in težkih 

problemov, s katerimi se sreča. Pomanjkljive sposobnosti komuniciranja lahko 

bolnika z demenco vodijo k tesnobi, osamljenosti, nezaupanju in h konfliktom z 

okoljem (Alzheimer’s Australia, 2005; Busacco, 1999; Prosnik, 2006; Ram-

Fischer, 2004). Vsi ga opozarjajo na napake, ki se ob težavah v sporazumevanju 

razširjajo na njegovo celotno funkcioniranje v okolju (Prosnik, 2006). 

 

Zmožnost verbalne komunikacije je pri osebah z demenco prizadeta različno in se 

lahko slabša postopoma ali nenadno. Na začetku se večinoma zavedajo upada 

svojih sposobnosti, zato se osebe izogibajo komunikaciji in včasih zavračajo 

sodelovanje. Na tak način se namreč skušajo izogniti situacijam, ki bi ogrozile 

njihovo samopodobo (Ram-Fischer, 2004; Trojar, 2007).  

 

Bolniki so se nezmožni osredotočiti na temo pogovora (Ram-Fischer, 2004; 

Trojar, 2007). Imajo težave pri izgradnji koncepta in pri razumevanju koncepta 

sogovornika, brez spodbude težko načnejo pogovor (Powell, 2000).  

 

Izgubijo rdečo nit pogovora, težje sledijo pogovoru, še posebej, kadar govori več 

ljudi hkrati, ponavljajo ista vprašanja in imajo težave pri zagovarjanju svojih 
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stališč, nesposobni so razumeti celotno vsebino besedila ali pozabijo, kaj je tema 

pogovora.  

 

Ne razumejo dobro humorja, ironij in prenesenega pomena (Alzheimer’s 

Australia, 2005; Brauer, 2007; Powell, 2000; Ram-fischer, 2004; Schecker, 2003). 

Zaradi pogoste izgube sposobnosti notranjega govora, s katerim načrtujemo in 

predvidimo svoja dejanja, je lahko verbalno vedenje impulzivno in neorganizirano 

(Trojar, 2007). 

 

Besedno in nebesedno okolje jih nenehno korigira v njihovih namenih in bolniki 

začnejo svojce in okolje doživljati sovražno. Postajajo razdražljivi, nepozorni, 

depresivni ali apatični (Prosnik, 2006). 

 

6.2.1 Jezikovne motnje 

 

Poleg klasičnih jezikovnih motenj kot so afazije, jecljanje ali dislalije, tudi 

demenca prizadene jezik (Domnick v Siegler, 2009). Demenca ne moti samo 

posameznih delov, temveč tudi integracijo funkcij, ki so potrebne za jezikovno 

predelavo (Siegler, 2009).  

 

Jezikovne značilnosti oseb z demenco so še dokaj neraziskane. Kot pravi 

Schecker (2003), resda pride do redukcije jezikovnega izražanja, vendar jo 

večkrat težko opazimo, saj ponavadi mislimo, da gre za okvaro čutov. Zaenkrat je 

znano, da težave naraščajo hkrati z napredovanjem bolezni.  

 

Hipoteza, ki skuša pojasniti jezikovno delovanje pri demenci, se imenuje 

dispercepcionalna teorija, ki izhaja iz kognitivnih primanjkljajev (zmanjšana 

pozornost, vizualno zaznavni primanjkljaj). Preko te hipoteze pa vseeno ni 

mogoče razložiti jezikovnega in kognitivnega delovanja pri demenci (Siegler, 

2009). 
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V splošnem je znano, da pri težkih oblikah demence prihaja do perseveracij (zlog, 

beseda, deli stavkov, cel stavek). Bolniki imajo težave pri ponovitvi postavljenega 

vprašanja oz. oblikovanju ustreznega odgovora na vprašanje, večkrat samo 

vprašanje preprosto ignorirajo. Kompleksnost stavka je vedno manjša 

(Alzheimer’s Australia, 2005; Ram-Fischer, 2004; Schecker, 2003). 

 

Motnja semantičnega spomina je tista, ki razloži upad jezikovnih sposobnosti pri 

demenci. Semantično znanje se nanaša na pomen in medsebojne odnose 

konteksta, povezav. Oseba, ki je nagnjena k demenci, bo imela težave pri 

produkciji besednih seznamov, kategorij, priklicu besed in pri prepoznavanju 

dvoumnih situacij zaradi motenj semantičnih mrež (Alzheimer’s Australia, 2005; 

Siegler, 2009).  

 

Warington, Schallice (v Astell, 1995) in Nebes (1985) menijo, da gre pri 

semantičnih motnjah za oslabljen dostop do semantičnih reprezentacij oz. 

oslabitve dejanskih shranjenih predstav.  

 

Semantični spomin obsega besedišče, slovnična pravila in znanje, ki je potrebno 

za upravljanje dohodnih dražljajev, interpretirajo Tulving, Donaldson idr. (1987) 

in nadaljujejo, da je težko predpostaviti, ali so semantične motnje posledica 

besednega zaklada ali shranjenih semantičnih informacij. 

 

Gordana Ocić (1998) poudarja, da obstaja jasna povezava med ohranjeno sintakso 

in nizkimi dosežki pri semantičnih nalogah. V spontanem govoru in pri nalogah 

poimenovanja je namreč otežen priklic besed splošnega pomena. Razumevanje 

zapletenih stavkov in krajših zgodb pa sploh ni mogoče.  

 

Osebe z demenco imajo tako pri posredovanih dražljajih težave pri ustvarjanju 

semantičnih kategorij in produkciji semantičnih asociacij. Bolniki v bistvu 

izgubijo semantične predstave pojmov, torej, katere so fizične lastnosti in funkcije 

pojmov (Ocić, 1998).  
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Nekateri raziskovalci (Martin, Squire, Butters idr. v Ocić, 1998) menijo, da so 

semantične motnje glavni mehanizem, ki je odgovoren tudi za druge kognitivne 

motnje, vključno s spominom in mišljenjem. 

 

Killick in Allan (2001) opisujeta, da je raba jezika pri osebah z demenco le 

figurativna. Obstajajo namreč domneve, da demenca prizadene samo tiste 

povezave v možganih, ki procesirajo misli logično, medtem ko pusti relativno 

nedotaknjene tiste, ki se na svet odzivajo bolj ustvarjalno. 

 

6.2.2 Motnje govora 

 

Med govornimi motnjami se pojavljajo dizartrija, dizartrofonija, motnje 

artikulacije, dihanja in vokalizacije (Ram-Fischer, 2004; Siegler, 2009).  

 

Pogosto je spremenjen tempo govora, ki se deloma upočasni že v starosti, pri 

osebah z demenco so spremembe še večje (Ram-Fischer, 2004; Trojar 2007). 

Večkrat je govor kljub vsemu tekoč, vendar brezpomenski (Alzheimer’s 

Australia, 2005).  

 

Ballard O'Brien, James in Swann (2001) opisujejo pojav abnormalnih vokalizacij 

(klicanje, vpitje, glasno govorjenje, mrmranje, petje, žlubodranje, vzdihovanje, 

tuljenje, stokanje, vreščanje), ki je značilno predvsem za bolnike v različnih 

ustanovah za osebe z demenco.  

 

V celoti je govor večkrat zmeden, kot pravita Holden in Woods (1995). Osebe 

namreč lahko govorijo nesmisle o tem, kje je, kaj dela, ali govori, kot bi živela v 

preteklosti. Brez razlik lahko meša sedanje in pretekle dogodke, izkušnje. 
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6.3 MOTNJE POIMENOVANJA in PRIKLICA BESED PRI 

DEMENCI 

 

Med bolj izstopajočimi težavami pri demenci so težave priklica besed  in motnje 

poimenovanja (Alzheimer’s Australia, 2005; Ram-Fischer, 2004; Schecker, 

2003).  

 

Ozadje motenj poimenovanja pri demenci zaenkrat še ni natančno pojasnjeno. 

Raziskave so bile do sedaj usmerjene na tri stopnje poimenovanja predmetov: 

najprej na nivo zaznavanja predmetov-vizualno, potem semantični nivo-specifično 

ime predmeta (leksično-semantična reprezentacija). Nazadnje pa še na fonolški 

nivo (Tippet in Farah v Astell, 1995; Nebes, 1985;  Siegler, 2009). 

 

Sposobnost poimenovanja je do 70. leta starosti relativno stabilna, potem pa začne 

upadati skladno z napredovanjem bolezni. Na poimenovanje ne vplivata le starost 

in stopnja bolezni, temveč tudi stopnja izobrazbe. Pri visoki stopnji izobrazbe, 

starost naj ne bi sploh imela vpliva (Alzheimer’s Australia, 2005; Ram-Fischer, 

2004; Schecker, 2003).  

 

Sieglerjeva (2009) je slednje v svoji raziskavi tudi potrdila in ugotovila, da ima 

starost močan vpliv na hitrost poimenovanja pri osebah z demenco z nizko stopnjo 

izobrazbe. Degradacije senzornih, motoričnih in nevroloških procesov so tiste, ki 

po njenem mnenju pogojujejo motnje poimenovanja in besednega priklica pri 

osebah z demenco.  

 

Germanova (v Siegler, 2009), Caplan, Rissenberg, Glanzer in Nebes (v Astell, 

1995) so iz lastnih raziskav in raziskav drugih avtorjev povzeli, da se sam priklic 

besed in hitrost priklica besed spreminja v odvisnosti od starosti. Natančnost 

priklica besed se s starostjo zmanjšuje, medtem ko odzivni čas narašča. 
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6.3.1 Vizualni nivo 

 

Kirshner (v Siegler, 2009) predpostavlja, da so motnje poimenovanja posledica 

motenj vizualnega zaznavanja. Posameznik težje zaznava risbe kot fotografije in 

realne predstave. Posledično so zato tudi največje težave pri poimenovanju risb.  

 

Robinson s sodelavci (v Siegler, 2009), Bowles, Olbert in Albert (v Astell, 1995) 

opažajo, da se v zgodnjih stadijih pojavijo težave oblikovanja misli in motnje 

poimenovanja predvsem ob slikovni predlogi in bolj ob poimenovanju glagolov 

kot samostalnikov, četudi na drugih jezikovnih področjih še ni težav.  

 

Druge raziskave tega ne morejo podpreti. Bayle in Tomenda (v Siegler, 2009) sta 

v svoji raziskavi zaključila, da imajo osebe z demenco večje težave na 

semantičnem nivoju kot zaznavnem. 

 

6.3.2 Semantični in fonološki nivo 

 

Nekateri strokovnjaki opažajo primanjkljaje v priklicu fonološke in semantične 

reprezentacije. Vzrok za napake pri poimenovanju je torej motnja semantične 

predelave. Četudi posameznik pravilno poimenuje predmet, nima dostopa do 

semantične reprezentacije. Leksikalno-semantične motnje so lahko posledica ali 

motenega dostopa do besedišča ali izgube semantičnih informacij, ki jih je oseba 

sama oblikovala (Pekkala, 2004; Siegler, 2009). 

 

Semantična in fonemska pomoč osebam z demenco ne pomaga pri izboljšanju 

dosežkov pri poimenovanju. Gress-Heister (v Siegler, 2009), Faust, Multhaup in 

Balota (2004) so ugotovili, da niti semantični niti fonemski namigi pri priklicu 

besed ne olajšajo težav. Po drugi strani pa osebe najdejo, prepoznajo in popravijo 

sintaksične in fonološke napake v povedih, semantičnih napak pa ne (Nebes, 

1985). 
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6.4 KOMUNIKACIJSKI SIMPTOMI ALZHEIMERJEVE 

BOLEZNI 

 

Komunikacijske značilnosti bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo se opisujejo po 

vzoru klasičnih sindromov afazije. Četudi je bolnikov jezikovni profil podoben 

sindromom afazije, so razhajanja vseeno tako velika, da je vprašljivo ob vsem tem 

govoriti o afazijah kot takih (Mesulam, 2008; Ocić, 1998).  

 

Nekateri avtorji (Goldstein, Green, Presley idr. v Ocić, 1998) zagovarjajo 

hipotezo, da so anomije pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo posledica težav 

vizualnega zaznavanja, vendar se poimenovanje lahko izboljša ob taktilnem 

zaznavanju predmeta oz. ob njegovi uporabi.  

 

Po drugi hipotezi je anomija posledica oteženega dostopa do semantičnih 

informacij ali izgube semantičnega znanja. Motnje semantičnih funkcij so tiste, ki 

po mnenju Martin, Squire, Butters idr. (v Ocić, 1998), predstavljajo jedro motenj 

kognicije pri Alzheimerjevi bolezni in jo tako ločijo od ostalih oblik demence. 

 

ZGODNJI STADIJ: 

Ocićeva (1998) navaja, da se motnje jezikovnih funkcij v zgodnjem stadiju kažejo 

v težavah pri iskanju besed in disnomijah. Običajen je porast frustracij in občasne 

težave pri iskanju ustreznega izraza v spontanem govoru, aktivni besednjak je 

zmanjšan.  

 

Značilno je okolišenje in semantične parafazije. Bolnik potrebuje več 

koncentracije, da lahko sledi pogovoru. Tega ponavadi ne razširja na druge 

pogovorne teme. Pogovor ni usmerjen v podrobnosti, oseba hitreje izgubi rdečo 

nit pogovora (Ocić, 1998).  

 

Prisotne so težave razumevanja indirektnih sporočil, verbalnih analogij in 

besednega humorja ter motnje branja in pisanja (Benke v Siegler, 2009; Carrie 
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Hill, 2008; Ocić, 1998). Glasno branje je sicer še ohranjeno, vendar ima bolnik 

težave pri razumevanju prebranega (Ocić, 1998).  

 

Ocićeva (1998) in Vuković (2002) dodajata, da so repetitivni govor, artikulacija, 

prozodija, glasno branje ter fonološki in gramatični vidiki jezika v zgodnjem 

stadiju še ohranjeni. 

 

SREDNJI STADIJ: 

Komunikacijski primanjkljaji so v srednjem stadiju že izrazitejši, zanimanje za 

komunikacijo upade, možna je apatija (Benke v Siegler, 2009; Hill, 2008). Težave 

v spontanem govoru narastejo, pojavijo se perseveracije, anomije, semantične 

(zamenjava besed po pomenu) in fonemske parafazije (nestabilnost glasovne 

strukture besed) ter neologizmi (Benke v Siegler, 2009; Hill, 2008; Ocić, 1998; 

Prosnik, 2009/2010; Vuković, 2002).  

 

Pri poimenovanju pride do izrazitih motenj. Zaradi prisotnih motenj 

poimenovanja ima lahko spontani govor značilnosti »praznega govora« (Ocić, 

1998).  

 

Bolniki pogosto poročajo o pogostih nespecifičnostih, trivialnostih. Pozabijo 

namreč začetek izbrane pogovorne teme in inkoherentno izražajo misli. Same 

povedi so nejasne in razvlečene. Značilna je redukcija predlogov in uporabe 

stavčnih konstrukcij (Ocić, 1998; Prosnik, 2009/2010; Vuković, 2002).   

 

Njihova občutljivost za sogovorca upade, saj slabše razumejo oziroma si 

interpretirajo obrazno mimiko sogovorca. Oslabljeno je jezikovno razumevanje na 

nivoju stavka in prebranega besedila (Benke v Siegler, 2009; Hill, 2008; Ocić, 

1998; Prosnik, 2009/2010 ). Slednje je oslabljeno v tolikšni meri, kot se kaže upad 

v razumevanju govora (Ocić, 1998; Vuković, 2002).  

 



Funkcionalna komunikacija pri bolnikih z napredujočo demenco 

 

41 

 

Do motenj prihaja tudi na metajezikovnem nivoju in pri razlagi abstraktnih 

konceptov. Stopnjujejo se motnje branja in pisanja ter napačna ponovitev 

zapletenih fraz in stavkov (Benke v Siegler, 2009; Hill, 2008).  

 

Vendar Ocićeva (1998) in Vuković (2002) opozarjata, da sta glasno branje in 

repetitivni govor še dokaj dobro ohranjena. Govor je fluenten, v nekaterih primer 

tudi hiperfluenten, artikulacija ohranjena. Glasovni volumen in jasnost glasu 

upadeta, zmanjša se spreminjanje glasovne višine. Benke (v Siegler, 2009) in 

Hillova (2008) dodajata, da osebe svoje motnje govora v srednjem stadiju še 

redno korigirajo. 

 

POZNI STADIJ: 

V poznem stadiju pride do težkih motenj na vseh jezikovnih ravneh. Prisotne so 

težave poimenovanja, uporaba slovničnih pravil je napačna, ohranjene so 

minimalne sposobnosti ponavljanja jezikovnih stimulusov. Načeloma lahko 

ponovijo samo eno besedo (Benke v Siegler, 2009; Hill, 2008; Ocić, 1998; 

Vuković, 2002).  

 

Govorno razumevanje je močno okrnjeno, večine besed ne razumejo. Prav tako je 

močno zmanjšana govorna produkcija, govor je nefluenten, jezikovna vsebina je 

brez pomena in bizarna. Običajne so eholalije, palilalije, perseveracije, 

logoklonije, literarne parafazije, žargon in dizartrije (Benke v Siegler, 2009; Hill, 

2008; Ocić, 1998; Prosnik, 2009/2010; Vuković, 2002). 

 

Branje in pisanje sta močno oškodovana. Ohranjenost komunikacijskih 

sposobnosti je v splošnem minimalna. Kadar so bolniki ogovorjeni, se težko 

odzovejo. V nekaterih primerih pride celo do popolnega mutizma (Benke v 

Siegler, 2009; Hill, 2008; Ocić, 1998; Prosnik, 2009/2010; Vuković, 2002). 
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6.5 KOMUNIKACIJSKI SIMPTOMI VASKULARNE 

DEMENCE 

 

Pri vaskularni in njeni najpogostejši obliki multifaktorni demenci so moteni isti 

jezikovni nivoji kot pri Alzheimerjevi bolezni, a v manjšem obsegu (Siegler, 

2009). 

 

Prizadeti so v primerjavi z Alzheimerjevo boleznijo redkobesednejši. Čeprav 

imajo boljši dostop do besednjaka, je uporaba jezika v vsakdanjiku manjša in 

bistveno omejena (Siegler, 2009). 

 

Pojavljajo se perseveracije, palilalije, eholalije in telegrafski slog. Količina 

aktivno uporabljenih besed je manjša, dolžina stavka krajša. Pri vaskularni 

demenci se ozko lokalizirane nevronske izgube pojavljajo bolj na področju 

sintakse kot leksike. Jezikovno izražanje je sintaktično poenostavljeno in močno 

ekonomizirano (Siegler, 2009). 

 

6.6 KOMUNIKACIJSKI SIMPTOMI FRONTO-

TEMPORALNE DEMENCE 

 

Motnje govora, ob relativno ohranjenih ostalih spoznavnih sposobnostih, so lahko 

prvi znak frontotemporalne demence. Sprva prihaja do motenj poimenovanja 

predmetov in znižane verbalne fluentnosti. Značilna je redkobesednost ali 

vrvežavost (Kogoj, 2008; Ocić, 1998; Vuković, 2002). 

 

Pojavijo se težave z branjem in pisanjem. Pri nekaterih bolnikih je ohranjeno 

razumevanje pomena besed, drugi imajo težave tudi na tem področju. Z 

napredovanjem bolezni se pojavljajo: stereotipije govora, dizartrije, eholalije, 

palilalije, verbalne perseveracije. Proti koncu bolezni pride do popolne izgube 

verbalnih komunikacijskih sposobnosti oz. do mutizma (Kogoj, 2008; Ocić, 1998; 

Vuković, 2002). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

7 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

Staranje je proces, ki prinaša številne spremembe. Nas pa zanimajo predvsem 

tiste, ki se dogajajo na področju sporazumevanja. V splošnem je za starostnike 

značilen upad govornih in jezikovnih sposobnosti, kot posledica anatomskih in 

kognitivnih sprememb v procesu staranja. Vendar je potrebno poudariti, da vse te 

spremembe ne vplivajo nujno na sporazumevanje z okoljem.  

 

V nekaterih primerih prihaja do pospešenega upada govornih in jezikovnih 

sposobnosti kot posledice staranja in bolezni, ki hkrati pomembno vpliva na 

sposobnosti komunikacije z okoljem. Slednje je lahko celo prvi znak pojava 

bolezni tudi v primeru demenc.  

 

Številne raziskave se pri bolnikih z demenco običajno osredotočajo na verbalne 

sposobnosti. Večkrat pa prezrejo ali napačno interpretirajo neverbalno 

komunikacijo (obrazna izraznost, dotik, gestikulacija, telesni nemir), ki z 

napredovanjem bolezni prihaja vse bolj v ospredje. 

 

Ker zmanjšane sposobnosti sporazumevanja predstavljajo za bolnike z demenco 

napor, smo se odločili s pomočjo EPFK-ja1 raziskati celostno funkcionalno 

komunikacijo bolnikov. Torej verbalno in neverbalno komponento 

sporazumevanja. Osredotočeno na sposobnosti konverzacijske interakcije, 

učinkovitost prenosa informacij, uporabe različnih komunikacijskih funkcij in 

modalitet.  

 

                                                 
1
 Edinburški profil funkcionalne komunikacije 
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Ob koncu pa bomo skušali oblikovati cilje logopedske terapije pri bolnikih z 

napredujočo demenco. 

 

8 CILJI RAZISKOVANJA 

 

Skladno z razvojem celotnega problema smo oblikovali naslednje specifične cilje: 

- oceniti kvalitativne in kvantitativne značilnosti sporazumevanja bolnikov z 

napredujočo demenco, 

- oceniti razmerje med verbalno in neverbalno komunikacijo pri bolnikih z 

napredujočo demenco, 

- oblikovati cilje logopedske terapije pri bolnikih z napredujočo demenco. 

 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

1. Ali je EPFK uporaben tudi za merjenje komunikacijske učinkovitosti pri 

bolnikih z napredujočo demenco? 

 

2. Kakšno je razmerje med uporabo verbalnih in neverbalnih modalitet 

bolnika z napredujočo demenco? 

 

3. Katere modalitete bolnik z napredujočo demenco uporablja najpogosteje? 

 

4. Ob uporabi katerih modalitet bolnik z napredujočo demenco komunicira 

najučinkoviteje? 

 

5. Ali in kako bolnik z napredujočo demenco razširja interakcijo? 

 

6. Katere komunikacijske funkcije pokaže bolnik z napredujočo demenco 

med pogovorom? 
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10     METODOLOGIJA 

 

10.1 VRSTA RAZISKAVE 

  

V raziskavi smo uporabili deskriptivno ali opisno metodo, saj smo ugotavljali 

stanje ter tako bili osredotočeni na raven kakovosti in količine. 

 

10.2 MERSKI INSTRUMENT 

 

Za namen raziskave smo uporabili Edinburški profil funkcionalne komunikacije 

(EPFK), v originalu Revised Edinburgh functional communication profile, avtoric 

S. L. Wirz, C. Skinner in E. Dean. Instrument ni standardiziran test, temveč orodje 

za strukturiranje raziskovalčevega opazovanja, ki mu pomaga oblikovati široko 

sliko komunikacijskega funkcioniranja bolnika. Nudi pomembne informacije o 

posameznikovih verbalnih in neverbalnih sposobnostih.  

 

Uporablja se lahko pri različnih populacijah klientov, tako pri otrocih kot odraslih, 

kjer so ga do sedaj uporabili pri bolnikih z afazijo in pri travmatskih poškodbah 

glave, mi pa smo ga uporabili tudi pri bolnikih z napredujočo demenco. 

 

EPFK je sestavljen iz treh delov2: analize interakcije3, analize izvajanja 

komunikacije in nadomestnega intervjuja. Analiza interakcije in analiza izvajanja 

komunikacije podata informacije o sposobnostih bolnika, da uporabi lingvistične 

veščine v določenem kontekstu4. Omogočata beleženje podatkov o tem, katere 

komunikacijske funkcije (pozdrav, prepoznavanje, odgovor, zahteve, 

iniciativnost) in modalitete (govorjen jezik, geste, obrazna ekspresija, 

vokalizacija, pisanje) uporablja. Z nadomestnim intervjujem načrtno preizkusimo 

funkcije, ki jih bolnik ne uporabi spontano. 

 

                                                 
2
 Glej Prilogo 4 

3
 Interakcija v tem primeru pomeni medsebojno sodelovanje ali vplivanje tekom pogovora. 

4
 Kontekst je definiran kot tema pogovora oz. situacija, v kateri pogovor poteka. 



Funkcionalna komunikacija pri bolnikih z napredujočo demenco 

 

46 

 

Pridobivanje podatkov za oblikovanje profila (pogovor med raziskovalcem in 

bolnikom na temo »družina«) se snema z video kamero in se nato na podlagi 

posnetka izvede ustrezna analiza.  

 

V Analizi interakcije točkujemo konverzacijsko izmenjavo5, ki jo izberemo iz 

daljšega vzorca konverzacije6. Za vsakega posameznika za vsako od desetih 

konverzacijskih izmenjav opravimo dve odločitvi. In sicer, kako učinkovit je 

posameznik7 v vsaki konverzacijski izmenjavi ter katere modalitete uporabi za 

prenašanje informacij v konverzacijski izmenjavi. 

 

Analiza izvajanja komunikacije je zasnovana na vzorcu proste konverzacije. 

Vzorca ni potrebno razdeliti na konverzacijske izmenjave. Dolžina in vsebina 

vzorca nista omejeni. Posameznikovo komunikacijsko vedenje ocenjujemo na treh 

dimenzijah: 

1. Katere komunikacijske funkcije uporablja posameznik? 

2. Kako učinkovito posameznik komunicira?8 

3. Katero modaliteto ali modalitete posameznik uporablja v komunikaciji? 

 

10.3 OPIS VZORCA 

 

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni namenski vzorec, ki ga je sestavljalo 

enajst bolnic z diagnozo napredujoče demence v starosti od 74 do 93 let. Bolnice 

so prihajale iz Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Od tega je 

imelo osem bolnic diagnozo Alzheimerjeve bolezni in tri mešane demence. Z 

bolnicami smo izvedli enkratno individualno testiranje v mesecu juliju in avgustu.  

 

 

 

 
                                                 
5
 Konverzacijska izmenjava je definirana kot prispevek enega udeleženca, ki mu sledi prispevek 

drugega udeleženca (vključno z molkom). 
6
 Konverzacija ali pogovor 

7
 Glej Prilogo 5: Ključ učinkovitosti komunikacije 

8
 Glej Prilogo 5: Ključ učinkovitosti prenosa informacij 
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10.4 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

 

Za izvedbo raziskave smo potrebovali mnenje in soglasje o uporabi EPFK-ja, ki 

nam ga je podala soavtorica testa, gospa Elizabeth Dean9. Zaradi narave same 

raziskave, smo zaprosili za odobritev s strani Komisije za medicinsko etiko10, 

katere odgovor je bil pozitiven. Sledila je faza zbiranja kandidatov glede na 

ustreznost diagnoze (Alzheimerjeva bolezen, mešane demence) v CSS Škofja 

Loka. Diagnostiko je opravil doc. dr. Aleš Kogoj, dr. med.. 

 

Potencialnim kandidatom in njihovim svojcem smo nato predstavili namen in 

potek raziskave. Ker se je testiranje snemalo z video kamero, je bila potrebna 

bolnikova privolitev v sodelovanje. Z ozirom na zmanjšane zmožnosti ustreznega 

razsojanja pri bolnikih z napredujočo demenco, je bilo potrebno pridobiti soglasje 

o sodelovanju še s strani svojcev.  

 

V končni vzorec testiranja smo tako vključili kandidate, ki so podpisali »Obrazec 

izjave o zavestni in svobodni privolitvi sodelujočih bolnikov v raziskavi« oz. 

»Obrazec izjave o dovoljenju bolnikovega svojca oz. skrbnika o sodelovanju 

bolnika v raziskavi«.
11

 

 

Izvedli smo enkratno individualno srečanje v ustanovi, iz katere je kandidat 

prihajal. Na podlagi pogovora med raziskovalcem in bolnikom smo na temo 

»Družina« oblikovali profil. Pridobljeni video posnetki so nam služili le v namen 

oblikovanja profila po predpisanem protokolu in se niso/ne bodo nikjer javno 

predvajali. Rezultate EPFK-ja smo objavili v pisni obliki, brez osebnih podatkov. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Glej Prilogo 1 

10
 Glej Prilogo 2 

11
 Glej Prilogo 3 
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11  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V poglavju predstavljamo rezultate profila z interpretacijo za vsako bolnico 

posebej. Sledi opis morebitnih vzporednic oz. odstopanj med posameznimi profili. 

Na koncu poglavja odgovarjamo na raziskovalna vprašanja. 

 

11.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA EPFK-ja 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni profili za vsako bolnico posebej. Navedena 

bosta starost in diagnoza bolnice. Srednja vrednost analize interakcije12, 

najpogostejša in najučinkovitejša modaliteta13 ter uporaba komunikacijskih 

funkcij14 z ustrezno interpretacijo. Brez slednje bi nas rezultati profila lahko 

zavedli. Četudi je srednja vrednost analize interakcije visoka, to ne pogojuje nujno 

učinkovite uporabe vseh komunikacijskih funkcij in modalitet ter obratno. 

 

Upoštevali smo, da so sodelujoče kandidatke v času izvajanja profila v stanju, ko 

so značilnosti bolezni bolj ali manj izražene in tako pomembno vplivajo na 

komunikacijske sposobnosti.  

 

Rezultati profila so pogojeni z diagnozo napredujoče demence. Starost 

sodelujočih bolnic smo pri razlagi posameznega profila navajali, vendar v našem 

primeru predstavlja le imaginarno razliko. 

 

BOLNICA 1 

 

Bolnica 1 je stara 86 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 

 

                                                 
12

 Interakcija v tem primeru pomeni medsebojno sodelovanje ali vplivanje tekom pogovora. 
13

 Modalitete, ki jih beležimo so govorjen jezik, geste, obrazna ekspresija, vokalizacija in pisanje. 
14

 Komunikacijske funkcije, ki se opazujejo so pozdrav, prepoznavanje, odgovor, zahteve in 
iniciativnost. 
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Srednja vrednost analize interakcije na EPFK-ju znaša 4,2. V interakcijo se redno 

vključuje z zelo omejenimi do dodelanimi informacijami. V povprečju razširja 

interakcijo adekvatno.  

 

Na odprta vprašanja je sposobna odgovarjati. Odgovor nadgrajuje z novimi 

informacijami, ki so večkrat omejene. Da jih lahko popolno razumemo, so 

običajno potrebne dodatne sogovorčeve verbalne vzpodbude. Nedodelanost 

odgovora opazi tudi sama in opozori, da je to posledica težav priklica informacij, 

ki so se ji začele pojavljati v starosti. 

 

Za sporazumevanje najpogosteje uporablja govorjeni jezik in tekom celotnega 

pogovora vzpostavlja očesni stik. Govorjeni jezik občasno podpre z gestami, 

obrazno ekspresijo ali vokalizacijo. Vokalizacija in govorjeni jezik sta modaliteti, 

s katerima najučinkoviteje prenaša informacije, tudi na dodelanem nivoju. Geste 

in obrazna ekspresija se pojavljajo kot ustrezno situaciji uporabljena, 

avtomatizirana dejanja. 

 

Med pogovorom pokaže večino komunikacijskih funkcij, razen zahteve po 

predmetu in aktivnosti. Na pozdrav in neverbalne zahteve se odzove s 

stereotipnim, a učinkovitim odgovorom. Na stereotipnem nivoju zahteva tudi 

informacije in načenja novo temo. Zahteva informacij se kaže v želji po ponovitvi 

vprašanja, zaradi slušnega nerazumevanja. Sama načenja pogovor in odpira novo 

temo z vsakdanjimi temami (zdravje, vreme...).  

 

Učinkovito komuniciranje se ne kaže samo v prevladujočem adekvatnem 

odgovarjanju na vprašanja, temveč tudi v razširjanju interakcije ob vprašanjih 

zaprtega tipa in prispevanju k obstoječim temam.  

 

Poleg zahtevanega odgovora, na katerega običajno odgovori adekvatno, doda 

informacije, ki se ji za določeno situacijo zdijo pomembne. Prispevek novih 

informacij mora sogovorec razširiti s podvprašanji, da dobijo ustrezen pomen. 
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BOLNICA 2 

 

Bolnica 2 je stara 86 let in ima diagnozo mešane demence. 

 

Srednja vrednost analize interakcije je 3,5. Ves čas sledi interakciji, kaže 

razumevanje in se vključuje vanjo z zelo omejenimi do adekvatnimi 

informacijami. Interakcijo nadaljuje s ponovitvijo dela izraza, ki ga je pred njo 

proizvedel sogovornik. Občasno jo razširja z novimi informacijami, običajno v 

obsegu ene do treh besed. Pokaže željo po nadgrajevanju odgovora, vendar pove, 

da tega ne zmore, da je v trenutni situaciji preveč zmedena. Nemoč je izrazitejša 

ob specifičnih vprašanjih (npr. ime osebe), medtem ko ob splošnih ne. 

 

Kljub skromnemu verbalnemu izražanju je najpogostejša in najučinkovitejša 

modaliteta, ki jo uporabi, govorjen jezik in redko dosega dodelan nivo. Redno 

vzpostavlja očesni stik, s pogostim nasmehom na obrazu kaže zainteresiranost za 

sporazumevanje. Govorjeni jezik občasno spremljajo stereotipne geste in 

vokalizacija, kot odgovor na vprašanje ali dodatna potrditev tega, kar pove. 

 

Čeprav kaže težnjo po sodelovanju, sledi sogovorniku in ga ob napačni izjavi tudi 

popravi, ne načenja nove teme niti ne prispeva k obstoječim temam ali pokaže 

zahteve po pozornosti. Dodelano izrazi zahtevo po predmetu, tako da sogovornik 

pravilno razume njeno zahtevo. 

 

 Pozdrav, prepoznavanje, odgovarjanje na zaprta vprašanja in na neverbalne 

zahteve potekajo na učinkovitem stereotipnem nivoju oz. ustrezno dražljaju. Če ji 

je ponujeno vprašanje z izborom, odgovori z eno izmed možnosti. Ob odprtih 

vprašanjih zazna spodbudo za nadgrajevanje stereotipnega nivoja in ga nadgradi z 

adekvatnim odgovorom.  

 

BOLNICA 3 

 

Bolnica 3 je stara 84 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 
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V začetku je pri bolnici nekoliko prisotna prostorska dezorientacija in prepričanje, 

da pogovora ne zmore. Ob verbalni spodbudi se pomiri in na analizi interakcije 

doseže srednjo vrednost 3,9.  

 

V interakcijo se vključuje z zelo omejenimi do dodelanimi informacijami. 

Prevladuje adekvatno razširjanje interakcije. Med pogovorom je prisoten telesni 

nemir, ohranja očesni kontakt in kljub učinkovitemu sporazumevanju opozarja, da 

ne zmore pogovora, zaradi primanjkovanja informacij z njene strani. 

 

Govorjeni jezik je tista modaliteta, ki jo uporablja najpogosteje in najučinkoviteje. 

Pogosti gibi prstov na roki, ki nakazujejo telesni nemir, se občasno sprevržejo v 

izražanje z gesto na stereotipnem in učinkovitem nivoju. Za samostojno izražanje 

ali podkrepitev redko uporabi obrazno eksrespresijo in vokalizacijo. 

 

Kljub temu, da lahko doseže razširjanje interakcije tudi na dodelanem nivoju, 

tekom pogovora ne prispeva k obstoječi temi, ne načenja nove teme ali zahteva 

pozornosti. Zaradi oslabljenega sluha pogosto zahteva ponovitev povedanega in 

na dodelan način zahteva informacije ob nejasnostih. Na neverbalne zahteve in 

pozdrav se odzove z učinkovito uporabo stereotipnih kretenj. Pozdrav adekvatno 

nadgradi z govorjenim jezikom.  

 

Učinkovitost ostalih komunikacijskih funkcij dosega v povprečju adekvatni nivo 

in lahko seže do dodelanega ali pade na stereotipni učinkoviti nivo. Doseganje 

dodelanega nivoja ji večkrat preprečijo težave priklica informacij. 

 

BOLNICA 4 

 

Bolnica 4 je stara 89 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 

 

Izračun povprečnega rezultata analize interakcije je 2. Rezultat daje vtis, da se 

zaveda interakcije in kaže težnjo zanjo, toda ne prenaša informacije, ki bi 

prispevala k interakciji.  
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Bolnica se sprva vključi v interakcijo in jo adekvatno razširja. Nato jo začne 

zavračati, še prepoznava, kdaj je na vrsti v interakciji in na koncu zaspi. Povprečni 

rezultat je nižji ravno zaradi zloma komunikacije v večjem številu konverzacijskih 

izmenjav. 

 

Najpogostejša modaliteta, ki jo uporablja za sporazumevanje, je govorjeni jezik, 

ki ga redno spremlja obrazna ekspresija. Najučinkovitejša modaliteta je gesta na 

dodelanem nivoju. Z gesto jasno pokaže sogovorcu, da je naj nič več ne sprašuje 

ali se je dotika ter mu nakaže, kam naj se umakne. Dejanje pospremi z govorjenim 

jezikom na adekvatnem nivoju. 

 

Kljub kratkemu pogovoru pokaže štiri različne komunikacijske funkcije. Na 

pozdrav se odzove z učinkovito stereotipno reakcijo preko govorjenega jezika. Na 

adekvatnem nivoju izrazi prepoznavanje, odgovori na zaprto vprašanje in zahteva 

aktivnost. Ob navedenih funkcijah dodaja nove informacije, razširja komunikacijo 

in pokaže, da je sposobna odgovarjati na odprta vprašanja. 

 

Bolničin primer potrdi dejstvo, na katerega smo opozorili v uvodu poglavja. 

Povprečni rezultat analize interakcije nas ne sme zavesti pri oblikovanju celotne 

slike posameznikovega funkcionalnega komuniciranja. Čeprav je povprečje nizko 

in nakazuje na neučinkovito komunikacijo, to ne pomeni, da ni pokazala 

razširjanja interakcije ali da je neučinkovito uporabljala komunikacijske funkcije. 

V trenutkih, ko je sodelovala v pogovoru, je razširjala interakcijo in učinkovito 

komunicirala z uporabo različnih modalitet. 

 

BOLNICA 5 

 

Bolnica 5 je stara 84 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni in 

vaskularne demence. 

 

Pri vrednotenju analize interakcije je povprečni rezultat 4,2. Učinkovitost v 

posameznih konverzacijskih izmenjavah se kaže od stopnje vzdrževanja 
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interakcije do dodelanega razširjanja interakcije. Odvisno od dražljaja, ki ji ga 

ponudimo, pokaže samo težnjo po interakciji ali pa jo celo dodelano razširja. 

Sogovornika pozorno posluša, mu sledi, ohranja očesni kontakt in z obrazno 

ekspresijo izrazi (ne)strinjanje ob njegovih izjavah. 

 

Za sporazumevanje najpogosteje uporabi govorjeni jezik, s katerim lahko doseže 

dodelan nivo prenosa informacij. Poleg govorjenega jezika kot najučinkovitejšo 

modaliteto uporabi tudi pisanje. Uporaba pisanja kot modalitete sporazumevanja 

se ne pojavi spontano, ampak ob navodilu. Govorjeni jezik redno spremljajo geste 

in obrazna ekspresija. Kadar želi kaj poudariti, za to učinkovito uporabi 

vokalizacijo. 

 

Med pogovorom smo izzvali vse vrednotene komunikacijske funkcije, razen ene. 

Kljub učinkovitemu razširjanju interakcije in adekvatnemu prispevanju k 

obstoječi temi, ne načenja nove teme. Na neverbalne zahteve se odzove z uporabo 

neverbalnih modalitet na stereotipnem in učinkovitem nivoju.  

 

Pozdrav, prepoznavanje in zahteve izrazi dodelano. Jasno vpraša, kar jo zanima, 

učinkovito pritegne sogovorčevo pozornost in jasno zahteva predmet oz. 

aktivnost.  

 

Na vprašanja odgovarja z razširjanjem komunikacije, vendar je pomen, ki ga 

prenaša odgovor, omejen. Odgovori bi lahko večkrat dosegli dodelan nivo, če ne 

bi bile prisotne težave priklica informacij, ki se jih bolnica zaveda. Občasno 

odgovora ne more nadgraditi do konca, zaradi prehitre prekinitve z  dodatnim 

vprašanjem ali pripombami.  

 

BOLNICA 6 

 

Bolnica 6 je stara 82 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 
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Povprečni rezultat analize interakcije je 3,7. Bolnica se odziva na interakcijo z 

zelo omejenimi do dodelanimi informacijami, ki so redke. Sposobna je 

odgovarjati na odprta vprašanja.  

 

Konverzacijsko izmenjavo pogosto nadaljuje s ponovitvijo izraza ali izrazov, ki 

jih pred tem uporabi sogovorec ter nadgradi z novimi informacijami. Le-te 

običajno prenašajo omejen pomen in so potrebna podvprašanja, da dobimo 

dodatne informacije k adekvatnemu odgovoru.  

 

Najpogostejša modaliteta, ki jo uporabi za sporazumevanje, je govorjen jezik. Ta 

je poleg pisanja tudi najučinkovitejša modaliteta. Govorjeni jezik uporabi 

spontano, medtem ko je raba pisanja izzvana z navodilom. Izražanje z govorjenim 

jezikom pogosto spremlja stereotipna, a učinkovita obrazna ekspresija. 

Vokalizacijo in geste uporabi redko. Očesni kontakt redno vzdržuje. 

 

Med komunikacijskimi funkcijami, ki jih ne pokaže tekom izvajanja EPFK-ja so 

zahteva po pozornosti oz. aktivnosti in iniciativnost za prispevanje k obstoječi 

temi ali načenjanje nove teme.  

 

Raba pozdrava, odgovora na neverbalne zahteve in zaprta vprašanja se kaže na 

učinkoviti stereotipni ravni. Učinkovitost pri navedenih funkcijah dosega z 

govorjenim jezikom, z občasno uporabo ostalih modalitet. Na prepoznavanje, 

odprta vprašanja in zahtevan opis se odziva z odgovori, ki prinašajo nove 

informacije z omejenim pomenom.  

 

Stereotipni odzivi na zaprta vprašanja in adekvatni odgovori na odprta, kažejo na 

pomen dražljaja, ki ji je posredovan. V kolikor ji je postavljeno izbirno vprašanje, 

ji ni ponujena nobena spodbuda za nadgrajevanje razširjanja komunikacije z 

novimi informacijami. Z odprtim vprašanjem jo dobi. Zato je zelo pomembno, 

kakšen dražljaj posredujemo bolniku z napredujoču demenco, da uspešneje 

nadaljuje komunikacijo.  
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Pritegovanje pozornosti in zahtevanje informacij izrazi na dodelanem nivoju. 

Jasno izrazi, kaj potrebuje, oz. kaj jo zanima. 

 

BOLNICA 7 

 

Bolnica 7 je stara 86 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 

 

Srednja vrednost analize interakcije znaša 4,4. Konverzacijske izmenjave 

nadaljuje z zelo omejenimi informacijami, ki jih pogostokrat nadgrajuje do 

dodelanega nivoja razširjanja interakcije. Dodaja nove informacije, na katere 

sogovornik lahko odgovarja in prenaša kompleksne ideje. Adekvatne odgovore ob 

dodatnih podvprašanjih dopolni do dodelanega nivoja. 

 

Govorjen jezik je najpogostejša in najučinkovitejša modaliteta, ki jo uporabi. Kot 

najučinkovitejšo modaliteto na dodelanem nivoju uporabi tudi gesto, ki je pogost 

spremljevalec govorjenega jezika.  

 

Zaradi zatemnjenih očal, ki jih uporablja, z zagotovostjo ne moremo reči, da med 

celotnim pogovorom vzdržuje očesni kontakt. O slednjem predvidevamo na 

podlagi usmerjenosti obraza proti sogovorcu in učinkoviti stereotipni rabi obrazne 

ekspresije.  

 

Verbalno izražanje velikokrat zaključi z glasnim smehom ali nasmejanim 

obrazom. Ostalih modalitet ne uporabi. 

 

Med izvajanjem EPFK-ja smo uspeli izzvati večino komunikacijskih funkcij, 

razen zahteve po pozornosti in predmetu. Pozdrav in neverbalne zahteve se kažejo 

v učinkovitih stereotipnih odzivih. Odzove se s ponovitvijo dražljaja, ki je bil 

posredovan preko govorjenega jezika oz. geste.  
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Novo temo načenja takoj po pozdravu, brez kake dodatne spodbude. 

Avtomatizirano začne naštevati družinske podatke, vendar dejanje prekine. Ob 

dodatnih verbalnih spodbudah ga dokonča.  

 

Zahtevo po aktivnosti izrazi, vendar ne dovolj odločno. Sogovorec ni prepričan ali 

to res želi ali ne. Pri ostalih komunikacijskih funkcijah prenaša informacije 

dodelano. Dodaja številne nove informacije in  široko razširja interakcijo, ki 

poteka tekoče, brez številnih dodatnih spodbud. 

 

BOLNICA 8 

 

Bolnica 8 je stara 86 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 

 

Srednja vrednost analize interakcije je 4,8. Prevladuje dodelano razširjanje 

interakcije z redkimi adekvatnimi odgovori, ki niso nujno krajši, ampak so manj 

jasni in razvlečeni.  

 

Konverzacijsko izmenjavo nadaljuje tekoče in samostojno. Premori so redki. 

Slednje sogovorec izkoristi za postavitev novega vprašanja, drugače jo mora 

prekiniti sredi govornega dejanja, ker sicer v dialogu redkokdaj prepusti besedo 

sogovorniku. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali je zmanjšana občutljivost za 

zaznavanje sogovorčeve obrazne ekspresije posledica demence? Glede na to, da 

ne vemo, kako se je bolnica odzivala na sogovornika pred pojavom bolezni, o tem 

težko razpravljamo. 

 

Najučinkoviteje komunicira z uporabo gest in govorjenega jezika, ki je tudi 

najpogosteje uporabljena modaliteta. Neverbalne modalitete redno uporablja za 

podkrepitev verbalnih. Raba gest in obrazne ekspresije je učinkovita, a v 

povprečju stereotipna. Redko ju dodela. Očesni kontakt vzdržuje tekom celotnega 

pogovora. S pisanjem, ki ga uporabi le ob navodilu, prenaša informacije z 

dodelanim pomenom. 
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Med izvajanjem EPFK-ja pokaže vse komunikacijske funkcije. Na neverbalne 

zahteve se odzove s stereotipno in učinkovito rabo geste. Ob pozdravu razširja 

interakcijo adekvatno, s pomočjo govorjenega jezika. Prav tako pri odgovarjanju 

na zahtevan opis. Kljub podkrepitvi izražanja z obrazno ekspresijo in gestami, ji 

ne uspe odgovoriti s polnopomenskimi informacijami.  

 

Preko ostalih funkcij je prenos informacij in razširjanje komunikacije dodelan. 

Brez težav prenaša kompleksne ideje s prevlado govorjenega jezika, ki ga 

kombinira z ostalimi modalitetami. Učinkovito in brez težav prispeva k 

obstoječim temam in odpira nove teme. 

 

BOLNICA 9 

 

Bolnica 9 je stara 85 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 

 

Ob analizi interakcije dosega povprečni rezultat 4,7. V vrednotenih 

konverzacijskih izmenjavah prevladuje dodelano razširjanje interakcije, z 

občasnimi adekvatnimi odgovori. Slednje uporabi, kadar je prekinjena sredi 

govornega dejanja, v katerem še ni dokončno izrazila svojih misli. Takrat na hitro  

skuša zadovoljiti z odgovorom na sogovorčevo vprašanje, da lahko potem 

nadaljuje z mislimi, ki jih še ni verbalizirala.  

 

Razširjanje interakcije poteka na dolgo, široko in dodelano ter se lahko sprevrže 

že v monolog ali pa celo prevzame vodilno vlogo v sporazumevanju, ko začne 

postavljati vprašanja in vodi celoten pogovor. 

 

V interakcijo se vključi brez posebnih spodbud in podaja informacije, na katere 

sogovornik lahko odgovarja, vendar s težavo. Bolnica spontano ne preda besede 

sogovorcu, razen, če mu striktno ne postavi kakega vprašanja ali pa sogovorec 

vsiljivo prekine njeno izražanje.  
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Teoretiki bi zagovarjali tezo, da je to posledica zmanjšane občutljivosti za 

sogovorca, ker slabše razume oz. si interpretira obrazno ekspresijo sogovorca in 

se je začela pojavljati hkrati s pojavom bolezni. Ker ne vemo, kako je bila bolnica 

občutljiva za sogovorčeva dejanja pred pojavom bolezni, ne moremo potrditi teze 

teoretikov. 

 

Za sporazumevanje kombinira različne modalitete. Kot najpogosteje uporabljena 

modaliteta se pojavlja govor, ob pogosti podkrepitvi z gestami in izrazito obrazno 

ekspresijo. Z govorjenim jezikom in vokalizacijo lahko dosega najučinkovitejše 

nivoje sporazumevanja.  

 

Kadar želi kaj posebej poudariti, uporabi temu primerno vokalizacijo. 

Odobravanje in čustveno navezo do pripovedovanih vsebin izrazi s smehom. 

Očesni kontakt vzdržuje. 

 

Učinkovitost prenosa informacij je pri večini komunikacijskih funkcij dodelana. 

Podaja nove informacije z določenim pomenom, posreduje več, kakor zahtevamo, 

se na sogovornika obrača z vprašanji in načenja novo temo. Funkcije dosega 

samostojno ob dražljaju, ki izzove posamezno funkcijo. Spodbudo za rabo 

nekaterih poda sama. Izražanje odgovora na neverbalno zahtevo je učinkovito, s 

stereotipno uporabo geste. Zahteve po pozornosti ne pokaže.  

 

BOLNICA 10 

 

Bolnica 10 je stara 74 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 

 

Srednja vrednost analize interakcije je 2,7. Reakcije v posameznih 

konverzacijskih izmenjavah nihajo od prepoznavanja, da je na vrsti, do 

adekvatnega razširjanja interakcije. Številna nihanja so posledica spremljajočih 

vidnih halucinacij.  
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Bolnica daje večkrat vtis, da se zaveda interakcije ter svojega vrstnega reda, 

ampak ne ustvari odgovora, ki bi ga razumeli. Ali pa kaže težnjo za interakcijo in 

razširja interakcijo z novimi informacijami, ki pa niso ustrezne glede na kontekst. 

V takih okoliščinah vrednotimo informacije kot take, ki ne prispevajo k ustrezni 

interakciji.  

 

Predvidevamo, da ob zavedajoči se interakciji ne razume ustrezno vprašanja oz. si 

ga pretvarja v predstave, ki jih zaznava. Nato podaja odgovor, ki je ustrezen 

njenim zaznavam in lahko dosega tudi adekvatni nivo razširjanja interakcije. 

Vendar tega prezremo in ga ne vrednotimo kot učinkovitega, saj ne ustreza temi 

pogovora. 

 

Ob spodbudi se v odsotnosti halucinacij učinkovito vključuje v interakcijo in jo 

razširja z zelo omejenimi informacijami, ki jim redko doda nove. Takrat tudi 

ustrezno razume sogovorčeve izjave. Sicer je nemirna in hitro preusmeri 

pozornost od sogovorca, s katerim vzpostavi očesni stik, k predmetom v prostoru. 

 

Za sporazumevanje najpogosteje in najučinkoviteje uporabi govorjen jezik, s 

katerim dosega adekvatni nivo in ga občasno podpre z gesto ali obrazno 

ekspresijo. Navedeni modaliteti uporablja stereotipno učinkovito. Pisanje 

neučinkovito uporabi ob navodilu. Namesto imena kraja zapiše zaporedje 

različnih grafemov. 

 

S številnimi spodbudami nam uspe izzvati več kot polovico vrednotenih 

modalitet. Zahteve po pozornosti, predmetu ali aktivnosti ne pokaže. Prav tako ne 

prispeva k obstoječi temi, razen če pogovor nadaljujemo s temo, ki ustreza vidnim 

halucinacijam.  

 

Stereotipno učinkovito z avtomatizmi reagira na pozdrav, odgovarja na 

neverbalne zahteve in izraža prepoznavanje. V odsotnosti vidnih halucinacij 

odgovor na zahtevan opis poda z informacijami, ki prenašajo omejen pomen.  
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Odgovore na ostala vprašanja poda neprimerno z nepovezanim odgovorom v času 

vidnega haluciniranja in stereotipno učinkovito v času odsotnosti vidnih 

halucinacij. Takrat ponovi dele izrazov, ki jih je pred tem proizvedel sogovornik 

ali pa poda zelo skromne informacije. 

 

BOLNICA 11 

 

Bolnica 11 je stara 93 let in ima diagnozo demence pri Alzheimerjevi bolezni. 

 

Med vrednotenimi konverzacijskimi izmenjavami znaša srednja vrednost analize 

interakcije 5. Interakcijo razširja dodelano. Na odprta vprašanja odgovarja z 

novimi polnopomenskimi informacijami in prenaša kompleksne ideje. Interakciji 

ustrezno sledi, se vanjo vključuje, zaznava, kdaj je na vrsti in upošteva dejanja 

sogovorca, kljub redkim težavam besednega priklica.  

 

Za sporazumevanje najpogosteje uporablja govorjen jezik in gesto, s tem da raba 

geste poteka na stereotipnem učinkovitem nivoju. Gesta je redni spremljevalec 

govornega dejanja.  

 

Dodelane nivoje rabe modalitet dosega z govorjenim jezikom, gestami, obrazno 

mimiko in vokalizacijo. Z govorjenim jezikom stalno dosega jasen pomen prenosa 

informacij, z ostalimi modalitetami občasno, ker jih običajno rabi stereotipno 

učinkovito. Smeh na obrazu in očesni kontakt sta redna spremljevalca interakcije. 

 

Kljub zelo učinkovitemu komuniciranju ne dosega vseh komunikacijskih funkcij 

na dodelanem nivoju. Na neverbalno zahtevo se odzove stereotipno učinkovito z 

rabo geste in govorjenega jezika. Slednje je pričakovati. Neverbalna zahteva se 

nanaša na avtomatizirano dejanje. Zahteve po predmetu ne izrazi. Ostale 

komunikacijske funkcije pokaže spontano ali izzvano, jih nadgrajuje in razširja na 

lastno spodbudo. 
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11.2 SKUPNA OCENA ZBRANIH PROFILOV 

 

Ob zavedanju, da je potrebno na vsakega posameznika gledati kot na edinstven 

individuum, in da iz dobljenih komunikacijskih značilnosti ne smemo prehitro 

posploševati, smo med dobljenimi profili skušali najti morebitne enakosti, 

odstopanja in podobnosti.  

 

Vzporednice smo iskali s pomočjo zbornega lista rezultatov EPFK-ja, za vsako 

posameznico, ki beleži povprečni rezultat analize interakcije, najpogostejšo in 

najučinkovitejšo modaliteto ter rabo komunikacijskih funkcij. 

 

11.2.1. Povprečni rezultat analize interakcije 

 

 

Graf 1: povprečni rezultat analize interakcije za posamezno bolnico z napredujočo demenco 

in vse bolnice skupaj 

 

Graf 1 prikazuje povprečni rezultat analize interakcije za posamezno bolnico. 

Skupno povprečje analize interakcije vseh bolnic predstavlja zadnji stolpec.  

 

Povprečni rezultati analize interakcije se raztezajo v razponu od vzdrževanja 

interakcije do dodelanega razširjanja interakcije. Skupno povprečje se iz 

vključevanja v interakcijo močno nagiba k adekvatnemu razširjanju interakcije.  
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Iz rezultata lahko sklepamo, da bolniki z napredujočo demenco interakcijo 

običajno nadaljujejo z zelo omejenimi informacijami. Večkrat pa jim jo uspe 

razširjati z novimi informacijami, na katere sogovornik lahko odgovarja. Torej so 

v večji meri sposobni odgovarjati na odprta vprašanja.  

 

Toda rezultat je samo okvirna ocena in ga ne smemo razumeti kot posplošeno 

dejstvo. Tako kot pri dveh bolnicah, z enakim povprečnim rezultatom analize 

interakcije, značilnosti komunikacije ene bolnice niso enake značilnostim druge, 

ne glede na vrednost povprečja. Tako se tudi kljub skupni srednji vrednosti 

analize interakcije komunikacijske značilnosti med bolnicami z napredujočo 

demenco močno razlikujejo. 

 

Bolnice vstopajo v interakcijo spontano ali na spodbudo. Razen Bolnice 2, pri 

kateri prihaja do zloma interakcije, se vse zavedajo interakcije in jo bolj oz. manj 

uspešno nadgrajujejo, kljub lastnim dvomom o sposobnostih sporazumevanja. 

 

Vzroki doseženih povprečij so različni. Vsekakor je pri vseh bolnikih odvisno od 

vrste in količine spodbud. Na tem mestu spet ne moremo reči, da vsi bolniki z 

napredujočo demenco potrebujejo enake spodbude. Nekateri potrebujejo več 

verbalnih, drugi več neverbalnih spodbud. Nekateri bodo spontano razširjali 

interakcijo z novimi informacijami, drugi bodo podali le to, kar začutijo ob 

spodbudi.  

 

Iz tega vidika je zelo pomembno, kako vodimo interakcijo z bolnikom. Če mu 

ponudimo odprto vprašanje, mu damo široko vzpodbudo za odgovarjanje in 

razširjanje interakcije. Ob zaprtem tipu vprašanja lahko začuti le dražljaj, na 

katerega odgovori z da ali ne, poda ime osebe, kraja v odgovoru itd. in teoretično 

lahko zadovolji potrebo po odgovoru. Na tak način mu torej niti ne damo 

vzpodbude, da bi interakcijo razširjal, ampak je dražljaj močan le toliko, da se 

vanjo vključi.  
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Ob ozko zastavljenih vprašanjih ga omejujemo tudi zato, ker običajno zahtevamo 

ciljan odgovor (npr. ime osebe), pri katerih težave besednega priklica najbolj 

pridejo do izraza. Ker se začne obremenjevati z informacijo, ki je ne more 

priklicati, se nadaljevanje interakcije večkrat zaustavi.  

 

S širše zastavljenim vprašanjem nam postopoma morebiti lahko uspe priti do 

ciljane informacije ali pa jo bolnik izrazi celo spontano, brez dodatnih spodbud. 

Ravno v takih situacijah je vsem sodelujočim bolnicam uspelo dobiti višjo oceno 

učinkovitosti konverzacijske izmenjave15. 

 

Glede na teorijo lahko sklepamo, da se posameznik zaradi zavedanja upada svojih 

sposobnosti izogne komunikaciji ali jo celo začne zavračati, ker se na tak način 

skuša izogniti situacijam, ki bi ogrozile njegovo samopodobo.  

 

V naših primerih so bili odzivi, ob občasnih težavah priklica besed, naslednji: 

nekatere bolnice, ki so sodelovale pri oblikovanju profila, se kljub zavedanju 

težav besednega priklica, niso izognile nadaljevanju komunikacije, ampak so 

opozorile na svojo težavo in nadaljevale. Pri nekaterih bi mogoče v nadaljevanju 

prišlo do zloma komunikacije, vendar so jo ob ustrezni spodbudi nadaljevale. 

 

Poleg spodbud se je pri vseh bolnicah kot pomemben faktor izkazal odzivni čas. 

Ne glede na diagnozo moramo osebi ponuditi dovolj časa, da lahko izrazi svoje 

misli. Pri bolnikih z napredujočo demenco pa moramo biti na to še posebej 

pozorni. Nujno je, da nekoliko počakamo, da lahko oblikujejo svoje misli in jih 

nato izrazijo z uporabo katerekoli modalitete. Ne smemo jim dati prehitro spet 

novega ali celo več dražljajev, saj jih na ta način začnemo omejevati, da bi lahko 

samoiniciativno razširjali pogovor.  

 

V splošnem velja, da imajo bolniki z napredujočo demenco težave pri izgradnji 

koncepta16 in pri razumevanju koncepta sogovornika. Razen Bolnice 10, pri 

                                                 
15

 Konverzacijska izmenjava je definirana kot prispevek enega udeleženca, ki mu sledi prispevek 
drugega udeleženca (vključno z molkom). 
16

 Koncept v tem smislu pomeni načrt, zasnovo o temi pogovora. 
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kateri so bile prisotne vidne halucinacije, ostale s tem niso imele izstopajočih 

težav. Prav tako ni bilo prisotno mešanje sedanjih in preteklih dogodkov, če 

izključimo Bolnico 10, ki je mešala realnost z vidnimi halucinacijami. 

 

11.2.2. Najpogostejša modaliteta 

 
 

 

 

Graf 2: porazdelitev najpogostejših modalitet pri bolnicah z napredujočo demenco 

 

Graf 2 prikazuje porazdelitev modalitet, ki jih bolnice z napredujočo demenco 

uporabljajo najpogosteje.  

 

Pri vseh bolnicah se kot najpogostejša modaliteta pojavlja govor. Pri dveh v redni 

kombinaciji z neverbalno modaliteto, gesto oz. obrazno ekspresijo.  

 

Govor, kot najpogosteje uporabljena modaliteta, je faktor, ki povezuje bolnice 

med seboj. Hkrati pa jih ločuje glede na to, kako učinkovito ga katera uporablja. 

Nekatere z njim lahko dosegajo dodelano razširjanje interakcije, druge s pomočjo 

govora interakcijo le vzdržujejo.  

 

Vse govor v večji ali manjši meri podkrepijo z neverbalnimi modalitetami, 

običajno z obrazno ekspresijo ali gestami. Izrazitejša vokalizacija se pojavlja 

redkeje. Pisanje kot sredstvo izražanja uporabijo le tri bolnice ob navodilu. 
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Pri bolnikih z napredujočo demenco, z napredovanjem bolezni, vse bolj prihaja v 

ospredje neverbalna komunikacija. Naše bolnice pogosteje uporabljajo verbalne 

modalitete, z ozirom, da so neverbalne redni spremljevalec verbalnih. Neverbalne 

modalitete običajno uporabljajo stereotipno učinkovito, nekatere z njimi tudi 

dodelano razširjajo interakcijo.  

 

V našem primeru se je izkazalo, da bolnice, ki dosegajo višje nivoje učinkovitosti 

komunikacije, pogosteje in učinkoviteje uporabljajo neverbalne modalitete kot 

ostale. Pri obojih, ne glede na učinkovitost komunikacije, prednjači uporaba 

govora, torej verbalne modalitete. 

 

Bolnica 2, katere srednja vrednost analize interakcije znaša 2, učinkovito 

kombinira verbalno modaliteto z obrazno ekspresijo. Z gestami jo kombinira 

Bolnica 11, pri kateri znaša srednja vrednost analize interakcije 5.  

 

Primera lepo pokažeta, da učinkovitost komunikacije spet ni nujno povezana s 

pogostostjo uporabe verbalnih oz. neverbalnih modalitet. Obe bolnici enako 

pogosto uporabljata verbalno oz. neverbalno modaliteto in dosegata dve skrajnosti 

povprečne vrednosti analize interakcije. 

 

11.2.3. Najučinkovitejša modaliteta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: porazdelitev najučinkovitejših modalitet pri bolnicah z napredujočo demenco 
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Graf 3 prikazuje porazdelitev modalitet, ki jih bolnice z napredujočo demenco 

uporabljajo najučinkoviteje.  

 

Kot je iz grafa razvidno, vse, razen ene, najučinkovitejšo komunikacijo dosegajo z 

uporabo govora. Od tega sedem bolnic najučinkovitejši prenos informacij dosega 

še z uporabo ostalih verbalnih ali neverbalnih modalitet. 

 

V našem primeru vse bolnice, s pomočjo najučinkovitejše modalitete, dosegajo 

dodelan prenos informacij. Razen Bolnice 10, ki s pomočjo najučinkovitejše 

modalitete (govorjen jezik), prenaša informacije z omejenim pomenom. 

 

Pisanje, kot najučinkovitejša modaliteta ni uporabljena spontano, ampak ob 

navodilu o pisnem odgovoru. Ostale modalitete se pojavijo samoiniciativno. 

 

Modalitete, ki jih navajamo kot najučinkovitejše, se nujno ne pojavljajo tudi 

najpogosteje. Dovolj je enkratna dosega najučinkovitejšega prenosa informacij s 

pomočjo izbrane modalitete.  

 

Bolnice, ki lahko najučinkovitejšo komunikacijo dosegajo z več modalitetami, 

prenos informacij izvajajo z dodelano uporabo več modalitet hkrati ali z izolirano 

uporabo dodelane modalitete. Ali pa z eno modaliteto dosežejo dodelan prenos 

informacij, z ostalimi pa podkrepijo informacije na npr. stereotipnem učinkovitem 

nivoju. 

 

Število najučinkovitejših modalitet ni nujno povezano s stopnjo učinkovitosti 

komunikacije.  

 

Bolnica 8, Bolnica 9 in Bolnica 11 dosegajo najvišje povprečne rezultate analize 

interakcije. Bolnica 8 dosega višji rezultat z najučinkovitejšo uporabo dveh 

različnih modalitet kot Bolnica 9, ki najučinkoviteje uporablja kar štiri modalitete. 

Bolnica 11 dosega med vsemi sodelujočimi najvišje povprečje, ob 

najučinkovitejši uporabi štirih različnih modalitet. Vse ostale dosegajo nižji 
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rezultat analize interakcije ob najučinkovitejši uporabi ene ali dveh različnih 

modalitet. 

 

11.2.4. Komunikacijske funkcije 

 

Graf 4: skupna izraženost komunikacijskih funkcij pri bolnicah z napredujočo demenco 

 

Graf 4 prikazuje izraženost komunikacijskih funkcij pri bolnicah z napredujočo 

demenco.  

 

Vsako komunikacijsko funkcijo pokažejo vsaj štiri bolnice. Njihova učinkovitost 

uporabe različnih komunikacijskih funkcij niha od neprimernega do dodelanega 

odgovora.  

 

Skupni faktorji, ki se pojavljajo, so: vse bolnice ob prihodu pozdravijo spontano 

ali ob verbalnem dražljaju, pokažejo prepoznavanje oz. posredujejo odgovor, da 

so sprejele govorčevo izražanje in odgovarjajo na zaprta vprašanja. 

 

Prav tako jih večina poda odgovor na neverbalne zahteve, odprta vprašanja in 

zahtevan opis ter izrazi zahteve po informacijah. Bolnice, ki se odzovejo na 

neverbalne zahteve, podajo odgovor stereotipno učinkovito. Običajno s 
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kombinacijo govora, geste ali obrazne ekspresije. Razen Bolnice 2, ki na zahtevo 

odgovori z govorjenim jezikom na adekvatnem nivoju in stereotipno učinkovito z 

uporabo gest ter obrazne ekspresije.  

 

Kljub različni učinkovitosti odgovorov na odprta vprašanja in zahtevan opis, se 

pri bolnicah pojavlja še en skupni faktor. Odgovor na odprto vprašanje dosega 

enako učinkovitost kot odgovor na zahtevan opis. Slednje je razumljivo, saj osebi 

v obeh primerih damo širok dražljaj za razširjanje interakcije, s tem, da ga pri 

zahtevi po opisu nekoliko natančneje usmerimo.  

 

Zahteve po informacijah se pri vseh bolnicah v prvi vrsti nanašajo na zahtevo po 

ponovitvi vprašanja, zaradi izgube sluha. Nekatere želijo pridobiti dodatne 

informacije v skladu s temo pogovora ali izven nje.  

 

Med bolnicami, ki podajo iniciativo za prispevanje k obstoječi temi ali načenjajo 

novo temo, je pet takih, ki uporabijo obe komunikacijski funkciji. Ena prispeva 

samo k obstoječi temi, druga pa samo načenja novo temo. Bolnica 1 in Bolnica 7 

načenjata novo temo učinkovito, a stereotipno, v smislu vsakodnevnih tem. Torej 

o zdravju, vremenu… Ostale odpirajo popolnoma nove teme.  

 

Med prispevanjem k obstoječi temi ali načenjanjem nove teme in povprečnim 

rezultatom analize interakcije, se pokaže povezava. Bolnice, katerih povprečni 

rezultat analize interakcije znaša 4, 2 ali več, uporabijo vsaj eno izmed prej 

navedenih komunikacijskih funkcij. 

 

V razmerju med številom izraženih komunikacijskih funkcij in povprečnim 

rezultatom analize interakcije se je pokazalo, da bolnice, ki dosegajo višji 

povprečni rezultat analize interakcije, pokažejo tudi več komunikacijskih funkcij. 

Vendar slednje ni nujno pravilo. Potrebno je upoštevati celotno situacijo, v kateri 

je pogovor potekal, kako smo mi vplivali oz. usmerjali posameznikovo 

komunikacijsko izraznost in časovno trajanje pogovora. 
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Kot pomeben faktor se je tudi pri izražanju komunikacijskih funkcij izkazal 

pomen vzpodbud. Iz grafa lahko razberemo, da največ bolnic pokaže 

komunikacijske funkcije, ki jih iniciira sogovornik in da tako spontano spodbudo 

bolniku, da se vključuje in nadaljuje interakcijo. To strategijo smo lahko uporabili 

pri pozdravu, prepoznavanju in odgovorih.  

 

Pritegovanje pozornosti sogovornika, izražanje zahtev in iniciativnosti za 

prispevanje k obstoječim temam oz. načenjanje nove teme, so komunikacijske 

funkcije pri katerih je načeloma potrebno pripraviti posebno situacijo, ki izzove 

osebo, da uporabi določeno funkcijo. Kar nam glede na potek pogovora vedno ne 

uspe. Tako so tudi pri naših bolnicah navedene komunikacijske funkcije manj 

izražene. 

 

11.3 ODGOVORI NA ZASTAVLJENA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

 

1. Ali je EPFK uporaben tudi za merjenje komunikacijske učinkovitosti 

pri bolnikih z napredujočo demenco? 

 

Soavtorica EPFK-ja, Elizabeth Dean, ne dvomi v izvajanje profila pri bolnikih z 

napredujočo demenco. Ni pa prepričana, koliko bi bilo to smiselno, glede na to, da 

izhaja iz predpostavke, da bolniki z demenco ne kažejo tolikšne težnje po 

komunikaciji oz. imajo zmanjšane kognitivne sposobnosti.  

 

Ob prvi uporabi EPFK-ja pri bolnikih z napredujočo demenco smo ugotovili, da je 

profil primeren za preverjanje komunikacijske učinkovitosti tudi pri tej populaciji. 

Poda nam široko sliko bolnikovega komunikacijskega funkcioniranja, osvetljuje 

razliko med verbalnimi in neverbalnimi vzorci interakcije ter omogoča primerjavo 

med uporabo posameznih modalitet.  

 

V celoti nam pokaže pragmatični vidik bolnikovega sporazumevanja in hkrati 

poda smernice za oblikovanje logopedske terapije. S pomočjo modalitet in 
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funkcij, ki so najučinkovitejše, nato v terapiji skušamo ohranjati in izzvati še 

učinkovitejše sporazumevanje ter krepiti šibkejše komunikacijske funkcije in 

modalitete. 

 

2. Kakšno je razmerje med uporabo verbalnih in neverbalnih modalitet 

bolnika z napredujočo demenco? 

 

Bolnice z napredujočo demenco za sporazumevanje pogosteje uporabijo verbalne 

modalitete, ki jih večkrat podkrepijo z uporabo neverbalnih modalitet. Običajno z 

obrazno ekspresijo ali gestami. 

 

Tako z verbalnimi kot neverbalnimi modalitetami lahko dosegajo najučinkovitejše 

nivoje komunikacije, vendar z verbalnimi modalitetami pogosteje. Neverbalne 

modalitete običajno uporabijo stereotipno učinkovito.  

 

3. Katere modalitete bolnik z napredujočo demenco uporablja 

najpogosteje? 

 

V naši raziskavi bolnice z napredujočo demenco kot najpogostejšo modaliteto 

uporabljajo govor, ne glede na učinkovitost izražanja. Večina jih govor največkrat 

uporabi samostojno, nekatere v redni kombinaciji z gesto ali obrazno ekspresijo. 

 

4. Ob uporabi katerih modalitet bolnik z napredujočo demenco 

komunicira najučinkoviteje? 

 

Najučinkovitejšo komunikacijo bolnice z napredujočo demenco dosegajo z 

uporabo različnih modalitet. Najpogosteje z govorjenim jezikom, občasno z 

gestami, obrazno ekspresijo, vokalizacijo in pisanjem. 

 

Z najučinkovitejšimi modalitetami v povprečju dosegajo dodelan prenos 

informacij. 
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5. Ali in kako bolnik z napredujočo demenco razširja interakcijo? 

 

V povprečju bolnice z napredujočo demenco s svojimi prispevki razširjajo 

interakcijo.  

 

Razširjanje interakcije poteka z dodajanjem novih informacij v katerikoli 

modaliteti, na katere sogovornik lahko odgovarja. Odgovori prenašajo določen 

pomen, ki je omejen. 

 

Sicer pa interakcija na vseh profilih poteka od »vzdrževanja«, ko se bolnik zaveda 

interakcije in kaže težnjo zanjo, vendar ne prenaša informacije, ki bi prispevala k 

interakciji do »dodelanega razširjanja interakcije«. Torej bolnik lahko prenaša 

kompleksne ideje z govorom ali s kombinacijo modalitet. 

 

6. Katere komunikacijske funkcije pokaže bolnik z napredujočo 

demenco med pogovorom? 

 

Izraznost komunikacijskih funkcij je pri bolnicah z napredujočo demenco  

različna. Nekatere pokažejo vse, druge manj kot polovico vrednotenih 

komunikacijskih funkcij. 

 

Večina bolnic pokaže naslednje komunikacijske funkcije: pozdrav, prepoznavanje 

(posredujejo odgovor, da so sprejele govorčevo izražanje), odgovor (na 

neverbalne zahteve, zaprta in odprta vprašanja, na zahtevan opis) in zahteve po 

informacijah. 

 

Komunikacijske funkcije, ki so izražene v manjši meri (v povprečju polovica vseh 

bolnic) so: pritegovanje pozornosti sogovornika, zahteve (po predmetu in 

aktivnosti) in iniciativnost (prispevanje k obstoječi temi, načenjanje nove teme). 
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11.4 LOGOPEDSKA TERAPIJA PRI BOLNIKIH Z 

NAPREDUJOČO DEMENCO 

 

Komunikacijske motnje so občutljiv indikator za razgradnjo kognitivnih procesov 

in pogosto eden primarnih simptomov bolnikov z demenco in primarno področje 

logopeda. Kljub temu je logopedska terapija šele v zadnjih letih vključena v okvir 

celotnega  nefarmakološkega zdravljenja bolnikov z demenco v svetu in Evropi 

(Prosnik, 2006). 

 

Na eni strani je to posledica dolgoletnih fiksnih timov za obravnavo bolnikov na 

psihiatričnih, nevroloških in geriatričnih bolnišnicah, kjer imajo fizioterapija, 

delovna terapija in psihologija dolgo tradicijo. 

 

Na drugi strani pa je tudi logopedija kot znanost veliko več energije in raziskav 

usmerjala v področje jezikovnih, govornih in glasovnih motenj pri otrocih in tistih 

motnjah pri odraslih, kjer so bile te izključni simptom neke bolezni. Tudi na 

področju nevrologije so bili zdravniki tisti, ki so postavili temelje afaziologije in 

dizatrologije. In preteklo je veliko časa, da se je dalo dokazovati uspešnost 

specifično usmerjene logopedske terapije v obravnavi bolnikov z nevrološko 

pogojenimi jezikovnimi, govornimi in motnjami humane komunikacije (Prosnik, 

2006). 

 

V slovenski literaturi najdemo še leta 1992 povzete zaključke nevrologov, da je 

uspešnost logopedske terapije vprašljiva, ima pa prav gotovo ugoden 

psihosocialni efekt. In to v času, ko v Mariboru že dve desetletji poteka celostna 

klinično logopedska obravnavo bolnikov po boleznih in poškodbah možganov. 

Seveda brez zanesljivih kontroliranih, etično problematičnih študij bolnikov z  in 

tistih brez obravnave (Prosnik, 2009/2010). 

 

Kakor koli, danes ni več dileme o mestu kliničnega logopeda v zgodnji  

nevrorehabilitaciji na nevroloških klinikah. In tam so nastale tudi prve izkušnje  in 

predstavitve dela z bolniki z demenco (Prosnik, 2009/2010). 
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Pri osebah z demenco je klinični logoped eden od strokovnjakov, ki aktivno 

sodeluje z drugimi strokovnjaki pri osvetlitvi problemov komunikacije. Išče 

najboljše strategije za olajšanje jezikovnega in govornega sporazumevanja v 

družini in okolju, vendar mora poznati paleto možnih kliničnih znakov demence 

(Prosnik, 2006). 

 

Smernice Nacionalnega instituta za zdravje in klinično odličnost  (NICE, 2006) za  

Anglijo in Wales postavljajo jasno smer, da mora biti zdravljenje demence v 

rokah multispecializirane strokovne ekipe za medikamentozno in 

nemedikamentozno zdravljenje, kar daje zakonski okvir pravic bolnikov z 

demenco za kvalitetno obravnavo, ne oziraje se na progresivnost bolezni in 

terapevtske cilje, ki so usmerjeni v podaljševanje kvalitete življenja bolnikov z 

demenco in poučevanja njihovega okolja. 

 

Tudi v drugih evropskih državah (DGPPN, 2006) strokovna združenja za 

psihiatrijo, gerontologijo in nevrologijo razvijajo okvirje celostne oskrbe tako 

farmakološke kot terapije kognitivnega aktiviranja, delovne terapije, terapije 

okolja, psihoedukacijo okolja, logopedske terapije. Strokovnjaki različnih 

področij zagotavljajo vedno več dokazov o uspešnosti terapij, ki so pri bolnikih z 

demenco dolgotrajne in doživljenjske s pomembno spremenjenimi osnovnimi cilji 

stroke. 

 

Degenerativna obolenja in posledice za jezikovno, govorno, glasovno 

funkcioniranje, hranjenja in splošnih komunikacijskih sposobnosti zavzemajo v  

logopedski  kategorizaciji strokovnih kompetenc pomembno mesto. Pa kljub temu  

bi se za področje geriatrične rehabilitacije po raziskavah (Brauer, 2007) odločil le 

1% logopedov. Najverjetneje je odgovor v ciljih in uspešnosti zdravljenja in 

slabšem poznavanju področja. 
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11.4.1. PREDLOG SMERNIC LOGOPEDSKE OBRAVNAVE 

BOLNIKOV Z MOTNJAMI KOMUNIKACIJE 

BOLNIKOV Z DEMENCO 

 

Teoretično osnovo predloga predstavljajo kategorizirani simptomi motenj 

komunikacije v različnih stadijih Alzheimerjeve demence po  Markusu Gress-

Helsterju (2006) in naših ugotovitvah po uporabi Edinburškega profila 

funkcionalne komunikacije.  

 

Diagnostika motenj jezikovnega procesiranja bolnikov z demenco je šla v 

napačno smer zaradi psiholoških modelov  testiranja kognitivnih sposobnosti in je 

bila jezikovna patologija šteta kot mejni problem. Jezikovni problemi so bili 

uvrščeni kot delni izpadi električne energije, in zaključek, da če se to zgodi, se 

zelo pozno. Danes vemo po raziskavah lingvistov, da je jezikovna produkcija 

pomemben indikator težavnosti in posledic demence že v zgodnji fazi, kar 

potrjujejo tudi poročila klinikov in svojcev (Prosnik 2009/2010). 

 

Razčlenitev jezikovnega funkcioniranja bolnikov z demenco po lingvističnih 

kriterijih. 

 

1. Kot izhodišče vpogleda v spremembe jezikovnega funkcioniranja nam 

služi sproščen, umirjen in optimistično voden anamnestični intervju z 

bolnikom in svojci. Si pridobimo čim več informacij, na eni strani o 

težavah, na drugi pa čim več o bolniku kot osebnosti, njegovih interesih, 

močnih področjih znanj in čustvovanja. Odnosih v družini, njegovo vlogo 

v družini in družbi, kar bo vsebinsko obogatilo terapijo in lažji prenos 

uporabljanih komunikacijskih strategij v okolje (Prosnik, 2006). 

 

2. Popis sprememb jezikovnega funkcioniranja v zgodnji fazi nam služi za 

načrtovanje podrobnih diagnostičnih procedur (Gress-Helster, 2006). 

 

• Pomembna redukcija govornega tempa. 
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• Težave priklica vsebinskih besed in nominativnega nivoja jezikovnega 

funkcioniranja. 

• Izguba« rdeče« niti razgovora. 

• Pogosto ponavljanje celotnih stavčnih fraz. 

• Težave razumevanja teksta. 

• Konkretizem, težave razumevanja in uporabe abstraktnih vsebin. 

• Redukcija kompleksnosti v izražanju. 

• Motena predvidevanja komunikacijskega partnerja. 

• Pogosta uporaba floskul, stereotipij. 

 

Vse to so simptomi, ki jih zelo dobro lahko diferenciramo npr. z Boston testom za 

diferencialno diagnostiko afazij ali Aachenskim testom za afazije in jih zaenkrat 

predlagamo kot standard. Kljub temu je potrebno opozoriti na nevarnost 

konceptualne vzporednice z afazijo, kar lahko logopeda zavede  predvsem v 

poimenovanje motnje. Opis klinične slike ga bo vodil v diferenciacijo jezikovne 

patologije, katere vzrok je demenca, od čistih afazičnih sindromov. Ob tem je 

pragmatično usmerjen test Edinburški profil funkcionalne komunikacije kot 

standard uvida pragmatičnega nivoja komunikacije, uporabnega v vseh fazah, 

lahko v veliko pomoč pri opredelitvi napredujoče demence. 

 

TERAPEVTSKE SMERNICE oblikujemo po individualnih ugotovitvah, na 

splošno pa v tej fazi še uporabljamo tudi direktne na simptome usmerjene 

terapevtske postopke in o tem sproti poučujemo svojce (Prosnik, 2009/2010). 

 

• Tempo prilagodimo optimali bolnika, v kateri bo najboljše izrazil svoje 

ohranjene komunikacijske veščine.  

• Nominativno jezikovno funkcijo podpiramo z zapisi imen, biografskimi 

podatki, melodično-intonacijsko podporo imen kot asociativne tehnike. 

• Rdečo nit razgovora diskretno usmerjamo z zunanjimi spodbudami v toku 

razgovora s porazdelitvijo odgovornosti za odhod s poti. 

• Ob pogostem ponavljanju celotnih stavčnih struktur ustvarimo tišino za 

percepcijo bolnika lastne produkcije, z diskretno imitacijo kot zunanjo 
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kontrolo in uporabo ponovitve kot pozitivnega sprejema za boljše 

razumevanje sogovornika. 

• Težave v razumevanju teksta olajšamo bolniku s skupnim branjem in 

skupno analizo in barvnim označevanjem bistva pripovedi. Uporabna je 

tudi tehnika poenostavitve teksta z opozorilom in kritiko avtorja članka, ki 

pripoveduje preveč zapleteno. Abstraktnejše vsebine skupaj 

konkretiziramo. Nikakor se ne izogibamo abstraktnejših vsebin, ampak jih 

predelujemo. Poslužujemo se uporabe prenesenih pomenov ugank, 

pregovorov, modrih misli, ki še dolgo ostanejo v bolnikovem besednjaku, 

vendar kot floskule, mi jim pa vračamo prvotni pomen in razširjeno 

uporabo (v začetnih stadijih bolezni). 

• Težave predvidevanja v izraženem so ob demenci lahko obojestranske in 

izvirajo pri bolniku iz nedinamičnosti jezikovnega procesiranja in 

omejenosti razumevanja in izražanja, pri terapevtu pa v veliki želji 

usmerjanja in poskusov »popravljanja« in utirjanja procesov. Terapevtski 

namigi so v preverjanju predvidevanja v stilu, ali ste s tem mislili na… 

Enkrat uporaba pravilnega in drugič napačnega predvidevanja, kar veča 

pozornost na izrečeno in predvideno. 

 

Na splošno velja, da je pomembna razlika med delom z afazičnimi in bolniki z 

demenco v njihovi mentalni moči, verbalnem in neverbalnem spominu, 

vzdržljivosti in distraktibilnosti pozornosti in propadanje pridobljenih izboljšav in 

nenehno iskanje novih prilagoditev in strategij v terapiji. Najpomembnejša razlika 

je v časovni omejitvi terapije. Če je ta že pri afazičnih bolnikih dokazljivo uspešna 

še več let po nastanku, se pri bolnikih z demenco srečujemo z doživljenjsko 

terapijo s prilagajanjem in redefiniranjem ciljev, ki jih narekuje zdravstveno stanje 

in napredovanje bolezni v cilju ohranjanja in izboljševanje kvalitete življenja 

(Prosnik, 2009/2010).  

 

Nikoli na delujemo na posameznih simptomih na račun splošne komunikacijske 

uspešnosti. 
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Spodbujanje komunikacije pri bolnikih z napredujočo demenco 

 

Pri oblikovanju smernic spodbujanja komunikacije smo upoštevali obča pravila 

pristopa, s poudarkom na osebe z demenco (Brauer, 2007; Füsgen, 2005; Gust, 

2005; Lawton, 1985; Prosnik, 2006; Steiner, 2008) in lastna spoznanja ob 

izvajanju Edinburškega profila funkcionalne komunikacije. 

 

1. Do bolnika izražajmo konkretno in spoštljivo vedenje ter čustveno 

sporočanje postavimo pred vsebinsko. Bodimo kreativni, bolnika 

potolažimo in izvabimo iz njega dobro razpoloženje. 

2. V bolnika pogledajmo globlje. Ne izhajajmo samo iz verbalne izraznosti, 

temveč tudi podpirajmo komunikacijo preko različnih čutnih kanalov in 

skušajmo ugotoviti, kaj je bolnik želel povedati. 

3. Bolniku dajmo občutek, da pogovor pomeni vzpostavljanje stika in ne 

izmenjavo znanj. 

4. Da se bo bolnik lažje osredotočil na komunikacijo, med pogovorom, če se 

le da, odstranimo vse moteče dejavnike. 

5. Skušajmo najti ravnovesje med »močnimi spodbudami« (da ne zbezlja iz 

teme pogovora) in »prostim zaznavanjem« (bolniku damo čas, da se najde 

v času in prostoru ter nato začne pogovor). 

6. Posredujmo mu široke verbalne in neverbalne vzpodbude. Z ozko 

usmerjenimi dražljaji mu povzročamo stisko in omejujemo maksimalno 

komunikacijo. 

7. Včasih bolnika h komunikaciji vzpodbudi prijazni, taktični telesni stik, ki 

nam omogoča vstop v  njegov osebni komunikacijski prostor. 

8. Ne prekinjajmo pripovedi, ki je nismo razumeli, ampak skušajmo ugibati 

preko potrjevanja in zanikanja. 

9. Ne popravljajmo njegovih napačnih izrazov, ampak diskretno uporabimo 

pravi izraz. 

10. Ponudimo mu pisavo (branje in pisanje) in risbe kot pripomoček pri 

izražanju. 
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11. Zavedajmo se dejstva, da bolnik še dolgo tudi v napredovanju bolezni zelo 

dobro prepoznava negovorna sporočila, govorico telesa, mimiko, dinamiko 

glasu. 

12. Ko nečesa ne razume, mu z gestami, mimiko in tonacijo pokažemo svojo 

prijaznost in potrpežljivost. 

13. Ne govorimo vpričo bolnika slabo o njem v prepričanju, da tako ali tako ne 

razume. 

14. Ne učimo bolnika govoriti s ponavljanjem besed, ker dokazano ne koristi 

izboljševanju praktične uporabe v govoru! Ponavljanje ni pogovor. 

15. Naša sporočila naj bodo kratka in jasna z enoznačnim sporočilom. Ne kot 

ukaz, ampak prošnja. 

16. Ostajajmo dalj časa na temi razgovora, ne preskakujmo in ne 

vznemirjajmo se. 

17. Iz konfliktne situacije se takoj umaknimo z diskretno preusmeritvijo na 

humor. 

18. Komunicirajmo z uporabo gibalnih in glasbenih elementov. Skupaj z 

bolnikom pojmo, s čimer bomo izboljševali razpoloženje pri obeh. Iščimo 

prijetne situacije, ki normalno vplivajo na dvig razpoloženja. 

19. Skupaj si ogledujmo fotografije in obujajmo spomine iz preteklosti. Na 

hrbtno stran slike napišimo imena, kraj dogajanja in letnico. Na ta način 

spodbudimo komunikacijo in oblikujemo vez med preteklostjo, 

sedanjostjo in upanjem. 

20. Skupaj z bolnikom vodimo dnevnik z datumi, vremenu, razpoloženju, 

obiskih in ga obnavljajmo. 

21. Na sprehodu diskretno poimenujmo ulice, prebirajmo napise, usmerjajmo 

pozornost bolnika na spremembe v okolju. 

22. Prevzemimo težo sporazumevanja, kar je zelo naporna reč, če nam 

pojemajo moči v želji, da bi bil bolnik oseba z normalnim jezikovnim in 

govornim vedenjem. 

23. V kolikor nam pojemajo moči, to jasno izrazimo bolniku. Ne gre zato, da 

bi v odnosu do bolnika bili neiskreni, igralsko prijazni in za vsako ceno 

tolerantni. 
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24. Svojcem in prijateljem razložimo, kako nam uspeva sporazumevanje z 

bolnikom in tako jim bomo olajšali odnos z bolnikom in bodo raje vstopali 

vanj bolj sproščeni, brez zavor. 

25. Ne izogibajmo se družbe, krajev in situacij, ki smo jih z bolnikom pogosto 

obiskovali pred boleznijo samo zato, ker nas je sram, ker mislimo, da se bo 

bolnik neprimerno vedel in čudno govoril 

 

Motnje požiranja 

 

V nalogi se nismo posebej osredotočali na motnje požiranja, vendar dodajamo, da 

je tudi to področje pomeben del logopedske terapije pri bolnikih z napredujočo 

demenco. 

 

Pri nekaterih bolnikih prihaja zaradi oškodovanosti možganov v subkortikalnih 

področjih do oslabljenega, nekoordiniranega delovanja mišic, ki sodelujejo pri 

govoru in primarno pri hranjenju. V teh primerih so bolniki v nevarnosti, da 

tekočina ali hrana zaide v dihalno pot (Prosnik, 2006). 

 

Logopedova naloga je skupaj z otorinolaringolom presojati sposobnosti požiranja 

in svetovati trening za večjo moč mišic, ki vodijo akt požiranja in razumljivejšega 

govora (Prosnik, 2006). 
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SKLEP 

 

Starostniki v procesu staranja doživljajo številne spremembe. Ali kot bi rekli 

nekateri avtorji, vstopajo v pozno fazo razvoja v telesu vsakega posameznika. 

Vendar se kot večja stiska za starostnika izkaže, ko te spremembe dosežejo nivo 

kognicije oz. še natančneje komunikacije.  

 

V literaturi smo zasledili številna spoznanja o komunikacijskih značilnostih 

starostnikov v splošnem in posebej pri osebah z demenco. Večina dognanj je 

specifično usmerjenih na anatomske spremembe, ki vplivajo na komunikacijo, kaj 

se dogaja na nivoju poimenovanja in besednega priklica, kako točno potekajo 

procesi razumevanja in produkcije…. Žal pa premalokrat omenjajo pragmatični 

nivo, celostno funkcionalno sliko posameznikovega funkcioniranja, ki nam da 

realno sliko, kako učinkovito oseba komunicira. 

 

Slednje smo se odločili preveriti v raziskovalnem delu pri bolnikih z napredujočo 

demenco. Ugotovili smo, kako zelo pomembno je, da nas teoretična spoznanja ne 

zavedejo, ker v praksi nujno ne držijo. Da gre samo za smernice, ki se od 

posameznika do posameznika močno razlikujejo.  

 

Do praktičnih spoznanj o značilnostih komunikacije pri bolnikih z napredujočo 

demenco smo prišli s pomočjo Edinburškega profila funkcionalne komunikacije 

(EPFK).  

 

EPFK se je izkazal kot zelo primeren merski instrument, ker njegov namen ni v 

prvi vrsti vrednotenje, ampak nam služi kot orodje za strukturiranje opazovanja 

bolnikovega sporazumevanja. Omogoča nam ustvariti naravno situacijo, v kateri 

bolnik lahko pokaže svoje bogastvo sporazumevanja. 
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Prednost testa je v merjenju pragmatičnega nivoja komunikacije, ki jo lahko 

vrednotimo v vseh stadijih bolezni in nam daje uvid v celoto posameznikovega 

funkcioniranja, vključujoč neverbalno komunikacijo. Za razliko od večine testov, 

ki so v prvi vrsti usmerjeni na leksični, semantični ali sintaktični nivo 

komunikacije, ki sta v srednjem in poznem stadiju bolezni že močno oškodovana, 

nam test EPFK, tudi v teh fazah poda sliko o funkcionalnem komuniciranju osebe 

z demenco. Pragmatična ocena pa nam je v nadaljevanju osnova za oblikovanje 

logopedske terapije. 

 

Ker motnje komunikacije pogostokrat predstavljajo primarni simptom demence, 

bi nam test EPFK lahko služil tudi kot pripomoček pri diagnosticiranju 

napredujoče demence, ob dodatnih nevropsiholoških testiranjih. 

 

Pri izvajanju EPFK-ja nismo imeli posebnih težav. Edinole pri pridobivanju 

nekaterih komunikacijskih funkcij, kjer je bilo v naravni situaciji izvajanja 

potrebno ustvariti posebno situacijo, ki nam je omogočila, da je bolnik pokazal 

funkcijo, ki je sicer ne bi. 

 

Profili so pokazali, da bolniki z napredujočo demenco kljub morebitnim 

spremljajočim govorno-jezikovnim motnjam in motnjam spomina, komunicirajo 

učinkovito in uporabljajo različne komunikacijske funkcije ob podpori verbalnih 

ali neverbalnih modalitet. Vključevanje v interakcijo in njeno razširjanje ni nujno 

njihov glavni problem.  

 

Ob tem so se nam oblikovala nova vprašanja in spoznanja. Teoretiki namreč 

zagovarjajo, da z napredovanjem bolezni postaja vse izrazitejša neverbalna 

komunikacija.  

 

Glede tega nismo mogli postaviti gotovih zaključkov, saj je pri naših bolnicah 

prednjačila verbalna komunikacija. Ker pa nimamo podatkov o značilnostih 

komunikacije posamezne bolnice pred nastopom bolezni, ne moremo sklepati, da 

je/ni izražanje z neverbalnimi modalitetami po nastopu bolezni močnejše. 
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Upoštevati moramo, da zaradi upada učinkovitosti verbalne komunikacije 

postanemo pozornejši na neverbalno in njena uporaba ni nujno učinkovitejša ali 

pogostejša kot pred nastopom bolezni. Razen tega je uporaba neverbalnih 

modalitet povezana še z drugimi senzornimi sistemi. Torej se njihova uporaba ne 

poveča samo zaradi težav verbalnega izražanja, temveč tudi zaradi npr. starostne 

izgube sluha.  

 

Podvomimo tudi glede rabe nekaterih komunikacijskih funkcij. Spet teoretiki 

interpretirajo, da je za osebe z demenco značilna odsotnost razširjanja interakcije 

na druge pogovorne teme, da niso usmerjeni v podrobnosti, oz. ne prispevajo k 

obstoječi temi. Pri nekaterih naših bolnicah smo dobili navedene rezultate, toda 

sprašujemo se, ali bi tak rezultat dobili ne glede na okoliščine in ne samo v 

situaciji izvajanja EPFK-ja, ki sicer ustvarja naravno situacijo? 

 

Izvajanje profila me je pripeljalo k spoznanju, da je problem večkrat v tem, kako 

mi komuniciramo z bolniki z napredujočo demenco. Komunikacijska izraznost je 

pri njih odvisna od dražljajev in vzpodbud, ki jim jih ponudimo. Torej moramo 

biti ves čas korak pred njimi. Vsakemu bolniku je potrebno posebej prisluhniti, ga 

opazovati in pravilno interpretirati njegove reakcije. Zavedamo se, da prisotne 

težave besednega priklica ne pomenijo nujno zloma komunikacije.  

 

Moje izkušnje so pokazale, da bolnik ob neustreznih pristopih lahko začne 

doživljati stisko in je tako omejeno maksimalno doseganje komunikacije. Zato je 

tako zelo pomembno, da ga znamo voditi skozi pogovor in mu dajemu ustrezne 

spodbude v pravem trenutku. 

 

Da bi dobljeni rezultati pridobili na reprezentativnosti, smo želeli opraviti 

izvajanje EPFK-ja na večji skupini sodelujočih. Vendar nam zaradi počasnega 

pridobivanja potrebnih soglasij to ni uspelo. Glede na to, da je bila skupina 

majhna in skupnih značilnosti skupine ne moremo nujno prenesti na posamezno 

osebo, nam je vseeno uspelo sestaviti lasten mozaik o funkcionalni komunikaciji 

pri bolnikih z napredujočo demenco.  
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S tem pa se naše misli o raziskovanju niso zaključile. V nadaljevanju bi bilo 

smiselno izvesti EPFK na večji skupini in nato čez nekaj časa opraviti ponovno 

izvajanje profila, da bi dobili vpogled v to, kako točno napredovanje bolezni 

vpliva na funkcionalno komunikacijo bolnika z demenco.  

 

Pri oblikovanju profilov so bile po naključju vključene samo ženske, zato bi bilo 

smiselno izvesti EPFK še pri moških in nato opraviti primerjavo. Hkrati bi lahko 

primerjali razlike med kandidati, pri katerih se izvaja logopedska terapija in pri 

katerih se ne itd. 

 

Logopedska terapija je tisti vidik celostne geriatrične rehabilitacije, ki bi ji v 

slovenskem prostoru morali posvečati večjo pozornost. Še posebej na področju 

demenc, kjer so dobro ohranjene komunikacijske sposobnosti zelo pomemben 

vidik posameznikovega funkcioniranja.  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Mnenje ge. Elizabeth Dean o izvajanju EPFK-ja pri bolnikih z 

napredujočo demenco 
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PRILOGA 2: Izjava Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko 
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PRILOGA 3 

 

Obrazec izjave o zavestni in svobodni privolitvi sodelujočih bolnikov v 

raziskavi 

 

__________________________________ (ime in priimek) izjavljam, da sem 
poučen o namenu in poteku raziskave »Funkcionalna komunikacija bolnikov z 
napredujočo demenco« ter s svojim podpisom zagotavljam, da svobodno in 
zavestno privolim v sodelovanje v tej raziskavi. Podatke, ki jih bodo v pogovoru 
od mene pridobili izvajalci raziskave, lahko v raziskovalne namene uporabljajo, 
navajajo in objavljajo pod pogojem, da mi bo zagotovljena anonimnost. 

 

 

Podpis:                                                                                Datum: 

 

 

 

 

 

 

Obrazec izjave o dovoljenju bolnikovega svojca oz. skrbnika o 

sodelovanju bolnika v raziskavi 

 

__________________________________ (ime in priimek) izjavljam, da sem 
poučen o namenu in poteku raziskave »Funkcionalna komunikacija bolnikov z 
napredujočo demenco« ter s svojim podpisom zagotavljam, da svobodno in 
zavestno dovoljujem sodelovanje svojca 
__________________________________ (ime in priimek)  v tej raziskavi. Podatke, 
ki jih bodo v pogovoru pridobili izvajalci raziskave, lahko v raziskovalne namene 
uporabljajo, navajajo in objavljajo pod pogojem, da bo zagotovljena anonimnost. 

 

 

Podpis:                                                                                Datum: 
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PRILOGA 4 

 

Edinburški profil funkcionalne komunikacije: 

- Analiza interakcije 

- Analiza komunikacije 

- Rezultati skupaj 
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 EDINBURŠKI PROFIL FUNKCIONALNE KOMUNIKACIJE 

 

ANALIZA INTERAKCIJE 

IME:______________________________________________________________ 

PREGLEDAL:____________________________________DATUM:_____________ 

OKOLIŠČINE PREGLEDA:______________________________________________ 

 

KONVERZACIJSKA 

IZMENJAVA 

UČINKOVITOST 

KOMUNIKACIJE 

UPORABLJENE 

MODALITETE 

1. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

2. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

3. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

4. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

5. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

6. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

7. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

8. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

9. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

10. __________________         0  1  2  3  4  5                               G  Z  O  V  P 

 

 

KLJUČ UČINKOVITOSTI KOMUNIKACIJE

0=brez odgovora/zlom komunikacije 

1=prepozna, da je na vrsti 

2=vzdržuje interakcijo 

3=vključuje se v interakcijo 

4=razširja  interakcijo (adekvatno) 

5=razširja interakcijo (dodelano) 

 

UPORABLJENE MODALITETE

G (govorjen jezik) 

Z (znakovni jezik/geste) 

O (obrazna ekspresija) 

V (vokalizacija/intonacija) 

P (pisanje/risanje) 
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EDINBURŠKI PROFIL FUNKCIONALNE KOMUNIKACIJE 
 

ANALIZA KOMUNIKACIJE 

IME:______________________________________________________________ 
PREGLEDAL:_____________________________________DATUM:____________ 
OKOLIŠČINE PREGLEDA:______________________________________________ 
 

KOMUNIKACIJSKE 

FUNKCIJE 

SKUPNA UČINKOVITOST M
O

D
A

L
IT

E

T
E

 

UČINKOVITOST MODALITET K
O

R
E

K
C

IJA
   

neuč. učin. neuč. učin. 

NP NA ST ST AD DD NP NA ST ST AD DD 

POZDRAV       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

PREPOZNAVANJE       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

ODGOVORI 
neverbalne zahteve 

      G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

zaprta vprašanja       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

odprta vprašanja       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

na zahtevan opis       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

ZAHTEVE 
pozornost 

      G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

predmet       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       
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aktivnost       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

informacije       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

INICIATIVNOST 
prispeva k 
obstoječi temi 

      G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

načenja novo temo       G       + 
 
- 

Z       

O       

V       

P       

 
UČINKOVITOST PRENOSA INFORMACIJ 

NP (neprimerno) 

NA (neadekvatno) 

ST (stereotipno neučinkovito) 

ST (stereotipno učinkovito) 

AD (adekvatno) 

DD (dodelano) 

 

UPORABLJENE MODALITETE 

G (govorjen jezik) 

Z (znakovni jezik/geste) 

O (obrazna ekspresija) 

V (vokalizacija/intonacija) 

P (pisanje/risanje) 
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 EDINBURŠKI PROFIL FUNKCIONALNE KOMUNIKACIJE 

 

REZULTATI SKUPAJ 

IME:______________________________________________________________ 

PREGLEDAL:_____________________________________ DATUM:____________ 

OKOLIŠČINE PREGLEDA:______________________________________________ 

 

I. UČINKOVITOST KOMUNIKACIJE 

Povprečni rezultat analize interakcije       ________________________ 

 

II. MODALITETA 

Najpogostejša modaliteta                           ________________________ 

Najučinkovitejša modaliteta                       ________________________ 

 

III. KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE 

FUNKCIJE                                                   SPONTANO                                INTERVJU 

Pozdrav                                              ______________                        ______________ 

Prepoznavanje                                  ______________                        ______________ 

Odgovori                                                                 

             neverbalne zahteve            ______________                        ______________ 

             zaprta vprašanja                 ______________                        ______________ 

             odprta vprašanja                 ______________                        ______________ 

             na zahtevan opis                 ______________                        ______________ 

Zahteve 

          pozornost                                ______________                        ______________ 

          predmet                                  ______________                        ______________ 

          aktivnost                                  ______________                        ______________ 

          informacije                              ______________                        ______________ 

Iniciativnost 

           prispeva k obstoječi temi    ______________                        ______________ 

           načenja novo temo               ______________                        ______________ 
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PRILOGA 5: Ključ učinkovitosti komunikacije in ključ učinkovitosti prenosa 

informacij 

 

KLJUČ UČINKOVITOSTI KOMUNIKACIJE 

 

Brez odgovora/zlom komunikacije: Posameznik ne daje znaka, da se zaveda 

interakcije. 

Prepozna, da je na vrsti: Iz vedenja posameznika zaznamo, da se zaveda 

interakcije ter svojega vrstnega reda v njej, toda ne ustvari odgovora, ki bi ga 

razumeli. 

Vzdržuje interakcijo: Posameznik se zaveda interakcije in kaže težnjo za 

interakcijo, vendar ne prenaša informacije, ki bi prispevala k interakciji. 

Vključuje se v interakcijo: Posameznik se odziva na interakcijo z zelo omejenimi 

informacijami. 

Adekvatno razširja  interakcijo: Posameznik dodaja novo informacijo (v kateri 

koli modaliteti), na katero lahko konverzacijski partner odgovarja. Subjekt s 

svojim prispevkom razširja interakcijo. Posameznik je sposoben odgovarjati na 

odprto vprašanje. 

Dodelano razširja interakcijo: Posameznik lahko prenaša kompleksne ideje z 

govorom ali s kombinacijo modalitet. 

 

KLJUČ UČINKOVITOSTI PRENOSA INFORMACIJ 

 

Neprimerno (NP): nepovezan odgovor 

Neadekvatno (NA): delni odgovor, ki ne zadošča za prenašanje določenega 

pomena 

Stereotipno neučinkovito(STN):odraža avtomatiziran odgovor-neprimerno 

Stereotipno učinkovito (STU):odraža avtomatiziran odgovor-primerno 

Adekvatno (AD):odgovor odraža določen pomen, ki pa je omejen 

Dodelano (DD): doda dodatno informacijo k adekvatnemu odgovoru 

 
 


