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SUBJEKTIVNA OCENA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA ŽENSK Z MULTIPLO 

SKLEROZO 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

Strani 99, tabele 54, grafi 1, priloge 1, uporabljeni viri 98 

POVZETEK 

Multipla skleroza (MS) je avtoimunska bolezen nevrološkega izvora, pri kateri prihaja do 

sprememb v osrednjem živčnem sistemu. Ženske pogosteje zbolijo za MS kot moški. Pri 

posameznikih z MS se pojavljajo različni bolezenski simptomi, ki s svojo pojavnostjo 

vplivajo na življenje osebe z MS. Poleg narave in simptomatike bolezni na kakovost 

življenja oseb z MS vplivajo tudi drugi dejavniki. Avtorji te različno delijo, vendar se 

delitve oz. pojmovanja vsebinsko ujemajo. Kakovost življenja posameznika 

opredeljujemo prek več področij, ki zajemajo posameznikovo funkcioniranje v 

vsakodnevnem življenju. Znotraj vsakega področja pa s pomočjo kazalnikov določamo 

raven kakovosti posameznikovega življenja. 

V magistrskem delu smo ugotavljali, ali obstajajo razlike med ženskami z MS v zgodnji 

odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas, in ženskami z MS v srednji odraslosti, ki imajo MS 

dlje časa, v subjektivni zaznavi kakovosti življenja. V raziskavi je sodelovalo 60 žensk z 

recidivno remitentno obliko MS, od tega 30 mlajših in 30 starejših. Za obe skupini smo 

podali splošno oceno stanja, pojavljanja simptomov in načinov zdravljenja ter subjektivne 

ocene njihove kakovosti življenja na posameznih področjih. 

Primerjava podatkov je pokazala, da so ženske z MS v zgodnji odraslosti, ki imajo 

bolezen krajši čas, na večini področij dosegale višje povprečne ocene zadovoljstva kot 

ženske z MS v srednji odraslosti. Izjeme so bile postavke prostočasne dejavnosti, uspeh, 

optimizem, sprejemanje sebe in počasen napredek. Statistično pomembno se skupini 

razlikujeta na področjih materialne blaginje, samoodločanja in socialnega vključevanja. 

Ugotovili smo, da starost pomembno vpliva tudi na področji osebnega razvoja in 

fizičnega dobrega počutja. Na področjih materialne blaginje, osebnega razvoja in 

samoodločanja je obstajala statistično pomembna razlika pri dveh izmed spremenljivk. 

Na področjih fizičnega dobrega počutja, medosebnih odnosov in socialne vključenosti pa 

zgolj pri eni izmed danih spremenljivk. Na področjih pravic in čustvenega dobrega 

počutja ni bilo statistično pomembne razlike pri nobeni spremenljivki. 

Dejavniki, ki so statistično pomembno vplivali na kakovost življenja žensk z MS, so bili 

vrednost EDSS, stopnja izobrazbe, trajanje bolezni in zaposlitveni status. Nižja stopnja 

oviranosti po EDSS, višja stopnja izobrazbe in zaposlitveni status so se izkazali kot 

pomembni varovalni dejavniki na področju kakovosti življenja žensk z MS. 

 

Ključne besede: subjektivna ocena, kakovost življenja, multipla skleroza, ženske z 

multiplo sklerozo.  
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Pages 99, tables 54, graphs 1, appendixes 1, references 98 

ABSTRACT 

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune neurological disease of the central nervous 

system. Woman are more likely to get the MS than man. People with MS have a variety 

of symptoms which affect their everyday life. Beside these symptoms there are other 

factors which also affect the quality of life of the individual. The MS symptoms have 

been defined by various authors, but there are content-related similarities in their 

definitions. There are multiple areas which determine the quality of life of an individual. 

In each of these areas we can assess the quality of life using specific variables.. 

In this master's thesis we tried to establish possible differences in subjective perception of 

the quality of life between women who are young adults and have had MS for a shorter 

period of time and middle-aged women who have had the disease for a longer period of 

time. There were 60 women with relapsing remitting MS in our research: 30 younger and 

30 older women. We created a general assessment of their current status, the symptoms 

and subjective satisfaction with different areas of life for both groups of women.  

The data comparison has shown that in most areas, the younger women with MS reached 

a higher level of satisfaction with life than the middle-aged women with MS. The 

variables which were an exception were the following: free time activities, success, 

optimism, self-acceptance and slower progress. The two groups reached significantly 

different results in the areas of material well-being, self-determination and social 

inclusion. We discovered that age has also a powerful influence on personal development 

as well as physical well-being. 

The areas of material well-being, personal development and self-determination showed 

statistically important differences in two variables for each area. In the areas of physical 

well-being, interpersonal relationships and social inclusion there was a statistically 

important difference in only one variable. There was no statistically important difference 

in the areas of rights and emotional well-being. 

The factors that statistically affected the subjective assessment of the quality of life as 

perceived by women with MS were the EDSS value, the level of education, the duration 

of disease and employment status. A lower level of EDSS value, a higher education level 

and a higher employment status proved to work as a protective factor on the quality of life 

of the women in our research. 

Key words: subjective assessment, quality of life, multiple sclerosis, woman with 

multiple sclerosis  



  

V 
 

KAZALO VSEBINE 

1 UVOD .......................................................................................................................... 1 

2 OSEBE Z MS .............................................................................................................. 2 

2.1 MULTIPLA SKLEROZA .......................................................................................... 2 

2.2 ZGODOVINA ............................................................................................................ 3 

2.3 RAZŠIRJENOST IN POGOSTOST MS ................................................................... 4 

2.3.1 Razširjenost MS po svetu .................................................................................... 4 

2.3.2 Razširjenost MS glede na spol............................................................................. 5 

2.3.3 Razširjenost MS glede na starost ......................................................................... 5 

2.3.4 Razširjenost MS v družinah ................................................................................. 5 

2.4 SIMPTOMI IN ZNAKI MULTIPLE SKLEROZE ................................................... 5 

2.4.1 Motnje občutljivosti ............................................................................................. 7 

2.4.2 Občutek bolečine ................................................................................................. 7 

2.4.3 Ohromelost .......................................................................................................... 7 

2.4.4 Motnje koordinacije ............................................................................................. 8 

2.4.5 Vnetje vidnega živca ........................................................................................... 8 

2.4.6 Dvojni vid ............................................................................................................ 8 

2.4.7 Vrtoglavica .......................................................................................................... 8 

2.4.8 Motnje mokrenja, odvajanja blata in spolne motnje............................................ 9 

2.4.9 Utrudljivost .......................................................................................................... 9 

2.4.10 Psihične motnje.................................................................................................. 9 

2.4.11 Kognitivne motnje ........................................................................................... 10 

2.5 DIAGNOZA MS ...................................................................................................... 10 

2.5.1 Nevrofiziološke preiskave za ugotavljanje MS ................................................. 11 

2.5.2 Preiskava možgansko-hrbtenjačne tekočine (likvorja) ...................................... 11 

2.5.3 Magnetnoresonančna tomografija (MRT) ......................................................... 12 

2.5.4 Ocenjevanje oviranosti osebe ............................................................................ 12 

2.6 POTEK BOLEZNI ................................................................................................... 13 

2.6.1 Klinično izolirani sindrom ................................................................................. 14 

2.6.2 Recidivno-remitentna oblika MS....................................................................... 14 

2.6.3 Primarno napredujoča oblika MS ...................................................................... 15 



  

VI 
 

2.6.4 Sekundarno napredujoča oblika MS .................................................................. 15 

2.8 ZDRAVLJENJE MS ................................................................................................ 15 

2.8.1 Zdravljenje zagonov MS ................................................................................... 16 

2.8.2 Zdravljenje simptomov MS ............................................................................... 16 

2.8.3 Zdravljenje recidivno-remitentne MS ............................................................... 16 

2.8.3 Zdravljenje napredujoče MS ............................................................................. 18 

3 KAKOVOST ŽIVLJENJA ...................................................................................... 19 

3.1 KONCEPT KAKOVOSTI ŽIVLJENJA .................................................................. 19 

3.2 OBJEKTIVNA IN SUBJEKTIVNA KAKOVOST ŽIVLJENJA ........................... 22 

3.3 PODROČJA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN KAZALNIKI ................................... 25 

3.3 STRATEGIJE DVIGA RAVNI KAKOVOSTI ŽIVLJENJA ................................. 30 

4 KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB Z MS................................................................ 34 

4.1 MATERIALNA BLAGINJA ................................................................................... 34 

4.2 FIZIČNO DOBRO POČUTJE ................................................................................. 35 

4.3 OSEBNI RAZVOJ ................................................................................................... 38 

4.4 ČUSTVENO DOBRO POČUTJE ........................................................................... 39 

4.5 SAMOODLOČANJE ............................................................................................... 40 

4.6 MEDOSEBNI ODNOSI .......................................................................................... 40 

4.7 SOCIALNA VKLJUČENOST ................................................................................ 41 

4.8 PRAVICE ................................................................................................................. 41 

5 EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................... 43 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA ................................................................................ 43 

5.2 CILJ RAZISKAVE .................................................................................................. 43 

5.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ............................................................................... 43 

5.4 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP ................................................ 44 

5.4.1 Opis vzorca ........................................................................................................ 44 

5.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV .................................................................. 49 

5.6 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTARIJA ............................................................ 49 

5.6.1 Merske karakteristike instrumentarija ............................................................... 50 

5.7 SPREMENLJIVKE .................................................................................................. 51 

5.7.1 Neodvisne spremenljivke .................................................................................. 51 

5.7.2 Odvisne spremenljivke ...................................................................................... 51 



  

VII 
 

5.7.3 Vrednotenje spremenljivk.................................................................................. 52 

5.8 METODE OBDELAVE PODATKOV .................................................................... 53 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ................................................................... 54 

6.1 PREVERJANJE HIPOTEZ................................................................................. 54 

6.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA KAKOVOST ŽIVLJENJA ŽENSK Z MS .. 70 

6.2.1 Dejavnik »starost« ............................................................................................. 71 

6.2.2. Dejavnik »vrednost po lestvici EDSS« ............................................................ 72 

6.2.3. Dejavnik »izobrazba« ....................................................................................... 73 

6.2.4. Dejavnik »trajanje bolezni« .............................................................................. 74 

6.2.5 Dejavnik »zakonski stan« .................................................................................. 74 

6.2.6. Dejavnik »kraj bivanja«.................................................................................... 75 

6.2.7. Dejavnik »zaposlitev« ...................................................................................... 76 

7 SKLEP ....................................................................................................................... 77 

8 LITERATURA.......................................................................................................... 84 

9 PRILOGE .................................................................................................................. 92 

 



  

VIII 
 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Primerjava klasifikacij avtorjev Cummins in Schalock, Verdugo idr. .....................26 

Tabela 2: Psihološki kazalniki kakovosti življenja ...................................................................28 

Tabela 3: Področja in kazalniki kakovosti življenja po WHO ..................................................29 

Tabela 4: Strategije dviga kakovosti življenja ..........................................................................30 

Tabela 5: Matrica načrtovanja podpore ....................................................................................32 

Tabela 6: Starost žensk z MS v posamezni skupini ..................................................................45 

Tabela 7: Stopnja oviranosti žensk z MS v posamezni skupini ................................................46 

Tabela 8: Zakonski stan žensk z MS v posamezni skupini .......................................................46 

Tabela 9: Kraj bivanja žensk z MS v posamezni skupini .........................................................47 

Tabela 10: Izobrazba žensk z MS v posamezni skupini ...........................................................47 

Tabela 11: Zaposlitveni status žensk z MS v posamezni skupini .............................................48 

Tabela 12: Trajanje MS pri ženskah v posamezni skupini (v letih) .........................................48 

Tabela 13: Prisotnost simptomov pri ženskah z MS v posamezni skupini ...............................49 

Tabela 14: Opis spremenljivk kakovosti življenja ....................................................................51 

Tabela 15: Opisna statistika za spremenljivke področja materialne blaginje glede na 

starost žensk z MS ....................................................................................................................54 

Tabela 16: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

spremenljivk materialne blaginje ..............................................................................................54 

Tabela 17: Opisna statistika za področje materialne blaginje glede na starost žensk z MS .....55 

Tabela 18: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

materialne blaginje ....................................................................................................................55 

Tabela 19: Opisna statistika za spremenljivke področja fizičnega dobrega počutja glede 

na starost žensk z MS ................................................................................................................56 

Tabela 20: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk fizičnega dobrega počutja ...................................................................................57 

Tabela 21: Opisna statistika za področje fizičnega dobrega počutja glede na starost žensk 

z MS ..........................................................................................................................................57 

Tabela 22: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

fizičnega dobrega počutja .........................................................................................................57 

Tabela 23: Obstoj statistično pomembnih razlik v številu simptomov med obema 

skupinama žensk z MS..............................................................................................................58 

Tabela 24: Opisna statistika za spremenljivke področja osebnega razvoja glede na starost 

žensk z MS ................................................................................................................................59 

Tabela 25: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk osebnega razvoja .................................................................................................59 

Tabela 26: Opisna statistika za področje osebnega razvoja glede na starost žensk z MS ........60 

Tabela 27: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

osebnega razvoja .......................................................................................................................60 



  

IX 
 

Tabela 28: Opisna statistika za spremenljivke področja čustvenega dobrega počutja glede 

na starost žensk z MS ................................................................................................................61 

Tabela 29: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk čustvenega dobrega počutja ................................................................................61 

Tabela 30: Opisna statistika za področje čustvenega dobrega počutja glede na starost 

žensk z MS ................................................................................................................................62 

Tabela 31: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

čustvenega dobrega počutja ......................................................................................................62 

Tabela 32: Opisna statistika za spremenljivke področja samoodločanja glede na starost 

žensk z MS ................................................................................................................................63 

Tabela 33: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk samoodločanja .....................................................................................................63 

Tabela 34: Opisna statistika za področje samoodločanja glede na starost žensk z MS ............64 

Tabela 35: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

samoodločanja...........................................................................................................................64 

Tabela 36: Opisna statistika za spremenljivke področja medosebnih odnosov glede na 

starost žensk z MS ....................................................................................................................65 

Tabela 37: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk medosebnih odnosov ...........................................................................................65 

Tabela 38: Opisna statistika za področje medosebnih odnosov glede na starost žensk z 

MS .............................................................................................................................................66 

Tabela 39: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

medosebnih odnosov .................................................................................................................66 

Tabela 40: Opisna statistika za spremenljivke področja socialne vključenosti glede na 

starost žensk z MS ....................................................................................................................67 

Tabela 41: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk socialne vključenosti ...........................................................................................67 

Tabela 42: Opisna statistika za področje socialnega vključevanja glede na starost žensk z 

MS .............................................................................................................................................68 

Tabela 43: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

socialne vključenosti .................................................................................................................68 

Tabela 44: Opisna statistika za spremenljivke področja pravic glede na starost žensk z MS ..69 

Tabela 45: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk pravic ...................................................................................................................69 

Tabela 46: Opisna statistika za področje pravic glede na starost žensk z MS ..........................69 

Tabela 47: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju pravic ...70 

Tabela 48: Statistična povezanost dejavnika »starost« s področji kakovosti življenja .............71 

Tabela 49: Statistična povezanost dejavnika »oviranost po lestvici EDSS« s področji 

kakovosti življenja ....................................................................................................................72 

Tabela 50: Statistična povezanost dejavnika »izobrazba« s področji kakovosti življenja ........73 

Tabela 51: Statistična povezanost dejavnika »trajanje bolezni« s področji kakovosti 

življenja .....................................................................................................................................74 



  

X 
 

Tabela 52: Statistična povezanost dejavnika »stan« s področji kakovosti življenja .................74 

Tabela 53: Statistična povezanost dejavnika »kraj bivanja« s področji kakovosti življenja ....75 

Tabela 54: Statistična povezanost dejavnika »zaposlitveni status« s področji kakovosti 

življenja .....................................................................................................................................76 

  



  

XI 
 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca žensk z MS glede na starost in čas trajanja 

bolezni ....................................................................................................................................... 45 

 

  



  

XII 
 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Prevajanje dražljajev po živčnem vlaknu ...................................................................... 2 

Slika 2: MS je posledica sočasnega delovanja več dejavnikov .................................................. 3 

Slika 3: Lesorez sv. Lidwine iz Schiedama (1380–1433)........................................................... 3 

Slika 4: Pogostost pojavljanja MS v Evropi ............................................................................... 5 

Slika 5: Prvi simptomi in znaki oseb z MS ................................................................................. 6 

Slika 6: Lumbalna punkcija – odvzem likvorja ........................................................................ 11 

Slika 7: »Črne luknje« v možganih ........................................................................................... 12 

Slika 8: Poenostavljen prikaz zagona MS ................................................................................. 13 

Slika 9: Potek MS ..................................................................................................................... 14 

Slika 10: Grafični prikaz prednosti in pomena zgodnjega zdravljenja MS za izid bolezni ...... 16 

Slika 11: Imunomodulacijska zdravila za zdravljenje recidivno-remitentne MS ..................... 17 

Slika 12: Model subjektivne kakovosti življenja po Brief, Butcher, George in Link ............... 24 

Slika 13: Dimenzije z zdravjem povezane kakovosti življenja ................................................ 30 

Slika 14: Vzorec objektivne in subjektivne kakovosti življenja ter smernice za terapevtsko 

delo pri izboljšanju kakovosti življenja ...................................................................... 33 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                           Ana Potočnik, magistrsko delo 
  

1 
 

1 UVOD 

Multipla skleroza (v nadaljevanju MS) je avtoimunska bolezen mnogoterih obrazov. 

Bolezen prizadene delovanje osrednjega živčnega sistema, ki ga sestavljajo možgani, 

možgansko deblo, možganske živčne povezave in hrbtenjača. Za to, da osrednji živčni 

sistem normalno deluje, »[…] je pomemben stalni in zadostni pretok živčnih sporočil, ki 

je pri MS moten med posameznimi deli osrednjega živčevja in ciljnimi organi« (Končan 

Vračko, 2003, str. 49). 

Pri vsakem obolelem posamezniku se MS odraža drugače. Bolezen se odraža prek 

različnih simptomov, ki ovirajo učinkovito funkcioniranje osebe z MS. MS pogosto 

nastopi v času, ko si posameznik poskuša ustvariti družino in želi biti uspešen na 

delovnem področju. Zaradi narave bolezni strokovnjaki osebi z MS pogosto odsvetujejo 

večje telesne in duševne obremenitve (Kambič-Budkovič, 2002). Posameznik tako ne 

zmore v popolnosti opravljati svojih zadolžitev in je pogosto omejen pri doseganju 

zastavljenih ciljev. Poleg telesne, kognitivne oviranosti, ki nastopi zaradi sprememb v 

osrednjem živčevju, na kakovost življenja osebe z MS vpliva tudi oteženo doseganje 

razvojnih in osebnih nalog, ciljev. Zaradi vedno večjih izzivov v vsakodnevnem 

funkcionarju, potrebe po uporabi pripomočkov, pomoči drugih oseb »[…] se morajo 

osebe z MS spopadati tudi s psihičnimi težavami, kot so žalost, nemoč, negotovost« 

(Marič, 2007, str. 10). 

Na kakovost življenja oseb z MS pa ne vplivata zgolj zdravstveno in čustveno stanje, 

temveč tudi mnogoteri drugi dejavniki. »Kvaliteta življenja oseb z MS je, razumljivo, 

ozko povezana z napredovanjem bolezenske nevrološke prizadetosti in možnosti 

ohranjanja vseh vidikov vsakodnevnega življenja, vključno delazmožnosti in 

zaposlenosti« (Prelomni datum v zdravljenju multiple skleroze, 2017, str. 8). Zaradi 

slabšega počutja osebe z MS lahko težje opravljajo svoj poklic, se vključujejo v socialne 

skupine in ohranjajo medosebne odnose.  Posledično se zmanjšajo tudi denarne zmožnosti 

posameznika, kar ovira osebo z MS pri uresničevanju različnih vidikov kakovosti 

življenja. V Sloveniji so znotraj invalidske in pokojninske zakonodaje opredeljene 

pravice, ki pripadajo tudi osebam z MS. S pomočjo pravic je osebam z MS olajšano 

ohranjanje delovnega mesta in pridobivanje olajšav ter pripomočkov pri opravljanju 

poklica.  

Vsak posameznik različno zaznava kakovost svojega življenja. Kako bo oseba z MS 

subjektivno ocenila kakovost svojega življenja, je odvisno tudi od tega, kako sprejema 

svojo oviranost in kakšno podporo ji nudi njena okolica.   
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2 OSEBE Z MS 

2.1 MULTIPLA SKLEROZA 

MS »[…] je kronično vnetno in degenerativno obolenje osrednjega živčnega sistema« 

(»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 5). Je »[…] avtoimunska nevrološka 

bolezen, za katero sta značilni prostorska in časovna razpršenost sprememb v belini 

osrednjega živčevja […]« (Denišlič, 2006a, str. 14). Glavna značilnost MS je, da »[…] 

telesni lastni imunski-obrambni sistem uničuje možgane in hrbtenjačo« (Končan Vračko, 

2017, str. 9). Pri posameznikih z MS se je začel proces propadanja mielina, ki obdaja 

živčna vlakna in omogoča učinkovitejši prenos informacij po živčnih vlaknih. Propad 

mielina pa je pri bolnikih z MS »[…] povezan tudi z okvaro in propadom živčnih vlaken, 

ki so ovita z mielinsko ovojnico« (prav tam). »Mielinska ovojnica živčnega vlakna je zelo 

pomembna za hitrost prevajanja impulzov« (Denišlič, 2006c, str. 19). Poleg tega pa »[…] 

skrbi za to, da pridejo vsi funkcijski ukazi, ki nastanejo v višjih možganih, do ustreznega 

mesta v telesu – na primer ukaz za tek, hojo, dvig roke ali za premik prsta« (»Naučimo se 

živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 5). S propadanjem mielinskih ovojnic se prevajanje 

po živčnem vlaknu upočasni ali celo blokira. Posledično pride do okvar pri prenosu 

funkcijskih ukazov po različnih delih telesa. S pomočjo celic, ki se nahajajo v belini 

znotraj osrednjega živčnega sistema, se poškodovana živčna vlakna zacelijo. To »[…] 

lahko vodi do nastanka brazgotin – 'skleroze' […]« (Denišlič, 2006c, str. 20). Za osebe z 

MS so tako značilne številne brazgotine v osrednjem živčevju. 

 

Slika 1: Prevajanje dražljajev po živčnem vlaknu (Denišlič, 2006c, str. 19) 

Pri posamezniku se po začetnih fazah propadanja mielina živčevje lahko ponovno obnovi. 

»Ozdravljenje ni popolno, saj so nove mielinske ovojnice tanjše, razdalja med 

posameznimi začetki, pomembnimi za prenos dražljajev, pa je krajša […]« (Denišlič, 

2006c, str. 20–21). Remielinizacija »[…] vsaj delno izboljša delovanje živčevja, ob 

napredovalnem procesu pa je uspešno popravljanje okvar vedno manj verjetno« (Denišlič, 

2006c, str. 21). Proces nastajanja MS hkrati tudi uniči »[…] celice (oligodendrocite), ki 

tvorijo mielin« (prav tam). Okvare v osrednjem živčnem sistemu povzročijo upočasnjeno, 

neustrezno ali celo popolnoma ovirano prevajanja živčnih dražljajev. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                           Ana Potočnik, magistrsko delo 
  

3 
 

Strokovnjaki še vedno raziskujejo vzroke za nastanek MS. Dejavniki tveganja za razvoj 

MS še niso popolnoma pojasnjeni. B. Končan Vračko (2017, str. 9) poudarja, da na 

nastanek MS vplivajo »[…] genetske predispozicije v interakciji z vrsto okoljskih 

dejavnikov, vključno virusne infekcije (Epstein Barrov virus idr.) in sprožilne 

psihofizične stresne preobremenitve«. 

Zagotovo pa lahko trdimo, da so raziskovalci »[…] prepričani, da je multipla skleroza 

posledica sočasnega delovanja več dejavnikov« (»Živeti z multiplo sklerozo: Multipla 

skleroza uvod«, 2011, str. 19). 

 

Slika 2: MS je posledica sočasnega delovanja več dejavnikov (»Živeti z multiplo 

sklerozo: Multipla skleroza uvod«, 2011, str. 19) 

2.2 ZGODOVINA 

Zgodovina MS je dolga in zanimiva. Prvi znani primer te bolezni je prikazan na lesorezu 

»[…] sv. Lidwine iz Schiedama« (ms-gateway, b. d.). Upodobljena sv. Lidwina iz 

Nizozemske naj bi »[…] imela hudo, onesposabljajočo bolezen, ki je imela precej 

značilnosti, podobnih MS« (prav tam). Simptomi, ki so se pri njej pojavljali, so bili 

okvare gibalnega aparata, glavoboli in motnje vida (prav tam). 

 

Slika 3: Lesorez sv. Lidwine iz Schiedama (1380–1433) (ms-gateway, b. d.) 

Omenjeno zgodovinsko pričevanje sicer ne dokazuje pojava MS, znanost pa je v 

prepoznavanju MS napredovala predvsem v letu 1853, ko »[…] je Jean Cruveilhier, 
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profesor patologije v Parizu, prvi poročal o 'rjavih področjih' v osrednjem živčevju« 

(Denišlič, 2006a, str. 14).  

Do prepoznavanja klinične slike MS »[…] kot ločene bolezenske entitete« (ms-gateway, 

b. d.) je prišlo »[…] v 19. stoletju« (prav tam). »Prvi klinični opis MS je leta 1849 objavil 

Nemec Friedrich Theodor von Frerichs« (Denišlič, 2006a, str. 14). Opredelitev 

razpadanja mielinskih ovojnic okoli živčnih vlaken pa je prvič omenil Louis Antoine 

Ranvier (prav tam). Pri postavljanju diagnoze MS je potrebna tudi ocena oviranosti 

posameznika. Pri tem se najpogosteje uporablja Kurtzkejeva lestvica EDSS, ki jo je J. F. 

Kurtzke objavil leta 1960 (prav tam). »Pomemben napredek je bil napravljen leta 1981 z 

uporabo magnetnoresonančne tomografije (MRT) za odkrivanje sprememb v osrednjem 

živčevju« (prav tam). Prvi rezultati uspešnega zdravljenja recidivno remitentne oblike MS 

z interferonom beta 1-b (Betaferon) pa izhajajo iz leta 1993 (prav tam). To je od leta 1995 

dostopno tudi slovenskim bolnikom z MS (prav tam). Kasneje so sledila še priznanja 

drugih zdravil, predvsem za zdravljenje recidivno remitentne oblike MS.  

2.3 RAZŠIRJENOST IN POGOSTOST MS 

2.3.1 Razširjenost MS po svetu 

MS ima »[…] približno 2,5 milijona oseb na svetu […]« (Denišlič, 2006b, str. 15). 

Pogostost pojavljanja bolezni pa se razlikuje glede na posamezne države sveta. 

Razširjenost MS ni enaka po vsem svetu. Znano je, da se število oseb, ki zbolijo za MS, 

»[…] veča z oddaljenostjo od ekvatorja« (prav tam). Države, ki ležijo ob ekvatorju, zelo 

redko beležijo primere pojavljanja bolezni. Po podatkih naj bi bila prevalenca pojavljanja 

MS v ekvatorialnih državah »[…] od 5 bolnikov na 100.000 prebivalcev« (prav tam). Z 

oddaljevanjem od ekvatorja se število bolnikov veča. Velik delež oseb z MS beležijo 

»[…] v severni Evropi in Severni Ameriki, južni Kanadi in južnem delu Avstralije ter na 

Novi Zelandiji« (prav tam). Pri MS so opazne razlike v pojavnosti med različnimi rasami. 

Za MS »[…] pogosteje zbolijo belci […], bistveno redkejša je pri rumeni rasi in črncih« 

(Končan Vračko, 2017, str. 9). Poleg tega pa je znano, da »nekatere genetsko izolirane 

skupine ljudi ne zbolijo, npr. Eskimi in Bantu črnci, zelo redko Romi« (prav tam). 

»Razširjenost MS se spreminja, v mnogih državah se je v zadnjih letih povečala« 

(Denišlič, 2006b, str. 15). 

Slovenija sodi med države »[…] z veliko razširjenostjo MS (60–90 bolnikov na 100.000 

prebivalcev« (prav tam). B. Končan Vračko (2017) navaja, da je v Sloveniji do 3.000 

oseb z MS. 
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Slika 4: Pogostost pojavljanja MS v Evropi (»Živeti z multiplo sklerozo: Multipla 

skleroza uvod«, 2011, str. 23) 

2.3.2 Razširjenost MS glede na spol 

Za MS pogosteje zbolijo ženske. Razmerje med ženskami in moškimi »[…] je približno 

2:1« (Denišlič, 2006b, str. 17). A. Horvat Ledinek navaja, da strokovnjaki razloga za 

tovrstno razmerje še niso popolnoma odkrili, vendar k temu brez dvoma prispeva različno 

hormonsko ravnovesje med moškimi in ženskami (Svetovalni servis, 2016). Prav to 

hormonsko ravnovesje naj bi pri ženskah delovalo bolj v smislu aktivacije t. i. proticelic, 

ki so usmerjene proti lastnemu telesu (prav tam).  

2.3.3 Razširjenost MS glede na starost 

Za MS pogosteje zbolijo osebe »[…] med 20. in 40. letom starosti. Bolezen je redkejša po 

45. letu« (Denišlič, 2006b, str. 17). 

2.3.4 Razširjenost MS v družinah 

»MS ni dedna, vendar je v družinah, kjer je nekdo že zbolel za MS, večja nagnjenost k 

bolezni, tako da je zbolevanje v družinah z bolnikom skoraj 10- do 20-krat večje kot med 

preostalim prebivalstvom« (Denišlič, 2006b, str. 18). A. Horvat Ledinek navaja, da je 

tveganje za nastanek bolezni v družini večje, če ima eden od staršev MS (Svetovalni 

servis, 2012). Poudarja, da je v tem primeru tveganje, da otrok zboli z MS, približno 3–5 

%. V primeru, da starša nimata MS, pa znaša tveganje za nastanek bolezni pri otroku 0,1–

0,2 % (prav tam). 

2.4 SIMPTOMI IN ZNAKI MULTIPLE SKLEROZE 

S. Šega Jazbec (2016) navaja, da se prvi simptomi MS po navadi pojavijo med 20. in 40. 

letom starosti. »Pri multipli sklerozi se lahko pojavljajo različni psihični in telesni 

simptomi, ki znajo vplivati na kakovost […] življenja […]« (»Naučimo se živeti z 

multiplo sklerozo«, 2009, str. 23). 
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Simptomi so motnje, ki jih občuti in navede posameznih z MS, znaki bolezni »[…] pa so 

spremembe, ki jih pri pregledu ugotovi zdravnik« (Denišlič in Meh, 2006, str. 23).  

A. Horvat Ledinek poudarja, da je vrsta simptomov bolezni, ki se pojavijo pri 

posamezniku z MS, odvisna od tega, kje nastane prvo vnetno žarišče v centralnem 

živčnem sistemu osebe (Svetovalni servis, 2012). 

Simptome lahko v grobem delimo glede na mesto nastanka okvare (Svetovalni servis, 

2012): 

- simptomi, ki so znak okvare hrbtenjače,  

- simptomi, ki so znak okvare podaljška hrbtenjače, ter 

- simptomi, ki so znak okvare možganov. 

Pri tem pa A. Horvat Ledinek opozarja, da je treba simptome, ki so znak okvare 

hrbtenjače, bolj resno obravnavati, saj zaradi slabše napovedne vrednosti prej vodijo v 

invalidnost (prav tam). 

MS pogosto imenujemo tudi »bolezen z mnogoterimi obrazi«, saj so motnje in potek 

bolezni pri vsakem posamezniku drugačni. Pri osebah z MS se pojavljajo motnje, kot so: 

- motnje občutljivosti, 

- občutenje bolečine, 

- ohromelost, 

- vnetje vidnega živca, 

- motnje koordinacije, 

- motnje govora, 

- dvojni vid, 

- vrtoglavica, 

- motnje mokrenja, odvajanja blata in spolne motnje,  

- utrudljivost, 

- psihične motnje in 

- kognitivne motnje. 

 

Slika 5: Prvi simptomi in znaki oseb z MS (Denišlič, 2006d, str. 23) 
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Kesselring (2010) navaja tri raziskave, kjer so ugotavljali najpogostejše simptome pri 

osebah z MS. Med pogostejše spadajo poškodbe piramidnega sistema (za hotene gibe), 

motnje ostrine in gibljivosti oči, senzorične motnje ter motnje mokrenja in odvajanja 

blata. Med manj pogostimi pa avtor navaja ataksijo (motena ustaljenost gibov) in 

dizartrijo (počasen, monoton govor) (prav tam).  

»Pojav novih ali poslabšanje starih težav, ki traja neprekinjeno 24 ur, imenujemo zagon 

bolezni, ki po nekaj dneh ali tednih običajno izzveni« (»Naučimo se živeti z multiplo 

sklerozo«, 2009, str. 7). 

2.4.1 Motnje občutljivosti 

Motnje občutljivosti so »najpogostejše motnje na začetku bolezni […]« (Denišlič, 2006d, 

str. 23). Denišlič (2006d) poudarja, da med motnje občutljivosti uvrščamo simptome 

mravljinčenja, občutek zbadanja iglic, omrtvičenost, otrplost in preobčutljivost v 

okončinah, okvare povrhnje občutljivosti (zmanjšana občutljivost za bolečino, dotik in 

temperaturo) ter globoke občutljivosti (moteno ravnotežje in hoja). Motnje občutljivosti 

so za osebo z MS zelo moteče in jo ovirajo v vsakodnevnem življenju. 

2.4.2 Občutek bolečine 

Občutek bolečine je pri osebah z MS »[…] eden najbolj obremenjujočih simptomov […]« 

(Meh, 2006, str. 25). Bolečina, povezana s patologijo bolezni, nastane ob propadanju 

mielina. »Bolečine so včasih (pri približno 20 % bolnikov) sploh prvi znak propadanja 

mielinskih ovojnic, pozneje pa se pojavijo pri več kot polovici bolnikov […]« (prav tam). 

D. Meh (2006) navaja, da naj bi bilo samo 35 % oseb z MS brez bolečin. Dodaja, da naj 

bi bila bolečina pogosteje prisotna pri starejših, dlje in bolj spastičnih osebah z MS. 

»Bolečine se pojavljajo v napadih […]« (prav tam). Osebe z MS bolečino najpogosteje 

občutijo ob vnetju trivejnega živca, Lhermittovem znaku (tj. občutek elektrike v 

okončinah), krčevitih pekočih bolečinah v okončinah ter hrbtu, krčih po telesu ter vnetju 

vidnega živca in mehurja (Meh, 2006).  

2.4.3 Ohromelost 

Pri posamezniku z MS se ohromelost pojavi najpogosteje kot »[…] posledica okvare v 

hrbtenjači« (prav tam). 

Pri osebah z MS se pojavljajo spremembe v refleksih in tonusu. Denišlič (2006e) opisuje 

reflekse kot živahnejše, tonus pa kot bodisi povečan ali zmanjšan. »Zvečan tonus, ki je 

zelo pogost znak (večkrat na spodnjih okončinah), bolnik opiše kot težke noge […]« 

(Denišlič, 2006e, str. 27). Zmanjšani tonus pa osebe z MS najpogosteje opisujejo »[…] 

kot »nemočne noge« (prav tam). Poudarja še, da spremembe v tonusu posameznika 

vplivajo na težave pri sedenju, spanju, hoji in vožnji avtomobila. Ob prizadetosti 

možganskega debla pa se lahko pojavi tudi »[…] delna ohromitev obraznega živca […]« 

(Denišlič, 2006h, str. 29). 
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2.4.4 Motnje koordinacije 

Motnje koordinacije se pojavijo ob okvari malih možganov. »Najpogosteje so moteni 

spretni, koordinirani gibi (uporaba prave mišice ob pravem času s pravo intenzivnostjo), 

pri ciljanih gibih se pojavlja negotovost, ki je hujša ob približevanju cilju« (Denišlič, 

2006f, str. 27). Pri osebah z MS se lahko pojavi tremor. Motnje koordinacije se kažejo ob 

izvajanju grobe motorike, saj oseba z MS »[…] giba ne odmeri pravilno, gib je prekratek 

ali preseže cilj« (prav tam). Prav tako se lahko pojavijo spremembe v hoji, saj je ta lahko 

»[…] zelo negotova, zanašajoča […]« (prav tam). Lahko so prisotne tudi motnje 

finomotoričnih gibov, zaradi česar »[…] postane pisava velika in nečitljiva« (prav tam). 

Motnje koordinacije lahko prizadenejo tudi mišice obraza. Tako lahko »[…] pride včasih 

do težav pri žvečenju in požiranju, […] oči pa se premikajo nekontrolirano […]« 

(»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 32). Govorica oseb z MS tako lahko 

»[…] postane skandirana (med govorom se pojavljajo krajši in daljši premori, govorijo v 

zlogih)« (Denišlič, 2006f, str. 27). Približno 30 % oseb z MS ima težave s požiranjem (D' 

Arcy, 2012). Delež pojavnosti pa se veča z napredovanjem bolezni (prav tam).  

2.4.5 Vnetje vidnega živca 

»Motnja vida je pogost znak MS« (Denišlič, 2006g, str. 27). Ravno vnetje vidnega živca 

pa »[…] predstavlja pri približno 20 % bolnikov prvi znak bolezni mielina« (Denišlič, 

2006g, str. 28). Denišlič (2006g) opisuje, da se vnetje vidnega živca kaže kot razmeroma 

hitra izguba vidne ostrine. Slednja se odraža kot »[…] meglen vid, ki se pojavi nenadoma 

in se slabša 3–7 dni po začetku […]« (Denišlič, 2006g, str. 28). Izgubo vidne ostrine 

pogosto spremlja tudi bolečina. »Poleg vidne ostrine sta velikokrat prizadeta barvni in 

kontrastni vid« (prav tam). 

Vid se po končanem zagonu pri osebi z MS izboljša, »[…] v 90 % se povrne popolnoma« 

(prav tam). Denišlič (2006g) opisuje, da se morebitne okvare, ki jih je povzročil preboleli 

vnetni vidni živec, lahko kasneje pri posamezniku z MS kažejo kot zamegljen vid pri 

večjih telesnih obremenitvah, bledica zunanjega dela očesa, upočasnitev prevajanja po 

vidni poti, motnje vida med menstruacijo žensk, pri višjih temperaturah ozračja, ob pitju 

vročih napitkov ter včasih tudi po kajenju.  

2.4.6 Dvojni vid 

Dvojni vid se pojavi kot posledica okvare možganskega debla. Denišlič (2006h) opisuje, 

da je dvojni vid zelo pogosta motnja pri osebah z MS in je pri 12–18 % celo začetni znak 

bolezni. »Največkrat se pojavi pri pogledu vstran, redkeje tudi pri pogledu naprej« 

(Denišlič, 2006h, str. 29). 

2.4.7 Vrtoglavica 

Vrtoglavica se najpogosteje pojavlja ob motnjah hoje. Posameznik z MS lahko slednje 

občuti, kot »[…] da je pri hoji negotov, da se opoteka in da se občasno počuti, kot da bi 

bil vinjen« (Denišlič, 2006h, str. 29). 
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2.4.8 Motnje mokrenja, odvajanja blata in spolne motnje 

Motnje mokrenja, odvajanja blata in spolne motnje se redko »[…] pojavljajo v začetku 

bolezni, pri večini bolnikov pa so prisotne po desetih letih bolezni« (Podnar, 2006, str. 

30). S. Podnar (2006) med motnje mokrenja uvršča pogostejše mokrenje oseb z MS, nujo 

za mokrenje in uhajanje seča ob nuji. Med motnje delovanja črevesja uvršča zaprtje, 

driske, uhajanje blata in potrebo po odvajanju blata (Podnar, 2006). Spolne motnje se 

različno odražajo pri ženskah in moških. »Prizadenejo vsako drugo žensko in tri od štirih 

moških« (»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 30). Moški z MS občutijo 

»[…] motnje erekcije, težave pri doseganju vrhunca ter oslabljeno zaznavo med spolnim 

odnosom« (Podnar, 2006, str. 30). Na drugi strani pa imajo ženske »[…] največkrat 

težave z motenim vlaženjem nožnice, bolečinami ob spolnem odnosu, težjim doseganjem 

vrhunca in moteno zaznavo med spolnim odnosom« (prav tam). S. Podnar (2006) 

poudarja, da na spolnost lahko vplivajo tudi preostale motnje in znaki MS, ki se 

pojavljajo pri posamezniku.  

2.4.9 Utrudljivost 

Utrudljivost je zelo pogost spremljajoči simptom pri osebah z MS. Skoraj dve tretjini 

vseh oseb z MS navaja simptom utrudljivosti (»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 

2009). »Dejanski vzrok utrudljivosti pri MS še vedno ni popolnoma jasen, verjetno pa je 

povezan z okvaro dolgih živčnih prog, ki uravnavajo naše gibanje« (Denišlič, 2006i, str. 

32). Denišlič (2006i) navaja, da se utrujenost kot najbolj moteč simptom pojavlja pri 20–

25 % oseb z MS. Avtor poudarja, da se utrujenost stopnjuje ob večji telesni dejavnosti, 

stresnih situacijah in ob prisotnosti vročine.  

Simptom utrujenosti, ki ga občutijo osebe z MS, se razlikuje od običajnega občutka 

utrujenosti (D' Arcy, 2012). Po navadi se simptom izraža kot neznosen občutek 

izčrpanosti. Zaradi svoje pojavnosti vpliva na kakovost življenja oseb z MS, saj ima 

negativni učinek na vsakodnevne aktivnosti, odnose in zmožnost ohranjanja socialnega 

življenja. Poleg tega vpliva tudi na posameznikovo delo in zaposlitev, zato je simptom 

utrujenosti pogost razlog za zgodnejšo upokojitev oseb z MS (prav tam).  

Utrudljivost lahko vpliva tudi na razvoj drugih motenj, kot so psihične motnje. C. D' Arcy 

(2012) poudarja, da sta simptoma utrudljivosti in depresije med seboj pogosto povezana. 

2.4.10 Psihične motnje 

Psihične motnje, ki se pojavljajo pri osebah z MS, se najpogosteje kažejo »[…] v obliki 

razpoloženjskih (afektivnih) motenj, kot so npr. nenadzorovano smejanje, jokanje, 

drugače neustrezen odziv na razmere« (Denišlič, 2006j, str. 33). Pogosto se pojavi tudi 

nihanje v razpoloženju oseb z MS. Še posebej kritično obdobje je začetna faza 

sprejemanja in soočanja z boleznijo. »V prvem obdobju svoje bolezni se veliko bolnikov 

počuti obupano in žalostno, ker ne vidijo nobene možnosti, da bi lahko kaj storili zoper 

svojo bolezen.« (»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 23). Ena od bolj 

pogostih psihičnih motenj pri osebah z MS je depresija. Depresija »[…] se pojavi pri 59 
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% bolnikov« (prav tam). Pogosti znaki depresije pri posamezniku so »otožnost, 

pomanjkanje veselja in zanimanja za opravljanje običajnih dejavnosti, motnje spanja, 

utrudljivost, nemir in psihomotorična upočasnjenost, zmanjšanje teka in telesne teže, 

slabo mnenje o svoji osebnosti, občutek krivde in brezupnosti ter samomorilne misli 

[…]« (prav tam). Poleg tega pa osebe z MS »[…] obremenjujejo strah pred prihodnostjo, 

jok in občutek manjvrednosti« (prav tam). Denišlič (2006j) poudarja, da je pojavnost 

depresije pri osebah z MS v primerjavi z drugimi kroničnimi boleznimi velika.   

Z ustreznim zdravljenjem, kot so medikamentozno zdravljenje, psihoterapija, kognitivno 

vedenjska terapija in skupine za samopomoč, lahko izboljšamo kakovost življenja osebe z 

MS, ki se spopada s psihičnimi motnjami (prav tam).  

2.4.11 Kognitivne motnje 

Pri posameznikih z MS se lahko pojavijo tudi kognitivne motnje, ki se kažejo kot »[…] 

motnje spomina, pozornosti, zmogljivosti učenja, presoje razmer, priklica in skladiščenja 

ter utrjevanja podatkov […]« (Denišlič, 2006k, str. 34).  

»Opisane motnje so lahko pomemben vzrok prizadetosti bolnikov in vplivajo na njihovo 

kakovost življenja« (prav tam). Ne nazadnje spoznavne motnje vplivajo na 

posameznikovo zmožnost uspešnega opravljanja poklica, vzpostavljanja in ohranjanja 

socialnih stikov ter opravljanja drugih vsakodnevnih obveznosti in dejavnosti. Kognitivne 

motnje lahko vplivajo že na opravljanje vsakodnevne aktivnosti, kot je vožnja z 

avtomobilom. »V raziskavi na Univerzi v Bochumu je bilo dokazano, da je pri vožnji 

avtomobila, ob prisotnosti kognitivnih motenj, nevarnost, da pride do nesreče, štirikrat 

večja« (»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 26). Denišlič (2006k) navaja, 

da se kognitivne motnje pojavljajo pri 45–65 % oseb z MS. Poudarja še, da se običajno 

»[…] pojavljajo v kasnejšem poteku bolezni, predvsem po preskoku recidivno-remitentne 

MS v sekundarno napredujočo […]« (Denišlič, 2006k, str. 34). 

»Znanstveniki so ugotovili, da poškodbe osrednjega živčnega sistema lahko vplivajo na 

intelektualne sposobnosti že takrat, ko se drugi simptomi še ne pojavljajo. Zato je 

pomembno zdravljenje multiple skleroze začeti čim bolj zgodaj […]« (»Naučimo se 

živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 26). Z dovolj hitrim zdravljenjem lahko 

upočasnimo nastanek morebitnih kognitivnih motenj. Pri tem pa Uher idr. (2017) 

opozarjajo, da so kognitivne motnje pri osebah z MS premalo prepoznane. 

2.5 DIAGNOZA MS 

»Diagnoza MS je še vedno klinična, saj ne poznamo specifične preiskave, s katero bi jo 

dokazali« (Petelin Suhadolnik, 2003, str. 131). Bolezen je »[…] v začetku težko 

prepoznati […]« (Denišlič, 2006l, str. 35), ker začetni znaki lahko spominjajo tudi na 

druge bolezni. »Z uporabo MRT in parakliničnih preiskav se zanesljivost diagnoze MS 

pomembno poveča« (prav tam). Denišlič (2006l) poudarja, da je za diagnozo MS zlasti 

pomembno ugotoviti število zagonov in žarišča, ki povzročajo bolezenske znake. »Znaki, 

ki so posledica enega ali več žarišč osrednjega živčevja, omogočajo ugotavljanje 
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prostorske in časovne razpršenosti sprememb, kar je poglavitna zahteva za diagnozo MS« 

(prav tam). Denišlič (2006l) dodaja, da je za končno diagnozo ključnega pomena 

anamneza, ki jo zdravnik opravi v obliki pogovora z osebo. 

Za postavitev diagnoze strokovnjaki opravijo več preiskav. Opravijo nevrofiziološke 

preiskave, preiskave možgansko-hrbtenjačne tekočine (likvorja) in magnetnoresonačno 

tomografijo. 

2.5.1 Nevrofiziološke preiskave za ugotavljanje MS 

»Z nevrofiziološkimi preiskavami dokažemo časovno in prostorsko razpršene okvare v 

belini […]« (Denišlič in Pustovrh, 2006, str. 35) osrednjega živčnega sistema. 

Strokovnjaki opravijo več preiskav, kot so (Denišlič in Pustovrh, 2006): 

- vidno izvabljeni odzivi, 

- slušno izvabljeni odzivi, 

- somatosenzorični izvabljeni odzivi, 

- ocenjevanje občutljivosti, 

- motorični izvabljeni odzivi ter 

- nevrourološka preiskava. 

2.5.2 Preiskava možgansko-hrbtenjačne tekočine (likvorja) 

Denišlič in I. Pustovrh (2006) opisujeta, da zdravniki z ledveno punkcijo dobijo majhno 

količino likvorja, ki ga pregledajo v laboratoriju. »Punkcija je neprijetna, vendar za 

diagnozo MS zelo koristna« (Denišlič in Pustovrh, 2006, str. 39). V laboratoriju 

strokovnjaki določijo »[…] število celic in koncentracijo beljakovin« (prav tam). 

 

Slika 6: Lumbalna punkcija – odvzem likvorja (»Živeti z multiplo sklerozo: Diagnoza in 

poznejše dogajanje«, 2011, str. 13) 
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2.5.3 Magnetnoresonančna tomografija (MRT) 

»MRT je danes najzanesljivejša paraklinična preiskava za dokaz vnetnih sprememb v 

prostoru in času […]« (Denišlič in Pustovrh, 2006, str. 39) znotraj osrednjega živčnega 

sistema. Na posnetkih MRT so opazna »[…] drobna ali zlivajoča se žarišča […]« (prav 

tam).  

Poleg tega pa Denišlič in Pustovrh (2006) dodajata, da zdravniki z uporabo MRT tudi 

ugotovijo t. i. »črne luknje«. »Vzrok tem spremembam so žarišča hudega propada živčnih 

vlaken« (Denišlič in Pustovrh, 2006, str. 41). 

 

Slika 7: »Črne luknje« v možganih (Denišlič in Pustovrh, 2006, str. 40) 

Z uporabo MRT zdravniki dokažejo »[…] spremembe pri 95 % bolnikov z MS […]« 

(prav tam). S temi ugotovitvami pa še ne moremo z gotovostjo trditi, da ima oseba zares 

MS. Izključiti je treba tudi druga bolezenska stanja. 

2.5.4 Ocenjevanje oviranosti osebe 

Zdravniki pri pregledu osebe z MS ocenijo tudi stopnjo njene oviranosti. Pri tem 

najpogosteje uporabljajo lestvico EDSS (angl. Expanded Disability Status Scale) avtorja 

Johna Francisa Kurtzkeja. »EDSS je kombinacija nevroloških znakov, ki jih opisuje 

ocena funkcijskih sistemov od 0 do 5 oziroma 6: piramidni sistem, mali možgani, 

možgansko deblo, senzorični sistem, mokrenje in odvajanje blata, vidni sistem, višje 

živčne funkcije, drugi izpadi, zbranih v oceno prizadetosti od 0,0 do 10,0« (Petelin 

Suhadolnik, 2003, str. 132). Na lestvici zdravnik posamezne trditve ovrednoti z oceno 

trenutnega funkcioniranja. Končna ocena lestvice nudi vpogled v stopnjo prizadetosti 

osebe z MS. Pri tem »[…] ocena 0 pomeni odsotnost nevroloških izpadov oz. normalen 

nevrološki status, ocene do 5,5 samostojno pokretnost brez pripomočkov ali podpore, 

ocena 6,5 pokretnost s pomočjo enostranske podpore, ocena 6,5 pokretnost s pomočjo 

obojestranske podpore, pri ocenah EDSS ≥ 7,0 pa so bolniki vezani na invalidski voziček. 

Ocena 10 pomeni smrt zaradi bolezni« (Šega Jazbec, 2016, str. 175). 
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Poleg lestvice EDSS se za ocenjevanje oviranosti oseb z MS uporabljajo (Petelin 

Suhadolnik, 2003): 

- lestvica funkcijske neodvisnosti (FIM – Functional Independence Measure), 

- razširjen Barthel indeks dnevnih aktivnosti (EBI – Extended Barthel Index) in 

- Guy´s Neurological Disability Scale – GNDS. 

M. Petelin Suhadolnik (2003) poudarja, da sta lestvici EDSS in FIM pomanjkljivi, saj 

imata nizko stopnjo občutljivosti za spremembe poteka MS v krajšem časovnem obdobju 

ter ne upoštevata kognitivnih motenj. Avtorica dodaja, da sta za bolj celovito oceno 

stopnje oviranosti osebe z MS primernejši EBI in GNDS (prav tam).  

2.6 POTEK BOLEZNI 

A. Horvat Ledinek opozarja, da je potek bolezni pri vsaki osebi zelo individualno 

naravnan (Svetovalni servis, 2012). Dodaja še, da je potek MS odvisen od prvih znakov 

bolezni, od sprememb, ki so razvidne na magnetnoresonančnem slikanju možganov in 

hrbtenjače, kot tudi od sprememb, ki so opazne v možganski tekočini (prav tam). 

Strokovnjaki tako lahko na podlagi opazovanja sprememb v osrednjem živčevju pojasnijo 

»[…] potek bolezni in različno odzivnost na zdravljenje« (Denišlič, 2006c, str. 22). 

Potek MS je povezan s t. i. zagoni, za katere je značilen pojav specifičnih simptomov pri 

posamezniku. Ti simptomi trajajo neprekinjeno in po navadi v določenem časovnem 

obdobju izzvenijo. Zagon pri MS je torej pojav, ko na poškodovanih živčnih vlaknih 

»[…] dražljaj sploh ne more ali pa ne more tako hitro potovati naprej […]« (»Naučimo se 

živeti z multiplo sklerozo«, 2009, str. 7). To moteno prevajanje dražljajev po živčnih 

vlaknih se pri osebi z MS odraža v različnih simptomih (npr. dvojni vid). Telo s pomočjo 

posebnih celic poskuša »poškodovana živčna vlakna s tvorbo novega mielina kolikor je 

mogoče hitro popraviti« (prav tam). S tem, ko se mielinska ovojnica obnovi, simptomi, ki 

jih je oseba z MS občutila, deloma izzvenijo. Po poškodovanih živčnih vlaknih je 

prevajanje dražljajev sicer ovirano, »[…] vendar pa spet mogoče, le nekoliko počasneje 

kot prej« (prav tam). »Da bi čim bolj ugodno vplivali na potek svoje bolezni, je 

priporočljivo začeti z ustreznim zdravljenjem že takoj po prvem zagonu« (prav tam). 

 

Slika 8: Poenostavljen prikaz zagona MS (»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009,  

str. 8) 
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Denišlič (2006m) navaja, da je potek MS lahko recidivno-remitenten, primarno 

napredujoč ali sekundarno napredujoč. Slednja opredelitev oblik poteka MS je bila 

sprejeta leta 1996 (Lublin, 2014).  

 

Slika 9: Potek MS (Denišlič, 2006m, str. 45) 

Z letom 2013 je bila sprejeta nova svetovna klasifikacija oblik poteka MS (Lublin, 2014). 

Tako sedaj govorimo o: 

- klinično izoliranem sindromu, 

- recidivno-remitentni obliki MS, 

- primarno napredujoči obliki MS in 

- sekundarno napredujoči obliki MS.  

2.6.1 Klinično izolirani sindrom 

Klinično izolirani sindrom je prvi zagon MS, ki traja vsaj 24 ur in je posledica propadanja 

mielinske ovojnice v osrednjem živčnem sistemu (National Multiple Sclerosis Society, b. 

d.). Klinično izolirani sindrom se lahko pojavi bodisi v obliki zgolj enega simptoma 

bodisi kot skupek večjega števila simptomov, ki prizadenejo funkcioniranje posameznika 

(prav tam). Posamezniki, ki imajo klinično izolirani sindrom, lahko ali pa tudi ne 

razvijejo nadaljnjo obliko MS. Če je pri posamezniku magnetnoresonančna tomografija 

pokazala žarišča, podobna MS, ima oseba 60–80 % možnosti, da se v naslednjih letih 

razvije MS. V nasprotnem primeru ima oseba 20 % možnost, da se kljub prisotnemu 

simptomu čez čas razvije MS (prav tam). 

2.6.2 Recidivno-remitentna oblika MS 

»Recidivno-remitentna MS je najpogostejša oblika MS […]« (Šega Jazbec, 2016, str. 

175). Slednja oblika MS poteka v obliki zagonov. Zagon je »[…] je pojav novih ali 

poslabšanje že prisotnih starih simptomov, ki traja vsaj 24 ur […]. Po zagonu lahko pride 

do popolnega ali delnega izboljšanja stanja« (prav tam). Zagoni bolezni pustijo tudi 

okvare znotraj telesa osebe z MS. Posledično zagoni pustijo trajne okvare ali motnje, ki 

lahko posameznika še bolj ovirajo pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti. Denišlič 
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(2006m) navaja, da ima recidivno-remitentno MS 60–80 % oseb z MS. Dodaja še, da 

lahko pri 40 % oseb z MS v 6–10 letih slednja preide v agresivnejšo obliko – v 

sekundarno napredujočo MS. 

2.6.3 Primarno napredujoča oblika MS 

»Pri primarno napredujoči MS se znaki vsaj dvanajst mesecev postopoma, vendar 

nepretrgoma slabšajo brez vmesnih izboljšanj« (Denišlič, 2006m, str. 46). »Bolezen ne 

poteka v zagonih, ampak se bolnikom počasi slabša od samega začetka bolezni« (Šega 

Jazbec, 2016, str. 175). 

»Približno 15 % bolnikov ima primarno progresivni potek bolezni« (»Naučimo se živeti z 

multiplo sklerozo«, 2009, str. 8). B. Končan Vračko (2017) navaja, da je razmerje med 

ženskami in moškimi enako 1:1. 

2.6.4 Sekundarno napredujoča oblika MS 

»Sekundarno napredujočo MS razvije 50–70 % bolnikov z recidivno remitentno MS po 

več letih trajanja bolezni« (Šega Jazbec, 2016, str. 175). S. Šega Jazbec (2016) navaja, da 

se stanje oseb z opisano obliko MS slabša tudi med zagoni.  

Sekundarno napredujoča MS je lahko v svojem poteku aktivna (z zagoni in opaznimi 

spremembami na MRT) ali neaktivna kot tudi napredujoča (stanje posameznika se slabša) 

ali nenapredujoča (National Multiple Sclerosis Society, b. d.). 

2.8 ZDRAVLJENJE MS 

»MS lahko povzroči pomembno prizadetost in zmanjšanje kakovosti življenja« (Denišlič, 

2006n, str. 57). Načina, s katerim bi MS ozdravili, strokovnjaki še niso odkrili. S pomočjo 

različnih zdravil pa lahko »[…] bolj ali manj uspešno odpravljamo težave ali skušamo 

izboljšati kakovost bolnikovega življenja« (Denišlič, 2006n, str. 57). S postopki 

zdravljenja strokovnjaki želijo »[…] zmanjšati število zagonov, vplivati na simptome in 

znake pri zagonu, preprečiti oz. odložiti prizadetost« (prav tam). 

Zdravljenje MS se lahko izvaja v obliki zdravljenja zagonov bolezni, zdravljenja 

simptomov bolezni, preprečevanja novih zagonov in zdravljenja aktivne oblike bolezni 

(»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009). »Razpoložljive oblike zdravljenja se 

izberejo glede na obliko bolezni in zastavljene cilje zdravljenja« (prav tam, str. 9). 

B. Končan Vračko (2017) poudarja, da je pri izbiri strategije zdravljenja MS pomemben 

dejavnik čas, saj je potrebna čimprejšnja postavitev diagnoze za čimprejšnje zdravljenje. 

Kljub temu, da je bolezen še v začetnem stadiju, je pomembno z zdravljenjem pričeti kar 

se da zgodaj. »Raziskave so pokazale, da so celo že zelo zgodaj v poteku MS lahko 

znatno prizadete miselne funkcije in čustveno dobro počutje, kakovost življenja in 

delovna zmožnost pa zmanjšani zaradi bolezenskih okvar v možganih in hrbtenjači« 

(Končan Vračko, 2017, str. 10). Avtorica še dodaja, da z neustreznim zdravljenjem lahko 
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oseba z MS občuti finančne izgube zaradi znižane delovne sposobnosti (prav tam). Za 

bolj ugoden razvoj posameznikovega zdravstvenega stanja, povezanega z MS, so torej 

pomembne zgodnja intervencija, ustrezna postavitev diagnoze in uvedba zdravljenja MS. 

 

Slika 10: Grafični prikaz prednosti in pomena zgodnjega zdravljenja MS za izid bolezni 

(Končan Vračko, 2017, str. 10) 

2.8.1 Zdravljenje zagonov MS 

»Zagone bolezni zdravimo z infuzijami kortikosteroidov, z namenom, da skrajšamo 

trajanje zagona in zmanjšamo vnetje« (»Naučimo se živeti z multiplo sklerozo«, 2009, 

str. 9). Pri zdravljenju lahko nastopijo tudi nezaželeni stranski učinki. Denišlič (2006n) 

navaja med morebitnimi nezaželenimi učinki kovinski okus v ustih, nespečnost, rdečico 

obraza, otekle gležnje, povečan tek in povečano telesno težo. 

2.8.2 Zdravljenje simptomov MS 

»S simptomatskim zdravljenjem lahko bolnikom z MS in njihovim svojcem pomembno 

izboljšamo kvaliteto življenja« (Šega Jazbec, 2016, str. 176). Z uporabo različnih 

postopkov simptomatskega zdravljenja strokovnjaki poskušajo omiliti moteče simptome 

MS. Tako lahko omilijo simptome, kot so utrudljivost, spastičnost, motnje mokrenja, 

motnje odvajanja blata itn. 

C. D' Arcy (2012) poudarja, da je strokovno in učinkovito simptomatsko zdravljenje 

temelj spodbujanja posameznikove kakovosti življenja in občutka za opolnomočenje.  

2.8.3 Zdravljenje recidivno-remitentne MS 

Recidivno-remitentno MS strokovnjaki zdravijo s pomočjo imunomodulatornih zdravil. 

»Imunomodulatorna zdravila zmanjšajo pogostost zagonov bolezni, zmanjšajo število 
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lezij, vidnih na MR slikah možganov, in s tem upočasnijo napredovanje invalidnosti« 

(Šega Jazbec, 2016, str. 176). Imunomodulatorno zdravljenje je torej »[…] preventivno, 

kar pomeni, da preprečuje poslabšanje bolezni« (Kambič-Budkovič, 2004, str. 9). Preden 

oseba z MS prejme zdravila, mora zdravljenje odobriti tudi Komisija za odobritev 

zdravljenja, »[…] ki jo sestavljajo trije nevrologi« (Denišlič, 2006n, str. 58). Da komisija 

odobri posamezniku zdravljenje z imunomodulatornimi zdravili, morajo »[…] biti 

izpolnjena naslednja merila: recidivno-remitentna MS, starost 18–50 let, najmanj dva 

zagona v zadnjih dveh letih, osebe z ohranjeno sposobnostjo samostojne hoje – stopnja 

prizadetosti po razširjeni Kurtzkejevi lestvici 5,0 (bolnik je brez pomoči ali počitka 

sposoben prehoditi 200 m)« (prav tam).  

Pred začetkom imunomodulatornega zdravljenja mora oseba z MS na razumljiv način 

prejeti informacije o možnih načinih zdravljenja, stranskih učinkih posameznih oblik 

zdravljenja ter opis poteka zdravljenja z imunomodulatornimi zdravili (Chan, Gold, 

Kieseier in Rieckmann, 2008). 

Obstaja več vrst imunomodulatornih zdravil, ki so namenjena zdravljenju oseb z 

recidivno-remitentno MS. V Sloveniji »[…] so registrirani trije pripravki, ki vsebujejo 

interferon beta in glatiramer acetat« (Kambič-Budkovič, 2004, str. 9).  

 

Slika 11: Imunomodulacijska zdravila za zdravljenje recidivno-remitentne MS (Denišlič, 

2006n, str. 59) 

Oseba z MS, ki prijema imunomodulacijska zdravila, si ta vbrizgava v podkožje ali v 

mišico. Zdravila pa povzročajo tudi stranske učinke, kot so boleča rdečica ali zatrdlina, 

splošno slabše počutje nekaj ur po injekciji (podobno gripi: bolečine v sklepih, mrzlica, 

vročina, glavobol, utrujenost), porast jetrnih encimov, znižanje števila levkocitov v krvi, 

hitrejše bitje srca in težje dihanje (Kambič-Budkovič, 2004). 

Denišlič (2006n) poudarja, da zdravila interferoni beta in glatiramer acetat ne pozdravijo 

oseb z MS, ampak vplivajo na potek bolezni.    

Ponudba zdravil za zdravljenje recidivno-remitentne oblike MS z leti narašča. Leta 2017 

je sledila prelomnica v zdravljenju MS, saj je »Ameriška agencija za hrano in zdravila 

(FDA) odobrila uporabo visoko učinkovitega biološkega zdravila OCREVUS 

(OCRELIZUMAB) […]« (Prelomni datum v zdravljenju multiple skleroze, 2017, str. 5), 

ki je ustrezno za zdravljenje recidivno-remitentne MS. »OCREVUS je prvo zdravilo, ki 

učinkuje na imunski sistem prek B-celic in v kliničnih raziskavah presega večino 
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pričakovanj kot najmočnejše zdravilo za MS do sedaj« (Prelomni datum v zdravljenju 

multiple skleroze, 2017, str. 6). Zdravilo trenutno še ni dosegljivo v evropskem prostoru.  

2.8.3 Zdravljenje napredujoče MS 

»Pri napredujoči MS ne prevladuje več vnetje s posledično okvaro mielinskih ovojnic, 

temveč napredujoče propadanje živčnih vlaken, kar ima za posledico večanje 

prizadetosti« (Denišlič, 2006n, str. 62). Denišlič (prav tam) poudarja, da zaradi 

propadanja živčnih vlaken zdravljenje z imunomodulatornimi zdravili ni več uspešno. 

Dokler pri osebi z napredujočo MS živčna vlakna niso propadla v tolikšni meri, da je 

okvara nepopravljiva, je lahko zdravljenje z interferoni beta tudi pri njih uspešno.  

Denišlič (2006n) navaja več zdravil, ki jih lahko uporabljajo osebe z napredujočo MS:  

- interferon beta – 1b (Betaferon), 

- interferon beta – 1a (Rebif), 

- mitoksantron (Novantrone), ki se uporablja pri osebah z MS s hitrim napredovanjem 

bolezni, 

- drugi citostatiki (metotreksat, azotioprin, ciklofosfamid, kladribin). 

Zdravniška stroka si veliko obeta tudi od zdravljenja z novim biološkim zdravilom 

OCREVUS, ki je primerno tudi za zdravljenje primarno napredujoče MS (Prelomni 

datum v zdravljenju multiple skleroze, 2017). Gre za pomemben napredek v zdravljenju 

primarno napredujoče MS, saj »[…] do sedaj ni bilo še nobenega zdravila, ki bi vplivalo 

na nezadržno napredovanje bolezni in nevrološke prizadetosti« (Prelomni datum v 

zdravljenju multiple skleroze, 2017, str. 6). 
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3 KAKOVOST ŽIVLJENJA 

3.1 KONCEPT KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Prve razprave o pomenu kakovosti življenja izvirajo že iz časa Platona in Aristotela (Ilić, 

Milić in Aranđelović, 2010). 

Schalock, Bonham in Verdugo (2008) poudarjajo, da je bil koncept kakovosti življenja 

skozi zgodovino predvsem uporabljen na področju dela z osebami z intelektualnimi in 

razvojnimi primanjkljaji. V zadnji desetletjih pa se je raziskovanje kakovosti življenja 

razširilo na področja izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva in družinskih študij 

(Van Hecke idr., 2017).  

Koncept kakovosti življenja je kompleksen pojem, ki ga avtorji različno definirajo. Že 

Cummins (1996, v Wrosch in Scheier, 2002) je našel več kot 100 instrumentov za 

merjenje in opredelitev kakovosti življenja. Wrosch in Scheier (2002) poudarjata, da se 

pristopi k opredeljevanju kakovosti življenja brez dvoma razlikujejo, saj raziskovalci 

poudarjajo različne vidike pri definiranju kakovosti življenja.   

Kljub različnim definicijam kakovosti življenja obstaja interdisciplinarni konsenz, da je 

koncept kakovosti življenja (Van Hecke idr., 2017): 

- multidimenzionalen in dinamičen konstrukt, 

- sestavljen iz objektivnih in subjektivnih dejavnikov, 

- predvsem pomemben za subjektivno oceno posameznikovega stanja in 

- nanj vplivajo številni dejavniki.  

Na področju opredelitve koncepta kakovosti življenja pa še vedno ostajajo odprta 

vprašanja o ustrezni metodi ocenjevanja kakovosti življenja in uporabi zagovornika osebe 

pri merjenju kakovosti življenja (prav tam).  

»V najširšem pomenu zajema pojem kakovosti življenja vrsto različnih življenjskih 

okoliščin in stanj, kot so socialno in fizikalno okolje, telesno ter duševno stanje, vključno 

s posameznikovo perspektivo« (Jamnik, 2003, str. 282).  

Cummins (2005) poudarja, da je koncept kakovosti življenja multidimenzionalen, na 

katerega vplivajo osebni in okoljski dejavniki ter interakcije med njimi. Kakovost 

življenja opredeljuje kot skupek objektivnih in subjektivnih pokazateljev na sedmih 

domenah kakovosti življenja: materialna blaginja, zdravje, produktivnost, intimnost, 

varnost, skupnost in čustveno dobro počutje (Cummins, 1997). Pri operacionalizaciji 

koncepta kakovosti življenja poudarja, da so komponente kakovosti življenja enake za vse 

ljudi (Cummins, 2005). Dodaja še, da se kakovost življenja poveča predvsem s 

samoodločnostjo, viri podpore, življenjskimi cilji in občutkom pripadnosti (prav tam).  

Multidimenzionalnost koncepta kakovosti življenja poudarja tudi Svetovna zdravstvena 

organizacija (SZO), ki je koncept opredelila kot z zdravjem povezano kakovost življenja 

(angl. Health related quality of life). SZO opredeljuje koncept kakovosti življenja kot 
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posameznikovo percepcijo svojega položaja v kontekstu s kulturnim in vrednostnim 

sistemom, v katerem živi, ter v odnosu z njegovim ciljem, pričakovanji, standardi in 

skrbmi (»WHOQOL«, 1997). Dodajajo še, da na kakovost življenja vplivajo 

posameznikovo telesno zdravje, psihološko stanje, stopnja samostojnosti, socialni odnosi, 

osebna prepričanja in njegov odnos s poglavitnimi značilnostmi njegovega okolja (prav 

tam).  

Pri tem pa Coulter (1997) poudarja, da je koncept z zdravjem povezane kakovosti 

življenja izključno vezan na osebe, ki imajo določeno oviranost ali bolezen. Dodaja, da 

prisotnost bolezni pomeni pomanjkanje zdravja, kar po tej opredelitvi kakovosti življenja 

posledično pomeni nižjo raven kakovosti življenja. Avtor še opozarja, da se pri merjenju 

z zdravjem povezane kakovosti življenja ne smemo osredotočiti zgolj na zdravstveno 

stanje, temveč moramo upoštevati mnogotere dimenzije, ki vplivajo na posameznikovo 

blagostanje.  

Najpogosteje uporabljeni model kakovosti življenja je model avtorjev Schalock in 

Verdugo (2002, v Van Hecke idr., 2017), ki je še posebej vplival na raziskovanje 

kakovosti življenja pri osebah z razvojnimi in intelektualnimi primanjkljaji (Van Hecke 

idr., 2017). Njun koncept je tako univerzalen kot tudi specifično kulturen. Univerzalen je 

v videnju, da je uporaben za vse ljudi in da posamezne domene veljajo za vse ljudi enako. 

Na kulturo navezujoči se je, ker s subjektivno zaznavo posameznika lahko pridobimo 

vedenje o ne samo individualni, ampak tudi kulturni kakovosti življenja (prav tam).  

G. Balboni, A. Coscarelli, G. Giunti in Schalock (2013) poudarjajo, da eden od najbolj 

sprejetih konceptov kakovosti življenja vključuje osem področij, ki temeljijo na treh 

glavnih dejavnikih: 

1. samostojnost, ki vključuje področje osebnega razvoja in samoodločnosti; 

2. socialno sodelovanje, ki vključuje medosebne odnose, socialno inkluzijo in 

pravice; 

3. blagostanje oz. dobro počutje, ki vključuje področja čustvenega in fizičnega 

dobrega počutja ter materialne blaginje.  

Schalock, Bonham in Verdugo (2008) opredeljujejo osem domen kakovosti življenja: 

osebni razvoj, samoodločanje, medosebni odnosi, socialna vključenost, pravice, čustveno 

dobro počutje, fizično dobro počutje in materialna blaginja.   

C. Claes, Van Hove, Vandevelde, Van Loon in Schalock (2012) menijo, da koncept 

kakovosti življenja, izhajajoč iz osmih domen, omogoča razumevanje konteksta 

funkcioniranja posameznika in potencial za njegovo rast in razvoj na vsaki od domen. 

Schalock idr. (2002) poudarjajo, da moramo koncept kakovosti življenja razumeti 

holistično, saj posamezna domena oz. področje posameznikovega življenja lahko 

drastično vpliva tudi na preostala področja. Koncept kakovosti življenja se navezuje na 

posameznikove izbire v življenju in tudi osebni nadzor nad interesi, aktivnosti, 

intervencije in okolja (prav tam).  
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Musek (2012, str. 13) razdeli dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja posameznika, v 

»[…] tri velike skupine: osebnostne dejavnike, situacijske dejavnike in interakcijske 

dejavnike (dejavnike, ki izvirajo iz interakcije med osebo in situacijo).« Pri tem poudarja, 

da ljudje kakovost življenja pogosteje povezujemo s situacijskimi in interakcijskimi 

dejavniki kot pa z osebnostnimi, saj slednje težje zaznamo (prav tam).  

Musek (2012) poudarja povezanost med osebnostjo posameznika in njegovo kakovostjo 

življenja. V svoji raziskavi je ugotavljal povezanost med dimenzijami osebnosti 

(ekstravertnost, prijetnost, vestnost, nevroticizem in odprtost) ter dimenzijami kakovosti 

življenja (telesna dimenzija, psihološka dimenzija, dimenzija socialnih odnosov, okoljska 

dimenzija in skupna dimenzija splošne kakovosti življenja). V raziskavi so ugotovili 

pomembno povezavo med osebnostnimi dejavniki in psihičnim blagostanjem, 

osebnostnimi dimenzijami in psihičnim zdravjem ter osebnostnimi dimenzijami in 

socialnim blagostanjem. Avtor ugotavlja, da posamezniki, ki so bolj osebnostno 

prilagojeni, višje ocenjujejo kakovost svojega življenja (prav tam).  

Tudi Wrosch in Scheier (2002) poudarjata, da osebnost vpliva na način, kako se 

posameznik sooča z življenjskimi situacijami, in posledično osebnost lahko pozitivno ali 

negativno vpliva na kakovost življenja. Avtorja navajata, da vesten posameznik lahko 

lažje premaga nepričakovane ovire kot posameznik, ki ima nizko motivacijo za doseganje 

pomembnih življenjskih ciljev. Vesten posameznik je lahko bistveno bolj uspešen pri 

doseganju objektivnih kazalnikov kakovosti življenja (npr. uspešna kariera, bogastvo) in 

lahko tudi poroča višjo raven subjektivnega blagostanja (prav tam).  

Taylor in Bogdan (1990) poudarjata, da je kakovost življenja subjektivne narave. Pri tem 

gre za vprašanje, kako posamezniki doživljajo svoje življenje in dogodke. Avtorja 

dodajata, da se kakovost življenja navezuje na posameznikovo zadovoljstvo s svojim 

življenjem, notranji občutek zadovoljstva z izkušnjami, ki jih je posameznik pridobil. Na 

posameznikovo kakovost življenja pa pomembno vplivajo tudi zunanji dejavniki (prav 

tam).  

Goode (1990) predstavi model kakovosti življenja, ki je bil oblikovan na osnovi pregleda 

teoretične literature. Model je procesen in usmerjen v osebo. Namenjen je razumevanju 

odnosov med subjektivnimi in objektivnimi dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja 

posameznika. Avtorjev koncept kakovosti življenja poudarja, da bo odklon med 

posameznikovo percepcijo lastnih potreb in okoljskimi/socialnimi viri ter odklon med 

okoljskimi zahtevami in osebnimi zmožnosti vplival na posameznikovo zadovoljstvo v 

določeni življenjski situaciji in posledično tudi na posameznikovo splošno oceno 

kakovosti življenja. Model tudi prikazuje, da imata stopnja zadovoljstva z življenjem in 

percepcija kakovosti življenja neposreden vpliv na posameznikovo vedenje, kar se odraža 

v krožnem odnosu med subjektivnimi in objektivnimi dejavniki.  

Stark in T. Goldsbury (1990) kakovost življenja pojmujeta kot splošno blagostanje 

posameznika, kar vključuje splošno zadovoljstvo z življenjem, veselje ali dosežek. Podata 

tudi enačbo za izračun posameznikov kakovosti življenja kot vsoto posameznikovih 
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značilnosti (starost, spol, socialno/kulturno ozadje, kognitivno in prilagodljivo 

funkcioniranje, izobraževalni status, zdravstveno stanje) in podpore okolja (starši, 

sorojenci, prijatelji itd.). 

Dalkey (1972, v Schalock, 1990) poudarja, da kakovost življenja ni zgolj povezana z 

okoljem in zunanjimi okoliščinami posameznikovega življenja (onesnaženost, kakovost 

bivalnega prostora, kriminal itn.), temveč tudi s posameznikovim blagostanjem, kot je 

občutek dosežkov, ljubezni, svobode itn.  

Pri opredelitvi kakovosti življenja si lahko pomagamo tudi z multidimezionalnim 

pristopom avtorja Allardt, ki je razvil model »Imeti, ljubiti in biti«.   

M. Novak (1996, str. 19–20) povzema kazalnike Allardtove konceptualizacije kakovosti 

življenja: 

- dimenzija imeti se nanaša na gmotne vire, bivalne razmere, zaposlitev, delovne 

razmere, zdravje in izobrazbo;  

- dimenzija ljubiti  »[…] se nanaša na stike z drugimi ljudmi in na oblikovanje 

družbene identitete, kazalci teh potreb pa merijo odnose in stike v lokalni 

skupnosti, odnose v družini in sorodstvu, pristna prijateljstva, odnose in stike med 

člani različnih združenj in organizacij ter odnose s sodelavci na delovnem mestu«; 

- dimenzija biti »[…] opredeljuje potrebo po vključenosti v družbo in skladnem 

življenju z naravo, kjer je njegova pozitivna skrajnost osebnostni razvoj, negativna 

pa odtujenost in se meri s kazalci sodelovanja pri odločanju in dejavnostih, ki 

vplivajo na posameznikovo življenje, politično dejavnost ter z možnosti za 

dejavno preživljanje prostega časa, za smiselno delo in uživanje v naravi«.  

Številni avtorji so raziskovali tudi pomen kakovosti življenja med osebami s posebnimi 

potrebami. Schalock (1997a) poudarja, da je eden od glavnih razlogov za raziskovanje 

koncepta kakovosti življenja ravno poskus prenosa koncepta v življenje in delo z osebami 

s posebnimi potrebami.  

L. E. Gomez, Verdugo, Arias in Arias (2011) so v študiji primerjali več obstoječih 

modelov kakovosti življenja in ugotovili, da je najbolj ustrezen multidimenzionalni model 

avtorjev Schalock in Verdugo (2002, v Gomez, Verdugo, Arias in Arias, 2011), ki 

vključuje osem domen kakovosti življenja. Ugotovili so tudi, da so znotraj modela najbolj 

zanesljivi kazalniki področij samoodločnosti, čustvenega dobrega počutja in osebnega 

razvoja. Manj zanesljivi pokazatelji kakovosti življenja znotraj osmih domen pa so s 

področja socialne vključenosti. Preostale dimenzije omenjenega modela so na podlagi 

študije karakterizirane kot nizko do srednje zanesljive (prav tam).  

3.2 OBJEKTIVNA IN SUBJEKTIVNA KAKOVOST ŽIVLJENJA 

Raziskovalci s področja kakovosti življenja poudarjajo, da se koncept kakovosti življenja 

povezuje z objektivnimi (npr. stanje v katerem živimo) in subjektivnimi pokazatelji (npr. 

zadovoljstvo z življenjem) (Wrosch in Scheier, 2002). Obe skupini pokazateljev 
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kakovosti življenja skupaj opredeljujeta edinstveno posameznikovo zaznavo kakovosti 

življenja.  

M. Novak (1995) opisuje, da so med razvojem koncepta objektivnih in subjektivnih 

kazalnikov kakovosti življenja objektivni kazalniki postali »[…] oznaka za orodja, s 

katerimi se merijo življenjski pogoji, poimenovani tudi kot »fizična« kakovost življenja 

[…]« (str. 11), ter na drugi strani subjektivni kazalniki za merjenje osebne ocene in 

vrednotenje pogojev zanjo, kar so poimenovali tudi kot »[…] psihična kakovost 

življenja« (prav tam). 

Cummins (2000) poudarja, da so subjektivni in objektivni kazalniki kakovosti življenja v 

medsebojni interakciji znotraj sistema, ki homeostatično ohranja subjektivno kakovost 

življenja v omejenem obsegu.  

Cummins (1997) med objektivne domene vključuje kulturno relevantne vidike 

objektivnega blagostanja. Subjektivne domene pa opredeljuje kot domeno zadovoljstva, 

ki se odraža na osnovi njene pomembnosti za posameznika (prav tam). Pri tem pa Wrosch 

in Scheier (2002) poudarjata, da če posamezniku objektivna domena (npr. stanje 

bivališča) ni pomembna, slabša kakovost te domene ne bo vplivala na njegovo zaznavanje 

kakovosti življenja.  

Cummins (2005) poudarja, da je koncept kakovosti življenja sestavljen iz dveh med seboj 

različnih si oblik. Prva so objektivni dejavniki, ki jih lahko opazujemo in merimo znotraj 

javne domene in pri katerih merimo predvsem kvantiteto in pogostost pojavljanja. Na 

drugi strani je subjektivna domena, ki obstaja samo znotraj osebne zavesti vsakega 

posameznika in jo lahko raziskujemo samo prek poročanja vsakega posameznika. 

Kakovosti življenja pa ne smemo definirati zgolj z vidika ene domene. Obe komponenti 

sta pomembni pri raziskovanju kakovosti življenja, zato je pri tem treba meriti obe.  

Odnos med objektivno in subjektivno domeno kakovosti življenja je kompleksen. Ne 

moremo ga definirati in razumeti kot linearni odnos, saj če npr. nekdo zasluži dvakrat več 

kot njegov sosed, to še ne pomeni, da bo njegovo zadovoljstvo dvakrat večje, kaj šele 

njegova kakovost življenja (prav tam).  

Pri razumevanju odnosa med subjektivno in objektivno naravo kakovosti življenja je 

koristno poznati teorijo homeostaze subjektivnega blagostanja (angl. theory of subjective 

well-being homeostasis) avtorja Cumminsa. Subjektivno blagostanje je (Van Hecke idr., 

2017): 

- pozitivne narave, kar pomeni, da ljudje običajno ocenjujejo svoje blagostanje oz. 

dobro počutje višje kot blagostanje drugih ljudi, 

- zelo stabilno, saj se kljub spremembi, ki jo povzroči izrazito prijeten ali neprijeten 

dogodek, vrne v prvotno stanje; 

- kljub stabilnosti odzivno na spremembe, saj neugodni življenjski dogodki povzročijo 

upad stopnje subjektivnega blagostanja; 
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- močno genetsko pogojeno, kar pomeni, da ima vsak posameznik določeno stopnjo 

subjektivnega blagostanja; 

- njegov odnos z zunanjimi viri (kot je dohodek) ni linearen, saj je vpliv tovrstne 

spremenljivke odvisen od stopnje skrbi, ki jo posameznih nanjo navezuje. 

Subjektivna kakovost življenja izhaja izključno iz sedmih domen kakovosti življenja, 

medtem ko objektivna kakovost življenja vključuje kulturno relevantne mere 

objektivnega blagostanja (Vuletić in RoseAnne Misajon, 2011).  

Cummins (2000) poudarja, da so objektivni in subjektivni dejavniki kakovosti življenja 

sicer neodvisni, vendar stopnja njihove soodvisnosti naraste, ko so objektivni dejavniki 

življenja posameznika izrazito slabi.  

Goode (1990) opredeljuje objektivne dejavnike kakovosti življenja kot dejavnike, ki jih 

lahko neposredno opazujemo. Objektivne dejavnike kakovosti življenja deli na: 

- življenjske dogodke, kamor prištevamo ekonomske, politične, izobraževalne, 

kulturne, družinske ali naravne dogodke, ki so neposredno zunaj posameznikovega 

nadzora,   

- objektivne individualne dejavnike, ki se navezuje na biopsihosocialne lastnosti 

posameznika, kot so splošno zdravje, mentalno stanje in socialno-ekonomski status, 

- objektivni vidik okolja predstavlja specifične življenjske situacije in 

- posameznikovo vedenje, ki predstavlja vedenja posameznika z oviranostjo v dani 

situaciji. 

Schalock (1997b) predstavlja seznam objektivnih pokazateljev, ki so povezani z vsemi 

osminami področji kakovosti življenja. Ključna področja kakovosti življenja so čustveno 

dobro počutje, medosebni odnosi, materialna blaginja, osebni razvoj, fizično dobro 

počutje, samoodločanje, socialna vključenost in pravice.  

Brief, Butcher, George in Link (1993, v Vuletić in Misajon, 2011) so izdelali model 

vpliva osebnosti in zunanjih dogodkov na subjektivno kakovost življenja. Model 

predpostavlja, da na subjektivno zaznavo kakovosti življenja posameznika vpliva 

interakcija med okoljskimi dejavniki in psihološkimi vidiki posameznika.  

 

Slika 12: Model subjektivne kakovosti življenja po Brief, Butcher, George in Link 

(Vuletić in Misajon, 2011, str. 14 (prevedeno v slovenščino)) 
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3.3 PODROČJA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN KAZALNIKI 

Različni avtorji glede na svoj interes proučevanja in raziskovanja koncepta kakovosti 

življenja opredeljujejo različna področja kakovosti življenja in pokazatelje posameznega 

področja.   

Blunden (1988, v Janicki, 1997) predlaga več dimenzij, ki so bistveni del koncepta 

kakovosti življenja: fizično dobro počutje, materialna blaginja, socialno dobro počutje in 

kognitivno dobro počutje.  

Janicki (1997) poudarja, da sta zdravje in fizično dobro počutje (tj. zmožnost 

posameznika, da uporablja svoje telo kar se da učinkovito) temelj za vse vidike kakovosti 

življenja. Materialna blaginja je zmožnost posameznika, da po lastni presoji pridobi in 

uporabi dohodek, živi v ustreznem bivališču ter ima takšno kakovost in količino 

materialne lastnine, kot si želi. Socialno blagostanje je sestavljeno iz pomembnih 

dimenzij: posameznikova vključenost v širšo skupnost, imeti odnose, biti zmožen izbirati, 

kompetence za vajo (v komunikaciji, mobilnosti, samopomoči, socialnih in prostočasnih 

veščinah) ter biti spoštovan. Kognitivno blagostanje vključuje posameznikovo percepcijo 

kakovosti življenja in zadovoljstvo z življenjem.  

Da bi identificirali najpomembnejša področja kakovosti življenja, so Cummins, McCabe, 

Romeo in Gullone (1994, v Wrosch in Scheier, 2002) proučili 27 različnih definicij 

koncepta kakovosti življenja. Ugotovili so, da 85 % opredelitev vsebuje čustveno 

blagostanje, 70 % zdravje, 70 % motnje spolnosti in 56 % delo in aktivnosti, ki so v 

povezavi s produktivnostjo.  

A. Tkalec (2016) je med seboj primerjala klasifikaciji avtorjev Cummins in Schalock ter 

Verdugo idr. ter ugotovila, da se slednji med seboj precej prekrivata. Prekrivanje obeh 

kvalifikacij je razvidno v tabeli 1. 
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Tabela 1: Primerjava klasifikacij avtorjev Cummins in Schalock, Verdugo idr. (Cummins, 

1996, str. 306; Schalock, 2004, str. 2016; Schalock, Verdugo idr., 2005, str. 300, v 

Tkalec, 2016, str. 24) 

Cummins (1996) Schalock (2004), Schalock, Verdugo idr. 

(2005) 

PODROČJA KAZALNIKI IN 

OPISNIKI 

PODROČJA KAZALNIKI IN 

OPISNIKI 

MATERIALNA 

BLAGINJA 

Stanovanje; 

prihodki in 

življenjski 

standard 

MATERIALNA 

BLAGINJA 

Finančno stanje (dohodki, 

dajatve); zaposlitev (delo, 

status, delovno okolje); 

bivanje (vrsta prebivališča, 

lastništvo) 

ZDRAVJE 

Zdravje; 

intelektualna 

uspešnost 

FIZIČNO DOBRO 

POČUTJE 

Zdravje (delovanje, 

simptomi, sposobnost, 

prehrana); zdravstvena 

oskrba; vsakodnevne 

dejavnosti (spretnost, skrb, 

zase, mobilnost); prosti čas 

(rekreacija, hobiji) 

PRODUKTIVNOST Delo; uspeh; šola OSEBNI RAZVOJ 

Izobraževanje (dosežki, 

status); osebna 

usposobljenost 

(kognitivna, socialna, 

praktična); uspešnost 

(uspeh, dosežki, 

produktivnost) 

ČUSTVENO 

DOBRO POČUTJE 

Rekreacija, 

prostočasne 

dejavnosti in 

prosti čas; iskanje 

tolažbe v veri 

ČUSTVENO 

DOBRO 

POČUTJE 

Zadovoljstvo 

(zadovoljstvo, užitek, 

razpoloženje); samopodoba 

(identiteta, 

samovrednotenje, dobro 

mnenje o sebi); zmanjšanje 

stresa (predvidljivost in 

nadzor) 

/ / 
SAMO-

ODLOČANJE 

Avtonomija/osebna 

kontrola (neodvisnost); 

cilji in osebne vrednote 

(želje, pričakovanja); izbire 

(priložnosti, možnosti, 

prednosti) 

INTIMNOST 

Družinsko 

življenje in 

družinski/ 

partnerski odnosi, 

sorodniki, 

prijatelji, otroci, 

spolno življenje 

MEDOSEBNI 

ODNOSI 

Interakcije (socialna 

omrežja in stiki); odnosi 

(družina, prijatelji, 

vrstniki); podpora 

(čustvena, fizična, 

finančna, povratne 

informacije) 
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(nadaljevanje tabele 1) 

Cummins (1996) Schalock (2004), Schalock, Verdugo idr. 

(2005) 

PODROČJA KAZALNIKI IN 

OPISNIKI 

PODROČJA KAZALNIKI IN 

OPISNIKI 

SKUPNOST 

Soseska, socialni 

odnosi in 

družbeno 

življenje; 

medsebojna 

pomoč 

SOCIALNA 

VKLJUČENOST 

(VKLJUČENOST 

V OKOLJE) 

Povezovanje in 

sodelovanje v skupnosti; 

vloga v skupnosti 

(sodelavec, prostovoljec); 

socialna opora (podporne 

mreže, pomoč) 

VARNOST 

Finančna varnost, 

občutek varnosti, 

varovanje lastnine 

/ / 

/ / PRAVICE 

Človečnost (spoštovanje, 

enakost, dostojanstvo); 

pravnost (državljanstvo, 

dostopnost, pravočasnost 

procesov) 

Številne študije so identificirale potencialne napovednike za posameznikovo zaznavanje 

kakovosti življenja (Arvidsson, Granlund, in Thyberg, 2008; Felce, Perry, in Romeo, 

2008; Kober in Eggleton, 2005; Wehmeyer in Garner, 2003, v Claes, Van Hove, 

Vandevelde, Van Loon in Schalock, 2012). Raziskave so pokazale, da je boljši izid 

kakovosti življenja posameznika povezan s stopnjo samoodločnosti, možnosti izbire, 

socialnih mrež, življenjskega statusa, blagostanja oz. dobrega počutja, integracije v 

skupnost, zadovoljstva z življenjem in zmanjšanim obsegom življenjskih izzivov (Claes, 

Van Hove, Vandevelde, Van Loon in Schalock, 2012). Clark (1988, v Janicki, 1997) 

predvsem izpostavlja, da posameznikovo dostojanstvo, svoboda izbire in samoodločnost 

pomembno prispevajo h kakovosti življenja starejših oseb. 

Schalock (1990) navaja, da strokovnjaki družboslovnih ved opredeljujejo in merijo 

kakovost življenja s tremi perspektivami: socialni kazalniki, psihološki kazalniki in 

socialna politika.  

Socialni kazalniki se navezujejo na zunanje, okoljske dejavnike, kot so zdravje, socialno 

varstvo, prijateljstva, življenjski standard, izobraževanje, javna varnost, stanovanjski 

pogoji, soseščina in prosti čas. Ti so primerni za merjenje kakovosti življenja širše 

skupnosti, so pa nezadostni za merjenje posameznikove ocene kakovosti življenja 

(Schalock, 1990).  

Psihološki kazalniki so osredotočeni na posameznikovo subjektivno odzivanje na 

življenjske izkušnje (prav tam). Strokovnjaki te merijo prek koncepta psihološkega 

blagostanja in osebnega zadovoljstva. Psihološki pokazatelji kakovosti življenja po 

Schalocku (1990) so predstavljeni v tabeli 2. 
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Tabela 2: Psihološki kazalniki kakovosti življenja (Schalock, 1990, str. 143 (prevedeno v 

slovenščino)) 

Psihološko blagostanje Osebno zadovoljstvo 

Fizično in materialno blagostanje: 

1. Materialno udobje in finančna 

varnost 

2. Zdravje in osebna varnost 

Zakon 

Družinsko življenje 

Zdravje 

Odnosi z ljudmi: 

3. Odnos s partnerjem 

4. Imeti in skrbeti za otroke 

5. Odnosi z drugimi sorodniki 

6. Odnosi s prijatelji 

Soseščina 

Prijateljstva 

Gospodinjstvo 

Služba 

Življenje v državi 

Socialne, civilne dejavnosti: 

7. Pomoč in spodbujanje drugih ljudi 

8. Sodelovanje v lokalnih in državnih 

zadevah 

Mestno ali vaško življenje 

Ne delo 

Način bivanja 

Uporabnost izobraževanja 

Osebno razvoj in zadovoljstvo: 

9. Intelektualni razvoj 

10. Osebno razumevanje in 

načrtovanje 

11. Delo, ki je zanimivo, vredno 

12. Kreativnost in osebne izkušnje 

Življenjski standard 

Količina izobraževanja 

Prihranki 

 

Rekreacija: 

13. Socializiranje z drugimi 

14. Pasivne rekreacijske dejavnosti 

(opazovanje) 

15. Aktivne rekreacijske dejavnosti 

(sodelovanje) 

Koncept psihološkega blagostanja je oblikoval Flanagan, ki je na osnovi raziskave 

ugotovil 15 dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja (Schalock, 1990). Osebno 

zadovoljstvo pa prikazuje, do katere mere ima posameznik pozitivne občutke in odnose 

do raznolikih vidikov svojega življenja. To pomeni, da večje kot je posameznikovo 

zadovoljstvo s svojimi viri, večji je tudi občutek zadovoljstva z življenjem, blagostanja, 

osebne kompetentnosti in kontrole nad svojim življenjem. Schalock navaja tudi 

pomanjkljivost merjenja po opisanem konceptu, saj psihološki kazalniki ne odražajo 

realnega stanja zunanjih dejavnikov.  

Koncept tudi predpostavlja, da je kakovost življenja pomemben kriterij za socialne 

politike (Schalock, 1990). To pomeni, da bi morale biti raziskave kakovosti življenja 

uporabljene za odkrivanje neizpolnjenih potreb v različnih populacijah, te ugotovitve pa 

bi morali uporabiti pri razporejanju virov glede na kraj in populacijo. 
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SZO koncept kakovosti življenja opredeljuje kot multidimenzionalen koncept, ki 

vključuje vsaj tri domene (1995, v Van Hecke idr., 2017): 

1. fizično domeno, ki se navezuje na posameznikovo percepcijo svojega fizičnega 

stanja; 

2. psihološko domeno, ki se navezuje na posameznikovo percepcijo svojega 

kognitivnega in afektivnega stanja; 

3. socialno domeno, ki se navezuje na posameznikovo percepcijo medosebnih 

odnosov in socialnih vlog. 

Koncept z zdravjem povezana kakovost življenja vsebuje več področij: telesno ali fizično 

zdravje, psihološko zdravje, stopnjo samostojnosti, socialne odnose, okolje ter 

duhovna/verska/osebna prepričanja (prav tam). Znotraj posamezne domene WHO (1997) 

opredeljuje tudi vidike, ki jih ocenjujejo na posameznem področju. 

Tabela 3: Področja in kazalniki kakovosti življenja po WHO (WHOQOL: Measuring 

quality of life, 1997, str. 4 (prevedeno v slovenščino)) 

PODROČJE KAKOVOSTI 

ŽIVLJENJA 

KAZALNIKI IN OPISNIKI 

1. Telesno ali fizično zdravje 

Energija in utrujenost 

Bolečina in neudobje 

Spanje in počitek 

2. Psihološko zdravje 

Telesna samopodoba in izgled 

Negativna čustva 

Pozitivna čustva 

Samospoštovanje  

Mišljenje, učenje, spomin in koncentracija 

3. Stopnja samostojnosti 

Mobilnost 

Aktivnosti vsakodnevnega življenja 

Odvisnost od različnih oblik zdravljenja 

Delovna zmožnost  

4. Socialni odnosi 

Odnosi z ožjim socialnim krogom 

Socialna podpora 

Spolna aktivnost 

5. Okolje 

Finančni viri 

Svoboda, fizična varnost  

Zdravstveno in socialno varstvo: dostopnost in 

kakovost 

Domače okolje 

Priložnosti za pridobivanje novih znanj in veščin 

Vključenost in možnosti za rekreacijo/prosti čas 

Fizično okolje (onesnaževanje, hrup, promet, 

klima) 

Prevoz in promet 

6. Duhovna/verska/osebna 

prepričanja 
Duhovna/verska/osebna prepričanja 
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Večdimenzionalni koncept z zdravjem povezana kakovost življenja vključuje torej 

področja posameznikovega življenja, ki vplivajo na njegovo telesno in mentalno zdravje. 

Multidimenzionalnost koncepta je prikazana tudi na sliki 13. 

 

Slika 13: Dimenzije z zdravjem povezane kakovosti življenja (Jamnik, 2003, str. 283) 

3.3 STRATEGIJE DVIGA RAVNI KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Schalock idr. (2002) poudarjajo, da moramo koncept kakovosti življenja razumeti skozi 

vseživljenjski pristop. To pomeni, da moramo pri nudenju pomoči na področju kakovosti 

življenja upoštevati posameznikovo starost. 

Schalock (1997b), ki je opredelil osem ključnih področij kakovosti življenja, poudarja, da 

moramo pri ukrepanju za dvig ravni kakovosti življenja oseb tehnike in pristope osnovati 

na opredeljenih kazalnikih kakovosti življenja. Področja in kazalniki kakovosti življenja 

ter tehnike za dvig ravni kakovosti življenja so prikazani v tabeli 4. 

Tabela 4: Strategije dviga kakovosti življenja (Schalock, 1997, str. 250, str. 255 

(prevedeno v slovenščino)) 

PODROČJA KAZALNIKI TEHNIKE ZA IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Čustveno dobro 

počutje 

Občutek varnosti; 

duhovnost; veselje; življenje 

brez stresa; samopodoba; 

zadovoljstvo 

Povečajte varnost; dovolite si biti 

duhovni; omogočite pozitivne 

povratne informacije; zmanjšajte 

stres; spodbujajte uspeh; 

spodbujajte uravnano, varno in 

predvidljivo okolje 

Medosebni odnosi 

Intimnost; naklonjenost; 

družina; interakcije; 

prijateljstva; podpora 

Dovolite intimnost in toplino; 

podpirajte družino; spodbujajte 

interakcije; spodbujajte 

prijateljstva; omogočite podporo 
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(nadaljevanje tabele 4) 

PODROČJA KAZALNIKI TEHNIKE ZA IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Materialna blaginja 

Finančno stanje; varnost; 

hrana; zaposlitev; lastnina; 

socialno ekonomski status; 

zavetje 

Dovolite lastnino; zagovarjajte 

finančno varnost; zaposlitvena 

podpora 

Osebni razvoj 

Izobraževanje; veščine; 

občutek izpolnitve; osebne 

kompetence; napredek 

Omogočite izobraževanje in 

rehabilitacijo; učite funkcionalne 

veščine; omogočite poklicne 

aktivnosti; spodbujajte razvoj 

veščin; spodbujajte napredek; 

uporabite podporno tehnologijo 

Fizično dobro 

počutje 

Zdravje; prehrana; 

rekreacija; mobilnost; 

zdravstvena oskrba; 

zdravstveno zavarovanje; 

prosti čas; aktivnosti 

vsakdanjika 

Zagotovite zdravstveno oskrbo; 

povečajte mobilnost; podporne 

priložnosti za rekreacijo in prosti 

čas; spodbujajte ustrezno 

prehrano; spodbujajte razvijanje 

ustreznega življenjskega stila in 

uravnavanje stresa 

Samo-odločanje 

Avtonomija; možnost izbire; 

odločitve; osebna kontrola; 

cilji in vrednote 

Dovolite izbiro in odločitve; 

dovolite osebno kontrolo; nudite 

pomoč pri razvoju lastnih ciljev 

Socialna vključenost 

Sprejetost; status; podpora; 

zaposlitveno okolje; 

skupnost; vloge; 

prostovoljstvo 

Delujte kot vmesnik z podpornimi 

mrežami; spodbujajte pozitivni 

pogled na življenje; integrirana 

okolja; omogočite priložnosti za 

integracijo v skupnost; podpirajte 

prostovoljstvo 

Pravice 

Zasebnost; pravica do 

volitev; dostopnost; civilne 

odgovornosti 

Zagotovite zasebnost; spodbujate 

volitve; zmanjšajte ovire; 

spodbujajte civilne odgovornosti 

Izhajajoč iz opredeljenih objektivnih področij kakovosti življenja, Schalock (1997b) 

navaja tudi matrico za načrtovanje podpore posamezniku s posebnimi potrebami. Slednja 

nudi okvir pri določanju vrste podpore, ki jo posameznik potrebuje. V matrici so sprava 

navedena področja kakovosti življenja, nato pa razdelek, v katerega člani tima navedejo 

vire podpore, ki so najbolj ustrezni glede na posameznikove potrebe. Poudarja še, da 

moramo poleg vključevanja mnenja članov tima pri tem upoštevati tudi posameznikovo 

mnenje. V tretjem razdelku naštejemo specifične podpore, ki bodo povečale raven 

posameznega področja kakovosti življenja. Zadnji razdelek je namenjen temu, da člani 

tima opredelijo, kako je podpora določena. Ta korak je pomemben, saj omogoča, da 

interdisciplinarni tim integrira vse pomembne dosegljive informacije in določi njen vir.  
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Tabela 5: Matrica načrtovanja podpore (Schalock, 1997b, str. 257 (prevedeno v 

slovenščino)) 

Področja 
Vir podpore 

(1) 
Specifična podpora 

Stopnja 

podpore 

(2) 

Osnova 

določanja 

(3) 

Čustveno dobro 

počutje 

    

Medosebni 

odnosi 

Materialna 

blaginja 

Osebni razvoj 

Fizično dobro 

počutje 

Samo-odločanje 

Socialna 

vključenost 

Pravice 

(1) Osebni vir podpore, podpora druge osebe, podpora tehnologije, druge storitve 

(2) Občasna, omejena, obsežna, stalna podpora 

(3) Posameznikov vložek, opazovanje vedenja, klinično ocenjevanje 

M. Ruggeri idr. (2005) so oblikovali predvidljiv vzorec objektivne in subjektivne 

kakovosti življenja ter na podlagi ugotovitev raziskave podali smernice za strategije 

izboljšanja kakovosti življenja. Ugotovili so, da so dejavniki tveganja za nižjo raven 

objektivne kakovosti življenja spol, starost, status, stopnja izobrazbe in stopnja oviranosti. 

Če so pri posamezniku prisotni dejavniki tveganja, morajo biti strokovnjaki pozorni na 

morebitno višjo raven tveganja za slabšo objektivno kakovost življenja. Pri tem avtorji 

poudarjajo, da je pomembna zgodna intervencija za ohranjanje ali izboljšanje virov 

pomoči. V raziskavi pa so se kot pomembni dejavniki tveganja za nižjo raven subjektivne 

kakovosti življenja izkazali zdravje, prosti čas, socialni odnosi, opravljanje dela, učenje in 

dobro počutje posameznika. Na področju subjektivne kakovosti življenja pa avtorji 

poudarjajo, da je predvsem pomembno sprotno evalviranje subjektivne zaznave kakovosti 

življenja in nudenje pomoči na področju čustvenega dobrega počutja in samopodobe. 
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Slika 14: Vzorec objektivne in subjektivne kakovosti življenja in smernice za terapevtsko 

delo pri izboljšanju kakovosti življenja (Ruggeri idr., 2005, str. 128 (prevedeno v 

slovenščino)) 

Claes, Van Hove, Vandevelde, Van Loon in Schalock (2012) so v svoji študiji raziskovali 

vpliv podpornih strategij in okoljskih dejavnikov na oceno izida kakovosti življenja 

posameznika s posebnimi potrebami. Ugotovili so, da so poleg posameznikovih 

značilnosti pomembni napovedniki izida kakovosti življenja tudi individualne podpore 

strategije in okoljski dejavniki. Analiza je pokazala statistično pomembno povezanost 

med izidom kakovosti življenja in podporo ožjega socialnega kroga (družina, prijatelji, 

sodelavci, sosedi), podporo s strani strokovnih delavcev ter podporne tehnologije. Na 

področju okoljskih dejavnikov so ugotovili povezanost med samostojnim bivanjem, 

zaposlitvijo in bolj ugodnim izidom kakovosti življenja.  

Poleg tega so v raziskavi ugotovili pomembno povezavo med kakovostjo življenja in 

podporo strokovnih delavcev posamezniku s posebnimi potrebami. Pri tem so strokovni 

delavci imeli več vlog: spodbujanje posameznika na področju vlog, vključenosti in 

razumevanja, izobraževanje in specifični trening (formalni in neformalni) ter spodbudne 

tehnike, kot so spodbujanje vključevanja v skupnost, opolnomočenje, razvijanje občutka 

varnosti in pozitivne samopodobe ter priložnosti za socialne interakcije (prav tam).  
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4 KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB Z MS 

»Dobiti diagnozo MS je kljub nekaterim novejšim zdravilom eden najhujših pretresov, ki 

lahko doletijo mlado življenje« (Kambič-Budkovič, 2002, str. 1). »Diagnoza MS pogosto 

povzroči pri obolelih predstavo, da bo sedaj njihovo življenje mimo njihove volje in 

prizadevanj šlo samo še navzdol do dokončne hude prizadetosti in odvisnosti. Prognoza 

poteka bolezni je negotova« (Radonjič Miholič, 2003, str. 79). Posledično bolezen MS s 

svojo simptomatiko vpliva na različne vidike kakovosti življenja osebe z MS.  

A. Horvat Ledinek opozarja, da je MS tista bolezen, ki je poleg prometnih nesreč eden 

izmed najpogostejših razlogov za invalidnost med mladimi ljudmi, torej ljudmi, ki si 

začnejo bodisi ustvarjati družino bodisi si iščejo svoj prostor v ožjem ali širšem 

družbenem življenju (Svetovalni servis, 2012).  

K. Mattarozzi idr. (2015) poudarjajo, da je spremljanje bolnikove kakovosti življenja 

ključno za načrtovanje pomoči ter hkrati nudi pomembne informacije o vplivu bolezni na 

posameznikovo življenje in učinkovitosti nudene pomoči.  

V nadaljevanju bodo predstavljena strokovna dejstva in ugotovitve o kakovosti življenja 

oseb z MS po posameznih področjih kakovosti življenja, ki so jih opredelili Schalock, 

Bonham in Verdugo (2008).   

4.1 MATERIALNA BLAGINJA 

Na kakovost življenja oseb z MS vpliva tudi oviranost za opravljanje dela oziroma 

poklica. »V razvitih deželah po petnajstih letih ⅔ oseb z MS ni več sposobnih za delo« 

(Denišlič, 2006r, str. 91). Pri tem pa je opazna razlika med posamezniki v začetnih fazah 

razvoja bolezni in posamezniki, ki imajo postavljeno diagnozo že dlje časa. 

»Delazmožnost je najboljša v prvih letih bolezni. Ob nastanku bolezni je še 60–65 % 

bolnikov zaposlenih, po petih letih se zaposlenost znatno zmanjša« (prav tam). 

Na zmožnost opravljanja dela osebe z MS vplivajo znaki bolezni ter tudi »[…] odklonilno 

stališče družbe, številne ovire na poti na delo in neustrezne prilagoditve na delovnem 

mestu […]« (prav tam).  

Strokovnjaki osebam z MS pogosto odsvetujejo opravljanje poklicev, ki so telesno in 

psihično naporni (npr. zidarska dela, terensko delo) (Denišlič, 2006p). Kljub temu je 

pomembno upoštevati želje posameznika po ohranjanju dela, ki ga rad opravlja. S 

skrajšanim delovnim časom se osebi z MS omogoči »[…] podaljšanje njegove 

delazmožnosti in vključevanje v zdravo psihosocialno okolje« (Denišlič, 2006p, str. 87). 

Denišlič (2006r) poudarja, da ženske pogosteje opuščajo zaposlitvena mesta ne glede na 

oviranost, saj potrebujejo več energije za opravljanje vsakodnevnih gospodinjskih del.  

Brola idr. (2016) so na vzorcu 2.385 oseb z MS ugotovili statistično pomembne povezave 

med zaposlitvenim statusom oseb z MS in kakovostjo življenja. S tem se strinjajo tudi 

Cioncoloni idr. (2014). Avtorji so namreč ugotovili, da na nižje rezultate kakovosti 
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življenja oseb z MS vpliva ravno nezaposlenost, zato je pomembno, da osebe z MS vsaj v 

neki meri ohranjajo svoje poklicno življenje. 

S tem, ko so osebe z MS manj zmožne opravljanja poklica, se jim lahko spremeni tudi 

socialno-ekonomski položaj. Ta pa »[…] vpliva na dostopnost in razpolaganje z viri za 

zadovoljevanje potreb kot tudi na način njihovega zadovoljevanja« (Černigoj-Sadar in 

Brešar, 1996a, str. 184). Tako so osebe z MS lahko prikrajšane pri možnosti izbire virov 

za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb in želja. 

Povezanost vpliva zdravstvenega stanja na socialni položaj žensk v Sloveniji so 

ugotavljali tudi N. Černigoj-Sadar in A. Brešar (1996a). »Raziskava je pokazala, da je 

zdravstveno stanje žensk bolj povezano z njihovim socialnim položajem, kot se to kaže 

pri moških. To ne pomeni samo, da je ženska z višjim socialnim položajem kot moški 

bolj ozaveščena, ampak si poišče tudi različne strategije razbremenitve vsakdanjega 

življenja, kar vsekakor pozitivno vpliva tudi na njeno zdravje« (Černigoj-Sadar in Brešar, 

1996a, str. 194). Če osebam z MS nudimo pomoč na socialnem področju in jih 

ozaveščamo o strategijah razbremenitve, se lahko zniža pojavnost simptomom MS. Tako 

bo posameznik lažje opravljal svoje delo in skrbel tudi za svojo materialno blaginjo. 

Pomembno se je zavedati dejstva, da redni dohodki posameznika predstavljajo temelj 

zadovoljevanja materialnih potreb kot tudi zagotavljajo občutek eksistenčne varnosti 

(Černigoj-Sadar in Brešar, 1996b, str. 273). 

Nekateri avtorji so ugotavljali povezanost zaposlitve oseb z MS s pojavnostjo simptomov 

bolezni. K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) so v longitudinalni študiji 

ugotovili, da je zaposlitev osebe z MS povezana z bolj ugodnimi rezultati na dimenziji 

simptomov bolezni. Berzins idr. (2017) pa so ugotovili statistično pomembno povezanost 

med pojavnostjo depresivnosti in prihodkom osebe z MS. Višji prihodek je v raziskavi 

predstavljal varovalni dejavnik pri pojavnosti depresivnosti.  

K. Mattarozzi idr. (2015) so v raziskavi ugotovili, da je učinkovitost pri delu pomembna 

domena kakovosti življenja oseb z MS po enem letu od postavitve diagnoze. V kasnejšem 

obdobju življenja oseb z MS pa je njena pomembnost vedno bolj upadala. Razlog za 

slednje avtorji iščejo v dejstvu, da se oseba psihološko prilagodi na novo življenje in na 

novo postavi delovne cilje. 

Učinkovito vključevanje osebe z MS v delovno razmerje v Sloveniji olajšajo pravice iz 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  

4.2 FIZIČNO DOBRO POČUTJE 

»Zdravje je med najpomembnejšimi razsežnostmi kakovosti življenja. Po eni strani je 

nezamenljiv oseben vir pri ustvarjanju življenjskih razmer, po drugi strani pa med 

najprepričljivejšimi ter celostnimi kazalci rezultatov kakovosti življenja« (Černigoj-Sadar 

in Brešar, 1996a, str. 183). 
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Osebe z MS so zaradi nepredvidljivosti bolezni stalno negotove, kakšno bo njihovo 

zdravstveno stanje v prihodnosti. Posameznik se lahko kljub zdravljenju sooča z zagoni 

bolezni, ki znižajo učinkovito vsakodnevno funkcioniranje.  

Brola idr. (2016) so ugotovili, da so kakovost življenja slabše ocenjevale osebe z MS, ki 

so bile starejše od 40 let, ovirane po vrednosti EDSS ≥ 4,0, niso bile deležne ustreznega 

zdravljenja in imele MS nad 10 let. Avtorji poudarjajo, da je bila subjektivna ocena 

kakovosti življenja opazno nižja v vseh starostnih skupinah pri osebah z MS, pri tem pa 

se je vrednost subjektivne zaznave kakovosti življenja nižala z višanjem starosti. Avtorji 

so slednje povezali z višjo stopnjo oviranosti in pojavom novih simptomov MS oz. drugih 

simptomov, ki se pojavljajo s staranjem.  

Statistično povezanost med starostjo in kakovostjo življenja sta dokazala tudi Wilski in 

Tasiemski (2016). V raziskavi sta ugotovila, da so starejše osebe z MS poročale slabšo 

kakovost življenja na področju fizičnega dobrega počutja. 

K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) so v longitudinalni študiji 

ugotovili, da so rezultati merjenja kakovosti življenja oseb z MS statistično pomembno 

povezani s trajanjem bolezni in tudi oviranostjo po lestvici EDSS. Vrednost EDSS pa je 

najbolj vplivala na dimenzije fizičnega stanja (vsakodnevne aktivnosti, simptomi bolezni, 

splošno fizično stanje). Poleg tega so avtorji ugotovili, da so motnje mokrenja ter 

odvajanja blata in okvare možganskega debla najbolj vplivale na različne vidike 

kakovosti življenja, tako na fizično, mentalno kot tudi socialno področje.  

Podobno so ugotovili tudi Cioncoloni idr. (2014). Rezultati raziskave so pokazali, da so 

simptomi MS, ki pomembno vplivajo na nižje rezultate merjenja kakovosti življenja, 

stopnja oviranosti (EDSS ≥ 2) in prisotnost motenj mokrenja ter odvajanja blata. 

Pomembno vlogo pri zagotavljanju boljšega fizičnega počutja imata zagotovo postavitev 

diagnoze in nudenje ustreznega zdravljenja. K. Mattarozzi idr. (2015) so raziskovali 

najpomembnejša področja kakovosti življenja pri osebah z MS. Ugotovili so, da je bila 

domena zdravja slabše ocenjevana v času postavitve končne diagnoze MS. Poleg tega so 

bile osebe z MS bolj zadovoljne s svojim zdravjem, ko je bila diagnoza že postavljena, 

kakor pa pred njeno postavitvijo.  

D. Amtmann, A. M. Bamer, J. Kim, H. Chung, in R. Salem (2017) so raziskovale razlike 

med pokazatelji kakovosti življenja med osebami z MS in reprezentativnim vzorcem 

splošne populacije v ZDA. Avtorice so ugotovile, da osebe z MS poročajo o statistično 

pomembno nižji kakovosti življenja ter prisotnosti motečih motenj. Največje statistično 

pomembne razlike so se kazale predvsem na področju utrujenosti, občutkov bolečine, 

izvršilnih funkcij, fizičnega funkcioniranja, splošne kognicije in celostnega fizičnega 

stanja. Rezultati so pokazali, da so posamezniki s srednjo in težko oviranostjo po lestvici 

EDSS poročali o slabših simptomih na vseh domenah, razen na domenah motenj spanja. 

Profil je pokazal, da se simptomi slabšajo z višanjem vrednosti EDSS, predvsem se 

slabšajo simptomi depresije, fizično funkcioniranje in domene splošnega zdravja (fizično 
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in mentalno zdravje). Pri posameznikih z nižjo vrednostjo EDSS sta simptoma utrujenosti 

in kognicije slabša v primerjavi s splošno populacijo. Pri primerjavi po starosti so avtorice 

ugotovile, da se nekateri simptomi izboljšajo s starostjo (anksioznost in motnje spanja), 

nekatere pa se poslabšajo (fizično funkcioniranje in splošno fizično zdravje). 

N. Yozbatiran, Baskurt, Z. Baskurt, Ozakbas in E. Idiman (2006) so v raziskavi 

ugotavljali povezavo med motoričnimi funkcijami zgornjih okončin, utrujenostjo, 

kognitivnimi funkcijami in kakovostjo življenja oseb z MS. Osebe z MS so dosegale 

statistično pomembno nižje rezultate pri merjenju motoričnih funkcij zgornjih okončin in 

kognitivnega funkcioniranja ter povečano utrujenost v primerjavi z zdravimi 

posamezniki. Rezultati so pokazali, da so okvare v motoričnem funkcioniranju zgornjih 

okončin vplivale na fizično domeno kakovosti življenja. Avtorji (prav tam) opozarjajo, da 

so okvare v funkcionalnosti zgornjih okončin pomemben dejavnik, ki vpliva na 

nezmožnost opravljanja vsakodnevnih aktivnosti.  

Pomen ustreznega ocenjevanja različnih vidikov funkcioniranja posameznika z MS in 

njegovo povezavo s kakovostjo življenja raziskujejo tudi v slovenskem prostoru. 

Koprivnik, Magdič in T. Hojs Fabjan (2017, str. 17) so raziskovali »[…] povezavo med 

stopnjo nevrološke prizadetosti, funkcionalnimi testi, kakovostjo življenja in utrujenostjo 

glede na obliko in trajanje bolezni ter spol in starost bolnika«. V raziskavi je sodelovalo 

258 oseb z MS, od tega je bilo 75 % žensk. V raziskavi je bilo 168 oseb z recidivno-

remitentno obliko MS. Avtorji so ugotovili, da so posamezniki z napredujočo obliko MS 

dosegali »[…] višjo stopnjo oviranosti na področjih ravnotežja, koordinacijskih spretnosti 

rok, hitrosti hoje, kognitivnih funkcij in slabše kakovosti življenja« (Koprivnik, Magdič 

in Hojs Fabjan, 2017, str. 18). 

Slabšanje fizičnega stanja osebe z MS lahko vpliva tudi na mentalno zdravje osebe. 

Berzins idr. (2017) so v longitudinalni študiji ugotovili, da se tveganje za razvoj 

depresivnost pri osebah z MS poveča z večanjem števila simptomov MS. Pri tem pa so 

različne oblike simptomov različno vplivale na pojavljanje depresivnosti. Največjo 

statistično pomembno povezanost so pokazali simptomi šibkosti v telesu, izgube ali 

meglenega vida na eno oko in motnje mokrenja ter izločanja blata. Med dejavniki 

tveganja za razvoj depresivnosti pri osebah z MS so avtorji izpostavili uporabo zdravil za 

zdravljenje anksioznosti ter uporabo zdravila za izboljšanje spanja in spolno zlorabo v 

obdobju otroštva. 

Podobno so ugotovili tudi Nourbakhsha, Julianb in E. Waubant (2016). Rezultati 

longitudinalne študije so pokazali, da so spremembe na področju stopnje oviranosti in 

depresije povezane s spremembami na fizični domeni kakovosti življenja. Avtorji so prišli 

do spoznanja, da so utrujenost, depresija, kognicija in oviranost neodvisno povezane s 

kakovostjo življenja oseb v začetni fazi razvoja MS. 

Celoten postopek postavljanja diagnoze MS je predvsem osredotočen na fizično stanje 

posameznika. M. Gavelova idr. (2015) so v raziskavi opozorili na dejstvo, da so nevrologi 

večinoma bolj osredotočeni na fizično dimenzijo kakovosti življenja in ne tudi na 
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mentalno. Pri tem opozarjajo na pomen upoštevanja tudi mentalnega funkcioniranja osebe 

z MS. 

Zaradi slabšega zdravstvenega stanja posameznik težje ohranja svojo zaposlitev. 

Posledično to lahko vpliva na socialno-ekonomski položaj osebe z MS. N. Černigoj-Sadar 

(1996) poudarja, da socialno-ekonomski položaj ter psihične in duhovne sposobnosti 

posameznika vplivajo na preživljanje prostega časa. Višji kot je posameznikov socialno-

ekonomski položaj, večja je tudi možnost izbire prostočasnih dejavnosti. Boljše kot so 

posameznikove psihične in duhovne sposobnosti, lažje si bo vzel čas za odmik in 

vzpostavljanje psihofizičnega ravnotežja. Pri nudenju pomoči na področju kakovosti 

življenja oseb z MS je treba izboljšati njihove duhovne sposobnosti, jih opremiti s 

strategijami soočanja. Le tako se bodo uspešno soočali z nihanji v svojem zdravstvenem 

stanju. 

4.3 OSEBNI RAZVOJ 

»Izobrazba ni samo odločilna pri dostopu do različnih materialnih in nematerialnih virov, 

ampak tudi pri njihovem ustvarjanju, kontroli in izkoriščanju. Zato ima poleg 

zaposlitvenega statusa najpomembnejšo vlogo pri kopičenju materialnega pomanjkanja in 

obsegu socialnih stikov« (Černigoj-Sadar in Brešar, 1996b, str. 271). 

Pomen izobrazbe oseb z MS na njihovo kakovost življenja so raziskovali nekateri tuji 

avtorji. K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) so v longitudinalni študiji 

raziskovali pokazatelje kakovosti življenja pri osebah z recidivno remitentno obliko MS. 

Avtorji pa ugotavljajo, da je dejavnik imeti višjo izobrazbo varovalni dejavnik za boljšo 

kakovost življenja skozi čas.  

Enako so ugotovili tudi Sandia idr. (2017). Rezultati raziskave so pokazali, da je višja 

stopnja izobrazbe pri ženskah z MS varovalni dejavnik. Pri ženskah z univerzitetno 

izobrazbo je bilo namreč manj pojavnosti kognitivnih motenj kakor pri ženskah z nižjo 

stopnjo izobrazbe. Ugotovili so, da so osebe z nižjo izobrazbo imele dvakrat večjo 

možnost za razvoj kognitivnih motenj v primerjavi z osebami, ki imajo univerzitetno 

izobrazbo.   

Na zmožnost pridobivanja osnovne ali nadaljnje izobrazbe vpliva tudi osebna 

usposobljenost posameznika. Pri osebah z MS je lahko prisotna slabša osebna 

usposobljenost tako na kognitivnem, socialnem kot tudi praktičnem vidiku. 

Sandia idr. (2017) navajajo, da so kognitivne motnje pogost spremljajoč simptom MS. Je 

eden od pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na kakovost življenja oseb z MS. Poleg tega 

so kognitivne motnje eden od glavnih dejavnikov pri izgubi zaposlitve oseb z MS. Avtorji 

navajajo, da je prevalenca kognitivnih motenj višja pri ženskah z vrednostjo EDSS, višjo 

od 2, za kar 27,1 %. V raziskavi se je kot najbolj okvarjen kognitivni proces pokazala 

hitrost procesiranja informacij.  
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Tudi slovenski strokovnjaki so ugotovili velik vpliv kognitivnih procesov na kakovost 

življenja oseb z MS. Koprivnik, Magdič in T. Hojs Fabjan (2017) so ugotovili, da je na 

kakovost življenja oseb z recidivno-remitentno obliko MS vplival predvsem kognitivni 

deficit.  

Kljub morebitnemu negativnemu izidu na področju osebnega razvoja je treba poudariti, 

»[…] da so med osebami z MS tudi vrhunski strokovnjaki, uspešni raziskovalci in veliki 

humanisti« (Denišlič, 2006k, str. 34). 

4.4 ČUSTVENO DOBRO POČUTJE 

Večina avtorjev, ki raziskujejo kakovost življenja oseb z MS, opozarja na povezanost 

fizičnega in čustvenega stanja posameznika.  

Tako so K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) v longitudinalni študiji 

ugotovili, da dlje trajajoča MS statistično pomembno vpliva na težje sprejemanje bolezni. 

EDSS-vrednost oseb z MS pa je vplivala na psihološko blagostanje.  

Berzins idr. (2017) so v longitudinalni študiji raziskovali pojavnost in potencialne 

dejavnike tveganja za razvoj depresivnosti pri osebah z MS. Raziskava je vključevala 182 

oseb z MS, od tega 136 žensk in 46 moških. Avtorji so ugotovili, da med največje 

dejavnike tveganja za pojav depresivnosti pri osebah z MS spadajo utrujenost, nižja 

stopnja mobilnosti, vzdržljivost, samopodoba, samoučinkovitost in način spopadanja z 

življenjskimi izzivi. Kot ključno vlogo pri razvoju depresije so avtorji izpostavili 

strategijo soočanja s stresom. Ugotovili so, da so posamezniki, ki so se s stresom soočali 

v nalogo usmerjeno, imeli nižjo pojavnost depresivnosti. Tisti posamezniki, ki pa izbirali 

strategijo čustvenega soočanja, pa so imeli večjo stopnjo pojavnosti depresije. Ravno tako 

se je pokazala statistično pomembna povezanost za tveganje za depresivnost, če je 

posameznih ocenjeval sebe kot nezmožnega soočanja z zahtevami vsakodnevnega 

življenja ali različnih kriz.  

Nourbakhsha, Julianb in E. Waubant (2016) so v longitudinalni študiji ugotovili, da so 

spremembe na področju kognicije in utrujenosti povezane s spremembami na mentalni 

domeni kakovosti življenja oseb z MS.  

Nekateri od pogostih simptomov MS so tudi čustvena nihanja, depresija, občutki žalosti 

in jeze. Labiano-Fontcuberta, Mitchell, S. Moreno-García, V. Puertas-Martín in Benito-

León (2015) so v raziskavi ugotovili, da so ravno občutki jeze pomemben pokazatelj nižje 

kakovosti življenja pri ženskah z MS.  

Na oceno kakovosti življenja vplivajo tudi občutki tesnobe. A. L. Hayter, Salkovskis, 

Silber, in Morris (2016) so v študiji ugotovili, da osebe z MS z višjo stopnjo anksioznosti 

poročajo slabšo kakovost življenja ne glede na njihovo stopnjo oviranosti.  

Wilski in Tasiemski (2016) sta v raziskavi ugotovila, da občutki samoučinkovitosti in 

samopodoba oseb z MS pomembno vplivajo na kakovost življenja. Ugotovila sta, da so 
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mlajše osebe z MS, ki so višje ocenjevale samoučinkovitost in samopodobo, poročale tudi 

boljše rezultate kakovosti življenja. 

Pomemben vpliv na vsakodnevno čustveno počutje oseb z MS ima tudi stres. Stres ima 

zelo negativen vpliv na pojavnost bolezni. »Napetost in trenja v družini in poklicnem 

življenju so najpogosteje omenjeni vzroki poslabšanja simptomov bolezni« (Denišlič, 

2006s, str. 32). 

4.5 SAMOODLOČANJE 

S postavitvijo in soočanjem z diagnozo MS se mnogim posameznikom lahko porušijo 

osebni cilji, pričakovanja in vrednote, ki so jih imeli postavljene pred tem. »Bolezen 

namreč lahko pomembno vpliva na bolnikovo življenjsko pot, na njegovo šolanje, 

partnerstvo in družino« (Denišlič, 2006p, str. 87). Mladim osebam z MS, ki so imele cilj 

pridobiti zahtevnejši in bolj dinamičen poklic, strokovnjaki odsvetujejo nadaljnje šolanje 

(prav tam). 

Mlajše osebe z MS, predvsem ženske, se po postavitvi diagnoze soočajo s strahom pred 

ustvarjanjem lastne družine (Kambič Budkovič, 2006). MS lahko vpliva na uresničevanje 

osebnih ciljev, vrednot, zato so osebe z MS pogosto v negotovosti in občutijo dodaten 

stres. Kambič Budkovič (2006) poudarja, da je uresničevanje osebnih vrednost, kot je 

ustvarjanje družine, pogosto vezano tudi na pomoč bližnjih članov družine osebe z MS.  

Na področju razvijanja višje avtonomije in osebne kontrole oseb z MS imajo pomembno 

vlogo prostovoljne organizacije. Združenje MS Slovenije poskuša »[…] omogočiti 

osebam z MS kakovostno, samostojno in neodvisno življenje« (Kambič-Budkovič, 2002, 

str. 15). 

4.6 MEDOSEBNI ODNOSI 

K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) so ugotovili, da je dlje trajajoča 

MS statistično pomembno povezana z nižjimi rezultati na dimenzijah odnosov z družino, 

čustvenega in spolnega življenja. Ugotovili so tudi, da samski posamezniki poročajo nižje 

rezultate na dimenzijah psihološkega blagostanja in splošnega mentalnega stanja kakor 

posamezniki, ki so v partnerski zvezi. Poudarjajo, da je dejavnik imeti partnerja varovalni 

dejavnik za boljšo kakovost življenja oseb z MS. 

D. Amtmann, A. M. Bamer, J. Kim, H. Chung in R. Salem (2017) so v raziskavi tudi 

opazili, da se z višanjem vrednosti EDSS slabšajo rezultati na področju socialnih vlog. 

Ugotovili so tudi, da se s starostjo slabša zadovoljstvo s socialnimi vlogami. 

Qaderi in Khoei (2014) sta v študiji raziskovala odnos med spolnimi motnjami in 

kakovostjo življenja. Ugotovila sta, da sta omenjeni področji med seboj statistično 

pomembno povezani. Ugotovila sta tudi visoko povezanost med motnjami spolnosti in 

socialnim funkcioniranjem žensk z MS.   
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M. Zamani, A. Tavoli, Khasti, N. Sedighimornani in Zafar (2017) so ugotavljali učinke 

spolne terapije na kakovost življenja žensk z MS. Ugotovili so, da so ženske z MS, ki so 

bile vključene v terapijo, pokazale statistično pomemben napredek na področju želje po 

spolnem odnosu, števila spolnih motenj, zadovoljstva, splošne kakovosti življenja, ravni 

energije, kognitivnih funkcij in socialnih funkcij. Poleg tega so bile ženske z MS manj 

omejene na področju svojih socialnih vlog zaradi manjših čustvenih in zdravstvenih 

težav.   

4.7 SOCIALNA VKLJUČENOST 

Costa (2017) je v raziskavi analiziral odnos med mrežo socialne pomoči in kakovostjo 

življenja pri osebah z MS. V raziskavo je bilo vključenih 150 oseb z MS, od tega 70,7 % 

žensk. Rezultati so pokazali, da imajo sestava mreže socialne pomoči, vključenost v 

socialne skupine in prostovoljstvo pomembno vlogo pri kakovosti življenja oseb z MS. 

Statistično pomembno povezanost je avtor ugotovil med številom sorodnikov ter 

prijateljev, sodelovanjem v športnih skupinah, sodelovanjem pri sestankih, sodelovanjem 

pri prostovoljnem delu in mentalni dimenziji kakovosti življenja. Enake ugotovitve so 

bile tudi na fizični domeni kakovosti življenja, razen na področju števila prijateljev. Avtor 

poudarja, da morajo strokovnjaki spodbujati osebe z MS, da se vključujejo v različne 

socialne skupine, saj to pozitivno vpliva na kakovost življenja. 

Vsakemu posamezniku z MS pripadajo pravice iz pokojninskega in invalidskega varstva. 

O pripadajočih bonitetah so osebi z MS lahko v pomoč »[…] socialne delavke, referenti 

na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, osebje Združenja multiple skleroze 

in posebna knjižica« (Gradišek, 2006, str. 69). 

Eno od pomembnejših prostovoljnih društev na področju socialnega varstva in pomoči 

osebam z MS je Združenje multiple skleroze Slovenije. »Združenje deluje na podlagi 

Zakona o društvih in Zakona o invalidskih organizacijah kot enovita organizacija na 

območju celotne države« (Kranjc, 2006, str. 89). Eden od pomembnejših programov 

delovanja društva se navezuje prav na doseganje boljše kakovosti življenja oseb z MS v 

njihovem vsakodnevnem okolju (prav tam).  

4.8 PRAVICE 

Osebe z MS lahko uveljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 

so osnovane znotraj Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Denišlič, 

2003). »Za odločanje o pravicah iz omenjenega zakona je potrebna ocena invalidnosti, ki 

jo ugotovi invalidska komisija pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje« 

(Denišlič, 2003, str. 61). 
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Osebam z MS glede na stopnjo telesne okvare nato pripada (Denišlič, 2003, str. 62): 

- pravica do nadomestila, »če je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe izven 

dela, ko je telesna okvara ocenjena z najmanj 50%«,  

- pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, ki pripada tistim posameznikom z MS, 

»ki niso več zmožni sami zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb, so slepi, 

potrebujejo stalni nadzor ali pa je njihova zmožnost gibanja bistveno zmanjšana 

(najmanj 70 %)«. 

Na ohranjanje delovnega mesta vplivajo dostopnost do zdravljenja bolezni, razumevanje 

delodajalcev in sodelavcev ter tudi Združenje multiple skleroze Slovenije z ozaveščanjem 

družbe. 

Tisti osebi z MS, ki je popolnoma nezmožna za opravljanje dela, pripada invalidska 

pokojnina. Invalidska pokojnina pripada tudi tisti osebi z MS, pri kateri je delovna 

zmožnost zmanjšana za 50 % ali več in ji ni zagotovljena poklicna rehabilitacija zaradi 

starosti nad 50 let (»Pregled pravic in olajšav«, 1995). 

Če posameznik z MS ustreza pogojem, ki so opredeljeni v Zakonu o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, mu pripadata tudi varstveni dodatek in invalidnina. 

Tista oseba z MS, katere telesne okvara je manjša od 50 % in ni več zmožna opravljati 

dela s polnim delovnim časom, ima »[…] pravico do dela s skrajšanim delovnim časom 

do polnega in pravico do delne invalidske pokojnine« (»Pregled pravic in olajšav«, 1995, 

str. 9). 

Osebi z MS, ki ima telesno okvaro 50 % ali več in pred postavitvijo diagnoze ni dopolnila  

50 let, pripada tudi pravica do poklicne rehabilitacije (prav tam). V poklicni rehabilitaciji 

se oseba z MS »[…] strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo 

tako, da se lahko ustrezno razporedi oziroma zaposli in ponovno vključi v delovno okolje 

oziroma se usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se ji ustrezno prilagodi 

delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki« (»Pregled pravic in olajšav«, 1995, 

str. 11). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Dobiti diagnozo MS pomeni velik pretres za mlado osebo. Bolezen nastopi nenadoma, 

kar onemogoča takojšno prilagoditev na novo zdravstveno stanje. MS s svojo nevrološko 

simptomatiko pomembno vpliva na uspešno funkcioniranje osebe z MS na različnih 

področjih udejstvovanja. Bolezen tako postane vseživljenjska sopotnica in lahko vpliva 

tudi na posameznikovo kakovost življenja. Osrednji problem naše raziskave je ugotoviti, 

ali obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivni oceni kakovosti življenja med 

mlajšimi ženskami z MS, ki imajo bolezen krajši čas, ter starejšimi ženskami z MS, ki 

imajo bolezen dlje časa. Obstoj statistično pomembnih razlik v subjektivni oceni 

kakovosti življenja nas zanima na področjih, ki so jih opredelili Schalock, Bonham in 

Verdugo (2008): medosebni odnosi, socialna vključenost, osebni razvoj, fizično dobro 

počutje, samoodločanje, materialna blaginja, čustveno dobro počutje in pravice.  

V raziskavi želimo tudi ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na subjektivno zaznavo 

kakovosti življenja žensk z MS. Zanima nas, ali starost, stopnja oviranosti, izobrazba, 

zaposlitveni status, zakonski stan, kraj bivanja in leta trajanja bolezni statistično 

pomembno vplivajo na subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših in starejših žensk z 

MS.  

5.2 CILJ RAZISKAVE 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali obstaja statistično pomembna razlika med subjektivno 

oceno kakovosti življenja žensk z MS v zgodnji odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas, in 

žensk z MS v srednji odraslosti, ki imajo bolezen dlje časa. 

V okviru raziskave želimo ugotoviti: 

1. ali obstajajo razlike v ocenjevanju ravni kakovosti življenja med mlajšimi ženskami z 

MS in starejšimi ženskami z MS, 

2. ali obstajajo razlike v ocenjevanju ravni kakovosti življenja med ženskami, ki imajo 

MS krajši čas, in ženskami, ki imajo MS dlje časa, 

3. kateri dejavniki so tisti, ki pozitivno ali negativno vplivajo na ocenjevano raven 

kakovosti življenja žensk z MS. 

5.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

V raziskavi postavljamo naslednje raziskovalne hipoteze: 

1. Na področju materialne blaginje obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivni 

oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

2. Na področju fizičnega dobrega počutja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 
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3. Na področju osebnega razvoja obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivni 

oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

4. Na področju čustvenega dobrega počutja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

5. Na področju samoodločanja obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivni 

oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

6. Na področju medosebnih odnosov obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

7. Na področju socialne vključenosti obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

8. Na področju pravic obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivni oceni 

kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

5.4 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava je bila izvedena s pomočjo deskriptivne in kavzalne neeksperimentalne 

metode. Raziskovalni pristop je bil kvantitativna raziskava. 

5.4.1 Opis vzorca 

Način vzorčenja za namen raziskave je bil priložnostni. V raziskavo sta bili vključeni dve 

skupini žensk z recidivno-remitentno obliko MS: 30 mlajših žensk, ki imajo MS krajši 

čas, ter 30 starejših žensk, ki imajo MS daljši čas.  

Starostne meje posamezne skupine smo oblikovali na osnovi teorije razvojne psihologije. 

Mlajše ženske so tiste, ki po razvojni psihologiji spadajo v zgodnjo odraslost (od 21 do 39 

let), med starejše ženske pa tiste, ki po razvojni psihologiji spadajo v srednjo odraslost 

(od 40 do 59 let). Meja trajanja bolezni v obeh skupinah je 8 let. Po spremenljivki »krajši 

čas trajanja bolezni« obravnavamo posameznice, ki imajo MS do vključno 7 let, in po 

spremenljivki »daljši čas trajanja bolezni« tiste posameznice, ki imajo MS vključno 8 let 

in več. 

Osnovni kriteriji, ki smo jih upoštevali pri izbiri oseb z MS, so bili: 

- osebe so ženskega spola, 

- postavljena diagnoza recidivno-remitentne oblike MS, 

- ženske v zgodnji odraslosti imajo MS do vključno 7 let, 

- ženske v srednji odraslosti imajo MS 8 let in več. 

Vzorec vseh vključenih žensk z MS je v raziskavi predstavljal 30 (50 %) mlajših žensk, ki 

imajo MS krajši čas, in 30 (50 %) starejših žensk, ki imajo MS dlje časa.  
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Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca žensk z MS glede na starost in čas trajanja 

bolezni 

5.4.1.1 Starost udeleženk v posamezni raziskovalni skupini 

Med ženskami z MS v zgodnji odraslosti je znašala povprečna starost 31,90 leta. Najnižja 

starost je znašala 21 let, najvišja pa 39 let. 

Med ženskami z MS v srednji odraslosti je znašala povprečna starost 47,63 leta. Najnižja 

starost je znašala 41 let, najvišja pa 56 let.   

Tabela 6: Starost žensk z MS v posamezni skupini 

 Starost 

Mlajše ženske z MS
1
 

M 31,90 

SD 5,02 

Min 21,00 

Maks  39,00 

Starejše ženske z MS
2
 

M 47,63 

SD 3,97 

Min 41,00 

Maks  56,00 

5.4.1.2 Stopnja oviranosti udeleženk v posamezni raziskovalni skupini po EDSS 

lestvici 

Ženske z MS v zgodnji odraslosti so imele v povprečju vrednost po letvici EDSS 1,63. 

Najvišja vrednost je znašala 3,5, najnižja pa 0.  

Med posameznicami z MS v srednji odraslosti je bila povprečna vrednost po lestvici 

EDSS 3,0. Najvišja vrednost je znašala 6, najnižja pa 1. 

                                                           
1
 S terminom »mlajše ženske MS« opredeljujemo ženske v zgodnji odraslosti, ki imajo MS do vključno 7 

let. 
2
 S terminom »starejše ženske MS« opredeljujemo ženske v srednji odraslosti, ki imajo MS 8 let in več. 

50% 50% 
Mlajše ženske, ki imajo MS 

krajši čas 

Starejše ženske, ki imajo MS dlje 

časa 
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Tabela 7: Stopnja oviranosti žensk z MS v posamezni skupini 

 Oviranost po EDSS 

Mlajše ženske z MS 

M 1,63 

SD 1,08 

Min 0,00 

Maks  3,50 

Starejše ženske z MS 

M 3,00 

SD 1,49 

Min 1,00 

Maks  6,00 

5.4.1.3 Zakonski stan  

Ženske z MS v zgodnji odraslosti so izbirale samo med dvema možnostma – poročeni in 

samski stan. Poročenih posameznic je bilo 22 (73,3 %), samskih pa 8 (26,7 %). 

Ženske z MS v srednji odraslosti so izbirale vse možnosti. Poročenih posameznic je bilo 

21 (70 %), samske so bile 4 (13,3 %), ločene 4 (13,3 %) in ena vdova (3,3 %). 

Tabela 8: Zakonski stan žensk z MS v posamezni skupini 

 f % 

Mlajše ženske z MS 
Poročena 22 73,3 

Samska 8 26,7 

Starejše ženske z MS 

Poročena 21 70,0 

Ločena 4 13,3 

Vdova 1 3,3 

Samska  4 13,3 

5.4.1.4 Kraj bivanja 

Med ženskami z MS v zgodnji odraslosti je največ posameznic živelo v manjšem mestu  

(70 %), sledi velemesto (16,7 %) in nato vas (13,3 %).  

Med posameznicami z MS v srednji odraslosti je največ posameznic živelo v manjšem 

mestu (50 %), sledi vas (30 %) in nato velemesto (20 %). 
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Tabela 9: Kraj bivanja žensk z MS v posamezni skupini 

 f % 

Mlajše ženske z MS 

Velemesto 5 16,7 

Manjše mesto 21 70,0 

Vas 4 13,3 

Starejše ženske z MS 

Velemesto 6 20,0 

Manjše mesto 15 50,0 

Vas 9 30,0 

5.4.1.5 Izobrazba  

Med ženskami z MS v zgodnji odraslosti je največ posameznic imelo srednješolsko 

izobrazbo (46,7 %), sledijo univerzitetna izobrazba (23,3 %), visoka izobrazba (13,3 %), 

višja izobrazba (6,7 %) ter doktorat (6,7 %). Samo ena posameznica je imela zgolj 

osnovnošolsko izobrazbo (3,3 %). 

Tudi med ženskami z MS v srednji odraslosti je največ posameznic imelo srednješolsko 

izobrazbo (63,3 %), sledijo visoka izobrazba (10 %), univerzitetna izobrazba (10 %) ter 

opravljeni magisterij (10 %). Samo ena posameznica je imela zgolj osnovnošolsko 

izobrazbo (3,3 %) ter ena doktorat (3,3 %). 

Tabela 10: Izobrazba žensk z MS v posamezni skupini 

 f % 

Mlajše ženske z MS 

Osnovnošolska izobrazba 1 3,3 

Srednješolska izobrazba 14 46,7 

Višja izobrazba 2 6,7 

Visoka izobrazba 4 13,3 

Univerzitetna izobrazba 7 23,3 

Doktorat  2 6,7 

Starejše ženske z MS 

Osnovnošolska izobrazba 1 3,3 

Srednješolska izobrazba 19 63,3 

Visoka izobrazba 3 10,0 

Univerzitetna izobrazba 3 10,0 

Magisterij 3 10,0 

Doktorat 1 3,3 

5.4.1.6 Zaposlitev  

Ženske z MS v zgodnji odraslosti so bile najpogosteje zaposlene za polni delovni čas  

(43,3 %), sledi zaposlitev za krajši delovni čas (40 %). Tri posameznice so bile študentke  

(10 %), dve pa nezaposleni (6,7 %). 
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Med ženskami z MS v srednji odraslosti je bilo največ posameznic zaposlenih za krajši 

delovni čas (43,3 %). Deset posameznic je bilo že upokojenih (33,3 %), sedem pa jih je 

opravljalo zaposlitev za polni delovni čas (23,3 %).  

Tabela 11: Zaposlitveni status žensk z MS v posamezni skupini 

 f % 

Mlajše ženske z MS 

Zaposlitev za polni čas 13 43,3 

Zaposlitev za krajši čas 12 40,0 

Nezaposlena 2 6,7 

Študentka 3 10,0 

Starejše ženske z MS 

Zaposlitev za polni čas 7 23,3 

Zaposlitev za krajši čas 13 43,3 

Upokojena 10 33,3 

5.4.1.7 Značilnosti in potek bolezni  

Ženske z MS v zgodnji odraslosti so imele v povprečju bolezen 4,46 leta. Najkrajši čas 

trajanja je znašal 8 mesecev, najdaljši pa 7 let.  

Ženske z MS v srednji odraslosti so imele v povprečju bolezen 13,1 leta. Najkrajši čas 

trajanja je znašal 8 let, najdaljši pa 27 let. 

Tabela 12: Trajanje MS pri ženskah v posamezni skupini (v letih) 

 Trajanje MS (v letih) 

Mlajše ženske z MS 

M 4,46 

SD 1,82 

Min  0,67 (8 mesecev) 

Maks  7,00 

Starejše ženske z MS 

M 13,10 

SD 5,55 

Min  8,00 

Maks  27,00 

  

Poleg let trajanja bolezni nas je tudi zanimalo, katere simptome in v kakšnem obsegu 

imajo ženske z MS. Posamezne simptome smo združili v skupine glede na opredelitev v 

teoriji. Oblikovali smo skupine motenj občutljivosti ter senzorične motnje (mravljinčenje, 

občutek iglic v telesu, vrtoglavica, dvojni vid itd.), motnje govornega aparata (zatikanje 

pri govoru, težave pri požiranju itd.), občutki bolečine (krči, bolečine v hrbtu itd.), 

ohromelost (v okončinah, obraznega živca itd.), motnje mokrenja, odvajanja blata ter 

spolne motnje (zaprtje, uhajanje blata itd.), utrudljivost, psihične motnje (depresija, žalost 

itd.) in spoznavne motnje (težave pomnjenja, pozornosti itd.). Ugotovitve so prikazane v 

tabeli 13.  
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Tabela 13: Prisotnost simptomov pri ženskah z MS v posamezni skupini 
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Mlajše 

ženske 

z MS 

M 1,87 0,23 0,53 0,57 0,73 1,33 1,20 1,23 

SD 1,72 0,77 0,82 1,07 0,91 0,71 1,24 1,48 

Starejše 

ženske 

z MS 

M 2,72 0,40 1,27 1,27 1,50 1,10 1,03 1,37 

SD 2,40 0,68 1,14 1,36 1,20 0,66 1,07 1,33 

Izračunane povprečne vrednosti nam povedo, da ženske v zgodnji odraslosti, ki imajo MS 

krajši čas, poročajo o večjem številu prisotnih simptomov na področju utrudljivosti in 

psihičnih motenj. Pri vseh ostalih simptomih so ženske v srednji odraslosti, ki imajo MS 

dlje časa, poročale večje število simptomov. Najmanj prisotni simptomi so bili vezani na 

področje motnje govornega aparata. Najvišje povprečne vrednosti so pri obeh skupinah 

bile na področju motenj občutljivosti in senzoričnih motenj.  

5.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vprašalnik je bil razdeljen 71 ženskam z MS, s katerimi smo stik vzpostavili s pomočjo 

dr. Alenke Horvat Ledinek. Ta je ankete razdelila ustreznim kandidatkam med 

ambulantnim pregledom na nevrološkem oddelku Poliklinike v Ljubljani.  

Zaradi želja žensk z MS smo izdelali tudi spletno obliko ankete, ki smo jo posredovali 

ustreznim kandidatkam prek elektronske pošte. Rešenih anket prek spleta je bilo 13. 

Od 71 razdeljenih anket smo dobili 60 ustrezno izpolnjenih, primernih za statistično 

obdelavo in interpretacijo.  

Anketiranke smo pred izpolnjevanjem anket povprašali o pripravljenosti za sodelovanje. 

Vsem udeleženkam je bil namen raziskave predhodno natančno predstavljen. Ženske, ki 

so sodelovale v raziskavi, so k reševanju anket pristopile prostovoljno. Vprašalnik je bil 

anonimen. 

5.6 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTARIJA 

Izvedena raziskava je bila kvantitativna. Podatki so bili zbrani s pomočjo tehnike 

anketiranja z vprašalnikom zaprtega tipa (priloga 1). Del vprašalnika, ki smo ga uporabili, 

je sestavila Polona Jevšnik in ga uporabila v magistrskem delu z naslovom Subjektivna 

ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače (Jevšnik, 2014; Tkalec, 2016). Pred 
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izdelavo prilagojenega vprašalnika za potrebe naše raziskave in izvedbo empirične 

raziskave smo pridobili dovoljenje za uporabo vprašalnika. 

Vprašalnik je bil razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop vprašalnika je zajel nekatere 

demografske značilnosti udeleženk (starost, stopnja gibalne oviranosti po lestvici EDSS, 

zakonski stan, kraj bivanja, izobrazba, zaposlitev), trajanje bolezni, simptome oz. motnje, 

ki se izražajo pri posamezni udeleženki, ter uporabo postopkov zdravljenja.  

Drugi sklop vprašalnika je vključeval trditve, ki se nanašajo na osem področij, ki jih v 

raziskavah za merjenje kakovosti življenja navajajo Schalock, Bonham in Verdugo 

(2008): materialna blaginja, fizično dobro počutje, čustveno dobro počutje, 

samoodločanje, osebni razvoj, medosebni odnosi, socialna vključenost in pravice. Med 

proučevanjem literature smo ugotovili, da so navedena področja kakovosti življenja 

pomembna tudi za osebe z MS. Drugi del vprašalnika je predstavljal podatke, ki smo jih 

uporabili za vpogled v subjektivno zaznavo kakovosti življenja na omenjenih področjih. 

Trditve v vprašalniku so vrednotene s petstopenjsko lestvico Likertovega tipa.  

5.6.1 Merske karakteristike instrumentarija 

Za potrebe naše raziskave smo merski instrumentarij prilagodili in ga hkrati pretvorili v 

spletno obliko. Ustreznost obeh smo preverili s pilotno študijo. Prva oblika merskega 

instrumentarija je bila preverjana na vzorcu dveh ustreznih kandidatk. S pilotno študijo 

smo želeli odkriti pomanjkljivosti trditev in vprašanj. Na podlagi njunih opazk smo 

instrumentarij še nekoliko spremenili.  

S pomočjo merskih karakteristik instrumentarija smo ocenili njegovo diagnostično in 

prognostično uporabnost.  

Objektivnost anketiranja je bila zagotovljena z jasno postavljenimi navodili. Objektivnost 

vrednotenja odgovorov smo zagotovili z natančno določenimi kategorijami vrednotenja 

odgovorov in vprašanji zaprtega tipa. 

Diskriminativnost smo dosegli z ustrezno razpršenostjo odgovorov. Pri atributivnih 

spremenljivkah (prvi del instrumentarija) smo diskriminativnost dosegli z večjim 

številom kategorij. Pri numeričnih spremenljivkah (drugi del instrumentarija) pa smo 

diskriminativnost dosegli s petstopenjsko ocenjevalno lestvico. 

Zanesljivost merskega instrumentarija smo preverili s pomočjo Cronbachovega 

koeficienta alfa, ki za prvi del instrumentarija znaša 0,899 in za drugi del 0,947. To 

pomeni, da obstaja zelo visoka stopnja zanesljivosti. 

Vsebinsko veljavnost merskega instrumentarija je preverila skupina strokovnjakov z 

logično analizo vsebine anketnih trditev. 
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5.7 SPREMENLJIVKE 

5.7.1 Neodvisne spremenljivke 

V raziskavi smo uporabili naslednje spremenljivke:  

- starost, 

- stopnja oviranosti po lestvici EDSS, 

- zakonski stan, 

- kraj bivanja, 

- izobrazba, 

- zaposlitev ter 

- značilnosti in trajanje bolezni.  

5.7.2 Odvisne spremenljivke 

Odvisne spremenljivke, ki smo jih uporabili v raziskavi, se navezujejo na področja 

kakovosti življenja. Spremenljivke in njihova vsebina so prikazane v tabeli 14. 

Tabela 14: Opis spremenljivk kakovosti življenja (Tkalec, 2016, str. 46–48) 

Področja Spremenljivke Vsebina spremenljivk 

M
a
te

ri
a
ln

a
 

b
la

g
in

ja
 

Zadovoljstvo s plačilom Finančno stanje (dohodki, dajatve) 

Zmožnost finančne skrbi 

zase/družino 
Zaposlitev (delo, status) 

Sposobnost za delo Občutek sposobnosti za delo 

Ovire – zaposlitev 
Ovire za zaposlitev zaradi sekundarnih 

posledic 

F
iz

ič
n

o
 d

o
b

ro
 

p
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tj
e
 

Zdravje 
Zdravje (delovanje, simptomi, sposobnosti); 

zdravstvena oskrba 

Ovire – dnevna opravila 
Ovire za vsakodnevna opravila zaradi 

sekundarnih posledic 

Kapacitete – dnevna opravila 
Vsakodnevne dejavnosti (spretnosti, skrb 

zase, mobilnost) 

Prostočasne dejavnosti 
Način preživljanja prostega časa (rekreacija, 

hobiji) 

O
se

b
n

i 
ra

zv
o
j 

Izobraževanje Želja po izobraževanju (dosežki, status) 

Ovire – izobraževanje 
Ovire za izobraževanje zaradi sekundarnih 

posledic 

Koncentracija Zmožnost koncentracije pri učenju, delu 

Premagovanje ovir Način premagovanja ovir 

Osebna usposobljenost 
Zadovoljstvo z osebno usposobljenostjo 

(kognitivno, socialno, praktično) 

Uspeh 
Doživljanje uspešnosti (uspeh, dosežki v 

življenju) 

Produktivnost Doživljanje produktivnosti v življenju 
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(nadaljevanje tabele 14) 

Področja Spremenljivke Vsebina spremenljivk 
Č

u
st

v
en

o
 d

o
b

ro
 

p
o
ču

tj
e
 

Zadovoljstvo z življenjem 

Doživljanje zadovoljstva (užitek, 

razpoloženje), zmanjšanje stresa 

(predvidljivost in nadzor) 

Optimizem, upanje, realnost Pozitivni način sprejemanja življenja 

Smisel življenja Življenje, ki je vredno, ga cenijo 

Sprejemanje sebe 
Samopodoba (identiteta, samovrednotenje, 

dobro mnenje o sebi) 

Počasen napredek Sprejemanje počasnega napredka 

Varnost Občutek varnosti 

S
a
m

o
o
d

lo
ča

n
je

 Osebna kontrola 
Občutek osebne kontrole, avtonomije 

(neodvisnost) 

Upoštevanje odločitev, 

vrednost 

Upoštevanje posameznikovih ciljev in 

osebnih vrednot (želja, pričakovanj, mnenj) 

Osebne izbire 
Možnost samostojnih izbir (kam bodo šli, s 

kom, poraba denarja itd.) 

Samostojno odločanje 
Odločanje drugih o posameznikovem 

življenju 

M
ed

o
se

b
n

i 
o
d

n
o
si

 

Razumevanje s prijatelji 

Interakcije (socialna omrežja, socialni stiki) 

– sproščeni, pozitivni odnosi s prijatelji, 

sostanovalci, sosedi itd. 

Prosti čas s prijatelji 
Preživljanje prostega časa s prijatelji, sosedi, 

soigralci itd. 

Razumevanje z družino 
Preživljanje prostega časa z družinskimi 

člani 

Oskrba in podpora v družini 
Podpora (čustvena, fizična, finančna, 

povratne informacije) 

S
o
ci

a
ln

a
 v

k
lj

u
če

n
o
st

 Aktivnost v družini 
Aktivno vključevanje v dejavnosti v okviru 

družine 

Aktivnost v kraju bivanja Povezovanje in sodelovanje v kraju bivanja 

Občutek pomembnosti Občutek pomembnosti v skupnosti, kjer živi 

Vloga v skupnosti 
Vloga v skupnosti (kot sodelavec, 

prostovoljec itd.) 

Pomoč in podpora (družba) 
Možnost socialne opore (podporne mreže, 

pomoč) 

Dostopnost in podpora (zdr.) 
Zadovoljstvo z dostopnostjo, podporo in 

pomočjo zdravstvenih storitev 

P
ra

v
ic

e Enakost 
Doživljanje in uveljavljanje pravic glede 

enakosti in nediskriminacije 

Zasebnost Možnost zasebnosti, umika 

Dostojanstvo Doživljanje dostojanstva 

Okoljske ovire Dostopnost, odstranjevanje okoljskih ovir 

5.7.3 Vrednotenje spremenljivk 

V prvem sklopu vprašalnika so anketiranke navedle svojo starost, stopnjo oviranosti po 

lestvici EDSS, zakonski stan, kraj bivanja, izobrazbo, zaposlitev, trajanje bolezni, 
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prisotne simptome ter zdravila, ki jih uporabljajo za zdravljenje MS ali drugih 

sopojavljajočih se motenj.  

V drugem delu vprašalnika so anketiranke izbirale odgovor na Likertovi lestvici s petimi 

stopnjami. Ponujene odgovore so izbrale na osnovi življenja v zadnjem mesecu. Odgovori 

na lestvici se gibajo od »zelo nezadovoljna« do »zelo zadovoljna«, pri čemer stopnja 

ocene pomeni zadovoljstvo s posamezno eksperimentalno spremenljivko. 

5.8 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke smo analizirali s programoma SPSS 20.0 in Excelom 2007. Naredili 

smo osnovno deskriptivno statistiko numeričnih (mere srednje vrednosti, mere 

razpršenosti) in opisnih spremenljivk (f, %). 

Za preverjanje homogenosti varianc smo uporabili Levenov test, za preverjanje 

normalnosti porazdelitve pa Kolmogorov-Smirnov test. S t-testom smo testirali razlike za 

neodvisne vzorce, ki so imeli normalno porazdelitev.  

Za spremenljivke, ki se niso normalno porazdelile, smo uporabili neparametrični  

Mann-Whitneyjev test.  

Povezanost med spremenljivkami smo ugotavljali s koeficientom korelacijskega razmerja 

in s Spearmanovim koeficientom korelacije. Hipoteze smo preverjali s tveganjem 0,05. 

Dobljeni rezultati so predstavljeni tabelarično in grafično. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1: Na področju materialne blaginje obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Tabela 15: Opisna statistika za spremenljivke področja materialne blaginje glede na 

starost žensk z MS 

 Zadovoljstvo 

s plačilom 

Zmožnost 

finančne skrbi 

Ovire pri 

zaposlitvi 

Sposobnost za 

delo 

Mlajše 

ženske z MS 

M 3,77 3,90 4,03 4,03 

SD 0,94 1,35 0,96 0,96 

Starejše 

ženske z MS 

M 3,40 3,70 3,07 3,07 

SD 1,00 1,37 1,41 1,41 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov povedo, da so ženske v zgodnji odraslosti, ki 

imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri vseh spremenljivkah 

področja materialne blaginje. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da se rezultati na spremenljivkah ne porazdeljujejo 

normalno, zato smo za ugotavljanje statistično pomembne razlike med skupinami 

uporabili neparametrični test (Mann-Whitneyjev test). 

Tabela 16: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

spremenljivk materialne blaginje 

 
Zadovoljstvo 

s plačilom 

Zmožnost 

finančne 

skrbi 

Ovire pri 

zaposlitvi 

Sposobnost 

za delo 

Mann-Whitneyjev 

U 
351,50 407,50 276,50 275,00 

Z –1,57 –0,66 –2,71 –2,68 

2p 0,117 0,507 0,007 0,007 

Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju materialne blaginje. Statistično pomembna 

razlika se je pokazala pri postavkah ovire pri zaposlitvi in sposobnosti za delo.  

Rezultati kažejo, da so ženske z MS v srednji odraslosti nižje ocenjevale kakovost 

življenja na področju oviranosti pri opravljanju zaposlitve ter zmožnosti za opravljanje 

dela.  

Kot že opredeljeno, je MS bolezen, pri kateri propadajo mielinske ovojnice okoli živčnih 

povezav. S tem nastanejo brazgotine, ki ovirajo hitrejši prenos ukazov centralnega 
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živčnega sistema. Osebe zaradi nevrološke okvare niso zmožne dovolj hitro in učinkovito 

opravljati svojih poklicnih zadolžitev. S starostjo oseb z MS se lahko tudi veča število 

brazgotin na mielinskih ovojnicah. Pričakovano je, da bodo ženske, ki imajo MS dlje 

časa, pogosteje poročale, da so zaradi bolezni ovirane pri opravljanju dela oziroma pri 

iskanju zaposlitve. »Huda nadloga je nepredvidljivost bolezni, ki onemogoča smotrno 

načrtovanje velikih in malih zadev« (Kambič-Budkovič, 2002, str. 1). Ženske z MS se 

lahko pogosto obremenjujejo, ali bodo zmožne zadovoljitvi zahteve delodajalca in 

delovnega trga. Naše ugotovitve tudi potrjujejo dejstva, da v razvitih državah z večanjem 

let trajanja bolezni samo ⅓ oseb z MS še opravlja svoje delo (Denišlič, 2006r). V 

kasnejših fazah bolezni so posameznice bistveno bolj zaznavale, da jih MS ovira pri delu, 

in se hkrati počutile pomembneje manj sposobne za opravljanje dela. 

Nato nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju materialne blaginje. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Tabela 17: Opisna statistika za področje materialne blaginje glede na starost žensk z MS 

 Materialna blaginja 

Mlajše ženske z MS 
M 3,99 

SD 0,86 

Starejše ženske z MS 
M 3,38 

SD 1,03 

Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal statistično 

pomembno razliko v porazdeljenosti rezultatov na področju materialne blaginje (p = 

0,051), zato smo uporabili neparametrični test (Mann-Whitneyjev U-test). 

Tabela 18: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

materialne blaginje 

 Materialna blaginja 

Mann-Whitneyjev U 280,50 

Z –2,52 

2p 0,012 

Test je pokazal statistično pomembno razliko v subjektivni oceni kakovosti življenja 

žensk z MS na področju materialne blaginje (2p = 0,012). Rezultati nakazujejo, da so 

ženske v zgodnji odraslosti poročale boljšo kakovost življenja na področju materialne 

blaginje. 

Zavedati se je treba dejstva, da ženska z MS ne bo nikoli več popolnoma zdrava (Kambič-

Budkovič, 2002). Potek bolezni lahko prinaša zagone, ki poslabšajo vsakodnevno 

funkcioniranje žensk z MS. Če bolezen napreduje, kar z leti trajanja zagotovo, bodo 

ženske z MS vedno manj zmožne opravljati poklic. Tako se bodo z leti lahko pomembno 
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zmanjšala denarna sredstva posameznice. Statistično pomembna razlika na področju 

materialne blaginje potrjuje dejstvo, da so ženske v srednji odraslosti, ki imajo MS dlje 

časa, bistveno bolj nezadovoljne s finančno skrbjo zase in svojo družino. Zaradi bolezni 

so nižje ocenjevale zmožnost opravljanja dela. Schalock (1997) navaja, da bi za dvig 

kakovosti življenja na področju materialne blaginje uporabili zaposlitveno podporo, ki jo 

v Sloveniji v okviru zaposlitvene rehabilitacije nudimo tudi osebam z MS. 

S temi ugotovitvami potrjujemo postavljeno hipotezo.  

H2: Na področju fizičnega dobrega počutja obstajajo statistično pomembne razlike 

v subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Tabela 19: Opisna statistika za spremenljivke področja fizičnega dobrega počutja glede 

na starost žensk z MS 

 

Zdravje 
Kapacitete, 

skrb zase 

Ovire pri 

vsakodnevnih 

opravilih 

Prostočasne 

dejavnosti 

Mlajše ženske z 

MS 

M 3,50 3,67 4,17 3,37 

SD 1,01 1,03 1,18 0,81 

Starejše ženske z 

MS 

M 3,47 3,50 3,43 3,57 

SD 1,01 0,90 1,28 0,90 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov povedo, da so ženske v zgodnji odraslosti, ki 

imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri vseh spremenljivkah 

področja fizičnega dobrega počutja. Izjema je zgolj spremenljivka prostočasne dejavnosti, 

kjer so starejše ženske poročale o večjem zadovoljstvu. 

Zdravstveno stanje oseb z MS se lahko z leti slabša. Po vsakem zagonu bolezni lahko 

posameznica občuti novo nastale motnje in simptome, ki ne izzvenijo. Slabše zdravstveno 

stanje tako lahko vpliva na sposobnost vsakodnevne skrbi zase in opravljanje 

vsakodnevnih opravil. Mlajše ženske z MS, ki so še v začetni fazi sprejemanja bolezni, 

lahko bistveno več časa namenijo privajanju na novo stanje. Kambič-Budkovič (2002) 

poudarja, da so v prvih letih privajanja na bolezensko stanje potrebne številne 

prilagoditve in prerazporeditve znotraj življenja oseb z MS. Poleg tega se mora oseba z 

MS naučiti poslušati telo in pravilno oceniti svoje omejitve in zmogljivosti (»Naučimo se 

živeti z multiplo sklerozo«, 2009). Starejše osebe z MS, ki imajo bolezen dlje časa, so 

tako lahko skozi leta spoznale svoje zmogljivosti in si tako upale tudi več udejstvovati v 

prostočasnih dejavnostih. 
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Tabela 20: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk fizičnega dobrega počutja 

 

Zdravje 
Kapacitete, 

skrb zase 

Ovire pri 

vsakodnevnih 

opravilih 

Prostočasne 

dejavnosti 

Mann-Whitneyjev U 426,50 386,00 296,50 389,00 

Z –0,38 –1,00 –2,40 –0,96 

2p 0,708 0,315 0,017 0,337 

Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju fizičnega dobrega počutja. Statistično 

pomembna razlika se je pokazala zgolj pri postavki ovire pri vsakodnevnih opravilih.  

Ženske z MS v srednji odraslosti so nižje ocenjevale kakovost življenja na postavki 

oviranosti pri opravljanju vsakodnevnih zadolžitev. To pomeni, da poročajo večje težave 

pri skrbi zase, mobilnosti in spretnostih za vsakodnevna opravila. Že na področju 

materialne blaginje smo ugotovili statistično pomembno razliko v zaznavanju ovir pri 

opravljanju poklicnega dela med ženskami z MS. Pri zaznavanju oviranosti se je 

statistično pomembna razlika pokazala tudi pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Ženske 

z MS pogosteje zapuščajo zaposlitvena mesta ravno zaradi večjega izziva opravljati 

vsakodnevna gospodinjska dela (Denišlič, 2006r). 

Nato nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju fizičnega dobrega počutja. Rezultati so prikazani v tabelah 21 in 22.  

Tabela 21: Opisna statistika za področje fizičnega dobrega počutja glede na starost žensk 

z MS 

 Fizično dobro počutje 

Mlajše ženske z MS 

 

M 3,68 

SD 0,78 

Starejše ženske z MS 

 

M 3,49 

SD 0,72 

Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal normalno 

porazdelitev rezultatov na področju fizičnega dobrega počutja (p = 0,170). Levenov test je 

pokazal, da so variance homogene (p = 0,522), zato smo uporabili t-test. 

Tabela 22: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

fizičnega dobrega počutja 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) 2p 

Fizično dobro počutje 0,94 58 0,35 
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Rezultati pokažejo, da ne obstaja statistično pomembna razlika v zaznavanju kakovosti 

življenja na področju fizičnega dobrega počutja med ženskami z MS (2p = 0,35).  

Hipotezo na podlagi rezultatov potrjujemo zgolj pri spremenljivki ovire pri vsakodnevnih 

opravilih. Rezultati so pokazali, da na celotnem področju fizičnega dobrega počutja ne 

obstaja statistično pomembna razlika v ocenjevanju kakovosti življenja žensk z MS. 

Hipotezo na celotnem področju fizičnega dobrega počutja zavračamo. 

Pridobljeni rezultati se ne ujemajo s tujimi raziskavami. Starejše osebe z MS naj bi 

poročale slabšo kakovost življenja na področju fizičnega dobrega počutja (Wilski in 

Tasiemski, 2016). Kljub temu se zavedamo, da so tuje raziskave uporabljale raziskovalne 

instrumentarije, ki so v večini preverjali samo področje fizičnega dobrega počutja.  

Za bolj poglobljeno interpretacijo rezultatov s področja zdravja smo tudi ugotavljali, ali 

obstaja statistično pomembna razlika v številu simptomov med mlajšimi in starejšimi 

ženskami z MS. Ugotovitve so prikazane v tabeli 23. 

Tabela 23: Obstoj statistično pomembnih razlik v številu simptomov med obema 

skupinama žensk z MS 
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Mann-

Whitneyjev 

U 

352,00 367,50 275,00 311,00 270,50 364,00 422,50 407,50 

Z –1,29 –1,75 –2,77 –2,31 –2,80 –1,39 –0,43 –0,66 

2p 0,197 0,080 0,006 0,021 0,005 0,164 0,669 0,512 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so pri vseh simptomih statistično pomembne 

razlike, kar nam pove, da se posamezni rezultati ne porazdeljujejo normalno. Zato smo 

uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev test. Rezultati so pokazali statistično 

pomembno razliko na področju bolečine, ohromelosti in motenj odvajanja blata, mokrenja 

ter spolnih motenj.  

Starejše ženske z MS, ki imajo bolezen dlje časa, so bolj pogosto poročale o občutenju 

bolečine, prisotnosti ohromelosti ter motnjah mokrenja, odvajanja blata in spolnih 

motnjah kakor ženske z MS v zgodnji odraslosti. Večja pojavnost simptomov pri starejših 

ženskah z MS se ujema tudi z nižjo povprečno vrednostjo na področju zdravja. 
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H3: Na področju osebnega razvoja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Tabela 24: Opisna statistika za spremenljivke področja osebnega razvoja glede na starost 

žensk z MS 
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Mlajše ženske z MS 
M 3,77 3,50 4,17 3,37 4,13 3,90 3,77 

SD 0,90 1,17 1,02 0,81 0,90 0,85 0,68 

Starejše ženske z MS 
M 3,97 3,00 3,53 3,07 3,70 3,67 3,67 

SD 0,77 1,08 1,28 0,91 0,95 0,80 0,80 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov nam povedo, da so ženske v zgodnji 

odraslosti, ki imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri vseh 

spremenljivkah področja osebnega razvoja. Izjema je bila zgolj spremenljivka uspeh, kjer 

so starejše ženske poročale o večjem zadovoljstvu. Po razvojni psihologiji se posamezniki 

v obdobju zgodnje odraslosti poskušajo osamosvojiti, si poiskati partnerja in oblikovati 

intimnejše socialne zveze, se prilagoditi na obdobje starševstva, se ustaliti v poklicu ter se 

dejavno vključevati v družbeno skupnost (Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2009). Doseganje 

opisanih razvojnih nalog je pri ženski z MS tako ovirano. Mlada ženska z MS lahko tako 

čuti, da ne bo uspela doseči razvojnih nalog, kakor jih bodo njene vrstnice. Nosečnost 

zaradi spremenjenega delovanja hormonov lahko vpliva na potek bolezni, kar lahko pri 

ženski z MS predstavlja velik strah in občutek manjše uspešnosti na osebnem področju. 

Tabela 25: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk osebnega razvoja 
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Mann-Whitneyjev U 401,00 313,00 325,00 378,00 329,00 378,00 437,00 

Z –0,80 –2,11 –1,94 –1,14 –1,89 –1,13 –0,21 

2p 0,427 0,035 0,053 0,254 0,059 0,258 0,832 

Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju osebnega razvoja. Statistično pomembna 
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razlika se je pokazala pri postavkah želje po izobraževanju ter oviranosti pri 

izobraževanju zaradi MS.  

Ženske z MS v zgodnji odraslosti so poročale o večji želji po izobraževanju in dosežkih 

na področju učenja. Hkrati so tudi poročale, da jih posledice bolezni manj pomembno 

ovirajo pri usvajanju novega znanja. Številni avtorji (Sandia idr., 2017; Koprivnik, 

Magdič in Hojs Fabjan, 2017) opozarjajo na prisotnost kognitivnih motenj pri osebah z 

MS. Te sodijo tudi med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja oseb z 

MS (Sandia idr., 2017). Še posebej naj bi kognitivne motnje vplivale na kakovost 

življenja oseb z recidivno-remitentno obliko MS (Koprivnik, Magdič in Hojs Fabjan, 

2017). Zaradi prisotnih kognitivnih motenj, ki se z leti trajanja bolezni lahko slabšajo, se 

ženske z MS lahko čutijo bolj ovirane pri pridobivanju novega znanja. Občutek manjše 

zmožnosti za učenje lahko vpliva na željo po učenju novega.  

Nato nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju osebnega razvoja. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Tabela 26: Opisna statistika za področje osebnega razvoja glede na starost žensk z MS 

 Osebni razvoj 

Mlajše ženske z MS 
M 3,80 

SD 0,65 

Starejše ženske z MS 
M 3,51 

SD 0,60 

Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal normalno 

porazdelitev rezultatov na področju osebnega razvoja (p = 0,863). Levenov test je 

pokazal, da so variance homogene (p = 0,589), zato smo uporabili t-test. 

Tabela 27: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

osebnega razvoja 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) 2p 

Osebni razvoj 1,77 58 0,082 

Rezultati nam pokažejo, da ne obstaja statistično pomembna razlika v zaznavanju 

kakovosti življenja na področju osebnega razvoja med ženskami z MS (2p = 0,082).  

Hipotezo na podlagi rezultatov potrjujemo pri spremenljivkah izobraževanja in ovir pri 

izobraževanju. Rezultati so pokazali, da ne obstaja statistično pomembna razlika v 

ocenjevanju kakovosti življenja žensk z MS na celotnem področju osebnega razvoja. 

Tako na celotnem področju osebnega razvoja hipotezo zavračamo. 
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H4: Na področju čustvenega dobrega počutja obstajajo statistično pomembne 

razlike v subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Tabela 28: Opisna statistika za spremenljivke področja čustvenega dobrega počutja glede 

na starost žensk z MS 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov nam povedo, da so ženske v zgodnji 

odraslosti, ki imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri 

spremenljivkah zadovoljstva z življenjem, občutka vrednosti in smiselnosti življenja ter 

na področju občutka varnosti. Na drugi strani so ženske v srednji odraslosti, ki imajo MS 

dlje časa, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri spremenljivkah pozitivnega 

sprejemanja življenja in gojenja optimizma, sprejemanja samega sebe ter sprejemanja 

počasnega napredka. Dobiti diagnozo MS pomeni tudi iti skozi proces žalovanja in 

prilaganja na novo situacijo. Proces sprejemanja bolezni lahko pri mlajših ženskah 

povzroči izgubo upanja in optimizma. Na izgubo občutka vrednosti življenja lahko vpliva 

tudi nepredvidljivost bolezni, ki je še posebej prisotna na začetku bolezni, ko se telo še 

navaja na prejemanje zdravil. Ženske, ki imajo MS krajši čas, morajo ponovno spoznati 

sebe, svoje zmogljivosti in zmožnosti.  

Tabela 29: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk čustvenega dobrega počutja 
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Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju čustvenega dobrega počutja. Pri nobeni 

izmed postavk se ni pokazala statistično pomembna razlika.   

Nato nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju čustvenega dobrega počutja. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Tabela 30: Opisna statistika za področje čustvenega dobrega počutja glede na starost 

žensk z MS 

 Čustveno dobro počutje 

Mlajše ženske z MS 
M 4,02 

SD 0,68 

Starejše ženske z MS 
M 3,55 

SD 0,80 

Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal normalno 

porazdelitev rezultatov na področju čustvenega dobrega počutja (p = 0,208). Levenov test 

je pokazal, da so variance homogene (p = 0,644), zato smo uporabili t-test. 

Tabela 31: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

čustvenega dobrega počutja 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) 2p 

Čustveno dobro počutje –0,22 58 0,825 

Rezultati nam pokažejo, da ne obstaja statistično pomembna razlika v zaznavanju 

kakovosti življenja na področju čustvenega dobrega počutja med ženskami z MS (2p = 

0,825).  

Hipotezo na podlagi rezultatov zavračamo. Rezultati so pokazali, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika v ocenjevanju kakovosti življenja žensk z MS na področju čustvenega 

dobrega počutja. 

Zavedati se moramo dejstva, da je MS nepredvidljiva bolezen, kar povzroča veliko 

negotovost pri ženskah z MS. Četudi so starejše ženske do neke mere sprejele svojo 

bolezen, jih lahko bremeni dejstvo, da lahko v prihajajočih letih bolezen preide v 

agresivnejšo obliko – v sekundarno napredujočo MS (Denišlič, 2006m). Ravno to je 

lahko razlog, da izračuni niso pokazali statistično pomemben razlike med skupinama 

žensk z MS v zaznavanju kakovosti življenja na področju čustvenega dobrega počutja. 

Tuje raziskave (Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier, 2015; Wilski in Tasiemski, 

2016) ugotavljajo pomembne razlike v zaznavanju kakovosti življenja na področju 

čustvenega dobrega počutja med osebami z MS. Osebe, ki imajo MS dlje časa, statistično 

pomembno težje sprejemajo bolezen (Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier, 
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2015). Mlajše osebe z MS, ki so ocenjevale področje sprejemanje sebe, so poročale tudi 

boljše rezultate kakovosti življenja (Wilski in Tasiemski, 2016). 

H5: Na področju samoodločanja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Tabela 32: Opisna statistika za spremenljivke področja samoodločanja glede na starost 

žensk z MS 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov nam povedo, da so ženske v zgodnji 

odraslosti, ki imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri vseh 

spremenljivkah področja samoodločanja. 

Tabela 33: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk samoodločanja 

 Upoštevanje 

odločitev 
Osebne izbire 

Samostojno 

odločanje 

Osebna 

kontrola 

Mann-Whitneyjev 

U 
311,00 343,50 275,00 445,00 

Z –2,18 –1,64 –2,86 –0,08 

2p 0,030 0,101 0,004 0,938 

Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju samoodločanja. Statistično pomembna 

razlika se je pokazala pri postavki upoštevanje posameznikovih odločitev, ciljev in 

osebnih vrednost ter samostojnem odločanju.  

Ženske z MS v zgodnji odraslosti so poročale o večji kakovosti življenja na področju 

upoštevanja njihovih ciljev, vrednot, želja in mnenj. Ravno tako so poročale, da redkeje 

druge osebe odločajo o njihovem življenju in da imajo večjo možnost samostojnega 

odločanja. Že poprej prikazani rezultati naše raziskave so pokazali, da so starejše ženske, 

ki imajo MS dlje časa, poročale o statistično pomembno višji oviranosti pri opravljanju 

vsakodnevnih zadolžitev in poklica. Tako so ženske v srednji odraslosti vedno bolj 

primorane prositi za pomoč bližnjega. Z napredovanjem bolezni bo moral kdo drug 

 Upoštevanje 

odločitev 
Osebne izbire 

Samostojno 

odločanje 

Osebna 

kontrola 

Mlajše 

ženske z 

MS 

M 3,57 4,07 4,57 3,87 

SD 0,90 0,87 0,86 0,97 

Starejše 

ženske z 

MS 

M 3,07 3,50 3,83 3,80 

SD 0,94 1,31 1,18 1,10 
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namesto ženske z MS opraviti naloge ter zadolžitve, ki jih oseba ne zmore več (Kambič-

Budkovič, 2002). S tem se manjša občutek avtonomije pri odločanju o lastnem življenju. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju samoodločanja. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Tabela 34: Opisna statistika za področje samoodločanja glede na starost žensk z MS 

 Samoodločanje 

Mlajše ženske z MS 
M 4,02 

SD 0,68 

Starejše ženske z MS 
M 3,55 

SD 0,80 

Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal normalno 

porazdelitev rezultatov na področju samoodločanja (p = 0,280). Levenov test je pokazal, 

da so variance homogene (p = 0,456), zato smo uporabili t-test. 

Tabela 35: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

samoodločanja 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) 2p 

Samoodločanje 2,45 58 0,017 

Rezultati nam pokažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju 

kakovosti življenja med ženskami z MS na področju samoodločanja (2p = 0,017).  

Hipotezo na podlagi rezultatov potrjujemo. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med mlajšimi in starejšimi ženskami z MS v zaznavanju kakovosti 

življenja na področju samoodločanja. Ženske v srednji odraslosti so poročale nižjo 

zaznavno kakovosti življenja na področju samoodločanja.  

M. Neuhaus, Calabrese in Annoni (2018) so v pregledu raziskav s področja sprejemanja 

odločitev oseb z MS ugotovili, da njihovi rezultati nakazujejo na prisotnost težav pri 

sprejemanju odločitev oseb z MS. Ugotovili so tudi, da raziskave poročajo o povezanosti 

med kognitivnimi motnjami ter sposobnostjo sprejemanja odločitev. S starostjo se lahko 

veča število kognitivnih motenj pri ženskah z MS. To pa lahko vpliva na sposobnost 

sprejemanja odločitev in postavljanja realnih ciljev. Povezanost starosti in trajanja bolezni 

ter samoodločanja smo ugotovili tudi mi v naši raziskavi. Schalock (1997) navaja, da bi 

za dvig kakovosti življenja na področju samoodločanja lahko uporabili naslednje tehnike: 

učenje prevzemanja osebne kontrole in pomoč pri razvijanju lastnih ciljev. 
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H6: Na področju medosebnih odnosov obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Tabela 36: Opisna statistika za spremenljivke področja medosebnih odnosov glede na 

starost žensk z MS 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov nam povedo, da so ženske v zgodnji 

odraslosti, ki imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri vseh 

spremenljivkah področja medosebnih odnosov. Izjema je zgolj spremenljivka 

razumevanja z družino, kjer so povprečne vrednosti pri obeh skupinah popolnoma enake. 

Tabela 37: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk medosebnih odnosov 
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Mann-

Whitneyjev U 
438,50 450,00 389,00 375,50 309,50 400,50 

Z –0,19 0,00 –1,00 –1,20 –2,19 –0,81 

2p 0,848 1,000 0,317 0,231 0,028 0,416 

Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju medosebnih odnosov. Statistično 

pomembna razlika se je pokazala zgolj pri postavki preživljanje prostega časa s prijatelji, 

sosedi. Ženske z MS v zgodnji odraslosti so poročale o večji kakovosti življenja na 

področju druženja in preživljanja prostega časa s prijatelji, sosedi, soigralci ipd. kakor 

ženske v srednji odraslosti, ki imajo MS dlje časa.  
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Mlajše 

ženske 

z MS 

M 4,03 4,17 4,00 4,37 3,83 4,33 

SD 0,62 0,70 0,70 0,72 0,72 1,03 

Starejše 

ženske 

z MS 

M 4,00 4,13 3,80 4,10 3,30 4,33 

SD 0,70 0,82 0,71 0,89 0,95 0,66 
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Tuje raziskave (Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier, 2015; Amtmann, Bamer, 

Kim, Chung in Salem, 2017) nakazujejo nižjo kakovost življenja oseb z MS na področju 

medosebnih odnosov in socialnih stikov. Osebe, ki imajo MS dlje časa, statistično 

pomembneje poročajo o nižjih rezultatih pri dimenziji odnosov z družino (Baumstarck, 

Pelletier, Boucekine, Auquier, 2015). Z višanjem starosti oseb z MS pa se tudi slabša 

zadovoljstvo s socialnimi vlogami (Amtmann, Bamer, Kim, Chung in Salem, 2017). 

Podobno smo ugotovili tudi v naši raziskavi. Povprečne vrednosti odnosov žensk z MS so 

višje pri mlajših ženskah.  

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju medosebnih odnosov. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Tabela 38: Opisna statistika za področje medosebnih odnosov glede na starost žensk z 

MS 

 Medosebni odnosi 

Mlajše ženske z MS 
M 4,12 

SD 0,51 

Starejše ženske z MS 
M 3,94 

SD 0,48 

Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal normalno 

porazdelitev rezultatov na področju medosebnih odnosov (p = 0,715). Levenov test je 

pokazal, da so variance homogene (p = 0,664), zato smo uporabili t-test. 

Tabela 39: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

medosebnih odnosov 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) 2p 

Medosebni odnosi 1,39 58 0,171 

Rezultati nam pokažejo, da ne obstaja statistično pomembna razlika v zaznavanju 

kakovosti življenja na področju medosebnih odnosov med ženskami z MS (2p = 0,171).  

Hipotezo na podlagi rezultatov potrjujemo pri spremenljivki prosi čas s prijatelji. 

Rezultati so pokazali, da ne obstaja statistično pomembna razlika v ocenjevanju kakovosti 

življenja žensk z MS na celotnem področju medosebnih odnosov. Tako na celotnem 

področju medosebnih odnosov hipotezo zavračamo. 
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H7: Na področju socialne vključenosti obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Tabela 40: Opisna statistika za spremenljivke področja socialne vključenosti glede na 

starost žensk z MS 
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Mlajše 

ženske z 

MS 

M 3,80 3,97 4,27 3,17 3,47 3,40 

SD 0,81 0,67 0,83 1,21 1,20 1,22 

Starejše 

ženske z 

MS 

M 3,60 3,80 3,83 2,50 3,17 3,00 

SD 0,68 0,81 1,09 1,25 1,26 1,26 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov nam povedo, da so ženske v zgodnji 

odraslosti, ki imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri vseh 

spremenljivkah področja socialne vključenosti. 

Tabela 41: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk socialne vključenosti 

Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju socialne vključenosti. Statistično 

pomembna razlika se je pokazala zgolj pri postavki aktivno vključevanje in povezovanje 

v kraju bivanja. Ženske z MS v srednji odraslosti so nižje ocenjevale kakovost življenja 

pri postavki aktivno povezovanje in sodelovanje v kraju bivanja.  

Na socialno vključenost v kraju bivanja vpliva tudi status zaposlenosti osebe z MS. 

Opravljanje poklica spodbuja podaljševanje delazmožnosti osebe z MS in njeno 

vključevanje v okolje (Denišlič, 2006p). Na statistično pomembno razliko lahko vpliva 
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Mann-

Whitneyjev U 
389,00 399,50 351,50 304,50 389,00 366,50 

Z –0,98 –0,85 –1,56 –2,22 –0,94 –1,27 

2p 0,327 0,396 0,120 0,026 0,349 0,203 
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tudi dejstvo, da je 20 % več mlajših žensk zaposlenih in se tako lahko lažje aktivno 

vključujejo v okolje. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju socialne vključenosti. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Tabela 42: Opisna statistika za področje socialnega vključevanja glede na starost žensk z 

MS 

 Socialna vključenost 

Mlajše ženske z MS 
M 3,68 

SD 0,69 

Starejše ženske z MS 
M 3,32 

SD 0,71 

Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal normalno 

porazdelitev rezultatov na področju socialne vključenosti (p = 0,943). Levenov test je 

pokazal, da so variance homogene (p = 0,867), zato smo uporabili t-test. 

Tabela 43: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju 

socialne vključenosti 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) 2p 

Socialna vključenost 1,99 58 0,051 

Rezultati testa so pokazali statistično pomembne razlike v zaznavanju kakovosti življenja 

žensk z MS na področju socialne vključenosti (2p = 0,051). Ženske z MS v srednji 

odraslosti so tako poročale o nižji kakovosti življenja na področju socialne vključenosti. 

Na podlagi rezultatov potrjujemo našo hipotezo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v subjektivnem zaznavanju kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z 

MS na področju socialne vključenosti. Schalock (1997) navaja, da bi za dvig kakovosti 

življenja na področju socialne vključenosti lahko uporabili naslednje tehnike: seznanjanje 

s podpornimi mrežami, spodbujanje pozitivnega pogleda na življenje, nudenje priložnosti 

za integracijo v skupnost. 
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H8: Na področju pravic obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivni oceni 

kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS.  

Tabela 44: Opisna statistika za spremenljivke področja pravic glede na starost žensk z MS 

Izračunane povprečne vrednosti rezultatov nam povedo, da so ženske v zgodnji 

odraslosti, ki imajo MS krajši čas, poročale o višjih ocenah zadovoljstva pri vseh 

spremenljivkah področja pravic. 

Tabela 45: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju  

spremenljivk pravic 

 Enakost Zasebnost Okoljske ovire 

Mann-Whitneyjev U 432,00 402,50 424,00 

Z –0,29 –0,75 –0,41 

2p 0,774 0,451 0,686 

Zanimalo nas je, ali obstaja statistično pomembna razlika med posameznima skupinama 

žensk z MS znotraj spremenljivk na področju pravic. Pri nobeni izmed postavk se ni 

pokazala statistično pomembna povezanost. Rezultati nakazujejo dejstvo, da ne glede na 

starost in čas trajanja MS ženske ne zaznavajo pomembne razlike v občutenju enakosti, v 

spoštovanju njihove zasebnosti in v zmanjševanju ovir v okolici. Sklepamo lahko, da so 

pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji upoštevane. Tako 

ženske ne glede na čas trajanja bolezni občutijo enako kakovost življenja na področju 

pravic. 

Nato nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama na 

celotnem področju pravic. Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Tabela 46: Opisna statistika za področje pravic glede na starost žensk z MS 

 Pravice 

Mlajše ženske z MS 
M 3,73 

SD 0,70 

Starejše ženske z MS 
M 3,59 

SD 0,87 

 Enakost Zasebnost Okoljske ovire 

Mlajše ženske 

z MS 

M 3,70 3,90 3,60 

SD 0,84 0,80 0,86 

Starejše 

ženske z MS 

M 3,57 3,73 3,47 

SD 1,07 0,83 0,97 
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Test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test) je pokazal normalno 

porazdelitev rezultatov na področju pravic (p = 0,069). Levenov test je pokazal, da so 

variance homogene (p = 0,309), zato smo uporabili t-test. 

Tabela 47: Statistična pomembnost razlik med skupinama žensk z MS na področju pravic 

 Vrednost t-testa (t) Stopnje prostosti (df) 2p 

Pravice 0,71 58 0,479 

Rezultati nam pokažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju 

kakovosti življenja med ženskami z MS na področju pravic (2p = 0,479).  

Vse izmed vključenih žensk z MS so z postavitvijo diagnoze vstopile v postopek 

pridobivanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Te so natančno 

opredeljene in se navezujejo na stopnjo oviranosti posameznice. Če se z leti trajanja 

bolezni in višanjem starosti ženske z MS slabša tudi fizično stanje, bo posameznica 

pridobila dodatne pravice iz pokojninskega in invalidska zavarovanja. Ne glede na to, 

koliko časa ima ženska MS, bo prejela pravice, ki ji pripadajo glede na stopno 

invalidnosti. 

Hipotezo na podlagi rezultatov zavrnemo. Rezultati so pokazali, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med mlajšimi in starejšimi ženskami z MS v zaznavanju 

kakovosti življenja na področju pravic.  

6.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA KAKOVOST ŽIVLJENJA ŽENSK Z MS  

Poleg razlik v zaznavanju kakovosti življenja mlajših in starejših žensk z MS nas je 

zanimalo, kateri dejavniki pozitivno ali negativno vplivajo na subjektivno oceno 

kakovosti življenja. Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne povezanosti med 

spremenljivkami starost, vrednost po lestvici EDSS, zakonski stan, kraj bivanja, stopnja 

izobrazbe, zaposlitveni status in leta trajanja bolezni s posameznimi področji kakovosti 

življenja. 

Za preverjanje statistično pomembne povezanosti med področji kakovosti življenja in 

neodvisnimi spremenljivkami smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije in 

koeficient korelacijskega razmerja.  
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6.2.1 Dejavnik »starost« 

Tabela 48: Statistična povezanost dejavnika »starost« s področji kakovosti življenja 
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–0,35 –0,26 –0,34 –0,07 –0,23 –0,27 –0,28 –016 

2p 0,007 0,044 0,008 0,597 0,082 0,039 0,031 0,228 

Rezultati so pokazali statistično pomembno povezanost med starostjo žensk z MS in 

materialno blaginjo, fizičnim dobrim počutjem, osebnim razvojem, samoodločanjem in 

socialno vključenostjo. Na vseh področjih statistično pomembne povezanosti gre za 

negativno povezanost, kar pomeni, da višja kot je starost ženske z MS, nižja je 

subjektivna ocena kakovosti življenja na omenjenih področjih. Na vseh statistično 

pomembno povezanih področjih je opazna nizka negativna korelacija. 

Brola idr. (2016) so ugotovili, da starejše osebe z MS poročajo o splošno nižji kakovosti 

življenja. Avtorji so slednje povezali z višjo stopnjo oviranosti in pojavom novih 

simptomov MS oz. drugih simptomov, ki se pojavljajo s staranjem (prav tam). V naši 

raziskavi se ni pokazala statistično pomembna povezanost med starostjo in vsemi 

področji kakovosti življenja. Potrebno pa je dodati, da so avtorji omenjene raziskave 

uporabili instrumentarij za ocenjevanje kakovosti življenja, ki vključuje predvsem 

področje fizičnega dobrega počutja. To pa je statistično pomembno povezano s starostjo 

tudi v naši raziskavi. 

Wilski in Tasiemski (2016) sta ugotovila, da so starejše osebe z MS poročale slabšo 

kakovost življenja na področju fizičnega dobrega počutja. S slednjim sovpadajo tudi 

ugotovitve naše raziskave. Poleg tega sta avtorja ugotovila, da so mlajše osebe z MS, ki 

so ocenjevale samoučinkovitost in samopodobo višje, poročale tudi boljše rezultate 

kakovosti življenja (prav tam). Področje osebnega razvoja se je pokazal za statistično 

pomembno povezan tudi v naši raziskavi. Nižja starost žensk z MS je pomenila višjo 

subjektivno oceno kakovosti življenja na področju osebnega razvoja. 

O slabšanju fizičnega počutja so pisale tudi D. Amtmann, A. M. Bamer, J. Kim, H. 

Chung in R. Salem (2017). Z višanjem starosti se fizično zdravje in funkcioniranje 

slabšata pri osebah z MS. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                           Ana Potočnik, magistrsko delo 
  

72 
 

6.2.2. Dejavnik »vrednost po lestvici EDSS« 

Tabela 49: Statistična povezanost dejavnika »oviranost po lestvici EDSS« s področji 

kakovosti življenja 
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–0,56 –0,31 –0,49 –0,11 –0,26 –0,38 –0,30 –0,44 

2p 0,000 0,021 0,000 0,407 0,095 0,004 0,023 0,001 

Rezultati so pokazali statistično pomembno povezanost med oviranostjo žensk z MS in 

materialno blaginjo, fizičnim dobrim počutjem, osebnim razvojem, samoodločanjem, 

socialno vključenostjo in pravicami. Na vseh področjih statistično pomembne povezanosti 

gre za negativno povezanost, kar pomeni, da višja kot je stopnja oviranosti ženske z MS, 

nižja je subjektivna ocena kakovosti življenja na omenjenih področjih. Na področjih 

fizičnega dobrega počutja, samoodločanja in socialne vključenosti se kaže nizka 

negativna korelacija. Na področjih materialne blaginje, osebnega razvoja in pravic pa se 

kaže zmerna negativna korelacija. 

O pomembni povezanosti med vrednostjo EDSS oseb z MS in nižjo oceno kakovosti 

življenja so pisali Brola idr. (2017) ter tudi Cioncoloni idr. (2014). V prvi se je meja 

pomembne oviranosti pokazala kot EDSS ≥ 4, v drugi pa EDSS ≥ 2. 

K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) so ugotovili, da je vrednost EDSS 

najbolj vplivala na dimenzije fizičnega stanja (vsakodnevne aktivnosti, simptomi bolezni, 

splošno fizično stanje). Podobno so ugotovili tudi D. Amtmann, A. M. Bamer, J. Kim, H. 

Chung in R. Salem (2017) ter Nourbakhsha, Julianb in E. Waubant (2016). Poleg tega pa 

je v raziskavi vrednost EDSS oseb z MS vplivala tudi na psihološko blagostanje (K. 

Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier, 2015). V naši raziskavi se je pokazala 

statistično pomembna povezanost pri fizičnem dobrem počutju, ne pa tudi pri čustvenem. 

D. Amtmann, A. M. Bamer, J. Kim, H. Chung in R. Salem (2017) so v raziskavi tudi 

opazile, da se z višanjem vrednosti EDSS slabšajo rezultati na področju socialnih vlog. 

Statistično pomembno povezanost med socialnim področjem in vrednostjo EDSS smo 

ugotovili tudi v naši raziskavi. 
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6.2.3. Dejavnik »izobrazba«  

Tabela 50: Statistična povezanost dejavnika »izobrazba« s področji kakovosti življenja 
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0,48 0,37 0,46 0,30 0,23 0,45 0,44 0,35 

2p 0,00 0,004 0,00 0,022 0,078 0,00 0,00 0,006 

Rezultati so pokazali statistično pomembno povezanost med izobrazbo žensk z MS in 

materialno blaginjo, fizičnim dobrim počutjem, osebnim razvojem, čustvenim dobrim 

počutjem, samoodločanjem, socialno vključenostjo in pravicami. Na vseh področjih 

statistične pomembne povezanosti gre za pozitivno povezanost, kar pomeni, da višja kot 

je stopnja izobrazbe ženske z MS, višja je tudi subjektivna ocena kakovosti življenja na 

posameznem področju. Na področjih fizičnega dobrega počutja, čustvenega dobrega 

počutja in pravic se kaže nizka pozitivna korelacija. Na področjih materialne blaginje, 

osebnega razvoja, samoodločanja in socialne vključenosti pa se kaže zmerna pozitivna 

korelacija. 

Podobne rezultate nakazujejo tudi tuje študije. K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in 

Auquier (2015) so v longitudinalni študiji ugotovili, da je dejavnik »imeti višjo 

izobrazbo« varovalni dejavnik za boljšo kakovost življenja skozi čas. Enako so ugotovili 

tudi Sandia idr. (2017). Pri ženskah z univerzitetno izobrazbo je bilo namreč manj 

pojavnosti kognitivnih motenj kakor pri ženskah z nižjo stopnjo izobrazbe. Ugotovili so, 

da so osebe z nižjo izobrazbo imele dvakrat večjo možnost za razvoj kognitivnih motenj v 

primerjavi z osebami, ki imajo univerzitetno izobrazbo. 
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6.2.4. Dejavnik »trajanje bolezni« 

Tabela 51: Statistična povezanost dejavnika »trajanje bolezni« s področji kakovosti 

življenja 
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–0,30 –0,10 –0,24 –0,03 –0,07 –0,21 –0,19 –0,01 

2p 0,022 0,433 0,063 0,832 0,594 0,102 0,141 0,923 

Rezultati so pokazali statistično pomembno povezanost med trajanjem bolezni žensk z 

MS in materialno blaginjo. Na področju statistično pomembne povezanosti gre za 

negativno povezanost, kar pomeni, da se z višanjem let trajanja bolezni niža subjektivna 

ocena kakovosti življenja žensk z MS na področju materialne blaginje. Na področju 

materialne blaginje se kaže nizka negativna korelacija.  

Brola idr. (2016) in K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) so v 

raziskavah ugotovili, da so kakovost življenja slabše ocenjevale osebe z MS, ki so imele 

MS dlje časa. Brola idr. (2016) navajajo trajanje MS nad 10 let. Longitudinalna študija 

avtorjev K. Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015) je pokazala, da dlje 

trajajoča MS statistično pomembno vpliva na težje sprejemanje bolezni ter da je 

statistično pomembno povezana z nižjimi rezultati pri dimenzijah odnosov z družino, 

čustvenega in spolnega življenja. Slednjih ugotovitev v naši raziskavi ni moč zaslediti. 

6.2.5 Dejavnik »zakonski stan« 

Tabela 52: Statistična povezanost dejavnika »stan« s področji kakovosti življenja 

 η p 

Materialna blaginja 0,24 0,35 

Fizično dobro počutje 0,30 0,14 

Osebni razvoj 0,21 0,47 

Čustveno dobro počutje 0,19 0,55 

Samoodločanje 0,28 0,19 

Socialno vključevanje 0,26 0,25 

Pravice 0,33 0,09 

Medosebni odnosi 0,15 0,74 

Rezultati testa nakazujejo, da ne obstaja statistično pomembna povezanost med 

zakonskim stanom žensk z MS in katerimkoli področjem kakovosti življenja. To pomeni, 
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da na subjektivno oceno kakovosti življenja žensk z MS ne vpliva njihov zakonski stan. 

Koeficient korelacijskega razmerja η nam pove, da se pri vseh primerjavah kaže nizka 

stopnja povezanosti.  

Ravno nasprotno so ugotovili Baumstarck, Pelletier, Boucekine in Auquier (2015). 

Avtorji so ugotovili, da samski posamezniki poročajo nižje rezultate pri dimenzijah 

psihološkega blagostanja in splošnega mentalnega stanja kakor posamezniki, ki so v 

partnerski zvezi. Poudarjajo, da je dejavnik »imeti partnerja« varovalni dejavnik za boljšo 

kakovost življenja oseb z MS. 

6.2.6. Dejavnik »kraj bivanja« 

Tabela 53: Statistična povezanost dejavnika »kraj bivanja« s področji kakovosti življenja 

 η p 

Materialna blaginja 0,02 0,99 

Fizično dobro počutje 0,13 0,63 

Osebni razvoj 0,13 0,63 

Čustveno dobro počutje 0,21 0,28 

Samoodločanje  0,04 0,96 

Socialno vključevanje 0,11 0,69 

Pravice 0,12 0,67 

Medosebni odnosi 0,08 0,84 

Rezultati testa nakazujejo, da ne obstaja statistično pomembna povezanost med krajem 

bivanja žensk z MS in katerimkoli področjem kakovosti življenja. To pomeni, da na 

subjektivno oceno kakovosti življenja žensk z MS ne vpliva kraj bivanja. Koeficient 

korelacijskega razmerja η nam pove, da se pri vseh primerjavah kaže neznatna oz. nizka 

stopnja povezanosti. 

Poljski avtorji Brola idr. (2016) so ugotovili, da obstaja statistično pomembna povezanost 

med krajem bivanja oseb z MS in njihovo kakovostjo življenja. Osebe z MS, ki so živele 

na podeželju, so statistično pomembneje ocenjevale nižjo kakovost življenja na fizičnem 

in čustvenem področju. V naši raziskave se tovrstna povezanost ni pokazala. 
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6.2.7. Dejavnik »zaposlitev« 

Tabela 54: Statistična povezanost dejavnika »zaposlitveni status« s področji kakovosti 

življenja 

 η p 

Materialna blaginja 0,74 0,00 

Fizično dobro počutje 0,41 0,03 

Osebni razvoj 0,50 0,003 

Čustveno dobro počutje 0,15 0,87 

Samoodločanje 0,43 0,02 

Socialno vključevanje 0,38 0,07 

Pravice 0,38 0,07 

Medosebni odnosi 0,21 0,64 

Rezultati testa nakazujejo, da obstaja statistično pomembna povezanost med 

zaposlitvenim statusom žensk z MS in področjem materialne blaginje, fizičnim dobrim 

počutjem, osebnim razvojem ter samoodločanjem. Med področji čustvenega dobrega 

počutja, socialnega vključevanja, pravic, medosebnih odnosov in zaposlitve se ni 

pokazala statistično pomembna povezanost. Koeficient korelacijskega razmerja η nam 

pove, da pri spremenljivkah materialna blaginja in zaposlitev obstaja visoka stopnja 

povezanosti. Med spremenljivkami zaposlitev ter fizično dobro počutje, osebni razvoj in 

samoodločanje obstaja srednja stopnja povezanosti.  

O povezavi med zaposlitvijo in kakovostjo življenja so govorile tudi tuje raziskave. Brola 

idr. (2016) ter Cioncoloni idr. (2014) so ugotovili statistično pomembne povezave med 

zaposlitvenim statusom oseb z MS in kakovostjo življenja. Na nižje rezultate kakovosti 

življenja oseb z MS naj bi vplivala ravno nezaposlenost (Cioncoloni idr., 2014). Višji 

prihodek je v raziskavi avtorjev Berzins idr. (2017) predstavljal varovalni dejavnik pri 

pojavnosti depresivnosti. 

Ženska z MS, ki je zaposlena za polni delavni čas, bo imela večje možnosti za zaslužek 

kakor tista, ki je invalidsko upokojena. Tako so statistično pomembni rezultati na 

področju materialne blaginje pričakovani. Povezavo zaposlitve s fizičnim dobrim 

počutjem lahko razlagamo z raziskavo N. Černigoj-Sadar in A. Brešar (1996a). Avtorici 

sta ugotovili, da so posameznice z višjim socialnim položajem bolj ozaveščene o 

strategijah razbremenitve stresa, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Z zaposlitvijo si 

ženske z MS ohranjajo socialni položaj in s tem pozitivno vplivajo tudi na zdravstveno 

stanje. Ženske z MS, ki opravljajo svoj poklic, so pričakovano ocenjevale tudi višje 

področje osebnega razvoja. Opravljanje poklica ženski z MS omogoča doživljanje 

uspešnosti, samostojnosti in produktivnosti v življenju. S tem je posameznica lahko 

bistveno bolj zadovoljna z osebno usposobljenostjo. Če je posameznica zaposlena, ima 

tudi več priložnosti za samoodločanje o odločitvah, ki jih bo sprejela.  
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7 SKLEP 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni zaznavi kakovosti življenja med ženskami v zgodnji odraslosti, ki imajo MS 

krajši čas, in ženskami v srednji odraslosti, ki imajo MS daljši čas. Kakovost življenja 

smo merili s pomočjo osmih področij, ki so jih opredelili Schalock, Bonham in Verdugo 

(2008). Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo varovalni dejavniki, ki bi vplivali na višjo 

oceno kakovosti življenja žensk z recidivno-remitentno MS. 

V raziskavi je sodelovalo 60 žensk z recidivno-remitentno obliko MS, od tega 30 (50 %) 

žensk v zgodnji odraslosti, ki imajo MS krajši čas, ter 30 (50 %) žensk v srednji 

odraslosti, ki imajo MS dlje časa. 

Cilje raziskovalnega dela smo uresničili s statistično analizo subjektivnih ocen kakovosti 

življenja žensk z MS ter analizo povezav omenjenih področij kakovosti življenja z 

dejavniki starosti, oviranosti, zakonskega stanu, kraja bivanja, izobrazbe in zaposlitve. 

V raziskovalnem delu smo postavili osem hipotez. S pridobljenimi rezultati smo potrdili 

tri hipoteze. Tri hipoteze smo potrdili zgolj pri določenih spremenljivkah, ne pa tudi na 

celotnem področju. 

H1: Na področju materialne blaginje obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo potrjujemo. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna 

razlika med subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših ter starejših žensk z MS na 

področju materialne blaginje. Ženske v zgodnji odraslosti, ki so imele MS krajši čas, so 

ocenjevale višjo kakovost življenja na področju materialne blaginje kakor ženske v 

srednji odraslosti, ki imajo MS dlje časa. Med spremenljivkami sta se kot statistično 

pomembni izkazali zmožnost opravljanja dela ter oviranost pri opravljanju zaposlitve. Pri 

obeh statistično pomembnih razlikah se je izkazalo, da mlajše ženske z MS višje 

ocenjujejo posamezni postavki.  

Na področju materialne blaginje so tudi vse povprečne vrednosti rezultatov subjektivnih 

ocen žensk z MS višje pri posameznicah v zgodnji odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas. 

H2: Na področju fizičnega dobrega počutja obstajajo statistično pomembne razlike 

v subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo potrjujemo pri spremenljivki oviranosti pri opravljanju 

vsakodnevnih aktivnosti. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika 

med subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših ter starejših žensk z MS pri 

spremenljivki oviranosti pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Ženske v zgodnji 

odraslosti, ki so imele MS krajši čas, so ocenjevale višjo kakovost življenja na področju 

oviranosti pri vsakodnevnih dejavnostih kakor ženske v srednji odraslosti, ki imajo MS 
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dlje časa. Na celotnem področju fizičnega dobrega počutja se ni pokazala statistično 

pomembna razlika v zaznavanju kakovosti življenja med ženskami z MS.  

Na področju fizičnega dobrega počutja so vse povprečne vrednosti rezultatov subjektivnih 

ocen žensk z MS višje pri posameznicah v zgodnji odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas. 

Izjema je zgolj spremenljivka prosti čas, kjer so starejše ženske višje ocenjevale kakovost 

življenja. 

H3: Na področju osebnega razvoja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo potrjujemo pri spremenljivkah želja po izobraževanju in ovire za 

izobraževanje. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika med 

subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših in starejših žensk z MS pri spremenljivkah 

želja po izobraževanju in ovire za izobraževanje. Ženske v zgodnji odraslosti, ki so imele 

MS krajši čas, so ocenjevale višjo kakovost življenja na področju želja po izobraževanju 

in ovir za izobraževanje kakor ženske v srednji odraslosti, ki imajo MS dlje časa. Na 

celotnem področju osebnega razvoja se ni pokazala statistično pomembna razlika v 

zaznavanju kakovosti življenja med ženskami z MS.  

Na področju osebnega razvoja so vse povprečne vrednosti rezultatov subjektivnih ocen 

žensk z MS višje pri posameznicah v zgodnji odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas. 

Izjema je zgolj spremenljivka uspeh, kjer so starejše ženske višje ocenjevale kakovost 

življenja. 

H4: Na področju čustvenega dobrega počutja obstajajo statistično pomembne 

razlike v subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo zavračamo. Rezultati so pokazali, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika med subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših ter starejših žensk z 

MS na področju čustvenega dobrega počutja. Pri nobeni izmed posameznih spremenljivk 

se ni pokazala statistično pomembna razlika v subjektivni oceni žensk z MS.  

Na področju čustvenega razvoja so mlajše posameznice, ki imajo MS krajši čas, poročale 

o višjih subjektivnih ocenah pri spremenljivkah zadovoljstva z življenjem, smisla 

življenja ter varnosti. Pri preostalih spremenljivkah, optimizem, sprejemanje sebe in 

počasen napredek, so o višjih subjektivnih ocenah kakovosti življenja poročale ženske v 

srednji odraslosti, ki imajo MS dlje časa. 

H5: Na področju samoodločanja obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo potrjujemo. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna 

razlika med subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših in starejših žensk z MS na 

področju samoodločanja. Ženske v zgodnji odraslosti, ki so imele MS krajši čas, so 

ocenjevale višjo kakovost življenja na področju samoodločanja kakor ženske v srednji 
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odraslosti, ki imajo MS dlje časa. Med spremenljivkami sta se kot statistično pomembni 

izkazali upoštevanje odločitev in samostojno odločanje. Pri obeh statistično pomembnih 

razlikah se je pokazalo, da mlajše ženske z MS višje ocenjujejo posamezni postavki.  

Na področju samoodločanja so tudi vse povprečne vrednosti rezultatov subjektivnih ocen 

žensk z MS višje pri posameznicah v zgodnji odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas. 

H6: Na področju medosebnih odnosov obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo potrjujemo pri spremenljivki prosti čas s prijatelji. Rezultati so 

pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika med subjektivno oceno kakovosti 

življenja mlajših in starejših žensk z MS pri spremenljivki prosti čas s prijatelji. Ženske v 

srednji odraslosti, ki so imele MS dlje časa, so ocenjevale nižjo kakovost življenja na 

področju preživljanja prostega časa kakor ženske v zgodnji odraslosti, ki imajo MS krajši 

čas. Na celotnem področju medosebnih odnosov se ni pokazala statistično pomembna 

razlika v zaznavanju kakovosti življenja med ženskami z MS.  

Na področju medosebnih odnosov so vse povprečne vrednosti rezultatov subjektivnih 

ocen žensk z MS višje pri posameznicah v zgodnji odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas. 

Izjema je zgolj spremenljivka razumevanje z družino, kjer sta povprečni vrednosti ocen 

pri obeh skupinah enaki. 

H7: Na področju socialne vključenosti obstajajo statistično pomembne razlike v 

subjektivni oceni kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo potrjujemo. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna 

razlika med subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših in starejših žensk z MS na 

področju socialne vključenosti. Ženske v zgodnji odraslosti, ki so imele MS krajši čas, so 

ocenjevale višjo kakovost življenja na področju socialne vključenosti kakor ženske v 

srednji odraslosti, ki imajo MS dlje časa. Med spremenljivkami se je kot statistično 

pomembna izkazala aktivno vključevanje v kraj bivanja. Pri tej se je izkazalo, da mlajše 

ženske z MS višje ocenjujejo spremenljivko aktivnega vključevanja in sodelovanja v 

kraju bivanja.  

Na področju socialne vključenosti so tudi vse povprečne vrednosti rezultatov subjektivnih 

ocen žensk z MS višje pri posameznicah v zgodnji odraslosti, ki imajo bolezen krajši čas. 

H8: Na področju pravic obstajajo statistično pomembne razlike v subjektivni oceni 

kakovosti življenja pri mlajših in starejših ženskah z MS. 

Postavljeno hipotezo zavračamo. Rezultati so pokazali, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika med subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših in starejših žensk z 

MS na področju pravic. Pri nobeni od posameznih spremenljivk se ni pokazala statistično 

pomembna razlika v subjektivni oceni žensk z MS.  
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Na področju pravic so mlajše posameznice, ki imajo MS krajši čas, poročale o višjih 

subjektivnih ocenah pri vseh spremenljivkah področja pravic.  

Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki kakovosti življenja žensk z MS 

Eden izmed pomembnih ciljev raziskave je bil tudi identificirati dejavnike, ki bodisi 

pozitivno bodisi negativno vplivajo na subjektivno oceno kakovosti življenja žensk z MS.  

Kot dejavniki tveganja za nižjo oceno kakovosti življenja žensk z MS so se izkazali višja 

starost, višja stopnja oviranosti po EDSS ter dlje trajajoča MS. Višja kot je bila starost 

žensk z MS, nižja je bila subjektivna ocena kakovosti življenja na področju materialne 

blaginje, fizičnega dobrega počutja, osebnega razvoja, socialne vključenosti in 

samoodločanja. Višja stopnja oviranosti po EDSS je pomembno vplivala na subjektivno 

oceno kakovosti življenja na področju materialne blaginje, fizičnega dobrega počutja, 

osebnega razvoja, socialne vključenosti, pravic in samoodločanja. Posameznice, ki so 

imele MS dlje časa, pa so pomembneje nižje ocenjevale kakovost življenja na področju 

materialne blaginje. 

Kot varovalna dejavnika za višjo oceno kakovosti življenja žensk z MS sta se pokazala 

višja stopnja izobrazbe in opravljanje poklica. Višja kot je bila stopnja izobrazbe ženske z 

MS, višje so tudi posameznice ocenjevale kakovost življenja na področju materialne 

blaginje, čustvenega dobrega počutja, fizičnega dobrega počutja, osebnega razvoja, 

socialne vključenosti, pravic in samoodločanja. Tiste posameznice, ki so bile zaposlene, 

so tudi višje ocenjevale kakovost življenja na področju materialne blaginje, fizičnega 

dobrega počutja, osebnega razvoja in samoodločanja. 

Med vsemi dejavniki se je kot najpomembnejši varovalni dejavnik izkazala stopnja 

izobrazbe. Ta je pozitivno vplivala na višje ocene kakovosti življenja na sedmih od osmih 

področij.  

Pomanjkljivosti in omejitve pri raziskovanju 

a) Majhen vzorec 

Za namene raziskovanja smo izbrali skupino oseb z MS, ki je je po statističnih ocenah 

največ. Pri preverjanju, ali v Sloveniji obstaja dovolj velik vzorec oseb z MS, smo se 

opirali na teoretična izhodišča. V Sloveniji je približno 3.000 oseb z MS (Končan Vračko, 

2017), od tega je razmerje med ženskami in moškimi 2:1 (Denišlič, 2006b). Poleg tega 

naj bi imelo 60–80 % oseb z MS recidivno-remitentni potek bolezni (Denišlič, 2006m). 

Kljub dejstvu, da teorija navaja dovolj velik delež ustreznih kandidatk za raziskavo, smo 

imeli ogromno izzivov pri njihovem iskanju. Izkazalo se je, da ženske z MS pogosto niso 

pripravljene sodelovati v raziskavi. Ugotovili smo tudi, da so bile ženske z MS bistveno 

bolj pripravljene sodelovati v raziskavi, če jih je k temu pozval zdravnik specialist 

nevrolog. Brez pomoči in sodelovanja zdravnika specialista bi imeli izrazite težave pri 

pridobivanju zadostnega števila rešenih anket.  
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Predvidevamo, da bi uspeli zajeti večji vzorec ustreznih kandidatk s povezovanjem 

večjega števila nevrologov ter daljšim trajanjem raziskovanja.  

b) Subjektivni in objektivni vidik kakovosti življenja  

Opredelili smo že, da je MS zelo nepredvidljiva nevrološka bolezen. Za recidivno-

remitentno obliko MS so značilni zagoni bolezni, med katerimi se posameznikovo počutje 

in funkcioniranje bistveno poslabša. Za zaviranje nastajanja zagonov bolezni oseb z MS 

prejemajo zdravila, ki pa povzročajo tudi stranske negativne posledice. Vse to pa lahko 

vpliva na trenutno subjektivno zaznavo kakovosti življenja ženske z MS. Če je 

posameznica v času ocenjevanja občutila negativne posledice zdravljenja ali pa imela 

začetke poslabšanja zdravstvenega stanja, se je to lahko odražalo tudi na subjektivni 

zaznavi. To pa ni resnični odraz njene splošne kakovosti življenja v času mirovanja 

bolezni.  

Opredelitev kakovosti življenja poudarja pomen dveh vidikov – objektivnega in 

subjektivnega vidika. Za namene naše raziskave smo raziskovali zgolj subjektivni vidik 

kakovosti življenja žensk z MS. Zavedamo pa se, da je za celotno oceno kakovosti 

življenja žensk z MS treba upoštevati tudi objektivne vidike. Po M. Novak (1995) smo s 

subjektivnimi pokazatelji kakovosti življenja merili zgolj t. i. psihično kakovost življenja, 

ne pa tudi fizične kakovosti življenja, kamor spadajo objektivni kazalniki, s katerimi 

merimo življenjske pogoje posameznika. 

c) Vprašalnik 

V vprašalniku smo ženske z MS spraševali tudi po zdravilih, ki jih uporabljajo. Predvideli 

smo manj zdravil, kot so jih ženske naštevale. Posameznici, vključeni v pilotno študijo, 

sta uporabljali zdravila, ki so bila našteta, zato omejenost navedenih zdravil nismo 

opazili. V vprašalniku smo navedli šest zdravil, ženske pa so poleg zapisanih navedle še 

pet drugih zdravil za zdravljenje zagonov recidivno-remitentne MS. Nekaj posameznic ni 

navedlo nobenega zdravila, kar bi lahko bil razlog tudi manj obsežno število možnih 

zdravil. Ravno zaradi teh namenov postopkov zdravljenja nismo vključili v namene 

statistične obdelave. 

Prispevek k teoriji in znanosti 

V teoretičnem delu smo zbrali številna teoretična spoznanja, dejstva, ki so vezana na MS, 

koncept kakovosti življenja in kakovost življenja oseb z MS. Navedli smo tudi pregled 

raziskav tako na domačem kot tujem strokovnem področju. Ob pregledu nismo naleteli na 

raziskavo, ki bi v popolnosti zajela subjektivno kakovost življenja žensk z MS. Avtorji 

številnih raziskav so ravno zdravniki specialisti, ki se v večini osredotočajo na fizično 

domeno kakovosti življenja. Pregledali smo tudi nekatere pogosto uporabljene 

vprašalnike kakovosti življenja za osebe z MS in ugotovili, da vsebujejo postavke, ki 

sovpadajo s področjem fizičnega dobrega počutja in čustvenega dobrega počutja. 

Menimo, da smo z našo raziskavo uspeli zajeti večdimenzionalnost koncepta subjektivne 

kakovosti življenja, ki ga ostale navedene raziskave niso.  
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Na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike daje magistrsko delo teoretični in 

praktični prispevek na področju raziskovanja kakovosti življenja žensk z MS. 

Ugotavljamo, da v večini obravnav oseb z MS znotraj strokovnega tima ni vključen 

specialni in rehabilitacijski pedagog. V večini strokovne time sestavljajo zdravniki 

nevrologi, fizioterapevti in delovni terapevti. Znotraj tima lahko še sodelujejo logopedi ali 

socialni delavci. Center za multiplo sklerozo, ki ga vodi dr. Alenka Horvat Ledinek, 

vključuje zdravnike specialiste, psihologinjo, profesorico zdravstvene vzgoje, 

diplomirano medicinsko sestro, delovni terapevtki in dva fizioterapevta. Njihov cilj je 

zagotavljati multidisciplinarno pomoč in obravnavo oseb z MS. Menimo, da bi specialni 

in rehabilitacijski pedagog lahko nudil strokovno pomoč znotraj tima pri celostni 

obravnavi oseb z MS. V raziskavi se je kot pomemben varovalni dejavnik kakovosti 

življenja žensk z MS izkazala izobrazba. Specialni in rehabilitacijski pedagog lahko nudi 

pomoč ravno na tem področju. S strokovnimi znanji lahko posameznika seznani s 

specialnopedagoškimi strategijami. Z njimi bo osebi z MS olajšan proces učenja in 

pridobivanja izobrazbe.  

Prispevek na praktičnem področju specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Teoretične smernice nudijo specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ključne 

informacije za lažje nudenje pomoči in obravnave osebam z MS. Ugotovitve 

raziskovalnega dela se lahko uporabijo pri multidisciplinarnem pristopu obravnave in 

pomoči oseb z MS. Raziskovalne ugotovitve poudarjajo pomen učenja strategij aktivnega 

vključevanja v socialno okolje, premagovanja ovir pri opravljanju poklica in pridobivanja 

izobraževanja ter predvsem pomen spodbujanja za ohranjanje poklica in pridobivanje 

izobrazbe.  

Želimo, da bi pri obravnavi oseb z MS sodeloval tudi specialni in rehabilitacijski 

pedagog. S celostno in individualno naravnano obravnavo bi posameznika z MS opremil 

z raznovrstnimi strategijami, ki bi mu olajšali vsakodnevno funkcioniranje na različnih 

področjih. Hkrati pa želimo opolnomočiti študente specialne in rehabilitacijske 

pedagogike za delo z osebami z MS.   

V teoretičnem delu smo izpostavili prisotnost kognitivnih motenj pri osebah z MS. 

Njihovo prisotnost smo dokazali tudi v naši raziskavi. Med pomembno okvarjene procese 

spadajo hitrost procesiranja informacij, pomnjenje, pozornost in priklic informacij. Vsi 

omenjeni primanjkljaji lahko pomembno vplivajo na to, da se ženske z MS ne bodo 

udejstvovale na različnih izobraževanjih in poklicnih področjih. Cummins (1997) 

poudarja, da se kakovost življenja osebe poveča z viri podpore. Ženski z MS lahko 

pomemben vir podpore predstavlja ravno specialni in rehabilitacijski pedagog. Ta je 

opremljen s poznavanjem strategij pomoči pri izpostavljenih spoznavnih motnjah. Ženski 

z MS bi tako na individualen način nudil specialnopedagoško pomoč ravno na področju 

šibkosti in ji tako omogočil lažje premagovanje težav pri učenju. Tako bo ženska z MS 

ozaveščena o strategijah in vajah urjenja kratkotrajnega, delovnega in dolgotrajnega 

pomnjenja. Spoznala bi načine pomoči, ki bi ji olajšali pomnjenje pomembnih dejstev 

(npr. vodenje beležke, označevanje podatkov, subvokalizacija ipd.). Priklic informacij bi 
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lahko izboljšali z učenjem mnemotehnik. Najpomembneje pa bi specialni in 

rehabilitacijski pedagog razvijal in spodbujal metakognitivne procese ženske z MS in ji 

tako nudil ključne opornice za udejstvovanje v izobraževalnem procesu.  

Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Kljub manjšemu vzorcu smo uspeli ugotoviti statistično pomembne razlike med 

subjektivno oceno kakovosti življenja mlajših in starejših žensk z MS. V prihodnje bi bilo 

smiselno raziskavo ponoviti ter razširiti na večji delež populacije oseb z MS.  

Smiselno bi bilo tudi opraviti longitudinalno študijo, s katero bi ugotavljali spremembe v 

subjektivni oceni kakovost življenja žensk z MS v daljšem časovnem okviru. S tovrstnim 

načinom raziskovanja bi lahko tudi zaznali spremembe v kakovosti življenja posameznic 

v času zagonov bolezni. Lažje bi tudi prepoznavali, kako nepredvidljivost bolezen vpliva 

na kakovost življenja žensk z MS skozi čas. 

Zanimivo bi bilo tudi raziskati odnos strokovnih timov, ki obravnavajo in nudijo pomoč 

osebam z MS, do specialnopedagoškega dela. V okviru tega bi raziskali, zakaj osebam z 

MS ni nudene več specialne in rehabilitacijske pomoči. Izvedli bi lahko tudi 

eksperimentalno vključitev specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v strokovne time 

in ugotavljali učinek na obravnavo oseb z MS.  

Smotrno bi bilo tudi raziskati, ali s specialnopedagoško pomočjo lahko vplivamo na 

stopnjo izražanja kognitivnih motenj ter spodbujanja k pridobivanju izobrazbe. Z 

intenzivnejšim specialnim in rehabilitacijskim treningom bi lahko ugotavljali, ali 

prilagojene strategije omogočajo ženskam z MS, da se pogosteje in uspešneje vključijo v 

izobraževalne procese. Izobrazba se je v naši raziskavi izkazala kot pomemben varovalni 

dejavnik pri ženskah z MS za boljšo kakovost življenja. Smiselno bi bilo raziskovanje v 

nadaljevanju usmeriti prav na to področje.  

V nadaljevanjem raziskovanju bi bilo dobro raziskati tudi objektivne pokazatelje 

kakovosti življenja. Rezultate bi nato primerjali z ugotovitvami subjektivnih ocen žensk z 

MS. Ugotavljali bi, ali objektivni dejavniki pomembno vplivajo na subjektivno oceno 

kakovosti življenja ter s katerimi objektivnimi kazalniki bi lahko dvignili subjektivno 

oceno kakovosti življenja. S tovrstno raziskavo bi lahko pridobili bolj celostno podobo 

kakovosti življenja žensk z MS. 
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z MS 

SUBJEKTIVNA OCENA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA ŽENSK Z 

MULTIPLO SKLEROZO 

STAROST: _________________ let 

Stopnja oviranosti po EDSS lestvici: ________________________________________ 

STAN (obkrožite):  

a) poročena / v partnerski zvezi b) ločena 

c) vdova d) samska 

KRAJ BIVANJA (obkrožite): 

a) velemesto b) manjše mesto 

c) vas  

IZOBRAZBA (obkrožite): 

a) osnovna šola b) srednja šola c) višja  d) visoka 

e) univerzitetna f) magisterij g) doktorat  

ZAPOSLITEV (obkrožite): 

a) zaposlena za polni delovni čas b) zaposlena za krajši delovni čas 

c) nezaposlena d) upokojena 

e) študentka  
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ZNAČILNOSTI IN POTEK BOLEZNI 

TRAJANJE BOLEZNI: __________________ let 

Simptomi, ki po končanem zagonu bolezni niso izzveneli, so se ohranili (naredite x): 

MOTNJE OBČUTLJIVOSTI – SENZORIČNE MOTNJE OZNAČITE Z X 

a) mravljinčenje  

b) občutek iglic po telesu  

c) otrplost v okončinah (težave pri odklepanju, prijemanju, ...)  

d) težave s sluhom  

e) vnetje očesnega živca (megleni vid, težave s kontrastom, 

prepoznavanjem barv) 

 

f) dvojni vid  

g) motnje koordinacije (rok, nog, telesa)  

h) tremor oz. tresenje rok, ko želite nekaj prijeti, glave, trupa  

i) vrtoglavica  

j) težave zavesti  

MOTNJE GOVORNEGA APARATA OZNAČITE Z X 

a) sprememba govorice (zatikanje pri govoru, premori med govorom, 

govorjenje v zlogih,...) 

 

b) težave pri požiranju  

c) težave pri dihanju  

BOLEČINA OZNAČITE Z X 

a) krčevite pekoče bolečine v okončinah  

b) boleči krči (v nogah, drobovju, mehurja,...)  

c) bolečine, zaradi vnetega očesnega živca  

d) bolečine, zaradi vnetega mehurja  

e) bolečine v hrbtu  

OHROMELOST OZNAČITE Z X 

a) ohromelost v okončinah (noga pri hoji zaostaja, spotikanje, ...)  

b) zvečani tonus okončin (opažate kot težke noge)  

c) zmanjšani tonus okončin (opažate kot nemočne noge)  

d) ohromelost obraznega živca  
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MOTNJE MOKRENJA, ODVAJANJA BLATA, SPOLNE 

MOTNJE 

OZNAČITE Z X 

a) pogostejše mokrenje, nuja za mokrenje in uhajanje seča ob nuji  

b) zaprtje  

c) driske  

d) uhajanje blata  

e) spolne motnje (moteno vlaženje nožnice, bolečine med spolnim 

odnosom) 

 

UTRUDLJIVOST OZNAČITE Z X 

a) utrudljivost (pomanjkanje energije)  

b) utrudljivost spremlja tudi vročina  

PSIHIČNE MOTNJE OZNAČITE Z X 

a) depresija (otožnost, pomanjkanje veselja in zanimanja za 

opravljanje običajnih dejavnosti, motnje spanja, utrudljivost, 

nemir, občutek krivde in brezupnosti) 

 

b) žalost (strah pred prihodnostjo, jok, občutek manjvrednosti)  

c) nenadzorovano smejanje  

d) čustvena nestanovitnost (razpoloženje se hitro spreminja)  

SPOZNAVNE (KOGNITIVNE) MOTNJE OZNAČITE Z X 

a) težave s spominom (pozabljanje)  

b) težave s pozornostjo (zbranostjo)  

c) težave z učenjem (potrebujem več časa)  

d) težave s priklicem informacij  
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ZDRAVILA, KI JIH UPORABLJATE (obkrožite): 

a) Betaferon (Interferon beta 1 – b) b) Avonex (Interferon beta 1 – a) 

c) Rebif 22 (Interferon beta 1 – a) d) Rebif 44 (Interferon beta 1 – a) 

e) Copaxone f) Novantron 

Ali prejemate tudi druga zdravila, za blaženje svojih motenj (obkrožite)? 

a) zdravila za utrudljivost (Symmetrel, Modafinil,...), 

b) zdravila za spastičnost, togost mišic (Lioresal, Sirdalud, ...), 

c) zdravila za motnje mokrenja (Detrusitol, Detrnorm, ...), 

d) zdravila za težave z odvajanjem (Seldiar, ...), 

e) zdravila za spolne motnje  
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SUBJETKIVNA OCENA ZADOVOLJSTVA NA RAZLIČNIH PODROČJIH 

KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Prosimo vas, da pomislite na svoje življenje v zadnjem mesecu. Imejte v mislih svoje 

vrednote, upanja, radosti in skrbi. V kolikor ste negotovi, je prvi odziv najpogosteje 

najboljši. Z ocenami od 1 do 5 ocenite: 

ALI STE ZADOVOLJNI: 

ze
lo

 

n
ez

a
d

o
v
o
lj

en
a

 

n
ez

a
d

o
v
o
lj

en
a

 

m
a
lo

 

za
d

o
v
o
lj

en
a

 

za
d

o
v
o
lj

en
a

 

ze
lo

 

za
d

o
v
o
lj

en
a

 

S KOLIČINO DENARJA, KI GA DOBITE? 1 2 3 4 5 

Z ZDRAVJEM / ZDRAVSTVENIM 

STANJEM? 
1 2 3 4 5 

S KAPACITETAMI (fizičnimi, psihičnimi) 

ZA OPRAVLJANJE VSAKODNEVNIH 

AKTIVNOSTI? 

1 2 3 4 5 

Z USPEHI V ŽIVLJENJU (na različnih 

področjih)? 
1 2 3 4 5 

Z ŽIVLJENJEM? 1 2 3 4 5 

S STIKI, KI JIH IMATE S PRIJATELJI, 

SOSEDI, ZNANCI (so sproščeni, pozitivni)? 
1 2 3 4 5 

Z OSKRBO IN PODPORO V DRUŽINI? 1 2 3 4 5 

S POVRATNIMI INFORMACIJAMI? 1 2 3 4 5 

Z VLOGO V SKUPNOSTI (kot sodelavec,..)? 1 2 3 4 5 

Z DOSTOPNJOSTJO, PODPORO IN 

POMOČJO ZDRAVSTVENIH STORITEV? 
1 2 3 4 5 

S SPOŠTOVANJEM IN UPOŠTEVANJEM 

PRAVIC GLEDE ENAKOSTI IN 

NEDISKRIMINACIJE? 

1 2 3 4 5 

Z UPOŠTEVANJEM PRAVIC GLEDE 

ZASEBNOSTI (doma/ v službi/ šoli/ drugje)? 
1 2 3 4 5 

Z ZMANJŠEVANJEM OVIR V VAŠI 

OKOLICI? 
1 2 3 4 5 
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KOLIKO: 
sploh 

ne 

malo dokaj precej povsem 

LAHKO FINANČNO SKRBITE ZASE? 1 2 3 4 5 

VAS POSLEDICE GIBALNE OVIRANOSTI 

OVIRAJO PRI OPRAVLJANJU DELA 

oziroma PRI ISKANJU ZAPOSLITVE? 

1 2 3 4 5 

VAS POSLEDICE GIBALNE OVIRANOSTI 

OVIRAJO PRI DNEVNIH OPRAVILIH? 
1 2 3 4 5 

JE V VAS ŽELJA PO UČENJU NOVEGA? 1 2 3 4 5 

VAS POSLEDICE GIBALNE OVIRANOSTI 

OVIRAJO PRI USVAJANJU NOVEGA 

ZNANJA IN VEŠČIN? 

1 2 3 4 5 

SE LAHKO SKONCENTIRATE? 1 2 3 4 5 

IMATE OBČUTEK, DA SO UPOŠTEVANE 

VAŠE ODLOČITVE, VREDNOSTE, 

MNENJA, ŽELJE, PRIČAKOVANJA? 

1 2 3 4 5 

ČUTITE, DA LAHKO SAMOSTOJNO 

IZBIRATE (kaj boste počeli, kam boste šli, s 

kom se boste družili, koliko denarja boste 

porabili...)? 

1 2 3 4 5 

DRUGI ODLOČAJO O VAŠEM ŽIVJENJU, 

DELU? 
1 2 3 4 5 

SO VAŠI ODNOSI Z DRUŽINSKIMI 

ČLANI POZITIVNI? 
1 2 3 4 5 

STE AKTIVNO VKLJUČENI V 

DEJAVNOSTI V OKVIRU VAŠE 

DRUŽINE (izleti, druženja,...)? 

1 2 3 4 5 

SE AKTIVNO VKLJUČUJETE V 

DEJAVNOSTI V KRAJU, KJER ŽIVITE? 
1 2 3 4 5 

DOŽIVLJATE, DA STE POMEMBEN 

ČLAN VAŠE OKOLICE, KJER ŽIVITE? 

 

 

1 2 3 4 5 
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KOLIKO: 
sploh 

ne 

malo dokaj precej povsem 

LAKO RAČUNATE NA POMOČ IN 

PODPORO DRUŽBENIH PODPORNIH 

SLUŽB (prostovoljci, servis za pomoč, 

asistenca, socialna služba, ...)? 

1 2 3 4 5 

ALI: 
sploh 

ne 

malo dokaj precej povsem 

SE POČUTITE DOVOLJ SPOSOBNI ZA 

OPRAVLJANJE DELA V SLUŽBI (če jo 

imate ali pa bi jo imeli)? 

1 2 3 4 5 

VERJAMETE VASE, DA ZMORETE 

USPEŠNO PREMAGOVATI OVIRE IN 

SPREJETI TUDI NEUSPEH? 

1 2 3 4 5 

STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO 

OSEBNO USPOSOBJENOSTJO ZA 

ŽIVLJENJE, UČENJE, ODNOSE? 

1 2 3 4 5 

GOJITE OPIMIZEM, UPANJE, POZITIVNO 

IN REALNO SLIKO GLEDE 

PRIHODNOSTI? 

1 2 3 4 5 

JE VAŠE ŽIVLJENJE VREDNO IN 

SMISELNO? 
1 2 3 4 5 

ZMORETE SPREJETI TELESNI IZGLED 

IN SEBE KOT EDINSTVENO OSEBNOST? 
1 2 3 4 5 

ZMORETE SPREJEMATI DEJSTVO, DA 

NAPREDUJETE POČASI (ste potrpežljivi 

sami s seboj)? 

1 2 3 4 5 

SE POČUTITE VARNE? 1 2 3 4 5 

IMATE OBČUTEK OSEBNE KONTROLE 

NAD RAZLIČNIMI SITUACIJAMI V 

VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU? 

1 2 3 4 5 
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KAKO POGOSTO: 

n
ik

o
li

 

re
d

k
o

 

o
b

ča
sn

o
 

p
o
g
o
st

o
 

v
ed

n
o

 

SI VZAMETE ČAS ZA SPROSTITEV, 

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI (hobije, 

rekreacijo)? 

1 2 3 4 5 

DOŽIVLJATE, DA STE USPEŠNI IN 

PRODUKTIVNI PRI TEM, KAR 

POČNETE? 

1 2 3 4 5 

PREŽIVLJATE PROSTI ČAS S 

PRIJATELJI, SOSEDI, ZNANCI, 

SOIGRALCI,...? 

1 2 3 4 5 

PREŽIVLJATE ČAS Z DRUŽINO? 1 2 3 4 5 

          

 

 

 

 

 

 

 


