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POVZETEK 
 

Usherjev sindrom je redka genetska bolezen in najpogostejši sindrom, ki povzroči 

sočasno okvaro vida in sluha (v določenih primerih tudi ravnotežja), ter je širši 

javnosti kot tudi na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike nepoznan. 

Čeprav gre za osebe z gluhoslepoto, osebe z Usherjevim sindromom predstavljajo le 

delež oseb z gluhoslepoto, ki so zaradi specifičnih značilnosti sindroma postavljene 

pred nekoliko drugačne izzive v življenju, zato pogosto ostanejo brez ustrezne 

podpore in pomoči. 

V magistrskem delu smo se osredotočili na problematiko kvalitete življenja oseb z 

Usherjevim sindromom, ki ji do sedaj v slovenskem prostoru še ni bilo namenjene 

velike pozornosti. V teoretičnem delu je opisan pojem gluhoslepota, predstavljene so 

značilnosti Usherjevega sindroma ter dimenzije kvalitete življenja. Kvaliteto življenja 

oseb z Usherjevim sindromom smo raziskovali z vprašalnikom in polstrukturiranim 

intervjujem, ki smo ga izvedli osebno ali pa so ga udeleženci raziskave izpolnili sami 

oziroma s pomočjo tretje osebe. 

V empiričnem delu je bil uporabljen mešan raziskovalni pristop. Cilj magistrskega 

dela je bil opisati Usherjev sindrom ter definirati nove oblike pomoči, ki izhajajo iz 

dejanskih potreb oseb z Usherjevim sindromom. V raziskavo je bilo zajetih šest 

odraslih oseb z Usherjevim sindromom, ki imajo potrjeno diagnozo sindroma. 

Poleg uvida v funkcioniranje oseb z Usherjevim sindromom smo ugotovili, kakšni 

trendi se (zaradi majhnosti vzorca) nakazujejo v Sloveniji na področju kvalitete 

življenja oseb, zajetih v raziskavo. Ugotovili smo, da se na področju zdravja in 

počutja pri udeležencih raziskave nakazuje trend pojavljanja depresije, na področju 

ekonomskega statusa se pojavlja trend brezposelnosti, na področju mobilnosti se 

pojavlja trend znižane stopnje mobilnosti ter pomanjkanje strokovne podpore. 

Rezultati raziskave podajajo pomemben prispevek k nadaljnjim raziskavam na 

področju kvalitete življenja oseb z gluhoslepoto in Usherjevim sindromom. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

usherjev sindrom, gluhoslepota, kvaliteta življenja





ABSTRACT 

 

Usher syndrome is a rare genetic disease and the most common syndrome that 

causes a simultaneous vision and hearing impairment (in certain cases also balance 

disorder). It is also unknown to the general public and professionals in the field of 

special and rehabilitation pedagogy. Although we talk about people with 

deafblindness, people affected by Usher syndrome represent only a small portion of 

people suffering from deafblindness who face rather different challenges in their lives 

due to the specific characteristics of the syndrome. 

In this master's thesis we focused on the issue of quality of life of people with Usher 

syndrome who have not been given a lot of attention in Slovenia so far. The 

theoretical part describes deafblindness, the characteristics of the Usher syndrome, 

and precise dimensions of quality of life. We studied the quality of life of people with 

Usher syndrome using a questionnaire and a semi-structured interview which was 

conducted by us personally or the research participants did it themselves or with the 

assistance of a third person. 

A mixed research approach was used in the empirical part. The goal of the master's 

thesis was to describe Usher syndrome and to define new forms of help that derive 

from the actual needs of people suffering from Usher syndrome. The study included 

six adults with Usher syndrome who had a confirmed diagnosis of the syndrome. 

In addition to the insight into the functioning of the persons involved in the study, we 

learned which trends (due to the small sample size) are developing in Slovenia in the 

area of quality of life of the research participants. We discovered that in the field of 

health and well-being the participants in the research indicated a trend towards 

depression, in the area of economic status there was a trend towards unemployment, 

in the field of mobility there was a trend towards reduced mobility rate and a lack of 

professional support. The research results make an important contribution to further 

studies in the area of quality of life of people with deafblindness and Usher 

syndrome. 
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UVOD 
 

V magistrskem delu se ukvarjamo s tematiko kvalitete življenja oseb z Usherjevim 

sindromom, ki je v našem prostoru še neraziskana. 

Usherjev sindrom je eden najpogostejših sindromov znotraj gluhoslepote in lahko 

vpliva tako na fizično kot tudi na psihološko funkcioniranje oseb ter na kvaliteto 

življenja. Zaradi pomanjkanja osnovnih informacij se pojavljajo težave v interakciji 

med osebo z gluhoslepoto in okoljem, kar lahko vodi do izolacije in socialne 

izključenosti. Posledično so zaradi tega omejene dnevne aktivnosti, ki so rezultat 

težjega prepoznavanja okolja za osebe z gluhoslepoto. Ljudje z gluhoslepoto se 

soočajo z različnimi izzivi, saj so se primorani zanašati na druge ljudi, da pridobijo 

informacije iz okolja (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2013). 

V Sloveniji naj bi bilo 60–120  ljudi z Usherjevim sindromom (Fakin, Glavač, Hawlina, 

2012). Kronična in pogosto postopno slabitev čutil pri sindromu zahteva veliko 

prilagoditev v življenju, da se posameznik lahko sooča z novimi izzivi (Guthrie, 

Declercq, Finne-Soveri, Fries, Hirdes, 2016). V strokovni literaturi zasledimo nekaj 

raziskav o kvaliteti življenja oseb z Usherjevim sindromom, ki kaže jo na slabo 

kvaliteto življenja oseb z Usherjevim sindromom ter pomanjkanje pomoči in podpore 

(Fakin, Glavač, Hawlina, 2012). Kar nekaj študij poroča o psihosocialnih posledicah 

gluhoslepote, ki se odražajo tako na telesnem kot duševnem zdravju, npr.: 

aksioznost in depresija, glavobol, utrujenost, samomorilne misli in poskusi 

samomora. Osebe se pri socialnem vključevanju soočajo z različnimi ovirami, tako da 

uporabljajo drugačno komunikacijo, orientacijske strategije in tehnične pripomočke in 

si tako pridobijo določene informacije.  

Tako kot ni enotne definicije za gluhoslepoto, tudi ni enotne definicije o kakovosti 

življenja. Kakovost življenja lahko definiramo kot posameznikovo dojemanje 

trenutnega stanja glede na kulturno okolje in sistem vrednot kot rezultat interakcije 

med posameznikovimi cilji in pričakovanji ter kazalniki uspešnosti, ki so opredeljeni 

za socialno in kulturno okolje, iz katerega posameznik izhaja (WHOQOL, 1994, v 

Tabaj in Cugelj, 2014).  

Kakovost življenja temelji na subjektivnem pogledu posameznika in odraža 

vrednostne sodbe o področjih in se lahko spreminja skozi čas (Tabaj in Cugelj, 

2014). Kako bomo izboljšali kvaliteto življenja oseb s posebnimi potrebami, je 

odvisno tudi od nas, širše družbe, za kar pa potrebujemo ustrezne službe ter nudenje 

podpore usposobljenega in kompetentnega osebja (Schalock, 1997). Ravno zaradi 

tega je pomembno, da v želji po izboljšanju kvalitete življenja oseb z Usherjevim 

sindromom, izhajamo iz njihovih osebnih izkušenj, želja in potreb. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1. GLUHOSLEPOTA 

 

Področje gluhoslepote še ni dovolj raziskano, zato tudi ni enotne definicije 

gluhoslepote, ki bi natančno opredelila problematiko težav. Čeprav sam izraz 

gluhoslepota pomeni popolno odsotnost sluha in vida, ima večina ljudi, ki se 

prištevajo med osebe z gluhoslepoto, nekaj funkcionalnega vida in/ali sluha 

(Gleason, 2008), ki ga lahko uporabljajo. Popolna gluhota s popolno slepoto 

(praktična gluhoslepota) je zelo redka. Osebe, ki jih uvrščamo med gluhoslepe, imajo 

najpogosteje različne kombinacije okvar obeh čutil, kar pomeni, da jih velika večina 

nekaj vidi ali sliši. Vsem osebam z gluhoslepoto je skupno le to, da so vsi do neke 

stopnje prikrajšani pri uporabi čutil na daljavo (McInnes, 1999). 

Gluhoslepota je specifična okvara in ni zgolj seštevek slepote in gluhote. Tako kot so 

ostale skupine oseb s posebnimi potrebami heterogene, tako je tudi skupina oseb z 

gluhoslepoto, kjer moramo upoštevati širok razpon različnih stopenj izgube sluha in 

vida, ki ovirajo komuniciranje in pridobivanje informacij (Gutherie idr., 2011). Skupina 

oseb, ki so gluhodlepe, poleg heterogenosti predstavljajo eno najbolj nizko 

incidenčnih skupin invalidnosti (V svetu teme, tišine in samote, 2015). 

Konvencija združenih narodov o pravicah oseb z invalidnostjo v ospredje postavlja 

osebo in ne njeno okvaro. Pomembno je, da torej razmišljanja o delni gluhoslepoti, 

popolni gluhoslepoti, o tem, kdo je bolj ali manj slep, odklonimo (Gerenčer Pegan, 

2017) in poudarimo, da gre za osebe, ki imajo svoj značaj, pravice in dolžnosti, 

gluhoslepota pa je njihova okoliščina. Ravno zato v Združenju gluhoslepih Slovenije 

Dlan uporabljajo termin »oseba z gluhoslepoto« (in ne gluhoslepa oseba) (Gerenčer 

Pegan, 2011), kar bomo uporabljali tudi v tem magistrskem delu. 

Leta 2004 je Evropski parlament sprejel Deklaracijo o pravicah oseb z gluhoslepoto, 

kjer so sprejeli sklep, »da je gluhoslepota edinstvena oviranost« (Tarczay, 2004, str. 

143). 

V literaturi smo zasledili različne opredelitve gluhoslepote in znotraj magistrskega 

dela izpostavljamo naslednje: 

- medicinski kriterij opredelitve gluhoslepote 

- nordijska definicija gluhoslepote 

- funkcionalni kriterij opredelitve gluhoslepote 
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MEDICINSKI KRITERIJ GLUHOSLEPOTE 

Pri opredeljevanju gluhoslepote se medicinski kriterij opira samo na okvaro sluha in 

vida. 

Medicinska definicija gluhoslepote je takšna, da ima oseba oz. pacient obojno 

zaznavno izgubo. To pomeni, da je sluh okvarjen približno 90–130 dB (kar pomeni, 

da je oseba praktično gluha), ostrina vida pa je manj kot 0,05. Slednja je lahko 

prirojena ali pridobljena (Gluhoslepota – nepriznana invalidnost, 2016). 

Medicinske diagnoze, namesto, da bi se osredotočile na ovire, ki osebam 

preprečujejo kakovostno življenje, obravnavajo ljudi preko primanjkljajev in 

prepoznavajo stanje, ki odstopa od normalnosti.  

Pri opredeljevanju gluhoslepote pomembno vlogo igra tudi mednarodna klasifikacija. 

Slednja se je vrsto let opirala na širšo funkcionalno definicijo gluhoslepote, ki 

razvršča osebe z gluhoslepoto v štiri skupine (Tarczay, 2004): 

- osebe s popolno gluhoslepoto (popolna gluhota in popolna slepota pomenita 

praktično gluhoslepoto), 

- popolna gluhota in slabovidnost, 

- popolna slepota in naglušnost, 

- naglušnost in slabovidnost. 

Prav tako mednje uvrščajo osebe z Usherjevim sindromom in sindromom CHARGE.  

 

NORDIJSKA DEFINICIJA GLUHOSLEPOTE 

Najpogosteje uporabljena definicija gluhoslepote je nordijska definicija, ki so jo leta 

1980 oblikovale nordijske države (Paasonen, 2016). 

Nordijska definicija pravi: »Gluhoslepota je izrazita invalidnost. Gluhoslepota je 

kombinirana motnja vida in sluha. Omejuje aktivnosti osebe in tako preprečuje polno 

udeležbo v družbi do takšne mere, da ji je družba dolžna omogočiti določene storitve, 

okoljske spremembe in/ali tehnologijo.« (Nordic Welfare Centre, b. d.). 

Osebe z gluhoslepoto se sporazumevajo na različne načine, odvisno od tega, kdaj je 

izguba sluha in vida nastala. To pomeni, da potrebujejo specifične metode za 

sporazumevanje, saj je to ključno za vključevanje v družbeno življenje, npr.: ”Osebe z 

gluhoslepoto lahko uporabljajo več načinov komunikacije, npr. nekdo se izraža v 

govorjeni francoščini, sporočila pa sprejema v taktilnih oblikah.” (Paasonen, 2016). 

Uporabljena metoda je odvisna od trenutne zmožnosti sluha in vida osebe z 

gluhoslepoto ter koliko sta sporočevalec in prejemnik vešča jezikovnih in 

komunikacijskih metod. 

 

Po nordijski definiciji gre za dvojno senzorno okvaro, ki povzroča funkcionalne ovire 

na vseh področjih v življenju. Izzivi in težave se pojavljajo pri orientaciji, sprejemanju 
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informacij in pridobivanju in posredovanju sporočil. Težave se kažejo tudi pri učenju 

novih stvari, sporazumevanju, mobilnosti, aktivnostih in orientaciji v okolju. Izzivi se 

posledično pojavljajo pri socialnih stikih, študiju, participaciji v družbi, na delovnem 

področju ter pri kulturnih dejavnostih (Gerenčer Pegan, 2011). Sklepamo lahko, da 

gluhoslepota edinstveno vpliva na vsa področja v življenju osebe z gluhoslepoto.  

 

FUNKCIONALNI KRITERIJ GLUHOSLEPOTE 

V Sloveniji definicija gluhoslepote ni uradno potrjena. Po vzoru številnih držav si zato 

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN prizadeva za sprejetje funkcionalne definicije 

gluhoslepote, ki bi omogočila, da osebe z dvojno senzorno okvaro vida ne bi izpustili 

s seznama potrebnih pomoči (V svetu teme, tišine in samote, 2015).  

Ob svoji ustanovitvi (2005) je Združenje gluhoslepih DLAN razvilo in upoštevalo 

funkcionalni kriterij gluhoslepote, ki se opira na težave v vsakodnevnem življenju 

posameznika kljub uporabi pripomočkov (Gerenčer Pegan, 2017). 

»Oseba je gluhoslepa, če ima hkratno okvaro sluha in vida v tolikšni meri, da ji to 

povzroča težave v vsakodnevnem funkcioniranju kljub uporabi pripomočkov za gluhe 

ali slepe (slušni aparat, polžkov vsadek, očala, leče). Zaradi hkratne okvare sluha in 

vida pa se oseba ne more posluževati storitev, ki so namenjene samo gluhim ali 

samo slepim, temveč potrebuje posebno prilagojeno pomoč.« (Gerenčer, 2005, v 

Gerenčer Pegan, 2017, str. 10) 

Strokovnjaki s področja gluhoslepote opozarjajo, da je funkcionalna uporaba vida in 

sluha lahko pogosto samo občasna. Uporaba čutil je odvisna od kompleksnosti 

odnosov z drugimi ljudmi, faktorjev okolja, motivacije ter fizične in psihične kondicije 

posameznika (Gerenčer Pegan, 2017). 

Dandanes še vedno obstajajo dileme, povezane s področjem gluhoslepote. Tako 

osebe z gluhoslepoto kot tudi samo področje gluhoslepote so predmet številnih 

burnih razprav ljudi, ki ne razumejo in ne poznajo imenovanega področja. Ob vseh 

prej pojasnjenih opredelitvah, posebnosti povezanih s populacijo gluhoslepih velja 

izpostaviti, da so težave, s katerimi se srečujejo osebe z gluhoslepoto, drugačne od 

tistih, s katerimi se srečujejo osebe, ki so le gluhe ali le slepe.  

Pri osebah z gluhoslepoto ločimo osebe, ki so gluhoslepe od rojstva (prirojena 

gluhoslepota), in osebe, ki so postale gluhoslepe kasneje (pridobljena gluhoslepota). 

Pridobljena gluhoslepota je lahko tudi posledica genetsko dednih bolezni, kot so npr. 

Usherjev sindrom, postnatalne ali zgodnje otroške okužbe ter poškodbe možganov 

(Gutherie idr., 2011). 

Osebe z gluhoslepoto se srečujejo z mnogimi ovirami, stiskami in izzivi v 

vsakodnevnem življenju.  
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2. USHERJEV SINDROM 

 

Usherjev sindrom je avtosomno recesivna bolezen (Fakin, Glavač, Hawlina, 2012), 

kar pomeni, da se lastnost prenaša na nespolnem kromosomu in da je za izražanje 

te lastnosti (fenotipa) potrebna okvara obeh alelov; materinega in očetovega. 

Usherjev sindrom je najpogostejši sindrom, ki povzroča sočasno prizadetost vida in 

sluha ter v določenih primerih tudi ravnotežja. Bolezen je posledica patoloških mutacij 

genov, ki v notranjem ušesu določajo proteine dlakastih odrastkov na dlačnicah, ki jih 

imenujemo stereocilije, v mrežnici pa so pomembni za funkcijo fotoreceptorjev. Do 

danes je bilo odkritih 11 različnih genov. Ugotovljeno je bilo, da ti geni ustvarjajo 

mrežo beljakovin Usher interaktivno, kar pomeni, da lahko različne mutacije 

povzročijo podobne fenotipe sluha in vida (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 

2013). 

Usherjev sindrom je prvi opisal Albrecht von Graef, leta 1858. Raziskoval je primer 

ženske z gluhoslepoto, ki je imela znake pigmentne retinopatije. Liebreich je kasneje, 

leta 1861, v Berlinu proučeval družine, kjer so se poročali znotraj sorodstvenih vezi 

oz. so se znaki pigmentne retinopatije pojavljali skozi več generacij. Sindrom so leta 

1914 poimenovali po Charlesu Usherju, ki je ugotovil, da se sindrom deduje. V 

začetku leta 1980 so Usherjev sindrom začeli deliti na tri tipe. 

Poleg imena Usherjev sindrom lahko zasledimo še ostala imena, kot so: Gluho-

retinitis pigmentoza sindrom (deafness-retinitis pigmentosa syndrome), Graefe-Usher 

sindrom, Hallgren sindrom, retinitis pigmentoza-gluho sindrom (retinitis pigmentosa-

deafness syndrome) (Usher syndrome, b. d.). 

Pri postavljanju diagnoze si zdravniki pomagajo z različnimi preiskavami, npr.: z 

očesnim pregledom, slikanjem avtofluorescence očesnega ozadja,1 ki lahko prikaže 

izrazite spremembe, optično koherenčno tomografijo,2 s katero ocenjujejo 

ohranjenost fotoreceptorjev3, elektrofiziološkim testiranjem4 in genetskim 

testiranjem5. Največ preiskav je osredotočenih na vid ter njegovo ostrino (Fakin, 

Glavač, Hawlina, 2012): 

                                                             
1 Slikanje avtofluorescence očesnega ozadja je posebna tehnika slikanja očesnega ozadja, ki izkoristi 
v mrežnici naravno nahajajoč pigment lipofuscin. Poda sliko, ki vsebuje več informacij kot naravni 
pregled očesnega ozadja (Pridobljeno s https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4023118/). 
2 Optična koherenčna tomografija (OCT) je diagnostična metoda, ki omogoča tridimenzionalno 
slikovno analizo očesnega ozadja in tako posname anatomijo očesa skupaj z bolezenskimi 
spremembami (Pridobljeno s https://www.preskar.com/ocesna/opticna-koherencna-tomografija.html). 
3 Fotoreceptor je receptor za svetlobo (Pridobljeno s https://www.termania.net/slovarji/slovenski-
medicinski-slovar/5515917/fotoreceptor?query=fotoreceptor&SearchIn=All). 
4 meri električni odziv mrežnice na utrip svetlobe (Pridobljeno s 
https://sl.thehealthylifestyleexpo.com/electrophysiologic-retinal-testing-76448). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4023118/
https://www.preskar.com/ocesna/opticna-koherencna-tomografija.html
https://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5515917/fotoreceptor?query=fotoreceptor&SearchIn=All
https://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5515917/fotoreceptor?query=fotoreceptor&SearchIn=All
https://sl.thehealthylifestyleexpo.com/electrophysiologic-retinal-testing-76448
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- Centralna vidna funkcija je na začetku večinoma normalna. Slabšanje vidne 

ostrine in barvnega vida ali pa na nastanek zapletov, kot sta siva mrena ali 

cistoidni makularni edem, pa kaže na napredovanje bolezni, 

- Preiskava vidnega polja največkrat pokaže izrazito zožanje vidnega polja. Pri 

nekaterih ljudeh je na začetku prisotno še široko vidno polje. 

 

Poleg objektivnih meritev pa pridobijo tudi anamnestične podatke o bolnikovem 

zdravstvenem stanju pred boleznijo. Pri tem je pomembna tudi družinska anamneza, 

saj se lahko z enakimi težavami oz. boleznijo spopadajo tudi sorojenci (Fakin, 

Glavač, Hawlina, 2012). Pomembna informacija je opis težav z nočnim vidom in 

ozkega vidnega polja (zaletavanje pri hoji) kot tudi način sporazumevanja, ki kaže na 

to, kako uspešna je oseba z gluhoslepoto v svoji komunikaciji in kakšen način 

uporablja: besedni jezik ali znakovni jezik. Pri tipu 1 oseba komunicira v znakovnem 

jeziku (zaradi hude prizadetosti sluha), pri tipu 2 pa uporablja slušni aparat. S 

podatkom, da je oseba kasneje shodila, se lahko ugotovi oškodovanost 

ravnotežnega organa.  

Za zdravljenje Usherjevega sindroma trenutno še ni na voljo vzročnega zdravljenja. 

Sivo mreno je mogoče odstraniti. Če se pojavi zamotnitev zadnje lečne ovojnice, pa 

se naredi operativni poseg. Zdravi se tudi cistoidni makularni edem. V prihodnosti se 

obetajo možnosti genskega zdravljenja (Fakin, Glavač, Hawlina, 2012). 

Prevalenca Usherjevega sindroma je 3–6/100.000. V Sloveniji naj bi torej bilo 

predvidoma 60–120 ljudi s tem sindromom (Fakin, Glavač, Hawlina, 2012). Usherjev 

sindrom predstavlja 3–6 odstotkov vse otroške gluhote in približno 50 odstotkov 

gluhoslepote pri odraslih (Usher syndrome, b. d.).  

Razlikujemo tri klinične oblike, ki se med seboj razlikujejo glede na začetek in resnost 

simptomov oziroma stopnjo oškodovanosti sluha (Usher syndrome, b. d.) ter 

prisotnosti težav z ravnotežjem (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016). Pri 

vseh osebah je okvarjen vid v obliki pigmentne retinopatije (motnje mrežnice), za 

katero so značilne težave z nočnim vidom in ožanje vidnega polja, kasneje pa tudi 

upad vidne ostrine in barvnega vida (Fakin, Glavač, Hawlina, 2012). Izguba sluha je 

prirojena, lahko se giblje od težke do zmerne izgube sluha (Wahlqvist, Möller, Möller, 

Danermark, 2013), in senzonevralna, kar pomeni, da je vzrok v nepravilnostih 

notranjega ušesa (Usher syndrome, b. d.). Pri 10–20 % bolnikov pride tudi do pojava 

cistoidnega makularnega edema (CME), ki še dodatno prizadane centralno vidno 

funkcijo. Prav tako je pogost pojav sive mrene. Okvara vida, ki se razvije pri ljudeh z 

delno ali popolno izgubo sluha od otroštva, je degenerativna in napredujoča. V 

različnih obdobjih življenja lahko napreduje počasi ali hitro, je stabilna ali pa 

napreduje dokler oseba popolnoma ne oslepi (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 

2013). 
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Za lažji vpogled v problematiko Usherjevega sindroma in pregled razlik in podobnosti 

različnih tipov smo na podlagi pridobljene literature oblikovali preglednico. 

Preglednica 1: Usherjev sindrom: pregled po različnih tipih 

 SLUH VID VESTIBULARNA 

FUNKCIJA 

POJAVNOST 

TIP 

I 

Huda 

prirojena 

okvara sluha. 

- Motnje se pojavijo 

pred puberteto. 

- NAPREDUJOČA 

IZGUBA VIDA 

          (Pigmentna 

retinopatija). 

Prirojena okvara 

vestibularne 

funkcije. 

Ena tretjina 

primerov (32,5 

%). 

TIP 

II 

Blaga do 

zmerno 

prirojena 

okvara sluha. 

- Okvara vida se 

pojavi v pozni 

adolescenci.  

- POČASNEJE 

NAPREDUJOČA 

IZGUBA VIDA ali pa 

OSTANE ENAKA 

          (Pigmentna 

retinopatija). 

Ni težav. Dve tretjini 

primerov (65,5 

%). 

TIP 

III 

Prirojena 

okvara sluha 

(hitro 

napredujoča). 

- HITRO 

NAPREDUJOČA 

OKVARA VIDA 

           (Pigmentna 

retinopatija). 

Slabšanje 

vestibualrne 

funkcije. 

Dva odstotka 

primerov (2 %). 

 

Na podlagi preglednice podajamo nekaj temeljnih informacij, ki podrobneje opisujejo 

posamezne tipe Usher sindroma.  

Približno ena tretjina oseb z Usher sindromom je označena kot skupina s tipom 1. Za 

to skupino je značilna huda prirojena okvara sluha in ravnotežnega organa (Fakin, 

Glavač, Hawlina, 2012). Gre za t. i. prirojeno bilateralno vestibularno arefleksijo6 z 

večjimi težavami pri ravnotežju in poznim učenjem hoje (Kimberling in Möller, 1995) 

ter pigmentno retinopatijo. Motnje vida se pojavijo pred puberteto. Okvara sluha 

vpliva na učinkovitost komunikacije. Jezik, ki ga uporabljajo osebe z Usher 

sindromom tipa 1, je znakovni jezik. To je njihov prvi jezik oz. materni jezik. Kljub 

napredku tehnologije in uporabi različnih slušnih pripomočkov, kot je polžev vsadek, 

še vedno velika večina oseb z Usherjevim sindromom tipa 1, starejših od 20 let, 

uporablja znakovni jezik (Ehn, Wahlqvist, Danermark, Dahlström, Möllera, 2018). V 

literaturi zasledimo, da je Usher sindrom tip 1 najhujša oblika sindroma (Benson in 

MacDonald, 2015). 

                                                             
6 Prirojena obojestranska okrnitev funkcije ravnotežnega organa. 
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Za Tip 2  (približno dve tretjini primerov) je značilna blaga do zmerno prirojena 

okvara sluha. Okvare vida, ki se običajno odkrijejo v pozni adolescenci, se 

postopoma poslabšajo (Kimberling in Möller, 1995). S pojavom bolezni mrežnice, ki 

se pojavi v prvem ali drugem desetletju življenja (Benson in MacDonald, 2015), 

okvara ostane enaka ali pa postopoma napreduje. Težave z vidom se razvijajo 

počasneje, najprej se pojavi t. i. volčja slepota, pri dvajsetih letih pa se pojavi tunelski 

vid.  

Tip 3 se zelo redko pojavi in predstavlja le dva odstotka vseh primerov oseb z 

Usherjevim sindromom. Zanj je značilna hitro napredujočo okvara sluha in vida, kar 

povzroča hudo okvaro sluha (Sadeghi idr., 2005, v Wahlqvist, Möller, Möller, 

Danermark, 2016). Prav tako se poslabša vestibularna funkcija, ki vodi v naraščujoče 

težave pri ravnotežju (Kimberling in Möller, 1995). Posameznik s tipom 3 lahko v 

starosti med 40. in 50. letom tudi popolnoma oslepi.  

Značilnosti vseh treh tipov se lahko med seboj tudi združujejo oziroma dopolnjujejo. 

Ko je pri bolniku s pigmentno retinopatijo istočasno oškodovan tudi sluh, pomislimo 

na Usherjev sindrom.  
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3. KVALITETA ŽIVLJENJA 

 

V literaturi zasledimo, da ne obstaja enotna definicija kakovosti življenja oz. kvalitete7 

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

življenja ni«. Kakovost življenja oz. kvaliteta življenja je večdimenzionalni pojem, ki je 

sestavljen iz objektivnih kot tudi subjektivnih elementov in se v sodobni medicini 

vedno bolj upošteva tudi pri ocenjevanju izida zdravljenja (Goljar in Kuralt, 2009). 

Kakovost življenja je širok pojem in zajema dobrobit posameznika ter kakovost javnih 

storitev in kakovost družbe (Evropske raziskave o kakovosti življenja, 2017).  

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kakovost življenja kot 

»posameznikovo zaznavanje lastnega življenjskega položaja v kontekstu kulture in 

vrednotnih sistemov, v katerih posameznik živi, ter glede na lastne cilje, pričakovanja, 

standarde in interese« (WHOQOL-BREF, 1996, str. 5). Gre za široko zastavljen 

koncept, na katerega na kompleksen način vplivajo fizično zdravje, psihološko stanje, 

stopnja neodvisnosti, socialni odnosi, osebna prepričanja in njihov odnos do 

pomembnih značilnosti njihovega okolja. Prav tako je sestavina zadovoljstva z 

življenjem zdravje, kot stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega 

dobrega počutja (Measuring quality of life, 1997). 

V literaturi tudi zasledimo, da se pojmi kvaliteta življenja, zadovoljstvo z življenjem in 

sreča prepletajo. Nekateri avtorji (Tabaj in Cugelj, 2013; Dolinar, 2007) jih navajajo 

kot enakovredne, drugi ločijo med kvaliteto življenja in zadovoljstvom z življenjem 

oziroma srečo. Kakovost življenja meri bolj objektivni vidik, zadovoljstvo z življenjem 

pa meri bolj subjektivni vidik (Dolinar, 2007). 

Kvaliteto življenja lahko torej opredelimo kot posameznikovo subjektivno dojemanje 

trenutnega stanja, ki zajema dobro počutje in zadovoljstvo posameznika z biološkimi, 

fizičnimi, socialnimi, psihološkimi, duhovnimi in kulturnimi vplivi na posameznikovo 

življenje (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016), glede na sistem vrednot in 

kulturno okolje, kot rezultat interakcije med posameznikovimi pričakovanji in cilji ter 

kazalniki uspešnosti, ki so opredeljeni za socialno in kulturno okolje, iz katerega 

posameznik izhaja. Skozi čas pa se lahko kvaliteta življenja tudi spreminja. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 V magistrskem delu uporabljamo termin kakovost življenja.  
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Navajamo preglednico dimenzij kakovosti življenja, ki jo je pripravila Svetovna 

zdravstvena organizacija (Measuring quality of life, 1997). 

Preglednica 2: Dimenzije kakovosti življenja Svetovne zdravstvene organizacije (Measuring 

quality of life, 1997) 

DOMENA VIDIKI VKLJUČENI V DOMENO 

Fizično zdravje Energija in utrujenost 

Bolečina in nelagodje 

Spanje in počitek 

Psihološko zdravje Telesna podoba in videz 

Negativni občutki 

Pozitivni občutki 

Samopodoba 

Razmišljanje, učenje, spomin in 

koncentracija 

Raven neodvisnosti Mobilnost 

Dejavnosti dnevnega življenja 

Odvisnost od zdravilnih učinkovin in 

medicinskih pripomočkov 

Delovna zmogljivost 

Družbeni odnosi Osebni odnosi 

Socialna podpora 

Spolna dejavnost 

Okolje Finančna sredstva 

Svoboda, fizična varnost in zaščita 

Zdravstveno in socialno varstvo: dostopnost 

in kakovost 

Domače okolje 

Priložnosti za pridobivanje novih informacij 

in spretnosti 

Sodelovanje in možnosti za rekreacijo/prosti 

čas 

Fizično okolje 

(onesnaževanje/hrup/promet/podnebje) 

Prevoz 

Duhovnost/Religija/Osebna 

prepričanja 

Religija/duhovnost/osebna prepričanja 

 

Raziskave kvalitete življenja so se v svetu pojavile v šestdesetih letih (v Sloveniji pa v 

začetku osemdesetih let) zaradi potrebe po enodimenzionalnem merjenju 

družbenega razvoja v neki družbi. Na začetku so se raziskovali samo objektivni vidiki 

kakovosti življenja, kasneje pa se je pojavila tudi potreba po subjektivnem vidiku 
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kakovosti življenja oziroma zadovoljstvom z življenjem in posameznikovimi stališči 

(Dolinar, 2007). 

Na podlagi interakcije med posameznikom in okoljem posameznik pridobi določene 

izkušnje, spretnosti, tehnike, znanje, stališča, interese, oblikuje vrednote in življenjsko 

naravnanost. To pa postane njegov notranji dejavnik za doživljanje in razvoj svoje 

kvalitete življenja (Šlemer Novak, 2001). 

Kako posameznik ocenjuje svojo kvaliteto življenja, je odvisno od interakcije med 

zunanjimi in notranjimi dejavniki okolja. Med notranje dejavnike lahko prištevamo: 

osebne predispozicije, fiziologijo, temperament, navade, spretnosti, izkušnje, 

vrednote, stališča, znanja, interese, življenjsko naravnanost, samopodobo, 

čustvovanje ... Med zunanje dejavnike pa lahko prištevamo: družbena stališča in 

družbeno vrednotenje ljudi s posebnimi potrebami, lastnosti kadra v instituciji, 

življenjsko naravnanost kadra v instituciji, strokovno usposobljenost kadra, pristope, 

odnose, organizacijo, programe, pripomočke, metode, financiranje, socialno politiko, 

zakonodajo, razvitost stroke ... (Šlemer Novak, 2001). 

Koncept kakovosti življenja je usmerjen na vprašanje zadovoljevanja potreb ljudi 

(Svetlik, b. d.). Posamezniki kakovost življenja ocenjujejo z oceno, v kolikšni meri jim 

je uspelo zadovoljiti nujne in nekoliko manj nujne potrebe (Dolinar, 2007). Po Allardtu 

jih lahko delimo na socialne, personalne in materialne. Izrazimo pa jih lahko z: ljubiti, 

biti in imeti. Svoje potrebe ljudje zadovoljujejo tako, da uporabljajo določene 

materialne in nematerialne vire oz. da imajo nad njimi nadzor. Če ljudje nimajo na 

voljo ustreznih virov za zadovoljevanje svojih potreb, bodo postajali vse bolj odvisni, 

kakovost njihovega življenja pa se bo zniževala (Svetlik, b. d.). 

 

Prav tako je veliko dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo z življenjem. Ti dejavniki so: 

trenutna situacija, trenutno razpoloženje, posameznikovi spomini, politična situacija v 

državi, geografsko področje, kulturne prakse itd. Nekateri raziskovalci so mnenja, da 

je subjektivno zadovoljstvo z življenjem stabilno skozi čas, drugi pa, da se lahko 

spreminja dnevno ali celo urno. Pri vprašanjih o zadovoljstvu življenja gre za splošno 

stanje v družbi oziroma splošno zadovoljstvo posameznika. Posameznik se pri 

odgovarjanju na ta vprašanja zgleduje po normah, ki naj bi predstavljale kvalitetno 

življenje. Svoj položaj v družbi vidi preko nenapisanih pravil. Tako je zadovoljstvo 

posameznika povezano z dobrobitjo, ki pa ni vedno glavni razlog. Ker je zadovoljstvo 

odvisno od posameznikove osebne ocene, je lahko ocena samozaznave 

zadovoljstva z življenjem dokaj relativna glede na njegove materialne okoliščine. Prav 

tako na zadovoljstvo vpliva tudi kultura, z nenapisanimi pravili in pričakovanji, ki se od 

kulture do kulture lahko močno razlikujejo. Kultura pa vpliva na posameznikove 

izkušnje in pričakovanja. Tudi različni politični sistemi držav lahko vplivajo na to 

(Dolinar, 2007). 

Zadovoljstvo z življenjem se v veliki meri oblikuje tudi glede na socialno omrežje, ki 

mu posameznik pripada. Ruralno okolje zahteva drugačne potrebe kot življenje v 
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urbanem okolju. Prav tako na to, kakšne potrebe se bodo pojavile pri posamezniku, 

vpliva izobrazba in delovno mesto – delo na različnih delovnih mestih vzbudi različne 

potrebe. Položaj na delovnem mestu ustvarja klimo, ki tudi oblikuje želje. To so 

pomembni zunanji elementi, ki vplivajo na individualne notranje želje. Zadovoljstvo je 

odvisno od referenčnega okolja (poklic, mesto bivanja, izobrazba), ki vpliva na 

osebno mnenje o tem, kaj je potrebno, da bo posameznik z življenjem zadovoljen in 

bo njegovo življenje kakovostno (Dolinar, 2007). Za zadovoljstvo so pomembne tudi 

vrednote, ki posameznika vodijo v življenju. Vrednote, ki so pomembne v 

posameznikovem življenju in jih postavlja v ospredje, vplivajo na njegova socialna 

ravnanja. Najpomembnejše vrednote, ki vodijo posameznika skozi življenje in mu ga 

osmišljajo, so: zdravje, družina, dom in odnosi v družini (Dolinar, 2007). Zadovoljstvo 

z življenjem merimo z različnimi kazalniki: delo, plačilo za delo, stanovanje, prosti čas 

ter splošno zadovoljstvo z življenjem. Odgovori na te in podobne kazalnike so lahko 

subjektivni in se ne skladajo z družbeno oceno. To neskladje pa izhaja iz 

posameznikovega dojemanja, kaj je zanj dobro in kaj slabo (Dolinar, 2007). Zato je 

ocenjevanje oziroma vrednotenje kvalitete življenja posameznika ali skupine zelo 

zahtevno in kompleksno. 

Musek (2012) koncept kakovosti življenja povezuje z dimenzijami osebnosti. 

Dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto življenja, razdeli na tri velike skupine: situacijske 

dejavnike, osebnostne dejavnike in interakcijske dejavnike (dejavnike, ki izvirajo iz 

interakcije med osebo in situacijo). Ljudje hitro pomislimo na zunanje, situacijske 

dejavnike (pozitivne ali negativne dogodke, npr. stresorje). Pri tem pa pozabimo na 

to, da so naše psihično stanje, naše občutje zadovoljstva in sreče ter drugi vidiki 

doživljanja kakovosti življenja v veliki meri odvisni tudi od naših osebnostnih 

značilnosti. Vpliva naših osebnostnih značilnosti na doživljanje in obnašanje ne 

zaznavamo, ker z njimi živimo vsak dan. Vseeno pa to ne pomeni, da tega vpliva ni. 

Vpliv osebnostnih dejavnikov je lahko včasih celo močnejši kot vpliv situacijskih in 

interakcijskih dejavnikov. Zunanje dogajanje (pozitivno ali negativno) nas 

najpogosteje doleti in potem spet mine. Tako je tudi z njegovim vplivanjem na nas, 

medtem ko je vpliv naših osebnostnih lastnosti ves čas prisoten. Glede na  

raziskovanja in teoretske podlage v psihologiji, sociologiji in drugih znanostih 

kakovost življenja razdeli na štiri področja: psihološko, socialno, telesno in okoljsko 

(vključuje tudi ekonomsko blaginjo). 

S področja gluhoslepote je najbolj zaskrbljujoč podatek, da ostaja zastrt pogled oseb 

z gluhoslepoto na svoj lasten položaj in na njihove predstave za boljše življenje, zato 

je pri zagotovitvi boljše kakovosti življenja oseb z gluhoslepoto pomembno, da 

upoštevamo uporabniško perspektivo, saj se ocena kakovosti življenja, o kateri 

govorijo osebe same, precej razlikuje od ocene vprašanih svojcev ali skrbnikov, torej 

lahko sklepamo, da se razlikujejo tudi od predstav strokovnjakov, ki naj bi jim nudili 

podporo (Gerenčer Pegan, 2017). 

Kako bomo izboljšali kvaliteto življenja oseb s posebnimi potrebami, je odvisno tudi 

od nas, širše družbe, za kar pa potrebujemo ustrezne službe ter nudenje podpore 
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usposobljenega in kompetentnega osebja (Schalock, 1997). Ravno zaradi tega je 

pomembno, da v želji po izboljšanju kvalitete življenja oseb z Usherjevim sindromom 

izhajamo iz njihovih osebnih izkušenj, želja in potreb.  
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4. USHERJEV SINDROM IN KVALITETA ŽIVLJENJA 
 

Različne teorije pojasnjujejo, da sta psihološko počutje in kvaliteta življenja povezana 

z zdravjem (HRQOL-health related quality of life) in zato pomembna za proučevanje 

pri ljudeh z Usherjevim sindromom (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016). Pri 

osebah z gluhoslepoto se namreč pojavljajo omejitve v neodvisnosti, resne čustvene 

in socialne posledice ter zmanjšana kakovost življenja (Wahlqvist, Möller, Möller, 

Danermark, 2016). Ravno zaradi tega vidimo uporabno vrednost magistrskega dela. 

Osebe z Usherjevim sindromom so dobile možnost, da same ovrednotijo svojo 

kvaliteto življenja in s tem nakažejo na pomanjkljivosti, ki bi jih strokovnjaki lahko 

izboljšali. 

Specifičnost Usherjevega sindroma, ki predstavlja postopno izgubo vida, poleg vseh 

ostalih težav predstavlja pomemben dejavnik pri ohranjanju ali izboljšanju 

posameznikove kvalitete življenja. Prioritete, vrednote in pogled na to, kaj je za 

določeno osebo kvaliteta življenja, se skozi različna obdobja življenja spreminjajo. Pri 

osebah z Usherjevim sindromom pa je postopna izguba vida poleg okvare sluha še 

dodaten dejavnik za spreminjanje tega pojmovanja. 

V Sloveniji je bila izvedene raziskava S. Gerenčer Pegan (2017), ki je preučevala 

položaj oseb z gluhoslepoto v Sloveniji. Raziskava je vključevala tudi preučevanje 

dimenzij kvalitete življenja oseb z gluhoslepoto kot tudi njihov položaj, razumevanje in 

dojemanje sveta, načine sporazumevanja, doživljanje svojega vsakdana, odnos 

okolja do njih, delež in vrsto prejete pomoči, sodelovanje z institucijami in s 

pomembnimi drugimi, možnost participacije, subjektivno pozicioniranje, 

samoreprezentacijo in način življenja. V raziskavi je bila zajeta vsaj ena oseba z 

Usherjevim sindromom (točnega podatka nimamo).8 Podatki, pridobljeni v sklopu 

raziskave, so zaskrbljujoči, položaj oseb z gluhoslepoto pa kliče po potrebi po 

izboljšanju njihovega položaja in posledično kvalitete življenja. 

V nadaljevanju bomo opredelili in razložili nekatere vidike in dimenzije, za katere 

mislimo, da še posebno pomembno vplivajo na kvaliteto življenja oseb z Usherjevim 

sindromom. Dimenzije se med seboj prepletajo in medsebojno vplivajo druga na 

drugo, zato jih je težko strogo ločiti. 

 

4.1 PRILAGAJANJE IN SPREJEMANJE SPREMEMB 

Psihološko gledano izguba sluha in vida pomembno vpliva na vedenjski, čustveni in 

kognitivni sistem posameznika v številnih, pomembnih in interaktivih načinih 

(Brennan in Bally, 2007). Zaradi nenehnega prilagajanja okolju je lahko raven 

frustracije občasno zelo visoka, prav tako lahko pride do izgube motivacije in 

zapiranja vase ter samomorilnih teženj in misli. Kronična in pogosto postopno 

slabitev čutil pri Usherjevem sindromu zahteva ogromno nenehnih prilagoditev v 

                                                             
8 Ta podatek smo dobili v publikaciji Simone Gerenčer Pegan, Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji. 
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življenju na »novo« stanje (Coté, Dubé, St-Onge, Beauregard, 2013), da se 

posameznik lahko sooča z novimi izzivi. Posledica tega pa je, da lahko ta sindrom 

pomembno vpliva na posameznikovo kakovost življenja. Pri osebah z Usherjevim 

sindromom se slabitev čutil pojavlja večkrat, v različnih življenjskih obdobjih, in lahko 

traja različno dolgo. 

V nekaterih kvalitativnih študijah, kjer se omenja tudi osebe z Usherjevim sindromom, 

so opisani procesi prilagajanja primanjkljajem kot procesi, sestavljeni iz več stopenj in 

večkratnih notranjih psihičnih konfliktov, ki ljudem omogočajo, da se postopoma 

naučijo živeti s spremembami (Aujoulat, 2007, Hayeems, Geller, Finkelstein, Faden, 

2005; Miner, 2008, v Coté, Dubé, St-Onge, Beauregard, 2013) v svojem 

funkcioniranju in identiteti. Osebe z Usherjevim sindromom se pogosto težko 

prilagajajo. 

Psihološki učinek izgube vida v odrasli dobi je pomemben ter odločujoč, zato osebe z 

gluhoslepoto pogosto doživljajo psihološke stiske. Poročali so, da se v vmesnih 

stopnjah napredovanja bolezni pogosto vedejo tako, da se izogibajo različnim 

situacijam (Fourie, 2007). 

Prilagajanje okolju in reševanje vsakodnevnih življenjskih situacij postane pomemben 

izziv, če sta obe senzorični čutili oslabljeni. Vsakodnevno spoprijemanje s temi 

vrstami primanjkljajev zahteva veliko naporov za uporabo preostalih sposobnosti 

osebe (razvijanje drugih čutov, spomina, sposobnosti sprejemanja odločitev, 

družbeno ozaveščanje in na splošno miselno aktivnost), pa tudi veliko samozavesti in 

odločnosti, da obnovijo ali obdržijo sposobnost za interakcijo z drugimi ljudmi v 

prilagojenem okolju. Prav tako mora oseba premagati ovire za družbeno vključenost 

z uporabo različnih komunikacijskih, mobilnih in orientacijskih strategij ter tehničnih 

pripomočkov za dostop do informacij (Göransson, 2008). Tudi komunikacija in 

delovanje v življenju tako postaneta veliko bolj ogrožena, kar osebam predstavlja 

napor in stres ter odvzema veliko energije. 

Postopna izguba vida izpostavlja dve vrsti stresorjev: stalno prilagajanje na vedno 

manjši ostanek vida s sočasnimi omejitvami in nadomestili ter negotovost pri sami 

izgubi – kdaj in v kolikšni meri se bo vid še poslabšal. Prilagajanje na gluhoslepoto 

vključuje tudi prilagajanje spremembam v zasebnosti, saj ponudniki podpornih 

storitev postanejo bolj vključeni tudi v vsakdanje življenje. Poleg tega prilagajanje 

zahteva sočasno upravljanje kognitivne obremenitve s pridobivanjem novih znanj in 

spretnosti ob hkratnem upravljanju čustev, ki se pojavijo ob izgubi vida (Arndt in 

Parker, 2016). 

Pri prilagajanju na spremembe je pomembno, da osebe z gluhoslepoto same 

ugotovijo in se zavedajo, kaj jim je v največjo pomoč. Sposobnost prepoznavanja 

lastnih potreb in pristop do ustreznih virov, preko katerih so te potrebe lahko 

zadovoljene, je dragocena sposobnost pri spopadanju s senzorno izgubo (Brennan in 

Bally, 2007). Osebe z gluhoslepoto, ki so bile vključene v raziskavo, so same zase 

odkrivale, kaj jim je v največjo pomoč; na kakšni razdalji imajo najbolj optimalen vid, 
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na katerem mestu in kje je najbolje, da se nahajajo, da najbolje vidijo in/ali slišijo, pri 

kakšni svetlobi lahko zaznajo največ informacij, kakšne in s katerim pisalom zapisane 

črke še prepozna njihovo oko (Gerenčer Pegan, 2017), kako torej najbolj izkoristijo 

svoj funkcionalni ostanek vida in/ali sluha. 

Velika sprememba, ki se pogosto zaradi oslabitve čutil pojavi pri osebah z 

gluhoslepoto, je prisilna upokojitev. Povečuje stisko in povzroči upad psihološke 

blaginje in zadovoljstva z življenjem (David, Deniger, Gaulier, Guerin, in Limoges, 

1997, v Coté,Dubé, St-Onge, Beauregard, 2013). 

Vsi udeleženci z Usherjevim sindromom raziskave (Coté,Dubé, St-Onge, 

Beauregard, 2013) v Quebec-u (Kanada) so bili kljub vključenosti v intervencijski 

program (postavljanje in doseganje cilja) zaskrbljeni glede prihodnosti. Poročali so, 

da je njihov notranji mir odvisen od dogodkov in čutijo stres, ko ne morejo dobi ti, kar 

želijo. Skrbi jih postopna izguba vida, ki vodi v slepoto. Podvrženi so nepredvidljivim 

spremembam, ki vplivajo na njihove vsakodnevne dejavnosti (hrup, razsvetljava, 

ovire v okolju). Posledično problem prilagajanja na senzorične motnje verjetno močno 

vpliva na njihovo psihološko blaginjo in samoodločanje, kljub temu da sledijo 

pomembnim ciljem. Ljudje, ki na svoje cilje gledajo kot na stresne ali težko 

dosegljive, pogosto uživajo nizko stopnjo blaginje. 

Tudi predhodne študije v tujini (Lapierre, Bouffard, Dubé, Labelle, Bastin, 2001) so 

potrdile, da je uresničevanje cilja koristno za duševno zdravje in pozitivno vpliva na 

psihološko počutje. Izboljšanje smisla življenja udeležencev pa so povezali z 

napredkom proti cilju (Dubé, Lapierre, Bouffard, Alain, 2007). 

Eden od dejavnikov, ki lahko vplivajo na postopek prilagajanja, je sposobnost oseb z 

gluhoslepoto, da preusmerijo svoje življenje ali določijo nove cilje, ki upoštevajo 

njihove nove sposobnosti in priložnosti, ki so na voljo v okolju (Grimby, 2002). Osebe 

z gluhoslepoto, ki sledijo pomembnim ciljem, bolj sodelujejo pri novem učenju (kot je 

učenje Braillove pisave, hoja z belo palico). Če nimajo posebnih načrtov, ki jim dajejo 

življenjski smisel, imajo zelo verjetno težavo pri generalizaciji učenja in ohranjanju  

motivacije, ko naletijo na ovire, ki jih morajo premagati, da bi se prilagodili svojemu 

položaju in se tako počutijo manj učinkovite in sposobne ukrepati. Čeprav je 

uresničevanje osebnega cilja priznano kot osrednjega pomena za psihološko počutje 

(Dubé, Lapierre, Bouffard, Alain, 2007), je bilo na področju rehabilitacije do zdaj malo 

raziskav na to temo. Nekateri avtorji verjamejo, da rezultati študij o osebnih ciljih 

podpirajo razvoj inovativnih intervencij v rehabilitacijskih programih, ki se nanašajo na 

osebni cilj (Boerner in Cimarolli, 2005). 

4.1.1 Vedenjski odzivi na senzorno izgubo 

Pri starejših odraslih z dvojno okvaro je bilo ugotovljeno, da so pri njih oslabljene 

sposobnosti opravljanja osebnih in vsakodnevnih aktivnostih (npr. vožnja avtomobila, 

uporaba telefona, plačevanje računov, priprava hrane, pranje perila, čiščenje, 

uporaba transportnih sredstev, jemanje zdravil, nakupovanje, upravljanje z denarjem) 

in zmanjšujejo njihovo sposobnost, da te naloge opravljajo v prihodnosti. Izguba 
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sluha in vida lahko sprožita uporabo strategij za obvladovanje bolezni, nekatere od 

teh so lahko učinkovite pri prilagajanju, druge pa ne. Sprememba vedenja je 

normalna reakcija, s katero se posamezniki odzivajo in soočajo s senzorno izgubo. 

Vedenjske spremembe imajo lahko kratkoročne rezultate in se morda ne bodo 

dolgoročno izkazale za uspešne, prav tako so lahko nekatere uspešne in druge ne. 

Posamezniki z izgubo vida ali sluha lahko uporabljajo strategije spoprijemanja, ki so 

bile koristne v nekaterih drugih situacijah ali pa so jih videli pri drugih (Brennan in 

Bally, 2007). 

4.1.2 Čustveni odzivi na dvojno senzorno izgubo  

Izguba sluha ali vida v odrasli dobi lahko povzroči stanje krize. To stanje je lahko 

posledica nenadnega ali postopnega nastopa senzorične izgube ali kot odgovor na 

njene poznejše omejitve. Stanje krize se lahko pojavi tudi zaradi kumulativnega 

stresa (stresa, ki se nabira več mesecev ali let). Ker je število stresorjev povezanih z 

dvojno izgubo večje, kot za posamezne senzorne okvare, lahko domnevamo, da 

lahko dvojna senzorna izguba predstavlja večje tveganje za krizo. Zaradi velike 

izgube lahko pride do faze žalovanja. V kakšnem obsegu se pojavi, je odvisno od 

pomena izgube, ki ji jo določeni posameznik pripisuje. Dvojna senzorna izguba lahko 

ustvari večje ovire za komunikacijo in delovanje v življenju, posledično tudi 

intenzivnost reakcij povezanih z žalovanjem, kot so zanikanje, jeza, pogajanje, 

krivda, depresija in sprejemanje (Brennan in Bally, 2007). 

4.1.3 Kognitivni odzivi na dvojno senzorno izgubo  

Kognicija ima prav tako pomembno vlogo pri obvladovanju in prilagajanju dvojni 

senzorni okvari. Dejavniki, ki vplivajo na kognitivne učinke senzorne izgube na 

odrasle, lahko vključujejo njihovo bazo znanja, raven kognitivnega delovanja in 

dojemanje, povezano z izgubo. Možgani so sposobni integrirati vizualne, slušne in 

celo taktilne oblike informacij s kognitivnimi viri, kot so poznavanje situacijskega 

konteksta in osnovno jezikoslovje. Vid in sluh predstavljata medsebojno odvisne 

domene za zbiranje informacij; poslabšanje teh čutov ovira komunikacijo ter 

pridobivanje in izmenjavo znanj, potrebnih za obvladovanje in prilagajanje. 

Kombinirana izguba funkcije v obeh čutilih ima lahko škodljive posledice in vpliva na 

posameznikovo vedenje oz. funkcioniranje. Brez znanja, pridobljenega preko čutil, pa 

se lahko v različnih stopnjah ogrozi reševanje problemov (Brennan in Bally, 2007). 

4.1.4 Osebni viri in dvojna senzorna izguba  

Številne starejše osebe, ki so bile deležne rehabilitacije vida, poročajo o večjem 

zaupanju v osebne vire v primerjavi s socialnimi viri (tj. prejemanje pomoči iz socialne 

mreže in uporaba rehabilitacijskih storitev). To velja tudi za osebe z dvojno senzorno 

izgubo. Poleg tega bo imela posameznikova stopnja asertivnosti in zmožnost 

samostojnega zagovarjanja pomemben vpliv na sposobnost zadovoljevanja svojih 

potreb. Tisti, ki preveč pasivno ali agresivno pristopajo, verjetno ne bodo motivirali 

drugih, da bi zadovoljili njihove potrebe (Brennan in Bally, 2007).  
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4.1.5 Psihološki učinek izgube vida  

Psihološki učinek izgube vida v odrasli dobi je odločilnega pomena, saj se bodo 

osebe zelo verjetno soočale s psihološko stisko. Nekaj študij (Brennan in Bally, 2007; 

Capella-McDonnall, 2005; Chia idr., 2006) poroča o psihosocialnih posledicah 

gluhoslepote, kot so aksioznost in depresija. Udeleženci švedske raziskave z 

Usherjevim sindromom (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2013) so poročali,  da 

je njihovo telesno in duševno zdravje precej slabše kot zdravje referenčne skupine. 

Pokazale so se večje težave, ki vključujejo glavobol, utrujenost, depresijo, 

samomorilne misli in poskuse samomora. 

4.1.6 Rezilientnost 

Odpornost oz. rezilientnost je osebnostna značilnost, ki omogoča osebi soočanje in 

obvladovanje izzivov ter se izraža v situacijah, ko se oseba odziva na izzive, 

uporablja komunikacijske spretnosti in se zavzema za sebe in druge. Večina 

teoretikov in praktikov opredeljuje odpornost kot sposobnost ohranjanja ali povrnitve 

občutka ravnotežja kljub težavam ali ponavljajočim se stresorjem (Runswick-Cole in 

Goodley, 2013). V življenju oseb z gluhoslepoto, kot tudi v življenju vseh ljudi, so 

dejavniki, ki podpirajo odpornost, zapleteni in dinamični, kar odraža ne le osebne 

značilnosti posameznika, temveč tudi stalne medosebne odnose ter dostop do 

podpore in virov v okolju. V družinah in sistemih virov obstaja toliko regulativnih in 

zakonskih ovir, da imajo osebe, ki so gluhoslepe, omejene možnosti, da dokažejo 

odpornost. Ne zato, ker nimajo sposobnosti za odpornost, temveč zato, ker ni 

možnosti za delovanje na prožne načine (Arndt in Parker, 2016). 

Za posameznike z Usherjevim sindromom, ki doživljajo izkušnjo progresivne izgube 

vida in izgube sluha, lahko prilagoditve, ki jih morajo narediti v življenju, preizkusijo 

individualno prožnost oziroma rezilientnost. Dostop do medosebne podpore, pa tudi 

do okoljske podpore in virov, postane pomembno za pomoč pri ohranjanju 

rezilientnosti (Arndt in Parker, 2016). 

 

4.2 KOMUNIKACIJA 

Načini komuniciranja, ki jih uporabljajo osebe z gluhoslepoto oziroma Usherjevim 

sindromom, so zelo različni in se od posameznika do posameznika razlikujejo glede 

na njihove individualne posebnosti in potrebe. Za verbalno komuniciranje večina ljudi 

z Usherjevim sindromom uporablja slušne aparate, branje iz ustnic ali polžkov 

vsadek (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016). Nekatere osebe z Usherjevim 

sindromom pa uporabljajo znakovni jezik oz. njegove prilagoditve.9 

Zaradi nezmožnosti popolne kontrole in dostopa do informacij ter komunikacije v 

vsakdanjem življenju so osebe z gluhoslepoto najranljivejša skupina oseb s 

posebnimi potrebami (Tarczay in Pribanić, 2014). Osebe z gluhoslepoto so zelo 

različne glede zahtev po komunikaciji zaradi razlik v obsegu, vrsti in zgodovini 

                                                             
9 Več o načinih sporazumevanja v S. Gerenčar Pegan (2008). 
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njihovih senzoričnih okvar; osebnih značilnostih in spretnosti, ki so jih razvijali; 

številnih značilnostih, vključno z interesi (Hersh, 2013).  

Komunikacija je pomemben vidik vsakdanjega življenja in dobrega počutja. 

Komunikacijo lahko obravnavamo kot proces interakcije, ki vključuje uporabo 

signalov, ki jih prejemnik opazuje in interpretira za prenos pomena.  

Ljudje imajo pri vzpostavitvi kontakta in komunikacije z osebo z gluhoslepoto strah in 

predsodke, kar tudi otežuje proces komunikacije z osebo z gluhoslepoto. S. Gerenčer 

Pegan (2011) poudarja, da moramo pri komunikaciji z osebo, ki je gluhoslepa, biti še 

posebno pozorni na vzpostavitev prvega stika. Paziti moramo, da je naša 

komunikacija z osebo z gluhoslepoto spoštljiva in etična ter upoštevati svojevrstnost 

komunikacije vsake posamezne osebe z gluhoslepoto. 

Pri komunikaciji z osebo z Usherjevim sindromom moramo osebi dati možnost, da 

sama določi razdaljo med sogovornikoma, ki ji omogoča najboljše spremljanje kretenj 

in branje z ustnic ali spremljanje enoročne abecede. Prav tako moramo upoštevati, 

da lahko osebe z gluhoslepoto komunicirajo samo z enim posameznikom hkrati, ki 

mora biti v bližini. Poleg tega pa se moramo zavedati, da ta oseba ne more navezati 

stika s tistim, ki ne pozna komunikacije v znakovnem jeziku in prilagojene tehnike 

komuniciranja z osebami z gluhoslepoto (Gerenčer Pegan, 2008). 

Komunikacijska oslabitev je glavna omejitev, povezana z gluhoslepoto. Čeprav se 

nekateri posamezniki z gluhoslepoto lahko prilagodijo eni sami senzorični izgubi (npr. 

osebe, ki najprej izgubijo sluh, se naučijo znakovnega jezika), ima začetek druge 

oslabitve daljnosežne posledice na želeni način komunikacije (npr. morda ne bodo 

imeli dovolj ostanka vida, da bi videli tolmača znakovnega jezika) (Guthrie, Declercq, 

Finne-Soveri, Fries, Hirdes, 2015). Funkcionalna uporaba vida in sluha oz. čutil na 

daljavo se torej lahko spremeni, kar pa posledično pripelje do spremembe načina 

sporazumevanja. To prav tako povzroči dezorientiranost, zbeganost, frustracijo, kar 

pa lahko vodi v socialno in mentalno izolacijo. Poleg tega pa se lahko posledično 

spremeni tudi socialni krog ljudi (Gerenčer Pegan, 2008). 

Prav tako lahko težave s komunikacijo povzročijo pogoste občutke družbenega 

ostracizma, utrujenost in zadrego, še posebej na začetku napredovanja stanja 

oziroma v primeru oseb z Usherjevim sindromom vsakič, ko se stanje 

spremeni/poslabša, kar povzroči nenehno prilagajanje in spreminjanje, da se soočijo 

z novimi izzivi (Guthrie, Declercq, Finne-Soveri, Fries, Hirdes, 2015). Zaradi 

poslabšanja vida osebe niso več sposobne zaznati vizualnih znakov, zato je 

potrebna sprememba znakovnega jezika na taktilni znakovni jezik. Tako lahko osebe 

z gluhoslepoto zaznavajo iste znake na taktilen način (Tarczay, 2004). 

Raziskave pri populaciji oseb z Usherjevim sindromom tipa 1 kažejo, da je 

sposobnost komuniciranja in izboljšanega sluha povezana z izboljšano kvaliteto 
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življenja povezano z zdravjem (HRQOL)10 (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 

2016). Prav tako poročajo v študiji Scoperja (2006) izboljšave kakovosti življenja za 

udeležence s polževim vsadkom, še posebno tistih, ki so bili za vzpostavljanje 

komunikacije odvisni od govora (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016). Tudi 

rezultati raziskave oseb z Usherjevim sindromom tipa 3 na Švedskem so podprli 

koristi polžkovega vsadka za izboljšanje splošnega, fizičnega in psihičnega zdravja 

ter socialnega zaupanja pri osebah z Usherjevim sindromom tipa 3 (Wahlqvist, 

Möller, Möller, Danermark, 2016). 

Za osebe z gluhoslepoto je posebej pomembna vključenost taktilnega 

sporazumevanja, saj je to sporazumevanje za njih bistvenega pomena. Republika 

Slovenija je aprila leta 2008 ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov. »Na podlagi 

2. člena Konvencije je določeno, da: »komunikacija« vključuje jezike, prikaz besedila, 

brajico, taktilno sporazumevanje, veliki tisk, dostopne multimedije ter pisani, zvočni in 

običajni jezik, človeškega bralca, povečevalne in alternativne načine, sredstva in 

oblike zapisa sporočila skupaj z dostopno informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo. »Jezik« vključuje govorjene in znakovne jezike ter druge oblike 

negovorjenih jezikov.« Konvencija torej priznava več takih načinov komunikacije 

oziroma sporazumevanja, ki so specifični za osebe z okvaro sluha in vida (Gerenčer 

Pegan, 2017). 

Konvencija v alineji c) 3. točke 24. člena deklarira, da je potrebno specifične potrebe 

upoštevati z različnih perspektiv, s perspektiv zagotavljanja izobraževanja oseb z 

gluhoslepoto. Konvencija je poleg vidika izobraževanja oseb z gluhoslepoto, 

pomembna tudi z vidika priznavanja in vključevanja taktilnih načinov sporazumevanja 

in drugih oblik prilagojenih načinov sporazumevanja. Republika Slovenija kljub 

ratifikaciji Konvencije in na podlagi nastalega Zakona o izenačevanju možnosti 

invalidov (Ur. L. RS, št. 94/2010 – ZIMI) v praksi še ne uresničuje določil, vezanih na 

področje gluhoslepote (Gerenčer Pegan, 2017). 

Pri tolmačenju osebam z gluhoslepoto se lahko pojavljajo težave, ker oseba ne zna 

znakovnega jezika ali pa zaradi nedostopnosti tolmačev. Odgovornost se lahko 

zaradi nedostopnosti prenese na svojce oseb z gluhoslepoto. Kljub temu da za to 

niso usposobljeni ali plačani, se počutijo dolžne, da osebam z gluhoslepoto 

pomagajo (Gerenčer Pegan, 2017). 

Prav tako se pri tolmačenju lahko pojavi težava, če tolmač nima dodatnih 
sposobnosti in znanj, da zadovolji različne sporazumevalne potrebe oseb z 
gluhoslepoto. Tolmač oseb z gluhoslepoto ima veliko kompleksnejšo in zahtevnejšo 
nalogo. V Sloveniji osebe z gluhoslepoto, ki uporabljajo prilagojene načine 
sporazumevanja, zakonodajne pravice do tolmača nimajo (Gerenčer Pegan, 2017). 
 
V tujini se za tolmačenje osebam z gluhoslepoto usposablja t. i. »intervenor« 
(uradnega prevoda v slovenščini nimamo). Intervenorji so posebej usposobljeni 

                                                             
10 V raziskavi je bila merjena t. i. oblika oziroma dimenzija kvalitete življenja, poimenovana kot kvaliteta 
življenja povezana z zdravjem (health related quality of life – HRQL). Ta meri obseg dojemanja 
zdravja, ki vpliva na fizično, psihološko in socialno blaginjo. 
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strokovnjaki, ki delujejo kot »oči in ušesa« posameznika, ki je gluhoslep, preko 
dotika. Je komunikacijski partner, ki deluje kot most med osebo, ki je gluhoslepa, in 
svetom, ki jo obdaja, s pristopom totalne komunikacije. Njegova naloga je prenašanje 
vizualnih in zvočnih informacij. Ima vlogo, ki podpira in ne usmerja. 'Intervenor' dela s 
posamezniki, ki so gluhoslepi, jim pomaga pri učenju skozi izkušnje ter omogoča, da 
sprejemajo ozaveščene odločitve in so aktivni udeleženci na vseh področjih svojega 
življenja. 

 

4.3 MENTALNO ZDRAVJE TER PSIHIČNO IN FIZIČNO FUNKCIONIRANJE 

Dvojna senzorna izguba; izguba vida in sluha pogosto vpliva na duševno zdravje in 

kvaliteto življenja. »Duševno zdravje je ključni element za zdravje in dobro počutje in 

se nanaša na stanje dobrega počutja, v katerem vsak posameznik uresničuje svoj 

potencial, se lahko spopada z normalnimi življenjskimi stresi, lahko produktivno 

deluje in je sposoben prispevati k svoji skupnosti« (Svetovna zdravstvena 

organizacija, 2013b, odstavek 1, v Heine in Browning, 2014). Strah pred prihodnostjo 

in eksistencialna tesnoba pri osebah z Usherjevim sindromom lahko nastane zaradi 

občutka negotovosti in nenehno spreminjajoče se življenjske situacije, ki lahko 

sčasoma povzroči duševno stisko in negotovost (Danermark in Möller, 2008). 

Raziskave (Miner, 1995;1997) kažejo, da lahko stalno prilagajanje zaradi 

poslabšanja in progresivne narave bolezni, kot je Usherjev sindrom, povzroči 

duševne in čustvene težave, kot je depresija. 

Depresija je resna motnja v duševnem zdravju, ki zmanjšuje kakovost življenja in 

čeprav je znano, da je povezana z dvojno senzorno okvaro, je malo raziskovalcev 

raziskalo njeno povezavo in vpliv (Heine in Browning, 2014). Raziskave (Dean, 

Orford, Staines, McGee, Smith, 2016) so pokazale, da se pri osebah z Usherjevim 

sindromom pojavlja visoka stopnja depresije. Raziskave (Wahlqvist, Möller, Möller, 

Danermark, 2013; Wahlqvist, Moeller, Möller, Danermark, 2015) so poleg pojavnosti 

depresije pokazale, da se pri osebah z Usherjevim sindromom tipa 1 in 2 kaže tudi 

visoka stopnja samomorilnega razmišljanja. Razširjenost depresije je v tej populaciji 

visoka in ima negativno povezavo s fizično in duševno kvaliteto življenja, povezano z 

zdravjem (HRQOL). Depresija pri osebah z gluhoslepoto je povezana s težavami s 

komunikacijo, zmanjšano fizično in funkcionalno dejavnostjo, težavami z interakcijo z 

drugimi ter z nizkim zadovoljstvom s svojimi družbenimi dejavnostmi. Te vrste 

komunikacijskih, funkcionalnih in socialnih težav domnevno pojasnijo povezavo med 

gluhoslepoto z zmanjšano kvaliteto življenja. 

Gluhoslepota je povezana s slabšo psihosocialno blaginjo. Povezana je z visoko 

stopnjo socialne izolacije in osamljenostjo, povečano psihološko stisko, depresijo, 

ranljivostjo, zaznano stigmo in zaznano neustrezno podporo (Dean, Orford, Staines, 

McGee, Smith, 2016). 

Raziskave (Möller, Eriksson, Sadeghi, Möller in Danermark, 2009; Schneider idr., 

2011, v Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016) so pokazale, da se zdravstveni 

delavci običajno osredotočajo na eno samo okvaro – okvaro vida ali okvaro sluha – ki 
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vodi do razdrobljenega zdravstvenega varstva, v katerem se kombinacija okvare vida 

in sluha ter kompleksnosti življenja z gluhoslepoto ne upošteva. 

V različnih raziskavah po svetu (Bodsworth, Clare in Simblett, 2011; Brennan in 

Bally, 2007) so udeleženci z Usherjevim sindromom poročali o zaskrbljenosti, 

občutkih izolacije, o umiku in depresiji, glavobolih in utrujenosti. 

Tudi Švedska raziskava (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2013) o fizičnem in 

psihičnem zdravju oseb z Usherjevim sindromom tipa 2 je med udeleženci odkrila 

velike težave z glavobolom, utrujenostjo, depresijo, samomorilnimi mislimi in poskusi 

samomora. Udeleženci so prav tako poročali o občutku nezmožnost, da bi dosegli 

stvari in se osredotočili ter občutkih nesreče in depresije. 

Miner (1997) je izjavil, da učinek napredujoče izgube vida ustvarja situacijo, v kateri 

sta samospoštovanje in samopodoba vsakodnevno ogroženi. Udeleženci raziskave z 

Usherjevim sindromom tipa 2 so poročali o močnem občutku ničvrednosti, nesreči in 

depresiji, ki je bila bolj izražena pri moških. Progresivno poslabšanje vida pomeni, da 

se morajo osebe z Usherjevim sindromom ves čas prilagajati novim pogojem in 

situacijam, kar lahko povzroča psihološki stres. Hitrejše poslabšanje vida pri moških 

je lahko eden izmed razlogov za njihovo slabše psihološko zdravje. V isti raziskavi so 

udeleženci poročali o utrujenosti (ženske večkrat kot moški), kar lahko v povezavi z 

gluhoslepoto pripisujemo vlaganju večjega napora za prilagajanje in dostop do 

informacij v vsakdanjem življenju, kar zahteva veliko energije. Tudi utrujenost in 

glavobol, o čemer so poročali udeleženci, sta posledica vlaganja večjega napora v to, 

da vidijo in slišijo. Poročali so tudi o težavah s kožo (kožni izpuščaji). Velik delež 

udeležencev je poročal o težavah s tinitusom11 (Wahlqvist, Möller, Möller, 

Danermark, 2013).  

Slabo telesno in duševno zdravje ter hude težave z družbenim zaupanjem so se 

pokazale pri osebah z Usherjevim sindromom tipa 3. Razlika se je kazala v obsegu 

problemov, o katerih so poročali pri biopsihosocialnih razsežnostih (splošno zdravje, 

telesno in duševno zdravje ter socialno zaupanje). Kombinacija hude prizadetosti 

vida in sluha je povzročila slabše fizično in duševno zdravje, ki je omejilo zmožnost 

udeležencev za delo in vsakodnevne dejavnosti. Pokazali so zelo slabo telesno in 

duševno zdravje ter težave s socialnim zaupanjem, ki so bile povezane s kombinacijo 

okvare sluha in vida. Najpogosteje opisani problemi, povezani s telesnim zdravjem, 

so bili glavobol; bolečina ramen, vratu in hrbta, utrujenost in stres pa so bile 

najpogosteje poročane težave, povezane z duševnim zdravjem (Wahlqvist, Möller, 

Möller, Danermark, 2016). Strokovnjaki, ki delajo s to populacijo, bi morali poleg 

spremljanja telesnega zdravja, dati poudarek tudi na rutinske preglede 

psihosocialnega počutja (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016). 

Gluhoslepota edinstveno vpliva na fizično in psihično funkcioniranje oseb ter tudi na 

njihovo kvaliteto življenja. Sopojavnost gluhote in slepote predstavlja vpliv na 

posameznikove vsakdanje življenjske situacije. Izguba vida in izguba sluha 

                                                             
11 prisluhi 
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prispevata k negativnim posledicam še posebej pri starejših odraslih, npr. višja 

stopnja osamljenosti ali socialna izolacija ter povečana umrljivost zaradi bolezni srca. 

Zaradi vseh izzivov, s katerimi se srečujejo osebe z gluhoslepoto v vsakdanjem 

življenju, se postopno umikajo v izolacijo. Ker tako pride do nezadovoljevanja potreb, 

to privede do fizičnega in intelektualnega zanemarjanja (Tarczay, 2004). 

Raziskave (Guthrie, Declercq, Finne-Soveri, Fries, Hirdes, 2016 ) kažejo, da starejše 

osebe z gluhoslepoto kažejo povečano tveganje za manjšo neodvisnost pri 

dejavnostih vsakodnevnega življenja, kognitivne okvare, depresijo, komunikacijske 

ovire, slabše zdravstveno stanje, višjo smrtnost zaradi različnih vzrokov in socialno 

izključenost. Vse zgoraj naštete težave jim zmanjšujejo razvoj svojega življenja v 

polni meri in izboljšanje kvalitete slednjega, seveda v kontekstu lastnega pojmovanja 

in vrednotenja kvalitete življenja. 

Zaradi pomanjkanja informacij so omejene njihove vsakodnevne aktivnosti. Prav tako 

se pojavljajo ovire pri funkcioniranju v okolju, ki so rezultat težjega prepoznavanja 

okolja za osebe z gluhoslepoto. Poleg tega se osebe z gluhoslepoto soočajo z izzivi 

zaupanja, saj so v veliki meri zanašajo na druge ljudi, da si pridobijo informaci je 

(Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2013). Nekaj študij je poročalo o 

psihosocialnih posledicah gluhoslepote, kot so anksioznost in depresija  (Brennan in 

Bally, 2007; Capella-McDonnall, 2005; Chia idr., 2006). Prav tako se poleg 

gluhoslepote lahko pojavijo tudi druge okvare (telesne ali duševne), kar predstavlja 

multiokvare (Gerenčer Pegan, 2011) in postavlja še dodatne ovire pri funkcioniranju.  

Posledice gluhoslepote se izražajo tudi v tem, da posameznik ne uživa (več) v 

aktivnostih, določenih dejavnostih (na primer branje časopisa, poslušanje glasbe), 

izgublja svojo avtonomijo (izguba delovnega mesta, premestitev na drugo delovno 

mesto, nezmožnost vožnje avtomobila). Zaradi tega osebe z gluhoslepoto postajajo 

frustrirane, občutijo krivico, žalost, nižje samospoštovanje, anksioznost (Wahlqvist, 

Möller, Möller, Danermark, 2013). 

 

4.4 SOCIALNA VKLJUČENOST/IZKLJUČENOST TER NJENE POSLEDICE 

Družbeno dobro počutje in občutek povezanosti z ljudmi sta temeljna elementa 

kvalitete življenja. Zaradi pomanjkanja osnovnih informacij se pojavljajo težave v 

interakciji med osebo z gluhoslepoto in okoljem, kar ima lahko za posledico izolacijo 

in socialno izključenost. 

Za osebe z gluhoslepoto je značilno, da imajo osiromašen dostop do slušnih in 

vizualnih informacij, ali pa dostopa sploh nimajo. To vpliva na sporazumevanje in 

ohranjanje socialnih stikov. Posledično se socialna mreža počasi razgrajuje, 

posameznik pa ne zmore zadovoljiti svojih socialnopsiholoških potreb. Vzroki za to so 

lahko: starost, osebnost, načini sporazumevanja, stopnja izobrazbe, nizki prihodki, 

socialna mreža, nezmožnost zaposlovanja, čas nastanka okvare, stopnja senzorne 

okvare, podpora okolja in ohranjene veščine (Gerenčer Pegan, 2017). 
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Poleg vpliva na komunikacijo imajo lahko odrasli, ki imajo izgubo sluha, tudi večje 

težave pri dostopu do pomembnih zvokov iz okolja, na katere so se zanašali, kar 

vpliva na varnost in tudi na vsakodnevno delovanje. Ti vključujejo zvoke, kot so 

alarmi, detektorji dima, računalniški piski, merilniki časa, sirene, hitro premikajoča se 

vozila, prometni hrup, sirene ter opozorilni zvoki iz naravnih virov. Oslabitev vida 

lahko podobno kot pri izgubi sluha pomembno vpliva tudi na receptivno komunikacijo. 

Vendar pa v primerjavi z izgubo sluha izguba vida v odrasli dobi bolj vpliva na 

sposobnost izpolnjevanja številnih vsakodnevnih življenjskih funkcij. Začetek 

slabovidnosti v odraslosti lahko moti predhodno uveljavljeno vedenje v zvezi s 

telesnim, psihičnim in socialnim delovanjem. Na primer, okvara vida starejšega 

prebivalstva je povezana z večjo zdravstveno sopojavnostjo, dejavnostmi 

vsakodnevnega življenja in povečano tveganje za padce in z njimi povezane zlome 

(Brennan in Bally, 2007). 

Zaradi omejene komunikacije imajo osebe z gluhoslepoto omejene socialne izkušnje. 

Oseba se zdi socialno nerodna ali groba zaradi pomanjkanja vsakodnevnih izkušenj, 

čeprav v resnici ni imela priložnosti sodelovati pri izmenjavi besed in kretenj oziroma 

pogovoru, kar so zelo pomembni vidiki družbenih interakcij (Vuković, 2018). Oseba 

mora ob izgubi vida za socialno vključevanje prebroditi ovire, tako da uporablja 

drugačno komunikacijo, orientacijske strategije in tehnične pripomočke in si tako 

pridobi določene informacije (Coté, Dubé, St-Onge, Beauregard, 2013). 

Poskus razumevanja okolice in različnih socialnih situacij je lahko težek za osebe z 

Usherjevim sindromom tipa 3 zaradi zelo ozkega vidnega polja, težav s kontrastom in 

občutljivostjo za svetlobo ter slabe ostrine vida v kombinaciji s progresivno hudo 

okvaro sluha. Vid in sluh sta zelo dovršeni čutili in omejitve obeh vplivajo na zdravje 

in socialno zaupanje (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016), zato so posledice 

dvojne senzorne okvare pomembne in vključujejo psihosocialne razlike, z umikom iz 

komunikacijskih situacij (Heine in Browning, 2002), izogibanje socialnim interakcijam 

in zmanjšano kvaliteto življenja. 

Iz preučevanja socialnih posledic gluhoslepote je razvidno, da sta pri osebah z 

gluhoslepoto najhujši osama in socialna izolacija, kar pa vpliva na kakovost življenja. 

Po mnenju S. Gerenčer Pegan (2017) je vzroke za njiju potrebno najprej iskati v 

okolju, ki kaže pomanjkljivo znanje oziroma nepoznavanje pristopov in načinov 

sporazumevanja z osebami z gluhoslepoto. Osamo oseb z gluhoslepoto pa poveča 

še pomanjkljiva podpora posameznika pri učenju sporazumevanja, uporabi tega v 

vsakdanjem življenju, vključevanju in sodelovanju. Socialna izolacija pa predstavlja 

velik dejavnik tveganja za duševno zdravje ter slabo psihološko počutje. 

Prejšnje raziskave, opravljene pri osebah z Usherjevim sindromom, so pokazale, da 

so občutki osamljenosti povezani z izoliranostjo in pomanjkanjem socialne podpore 

(Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016). Raziskava (Wahlqvist, Möller, Möller, 

Danermark, 2016) prav tako kaže, da je osamljenost povezana z višjimi depresivnimi 

simptomi pri osebah z gluhoslepoto in nižjo socialno podporo pri ljudeh z Usherjevim 

sindromom. Ti občutki lahko deloma izhajajo tudi iz težav v komunikaciji (Hersh, 



25 
 

2013). V raziskavi, izvedeni z osebami z Usherjevim sindromom tipa 3, so rezultati 

pokazali, da so se v sklopu socialnega zaupanja najpogosteje pojavljali problemi v 

zvezi s samostojnim odhodom ven (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016). 

Za uspešno socialno vključevanje je najprej potrebno izboljšati informiranost tako 

ljudi z gluhoslepoto kot tudi njihovih svojcev, širše strokovne službe in javnosti 

(Gerenčer Pegan, 2017). 

Socialna izključenost se povezuje s konceptom kakovosti življenja, ker izhaja iz 

nadzora nad viri, s katerimi posameznik zadovoljujejo svoje potrebe na različnih 

področjih. Če ima posameznik slab nadzor ali pa je brez nadzora nad viri, pomeni, da 

svojih potreb ne more zadovoljiti, to pa  povzroči slabšo kakovost njegovega življenja. 

To pomeni, da so izključeni iz različnih virov, institucij in integrativnih mehanizmov. 

Med obsegom vpliva posameznika nad viri, participacijo in kakovostjo življenja 

obstaja torej neposredna povezava: kdor ima nadzor nad viri, ima dostop do 

integrativnih mehanizmov in si z njihovo pomočjo zagotovi višjo kakovost življenja 

(Škerjanc, 2005). 

Pri osebah z gluhoslepoto se socialna izključenost kaže na vseh ravneh in se 

pojavlja kot neenaka družbena participacija, slaba integriranosti ali neintegriranost v 

večinsko družbo, slabši ekonomski položaj ali celo revščina, vprašanja moči in 

uveljavljanja enakih možnosti ter politična liminalnost. Zaradi sistemske diskriminacije 

lahko pride do popolne izključitve posameznika ali celo skupine. Izključenost pa 

privede do posledic, ki se odražajo na obnašanju posameznika ali skupine, na 

negotovosti in nezaupanju do sebe, drugih in do prihodnosti (Gerenčer Pegan, 2017). 

Povečana nevarnost socialne izključenosti in izolacije je povezana s težavami pri 

dostopu do informacij in v interakciji z osebami (sovražnost, nedostopnost, 

stigmatizacije) (Ehn, Wahlqvist, Danermark, Dahlström, Möller, 2018). 

Socialno zaupanje je tudi ključen element kvalitete življenja oseb z Usherjevim 

sindromom in se nanaša na zaupanje v druge ljudi in okolje; ima kognitivne in 

emocionalne razsežnosti, ki se navezujejo na odnose z drugimi in kako je realnost 

zanesljiva, predvidljiva in dosledna. Osebe z gluhoslepoto so poročale, da so bili 

odnosi z drugimi in okoljem ogroženi, ko se je njihovi vid poslabšal (Miner, 1995, 

1997; Schneider, 2006, v Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016). 

 

4.5 PODPORA 

Podpora družine, prijateljev in zdravstvenih delavcev je temeljna sestavina kvalitete 

življenja. 

Vsaka oblika gluhoslepote do neke mere zahteva pomoč drugih. Da osebe z 

gluhoslepoto lahko razvijejo svoje potenciale in izboljšajo kakovost svojega življenja 

potrebujejo v okolju podporo in prilagoditve. To pomeni, da je potrebno odpraviti 

ovire, ki se pojavljajo v okolju in s katerimi se osebe srečujejo vsakodnevno pri svojih 

aktivnostih. S tem se jim omogoči ustrezen dostop in podporo, zlasti na področju 

izobraževanja in dela (McInnes, 1999; Stodden in Conway, 2003). Ta pomoč pa 
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pogosto ni vedno na voljo. Oseba z gluhoslepoto se mora v takih trenutkih znajti 

sama, kar je včasih velik izziv (Vuković, 2018). 

Raziskave študentov, ki so bili gluhoslepi (Chanock, 2010), so pokazale, da je 

podpora najbolj efektivna, če je oblikovana v sodelovanju z osebo, zato bi bilo 

smiselno, še posebno zaradi specifike (napredovanje izgube vida) in redke pojavnosti 

Usherjevega sindroma ter individualnih razlik med osebami, oblikovati program 

podpore skupaj z osebami. 

Osebe z gluhoslepoto potrebujejo mrežo podpore, ki po možnosti vključujejo ljudi, ki 

so sposobni komunicirati z njimi in vzdrževati komunikacijo ter poskušati narediti čim 

več brez podpore, da bi bili neodvisni od drugih ljudi (Hersh, 2013). V študijah, v 

katere so bile vključene osebe z gluhoslepoto (Bodsworth., Clare, Simblett, 2011; 

Sense and Deafblind UK, 1999, v Hersh, 2013), so ugotovili, da je večina od njih 

zahtevala individualno podporo s komunikacijo, dostopom do informacij in/ali 

mobilnostjo ter prejemala neko vrsto podpore. Vendar pa je bila neformalna podpora 

družinskih članov pogostejša od formalne podpore strokovnjakov ali prostovoljcev. 

Od anketirancev v študiji Sense and Deafblind UK (1999) je 42 % vprašanih menilo, 

da so »zaporniki v svojih domovih« in da nimajo pomoči in podpore niti lastnih družin. 

Vedeti pa moramo, da podpora družin vodi prejemnike, da se soočajo z občutkom 

bremena, s čimer se povečuje tesnoba in depresija ter zmanjšuje samospoštovanje 

(Bodsworth, Clare, Simblett, 2011) in spreminjanje narave odnosov na odvisnost in 

ne na enakost. 

Mlade osebe z gluhoslepoto redko prejemajo podporo, potrebno za uspeh v odrasli 

dobi. Raziskave v ZDA (Petroff, 1999, 2010) so pokazale, da mlade osebe z  

gluhoslepoto (šolarji) v večini primerov niso živele samostojno ali sodelovale v 

nadaljnjem ali višjem izobraževanju in so imele omejene izkušnje z življenjem v 

skupnosti in malo tesnih odnosov zunaj družine. To je zmanjšalo njihove možnosti za 

razvoj mreže socialne podpore in dostopa do skupnosti. Večina staršev je želela, da 

bi njihovi otroci z gluhoslepoto še naprej živeli z njimi, nekaj pa jih ni pričakovalo, da 

bodo delali (Hersh, 2013). S tem so jim že v zelo zgodnjem obdobju omejili možnosti 

izboljšanja njihove kvalitete življenja. 

Starejšim osebam z gluhoslepoto prav tako manjka podpora. Veliko oseb z 

gluhoslepoto nad 70 let je poročalo o zapostavljenosti glede služb s programi za 

zagotavljanja storitev. Prav tako so ljudje z dolgotrajno okvaro sluha ali vida, ki so 

kasneje v življenju razvili drugo čutno okvaro, slabo poznali ustrezne storitve. Mnoge 

starejše osebe z gluhoslepoto so mislile, da strokovnjaki ne razumejo njihovih potreb. 

Strah in tesnoba pa jim je preprečila raziskovanje potencialno koristnih virov 

(Lejeune, 2010).  

Pri nudenju podpore pa se moramo zavedati tudi, da lahko pri otrocih in mladostnikih, 

ki imajo senzorno okvaro vida in sluha, obstaja tveganje za preveliko zaščito s strani 

njihovih staršev, medtem ko so starejše osebe z gluhoslepoto lahko prezaščitene s 

strani svojih otrok. Več raziskovalcev je opozorilo, da otroci, ki so gluhoslepi, tvegajo 
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preveliko odvisnost in se s tem učijo nemoči. Prav tako je večja verjetnost za pojav 

depresije in težav s samoregulacijo zaradi bolj problematičnih interakcij z njihovimi 

skrbniki. Veliko starejših oseb z gluhoslepoto je zaskrbljenih zaradi pritiskov odraslih 

otrok in drugih družinskih članov, da bi zmanjšali svojo neodvisnost in prešli na bolj 

strukturirane ali zaščitene življenjske razmere. Neusklajenost med njihovimi željami 

za neodvisnost in poskusi družine, da reorganizirajo njihovo življenje, lahko vodi do 

družinskih neskladij (Lejeune, 2010). Prav tako pa se moramo zavedati, da čeprav se 

literatura osredotoča na potrebe podpore oseb z gluhoslepoto, obstajajo tudi nekateri 

primeri oseb z gluhoslepoto, ki zagotavljajo podporo drugim ljudem, čeprav je to 

področje premalo raziskano (Schneider, 2006, v Hersh, 2013). 

Delo Minerja (2008) z mlajšimi odraslimi z Usherjevim sindromom in njihovimi 

družinami odraža pomembnost podpore socialnih mrež, pa tudi priložnosti za 

pogovor o spopadanju s spremembami, življenjskimi prehodi in negotovostmi glede 

tega, kako lahko dodatna izguba vida ali sluha vpliva na njihove prihodnje izbire 

(Arndt in Parker, 2016). 

Če oseba z gluhoslepoto nima ustrezne podpore za sporazumevanje, so njene 

možnosti interakcije z okoljem in razumevanje sveta izjemno omejene. Posledice so 

najhujša oblika osamljenosti, zbeganosti, depresivnosti in apatičnosti. 

Osebe z gluhoslepoto, ki so postale gluhoslepe v kasnejšem obdobju življenja, torej 

ko so že razvile odnos z materjo in okoljem ter si ustvarile sliko o sebi, imajo možnost 

večjega sodelovanja v družbi kot osebe, ki so se z gluhoslepoto rodile. Vseeno pa je 

pogosto mogoče opaziti, da se njihovo sodelovanje ustavi, če odločitve zanje 

prevzamejo drugi. Njihova načrtovanja in ocenjevanja so prezrta in preslišana, to pa 

namesto njih naredijo drugi. Škerjanc (2010) je mnenja, da je uporabnikova ocena 

resničnosti, ki jo poda s svojimi besedami, tista, ki ji je potrebno slediti. Tega ne 

moremo nadomestiti z dobronamernostjo strokovnega delavca in uporabniku 

prijaznim pristopom (Gerenčer Pegan, 2017). 

Obstaja tudi veliko virov, ki dokazujejo pomembnost socialne podpore za zdravje. 

Raziskava (Newsom in Schulz, 1996) je pokazala tudi, da je socialna podpora 

povezana z manj težavami zaradi invalidnosti in omejitvami v vsakodnevnem življenju 

in izboljšanju psihosocialnega dobrega počutja. Nasprotno pa je manj socialne 

podpore mogoče povezati s slabšo duševno blaginjo. Zato ni presenetljivo, da 

rezultati raziskave (Dean, Orford, Staines, McGee, Kimberley Smith, 2016) kažejo, 

da povečanje socialne podpore napoveduje izboljšanje mentalnega zdravja, 

povezanega s kvaliteto življenja (HRQOL) pri osebah z Usherjevim sindromom. 

Kvalitativna raziskava (Ellis, Hodges. 2013; Olesen, Jansbøl, 2005, v Dean, Orford, 

Staines, McGee, Kimberley Smith, 2016) je poudarila pozitiven pomen socialne 

podpore za osebe z Usherjevim sindromom. V eni izmed študij so udeleženci 

poudarili, da sta čustvena podpora in druženje pomembnejša od pomoči pri 

praktičnih težavah. Socialna podpora je povezana tudi z boljšim mentalnim zdravjem, 

povezanim s kvaliteto življenja (HRQOL). 



28 
 

4.5.1 PODPORA DRUŽINE 

Podpora družine v obliki komunikacije in socialne vključenosti je pomemben vidik 

družbene strukture odraslega življenja. 

Osebe, ki so gluhoslepe, doživljajo vrzeli v podpori prijateljev in družine. Nove vloge 

in veščine, ki se pojavijo ob izgubi vida in/ali sluha posameznika, se za družinske 

člane hitro dosežejo, vendar nekatere osebe žal poročajo tudi o nasprotnem (Arndt in 

Parker, 2016). 

Zaradi izgube družbenega življenja ali zadovoljivega sporazumevanja osebe z 

gluhoslepoto dostikrat žalujejo, kar se kaže tudi v odnosih z družinskimi člani. 

Neformalna podpora, družina in osebe, ki za opravljanje pomoči osebam z 

gluhoslepoto niso plačane, odigrajo pomembno vlogo. Vseeno pa se moramo 

zavedati, da se lahko večkrat zgodi, da se prejemnik pomoči doživlja kot breme 

družbe in meni, da mora biti zaradi svojega prejemanja pomoči hvaležen. To lahko 

posameznika privede do povečane anksioznosti, izgube samozavesti in depresije 

(Bodsworth, Clare, Simblett, 2011). 

 

4.5.2 STROKOVNA PODPORA IN REHABILITACIJA 

Osebam z gluhoslepoto lahko pomagajo strokovnjaki tako, da odkrijejo svoje vire v 

sebi in okoli sebe. Da vsakodnevno premagujejo izzive, s katerimi se srečujejo zaradi 

lastne situacije, da v sebi odkrivajo moč, ki jim pomaga pri okrevanju po negativnih 

izkušnjah, ki jih vedno znova doživljajo. Pomoč strokovnjaka je potrebna, da se 

odkrije notranja moč posameznika, ki mu omogoča preživetje. To pa mu omogoči 

enakovreden odnos in sodelovanje. Moč posameznika se aktivira z namenom, da se 

ga podpre pri doseganju ciljev. Ti cilji pa ga bodo privedli do kakovostnejšega 

življenja (Gerenčer Pegan, 2017). 

Dodajanje moči oziroma krepitev moči je ključnega pomena za preživetje, ohranjanje, 

ustvarjanje, vzdrževanje sprejemljivega odnosa in kakovosti življenja. Raziskave 

(Guthrie, Declercq, Finne-Soveri, Fries, Hirdes, 2016) govorijo o potrebi, da bi 

zdravstvene organizacije ustvarile takšno prakso in politike, s katerimi bi zagotovile, 

da ima osebje, ki najprej vzpostavi stik z osebo z gluhoslepoto, vsaj osnovno 

razumevanje, kako oceniti osebo z dvojno senzorno okvaro in ustrezne naslednje 

korake. Osnovno oceno funkcionalnega vida in sluha je potrebno dodati kot del 

celovite ocene geriatričnih podatkov. Uporabljeni sistem ocenjevanja bi v idealnem 

položaju označil osebe, za katere bi bilo morda upravičeno nadaljnje ocenjevanje 

njihovega vida in sluha ter drugih komunikacijskih strategij. Temeljita ocena bi 

pomagala strokovnjakom, da bolje razumejo potrebe ljudi z dvojno senzorno okvaro. 

Z individualiziranim načrtom oskrbe bi jim lahko zagotovili najvišjo kakovost oskrbe in 

kakovost življenja. Zaradi progresivnih okvar vida in sluha pri osebah z Usherjevim 

sindromom tipa 3, ki vodijo do slepote in gluhote, je potrebna vseživljenjska 

rehabilitacija (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016). Po tem lahko sklepamo, 

da to prav tako velja za osebe z Usherjevim sindromom tipa 1 in 3. 
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Kot smo že omenili, je pomemben vidik zagotavljanja podpore vidik oseb z 

gluhoslepoto. Po mnenju udeležencev raziskave (Wittich, Jarry, Groulx, Southall, 

Gagné, 2016) je bila ena od glavnih prednostnih nalog za izboljšanje zagotavljanja 

rehabilitacijskih storitev potreba po povečanju izobraževanja in ozaveščenosti 

javnosti o gluhoslepoti. V ciljni skupine za to področje so bili strokovnjaki v domovih 

za dolgotrajno oskrbo, zdravstveni delavci, tolmači, specializirani vzgojitelji in 

delodajalci ter širše okolje. Precejšnje število udeležencev je kot prednostno nalogo 

za rehabilitacijske storitve označilo mobilnost, in sicer sredstva za samostojno 

potovanje in oblikovanje notranjih prostorov in domov za upokojence z namenom, da 

bi izboljšali fizični dostop do javnih prostorov, da se poveča samostojnost teh ljudi in 

njihova družbena vključenost. Druge prednostne naloge so bile zgodnja intervencija, 

dostop do zaposlitve (ena od glavnih prednostnih nalog mora biti prehod – še 

posebej iz šole v službo) ter podpora osebam z gluhoslepoto in njihovim skrbnikom 

ter tudi spremembe v zdravstveni politiki. 

Stopnja zadovoljstva z lastno situacijo je merilo, ki je tesno povezano s konceptom 

kakovosti življenja in je zato ključni dejavnik pri ocenjevanju učinka rehabilitacije 

(Wittich, Jarry, Groulx, Southall, Gagné, 2016). 

 

4.6 IZOBRAŽEVANJE 

Nadaljevanje poklicnega izobraževanja za osebe z gluholepoto predstavlja velik 

napor in stres. Ne glede na to ali so si želeli ali ne, so jih v preteklosti  pogosto silili v 

poklice, v katerih je bilo na voljo dovolj prostih mest. 

S. Gerenčer Pegan (2017) poroča o izobraževalnem sistemu, ki ga uporabljajo na 

Madžarskem. Znotraj zavoda za slepe imajo oblikovan oddelek za izobraževanje 

otrok z množično okvaro in oddelek za izobraževanje otrok z gluhoslepoto. Znotraj 

tega oddelka pa je zagotovljen individualen pristop, kar omogoča največji izkoristek 

potencialov in učinkovit osebni razvoj. 

 

4.7 ZAPOSLOVANJE IN EKONOMSKI VIDIK 

Osebe z ovirami (posledično tudi osebe z gluhoslepoto) so še vedno v veliki meri 

izključene iz področja zaposlovanja. Iz literature o zaposlovanju oseb z invalidnostjo 

je razvidno, vključno s tistimi osebami, ki so gluhoslepe, da je veliko odraslih 

podcenjenih in brezposelnih (Arndt in Parker, 2016). 

Raziskava (Ehn, Wahlqvist, Danermark, Dahlström, Möllera, 2018) je pokazala, da so 

osebe z Usherjevim sindromom tipa 1, ki ne delajo, izpostavljene večjemu tveganju 

slabega psihičnega in fizičnega zdravja, socialnega zaupanja in finančnega položaja. 

Obseg težav je bil v skupinah z osebami z Usherjevim sindromom tipa 1 bistveno 

večji kot pri referenčni skupini. Tako invalidnost kot tudi brezposelnost povečujeta 

tveganje slabega zdravja, socialnega zaupanja in finančnega položaja oseb z 

Usherjevim sindromom. Sklepamo lahko, da imajo osebe, ki so zaposlene višjo 
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kakovost življenja, bolj pozitiven odnos do invalidnosti in imajo večjo 

samoučinkovitost v primerjavi z osebami, ki so brezposelne ali upokojene. 

Ugotovljeno je tudi pomanjkanje dostopa do ustrezne tehnologije, ki ne samo, da 

posameznikom preprečuje pridobivanje potrebnih informacij za sprejemanje 

odločitev; preprečuje jim tudi, da bi ljudje postali dejavni pri uporabi tehnologije, kar 

lahko dodatno ovira pridobivanje veščin, ki jih delodajalci iščejo pri kandidatih za 

zaposlitev (Zhou, Parker, Smith, Griffin-Shirley, 2011). 

Metaanaliza (Paul in Moser, 2009) psihološkega zdravja in zaposlovanja je pokazala, 

da je brezposelnost pomemben vzrok za slabo psihološko zdravje. V skupini (ZDA), 

ki ni delala, je 30 % oseb z Usherjevim sindromom tipa 1 poročalo o slabem 

psihološkem zdravju, medtem ko je v skupini tistih, ki so delali, 18 % poročalo o 

slabem psihološkem zdravju. Te številke so skladne z ugotovitvijo, da tudi osebe z 

Usherjevim sindromom tipa 2 poročajo o bistveno slabšem psihičnem zdravju (Ehn, 

Wahlqvist, Danermark, Dahlström, Möller, 2018). Študije (Stuckler, Basu, Suhrcke, 

Coutts, McKee, 2009; Nordt, Warnke, Seifritz, Kawohl, 2000) so prav tako pokazale, 

da brezposelnost vodi do povečanega tveganja samomorilnega vedenja. 

Večina oseb z gluhoslepoto, ki so usmerjeni po Zakonu o družbenem varstvu 

duševno in telesno prizadetih oseb, se ne vključuje v nobeno obliko zaposlitve. 

Nameščeni so v ustanovah ali pa ostanejo doma. V varstveno delovnih centrih se 

uspejo zaposliti tisti, ki imajo »srečo« ali pa se vključujejo v druge oblike 

zaposlovanja. Večina pa se takoj ob poslabšanju sluha in/ali vida predčasno 

invalidsko upokoji (Gerenčer Pegan, 2017).  

Poslabšanje vida in/ali sluha pri osebah z Usherjevim sindromom lahko povzroči 

spremembe v poklicu ali pa celo opustitev dela. 

»Tako se sklene začaran krog, v katerega so ujeti tudi gluhoslepi. Nizka izobrazba, 

izključenost iz trga delovne sile, brezposelnost, nizki dohodki, predčasno (prisilno) 

upokojevanje, obravnavanje po medicinskem modelu, pridobitev statusa 

nezmožnega za delo in revščina determinirajo osebe z gluhoslepoto na področju 

ekonomske izključenosti« (Gerenčer Pegan, 2017, str. 47). 

Nezadovoljstvo pri iskanju ali ohranjanju zaposlitve je povezano z nezadovoljstvom v 

socialnih interakcijah. Močnejši občutek dobrega počutja v poklicnem življenju pa je 

povezan z zadovoljevanjem socialne interakcije. Študija (Ehn, Wahlqvist, Danermark, 

Dahlström, Möller, 2018) dokazuje, da je korelacija med delom in socialno 

vključenostjo močna ter izjemno pomembna v skupini oseb z Usherjevim sindromom 

tipa 1. Prav tako so osebe z Ushejevim sindromom tipa 1, ki ne delajo, izpostavljene 

večjemu tveganju slabega psihičnega in fizičnega zdravja, socialnega zaupanja in 

finančnega položaja. Obstaja veliko situacij, v katerih osebe z Usherjevim sindromom 

ne morejo stopiti v interakcijo, zato lahko komunikacijski neuspeh vodi do 

nesporazumov in celo do krutega vedenja, ki ga osebe z Usherjevim sindromom 

opisujejo kot žaljivega (Ehn, Wahlqvist, Danermark, Dahlström, Möller, 2018). 
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4.8 MOBILNOST 

Sočasna izguba vida in sluha omejuje pridobivanje informacij v okolju. 

Komunikacijske in informacijske strategije postanejo omejene, zato je tudi nevarnost 

za pojav nesporazumov velika (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016). 

Prikrajšanost privede do tega, da se osebe težje znajdejo v neznanem okolju, kar 

povzroči izgubo neodvisnosti. 

Zaradi okvare vida in sluha se osebe z gluhoslepoto vsakodnevno srečujejo s 

številnimi ovirami pri gibanju. Težav nimajo pri motoriki in sposobnostih za gibanje, 

ampak jim primanjkuje potrebnih informacij o okolju, v katerem se nahajajo (Tarczay, 

2003). Te težave in ovire jim preprečujejo, da bi izpolnili svoje vsakodnevne želje, 

zato lahko načrtovanje doseganja enostavnih ciljev postane veliko bolj kompleksno in 

odvisno od časa in razpoloženja članov družine, sosedov in prijateljev. Stalno 

prilagajanje svojih želja in potreb s pripravljenostjo drugih jih frustrira, kar je lahko 

razlog, da se osebe z gluhoslepoto odmikajo in tudi izolirajo od družbe (Gerenčer 

Pegan, 2017). 

Kot največjo pomoč pri mobilnosti in orientaciji osebe z gluhoslepoto navedejo tri 

stvari: belo palico, primerno svetlobo (luč) in spremstvo. Nekateri se lahko 

samostojno gibljejo v dobro poznanem okolju oziroma prostoru in ob tem izkoristijo 

svoje sposobnosti orientacije, ostanke vida in sluha ter ostala čutila. Pomagajo si 

lahko tudi s pripomočki (belo palico, rdeče-belo palico za gluhoslepe, psi vodiči, 

označbami na tleh). Prav tako lahko nekateri samostojno uporabljajo javna prevozna 

sredstva, kar posledično vzame veliko več energije in časa, kot če bi osebo spremljal 

spremljevalec. Uporaba bele palice pa osebam ne služi samo za pomoč pri hoji, 

ampak tudi opozarja okolico na to, da gre za posameznika z okvaro vida, kar jim 

posledično pri mobilnosti zagotavlja večjo varnost (Gerenčer Pegan, 2017). 

V Sloveniji velja nov Zakon o osebni asistenci (Gluhoslepi se morajo pogosto odločiti, 

ali želijo biti gluhi ali slepi, 2018), ki od letošnjega leta gluhoslepim dodeljuje pravico 

do osebne asistence za komunikacijske potrebe ali spremstvo 30 ur mesečno. Status 

oseb z gluhoslepoto ureja Pravilnik o tehničnih pripomočkih in z letošnjim letom tudi 

novi zakoni: o socialnem vključevanju, o osebni asistenci, o celostni zgodnji 

obravnavi predšolskih otrok. 
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EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
S področja gluhoslepote je zaskrbljujoč podatek, da ostaja zastrt pogled oseb z 
gluhoslepoto na svoj lasten položaj in na njihove predstave za boljše življenje, zato je 
pri zagotovitvi boljše kakovosti življenja oseb z gluhoslepoto pomembno, da 
upoštevamo perspektivo oseb samih, saj se ocena kakovosti življenja, o kateri 
govorijo osebe same, precej razlikuje od ocene vprašanih svojcev ali skrbnikov 
(Gerenčer Pegan, 2017), torej lahko sklepamo, da se razlikujejo tudi od predstav 
strokovnjakov, ki naj bi jim nudili podporo. 
V magistrskem delu nas podrobneje zanima, kakšna je kvaliteta življenja oseb z 
Usherjevim sindromom ter kakšna pomoč in podpora sta jim bili nudeni glede na 
specifičnost njihovih težav. Raziskovanje in analiza kvalitete življenja oseb z 
Usherjevim sindromom pri nas sta potrebna za vpogled v dejansko stanje, na podlagi 
katerega bomo lahko s pomočjo teoretičnih izhodišč in primerov prakse iz tujine 
oblikovali smernice za izboljšanje kakovosti življenja ciljne skupine. 
Raziskovalni del je namenjen uvidu v problemsko situacijo in raziskuje potrebe in 
želje po pomoči, ki jih imajo osebe z Usherjevim sindromom. Večja osredotočenost v 
raziskavi se nanaša na izgubo vida, ki se pojavi kasneje v življenju posameznika. 
 
Končni cilj magistrskega dela ni le raziskovalni, temveč služi oblikovanju novih oblik 
pomoči, ki izhajajo iz dejanskih potreb oseb z Usherjevim sindromom in ki bi bili lahko 
v prihodnosti implementirani v prakso. 
  

6. CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 Na osnovi teoretičnih spoznanj in izsledkov raziskav smo si postavili osnovni 

cilj, ugotoviti kvaliteto življenja oseb z Usherjevim sindromom. 
 

 Na osnovi analize raziskave in teoretičnih spoznanj oblikovati izhodišča za 
program podpore in pomoči osebam z Usherjevim sindromom. 

 
Raziskovalna vprašanja, na katera želimo odgovoriti, so: 
RV1: V kolikšni meri so osebe z Usherjevim sindromom vključene v širše in ožje 
socialno okolje? 
RV2: V kolikšni meri so osebe z Usherjevim sindromom mobilne? 
RV3: Na kašen način so se osebe z Usherjevim sindromom soočale z izgubo vida in 
kdo ter kako jim je bil pri tem v pomoč in podporo? 
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7. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Uporabljena metoda je deskriptivna, kar pomeni, da smo skušali opisati določeno 
značilnost ciljne skupine, njene probleme oz. potrebe, ter kavzalno 
neeksperimentalna. Raziskovalni pristop je kvalitativen in kvantitativen. V raziskavi 
smo kombinirali različni tehniki zbiranja podatkov, vprašalnik in polstrukturiran 
intervju.   
 

7.1 VZOREC 

V vzorec so bile zajete odrasle osebe, ki imajo postavljeno diagnozo Usherjevega 
sindroma. O tipu Usherjevega sindroma udeleženci ne poročajo oz. ga ne poznajo. 
Prav tako o morebitnih dodatnih informacijah (ostanek sluha, ostanek vida, širina 
vidnega polja) ter starosti ob začetku poslabšanja vida nimamo uradnih podatkov, 
ampak le poročanje posameznikov. 
Zaradi nizke incidence Usherjevega sindroma je vzorec sorazmerno majhen. V 
raziskavi je sodelovalo šest odraslih oseb z Usherjevim sindromom, pet žensk in en 
moški. Zaradi varovanja osebnih podatkov posameznikov njihovih imen ne navajamo, 
udeležence smo zapisali s črkami in zaporednimi številkami (R1, R2, R3, R4, R5, 
R6).  
 
V preglednici 3 so predstavljene demografsko socialne značilnostih vzorca.  
 
Preglednica 3: Demografsko socialne značilnosti vzorca 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

spol ž ž m ž ž ž 
starost 55 65 57 39 33 70 
komunikacija Govorjeni 

jezik  
Govorjeni 

jezik  
Govorjeni jezik  Znakovni 

jezik  
Govorjeni in 

Znakovni 
jezik 

Govorjeni 
jezik  

šolanje ROŠ ROŠ ROŠ ZGNL ZGNL ROŠ 
izobrazba OŠ VIŠJA POKLICNA POKLICNA POKLICNA POKLICNA 
kraj bivanja  predmestje mesto mesto mesto vas mesto 
način bivanja sama lastna 

družina 
lastna  

družina 
lastna 

družina 
primarna 
družina 

sama 

otroci ne da da da ne da 
zaposlitveni 
status 

invalidsko 
upokojena 

invalidsko 
upokojena 

invalidsko 
upokojen 

invalidsko 
upokojena 

delno 
invalidsko 

upokojena in 
brezposelna 

invalidsko 
upokojena 

ROŠ – redna osnovna šola 
ZGNL – Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 
 

7.2 MERSKI INSTRUMENT 

Za namen raziskave smo oblikovali instrument, s katerim smo proučevali kvaliteto 
življenja oseb z Usherjevim sindromom. Instrument smo oblikovali v skladu z 
raziskovalnimi cilji na podlagi teoretičnih izhodišč, rezultatov raziskav in lastnih 
izkušenj. Določene podatke smo zbirali z vnaprej pripravljenim vprašalnikom, 
določene pa s polstrukturiranim intervjujem zaradi narave problematike oz. teme. Za 
prožen postopek zbiranja podatkov smo se odločili zaradi razumevanja vprašanj, saj 
smo pričakovali, da nekateri udeleženci ne bodo v popolnosti razumeli vprašanj. 
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Polstrukturirani intervju je sestavljen iz vnaprej oblikovanih bistvenih vprašanj. Ta 
vprašanja smo postavili vsakemu udeležencu, preostala vprašanja pa so se 
oblikovala sproti med intervjujem. Zato smo za lažje razumevanje in pridobivanje bolj 
poglobljenih in konkretnih odgovorov med intervjujem postavili podvprašanja, ki so se 
pojavila sproti, glede na specifično situacijo. Zbirali smo podatke o izgubi vida ter o 
pomoči in podpori (preglednica 4). 
 
 
Preglednica 4: Področja in vprašanja v polstrukturiranem intervjuju 

PODROČJA VPRAŠANJA 
podatki o izgubi sluha in 
vida ter tipu (da/ne) 

Kdaj so vam postavili diagnozo Usherjevega 
sindroma? 
Kdaj ste začeli izgubljati vid? Koliko ste bili takrat 
stari? 

seznanitev s prognozo 
(da/ne) 

So vas zdravniki in ostali strokovni delavci 
seznanili s tem, kako bo izguba vida potekala? 
Kaj so vam povedali? 

strokovna pomoč in podpora 
(da/ne) 

Kakšne strokovne podpore ste bili deležni ob 
izgubi vida? Kdo in kako vam je pomagal? 

prilagajanje na izgubo vida Ste bili prej pripravljeni, opremljeni s primernimi 
strategijami, ki so vam sedaj v pomoč? S 
kakšnimi?  
Kako se je vaše življenje spremenilo po izgubi 
vida? Kaj delate drugače? Kako ste si življenje 
prilagodili? 
Kako bi opisali svojo izkušnjo izgube vida? Kaj 
ste sami doživljali ob izgubi vida? Kako ste se 
počutili? 

pomoč družine (da/ne) So vam bili družinski člani v pomoč pri soočanju z 
izgubo vida? Kako so vam pomagali? So se težko 
soočili s tem, da boste ostali še brez vida? 

rehabilitacija (da/ne) Ali ste bili deležni osnovne in/ali poklicne 
rehabilitacije? Če da, kje in kdaj ste jo opravljali? 
Kako je potekala? Koliko časa je trajala? Je bila 
enkratna ali ste jo kdaj ponovili? 

želja po podpori Kakšne podpore/nasveta niste dobili, pa bi si 
želeli? 
 

 
 
Vprašalnik je sestavljen iz več delov, vprašanja se nanašajo na različna področja:  
- Demografsko socialne značilnosti, kjer smo pridobivali podatke o spolu, starosti, 

šolanju, stopnji izobrazbe, poklicu, zakonskem stanu, otrocih, kraju bivanja in 
načinu (so)bivanja ter ekonomskem statusu (profesionalni status, viri in zadovoljstvo 
s prihodki).  

- Vprašanja o zdravju, kjer so udeleženci poročali o prisotnosti dodatnih zdravstvenih 
težav (da/ne) na različnih področjih (težave na lokomotornem, krvožilnem sistemu, 
težave drugih čutilnih sistemov, težave na področju mentalnega zdravja, bolezni 
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dihal, sladkorna bolezen) ter v kolikšni meri te težave vplivajo na njihovo življenje 
(5-stopenjska ocenjevalna lestvica: od malo (1) do zelo (5)). 

- Lestvica za ugotavljanje depresije – Uporabili smo skrajšano Geriatrično lestvico 
depresije (Geriatric depression scale – GDS) s petimi postavkami (Rinaldi idr., 
2003). Udeleženci so na vprašanja odgovarjali z DA ali NE (»počutje v zadnjem 
tednu«). Odgovore smo ovrednotili po navodilih avtorjev (Rinaldi idr. 2003) ter 
vrednosti sešteli (preglednica 5). Dva pozitivna odgovora ali več nakazujejo 
simptome depresije. 

 
Preglednica 5: Lestvica za ugotavljanje depresije (Rinaldi idr. 2003) 

                                                                                             
TOČKOVANJE 

Vprašanje: DA NE 

Ste v glavnem zadovoljni s svojim življenjem? 0 1 

Se pogosto dolgočasite? 1 0 

Rajši ostanete doma, kot da bi šli ven in počeli kaj 
novega? 

1 0 

Se takšni, kot ste sedaj, počutite nevredno? 1 0 

Se vam zdi, da je vaša situacija brezupna? 1 0 

 
- Emocionalne počutje posameznikov – postavke, s katerimi smo merili emocionalno 

počutje, so del (emocionalno počutje) vprašalnika o vplivu slepote in slabovidnosti 
(Lamoureux idr., 2007). Za potrebe raziskave smo priredili vsebino postavk in 
stopnje ocenjevanja. V lestvici je sedem trditev. Udeleženci so na 5-stopenjski 
lestvici (nikoli (1), redko (2), včasih (3), pogosto (4), zelo pogosto (5)) odgovorili , v 
kolikšni meri v zadnjem mesecu to velja zanje.  

- Vprašanja o samostojnosti oz. pomoči in podpori pri vsakodnevnih opravilih (osebna 
higiena, kuhanje, nakupovanje, uporaba gospodinjskih aparatov, upravljanje z 
denarjem, uporaba tehnologije, uporaba javnega prevoza, pridobivanje želenih 
informacij). Udeleženci so na 5-stopenjski lestvici ocenili, koliko pomoči potrebujejo: 
od popolne samostojnosti (1) do odvisnosti od pomoči drugih v celoti (5).  

- Vprašanja o socialni vključenosti v ožje in širše socialno okolje ter sprejemanju 
(vključenost v društva (društvo gluhih; društvo slepih; društvo gluhoslepih); 
pogostost ukvarjanja s prostočasnimi aktivnostmi; pogostost obiskovanja kulturnih 
ustanov, pogostost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi, pogostost udeleževanja na 
družabnih aktivnostih; sprejemanje s strani družine, prijateljev, širše okolice). 
Odgovori, vezani na pogostost, so podani na 5-stopenjski lestvici (1 = nikoli, 2 = 
redko (1-krat mesečno), 3 = včasih (nekajkrat mesečno), 4 = pogosto (1-krat 
tedensko), 5 = zelo pogosto (večkrat tedensko)). Stopnjo sprejemanja udeleženci 
ocenjujejo na 5-stopenjski lestvici (od 1- ne sprejemajo do 5- popolnoma 
sprejemajo). 

- Z Vprašalnikom o življenjskem prostoru (Peel idr., 2005) smo merili stopnjo 
mobilnosti posameznikov: območje gibanja, pogostost gibanja, stopnja 
samostojnosti. Odgovore smo ovrednotili po navodilih avtorjev. Izračunali smo 
skupni rezultat (0–120 točk), ki združuje informacije o območju in pogostosti gibanja 
in stopnji neodvisnosti. Višje število točk kaže na večji življenjski prostor. 
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Preglednica 6: Vprašalnik o življenjskem prostoru (Peel idr. 2005) 

OBMOČJE GIBANJA DA/N
E 

POGOSTOS
T 

SAMOSTOJNO
ST 

SKUPAJ 
(max) 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 1/0 1 - 2 - 3 - 4 1 - 1.5 - 2 

NIVO 1: doma 1    (8) 

NIVO 2: v bližini doma 2    (16) 

NIVO 3: soseska 3    (24) 

NIVO 4: v kraju 4    (32) 

NIVO 5: zunaj domačega 
kraja 

5    (40) 

      (120) 

 
  
  

7.3 POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE 

Do kontakta oseb, ki so sodelovale v raziskavi, smo prišli s pomočjo gospe, ki je 
gluhoslepa, in tolmačke, ki udeležence osebno poznata. Vprašalnik z intervjujem smo 
s štirimi udeleženkami izpolnili osebno. Z eno na njenem domu, drugo v mirnem 
lokalu v bližini železniške postaje. Z obema smo se predhodno dogovorili za ustrezen 
termin. Z dvema udeleženkama smo izpolnili vprašalnik s pomočjo tolmačke za 
znakovni jezik. Vprašalnik in intervjuj smo ob pogovoru z udeleženkami izpolnjevali 
sami ter si pri tem dopisovali dodatne informacije. Dele intervjujev smo z dovoljenjem 
udeleženk snemali. Potek intervjuja in izpolnjevanje vprašalnika je trajalo od 80 minut 
do 150 minut. Ena udeleženka je vprašalnik in intervju izpolnila skupaj s tolmačem, 
en udeleženec pa ga je izpolnil sam.  
Ker gre za občutljivo in osebno temo, smo posebno pozornost posvetili vzpostavitvi 
stika, pri čemer nam je bila v veliko pomoč tolmačka, ki je udeleženko poznala. 
Poskrbeli smo za zaupen prostor in anonimnost. Vprašalnike in intervjuje smo izvajali 
od junija do avgusta 2018. 
 

7.4 OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke smo kvantitativno in kvalitativno obdelali. Podatke, pridobljene z 
vprašalnikom, smo pregledali, rezultate pa prikazali v preglednicah ter jih dodatno 
kvalitativno interpretirali. Intervjuje smo transkribirali, jih smiselno uredili ter vsebinsko 
analizirali glede na vsebino in teoretična izhodišča.  
Na osnovi rezultatov in teoretičnih izhodišč smo oblikovali smernice in predloge za 
nudenje podpore posamezniku in družini, poskrbeli smo za osveščanje širše javnosti 
o gluhoslepoti in Usherjevem sindromu (delavnice, predstavitve …) ter izobraževanje 
t. i. intervenorjev. 
 
 

7.5 OMEJITVE RAZISKAVE 

Med glavne pomanjkljivosti raziskave zagotovo sodi majhen vzorec, saj je sodelovalo 
le šest oseb. Poleg majhne pojavnosti Usherjevega sindroma smo se pri pridobivanju 
sodelujočih soočali s težavami zaradi nepripravljenosti sodelovanja posameznikov pri 
raziskavi ter vzpostavljanju kontaktov z osebami z Usherjevim sindromom. Prav tako 
smo med samim izvajanjem raziskave ugotovili, da posamezniki (posebno tisti, ki 
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komunicirajo v znakovnem jeziku) določenih vprašanj niso dobro razumeli in so tako 
potrebovali dodatno obrazložitev ali pa niso odgovarjali v povezavi z vprašanjem.  
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate po posameznih dimenzijah kvalitete življenja 
ter odgovore na raziskovalna vprašanja. 
 

8.1 REZULTATI POSAMEZNIH PODROČIJ KVALITETE ŽIVLJENJA 

Gluhoslepota vpliva na posameznikovo upravljanje zdravstvenega varstva ter 
razvijanje in ohranjanje zdravja. Ker dvojna senzorna izguba vpliva na duševno 
zdravje in posledično na kvaliteto življenja, je ključni element za zdravje in dobro 
počutje stanje dobrega počutja, v katerem vsak posameznik uresničuje svoj 
potencial. Gluhoslepota predstavlja izziv za posameznika kot tudi za njegovo ožje 
(družina, prijatelji) in tudi širše okolje (strokovnjaki, družba). Predstavljeni so rezultati 
zdravja in počutja ter pomoč in podpora pri vsakodnevnih opravilih.  
 

8.1.1 ZDRAVJE IN POČUTJE 

Pomembna elementa merjenja kvalitete življenja sta tudi zdravje in počutje. Tako 
smo v raziskavi udeležencem zastavili vprašanja o zdravju in njegovem vplivu na 
njihovo življenje; uporabili smo lestvico, s katero smo ugotavljali prisotnost 
simptomov depresije (Rinaldi idr., 2003) ter pridobili podatke o njihovem 
emocionalnem počutju.  
 
ZDRAVJE 

Udeleženci so poročali o prisotnosti dodatnih zdravstvenih težav na različnih 
področjih (preglednica 6). Na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici so ocenili, v kolikšni 
meri te težave vplivajo na njihovo življenje, pri čemer 1 pomeni, da te težave malo 
vplivajo na njihovo življenje, 5 pa pomeni, da te težave zelo vplivajo na njihovo 
življenje. 
 
V preglednici 7 so predstavljeni rezultati o zdravju in počutju oseb, vključenih v 
raziskavo.  
 
Preglednica 7: Zdravje in počutje 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Lokomotorni sistem da da da da da ne 

Težave z ravnotežjem da   da da ne 

Krvožilni sistem ne ne da ne ne ne 

Druga čutila ne ne ne ne ne ne 

Mentalno zdravje ne ne ne ne ne da 

Bolezni dihal ne ne ne ne ne ne 

Sladkorna bolezen ne ne ne ne ne ne 

Drugo:  da ne da ne ne ne 

Vpliv teh težav na življenje  
(1-malo; 5-zelo) 

3 5 3 4 2 5 

 
Vse osebe, razen ene, poročajo o težavah v lokomotornem sistemu, polovica jih 
poroča o težavah z ravnotežjem (R1, R4, R5), ki se pojavljajo pri Usherjevem 
sindromu tipa 1 in 3. O težavah s krvožilnim sistemom poroča le ena oseba (R3).  
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»Duševno zdravje je ključni element za zdravje in dobro počutje in se nanaša na 
stanje dobrega počutja, v katerem vsak posameznik uresničuje svoj potencial, se 
lahko spopada z normalnimi življenjskimi stresi, lahko produktivno deluje in je 
sposoben prispevati k svoji skupnosti« (Svetovna zdravstvena organizacija, 2013b, 
odstavek 1, v Heine in Browning, 2014). O težavah glede mentalnega zdravja poroča 
le ena oseba (R6), ta oseba pa ima pomoč. 
Vse osebe ocenjujejo, da zdravstvene težave vplivajo na njihovo življenje. Dva 
udeleženca (R2, R5) poročata o tem, da navedene težave zelo vplivajo na njuno 
življenje, ostali poročajo o manjšem vplivu, nihče pa o zelo majhnem vplivu na 
njihovo življenje. 
 

PRISOTNOST SIMPTOMOV DEPRESIJE  
Za ugotavljanje prisotnosti simptomov depresije smo uporabili Geriatrično lestvico 
depresije (Rinaldi idr., 2003). Udeleženci so na vprašanja o počutju v zadnjem tednu 
odgovarjali z da ali ne. Odgovore smo ovrednotili po navodilih avtorjev (Rinaldi idr. 
2003) ter vrednosti sešteli (preglednica 8). Dva pozitivna odgovora ali več nakazujejo 
simptome depresije. 
 
Preglednica 8: Rezultati lestvice za ugotavljanje depresije 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Skupno število 
točk 

1 5 3 1 0 1 

Simptomi 
depresije 

NE DA DA NE NE NE 

 
Iz pridobljenih rezultatov lestvice za ugotavljanje depresije je razvidno, da se pri dveh 
(R2 in R3) od šestih udeležencev nakazuje depresija. Udeleženec R2 je na kar 5 
postavk odgovoril z da, udeleženec R3 pa na 3. Trije od šestih udeležencev (R1, R4 
in R6) so na eno postavko odgovorili z da. 
 
Že izvedene raziskave v tujini (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016) so 
pokazale, da se pri osebah z Usherjevim sindromom pojavlja visoka stopnja 
depresije. Razširjenost depresije je pri tej populaciji visoka in ima negativno 
povezavo s fizično in duševno kvaliteto življenja, povezano z zdravjem (HRQOL). 
Depresija se pri osebah z gluhoslepoto povezuje s težavami v komunikaciji, 
zmanjšano fizično in funkcionalno dejavnostjo, težavami z interakcijo z drugimi ter z 
nizkim zadovoljstvom s svojimi družbenimi dejavnostmi. Te vrste komunikacijskih, 
funkcionalnih in socialnih težav domnevno pojasnijo povezavo med gluhoslepoto z 
zmanjšano kvaliteto življenja. 
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EMOCIONALNO POČUTJE  

Emocionalno počutje posameznikov smo merili s sedmimi vprašanji (preglednica 9). 
Na posamezna vprašanja so udeleženci odgovarjali na 5-stopenjski lestvici, v kolikšni 
meri določena postavka velja zanje (preglednica 9): nikoli (1), redko (2), včasih (3), 
pogosto (4), zelo pogosto (5). 
 
Preglednica 9: Emocionalno počutje zaradi gluhoslepote 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Vas je bilo zaradi vašega vida in/ali sluha kdaj 
sram? 

1 4 1 1 1 1 

Ste bili kdaj zaradi vašega vida in/ali sluha 
frustrirani ali živčni? 

3 5 4 4 1 1 

Se zaradi vašega vida in/ali sluha počutite 
osamljeni ali izolirani? 

1 5 4 3 3 1 

Se zaradi vašega vida in/ali sluha počutite žalostni 
ali depresivni? 

1 5 2 5 3 1 

Kako pogosto ste zaskrbljeni, da se bo vaš vid  
poslabšal? 

3 5 4 3 1 1 

Kako pogosto ste bili zaskrbljeni glede svojega 
vsakodnevnega življenja? 

1 4 3 3 2 1 

Ste se zaradi vašega vida in/ali sluha počutili kot 
breme ali nadloga? 

1 5 4 3 3 3 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 11 33 22 22 14 9 

 
Za namen analize smo določili skupni rezultat na lestvici o emocionalnem počutju 
(skupno število točk). Najmanjše možno število točk je 7 in predstavlja dobro počutje 
(nobenih posebnih težav zaradi gluhoslepote), maksimalno možno število točk je 35, 
kar predstavlja zelo slabo emocionalno počutje zaradi gluhoslepote. 
 
Najvišje število točk (33) je dosegla oseba R2, kar pomeni, da je njeno emocionalno 
stanje zaradi gluhoslepote zelo slabo. Na vprašanje, kako se je počutila ob izgubi 
vida, odgovori: »Razočarano«. Visoko število točk sta dosegli še udeleženki R3 in 
R4. Udeleženka R4 tudi v intervjuju na vprašanje o občutkih ob izgubi vida odgovori: 
»Bila sem žalostna.« Prav tako pove, da se je v puberteti sramovala nošenja očal. 
 
Postopna izguba vida izpostavlja dve vrsti stresorjev: stalno prilagajanje na vedno 
manjši ostanek vida s sočasnimi omejitvami in nadomestili ter negotovost pri sami 
izgubi – kdaj in v kolikšni meri se bo vid še poslabšal. Prilagajanje na gluhoslepoto 
vključuje tudi prilagajanje spremembam v zasebnosti, saj ponudniki podpornih 
storitev postanejo bolj vključeni v vsakdanje življenje. Poleg tega prilagajanje zahteva 
sočasno upravljanje kognitivne obremenitve s pridobivanjem novih znanj in spretnosti 
ob hkratnem upravljanju čustev, ki se pojavijo ob izgubi vida (Arndt in Parker, 2016).  
Zaradi nenehnega prilagajanja okolju je raven frustracije občasno zelo visoka, 
prisotna je tudi izguba motivacije in posledično apatično zapiranje vase ter 
samomorilne težnje in misli. Posamezniki morajo najti načine prilagajanja svojemu 
čustvenemu stanju. 
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Vsi udeleženci z Usherjevim sindromom raziskave (Coté,Dubé, St-Onge, 
Beauregard, 2013) v Quebec-u (Kanada) so bili kljub vključenosti v intervencijski 
program (postavljanje in doseganje cilja) zaskrbljeni glede prihodnosti. Poročali so, 
da je njihov notranji mir odvisen od dogodkov in čutijo stres, ko ne morejo dobiti, kar 
želijo. Skrbi jih postopna izguba vida, ki vodi v slepoto. Podvrženi so nepredvidljivim 
spremembam, ki vplivajo na njihove vsakodnevne dejavnosti (hrup, razsvetljava, 
ovire v okolju). Posledično problem prilagajanja na senzorične motnje verjetno močno 
vpliva na njihovo psihološko blaginjo in samoodločanje, kljub temu da sledijo 
pomembnim ciljem. Ljudje, ki na svoje cilje gledajo kot na stresne ali težko 
dosegljive, pogosto uživajo nizko stopnjo blaginje. 
 

8.1.2 POMOČ IN PODPORA PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH 

 
Podpora družine, prijateljev in zdravstvenih delavcev je temeljna sestavina kvalitete 
življenja. 
 
Osebe, ki so sodelovale v naši raziskavi, so ocenile stopnjo pomoči in podpore pri 
vsakodnevnih opravilih na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da pri opravilu ne 
potrebujejo pomoči in ga opravijo same, 5 pa pomeni, da potrebujejo pomoč odrasle 
osebe pri celotnem opravilu (preglednica 10).  
 
Preglednica 10: Pomoč in podpora pri vsakodnevnih opravilih 

1 = ne potrebuje pomoči, opravi sam           
5 = pomoč pri celotnem opravilu 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Pomoč pri osebni higieni 1 5 2 1 1 1 
Kuhanje 1 5 5 1 1 1 
Nakupovanje 2 5 4 3 1 2 
Uporaba gospodinjskih aparatov (npr. pralni stroj, 
pomivalni stroj, sesalec, pečica) 

1 5 5 1 1 1 

Upravljanje z denarjem (npr. plačevanje položnic, 
plačevanje v trgovini, dvigovanje denarja na 
bankomatu) 

1 5 4 1 1 3 

Uporaba tehnologije (npr. mobilni telefon, tablica, 
računalnik) 

1 5 3 1 1 1 

Uporaba javnega prevoza (npr. avtobus, vlak) 1 5 3 1 1 2 
Pridobivanje želenih informacij (npr. razpored 
avtobusov, vlakov, cene v trgovini, iskanje 
podatkov na internetu) 

2 5 5 1 1 2 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK  10 40 31 10 8 13 

STOPNJA SAMOSTOJNOSTI  1 3 3 1 1 2 
 
Za potrebe analize smo skupni rezultat (skupno število točk) kategorizirali v 
kompozitno variablo 'stopnja samostojnosti', pri čemer manjše skupno število točk 

predstavlja višjo stopnjo samostojnosti, višje skupno število točk pa predstavlja 
popolno odvisnost. Minimalna možna vrednost je 8 in predstavlja samostojnost 
posameznika pri vseh opravilih. Maksimalna možna vrednost, ki pomeni popolno 
odvisnost posameznika pri vseh opravilih, je 40. Kategorije, ki smo jih oblikovali, so 
naslednje: 
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1 = samostojen (posameznik ne potrebuje pomoči, vse opravi sam oz. potrebuje 
pomoč v zelo majhni meri) 

2 = delna samostojnost (posameznik potrebuje pomoč v manjši meri) 
3 = nesamostojnost (visoka stopnja pomoči in podpore) 

 
Dve osebi, vključeni v raziskavo (R2 in R3), ocenjujeta, da potrebujeta visoko stopnjo 
pomoči in podpore, ena (R6) ocenjuje, da je delno samostojna, tri (R1, R4 in R5) pa 
ocenjujejo, da so samostojne in ne potrebujejo pomoči, vse opravijo same oz. 
potrebujejo pomoč in podporo v zelo majhni meri.  
 
Vsaka oblika gluhoslepote do neke mere zahteva pomoč drugih. Da osebe z 
gluhoslepoto lahko razvijejo svoje potenciale in izboljšajo kakovost svojega življenja, 
potrebujejo v okolju podporo in prilagoditve. To pomeni, da je potrebno odpraviti 
ovire, ki se pojavljajo v okolju in s katerimi se osebe srečujejo vsakodnevno pri svojih 
aktivnostih, s tem pa se jim omogočita ustrezen dostop in podpora. Ta pomoč pa 
pogosto ni vedno na voljo. Oseba z gluhoslepoto se mora v takih trenutkih znajti 
sama, kar je včasih velik izziv. 
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8.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
RV1: V kolikšni meri so osebe z Usherjevim sindromom vključene v širše in 
ožje socialno okolje?  

 
Podatke o vključenosti v ožje in širše socialno okolje smo pridobili s pomočjo 
naslednjih postavk (preglednica 11): 
- vključenost v društva (društvo gluhih, društvo slepih, društvo gluhoslepih), 
- vrsta prostočasnih aktivnosti in pogostost ukvarjanja z njimi, 
- obiskovanje kulturnih ustanov, 
- pogostost ukvarjanja s športnimi aktivnostmi, 
- pogostost udeleževanja na družabnih aktivnostih,  
- sprejemanje s strani družine, prijateljev, širše okolice. 
 
Udeleženci so na 5-stopenjski lestvici ocenili, kako pogosto se vključujejo v različne 
vsakodnevne prostočasne aktivnosti, ki vključujejo socialne stike (1 = nikoli, 2 = 
redko (1-krat mesečno), 3 = včasih (nekajkrat mesečno), 4 = pogosto (1-krat 
tedensko), 5 = zelo pogosto (večkrat tedensko)) (preglednica 11). 
 

Preglednica 11: Socialna vključenost 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Članstvo v društvih slepi gluhi slepi, 
gluhi 

slepi, 
gluhi 

gluhi, 
gluhoslepi 

slepi 

Kako pogosto gledate 
televizijo?   

4 1 5 5 5 5 

Kako pogosto berete (knjige, 
revije, časopise)? 

1 1 5 5 2 5 

Kako pogosto sodelujete v 
prostočasnih dejavnostih, se 
ukvarjate s hobiji, stvarmi, ki 
vas veselijo? 

5 2 NP 5 2 1 

Kako pogosto se ukvarjate s 
športom in športnimi 
aktivnostmi?  

1 1 5 5 5 5 

Kako pogosto vas na domu 
obiščejo prijatelji? 

5 3 3 2 1 1 

Kako pogosto vas na domu 
obiščejo sorodniki? 

4 5 3 3 2 5 

Kako pogosto vi obiščete 
prijatelje? 

1 2 2 3 2 1 

Kako pogosto vi obiščete 
sorodnike? 

4 3 2 3 2 4 

Kako pogosto se odpravite v 
kino/gledališče? 

1 2 1 1 1 1 

Kako pogosto se udeležujete 
javnih prireditev? 

1 1 1 2 2 2 

Hobiji in prostočasne 
aktivnosti 

ročna 
dela, 

delo na 
vrtu 

ročna 
dela 

šport, 
poslušanje 

glasbe 

šport risanje, ples, 
hoja v hribe, 

joga 

branje, 
tek 

NP – ni podatka 



44 
 

 
Vsi udeleženci raziskave, razen osebe R1, pogosto oziroma zelo pogosto gledajo 
televizijo. Zelo pogosto bereta le osebi R3 in R4, ostale nikoli oziroma R5 le včasih. S 
hobiji in prostočasnimi dejavnostmi se zelo pogosto ukvarjata osebi R1 in R4, R2 in 
R5 redko ter R6 nikoli. S športnimi aktivnostmi se polovica oseb ukvarja zelo pogosto 
(R3, R4 in R5), polovica pa nikoli (R1, R2 in R6). Zelo pogosto prijatelji obiščejo na 
domu osebo R1, včasih osebi R2 in R3, redko osebo R4 in nikoli osebi R5 in R6. 
Zelo pogosto sorodniki na domu obiščejo osebi R2 in R6, pogosto osebo R1, včasih 
osebi R3 in R4 in redko osebo R5. Prijatelje le včasih obišče oseba R4, redko osebe 
R2, R3 in R5 ter nikoli osebi R1 in R6. Sorodnike pogosto obiščeta osebi R1 in R6, 
včasih osebi R2 in R4 ter redko osebi R3 in R5. V kino/gledališče se redko odpravi le 
oseba R2, ostale nikoli. Javnih prireditev se redko udeležujejo osebe R4, R5 in R6, 
ostale udeležene osebe nikoli. 
 
 
SPREJEMANJE S STRANI OŽJEGA IN ŠIRŠEGA SOCIALNEGA OKOLJA 
 
Udeleženci so na 5-stopenjski lestvici od 1 (ne sprejemajo) do 5 (popolnoma 
sprejemajo ocenili sprejemanje gluhoslepote s strani družine, prijateljev in širšega 
socialnega okolja (preglednica 12).  
 
Preglednica 12: Ocena sprejemanja gluhoslepote s strani ožjega in širšega socialnega okolja 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Družina 4 4 5 5 5 5 
Prijatelji 4 4 4 5 4 5 

Interesna združenja 5 4 3 5 4 5 
Širše okolja 3 2 3 1 3 5 

 
Iz rezultatov je razvidno, da se osebe z Usherjevim sidromom v ožjem krogu oseb, v 
katerem se gibajo, počutijo dobro sprejete. Ocenjujejo pa, da je sprejemanje s strani 
širšega okolja slabše v primerjavi z ožjim družinskim krogom. 
 
Gluhoslepota povečuje ranljivost osebe. Zaradi pomanjkanja osnovnih informacij se 
pojavljajo težave v interakciji med osebo z gluhoslepoto in okoljem, kar lahko ima za 
posledici izolacijo in socialno izključenost. 
Za osebe z gluhoslepoto je značilno, da imajo osiromašen dostop do slušnih in 
vizualnih informacij ali pa dostopa sploh nimajo. To vpliva na sporazumevanje in 
ohranjanja socialnih stikov. Posledično se socialna mreža počasi razgrajuje, 
posameznik pa ne zmore zadovoljiti svojih socialnopsiholoških potreb. Vzroki za to so 
lahko: starost, osebnost, načini sporazumevanja, stopnja izobrazbe, nizki prihodki, 
socialna mreža, nezmožnost zaposlovanja, čas nastanka okvare, stopnja senzorne 
okvare, podpora okolja in ohranjene veščine (Gerenčer Pegan, 2017). 
Za uspešno socialno vključevanje je najprej potrebno izboljšati informiranost tako 
ljudi z gluhoslepoto kot tudi njihovih svojcev, širše strokovne službe in javnosti. 
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RV2: V kolikšni meri so osebe z Usherjevim sindromom mobilne? 

 
Mobilnost je pomemben vidik vsakdanjega življenja. Osebe z gluhoslepoto se zaradi 
hkratne izgube vida in sluha vsakodnevno srečujejo s številnimi ovirami pri 
samostojnem, varnem in uspešnem gibanju, še posebej velik izziv je to za osebe z 
Usherjevim sindromom tipa 1 in tipa 3.  
 
Podatke o mobilnosti udeležencev znotraj in v neposredni bližini njihovega doma ter 
v širšem okolju smo pridobili z Vprašalnikom o življenjskem prostoru (Peel idr. 2005). 
Skupni rezultat stopnje mobilnosti sestavlja pet območij gibanja: gibanje po 
stanovanju (nivo 1), gibanje v neposredni bližini doma (nivo 2), gibanje v soseski 
(nivo 3), gibanje v kraju bivanja (nivo 4), gibanje zunaj domačega kraja (nivo 5). 
Spremenljivke smo vrednotili glede na oddaljenost od doma (pet območij gibanja), 
nato pa vrednosti za oddaljenost zmnožili s frekvenco gibanja (0-nikoli, 1-manj kot 
enkrat na teden, 2-od enkrat do trikrat na teden, 3-od štirikrat do šestkrat na teden, 4-
vsakodnevno). Če se je posameznik gibal samostojno, smo rezultate množili z 2; če 
je pri gibanju uporabljal pripomočke, smo rezultat množili z 1.5; če je pri gibanju 
potreboval spremljevalca, smo rezultat množili z 1. Na koncu smo rezultate vseh 
spremenljivk sešteli in dobili skupni rezultat stopnje mobilnosti (preglednica 13). 
 
Preglednica 13: Rezultati vprašalnika o življenjskem prostoru 

 
Max 8 Max 16 Max 24 Max 32 Max 40 

Max 
120 

 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5 

Skupaj 
točke 

 
stanovanje bližina doma soseska kraj bivanja 

izven kraja 
bivanja 

 A B C  A B C  A B C  A B C  A B C   

R1 1 4 2 8 1 4 2 16 1 4 2 2
4 

1 4 2 3
2 

1 1 1 5 85 

R2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 6 1 1 1 4 1 1 1 5 21 

R3 1 4 2 8 1 4 1,5 12  1 4 1,
5 

1
8 

1 4 1,
5 

2
4 

1 1 1,
5 

7,
5 

69,5 

R4 1 4 2 8 1 4 2 16 1 4 2 2
4 

1 4 2 3
2 

1 1 1 5 85 

R5 1 4 2 8 1 4 2 16 1 4 2 2
4 

1 2 2 1
6 

1 1 2 10 74 

R6 1 4 2 8 1 4 2 16 1 4 1,
5 

1
8  

1 4 1,
5 

2
4 

1 1 1,
5 

7,
5 

73,5 

A – območje gibanja: da (1); ne (0) 
B – pogostost: 1 (manj kot enkrat tedensko), 2 (enkrat do trikrat tedensko), 3 (štirikrat 
do šestkrat tedensko), 4 (vsakodnevno) 
C – samostojno (2), s pripomočki (1), spremljevalec (1) 
 
Vse osebe se gibajo v vseh življenjskih območjih, pogostost in samostojnost pa sta 
različni. Večini oseb (R1, R3, R4, R5, R6), ki so sodelovale v raziskavi, gibanje v 
znanem notranjem prostoru in v bližini doma ne povzroča težav. O zelo pogostem in 
vsakodnevnem gibanju v znanih notranjih in zunanjih okoljih (nivo 1, nivo 2, nivo 3, 
nivo 4), samostojno ali z uporabo pripomočkov poroča 5 oseb (R1, R3, R4, R5, R6). 
Oseba (R2), ki ima težave s samostojnim gibanjem v znanem notranjem prostoru, 
poroča tudi o velikem vplivu zdravstvenih težav in slabem emocionalnem počutju, 
prisotnosti simptomov depresije, odvisnosti od pomoči drugih pri vsakodnevnih 
opravilih. Vsi pa poročajo o občasnem (manj kot enkrat tedensko) gibanju v 
neznanem okolju; trije imajo pri tem pomoč videče osebe (R1, R2, R4), dve osebi 
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uporabljata pripomoček (R3, R6), ena oseba (R5) pa se v neznanem okolju giblje 
samostojno.  
 
 
Graf 1: Skupno število točk (v %) na vprašalniku o življenjskem prostoru 

 
 
 
 
Prirojena izguba sluha, težave z ravnotežjem in težave z vidom, ki so povezane z 
degeneracijo makule (npr. oženje vidnega polja, izguba ostrine vida, nočna slepota, 
manjša kontrastna občutljivost …) vodijo k znižani stopnji mobilnosti oseb z 
Usherjevim sindromom. O podobnih rezultatih poročajo številne raziskave. 
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RV3: Na kašen način so se osebe z Usherjevim sindromom soočale z izgubo 
vida in kdo ter kako jim je bil pri tem v pomoč in podporo? 
 
V spodnji preglednici (14) so povzeti podatki o udeležencih z vidika substrukture 
gluhoslepote, po njihovih navedbah. Pri prilagajanju na različne spremembe v 
življenju je pomembno, da osebe z gluhoslepoto same ugotovijo in se zavedajo, kaj 
jim je v največjo pomoč in podporo. Zmožnost prepoznavanja lastnih potreb je 
dragocena karakteristika pri soočanju in prilagajanju na senzorno izgubo. 
 
Preglednica 14: Podatki o substrukturi gluhoslepote (GS) 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Trenutna 
starost  

55 let 65 let 57 let 39 let 33 let 70 let 

Pričetek 
izguba vida  

18 let 40 let 15 let 9 let 7 let 10 let 

Diagnoza 
Usher  

35 let / 52 let 9 let 23 let 67 let 

Koliko časa je 
poznana 
diagnoza 

Usher  

20 let / 5 let 30 let 10 let 3 leta 

Čas GS 37 let 25 let 40 let 30 let 10 let 60 let 

Polžev vsadek NP NP NP NP NP 3 leta 
nazaj 

Seznanitev s 
prognozo 

da delno ne da da ne 

Kdo? zdravstveno 
osebje 

  zdravstveno 
osebje 

zdravstveno 
osebje 

 

Strokovna 
podpora 

da delno ne da da ne 

Kdo nudi 
strokovno 
podporo? 

zdravstveno 
osebje 

zdravstveno 
osebje 

 zdravstveno 
osebje 

zdravstveno 
osebje 

 

Rehabilitacija  ne ne ne ne da ne 

NP – ni podatka 
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V nadaljevanju naloge predstavljamo rezultate intervjujev s šestimi intervjuvanci (R1, 
R2, R3, R4, R5, R6). Rezultate smo interpretirali s pomočjo literature, ki je 
predstavljena v teoretičnem delu naloge. Vsak intervju je predstavljen posebej, po 
interpretaciji posameznih intervjujev pa je preko raziskovalnih vprašanj predstavljeno 
bistvo vseh šestih intervjujev. Kategorije, ki smo jih dobili z vsebinsko analizo 
intervjujev, so v besedilu označene s krepko pisavo. 
 
 
INTERVJU Z R1 

Prva intervjuvanka je gospa s potrjeno diagnozo Usherjevega sindroma, stara 55 let. 
Ima 87 % izgubo sluha (po Fowlerju) in ostanek vida v centru 10°. Intervjuvanka 
pravi, da ni prepričana, kdaj so ji postavili diagnozo Usherjevega sindroma, mogoče 
90. leta, slabši vid pa je imela že prej. Pri 20. letu starosti je opazila poslabšanje vida. 
Šolala se je v šoli z videčimi oziroma slišečimi vrstniki ter zaključila osnovno šolo. 
Intervjuvanka je samska in nima otrok, živi v predmestju. Kot komunikacijsko 
sredstvo uporablja govorjeni jezik.  
Intervjuvanka zadovoljstvo s svojim življenja ocenjuje kot: »V redu.« Svoj položaj 

pripisuje genetiki oziroma genetski okvari. 

Svoj prosti čas nameni ročnim delom (pletenje, kvačkanje, peka) ter delu na vrtu 

(npr. vlaganje). Vključena je v društvo slepih in slabovidnih. 

Svoje občutke ob začetku soočanja opiše kot: »Grozno. Dokler ne sprejmeš, je 

grozno.« Na začetku se je soočala z občutki nemoči in strahov: »Se zapreš, izoliraš, 

pa še kar si mlad, pa toliko stvari bi rad, pa veš, da ne bo, ne moreš, ne upaš, toliko 

strahov je v tebi. Kuba, Rusija, bioenergetik. Ves denar zapraviš, vse upanje.« 

Funkcionalna uporaba vida in sluha oz. čutil na daljavo se lahko spremeni. To pa 

povzroči frustracijo, dezorientiranost in zbeganost, kar vodi v mentalno in socialno 

izolacijo. Sčasoma se je pomirila. »Ko prideš do faze, da se navadiš in sprejmeš, 

potem gre.« 

Izguba vida je bila postopna, zato se je tudi sama sproti prilagajala spremembam. 

Zdravniki so ji nudili strokovno podporo tako, da so ji svetovali mirno in zdravo 

življenje. Pravi, da: »Različno povedo; eden vitamini da, eden vitamini ne.« Povedali 

so ji, da mora biti pripravljena na dodatno izgubo. Ob tem doda: »Mogoče mi rata, da 

ne bo šlo do konca.« Osebe namreč skrbi postopna izguba vida, ki vodi v slepoto 

(Coté,Dubé, St-Onge, Beauregard, 2013). S strategijami, ki bi ji bile sedaj v pomoč, 

ni bila seznanjena. Prav tako ni bila deležna nobene poklicne rehabilitacije. 

Pravi, da se vedno lahko zanese na sosede in sorodnike, čeprav domače podpore 

ni bila deležna. Poleg nje imajo v družini Usherjev sindrom tudi brat in sestri. Kot 

pravijo Fakin, Glavač in Hawlina (2012) se lahko z enakimi težavami oz. boleznijo 

spopadajo tudi sorojenci. Oče ji je umrl, ko je bila stara tri leta, mati ni nikoli sprejela, 

»kot bi si zatiskala oči.« 

Intervjuvanka je mnenja, da se vedno lahko v čem izboljšaš. Čuti pa omejenost, ker 

so tečaji, ki bi jih želela obiskovati, v drugem kraju, kar pa bi povzročilo odvisnost od 

drugih (vožnja in čakanje). Pravi: »Hodila sem na telovadbo, nisem slišala kaj govori, 

sem prišla žalostna nazaj.« Zaradi pomanjkanja informacij so omejene njihove 

vsakodnevne aktivnosti. Prav tako se pojavljajo ovire pri funkcioniranju v okolju, ki so 
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rezultat težjega prepoznavanja okolja za osebe z gluhoslepoto (Wahlqvist, Möller, 

Möller, Danermark, 2013). Težave pri osebah z gluhoslepoto se kažejo pri učenju 

novih stvari in tudi pri sporazumevanju, aktivnostih, mobilnosti in orientaciji v okolju. 

To omejuje dejavnosti osebe in ovira polno udeleženost v družbi. 

Intervjuvanka ima željo, da vse ostane, kot je, in doda: »Pa da zaspim.« Zase bi si 
želela rehabilitacije, kar pa se ji zdi po 35 letih težko. Kljub vsemu je ponosna na to, 

da  je vztrajna in samostojna ter da je kljub vsem težavam delala toliko let. 
 
INTERVJU Z R2 
Druga intervjuvanka je gospa s potrjeno diagnozo Usherjevega sindroma, stara 65 
let. Ima 99 % izgubo sluha (po Fowlerju) in 5 % ostanka vida, širina vidnega polja je 
zelo majhna. Vid je začela izgubljati pri 40 letih. Šolala se je v šoli za videče/slišeče 
in končala višješolski program. Po poklicu je učiteljica razrednega pouka oz. 
matematike. Je poročena in ima dva otroka. Živi v mestu, z lastno družino. Za 
komunikacijsko sredstvo uporablja govorjeni jezik. 
 
Intervjuvanka svoj položaj pripisuje genetiki. 

Svoj prosti čas nameni ročnim delom, kot so pletenje in kvačkanje. Vključena je v 

medobčinsko društvo gluhih in naglušnih. Z asistenco, ki jo nudi društvo, je 

zadovoljna. 

Izkušnjo ob izgubi vida povezuje z negativnimi občutki razočaranja. Spremembe ob 

izgubi vida opisuje kot prehod v odvisnost od drugih: »Življenje se mi je obrnilo na 

glavo, popolnoma se mi je spremenilo in sem danes odvisna od pomoči drugih.« 

Narava odnosov oseb z gluhoslepoto se zaradi prejete podpore spreminja v 

odvisnost, kar pa lahko vodi tudi k povečanju tesnobe in depresije ter zmanjšuje 

samospoštovanje.  

Pravi, da se lahko vedno zanese na sorodnike in društvo. 

Strokovno podporo so ji nudili zdravniki, a ne v celoti. S strategijami, ki so ji sedaj 

v pomoč, ni bila seznanjena. Prav tako ni bila deležna osnovne ali poklicne 

rehabilitacije. 

Domači so ji nudili podporo in ji pomagali, čeprav jim je bilo težko. 

Njene želje se nanašajo predvsem na komunikacijo, v kateri se želi izboljšati. Želi si 

dragih pripomočkov za branje in spremljanje medijev. Komunikacija je namreč 

pomemben vidik vsakdanjega življenja in dobrega počutja. Izzivi, s katerimi se osebe 

z gluhoslepoto soočajo v družbi, pri stiku z družino in prijatelji, s sodelovanjem v 

skupnosti in z dostopom do informacij ter izmenjavo informacij med posamezniki z 

gluhoslepoto, namreč lahko privedejo do občutnega zmanjšanja kvalitete življena, 

povezane z zdravjem. 

Intervjuvanka ne ve in ne zna definirati, kakšno podporo in pomoč bi si želela, pa je 

ni dobila, doda:  »Vsekakor pa pomoč potrebujem, da lahko samostojno živim v 

domačem okolju.« 

V svojem življenju je ponosna na družino. 
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INTERVJU Z R3 
Tretji intervjuvanec je gospod s potrjeno diagnozo Usherjevega sindroma, star 57 let. 
Diagnozo Usherjevega sindroma so mu postavili pred približno petimi leti, pri starosti 
52 let. 
Ima 98,8 % izgubo sluha (po Fowlerju) in 5 % ostanka vida. Vidi popačeno sliko, ne 

vidi celega človeka. Obraz vidi popačeno, ko se mu oseba približa na razdaljo enega 

metra. Širina vidnega polja je 3–4°. Šolal se je v šoli za videče/slišeče in končal 

srednje poklicno izobraževanje (5. stopnja). Po poklicu je kemijski tehnik. Je poročen 

in ima enega otroka. Živi v mestu, skupaj s  partnerko. Za komunikacijsko sredstvo 

uporablja govorjeni jezik.  

Intervjuvanec je zadovoljen s svojim življenjem, saj meni, da bi lahko bilo slabše. 

Svoj položaj pripisuje usodi. 

V svojem prostem času se ukvarja s športnimi aktivnostmi (hoja, sobno kolo, tai-chi) 

ter posluša glasbo. Vključen je v društvo slepih in društvo gluhih. 

Intervjuvanec je vid začel izgubljati pri 15. letih. Občutke, ki ga spominjajo na to to 

izkušnjo, povezuje z negativnimi čustvi in jezo zaradi uničevanja stvari: »Bil sem 

jezen, ker sem se zaletaval, razbil stvari.« Dvojna senzorna izguba lahko ustvari 

večje ovire za komunikacijo in delovanje v življenju, posledično tudi intenzivnost 

reakcij, povezanih z žalovanjem, kot so zanikanje, jeza, pogajanje, krivda, depresija 

in sprejemanje (Brennan in Bally, 2007). 

Njegova družina je ob njegovi izgubi doživela šok: »Mislim, da so bili domači tudi 

šokirani, vsaj tako sta mi rekla žena, sin.« 

Velika sprememba, ki jo je oseba R3 doživela, je, da zaradi izgube vida sedaj ni več 

zaposlena: »Če bi videl, bi še hodil v službo«. Zato sedaj hodi na sprehode s psom 

vodičem, telovadi, bere z lupo, posluša glasbo, gleda televizijo. Velika sprememba, ki 

se pogosto zaradi oslabitve čutil pojavi pri osebah z gluhoslepoto, je prisilna 

upokojitev. Povečuje stisko in povzroči upad psihološke blaginje in zadovoljstva z 

življenjem (David, Deniger, Gaulier, Guerin, in Limoges, 1997, v Coté, Dubé, St-

Onge, Beauregard, 2013). Prav tako je posledica izgube zaposlitve povezana z 

izgubo avtonomije osebe. 

Intervjuvanec pove, da podporo lahko vedno najde pri ženi. 

Strokovne podpore ni bil deležen: »Ni pomoči, so rekli.« Z diagnozo je bil seznanjen 

šele pred petimi leti, ko so mu naredili krvne teste: »Nič mi niso povedali, kako bo 

naprej.« Z možnimi strategijami, ki bi mu lahko bile v pomoč, ni bil seznanjen. Prav 

tako ni bil deležen splošne ali poklicne rehabilitacije. 

Intervjuvanec se želi izboljšati v tem, da bi bolje videl in slišal. V prihodnosti pa si želi 
biti zdrav. 
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INTERVJU Z R4 
Četrta intervjuvanka je gospa s potrjeno diagnozo Usherjevega sindroma, stara 39 
let. Diagnozo Usherjevega sindroma so ji postavili, ko je bila stara devet let. Takrat je 
tudi začela izgubljati vid. Kolikšen ostanek sluha ima, ne ve točno. Ko govori o izgubi 
sluha, omeni izgubo 98 dB. Prav tako ne ve, kolikšen ima ostanek vida. Bere z lupo, 
na telefonu ima povečavo. Širina njenega vidnega polja je 3°. Šolala se je na Zavodu 
za gluhe in naglušne Ljubljana in končala srednje poklicno izobraževanje (poklicno 
tehniško izobraževanje, + 2 leti), smer grafični tehnik. Po poklicu je grafični tehnik. Je 
poročena in ima dva otroka. Živi v mestu, z lastno družino. Za komunikacijsko 
sredstvo uporablja znakovni jezik, pri komunikaciji s svojimi otroki uporablja govor in 
kretnjo.  
 

Intervjuvanka R4 zadovoljstvo s svojim življenjem na lestvici od 1 do 5 opiše s 3 in 

doda: »ker ne morem voziti.« Osebe, ki ne morejo voziti, izgubijo svojo avtonomijo. 

Posledično postanejo zaradi tega frustrirane, občutijo krivico, žalost, nižje 

samospoštovanje, anksioznost. 

Svoj položaj pripisuje dednosti. 

Prosti čas izkoristi za športne aktivnosti, kot sta sprehod ali plavanje. Vključena je v 

društvo gluhih ter društvo slepih. 

Diagnozo Usherjevega sindroma so ji postavili, ko je bila stara devet let. Takrat je 

tudi začela izgubljati vid. Doda še, da se je pred prejeto diagnozo večkrat zaletela. V 

puberteti ni želela nositi očal. Vse to so spremljali občutki sramu in žalosti. Pri osebah 

z gluhoslepoto se pojavljajo omejitve v neodvisnosti, resne čustvene in socialne 

posledice ter s tem povezana zmanjšana kakovost življenja (Wahlqvist, Möller, 

Möller, Danermark, 2016). 

Spremembe, ki jih je morala vpeljati v svoje življenje, zajemajo uporabo bele palice 

ter urejenost doma, da je vse na istem mestu. Kronična in pogosto postopna slabitev 

čutil pri Usherjevem sindromu namreč zahteva ogromno nenehnih prilagoditev v 

življenju na »novo« stanje (Coté,Dubé, St-Onge, Beauregard, 2013), da se 

posameznik lahko sooča z novimi izzivi.  

Pravi, da ji podporo nudijo prijatelji, mož, društvo, oče, tolmači, prijateljica in otroka. 

Mama ji ne more pomagati, ker tudi slabo vidi. 

Strokovno podporo zdravnikov je dobila v smislu, da so ji povedali, da se bo stanje 

poslabšalo. Pred prvim porodom so ji povedali, da lahko rodi naravno in se vid ne bo 

poslabšal, kar se je izkazalo za neresnično. Doda: »Bila sem jezna.« Ker se je po 

prvem porodu vid poslabšal, se je pri drugem porodu odločila za carski rez. 

Poslabšanje vida sta prav tako povzročila fizični napor ter pričetek dela. 

Vsake dve leti hodi na redne preglede. Z možnimi strategijami, ki bi ji lahko bile v 

pomoč, ni bila seznanjena. Prav tako ni bila deležna splošne ali poklicne 

rehabilitacije. Zavod za zaposlovanje Slovenije ji je pomagal, vendar si je zaposlitev 

našla sama, prav tako je vse v zvezi s tem uredila sama.  
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Intervjuvanki R4 je bila doma v podporo predvsem mama, ki jo je potolažila:» Mama 

mi je rekla, da tako je in moram sprejeti. Tudi mami niso razlagali.«  

Intervjuvanka R4 pravi, da je zadovoljna v življenju, si pa želi na potovanje. Rada bi 

imela dovolj denarja, za morje in dopust, da bi vsako leto lahko šla na dopust. 

Na vprašanje o tem, kakšno podporo/nasvet bi si želela, pa ga ni dobila, je 

odgovorila, da si želi kakšnega usposabljanja za uporabo brajice in doda: »Se bojim 

za takrat, ko ne bom videla, da bi znala uporabljati.« Da se odkrije notranja moč 

posameznika, ki mu omogoča preživetje, je potrebna pomoč strokovnjaka. Moč 

posameznika se aktivira z namenom, da se podpre prizadevanje za dosego njegovih 

ciljev, ki privedejo do kakovostnejšega življenja. 

Eden od dejavnikov, ki lahko vplivajo na postopek prilagajanja, je sposobnost oseb s 

primanjkljaji, da preusmerijo svoje življenje ali določijo nove cilje, ki upoštevajo 

njihove nove sposobnosti in priložnosti, ki so na voljo v okolju (Grimby, 2002). 

V svojem življenju je ponosna na družino. 

 
 
INTERVJU Z R5 
Peta intervjuvanka je mlajša ženska s potrjeno diagnozo Usherjevega sindroma, 
stara 33 let. Intervjuvanka je vid začela izgubljati pri sedmih letih (v 1. razredu 
osnovne šole), ko je dobila tudi očala. Ima 95 % izgubo sluha, govora ne razloči, 
glasen ropot začuti kot vibracije (npr. pralni stroj). Ima 30 % izgubo vida. Širina 
njenega vidnega polja je 15°. Šolala se je na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana 
in končala srednje poklicno izobraževanje (poklicno tehniško izobraževanje, + 2 leti), 
smer grafični tehnik. Po poklicu je grafični tehnik. Je samska in nima otrok. Živi na 
vasi, skupaj s starši. Za komunikacijsko sredstvo uporablja znakovni in govorjeni 
jezik.  
 

Intervjuvanka R5 je zadovoljna s svojim življenjem. Pravi, da je »v redu.« in doda, da 

živi na kmetiji, kjer življenje ni v redu in kjer veliko dela, se bori in je pogumna. Doda 

še: »Starši so mi ponudili življenje, ki ga moram živeti.« 

Pravi, da je o svojem položaju oziroma diagnozi že veliko raziskovala ter se 

primerjala z drugimi. Svoj položaj pripisuje dednosti. 

V prostem času rada riše, pleše, gre v hribe, telovadi in se ukvarja z jogo. Vključena 

je v društvo gluhih in naglušnih. Iz društva gluhoslepih se želi izključiti. 

Intervjuvanki so postavili diagnozo pri 23 letih, ko je končala šolanje. Pove, da je 

imela težave, ker ni videla in doda: »Na sistematskem pregledu nikoli niso nič rekli, 

da je normalno, da slabše vidim.« Takrat je imela prvi pregled pri zdravnici za 

odrasle, kjer so jo napotili na pregled k okulistu in nato še na očesno kliniko v 

Ljubljano. Tam so jo opozorili na to, da ima izpad vidnega polja, da je vidno polje 

zmanjšano. Ostrina vida je bila v redu. Nato so ji potrdili diagnozo Usherjevega 

sindroma. Pred štirimi leti so ji pregledali tudi kri. 

Sprememba, za katero pravi, da jo je morala uvesti v svoje življenje, je, da če je 

oseba, s katero komunicira, postavljena pred oknom, se mora zaradi svetlobe 
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prestaviti. Pri osebah z gluhoslepoto do težav in izzivov prihaja pri pridobivanju in 

posredovanju sporočil, sprejemanju informacij in orientaciji. To omejuje dejavnosti 

osebe in na takšen način ovira polno udeleženost v družbi do te mere, da jim je 

družba dolžna omogočiti posebne storitve, okoljske spremembe in/ali tehnologijo. 

Pomembno pa je tudi, da osebe same odkrivajo, kaj jim je v največjo pomoč; na 

kakšni razdalji najboljše vidijo, na katerem mestu je najboljše, da se nahajajo, da 

najbolje vidijo in/ali slišijo, pri kakšni svetlobi lahko zaznajo največ informacij, kako 

morajo biti zapisane črke. 

Doživljanje občutkov ob izkušnji izgube vida je bilo različno in odvisno od situacije. 

Intervjuvanka pravi, da ima občutek, da sta na njeno funkcioniranje vplivala spanec 

(včasih je slabše spala) in prehrana. Pravi, da: »Če sem imela urejeno prehrano in 

bila spočita, je bilo boljše, sem lažje hodila in bila bolj pozorna, je bilo lažje.« 

Intervjuvanka lažje funkcionira v domačem kraju, ki je manjši. V Ljubljani mora biti 

zelo previdna. O tem prav tako poročajo druge osebe z gluhoslepoto, saj je 

pomembno, ali se gibljejo v nepoznanem ali poznanem kraju. 

Če ima pomoč slišeče osebe, nima težav, saj osebi zaupa in z njeno pomočjo lažje 

pride do cilja. Če mora sama, mora biti pozorna na preveč stvari, kar jo omejuje in ji 

pot oziroma dosego cilja otežuje.  

Vedno se lahko zanese na mamo, prijateljice in tolmačko. 

Zdravniki so jo seznanili s tem, kako bo potekala izguba vida. Povedali so ji, da tako 

ostane in bo imela redne preglede. Doda še, da se tega ni ustrašila in razmišlja 

pozitivno. 

Intervjuvanka R5 je bila deležna poklicne rehabilitacije, ki je trajala deset dni, aprila  

2017. Vključena je bila v zaposlitveno rehabilitacijo podjetja RACIO, ki ji je tudi 

pomagalo poiskati službo. Tudi trenutno ji pomaga iskati službo. V sklopu 

rehabilitacije je imela delovni preizkus. Obravnavana je bila pri zdravniku, psihologu, 

delovnem terapevtu, socialnem delavcu. Zaposlitvena rehabilitacija je potekala tako, 

da je psihologinja pregledala, kakšne težave ima intervjuvanka z okolico, pri socialni 

delavki sta se pogovarjali o njenem življenju. Imela je test sposobnosti. » Tehnologija 

– sestavljati sem morala izdelke, koliko časa sem porabila, da sem sestavila izdelke. 

Morala sem rezati, risati, lepiti pri delovni terapiji. Fino motoriko. Papir sem morala 

zlagati in spenjati. Koliko komadov sem naredila v določenem času.« Na koncu je 

zdravnica vse dokumente pregledala in se z njo pogovorila. Vse skupaj je poslala na 

komisijo. 

Starši so izgubo vida normalno sprejeli. Vedo, kaj pomeni. Navajeni so, da je že od 

majhnega gluha. To so ugotovili zaradi njenega drugačnega funkcioniranja v 

otroštvu. 

K njim je na obisk prihajal sosed, ki je imel v bližini vikend. Po poklicu je bil zdravnik. 

Njenim staršem je dajal veliko podpore. Usmerjal jih je, kam mora na pregled. Z 

njegovo pomočjo je dobila diagnozo gluhote. Spominja se ga tako: »Gospodu sem se 

res smilila in je veliko pomagal mojim staršem. Med vikendom, ko je prišel na obisk, 

je vedno prinesel pomaranče. Vedno je bil prijazen. Me je pobožal, pocrkljal. Vedno. 

Bil je res zelo pameten človek in dobro srce je imel. Bil je zelo izobražen. Bil je 
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magister. Zelo me je imel rad. Vedno.« Prav tako jo je peljal na pregled, če njena 

starša nista utegnila: »Me je prišel iskat v Zavod in peljal domov. Oče je bil bolan, 

mama ni imela izpita, me je potem on prišel iskat in me odpeljal k zdravniku. Zelo 

veliko je pomagal.« Podpora družine, prijateljev in zdravstvenih delavcev je namreč 

temeljna sestavina kvalitete življenja. 

Intervjuvanka R5 si v prihodnosti želi dobiti službo, imeti družino, se preseliti na svoje 

in potovati. Izboljšati si želi v kuhanju in dodatno opremiti svojo sobo, da bi bila lepša. 

Tudi predhodne študije v tujini (Lapierre, Bouffard, Dubé, Labelle, Bastin, 2001) so 

potrdile, da je uresničevanje cilja koristno za duševno zdravje in pozitivno vpliva na 

psihološko počutje. 

V svojem življenju je ponosna nase, da je pogumna in se zna boriti zase, da je 

neodvisna in lahko tudi sama pomaga. Ponosna je na to, da ima veliko moči, je 

psihično močna, ljudem lahko da energijo, ki ji jo vračajo. Večina teoretikov in 

praktikov opredeljuje odpornost kot sposobnost ohranjanja ali povrnitve občutka 

ravnotežja kljub težavam ali ponavljajočim se stresorjem (Runswick-Cole in Goodley, 

2013). 

Pravi, da ni podpore/nasveta, ki bi si ga želela in ga ni dobila. Doda še, da je bila 

psihično zelo obremenjena, vendar je sama zmogla premagati vse in najti rešitve. 

Problem prilagajanja na senzorične motnje namreč močno vpliva na psihološko 

blaginjo in samoodločanje oseb z gluhoslepoto. 

Pove še o izkušnji življenja pri rejnici: »Pri rejnici, pri kateri sem bila v Ljubljani, nisem 

imela nobene podpore, sem morala sama nekako. Vedno sem se borila. Nihče mi ni 

pomagal. Sama sem mogla, tako, da sem se naučila, se navadila. 10 let sem bila pri 

rejnici in sem morala sama. Doma je bilo malo drugače. Mama mi je več pomagala in 

me razvajala. Rejnica je bila drugačna, je bila bolj stroga: me je prisilila, da sem 

morala sama, ni hotela toliko pomagati. Me je spodbujala. V bistvu me je naučila, da 

delam samostojno. Če ne bi bila sposobna, bi mi verjetno več pomagala, tako pa ni.« 

 

INTERVJU Z R6 

Šesta intervjuvanka je gospa s potrjeno diagnozo Usherjevega sindroma, stara 70 

let. Vid je začela izgubljati okoli 10. leta. Pigmentno retinopatijo so ji diagnosticirali 

leta 1973. Za to je izvedela od prijatelja. Leta 2015, pri 67 letih, soji postavili 

diagnozo Usherjevega sindroma. Da bi izvedela, kateri tip Usherjevega sindroma 

ima, bi morala na testiranje. Ima 99,4 % izgubo sluha (po Fowlerju). 23. 12. 2015 je 

dobila polžkov vsadek. Z njim se ji sluh postopoma izboljšuje, kar potrjujejo tudi ljudje 

v njeni okolici (sestra), ki pravijo, da ji je bilo prej potrebno stvari dvakrat ponoviti. 

Sedaj lahko sliši ptičje petje (prej samo krakanje). Če ljudje ne govorijo razločno, jih 

ne sliši. Visoke frekvence jo motijo in bi jih omilila. Ko hodi po cesti, polžkov vsadek 

izklopi, saj je veliko hrupa. Opisuje, da dobro vidi intenzivne barve ter belo barvo 

(zato ima takšne barve rož in pohištva). Če so kontrasti premajhni, jih ne zaznava 

(npr. žemlja na svetli mizi). V stanovanju ima ves čas prižgane luči, ker pri prehodu iz 

temnega prostora v svetlejšega ali obratno slabše vidi. Odgledovanje ji je v pomoč, 

vendar le, če je obraz dobro osvetljen. Vid je dodatno poslabšan s črnimi pikicami, ki 
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spreminjajo barvo. Širina njenega vidnega polja je 5°. Šolala se je v šoli za 

videče/slišeče v Ljubljani (Šiška) na TŠKMRL in končala srednje poklicno 

izobraževanje, smer kemijski tehnik. Po poklicu je kemijski tehnik. Je ločena in ima 

dve odrasli hčerki. Živi sama v vrstni hiši, v zgornjem nadstropju, v mestu. Ima vrt, ki 

ga zaradi poslabšanega vida sedaj ne obdeluje več sama. Obdelujeta ga bivši mož (s 

katerim sta v dobrih odnosih) in hčerka. Za komunikacijsko sredstvo uporablja 

govorjeni jezik (znakovnega jezika ne zna). 

Intervjuvanka R6 pravi, da je sedaj, ko jemlje antidepresive, resnično zadovoljna s 

svojim življenjem. Doda še: »vsak večer pokleknem pred Jezusom in se zahvalim.« 

Nekaj študij (Brennan in Bally, 2007; Capella-McDonnall, 2005; Chia idr., 2006) 

poroča o psihosocialnih posledicah gluhoslepote, kot so aksioznost in depresija. 

Udeleženci Švedske raziskave z Usherjevim sindromom (Wahlqvist, Möller, Möller, 

Danermark, 2013) so poročali, da je njihovo telesno in duševno zdravje precej slabše 

kot zdravje referenčne skupine. Pokazale so se večje težave, ki vključujejo glavobol, 

utrujenost, depresijo, samomorilne misli in poskuse samomora. Razširjenost 

depresije je v tej populaciji visoka in ima negativno povezavo s fizično in duševno 

kvaliteto življenja, povezano z zdravjem. Depresija pri osebah z gluhoslepoto je 

povezana s težavami pri komunikaciji, zmanjšano fizično in funkcionalno dejavnostjo, 

težavami z interakcijo z drugimi ter z nizkim zadovoljstvom s svojimi družbenimi 

dejavnostmi. 

Pravi, da se ljudje rodimo s poslanstvom – eni ga uvidijo takoj, drugi kasneje. Svoj 

položaj pripisuje bogu: »Bog ti naloži, kar lahko prebrodiš. Pri sebi ga nisem videla 

(poslanstva) prej. Vera mi je pomagala – bog ima zame načrt, da širim dobro voljo. 

Tega se sedaj veliko bolj zavedam.« 

V prostem času bere in teče. Poleg tega pa je vključena v društvo slepih in 

slabovidnih, zaradi koriščenja apartmajev ter tečaja računalništva. Kam bo dala svojo 

energijo, dobro premisli. Pravi, da ji otroci (vnuki) dajo veliko zadovoljstva in energije, 

zato vlaga v njih. 

Spremembe, s katerimi se je srečala ob izgubi vida, so jo vodile do tega, da se je 

naučila, da ne sme več hiteti, da se mora upočasniti. Pri prilagajanju na spremembe 

je pomembno, da osebe same ugotovijo in se zavedajo, kaj jim je v največjo pomoč. 

Sposobnost prepoznavanja lastnih potreb in pristop do ustreznih virov, preko katerih 

so te potrebe lahko zadovoljene, pa je dragocena sposobnost pri spopadanju s 

senzorno izgubo (Brennan in Bally, 2007). 

Ob izgubi vida so jo najprej preplavili občutki jeze. Veliko je preklinjala in bila 

nervozna zaradi zaletavanja, ker je bila navajena hiteti. Psihološki učinek izgube vida 

v odrasli dobi je odločilnega pomena, saj se bodo osebe najverjetneje soočale s 

psihološko stisko. Prav tako je normalna reakcija sprememba vedenja, s čimer se 

posamezniki odzivajo in soočajo s senzorno izgubo. Vedenjske spremembe so lahko 

ustrezne ali neustrezne. Nekatere imajo lahko kratkoročne rezultate in se morda ne 

bodo dolgoročno izkazale za uspešne. Posamezniki z izgubo vida ali sluha lahko 

uporabljajo strategije spoprijemanja, ki so bile koristne v drugih situacijah ali pa so jih 

videli pri drugih (Brennan in Bally, 2007). Psovke je kasneje vedno bolj opuščala in 
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se začela notranje bogatiti. Pravi, da je več dobila, kot pa izgubila. Doda: »Vera. Ne 

bi se toliko ukvarjala z njo, če ne bi imela Usherjevega sindroma.« 

Sopojavnost gluhote in slepote predstavlja vpliv na posameznikove vsakdanje 

življenjske situacije. Življenje se ji je po izgubi vida toliko spremenilo, da je morala 

določene stvari opustiti. Vsakodnevni opravki so drugačni. Vendar pa ji je življenje 

pokazalo nove vidike. » Sproti se odpirajo nove dimenzije.« Na izzive je bolj 

pripravljena kot prej. Vsakodnevno spoprijemanje s temi vrstami primanjkljajev 

zahteva veliko naporov za uporabo preostalih sposobnosti osebe (razvijanje drugih 

čutov, spomina, deduktivnih sposobnosti, sposobnosti sprejemanja odločitev, 

okoljsko ozaveščanje in na splošno miselno aktivnost), pa tudi veliko samozavesti in 

odločnosti, da obnovijo ali obdržijo sposobnost za interakcijo z drugimi ljudmi v 

prilagojenem okolju. Prav tako mora oseba premagati ovire za družbeno vključenost 

z uporabo različnih komunikacijskih, mobilnih in orientacijskih strategij ter tehničnih 

pripomočkov za dostop do informacij (Göransson, 2008), 

V življenju se lahko vedno zanese na hčerki, sestro in sestrično (ki živi blizu).  

Zdravniki in ostali strokovni delavci je niso seznanili s tem, kako bo izguba vida 

potekala, saj še ni imela postavljene diagnoze. Zdravnik jo je razočaral, ker je bil 

nesočuten. Na situacijo ni bila pripravljena: »Ko padeš v situacijo, se spoprijemaš, 

sproti.« Prav tako ni bila deležna osnovne ali poklicen rehabilitacije. Strokovno 

podporo ji je nudil prijatelj in očesni zdravnik Jože. 

Domačo podporo ji je nudila predvsem sestra, ki je bila sočutna, za razliko od 

matere, ki to ni bila. Sestra je leto mlajša in ji je veliko pomagala v šoli, kjer sta skupaj 

sedeli. Mama se ni toliko poglabljala v njena čustva. Ona se jim je prilagajala. Pravi: 

»Noben me ni božal in dajal v vato.« Sama je veliko prebrala.  

Njene želje za prihodnost so, da bi vse ostalo, tako kot je sedaj. »Da bo mir v 

Sloveniji, da bo Janša zmagal, da ne bodo preplavili migranti.« 

V življenju je ponosna nase, ker ne »jamra« in »stoka«, ker ji mlajša hči reče, da ji je 

zgled. 
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8.3 GLOBALNI REZULTATI O KVALITETI ŽIVLJENJA OSEB Z USHERJEVIM 

SINDROMOM 

 
V nadaljevanju smo povezali informacije, pridobljene s pomočjo vprašalnika in 
intervjuja po področjih kvalitete življenja, ki smo jih glede na pridobljene podatke 
oblikovali sami. Kljub temu je nemogoče področja povsem ločiti med seboj, saj se 
med seboj povezujejo in prepletajo ter medsebojno vplivajo drug na drugega.  
 
KOMUNIKACIJA 

Komunikacija je pri osebah z gluhoslepoto zaradi senzorne okvare sluha in vida 
osnovna težava. Zajema in vpliva na vsa življenjska področja. Odpira možnosti 
pridobivanja informacij ter vključevanja v družbo in vpliva na funkioniranje v vseh 
življenjskih situacijah. 
Za verbalno komuniciranje večina ljudi z Usherjevim sindromom uporablja slušne 
aparate, branje iz ustnic ali pa polžkov vsadek (Dean, Orford, Staines, McGee, 
Smith, 2016). Štiri osebe, vključene v raziskavo, uporabljajo za komunikacijo 
govorjeni jezik, ena znakovni jezik ter ena izmed vključenih oseb govorjeni in 
znakovni jezik. Čeprav se nekateri posamezniki z gluhoslepoto lahko prilagodijo eni 
sami senzorični izgubi (npr. osebe, ki najprej izgubijo sluh, se naučijo znakovnega 
jezika), ima začetek druge oslabitve daljnosežne posledice na njihov način 
komunikacije (npr. morda ne bodo imeli dovolj ostanka vida, da bi videli tolmača 
znakovnega jezika) (Guthrie, Declercq, Finne-Soveri, Fries, Hirdes, 2015). 
Funkcionalna uporaba vida in sluha oz. čutil na daljavo se torej lahko spremeni, kar 
pa posledično pripelje do spremembe načina sporazumevanja. Oseba R4 se zaveda, 
da se bo njen način komunikacije zaradi dobljene diagnoze in posledičnega 
poslabšanja vida verjetno spremenil, zato si želi usposabljanja za uporabo Braillove 
pisave. Oseba R5 pa je v svoji komunikaciji že uvedla spremembo, in sicer se mora 
oseba, s katero komunicira in je postavljena pred okno, zaradi svetlobe prestaviti. 
Tudi oseba R6 pravi, da ji je odgledovanje v pomoč, če je obraz dobro osvetljen. 
Oseba R2 se želi izboljšati v komunikaciji (želi si dragih pripomočkov za branje in 
spremljanje medijev), kar je povezano in odvisno tudi od ekonomskega statusa. Pravi 
tudi, da je imela težave pri komunikaciji, ko je hodila na telovadbo in ni slišala, kaj je 
oseba govorila. To jo je razžalostilo. Osebe lahko zaradi neustrezne komunikacije 
opustijo aktivnosti, ki bi jih sicer obiskovale, poleg tega pa to sproži še negativna 
občutja. 
 
ZDRAVJE IN POČUTJE 
Vse udeležene osebe, razen ene, poročajo o težavah v lokomotornem sistemu, 
polovica jih poroča o težavah z ravnotežjem, ki so značilne za Usherjev sindrom tipa I 
in III. Ker nam udeleženci raziskave o tem niso poročali (niso vedeli) z gotovostjo, na 
podlagi pridobljenih podatkov, tipa Usherjevega sindroma ne moremo določiti. 
Informacija, da tega podatka nimajo oziroma ga ne poznajo, nakazuje na manjšo 
stopnjo poznavanja samega sindroma, ki pa predstavlja podlago za 
samozagovorništvo in s tem povezano izboljšano kvaliteto življenja. 
Iz pridobljenih rezultatov lestvice za ugotavljanje depresije je razvidno, da se pri dveh 
(R2 in R3) od šestih udeležencev nakazuje depresija. Na tem področju so že 
opravljene raziskave pokazale, da se pri osebah z Usherjevim sindromom pojavlja 
visoka stopnja depresije. Pri osebah z gluhoslepoto se depresija povezuje s težavami 
pri komunikaciji, zmanjšano fizično in funkcionalno dejavnostjo, težavami z interakcijo 
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ter z nizkim zadovoljstvom s svojimi družbenimi dejavnostmi (Dean, Orford, Staines, 
McGee, Smith, 2016). Depresija je torej rezultat vseh težav, s katerimi se osebe z 
gluhoslepoto soočajo in vpliva na zdravje in počutje oseb ter s tem povezano 
kvaliteto življenja. 
 
PODPORA 
Podpora predstavlja in omogoča osebam možnost za funkcioniranje v vsakodnevnih 
situacijah in tudi vključitev v širše socialno okolje ter s tem izboljšano kvaliteto 
življenja. V kolikšni meri in obliki jo oseba potrebuje, je odvisno od vsakega 
posameznika. 
Dve osebi, vključeni v raziskavo (R2 in R3), ocenjujeta, da potrebujeta visoko stopnjo 
pomoči in podpore, ena (R6) ocenjuje, da je delno samostojna, tri (R1, R4 in R5) pa 
ocenjujejo, da so samostojne in ne potrebujejo pomoči, vse opravijo same oz. 
potrebujejo pomoč in podporo v zelo majhni meri. 
Potreba po podpori v različnih življenjskih situacijah je za vsakega posameznika 
drugačna in pogojena z njihovo samostojnostjo, na katero pri osebah z gluhoslepoto 
zagotovo vpliva stopnja izgube vida in sluha ter mnogi drugi dejavniki. 
Osebe, udeležene v raziskavi, so v intervjuju največkrat omenile kot vir podpore 
družino (žena, mama, hčerka, sestra, sestrična), torej osebe, ki predstavljajo ožji 
socialni krog ljudi. Nove vloge in veščine, ki se pojavijo ob izgubi vida in/ali sluha 
posameznika, se za družinske člane hitro dosežejo, vendar nekatere osebe žal 
poročajo tudi o nasprotnem (Arndt in Parker, 2016), zato lahko doživljajo vrzeli v 
podpori prijateljev in družine. O tem poroča tudi oseba R6, ki pravi, da mama za 
razliko od sestre ni bila sočutna in se ni poglabljala v njena čustva. Tudi oseba R1 
pravi, da domače podpore ni bila deležna. 
Osebe, vključene v raziskavo, so omenile, da podporo vidijo oziroma dobijo tudi pri 
prijateljih, tolmačih, društvih. Dve osebi sta omenili še sorodnike in sosede.  
Podatek, da oseba R2 ne ve in ne zna definirati, kakšno podporo in pomoč bi si 
želela, pa je ni dobila, lahko nakazuje na nizko stopnjo samozavedanja, ki lahko 
privede do omejitve pri realiziranju  svojih zmožnosti in izboljšanju kvalitete življenja. 
 
STROKOVNA PODPORA 
Pomoč strokovnjaka je potrebna, da se odkrije notranja moč posameznika, ki mu 
omogoča preživetje. Moč posameznika se aktivira z namenom, da se ga podpre pri 
prizadevanju za dosego ciljev. Ti cilji pa ga bodo privedli do kakovostnejšega 
življenja. 
Polovica oseb, udeleženih v raziskavo (tri), je bila seznanjenih s potekom izgube 
vida, polovica ne. Nihče od udeležencev ni bil opremljen s strategijami, ki bi jim lahko 
pomagale pri vsakodnevnih opravkih. Poklicne rehabilitacije pa je bila deležna le ena 
oseba. Ti podatki kažejo na skrb vzbujajoč trend pomanjkanja podpore, ki lahko 
vpliva na druge vidike kvalitete življenja (mobilnost, komunikacijo, zaposlovanje, 
ekonomski status, sprejemanje, socialna vključenost, zdravje in počutje …) in jo s 
tem zmanjšuje. V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno natančneje raziskati oblike 
obstoječih oblik podpore in vzpostaviti sistem učinkovite podpore za osebe z 
Usherjevim sindromom. 
 
EKONOMSKI STATUS 
Večina oseb z gluhoslepoto se takoj ob poslabšanju sluha in/ali vida predčasno 
invalidsko upokoji. Študija (Ehn, Wahlqvist, Danermark, Dahlström, Möller, 2018) 
dokazuje, da je korelacija med delom in socialno vključenostjo močna ter izjemno 
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pomembna v skupini oseb z Usherjevim sindromom tipa 1. Prav tako so osebe z 
Ushejevim sindromom tipa 1, ki ne delajo, izpostavljene večjemu tveganju slabega 
psihičnega in fizičnega zdravja, socialnega zaupanja in finančnega položaja. 
Pet oseb, vključenih v raziskavo, je invalidsko upokojenih, ena je delno invalidsko 
upokojena in brezposelna. Ekonomski status in s tem povezano finančno stanje pa 
vpliva tudi na želje oseb in njihovo realizacijo. Oseba R4, vključena v raziskavo, je 
izrazila željo za potovanje, želi si, da bi imela dovolj denarja za morje in vsakoletni 
dopust. Prav tako je oseba R2 izrazila željo po dragih pripomočkih za branje in 
spremljanje medijev, torej izboljšanje svoje komunikacije. Tudi oseba R5 ima v 
prihodnosti želje, povezane z ekonomskim statusom, želi si namreč pridobiti službo, 
imeti družino, se preseliti na svoje in potovati.  
V vzorcu oseb, vključenih v raziskavo, se pojavlja trend brezposelnosti, ki se pri 
nekaterih osebah povezuje z realizacijo želja in komunikacijo. Predpostavljamo, da 
posledično slabši ekonomski status vpliva tudi na veliko drugih področij kvalitete 
življenja. V prihodnjih raziskavah bi bilo potrebno natančneje preučiti vzroke za pojav 
brezposelnosti ter vpliv brezposelnosti na kvaliteto življenja ob upoštevanju senzorne 
depriviligiranosti in specifike Usherjevega sindroma. 
 
TEHNIČNI PRIPOMOČKI 

Osebe vključene v raziskavo, uporabljajo različne tehnične pripomočke. Vse osebe, 
razen osebe R2, uporabljajo mobilni telefon. Tri osebe (R1, R4 in R5) uporabljajo 
računalnik, oseba R6 pa bo sedaj pričela z uporabo računalnika. Dve osebi (R4 in 
R5) uporabljata tablico, dve (R1 in R3) lupo. Vibrirajočo budilko uporabljata dve osebi 
(R1 in R4), budilko na svetlobni indikator uporablja le oseba R5. Vibrirajoči zvonec 
uporablja oseba R1, domofon z lučko pa oseba R4. Oseba R1 uporablja slušne 
aparate, oseba R2 pa je navedla še FM sistem. Uporabo bele palice je navedla le 
oseba R4. 
Kot smo že omenili, si oseba R2 želi dragih pripomočkov za branje in spremljanje 
medijev. 
Tehnični pripomočki predstavljajo osebam neke vrste podporo. Uporabljajo jih glede 
na specifičnost svojih težav, slednji pa jim omogočajo dostop do različnih vrst 
informacij, ki jih potrebujejo pri komunikaciji, mobilnosti in socialnem vključevanju. 
Glede na hitro razvijajočo se dobo informacijske tehnologije, v kateri živimo, bi bilo 
smiselno dati večji poudarek na uporabo ter možnost pridobitve tehničnih 
pripomočkov tudi v prihodnjih raziskavah. 
 
MOBILNOST 

Precejšnje število udeležencev raziskave (Wittich, Jarry, Groulx, Southall, Gagné, 
2016) je kot prednostno nalogo za rehabilitacijske storitve označilo mobilnost. 
Na osnovi rezultatov lahko izpostavimo dvoje: samostojnost pri gibanju v znanem 
okolju in povezanost mobilnosti z drugimi dejavniki.   
Na splošno gibanje in orientacija v znanem okolju (stanovanje, bližina doma in 
soseska) ob ustreznih prilagoditvah (npr. ustrezna osvetlitev, urejenost stvari v 
prostoru) večini oseb (83 %) ne predstavlja večje ovire. Večja negotovost oz. težave 
nastopijo pri gibanju v kraju bivanja in še posebej v neznanem okolju, kamor se 
odpravijo redko, pri tem pa imajo pomoč spremljevalca. 
Dejavniki, ki lahko vplivajo na samostojnost pri gibanju, so različni. Pri nižji stopnji 
samostojnosti pri gibanju lahko izpostavimo prisotnost simptomov depresije, slabo 
emocionalno počutje, nesamostojnost pri vsakodnevnih opravilih (R2). Na drugi stani 
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pa k večji stopnji samostojnosti pri gibanju prispevata vključenost v rehabilitacijo in 
uporaba pripomočka. 
Zaradi majhnosti vzorca rezultate nikakor ne moremo posploševati, vendarle pa se 
kaže določen trend: znižana stopnja mobilnosti pri osebah z Usherjevim sindromom. 
O podobnih ugotovitvah poročajo tudi izsledki tujih raziskav, narejenih na večjih 
vzorcih.    
 
PROSTI ČAS 
Udeleženci raziskave svoj prosti čas preživljajo predvsem z gledanjem televizije (vsi, 
razen ene udeleženke so odgovorili, da jo gledajo pogosto ali zelo pogosto), s 
špotnimi aktivnostmi (štirje od šestih). Omenili so še, da se ukvarjajo z ročnimi deli 
(npr. kvačkanje), ustvarjajo, poslušajo glasbo. Le eden izmed udeležencev je v 
intervjuju omenil, da v prostem času bere. Javnih prireditev, gledališča in kina ne 
obiskujejo nikoli ali pa le redko, kar pomeni, da se aktivnosti, ki vključujejo širše 
socialno okolje, skoraj nikoli ne udeležujejo, kar lahko privede do slabše socialne 
vključenosti. 
 
VKLJUČENOST V DRUŠTVA 
Vse osebe so vključene v društva gluhih in/ali slepih. Le ena udeleženka raziskave je 
vključena v združenje gluhoslepih. Drugih društev, v katera bi lahko bili vključeni, niso 
navajali. Omenjena društva, v katera so osebe vključene,  jim predvidoma nudijo 
predvsem podporo, izmenjavo mnenj in gibanje v socialnem krogu ljudi, ki se 
srečujejo s podobnimi izzivi, kar jim verjetno predstavlja dragocen vir informacij in 
občutek razumevanja. Vprašanje, ki se nam ob tem pojavi, je, zakaj niso vključeni še 
v kakšna druga društva. Menimo, da bi bilo v prihodnosti smiselno raziskati vzroke za 
nevključenost v druge vrste društev (ne le društva slepih in/ali slabovidnih ter 
gluhoslepih), saj bi vključevanje v ta društva za osebe z Usherjevim sindromom 
predstavljala gibanje v drugačnih socialnih krogih ljudi (tudi brez senzorne oviranosti) 
ter s tem povezano pridobivanje drugačnih znanj in socialnih izkušenj.  
 
SOOČANJE Z IZGUBO VIDA 

Soočanje z izgubo vida posameznikom z Usherjevim sindromom zaradi specifičnosti 
in redkosti bolezni predstavlja edinstven izziv. Poleg že oslabljenega čutila (sluh) se 
pojavi postopna oslabitev še enega čutila (vida), ki vpliva na funkcioniranje, 
komunikacijo, mobilnost in vse ostale vidike kvalitete življenja.  
Vse osebe, razen oseba R5, so poročale o negativnih občutkih ob izgubi vida. 
Naštevale so občutke nemoči, strahov in zaprtosti, občutke razočaranja, jeze, sramu 
in žalosti. Oseba R1 je izgubo vida opisala kot grozno, dokler je ni sprejela. Oseba 
R3 je pri tem omenila, da je tudi njena družina doživela šok. Oseba R6 pa je 
izpostavila še preklinjanje in nervoznost zaradi zaletavanja in nezmožnosti hitenja, 
kar je bila sprememba njenega vsakodnevnega funkcioniranja. 
Predpostavljamo, da bi postavljena diagnoza v zgodnjem obdobju (pred izgubo vida) 
z ustreznim individualnim programom pomoči in podpore posameznika pripravila na 
prehod in na nove vsakodnevne situacije ter izboljšala kvaliteto njegovega življenja. 
V prihodnjih raziskavah, ki bi vključevale osebe z Usherjevim sindromom, bi bilo 
smiselno dati temu področju posebno pozornost ravno zaradi možnosti postavitve 
diagnoze, ki bi predvidela izgubo vida. 
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ŽELJE 

Osebi R1 in R6 imata željo, da vse ostane, kot je. Oseba R2 ima želje, ki se nanašajo 
predvsem na komunikacijo, v kateri se želi izboljšati (povečevalni monitor za osebe z 
gluhoslepoto, ki pa je predrag). Intervjuvanec R3 se želi izboljšati v tem, da bi bolje 
videl in slišal. V prihodnosti pa si želi biti zdrav. Intervjuvanka R4 pravi, da si želi na 
potovanje. Rada bi imela dovolj denarja za morje in dopust, da bi vsako leto lahko šla 
na dopust. Z oceno svojega zadovoljstva z življenjem izpostavi tudi željo po vožnji 
avtomobila. Intervjuvanka R5 si v prihodnosti želi dobiti službo, imeti družino, se 
preseliti na svoje in potovati. Izboljšati si želi v kuhanju in dodatno opremiti svojo 
sobo, da bi bila lepša. 
Iz omenjenih želja oseb lahko sklepamo o področjih, kje osebam primanjkuje 
podpore. Vseeno bi za to morali izhajati iz vsakega posameznika ter pri tem 
upoštevati ostale dejavnike. Želje bi lahko predstavljale predmet raziskovanja v 
prihodnjih raziskavah in osnovo za oblikovanje individualne podpore in pomoči 
posamezniku. 
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8.4 IZHODIŠČA ZA PROGRAM PODPORE IN POMOČI OSEBAM Z USHERJEVIM 

SINDROMOM 

 

- Nudenje podpore posamezniku in družini 

Raziskave (Guthrie, Declercq, Finne-Soveri, Fries, Hirdes, 2016) govorijo o potrebi, 

da bi zdravstvene organizacije ustvarile takšno prakso in politiko, da bi zagotovile, da 

ima osebje, ki najprej vzpostavi stik z osebo z gluhoslepoto, vsaj osnovno 

razumevanje, kako oceniti osebo z dvojno senzorno okvaro in ustrezne naslednje 

korake. Temeljita ocena pa bi pomagala strokovnjakom, da bolje razumejo potrebe 

ljudi z dvojno senzorno okvaro. 

Nudenje podpore posamezniku z Usherjevim sindromom bi vključevalo tudi nudenje 

podpore družini. Najprej bi bilo smiselno v sklopu zgodnje obravnave v okviru 

medicinskega polja seznaniti osebo in družino s specifiko Usherjevega sindroma in 

potekom bolezni, nato pa bi sledilo usmerjanje k virom in službam pomoči in 

podpore, s katerimi bi mrežo povezav vzpostavili že prej. Tam bi jim natančneje lahko 

razložili, na kakšen način jim lahko nudijo pomoč in podporo glede na njihove 

potrebe. 

Zaradi trenda pomanjkanja strokovne podpore, o čemer so govorili tudi naši 

udeleženci raziskave, bi se osredotočili predvsem na nudenje podpore, ki bi bila 

potrebna za specifične primanjkljaje v določenem obdobju posameznikovega 

življenja. Glede na specifiko Usherjevega sindroma (poznejša postopna izguba vida) 

bi bila strokovna podpora še posebej osredotočena na postopno izgubo vida, prej pa 

tudi na izgubo sluha. 

Nudenje podpore družini bi zajemalo pogovore s strokovnjaki (medicinskim osebjem, 

psihologi, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, tiflopedagogi, logopedi in 

surdopedagogi …). Nudenje podpore posamezniku z Usherjevim sindromom pa bi 

zajemalo diagnostiko (ugotovitev izgube sluha in po možnosti tudi vida) ter na 

podlagi tega seznanjanje s strategijmi, ki bi jim bile v pomoč, ter oblikovanje načrta 

pomoči, ki bi ga oblikovali strokovnjaki iz različnih področij, posameznik in starši. V 

nadaljevanju bi glede na nadaljno izgubo vida oziroma ostanek vida posameznika 

seznanili z nadaljnimi možnostmi in skupaj z njim oblikovali (skladno z željami in cilji) 

ter prilagodili strategije, ki bi jih posameznik potreboval. Glede na potrebe bi bila 

nudena tudi (poklicna) rehabiliacija.  

Z naborom društev iz celotne Slovenije bi posamezniku in družini posredovali 

kontakte, ki bi vključevali društva v bližini ter jih tako povezali z osebami s podobno 

naravo težav. Na ta način bi si osebe med seboj izmenjale znanja ter izkušnje, 

preverjene strategije. 

Družini in/ali posamezniku bi predstavili finančne možnosti (dodatki, podpora), ki so 

jim pri nas na voljo ter jim s tem olajšali dostop do pripomočkov in drugih možnosti za 

izboljšanje kvalitete življenja. 



63 
 

Družino in posameznika bi seznanili z možnostmi šolanja ter prilagoditvami, ki jih 

lahko posamezna šola nudi in bi ustrezale specifiki težav, s katerimi bi se 

posameznik v točno določenem času spopadal (vstop v osnovno šolo, vstop v 

srednjo šolo, vpis na fakulteto). Glede na izbor šolanja bi jih prav tako seznanili z 

možnostmi zaposlitve ter po možnosti oblikovali načrt za tranzicijo na trg dela, ki bi 

vključeval prilagoditve. 

Družino in posameznika bi glede na obdobje ter trenutno stanje vida in sluha ter 

ostalih specifik seznanili s pripomočki, ki so relevantni za uporabo (bela palica, 

vibrirajoča budilka, lupa …). Predstavili bi jim možnost nakupa v Sloveniji in se 

pozanimali o razpoložljivih možnostih nakupa in dostave iz tujine. 

Zaradi nezmožnosti popolne kontrole in dostopa do informacij ter komunikacije v 

vsakdanjem življenju so osebe z gluhoslepoto najranljivejša skupina oseb s 

posebnimi potrebami (Tarczay in Pribanić, 2014). Osebe z gluhoslepoto so zelo 

različne glede zahtev po komunikaciji zaradi razlik v obsegu, vrsti in zgodovini 

njihovih senzoričnih okvar; osebnih značilnostih in spretnosti, ki so jih razvijali; 

številnih značilnostih, vključno z interesi (Hersh, 2013). Za verbalno komuniciranje 

večina ljudi z Usherjevim sindromom uporablja slušne aparate, branje iz ustnic ali pa 

polžkov vsadek (Dean, Orford, Staines, McGee, Smith, 2016). Nekatere osebe z 

Usherjevim sindromom pa uporabljajo znakovni jezik oz. njegove prilagoditve. 

Nudenje pomoči in podpore pri komunikaciji bi bilo nudeno posamezniku in družini že 

v sklopu zgodnje obravnave. Na podlagi posameznikovega ostanka vida in/ali sluha 

ter njegovih individualnih posebnosti in zmožnosti bi pomagali poiskati najbolj 

ustrezen način komunikacije ter z njim seznaniti tudi njegovo družino ter institucijo, v 

kateri bi se šolal. Zaradi specifičnosti Usherjevega sindroma in posledično možnega 

spreminjanja komunikacije (poslabšanje vida) bi na to posameznika pripravili prej 

(npr. seznanili z brajevo pisavo). 

Zaradi nakazovanja trenda negativnih čustvenih odzivov na izgubo vida pri osebah, 

vključenih v raziskavo, bi osebam nudili pomoč in podporo oziroma neke vrste 

pripravo na izgubo vida v obliki psihosocialnih delavnic, ki bi jih pripravili. Delavnice bi 

vsebovale individualne (s strokovnjakom, psihologom, psihiatrom, zdravnikom, 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, tiflopedagogm, surdopedagogom …) in/ali 

skupinske pogovore (vodil bi jih mediator). Izvajali bi jih v varnem okolju, kjer bi 

posamezniki lahko izražali čustva ter dobili ustrezno podporo. Način komunikacije bi 

bil prilagojen posamezniku. 

Zaradi nakazovanja trenda znižane stopnje mobilnosti bi poseben poudarek namenili 

tudi temu področju. Posameznikom z Usherjevim sindromom bi lahko nudili krajša 

usposabljanja s področja urejenosti prostorov in gibanja v domačem okolju in gibanja 

v širši okolici. Pomagali bi jim, da bi izkoristili največji možen ostanek čutov in si s 

tem pridobili največjo možno količino informacij iz okolja ter na tak način premagovali 

ovire. Seznanili bi jih s pripomočki in njihovo uporabo (npr. bela palica, redeče-bela 

palica) ter drugimi oblikami pomoči pri mobilnosti (npr. pes vodič, spremstvo ...). Prav 
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tako bi jih seznanili z uporabnimi strategijami za izboljšanje mobilnosti in jih 

spodbujali h gibanju v čim širšem okolju. Na ta način bi izboljšali možnost za socialno 

vključevanje in s tem povezano kvaliteto življenja. 

- Seznanjanje s strategijami, ki bi jim bile v pomoč (nabor splošnih stategij) 

Na podlagi metaraziskave ali raziskav, izvedenih s področja (uspešno) uporabljenih 

strategij, bi se izoblikoval nabor splošnih, uspešnih strategij, ki jih imajo osebe z 

Usherjevim sindromom (osebe z gluhoslepoto). Seznam bi bil oblikovan po področjih 

kvalitete življenja. S seznamom bi seznanili vsakega posameznika, ki bi si 

izbral/uporabil strategije, ki bi mu ustrezale. Seznam bi imel poudarek na 

komunikaciji, ki se zaradi poslabšanja vida pri osebah z Usherjevim sindromom lahko 

spremeni ter mobilnosti (pripomočki za gibanje znotraj in zunaj znanega prostora, 

urejenost domačega prostora, orientacija v širšem okolju …), saj se v raziskavi 

nakazuje trend znižane stopnje mobilnosti. 

- Oblikovanje načrta pomoči za vsakega posameznika, oblikovanje strategij 

skupaj s posameznikom 

Z individualiziranim načrtom oskrbe bi osebam z gluhoslepoto lahko zagotovili 

najvišjo kakovost oskrbe in kakovost življenja (Guthrie, Declercq, Finne-Soveri, Fries, 

Hirdes, 2015). Načrt bi bil oblikovan skupaj s posameznikom na podlagi njegovih 

zmožnosti in želja ter bi zajemal strokovno osebje in storitve, ki bi jih posameznik pri 

tem potreboval. 

Skupaj s posameznikom bi oblikovali cilj/e (npr. izboljšanje komunikacije) ter 

potrebne strategije, določili podporo, ki jo bo pri tem potreboval, in mu s sprotnim 

svetovanjem in evalviranjem pomagali pri doseganju cilja ter s tem zvišali njegovo 

motivacijo ter kvaliteto življenja. 

Individualiziran načrt bi vseboval močna področja in interese posameznika, iz katerih 

bi izhajali pri oblikovanju strategij in podpore. 

Zajemal bi področja kvalitete življenja, kot smo jih opisali. 

- Nudenje (poklicne) rehabilitacije 

Zaradi progresivnih okvar vida in sluha pri osebah z Usherjevim sindromom tipa 3, ki 

vodijo do slepote in gluhote, je potrebna vseživljenjska rehabilitacija (Wahlqvist, 

Möller, Möller, Danermark, 2016). Sklepamo lahko, da to prav tako velja za osebe z 

Usherjevim sindromom tipa 1 in 2. 

Posebno zaradi pojavljanje trenda brezposelnosti ter specifike Usherjevega sindroma 

(postopna izguba vida) bi bilo smiselno bolj sistematično izvajanje poklicne 

rehabilitacije. 

Sistem pomoči in podpore v sklopu nudenja (poklicne) rehabilitacije bi se primarno 

vzpostavil v polju medicine, ki bi z diagnosticiranjem Usherjevega sindroma postavila 

osnovo za oblikovanje rehabilitacije ter jo med spreminjanjem stanja in funkcioniranja 

posameznika v skladu z njegovim trenutnim stanjem prilagajala. V proces 

rehabilitacije bi bili vključeni tudi drugi strokovnjaki iz različnih področij (zdravstva, 

socialnega varstva, specialne in rehabilitacijske pedagogike, tiflopedagogike, 
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logopedije in surdopedagogike …). Strokovnjaki bi v interdisciplinarnem timu ocenili 

zmožnosti posameznika ter mu na podlagi tega nudili rehabilitacijo. 

 

- Osveščanje širše javnosti o gluhoslepoti in Usherjevem sindromu 

(delavnice, predstavitve …) 

Za uspešno socialno vključevanje bi bilo potrebno izboljšati informiranost tako ljudi z 

gluhoslepoto kot tudi njihovih svojcev, širše strokovne službe in javnosti (Gerenčer 

Pegan, 2017). Po mnenju udeležencev raziskave (Wittich, Jarry, Groulx, Southall, 

Gagné, 2016) je bila ena od prednostnih nalog za izboljšanje zagotavljanja 

rehabilitacijskih storitev potreba po povečanju izobraževanja in ozaveščenosti 

javnosti o gluhoslepoti. 

Preko izvajanja praktičnih, izkustvenih delavnic in predstavitev bi v vrtcih, šolah, 

fakultetah, organizacijah, društvih itd. predstavljali gluhoslepoto in Usherjev sindrom. 

Praktične delavnice bi imele poleg predstavitve gluhoslepote poudarek na simuliranju 

izgube sluha, vida in gluhoslepote (opravljanje vsakodnevnih opravil brez uporabe 

sluha in/ali vida). Osebe bi na tak način opremili z informacijami o funkcioniranju 

oseb z gluhoslepoto, podajali napotke, predvsem glede vzpostavitve kontakta in 

komunikacije (prvi pristop, osnove znakovnega jezika), ter na ta način razbijali 

predsodke in stereotipe. 

Prav tako bi lahko v okviru evropskega dneva gluhoslepote delili letake, ki bi 

predstavljali specifiko gluhoslepote in Usherjevega sindroma. 

- Izobraževanje t. i. intervenorjev 

V slovenski prostor bi bilo smiselno, zaradi specifičnosti Usherjevega sindroma in 

gluhoslepote ter s tem povezanimi načini komuniciranja, pomanjkanja znanja o 

gluhoslepoti, usposobljenosti tolmačev, pojavljanja težav, ker oseba ne zna 

znakovnega jezika ter nedostopnosti tolmačev, iz tujine prenesti model izobraževanja 

oziroma usposabljanja t. i. intervenorjev, ki bi po programu pridobili specifična 

uporabna znanja in veščine s področja gluhoslepote ter se usposobili za delo z 

osebami z gluhoslepoto. S tem bi osebam z gluhoslepoto omogočili podporo pri 

komunikaciji in samozagovorništvu ter funkcioniranju v vsakodnevnih situacijah ter s 

tem izboljšali njihovo kvaliteto življenja. Izobraževanja bi se lahko izvajala v okviru 

programov društva (slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, gluhoslepih). 
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8. SKLEP IN USMERITVE ZA NADALJNO DELO 
 

Raziskava nam kljub manjšemu vzorcu daje vpogled v kvaliteto življenja oseb z 

Usherjevim sindromom. Do sedaj pri nas raziskave na tem področju še ni bilo 

izvedene. Težave, ki smo jih imeli pri pridobivanju udeležencev (neodzivnost ter 

nepripravljenost na sodelovanje zaradi ločitve in drugih osebnih razlogov …), prav 

tako prispevajo k razumevanju stanja kvalitete življenja oseb z Usherjevim 

sindromom pri nas. 

V literaturi zasledimo, da ne obstaja enotna definicija kakovosti življenja oz. kvalitete 

življenja. Gre za široko zastavljen koncept, na katerega na kompleksen način vplivajo 

fizično zdravje, psihološko stanje, stopnja neodvisnosti, socialni odnosi, osebna 

prepričanja in njihov odnos do pomembnih značilnosti njihovega okolja. Prav tako je 

sestavina zadovoljstva z življenjem zdravje, kot stanje popolnega telesnega, 

duševnega in socialnega dobrega počutja (Measuring quality of life, 1997). 

Različne teorije pojasnjujejo, da sta psihološko počutje in kvaliteta življenja 

pomembna za proučevanje pri ljudeh z Usherjevim sindromom (Dean, Orford, 

Staines, McGee, Smith, 2016). Pri osebah z gluhoslepoto se namreč pojavljajo 

omejitve v neodvisnosti, resne čustvene in socialne posledice ter zmanjšana 

kakovost življenja (Wahlqvist, Möller, Möller, Danermark, 2016). Osebe z Usherjevim 

sindromom so tako dobile možnost, da same ovrednostijo kvaliteto svojega življenja 

in s tem nakažejo na pomanjkljivosti, ki bi jih strokovnjaki lahko izboljšali. 

Naš namen je bil pridobiti vpogled v kvaliteto življenja oseb z Usherjevim sindrmom, 

kako se soočajo z izgubo vida ter kakšno pomoč in podporo pri tem dobijo in na 

podlagi pridobljenih informacij oblikovati predloge za nudenje pomoči in podpore 

posameznikom z Usherjevim sindromom. 

Rezultati, ki smo jih dobili, nakazujejo le trende (pojavnost depresije, brezposelnost, 

znižana stopnja mobilnosti in pomanjkanj podpore), ki jih različne raziskave v tujini 

tudi potrjujejo. Raziskave (Miner, 1995;1997) še posebno kažejona to, da lahko 

stalno prilagajanje zaradi poslabšanja in progresivne narave bolezni, kot je Usherjev 

sindrom, povzroči duševne in čustvene težave, kot je depresija. Strah pred 

prihodnostjo in eksistencialna tesnoba pri osebah z Usherjevim sindromom namreč 

lahko nastane zaradi občutka negotovosti in nenehno spreminjajoče se življenjske 

situacije, ki lahko sčasoma povzroči duševno stisko in negotovost (Danermark in 

Möller, 2008). Trendi pojavnosti depresije, brezposelnosti, znižane stopnje mobilnosti 

in pomanjkanja podpore so najverjetneje med seboj tesno povezani in vključujejo 

oziroma vplivajo tudi na druge dimenzije kvalitete življenja. 

Poleg trendov, ki se nakazujejo, smo v raziskavi dobili vpogled tudi v to, na kakšen 

način so se osebe soočale z izgubo vida ter kdo in kako jim je pomagal, kakšna 

pomoč in podpora jim je bila nudena tudi na splošno, kako preživljajo svoj prosti čas 

in njihovo vključenost v društva, kakšne so njihove želje za prihodnost, kakšna je 

njihova socialna vključenost v ožje in širše okolje ter kakšen je njihov način 

komunikacije in katere tehnične pripomočke uporabljajo. 
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Na podlagi pridobljenih informacij smo oblikovali predloge, ki so se nam zdeli 

smiselni in uporabni za zagotavljanje boljše kvalitete življenja oseb z Usherjevim 

sindromom. 

Na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike vidimo uporabnost 

raziskovalnega dela predvsem pri osveščanju o pojavnosti Usherjevega sindroma in 

tudi poznavanja gluhoslepote in kvalitete življenja oseb z gluhosepoto (Usherjevim 

sindromom). Zavedanje o specifiki težav oseb z gluhoslepoto bo pripomoglo k 

lažjemu razumevanju gluhoslepote in posledično lažjem oblikovanju podpore in 

pomoči. 

V prihodnosti bi bilo smiselno izvesti raziskavo na podoben način in poskušati 

pridobiti večji vzorec oseb z Usherjevim sindromom za vpogled v dejansko stanje v 

našem prostoru. V posamezni raziskavi bi se bilo smiselno osredotočiti le na eno 

dimenzijo kvalitete življenja (npr. pojavnost depresije) in jo bolj poglobljeno raziskati 

(vzroki, posledice), kar pa je zaradi narave in kompleksnosti pojma kvalitete življenja 

ter prepletanja dimenzij vseeno zelo zahtevno. 

Prav tako bi bilo dobro v raziskavo zajeti in preiskati podporo, ki so jo osebe pridobile 

zaradi izgube sluha. V naši raziskavi se na to nismo posebno osredotočali. Tudi 

osebe, vključene v raziskavo, niso poročale o podpori in strategijah, vezanih na 

izgubo sluha, kar pa ne pomeni, da je niso bile deležne, posebno tiste, ki so se šolale 

na Zavodu za gluhe in naglušne. Vprašanja, ki smo jih imeli pripravljena, niso 

zahtevala izrecno  tega. 

Kljub temu da raziskava nakazuje le trende pojavnosti depresije, brezposelnosti, 

stopnje mobilnosti in pomanjkanja podpore je ena izmed pomembnih začetkov 

preučevanja področja kvalitete življenja oseb z Usherjevim sindromom v Sloveniji. 

Verjamemo, da se bodo študije na tem področju nadaljevale, saj bi s še natančnejšim 

raziskovanjem na podlagi rezultatov lahko oblikovali dober program podpore in 

pomoči. 
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