
                                             

23. 5. 2018 bodo predstavniki SAFE (Stroke Alliance for Europe ) http://www.safestroke.eu/ 
in  ESO  (European  Stroke  Organisation) https://eso-stroke.org/ v  Evropskem  parlamentu 
predstavili »Akcijski na črt za obvladovanje možganske kapi v Evropi« (The Stroke Action 
Plan for Europe 2018 - 2030). Priporočila bodo objavljena konec junija 2018 v publikaciji 
ESO Journal.
Pričakujemo namreč, da bo v Evropi število bolnikov po možganski kapi od 3.718.785 v letu 
2015 naraslo na 4.631.050 v letu 2035, torej za 25%. V Sloveniji to pomeni okoli 20.000 
bolnikov, ki bo odvisno od naših dejanj, bolj ali manj kvalitetno živelo z nami. 
Razlike v oskrbi bolnikov z možgansko kapjo je bila prikazana v študiji  Breme možganske 
kapi (  Burden of stroke).  V njej  so leta 2017 objavili  rezultate preventive dejavnosti  in 
oskrbe po možganski kapi v 34 evropskih državah. Izkazalo se je, da v času globalizacije ni 
vseeno v kateri izmed evropskih državi utrpiš možgansko kap. V nekaterih lahko preživiš z 
manjšimi  posledicami,  v  drugih je  možnost  preživetja  ali  sodobnega zdravljenja bistveno 
manjša. 
Nedvomno pa je spremljanje ter  podpora bolnikom in  svojcem v kroničnem obdobju po 
možganski kapi šibak člen v skoraj vseh državah, tudi v Sloveniji.  
Zato  so dejavnosti  v  okviru  združenj  bolnikov  po možganski  kapi  v  letos  v  veliki  meri 
posvečene  življenju po možganski kapi.
V  podporo  dogodkom  v  Evropskem  parlamentu  organiziramo  tiskovno  konferenco  z 
sloganom

» Življenje po možganski kapi«, ki bo 23. maja ob 11. uri na URI – Soča v  Ljubljani 
(velika predavalnica 4.nadst.)

Ugledni  strokovnjaki  se  bodo  osredotočili   na  tista  področja  funkcioniranja,  ki  so  po 
možganski kapi morda manj znana, za bolnike in svojce pa toliko bolj pomembna.

ŽIVLJENJE PO MOŽGANSKI KAPI

Doc. dr. Nika Goljar, spec. fiz. in rehab. med. 

Večplastne  posledice  možganske  kapi  vplivajo  na  zmanjšano  zmožnost  funkcioniranja 
človeka huje kot katerokoli drugo kronično bolezensko stanje. Štirideset odstotkov bolnikov 
ima po možganski kapi zmerne, 15-30 % hujše težave pri funkcioniranju, več kot polovica jih 
potrebuje pomoč pri izvajanju najbolj osnovnih dnevnih aktivnosti. 
Večina ljudi (70-85 %), ki so preživeli možgansko kap, se po kapi vrne domov. Zavedanje o 
tem,  kakšne  posledice  je  možganska  kap  pustila  pri  bolniku  in  na  področjih  njegovega 
življenja,  običajno  nastopi  šele  sčasoma,  pogosto  več  mesecev  po  odpustu  iz  bolnišnice. 
Bolniki  in  njegovi  najbližji  se  morajo  soočiti  z  zmanjšano  zmožnostjo  za  gibanje, 
sporazumevanje,  slabšimi  sposobnostmi  pri  dnevnih  opravilih,  morda  tudi  s  številnimi 
ovirami v domačem in zunanjem okolju, pojavijo se čustvene stiske, poveča se nevarnost za 
poškodbe (npr.  padci  so po možganski  kapi  približno dvakrat  bolj  pogosti  kot  pri  drugih 
ljudeh). 
Pri večini je raven dejavnosti nižja, s tem pa na splošno tudi kakovost življenja. Večje težave 
pri vključevanju vsakodnevno življenje imajo ženske, ljudje, ki živijo sami in tisti s slabšimi 
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funkcijskimi  sposobnostmi.  Dolgoročne  posledice  možganske  kapi  se  odražajo  tudi  na 
bolnikovi družini in širšem socialnem okolju. Skoraj vsi svojci, ki negujejo bolnike, ki so 
doživeli možgansko kap, poročajo o o čustvenih stiskah (zlasti tisti, ki negujejo dementnega 
bolnika  ali  bolnika  z  vedenjskimi  motnjami),  pri  družabnem  življenju  in  prostočasnih 
aktivnostih in več kot polovica o negativnih posledicah v družinskih odnosih.

PSIHOLOŠKI IZZIVI BOLNIKA PO MOŽGANSKI KAPI

Dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ.dipl. psih., spec. klin.psih. 
Življenje po možganski kapi, tudi tisti z najmanj posledic, se vsekakor spremeni. Skoraj ni 
človeka, ki bi po takšnem dogodku zamahnil z roko češ, “ah, to je bilo enkrat, sigurno se ne 
more več ponoviti”….strah pred ponovitvijo dogodka je pogosto prisoten še leta po nastanku. 
Občutek, da so zaradi bolezni lahko naenkrat vzeti samostojnost, dostojanstvo in tudi osebna 
integriteta, je strašljiv. Nepredstavljive pa so stiske bolnika, ki se mora spoprijeti z resnimi in 
dolgotrajnimi posledicami bolezni (bodisi so to težave z govorom, pisanjem, branjem bodisi 
negibna roka ali opora pri hoji, pogosto tudi raba invalidskega vozička, itd). Spoprijemanje z 
boleznijo in žalovanje za izgubo zdravja - vsem, kar je bilo nekoč povsem samoumevno, je 
dolgotrajen in boleč proces. Tu so lahko v oporo svojci, prijatelji, tudi širša skupnost ali pa 
strokovnjaki, zdravstveni delavci, ki poznajo bolezen. Klinični psiholog je v oporo takoj ob 
nastanku kapi ter še dolgo v procesu rehabilitacije, ki po kapi poteka vsekakor več kot leto 
dni. Možnosti v okviru psihološke rehabilitacije po možganski kapi je vsekakor veliko, prav 
tako je dovolj kvalitetnega znanja, je pa mreža premalo razvejana in prepogosto omejena le na 
terciarno  dejavnost  znotraj  univerzitetnih  klinik,  inštitutov  ter  zato  tudi  podhranjena. 
Preventiva v okviru primarne zdravstvene dejavnosti je zelo pomembna, vendar je potrebna 
tudi pomoč takrat, ko se bolezen zgodi. Vse prepogosto namreč posamezniki ostanejo sami z 
različnimi,  manj  preverjenimi  informacijami,  internetom,  nasveti  raznih  zdravilcev,… 
Zavedati se je potrebno, da možganska kap nastopi hitro, posledice pa človek tako v fizičnem 
kot psihološkem smislu čuti vse svoje nadaljnje življenje. Dobra pomoč je zato več kot “zlata 
vredna”. 

SPORAZUMEVANJE NA DRUGAČEN NAČIN 

Mag. Nada Žemva spec. klinične logopedije
Sporazumevanje je bistvenega pomena za človekovo življenje. Z njim ohranjamo življenjske 
vloge, ki jih imamo. Smo mož, žena, babica, dedek, teta, stric, brat, sestra in drugo. Približno 
tretjini ljudi, ki so preživeli možgansko kap ima različne težave pri govoru. Sčasoma se le te 
glede  na  okrevanje  spreminjajo,  vendar  ostaja  sporazumevanje  ljudi  z  afazijo  velikokrat 
omejeno na ozko domače okolje. Sporazumevanje lahko krepimo in izboljšujemo z uporabo 
drugih  možnih  načinov.  Včasih  je  dovolj  kretnja,  pogled  in  sporazumevanje  steče  in  je 
učinkovito. Zdravi ljudje pogosto uporabljamo tak način, vendar nanj nismo pozorni, ker ga 
spremlja govor, ki je najbolj opazen in pomemben. S sporazumevanjem na drugačne načine 
lahko bolniki ohranjajo možnosti izražanja misli, želja in čustev. Človeka, ki ima afazijo, to 
pomiri, zmanjša se nenehna skrb kdaj bo govoril,  obenem mu pomeni potrditev, da nekaj 
lahko učinkovito počne in da se lahko na nek način sporazumeva z drugimi. Morda lahko 
pove kakšno smiselno besedo, ne more pa pripovedovati dolgih in zapletenih stavkov. Lahko 
pa odločno pokaže z odkimavanjem, če se z nečim ne strinja ali prikimavanjem, če mu je 
izrečeno všeč  in s tem soglaša. In počasi se pojavlja več  govora, sporazumevanje postaja 
vedno bolj govorno, z dodatki kot so kretnje, izraz na obrazu, risanje ali odhod do omare, ko 
mora izbrati pulover, ki bi ga rad oblekel.
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MOŽNOST VRNITVE NA DELO PO MOŽGANSKI KAPI 

Metka Teržan, dr.med., spec med.dela, prometa in športa
Približno  30%  ljudi  utrpi  možgansko  kap  v  aktivnem  delovnem  obdobju.  V  Centru  za 
poklicno rehabilitacijo smo v sklopu rehabilitacije v URI-Soča od januarja 2012 do decembra 
2016 obravnavali 124 pacientov po možganski kapi. Povprečna starost ob dogodku je bila 42 
let.  V času začetka obravnave je bilo 29 % brezposelnih in 71 % v delovnem razmerju. 
Povprečna  delovna  doba  je  bila  22  let.  Po  prvi  timski  oceni  delazmožnosti  smo  69  % 
vključenih ocenili kot nezmožne za delo in 31 % kot zmožne za delo in jim pomagali pri 
vračanju na delo. Statistika kaže, da smo pri vračanju bolnikov po možganski kapi na delo 
nekje v običajnem povprečju. Za možnost vračanja na delo so ključnega pomena delodajalci. 
Z njihovim sodelovanjem iščemo ustrezne vsebine dela, ki jih oseba po preboleli možganski 
kapi lahko še obvladuje in ustrezne prilagoditve delovnega procesa in delovnega okolja glede 
na posledice kapi. Prilagoditve so na primer ustrezen dostop do delovnega mesta, ustrezen 
stol,  prilagojena tipkovnica,  pa tudi  pogostejša in pisna navodila,  občasen nadzor  in tako 
dalje. 
Menimo, da bi lahko bili pri vračanju oseb po možganski kapi na delo lahko uspešnejši, če bi 
imeli možnost vključevanja bolnikov po možganski kapi v naše programe takoj po zaključeni 
medicinski rehabilitaciji ali že med njo. Prav tako si želimo, da bi se v procese vračanja na 
delo vključili zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa na primarni ravni.

NEVIDNE  PASTI  PRI  VRA ČANJU  K  VOŽNJI  OSEBNEGA  AVTOMOBILA  PO 
MOŽGANSKI KAPI  

Asist. Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije
Vožnja osebnega avtomobila je izrazito kompleksna in odgovorna aktivnost, ki ob osnovnem 
motoričnem obvladovanju vozila zahteva številne miselne sposobnosti – od hitrega odzivanja, 
poznavanja  pravil  vožnje,  sposobnosti  presoje  razmer  v  prometu,  prilagajanja  hitrosti  in 
razdalje, samozavedanja ter sprejemanja odločitev glede ustrezne poti in dejanske vožnje v 
cestnem prometu.  Naštete  sposobnosti  so  pri  posamezniku  pred  možgansko  kapjo  lahko 
delovale  brezhibno,  vendar  posledice  bolezni  lahko  posežejo  v  eno  ali  več  izmed  teh 
sposobnosti. Raziskave kažejo, da se spremembe v miselnih sposobnostih v akutnem obdobju 
pojavljajo kar pri  92 % bolnikov,  do 60 % teh posledic bolezni  ostane tudi  v kroničnem 
obdobju.  Posebej pri bolnikih, kjer je okrevanje na motoričnem področju ugodno potekalo, 
lahko  brez  sistematične  ocene  posledice  na  miselnem  področju  ostanejo  spregledane  in 
predstavljajo tveganje pri vračanju k vožnji osebnega avtomobila. 
V Sloveniji multidisciplinarno ocenjevanje trenutno poteka v sklopu Ambulante za voznike s 
posebnimi  potrebami  na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu  Republike  Slovenije  – 
Soča, vendar področje ni jasno zakonsko opredeljeno. Zaradi tega je odločitev glede vožnje 
pogosto v rokah bolnika in njegove lastne presoje. Tako v vsakdanjem življenju srečujemo 
tudi voznike, ki so kljub posledicam bolezni aktivni udeleženci v cestnem prometu, in lahko 
ogrožajo svojo varnost in tudi varnost drugih udeležencev v prometu.

S  kratkimi  prispevki  bodo  sodeloval  tudi  predstavniki   Združenja  bolnikov  s 
cerebrovaskularno boleznijo Slovenije ( Milan Čuček – predsednik združenja) in Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije (Franc Zalar – podpredsednik društva), ki sta organizatorja 
srečanja.

Najbolj doživeta pa bodo prav gotovo pričevanja bolnikov in njihovih svojcev!

Vljudno vabljeni !  

Dodatne informacije 

Tatjana.Erjavec@ir-rs.si 
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