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»»PoPošškodbe glave kodbe glave –– civilizacijski davek civilizacijski davek 
sodobnega sodobnega ččasa asa –– so eden najveso eden največčjih jih 
zdravstvenozdravstveno--socialnih problemov v vesocialnih problemov v veččini ini 
razvitih zahodnih derazvitih zahodnih dežžel. Razvoj tehnike in el. Razvoj tehnike in 
prometa, spremenjen naprometa, spremenjen naččin in žživljenja, ekstremni ivljenja, ekstremni 
ššporti in nasilje so glavni vzroki nezgodne porti in nasilje so glavni vzroki nezgodne 
momožžganske poganske pošškodbe, ki pomeni eno najbolj kodbe, ki pomeni eno najbolj 
invalidizirajoinvalidizirajoččihih obolenj mlade populacije.obolenj mlade populacije.««
((KoKoššorokorok, 2003; 7), 2003; 7)
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Huda poHuda pošškodba glave.kodba glave.

O hudi poO hudi pošškodbi glave govorimo, kadar sledi kodbi glave govorimo, kadar sledi 
koma v trajanju vekoma v trajanju večč od 6 ur ali od 6 ur ali postravmatskapostravmatska
amnezija, ki traja veamnezija, ki traja večč kot 24 ur. Ti pokot 24 ur. Ti pošškodovanci kodovanci 
najvenajveččkrat ostanejo v bolnikrat ostanejo v bolniššnici in jim predpinici in jim predpiššejo ejo 
rehabilitacijski program. Odvisno od  trajanja rehabilitacijski program. Odvisno od  trajanja 
kome se pri teh bolnikih kakome se pri teh bolnikih kažžejo hujejo hujšše poe pošškodbe kodbe 
organske okvare (organske okvare (PowellPowell, 1996)., 1996).
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Ob prihodu v domaOb prihodu v domačče okolje se poe okolje se pošškodovani ne kodovani ne 
znajde in potrebuje veliko pomoznajde in potrebuje veliko pomočči. i. 

 Ni sposoben prevzemati aktivnosti in tudi ne Ni sposoben prevzemati aktivnosti in tudi ne 
odgovornosti kot pred poodgovornosti kot pred pošškodbo. kodbo. 

 PriPriččakovanja do samega sebe so prevelika. akovanja do samega sebe so prevelika. 
 Nimajo realne ocene svojega stanja in Nimajo realne ocene svojega stanja in 

sposobnosti. sposobnosti. 
 Svojci imajo preveSvojci imajo prevečč zazaššččitniitnišško vedenje ali pa ko vedenje ali pa 

prezahtevno. Zaradi prezahtevno. Zaradi ččustvene navezanosti svojci ustvene navezanosti svojci 
tetežžko sprejmejo stanje poko sprejmejo stanje pošškodovanega. kodovanega. 
PriPriččakovanja pa so mnogokrat prevelika. Vse to akovanja pa so mnogokrat prevelika. Vse to 
privede do slabih pogojev za dolgotrajno privede do slabih pogojev za dolgotrajno 
rehabilitacijo (Reberrehabilitacijo (Reberššak, 2005).ak, 2005).
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S takS takššnimi tenimi težžavami se sreavami se sreččujeta poujeta pošškodovani in kodovani in 
njegova drunjegova družžina na posameznih podroina na posameznih področčjih jih 
ččlovekovega delovanja. Ena iz med pomembnih lovekovega delovanja. Ena iz med pomembnih 
podropodroččij ij ččlovekovega delovanja je lovekovega delovanja je prosti prosti ččas.as.

 Prosti Prosti ččas je tisti, kar poas je tisti, kar poččnemo, delamo v svojem nemo, delamo v svojem 
prostem prostem ččasu in veasu in veččinoma vkljuinoma vključčuje dolouje določčene ene 
aktivnosti ali stanje brezskrbnosti (aktivnosti ali stanje brezskrbnosti (OlsonOlson in in 
RoartyRoarty--O'O'HerronHerron, 2000). , 2000). 



66

 Dejstvo je, da prosti Dejstvo je, da prosti ččas prinaas prinašša a 
sresreččo/o/žživljenjsko zadovoljstvo, sreivljenjsko zadovoljstvo, srečča pa vodi do a pa vodi do 
zdravja in to predstavlja  pomembno vrednoto, zdravja in to predstavlja  pomembno vrednoto, 
ko koristno preko koristno prežživljamo prosti ivljamo prosti ččas (as (ConnollyConnolly in in 
LawLaw, 2001)., 2001).

 Prosti čas je priložnost, ki pomaga pri 
premagovanju osamljenosti skozi druženje, kar 
vodi do socialne podpore (Caldwell in Smith, 
1988; Coleman in Iso-Ahola, 1993 cit. po 
Connolly in Law, 2001).
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NAMEN DIPLOMSKEGA DELANAMEN DIPLOMSKEGA DELA
 Odgovoriti na raziskovalno vpraOdgovoriti na raziskovalno vpraššanje: anje: 

◊◊ Kako klienti po hudi poKako klienti po hudi pošškodbi glave prekodbi glave prežživljajo prosti ivljajo prosti ččas as 
izven institucije oz. v domaizven institucije oz. v domaččem okolju?em okolju?

 Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti, kakGlavni namen diplomskega dela je ugotoviti, kakššna je na je 
njihova izraba prostega njihova izraba prostega ččasa izven institucije oz. v asa izven institucije oz. v 
domadomaččem okolju:em okolju:

◊◊ s kom pres kom prežživljajo prosti ivljajo prosti ččas, as, 
◊◊ kje najpogosteje izvajajo, kje najpogosteje izvajajo, 
◊◊ koliko koliko ččasa mu namenijo, asa mu namenijo, 
◊◊ tetežžave oz. omejitve, s katerimi se sreave oz. omejitve, s katerimi se sreččajo ob izvajanju ajo ob izvajanju 

prostoprostoččasnih aktivnosti.asnih aktivnosti.



88

METODE DELAMETODE DELA

 Uporabljena je bila kvantitativna metoda Uporabljena je bila kvantitativna metoda 
raziskave, in sicer vpraraziskave, in sicer vpraššalnik. alnik. 

 Skupno je bilo anketiranih 20 klientov iz dveh Skupno je bilo anketiranih 20 klientov iz dveh 
zavodov za varstvo in rehabilitacijo po hudi zavodov za varstvo in rehabilitacijo po hudi 
popošškodbi glave, in sicer iz Zavoda Korak in kodbi glave, in sicer iz Zavoda Korak in 
Zavoda Zarja.Zavoda Zarja.

 VpraVpraššalnik so izpolnjevale osebe po hudi alnik so izpolnjevale osebe po hudi 
popošškodbe glave, ki so:kodbe glave, ki so:

◊◊ uporabniki zavoda za varstvo in rehabilitacijo po uporabniki zavoda za varstvo in rehabilitacijo po 
hudi pohudi pošškodbi glave,kodbi glave,

◊◊ sposobne verbalnega sporazumevanja in  sposobne verbalnega sporazumevanja in  
vkljuvključčevanja v evanja v šširiršše e žživljenjsko okolje. ivljenjsko okolje. 
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REZULTATI VPRAREZULTATI VPRAŠŠALNIKAALNIKA
 PoPošškodbe glave se najpogosteje pojavijo med kodbe glave se najpogosteje pojavijo med 

20. in 29. letom.20. in 29. letom.

 Klienti po hudi poKlienti po hudi pošškodbi glave dokodbi glave dožživljajo in ivljajo in 
opredeljujejo prosti opredeljujejo prosti ččas podobno oz. enako, kot as podobno oz. enako, kot 
druge osebe oz. kot je opredeljeno v literaturi. druge osebe oz. kot je opredeljeno v literaturi. 
Izpostavijo: Izpostavijo: 

•• sprostitev, sprostitev, 
•• veselje, veselje, 
•• uužžitek, itek, 
•• delajo tisto, kar si izberejo sami,delajo tisto, kar si izberejo sami,
•• tisto, v tisto, v ččemer uemer užživajo.ivajo.
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Njihove najpogostejNjihove najpogostejšše pridobitve pri izvajanju prostoe pridobitve pri izvajanju prostoččasnih asnih 
aktivnosti so: aktivnosti so: 

 pri pri ššportnoportno--rekreativnih aktivnostihrekreativnih aktivnostih: : 
•• dobro podobro poččutje, utje, 
•• sprostitev, sprostitev, 
•• zadovoljstvo. zadovoljstvo. 

 pri pri drudružžabnih aktivnostihabnih aktivnostih: : 
•• sprostitev, zabava,sprostitev, zabava,
•• brezskrbno drubrezskrbno družženje,enje,
•• veselje.veselje.

 pri pri kulturnih aktivnostihkulturnih aktivnostih::
•• uužžitek,itek,
•• veselje,veselje,
•• vedno se kaj novega nauvedno se kaj novega nauččijo.ijo.
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 Klienti odgovarjajo, da prostoKlienti odgovarjajo, da prostoččasne aktivnosti izvajajo: asne aktivnosti izvajajo: 
•• s prijateljem ali prijatelji (31%), s prijateljem ali prijatelji (31%), 
•• sami (29%),sami (29%),
•• z domaz domaččimi (24%),imi (24%),
•• drugo (sosedi, obiskovalci zavoda, prostovoljcem, drugo (sosedi, obiskovalci zavoda, prostovoljcem, 

partnerjem, hipartnerjem, hiššnim ljubljennim ljubljenččkom, ne izvaja, 16%).kom, ne izvaja, 16%).

S kom izvajate prostočasne aktivnosti izven zavoda?
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 Klienti izvajajo prostoKlienti izvajajo prostoččasne aktivnosti najpogosteje: asne aktivnosti najpogosteje: 
•• doma oz. v stanovanju (34%),doma oz. v stanovanju (34%),
•• v bliv bližžnji okolici doma (21%),nji okolici doma (21%),
•• izven kraja, kjer izven kraja, kjer žživijo (20%),ivijo (20%),
•• v kraju, kjer v kraju, kjer žživijo (12%),ivijo (12%),
•• drugo (narava, drugo (narava, ššportna dvorana, kulturni prostor, ne portna dvorana, kulturni prostor, ne 

izvajam, 13%).izvajam, 13%).
Kje najpogosteje izvajate prostočasne aktivnosti?
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 80% klientov trdi, da prosto80% klientov trdi, da prostoččasne aktivnosti asne aktivnosti 
izvajajo vsak dan in nekajkrat na teden, izvajajo vsak dan in nekajkrat na teden, 

 20% klientov trdi, da izvaja prosto20% klientov trdi, da izvaja prostoččasne asne 
aktivnosti nekajkrat na mesec, na leto ali nikoli. aktivnosti nekajkrat na mesec, na leto ali nikoli. 

Kolikokrat izvajate prostočasne aktivnosti izven 
zavoda?
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Prikaz rezultatov, ki se nanaPrikaz rezultatov, ki se nanaššajo na klientove ajo na klientove 
omejitve, teomejitve, težžave pri izvajanju prostoave pri izvajanju prostoččasnih asnih 
aktivnosti.aktivnosti.

 Trditev: domaTrditev: domačči ne sodelujejo v prostoi ne sodelujejo v prostoččasnih aktivnostih.asnih aktivnostih.
Odgovori klientov so: Odgovori klientov so: 

•• velja  48%,velja  48%,
•• vvččasih velja 25%,asih velja 25%,
•• ne velja 27%.ne velja 27%.

Trditev: Domači ne sodelujejo pri prostočasnih 
aktivnosti.
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 Trditev: Nimam prijatelja za druTrditev: Nimam prijatelja za družženje zanikajo enje zanikajo 
(68%), kot morebitno te(68%), kot morebitno težžavo oz. omejitev pri avo oz. omejitev pri 
izvajanju prostoizvajanju prostoččasnih aktivnostih. asnih aktivnostih. 

Trditev: Nimam prijatelja za druženje.
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 Trditev: Potrebujem pomoTrditev: Potrebujem pomočč pri izvedbi (pomopri izvedbi (pomočč
imam). imam). 

Odgovori klientov so: Odgovori klientov so: 
•• 80%80%--zanikajo potrebno pomozanikajo potrebno pomočč,,
•• 13%13%--potrdijo, da potrebujejo pomopotrdijo, da potrebujejo pomočč,,
•• 7%7%--vvččasih potrebujejo pomoasih potrebujejo pomočč..

Trditev: Potrebujem pomoč pri izvedbi 
(pomoč imam).
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 Pri vpraPri vpraššanju Kakanju Kakššne omejitve, tene omejitve, težžave imate pri izvajanju ave imate pri izvajanju 
prostoprostoččasnih aktivnostih? je bilo nanizanih veasnih aktivnostih? je bilo nanizanih večč tetežžav, ki av, ki 
izhajajo iz posameznika. izhajajo iz posameznika. 

◊◊ To so bile: To so bile: 
•• nimam interesa, nimam interesa, 
•• nimam volje, nimam volje, 
•• nimam koncentracije, nimam koncentracije, 
•• previsoka priprevisoka priččakovanja do sebe, da zmorem vse narediti, akovanja do sebe, da zmorem vse narediti, 
•• preslaba telesna vzdrpreslaba telesna vzdržžljivost, ljivost, 
•• nisem delenisem deležžen dovolj pozornosti od drugih, en dovolj pozornosti od drugih, 
•• nimam dovolj komunikacijskih spretnosti,nimam dovolj komunikacijskih spretnosti,
•• hitro pozabljam stvari,hitro pozabljam stvari,
•• tetežžko razumem. ko razumem. 
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 ŠPORTNO - 

REKREATIVNE  

AKTIVNOSTI 

DRUŽABNE  

AKTIVNOSTI 

KULTURNE  

AKTIVNOSTI 

NZarja+NKorak=N20 VELJA VČASIH 

VELJA 

NE 

VELJA 

VELJA VČASIH 

VELJA 

NE 

VELJA 

VELJA VČASIH 

VELJA 

NE 

VELJA 

TEŽAVE, 

OMEJITVE 

frekvenca frekvenca frekvenca 

nimam interesa 5 4 11 0 4 16 1 4 15 

nimam volje 3 4 13 2 3 15 1 3 16 

nimam 

koncentracije 

2 3 15 0 2 18 0 4 16 

previsoka 

pričakovanja do 

sebe 

3 4 13 / / / / / / 

preslaba telesna 

vzdržljivost 

2 6 12 2 3 15 3 4 13 

nisem deležen 

dovolj pozornosti 

od drugih 

/ / / 4 5 11 / / / 

nimam dovolj 

komunikacijskih 

spretnosti 

/ / / 5 0 15 / / / 

hitro pozabljam 

stvari 

/ / / / / / 5 7 8 

težko razumem / / / / / / 4 5 11 
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 Raziskava je pokazala, da je delovnoRaziskava je pokazala, da je delovno--
terapevtska obravnava na podroterapevtska obravnava na področčju prostega ju prostega 
ččasa pri klientih po hudi poasa pri klientih po hudi pošškodbi glave kodbi glave 
smiselna, saj klienti dosmiselna, saj klienti dožživljajo prosti ivljajo prosti ččas kot as kot 
pomemben del svojega pomemben del svojega žživljenja. ivljenja. 

 DelovnoDelovno--terapevtska obravnava naj poteka v terapevtska obravnava naj poteka v 
domadomaččem okolju, v katerega je potrebno em okolju, v katerega je potrebno 
vkljuvključčevati domaevati domačče in prijatelje ter jih usmerjati k e in prijatelje ter jih usmerjati k 
raznolikim aktivnostim.raznolikim aktivnostim.

ZAKLJUZAKLJUČČEK REZULTATOVEK REZULTATOV
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 Pri delovnoPri delovno--terapevtski obravnavi je potrebno terapevtski obravnavi je potrebno 
upoupošštevati klientovo nekrititevati klientovo nekritiččnost do samega nost do samega 
sebe. Zato je potrebno, da delovni terapevt sebe. Zato je potrebno, da delovni terapevt 
izbere za obravnavo ustrezen pristop in izbere za obravnavo ustrezen pristop in 
strategijo. Poslustrategijo. Poslužžuje naj se tudi dodatnih uje naj se tudi dodatnih 
ocenjevanj, da pridobi konocenjevanj, da pridobi konččno in hkrati realno no in hkrati realno 
oceno klientovega stanja. oceno klientovega stanja. 

 Delovni terapevt naj bo tekom obravnave Delovni terapevt naj bo tekom obravnave 
razumevajorazumevajočč do klienta in naj se zaveda do klienta in naj se zaveda 
njegovega realnega stanja ter subjektivnega njegovega realnega stanja ter subjektivnega 
dodožživljanja.ivljanja.
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 V delovnoV delovno--terapevtski obravnavi se je potrebno terapevtski obravnavi se je potrebno 
usmeriti tudi na usmeriti tudi na šširiršše drue družžbeno okolje, saj le tako beno okolje, saj le tako 
lahko zmanjlahko zmanjššujemo stigmatizacijo teh oseb. ujemo stigmatizacijo teh oseb. 

 Javnost je potrebno osveJavnost je potrebno osveššččati o posledicah ati o posledicah 
popošškodbe glave in preventivno delovati na kodbe glave in preventivno delovati na 
prepreprepreččevanju nastanka poevanju nastanka pošškodb. kodb. 
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HVALA ZA POZORNOST!HVALA ZA POZORNOST!


