
PRISLUHNITE ŽIVLJENU — SEPTEMBER 2017 | 1

PRISLUHNIMO
STROKOVNJAKOM

KaKO 
IzBRatI 
PRaVI 
SLUšNI 
aPaRat?

O SLUHU
IN deMeNcI

PRISLUHNIMO ZDRAVNIKU

Številka 6, SePteMBeR 2017

SLUšNI 
aPaRat 
PRINaša 
VeLIKO 
KORIStI

PRISLUHNIMO ŽIVLJENJU



2 | PRISLUHNITE ŽIVLJENU — SEPTEMBER 2017

Test Widex  
BEYOND™ for  

iPhone 14 days  
for free

CENTROS AUDITIVOS 

 
 
 

• Ker slušni aparat Beyond  omogoča najboljši zvok in povezljivost z vašim pametim telefonom (Iphone in android).

• Beyond omogoča velik nabor funkcij, ki jih uporabniki zlahka osvojijo.

• Kristalno čist, resničen zvok omogoča največje zvočno udobje, ki so ga uporabniki ocenili dvakrat bolje kot zvok drugih slušnih aparatov.

• TRI-LINK™ tehnologija omogoča neposredno in brezhibno povezljivost z vašim telefonom.

• Nova Beyond aplikacija omogoča hitro in enostavno usmerjanje.

• Slušni akustiki v naših slušnih centrih bodo poskrbeli za boljši sluh in brezhibno delovanje slušnega aparata.

UPRAVLJANJE Z VAŠIM 
SLUŠNIM APARATOM JE 
ZDAJ TAKO ENOSTAVNO, 
KOT DA SE OGLASITE NA 
TELEFON

PREIZKUSITE
IN 7 DNI 

BRezPLačNO 
TESTIRAJTE 

WIDEX BEYOND™ 
ZA IPHONE  in 

ANDROID

zaKaj VaM PRIPOROčaMO BRezPLačNO 
teStIRaNje WIdex BeYONd SLUšNeGa aPaRata?

Ponosno predstavljamo

RezeRVIRajte SI BRezPLačNO teStIRaNje še daNeS!
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Ljudje se večkrat znajdemo v 

situaciji, ko je potrebno izbirati 

med različnimi oblikami. Pred 

kratkim sva z ženo kupovala 

avto. Izbira različnih oblik pri 

avtih je velika. Živiva in delava 

v mestu, potrebovala in želela 

pa sva velik avto, zato sva se 

odločila za karavana. Drugače 

bi bilo, če bi živela v hribih —  

verjetno bi se odločila za teren-

sko vozilo.

Zakaj sem opisal nakup avto-

mobila? Velika večina se nas je 

v življenju že srečala z izkušnjo 

nakupa avtomobila in s tem 

z izbiro oblike, ki je ponavadi 

takšna, da je za uporabnika naj-

bolj uporabna, a ni nujno, da je 

tudi najlepša.

Pomembno je, da pri izbiri 

prave oblike slušnega aparata 

zaupamo slušnemu akustiku. 

Ta pozna vse prednosti in sla-

bosti določene oblike in skozi 

pogovor z uporabnikom lahko 

določi optimalno obliko slušne-

ga aparata. Optimalna oblika 

slušnega aparata je odvisna od 

stopnje izgube sluha, od oblike 

sluhovoda, od količine uše-

snega masla, ki se uporabniku 

nabira v ušesu, od športne ak-

tivnosti uporabnika in tudi od 

videza. Ker smo ljudje vizualna 

bitja, veliko uporabnikov gleda 

samo na izgled.

Zavedati se moramo, da je 

glavna naloga slušnega aparata 

povrnitev sluha in razumljivosti. 

Od oblike aparata je odvisno, 

kako je uporabnik zadovoljen 

z uporabo in vzdrževanjem 

slušnega aparata, zato je treba 

zaupati predlogom slušnega 

akustika.
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»Moj dan se zjutraj začne s slušnim aparatom. Če že-
liva skupaj z ženo poslušati radio, potem je nujno, da 
imam slušni aparat, sicer je radio naravnan na previsoko 
glasnost. Jutro nato nadaljujem z jutranjo telovadbo v 
okviru Šole zdravja, ki deluje po vsej Sloveniji. Po vad-
bi strnemo krog in skupaj zapojemo himno — takrat pa 
običajno slušni aparat odstranim, da slišim druge. Če 
imam slušni aparat v ušesu, premočno slišim sebe, kar 
pa za ubrano harmonijo glasov pri petju ni v redu.«

Kako ste prišli do slušnega aparata?
»Televizijo sem poslušal tako naglas, da so jo slišali vsi 
stanovalci v hiši, verjetno pa tudi sosedje. Prav tako ra-
dio. Verjetno je k naglušnosti pripomoglo dejstvo, da 
sem v mladosti velikokrat sodeloval pri pritrkavanju v 
zvoniku — brez zaščite, seveda. Poleg tega sem 19 let 

ČE Bi ljudjE Poznali koRiSTi, Bi SE 
PRej OdLOčILI za SLUšNI aPaRat

Ni bilo ravno preprosto dobiti termina za intervju. Gospod Martin je zelo aktiven in vsekakor potrjuje tisto o 
upokojencih, ki nimajo časa... Dolga leta aktivni glasbenik je zdaj že več kot desetletje predsednik lokalnega 
društva upokojencev. Pa ne samo to — še vedno se ukvarja z glasbo, organizira izlete, kolesari in je nenehno »v 
pogonu« ... Verjetno je odveč razlaga, da bi človek, kot je Martin, res težko funkcioniral, če ne bi dobro slišal.

igral v ansamblu, v katerem je bila jakost glasnosti tudi 
zelo visoka. Pri prvem pregledu sluha so tako hitro ugo-
tovili, da imam težave z razumevanjem višjih frekvenc. 
Iskreno — na slušni aparat se nisem kar takoj privadil. 
Je trajalo kar nekaj časa, da sem ugotovil, da mi redna 
uporaba le-tega prinaša veliko več koristi v primerjavi z 
začetnim nelagodjem. 
Sicer pa upadanje sluha v družbi najprej pričneš reše-
vati s 'PROSIM'. Po trikratnem 'prosim' pa se tega že 
sramuješ in začenjaš slab sluh tajiti. Ko moraš na neko 
vprašanje odgovoriti, te hitro »zasačijo«, da vprašanega 
v resnici nisi razumel... »
Martin je nato (predvsem na prigovarjanje svojih bližnjih) 
odšel do zdravnika, pri katerem je dobil naročilnico za 
slušni aparat. Kljub zavedanju, da mu bo slušni aparat 
koristil, pa čisto gladko vseeno ni šlo ... 

Martin s 
pravnukinjo.
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to, da je imel ansambel nenehno osvežen repertoar glas-
be in da so vedno igrali kaj novega. To je pomenilo, da 
je Martin včasih eno ali dve noči prebedel in se natančno 
naučil novo skladbo ter nato za druge člane ansambla 
priskrbel note — v tistih časih se do not ni prišlo zlah-
ka, zato je za vsako skladbo po posluhu napisal note. 
Martin je tako napisal note za več kot 100 skladb! Za kaj 
takega je vsekakor potreben stoodstotni posluh. Zato je 
človeku, kot je Martin, težko nekaj slišati bolj »na pol«. 
Pa naj gre za običajen govor, za prepevanje ali igranje 
instrumenta. Martin pač sliši tudi tisto, česarvečina ljudi 
ne. Navdušen je nad slovenskimi glasbeniki, saj pravi, da 
se na tem področju stvari izboljšujejo in da imamo v Slo-
veniji kar nekaj zelo kakovostnih glasbenikov. 
»Če igram harmoniko ali pianino, običajno slušni aparat 
snamem, saj mi je sicer preveč glasno. Prav tako ga sna-
mem pri petju — pojem bariton, kar pomeni, da ostale 
pevce spremljam, zato moram bolj kot sebe slišati druge 
pevce, da ustvarimo ubrano petje. Prav tako aparat sna-
mem v zelo glasnem okolju, takrat res lažje funkcioniram 
brez. Sicer pa ga nosim od jutra do večera. Če se use-
dem v avto in ugotovim, da vidim le utripanje smernih 
kazalcev na armaturi, zvoka pa ne slišim, to pomeni, da 
nimam slušnega aparata ...«
Verjetno je tudi Martinov posluh »kriv« za to, da ga po-
časi moti, da z enim slušnim aparatom ne pride do ste-
reo učinka. Zato Martin čaka na pregled pri zdravniku, da 
bo pogledal, kako je s stanjem sluha na drugem ušesu in 
če je primerno, da dobi še en slušni aparat.

za konec pa še nekaj uporabnih nasvetov zadovoljne-
ga uporabnika slušnega aparata:
»Ko te po večkratnem »prosim?« zasačijo, da sogovor-
nika v resnici ne razumeš, je čas za iskreno vprašanje 
o sluhu. Če ob ponavljajočih se težavah še ne obiščeš 
zdravnika, si tako samo podaljšuješ negativno prakso 
»blefiranja«, da je s tvojim sluhom vse v najlepšem redu. 
To pa ima lahko tudi slabe posledice kasneje, ko slušni 
aparat že imaš, saj se med drugim privadiš na zakasnelo 
odgovarjanje.
Ko slušni aparat dobiš, je nujno potrebno, da ga redno 
nosiš. Le tako lahko v celoti občutiš vse njegove pred-
nosti. Pomembno se je zavedati, da sluh tudi s slušnim 
aparatom ne bo isti, kot je bil v mladosti. Tudi vid z očali 
ni nikoli več stoodstoten, da o protezi ne govorim. Tako 
pač je, prej kot to vzameš v zakup, bolje je.
Zavedati se je potrebno, da hitreje kot se za slušni apa-
rat odločiš in ga pridno nosiš, več imaš od tega. 
S slušnim aparatom je potrebno ravnati spoštljivo. To si 

pripomoček, ki izboljšuje komunikacijo in ka-
kovost življenja nasploh, absolutno zasluži!
Ko dobite slušni aparat, bodite pozorni na 
to, kaj je bolje kot prej, kaj vas moti, kako 
se počutite. Le tako boste lahko slušnemu 
akustiku jasno povedali, kaj si želite, akustik 
pa vam bo lahko ustrezno nastavil slušni 
aparat.«

 »Slušni aparat sem na začetku čutil kot tujek. Ni se mi 
zdelo potrebno, da bi ga stalno nosil, saj sem imel ob-
čutek, da še dokaj v redu slišim. No, razumel pač nisem 
vsega. Ko sem po trikrat rekel sogovorniku prosim, pa ni 
bilo več prijetno. Ne za sogovornika ne zame. Približno 
tri leta je trajalo, da sem resnično začutil, da mi slušni 
aparat v predalu prav nič ne pomaga in da lahko hitro 
padem v neprijetno situacijo pretvarjanja, da slišim, v re-
snici pa nisem razumel pogovora.« 

Ga zdaj redno nosite?
»Seveda. Lahko rečem, da sem slušni aparat začel spo-
štovati. Z njim ravnam spoštljivo in se trudim, da ga pri-
merno vzdržujem. Ni dovolj, da samo baterije menjaš, 
potrebno ga je tudi vsak dan očistiti, preveriti filter 
in cevko. Zdaj se mi ne zgodi več, da bi ga pozabil v 
srajčnem žepu, kot se mi je nekajkrat zgodilo na začet-
ku. Preveč cenim njegove prednosti in koristi. Ampak 
do tega lahko prideš le z vztrajnostjo, doslednostjo in 
opazovanjem samega sebe. Če bi ljudje vnaprej vedeli, 
kakšno uporabno vrednost bodo dobili s slušnim apara-
tom, ne bi tako dolgo odlašali in si delali škodo. Navadiš 
pa se ga samo tako, da ga redno nosiš. Bolj pridno ga 
nosiš, hitreje prideš do zavedanja, kakšne koristi ti slušni 
aparat prinaša.«
Še nekaj besed o glasbi, ki Martina spremlja že od malih 
nog. Martin je v sedemdesetih in osemdesetih letih pre-
teklega stoletja igral pri takrat znanem narodnozabav-
nem ansamblu Kovinarji, v katerem se je kalilo kar nekaj 
uspešnih glasbenikov. V ansamblu je igral harmoniko, 
sicer pa je bila njegova glavna zadolžitev, da je skrbel za 

Martin je že 
od malega 
predan 
glasbi.
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TEMnE SEncE 
deMeNce

Izgubiti spomin! Vedeti vedno manj in zmeraj 
več pozabiti. Čas, ko se pretekli dogodki počasi 
brišejo iz možganov in tam ostajata samo 
še zmeda in praznina. Čas, ko živiš samo za 
sedanjost, a že čez nekaj trenutkov ne veš več, kaj 
je bilo prej. Prihodnosti pa ne znaš več načrtovati.

V zelo napredovalni fazi bolezni mnoge osebe z demenco 
ne poznajo več niti svojih domačih niti doma. Ne znajo 
več kuhati, ne razumejo, zakaj se morajo briti, ne znajo 
se obleči in sleči, umiti, oditi na stranišče. Skratka: ne 
morejo več samostojno živeti. Zato potrebujejo 24-urno 
pomoč in skrb ter veliko razumevanja. 
Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije živi na 
svetu več kot 47 milijonov ljudi z demenco, v Evropi 
jih je približno 9 milijonov, v Sloveniji pa okrog 33 
tisoč. Zaradi staranja prebivalstva se bo v prihodnjih 
dvajsetih letih število bolnikov podvojilo. 
»Pri demenci ne gre le za motnje spomina, pač pa 
tudi za spremembe v vedenju in mišljenju ter za 
osebnostne motnje. Bolnik z demenco zna z leti vse 
manj samostojno skrbeti zase, vse bolj je vedenjsko 
težaven, izgublja se doma in še posebej izven doma, s 
svojim ravnanjem pa ogroža sebe in druge. Sobivanje 
s takšnim bolnikom je za svojce običajno izredno 
naporno,« razlaga dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. 
med., specialistka nevrologije in voditeljica Centra za 
kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani.
»Za vse demence je značilno, da gre za kronično 
in napredujočo možgansko bolezen oziroma za 
propadanje možganov, ki prizadene spomin, mišljenje, 
orientacijo, razumevanje, računanje, izražanje, presojo, 
govorjenje itd. Vzrok za nastanek te bolezni ni znan, ve 
pa se, da je demenca zahrbtna bolezen, saj se začne 
mnogo prej, kot se pokažejo znaki. 
Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva bo-
lezen, ki predstavlja več kot 65 odstotkov demenc. 
Najpogostejši prvi znaki demence so slabšanje spo-
mina, dezorientacija in vedenjske spremembe. 

Ko se nam samim zdi, da smo začeli pozabljati ali 
ko nas na to opozorijo drugi, je čas, da obiščemo 
zdravnika. Vzroki za motnje spomina so različni: lahko 
so normalen del starosti, lahko so povezani z depresijo 
in drugimi psihičnimi motnjami, lahko pa so posledica 
jemanja določenih zdravil (nekatera zdravila za lajšanje 
bolečin in tesnobe).«

Kdo ima manj možnosti, da zboli za demenco?
To so visoko izobraženi in tisti, ki se vse življenje 
radi učijo, so od rojstva dvojezični, se veliko gibajo 
na svežem zraku, zdravo jedo, pijejo dovolj vode, ne 
kadijo, ne pretiravajo z alkoholom, ne jemljejo drog, 
imajo primerno telesno težo, živijo mirno, so radi v 
družbi ter gledajo na življenje skozi rožnata očala. 

Kdo ima več možnosti, da zboli za demenco?
To so starejši ljudje, ženske, kadilci, alkoholiki, 
narkomani ter vsi, ki so depresivni, imajo previsok krvni 
tlak, povišane maščobe, preveč sladkorja v krvi (pa ne 
jemljejo zdravil), tisti, ki prebolijo možgansko kap, tisti, 
ki so okuženi z virusom HIV, ki imajo Parkinsonovo 
bolezen, Downov sindrom ali se zastrupijo z ogljikovim 
monoksidom oziroma jim zelo pomanjkuje vitamina B12.

 V SLOVeNIjI je okrog 33 tisoč ljudi z de-
menco. Zaradi staranja prebivalstva se bo 
v prihodnjih dvajsetih letih število bolnikov 
podvojilo.

športne aktivnosti zmanjšujejo tveganje za nastanek 
demence.
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 NajPOGOStejša OBLIKa deMeNce je 
Alzheimerjeva bolezen, kl predstavlja več kot 
65 odstotkov demenc. Najpogostejši prvi zna-
ki demence so slabšanje spomina, dezorienta-
cija in vedenjske spremembe.

Zbolela je mlada, pri 65-ih letih. Na začetku se je vse 
dogajalo dokaj neopazno, pri svojcih pa je s svojimi 
ponavljajoči se vprašanji sprožala predvsem slabo voljo. 
Le kdo si želi, da ga sogovornik že petič v roku ene ure 
vpraša, kaj je jedel za kosilo? Zadeve so se stopnjevale: 
nesoljena ali preveč soljena hrana, zažgana čebula, vedno 
pogostejše iskanje besed in govorjenje, da so ji neki ljudje 
ukradli to ali ono, izgube občutka za čas in prostor.
Približno tri leta je trajalo, da so ji postavili diagnozo. 
Vedeli smo, da demenca pomeni izgubljanje spo mina 
in da je neozdravljiva bolezen, vendar nas je njena 
kompleksnost, kljub vsej prebrani literaturi in nasvetom 
navkljub, pogosto presenetila. Ko bolezen nezadržno 
napreduje, vedno znova spoznavamo, da je potek ravno 
obraten kot pri razvoju otroka. Otrok raste in se razvija 
iz dneva v dan, dementni bolnik pa počasi, a nepreklicno 
izgublja spomin, orientacijo, znanje in veščine, ki jih je 
nekoč obvladal, občutke za zadovoljevanje in opravljanje 
življenjskih potreb (čistoča, žeja, lakota, WC …), ne 
prepozna niti najbližjih svojcev niti samega sebe ter je v 

Članek je povzet po knjigi Temne sence demence avtorice 
Neve Železnik, v katerem avtorica nazorno opisuje, 
kako ravnati, kako pomagati sebi in svojcem, razlaga o 
povezavi med sluhom in demenco ... Številne nejasnosti v 
zvezi s to boleznijo v priročniku pojasnjuje asist. dr. Milica 
Gregorič Kramberger, dr. med, specialiska nevrologije in 
vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki 
v Ljubljani. Več informacij o priročniku najdete na spletni 
strani w ww.zalozbaforma7.si.

tudi druženje spada med pozitivne dejavnike,
ki zmanjšujejo možnosti za razvoj demence.

Pred tremi leti…
Nekega dne sem na tleh v kuhinji zagledala »rjavo klobaso«. Bila je spodobno velika reč, podobna krvavici, ki 
tam ni imela kaj početi (bil je vroč poletni dan), zato sem potrebovala minuto ali dve, da sem ugotovila, kaj 
je. Mami je bila poleg, malo zmedena. Vprašala sem jo, če je tisto na tleh njeno, a je odločno odgovorila, da 
njeno pa že ne in da nič ne ve, od kje se je vzelo. »Klobasa« je bila lepo otrdela, tako da sem jo brez težav za-
vila v časopisni papir in jo nesla v smetnjak. V trenutku sem se spomnila zgodbice o starejšem bratu … Ko so 
ga odvajali od plenic, se je enkrat zgodilo, da se je pokakal na hodniku. Seveda je bila mami huda in mu je (v 
hecu, vendar vzgojno) rekla, da bo moral pojesti tisti rjavi kupček. Brat je za kratek čas izginil, se vrnil z žlico 
v rokah in rekel: »Na, mami, ti papi.«
Sem bila jezna na mami? Ne. Ne morem biti. Do nje čutim brezpogojno ljubezen.    

zadnjih fazah bolezni povsem odvisen od pomoči drugih. 
Naša mama je v domači oskrbi in je 100 % odvisna od nas. 
Včasih se zdi, da slabo sliši, vendar potem ugotovimo, da 
sluh (še) ni prizadet — le vedno več časa potrebuje, da se 
vrne iz svojega sveta, v katerega se pogosto umika. Sreča 
v nesreči je, da je mirna in dobrovoljna (bolniki so lahko 
tudi nesramni, zlobni in agresivni). Osebno verjamem, 
da zato,  ker imamo ves čas od postavitve diagnoze do 
nje lep odnos — ko je vedno bolj nerazumno govorila, se 
nismo norčevali iz nje, med pogovorom jo vedno toplo 
gledamo v oči, ne skrivamo je pred ljudmi in se je ne 
sramujemo, dotaknemo se je, jo pobožamo, v družbi je ne 
ignoriramo. In ona nam našo prijaznost in nežnost vrača 
s smehom in komplimenti, ki jih v časih, ko je bila zdrava 
(in stroga ženska), skorajda nismo slišali.
Čeprav je skrb za mamo izredno naporna, smo srečni, da 
je z nami v domačem okolju.

E. P.

 žiVljEnjE z 
aLzHeIMeRjeM
Je težko, vendar tudi lepo in na trenutke zelo 
ganljivo. Vsak dan, ki ga preživimo v družbi 
naše mame, ki je pred desetimi leti zbolela za 
demenco tipa Alzheimer, je dragocen. dementna oseba 

potrebuje veliko 
nežnosti in 
pozornosti. 
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VPLIV deMeNce Na SLaBše 
SPORazUMeVaNje in VPliV 
SlaBŠEGa SPoRazuMEVanja 
na PoGlaBljanjE dEMEncE

Demenca je v  najširšem pomenu motnja ali 
poslabšanje delovanja možganskih funkcij 
in je trajno napredujoč proces. V laičnem 
svetu se demenca pogosto enači s »starostno 
pozabljivostjo«, kar pa ne drži v celoti, saj ni 
nujno (je pa žal pogosto) povezana s starostjo, 
dementna je namreč lahko tudi mlajša oseba. 
Glede na to, kateri del možganov je prizadet, 
ločimo več vrst demenc. 

Kot vemo, imajo možgani mnogotere naloge, in sicer: 
•	ključne naloge, ki omogočajo preživetje, kot so: di-

hanje, bitje srca, nadzor nivoja sladkorja in kisika v 
telesu, nadzor hormonskega ravnovesja …;

•	naloge, ki za preživetje niso nujne, na primer: spo-
min, mišljenje, orientacija, zaznavanje, razumevanje, 
računanje, predstavljanje, presoja, sposobnost uče-
nja, govor in presoja.  

Če možgani omogočajo samo delovanje nalog prve 
skupine, je bolnikovo življenje res popolnoma okrnjeno 
le na preživetje. Sposobnosti iz druge skupine nalog 
možganov pa nam zagotavljajo tako imenovano »ko-
gnicijo«,  kar lahko prevedemo kot »zavedanje samega 
sebe, svoje okolice in naše interakcije z njo«, ki je sesta-
vljena iz vrste navedenih intelektualnih procesov.

Demenco delimo na več načinov, glede na področje, 
prizadeto v možganih (kjer so najbolj vidni bolezenski 
procesi), ali po vzroku nastanka (vaskularna, metabol-
na, po-poškodbena), veliko nam pa o bolezni pove de-
litev na primarne in sekundarne demence. 
•	Pri primarnih demencah gre za osnovno obolenje 

možganov zaradi žilnega obolenja ali degenerativ-
nega procesa, ki prizadene možgane izolirano.

•	Pri sekundarnih demencah gre za bolezen ali dege-
neracijo celotnega telesa (ali organskega sistema), ki 
prizadene tudi možgane.  

Glede na globino prizadete možganovine v grobem 
ločimo:
•	Kortikalno demenco, pri kateri je moteno predvsem 

delovanje možganske skorje in njenega uvihka v glo-
bino (hipokampusa). Težave se kažejo predvsem na 
področju čustvovanja, spomina in orientacije. Sem 
sodijo Alzheimerjeva bolezen, frontotemporalna de-
menca, ko je prizadet frontalni (sprednji) možganski 
reženj, lahko pa se razširi tudi na temporalni predel 
(senčni). Sem prištevamo še demenco Lewyjevih te-
les in multiinfarktno demenco (oblika vaskularne de-
mence).

•	Subkortikalna demenca je posledica slabšega delo-
vanja dolgih nevronskih povezav in celičnih jeder v 
globini (bazalnih ganglijev). Pojavijo se težave pri 
učenju izvajanja nalog, ki imajo določeno zaporedje 

trudimo se, da nismo nestrpni v komunikaciji, da bolnika 
ne prekinjamo in popravljamo.

Okrnjen sluh lahko vodi do osamljenosti in  
izogibanju družbi.
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(proceduralno učenje), motnje izvajanja hotenih gi-
bov (sem sodijo tudi težave pri govorjenju), motnje 
očesnih gibov, slaba motivacija in upad vseh naštetih 
kognitivnih funkcij ter tudi motnje čustvovanja. Te 
oblike demence se razvijejo pri bolnikih s Parkinso-
novo boleznijo ali Huntingtonovo horeo.

In ravno dobra komunikacija, pri čemer je govorna ko-
munikacija najpogostejša, nam omogoča, da ohranja-
mo svoje zavedanje v okolici in zagotavlja odnose z njo. 
Slišane informacije nas seznanijo s svetom okoli nas, 
sprejemamo sporočila o čustvih in željah oseb okoli 
nas, dogovorimo se lahko za svoje aktivnosti, povemo 
svoje želje in občutja, skratka komuniciramo s svetom 
okoli nas. Sposobnost razumevanja jezika pri normal-
nem procesu staranja naj ne bi bil prizadeta. Manjši 
upad razumevanja v celoti je najverjetneje povezan 
tudi z upadom drugih funkcij (zmanjšanje reakcijske 
hitrosti in upočasnjena analiza informacij). Za dobro 
govorno sporazumevanje moramo imeti primeren sluh, 
ohranjeno »spominsko bazo besed« in zmožnost smi-
selnega odgovora ter sposobnost, da povemo ustvar-
jeno misel. Brez pravega sogovorca, prijetne družbe in 
želje po pozitivnih socialnih stikih vseh vpletenih vse 
to ni možno. Ni potrebno posebej poudariti, da je kom-
binacija slabega sluha z začetno demenco lahko uso-
dna za ohranitev naštetih intelektualnih (kognitivnih) 
procesov, ki nam omogočajo ustrezna čustva (do sebe 

in drugih) ter ustrezno socialno umestitev. Če je sluh 
okrnjen (starostno ali bolezensko), slaboslišna oseba 
ne sliši dobro in predvsem ne more več razumeti be-
sed ter razbrati pomena slišanih stavkov. Tako postane 
osamljena, izogiba se družbi, vse to pa zmanjša zmož-
nost sporazumevanja, osiromaši ji misli in tudi vedno 
manj razmišlja. Ta oseba tudi težje prepoznava nove 
ali stare situacije, znane ali neznane osebe, težje se od-
loča, težko presoja o svojih in tujih dejanjih — rečemo, 
da se je »umaknila v svoj svet«, kot bi nekako otopela. 
Postopoma ne razume več vprašanj, ne razume novic, 
sporočil ali ne uživa več v poslušanju glasbe. Ob na-
predovani izgubi sluha ne sliši več zvonca, alarmnih 
naprav, opozorilnih klicev, lahko pride do nezgode s 
poškodbami. Vse našteto lahko že samo po sebi vodi 
do nastanka demence. 
Prvi znaki demence, kakor tudi izgube sluha, so lah-
ko blagi, tihi in neopazni. Na začetno demenco po-
sumimo, kadar oseba postane pozabljiva, opazijo se 
težave pri govoru, celostni komunikaciji, koncentra-
ciji (usmerjeni pozornosti) in zanimanju za dogodke 
v okolici — živahnosti. Zelo podobni znaki se pojavijo 
tudi pri izgubi sluha brez demence. Osebam z zače-
tno demenco se dogaja, da  pozabijo, po kaj so prišli v 
sobo, kaj so hoteli vzeti iz hladilnika in podobno. Svoj-
ci opažajo, da »iščejo pravo besedo«, da so apatični 
in da jim razpoloženje nepojasnjeno niha. Občasno so 
zmedeni, celo izgubljeni, niso več sposobni opravljati 

Prvi znaki 
demence, kakor 

tudi izgube 
sluha, so lahko 

blagi, tihi in 
neopazni.

demenco je potrebno 
odganjati, še preden se 

pojavijo prvi znaki – tudi 
z zdravim življenjem.
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preprostih opravil (pozabijo, kako se uporablja gospo-
dinjske pripomočke). Osebam z začetno demenco se 
občasno zazdi, da ne vejo več, kako bi prišli domov, 
katera smer je prava. Značilno je tudi, da pogosto po-
novijo isto besedo ali stavek in postanejo boječi, lahko 
se celo počutijo ogrožene. Pri osebah z naštetimi znaki 
in težavami moramo vedno preveriti sluh in razume-
vanje slišanega. Najbolj smiselno je, da se človeka s ta-
kimi težavami usmeri tudi k otorinolaringologu, ki bo 
po kliničnem pregledu naročil še teste sluha (samo za 
dojemanje zvoka in kasneje še za razumevanje besed). 
Pri tovrstnih testih se lahko oceni tudi celotna sposob-
nost sodelovanja. Nemalokrat se opazita obe težavi: 
začetna demenca in izguba sluha. Izguba sluha, ki brez 
pomoči (najpogosteje predpisa in redne uporabe slu-
šnega pripomočka) onemogoča sporazumevanje, le 
še pospeši demenco. Otorinolaringologi nemalokrat 
opazimo dobro slušno zaznavo tonov, a velike težave 
pri razumevanju poslušanega in celo pri razumevanju 
samega pregleda in preiskav. Bolnike s takimi težavami 
usmerimo tudi k nevrologom. 
Zelo pomembno je, da pri osebah, pri katerih sumimo, 
da so že blago dementne, ne obupamo in vlivamo po-
gum vsem, svojcem in bolniku, ter vzpodbujamo ak-
tiven pristop do demence. Kot trdijo strokovnjaki za 
demenco (to so predvsem nevrologi, geriatri, posebej 
izobraženi klinični psihologi in delovni terapevti), so 
izrednega pomena spodbujanje umskih sposobno-
sti, učenje in ohranjanje naučenega. Dementno ose-
bo vzpodbujamo h komunikaciji, reševanju križank, 
igranju šaha, k branju in se nato z njo pogovorimo o 
prebranem. Bolnika vzpodbujamo, da pripoveduje 
svoje spomine, četudi zgodbe že poznamo. Rav-
no pripovedovanje preteklosti jim omogoča, da 
bodo zaradi govorjenja sposobni dlje časa ohra-
njati dogodke v spominu. Bolnikom predlagamo, 
da si skupaj pogledamo stare fotografije in ga 
vzpodbujamo, da nam pripoveduje o spominih 
na kraje in osebe na njih. Za ohranjanje spomina 
je pomembno, da si večkrat ogledamo iste fo-
tografije — če vemo, kaj nam je že povedal o 
njih, poskušamo s podvprašanji ponovno 
izvedeti čim več podrobnosti, ohra-
njenih v spominu. Bolnika moramo 
vzpodbujati tudi h govorjenju in 
se truditi, da nismo nestrpni v ko-
munikaciji, da ga ne prekinjamo 
in popravljamo. Pomembno je 
le, da razumemo osnovno nit 
povedanega. 
Pomembno vprašanje je, ali 
se da demenco preprečiti — 
preložiti ali upočasniti. Stro-
kovnjaki so si složni — de-
menco je potrebno odga-
njati, še preden se pojavijo 

prvi znaki. Ne samo da je potrebno zdravo in aktivno 
živeti, preprečevati je potrebno obolenja srca in ožilja 
ter uravnavati dobro prehrambeno stanje telesa.. 
Na nastanek demence pomembno vplivajo starost, 
stanje po hudih poškodbah in bolezni: 
•	diabetes,
•	povišan krvni tlak in 
•	 izguba sluha.

Iz strokovne literature vemo, da se možnosti za nasta-
nek demence pri osebah, ki imajo srednjo do težko iz-
gubo sluha, povečajo dva do petkrat — še posebej, če 
ne uporabljajo slušnih pripomočkov.
Ključno za odganjanje demence je torej zdravo, zado-
voljno in tudi v zreli dobi aktivno življenje. Spontano 
zanimanje za nove stvari, učenje tujih jezikov, reševa-
nje nalog — torej »možganska telovadba« pa, kot na 
področju mišično-skeletnega dela telesa, obeta »do-
bro kognitivno kondicijo«. Tudi premoščanje zaznav-
nih izgub (redna nošnja očal in s tem ponovno prido-
bljen dober vid) kakor tudi redna uporaba ustreznih in 
dobro nastavljenih slušnih pripomočkov (ki zagotovi-
jo primeren sluh za razumevanje govora) omogočajo 
pravilen in zadosten dotok informacij v možgane.
Ob prvih začetnih znakih demence je potrebno takoj 
poiskati ustrezno strokovno pomoč in tudi pomoč pri-

jateljev ter svojcev. Postopnemu uga-
šanju in pozabi se je potrebno zo-

perstaviti z upanjem, vztrajnostjo 
in optimizmom.

doc. dr. Saba Battelino,
dr. med., 

specialistka
otorinolaringologije
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Slušni akustik Bine Hribar vam na podlagi svojih dolgo-
letnih izkušenj z veseljem svetuje in pomaga pri izbolj-
šanju vašega sluha, izbiri primernega slušnega aparata 
in poskrbi tudi za servis aparatov. Poleg svetovanja, 
prodaje, nastavitve in vzdrževanja slušnih aparatov 
lahko v Kranju opravite tudi brezplačno informativno 
merjenje sluha. V centru vam po meri izdelamo ušesne 
vložke in čepe, prodajamo baterije in pribor za vzdrže-
vanje ter higieno slušnih aparatov.

 BINe HRIBaR,
SLUšNI aKUStIK:
»Pomena sluha in 
komunikacije v našem 
življenju in delu se ljudje 
običajno zavemo, ko imamo 
sami težave ali se srečamo z 

osebo, ki ima težave s sluhom. Hrup je le eden 
od dejavnikov izgube sluha. Vse več ljudi živi 
ali dela v hrupnem okolju, kar lahko vpliva na 
slabšanje sluha. Trendi kažejo, da bo z leti vse 
več svetovne populacije imelo težave s slušno 
prizadetostjo. Podjetje Slušni aparati Widex,  v 
katerem sem zaposlen, je vodilno v svetovnem 
merilu. Že več kot 60 let je specializirano za 
izdelavo slušnih aparatov in pripomočkov. 
V Widexovi poslovalnici v Kranju strokovno 
svetujem pri izbiri ustreznega slušnega aparata. 
Vse slušne aparate znamke Widex vam tudi 
strokovno prilagodim in servisiram. Za skupno 
zadovoljstvo se za vas trudim po najboljših 
močeh, ker ni dovolj samo slišati, pač pa tudi 
razumeti.«

SLUšNI ceNteR KRaNj

Gosposvetstka 10a, Kranj

Tel.: 04 202 84 20

e-mail: info@widex.si

delovni čas: ponedeljek: 11.00—18.00 
  torek – petek: 8.00—15.00

WIdex
V kRanju
Slušni center Widex  se v Kranju nahaja v novem 

prizidku Zdravstvenega doma KRANJ v prvem 

nadstropju na Gosposvetski 10a.
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Naglušni so zato bolj obremenjeni in v mnogo večjem 
stresu. Večina naglušnih težko sprejme dejstvo, da je 
slušni aparat najprimernejša rešitev za odpravo težav. 
To velja tudi za razvitejše države v Skandinaviji, kjer so 
z raziskavo ugotovili, da od spoznanja, da je posame-
znik naglušen, do pridobitve prvega slušnega aparata, 
v povprečju mine 7 let. Pri nas v Sloveniji je to zagoto-
vo tudi več, saj je povprečna starost uporabnikov slu-
šnih aparatov vsaj 10 let višja kot v Skandinaviji.

izBiRa
SLUšNeGa aPaRata

Izguba sluha se v življenju vsakega posameznika 
odraža predvsem kot velika psihična 
obremenitev. Ker sluh večinoma izgubljamo 
počasi, z leti, se ob manjši izgubi sluha pojavijo 
težave v obliki slabše razumljivosti sogovornika. 
Ko je naglušnost večja, se s časom naglušni 
raje izogibajo komunikaciji, saj jih ta psihološko 
močno obremenjuje, večkrat dvomijo, ali so 
pravilno razumeli sogovornika.
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Le redki posamezniki se zavedajo dejstva, da zaradi 
naglušnosti potrebujejo slušni aparat. Večina to spo-
zna po zdravniškem pregledu. Ker te tehnologije veči-
na ne pozna, si v veliki meri želijo oblike, ki bi bila nevi-
dna ostalim ljudem. Tudi slušni akustiki želimo ugoditi 
vsem željam naših strank, vendar pa moramo za najpri-
mernejšo izbiro slušnega aparata upoštevati naslednje 
tri pomembne dejavnike:
•	ADG — meritev sluha,
•	anatomsko obliko ušesa in
•	psihofizične sposobnosti uporabnika.

PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

 PRI VečjIH IzGUBaH SLUHa je včasih ne-
mogoče ugoditi želji po majhnem sluhovo-
dnem slušnem aparatu, ki pokriva le manjše 
ter srednje stopnje izgube sluha.

ADG (avdiogram) je rezultat meritev sluha. Glede na 
izgubo sluha v območju od 500 do 4000 Hz moramo 
izbrati aparat, ki je po ojačitvi primeren tej izgubi. Pri 
večjih izgubah sluha je včasih nemogoče ugoditi želji 

Pri izbiri 
slušnega 
aparata 
je treba 

upoštevati 
več 

dejavnikov.

V avdiogramu 
so prikazani 
rezultati 
meritev sluha.
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po majhnem sluhovodnem slušnem aparatu, ki pokriva 
le manjše ter srednje stopnje izgube sluha.

Anatomska oblika ušesa prav tako vpliva na izbiro apa-
rata predvsem v primerih, ko naglušni želijo vušesno 
ali sluhovodno obliko slušnega aparata. Pri majhnih oz-
kih sluhovodih se pojavi težava, saj je vsa elektronika 
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slušnega aparata v ohišju, ki je v celoti v sluhovodu in 
zahteva določen prostor. Pri zelo majhnih in ozkih slu-
hovodih je to neizvedljivo; tudi zaradi estetskega iz-
gleda se v tem primeru izbere primernejša zaušesna 
oblika. Tudi zaušesni slušni aparati sodobnejših serij so 
lahko zelo diskretni, včasih celo manj vidni kot aparati 
zaušesnih oblik.

Psihofizične sposobno-
sti uporabnika so v več 
primerih, ko si naglušni 
želi majhen in diskreten 
slušni aparat, mnogo 
večja težava, tudi če pri 
sluhu in anatomiji ušesa 

ni ovir. Če naglušna 
oseba slabo vidi, 

če morda nima 
dobrega ob-
čutka za rokovanje, sama zelo težko rokuje s 
slušnim aparatom brez pomoči svojcev. Ker si 

želimo, da bi vsak posameznik v čim večji meri 
sam obvladoval slušni aparat, vedno priporočamo 
obliko, ki bo uporabniku povzročala najmanj težav. 
V podjetju Slušni aparati Widex imamo preko 40 let 
izkušenj pri delu z naglušnimi. Naši slušni akustiki se 
vedno trudijo zadovoljiti želje naših uporabnikov. 
Tudi v zahtevnejših situacijah priporočamo, da sledi-
te priporočilom izkušenih akustikov, da boste lahko 
uspešno uporabljali izbrani slušni aparat. Z veseljem 
vam bomo pomagali tudi potem, ko boste izbrali 

svoj slušni aparat, saj je priporočljivo, da slušne apa-
rate redno vzdržujete v trajanju vsaj šestih let.

 NašI SLUšNI aKUStIKI se vedno trudi-
jo zadovoljiti želje naših uporabnikov. Tudi v 
zahtevnejših situacijah priporočamo, da sledi-
te priporočilom izkušenih akustikov, da boste 
lahko uspešno uporabljali izbrani slušni aparat.

V podjetju 
Slušni aparati 
Widex imamo 

preko 40 
let izkušenj 

pri delu z 
naglušnimi.
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O zdravem sluhu govorimo v celotnem območju od 0 
do 20 dB. Vse, kar je nižje od 20 dB, štejemo za slušno 
prizadetost. Če je vsaj v dveh od štirih najpomebnejših 
frekvenc (500, 1000, 2000 in 4000 Hz) izguba sluha 
večja od 30 dB, lahko zdravnik specialist predpiše slu-
šni aparat, saj je pri taki izgubi sluha sposobnost razu-
mevanja govora že okrnjena.
Določeni zvoki, zlogi in besede imajo izmerjeno fre-
kvenčno območje in glasnost, kot prikazuje slika. Avdi-
ogram na sliki lahko primerjate s svojim avdiogramom 
in preverite, v katerem območju imate največ težav in 
katerih zvokov ne slišite brez pomoči slušnega apara-
ta. Widexovi  slušni aparati imajo že več kot desetletje 
sposobnost izmeriti sluh preko slušnega aparata, kar 
pomeni, da so po frekvenčno in po jakosti prilagojeni 
individualno vsakemu uporabniku posebej. Poleg naj-
sodobnejše tehnologije so prav te sposobnosti tiste, ki 
uvrščajo Widex med vodilne proizvajalce slušnih apa-
ratov, kar potrjuje množica zadovoljnih uporabnikov 
po vsem svetu. 

AVDIOgRAM
Avdiometrija je test preverjanja sluha, rezultat testiranja pa je v obliki 

grafa zapisan na avdiogram. Avdiogram je graf, ki prikazuje slušni prag 
preiskovanca. Sluh merimo v frekvenčnem območju od 125 do 8000 Hz. 

Najpomembnejše je območje govora v območju od 500 do 4000 Hz.

»Zakaj govori tako
nerazločno? 

Ne razumem ga ...«

»Moram preveriti kaj je
z mojim sluhom. 

Ampak kaj če dobim 
slušni aparat? 

Videti bom star ...«

»Ah, spet ne vem kaj se 
pogovarjajo.

Preglasno je ...«

Nekaj mesecev kasneje ... 
Andrej z avdiogramom 
pride v slušni center.

Slušni akustik 
mu razloži kakšne 

slušne aparate 
ima na voljo.

»Khmmmmm....
Vušesnega 

ali zaušesnega?«

Po nekaj dneh...

»Neverjetno je. Slišim!«

ANDREJEVA ZGODBA
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PRISLUHNIMO STROKOVNJAKOM

Ljubljana

Resljeva cesta 32,

tel.: (01) 2345 700

Maribor

Ljubljanska 1a,

tel.: (02) 320 51 75

celje

Linhartova 22,

tel.: (03) 588 30 99

Novo mesto

Šmihelska cesta 3,

tel.: (07) 33 222 66

Koper

Vojkovo nabrežje 1,

tel.: (05) 627 23 54

Kranj

Gosposvetska 10

(1. nadstropje),

tel.: (04) 202 84 20

Murska Sobota

Lendavska 18

(3. nadstropje),

tel.: (02) 526 11 90

Ravne na Koroškem,

Ob suhi 11b,

tel.: (02) 870 53 59

šempeter pri Gorici

Cesta prekomorskih

brigad 62a (1. nadstropje),

tel.: (05) 398 55 94

šempeter v Savinjski dolini

Rimska cesta 70,

tel.: (03) 700 22 00

SLUšNI
ceNtRI

 Moj bližnji ima težave z 
razumevanjem pogovora v 
glasnem in hrupnem okolju.

1. Nikoli

2. Občasno

3. Pogosto

4. Vedno

 Slišati je pritožbe sostanovalcev, 
ker ima moj bližnji zvok na radiu 
ali televiziji naravnan zelo glasno. 

1. Nikoli

2. Občasno

3. Pogosto

4. Vedno

 Moj bližnji ne sliši zvonjenja 
telefona ali hišnega zvonca.

1. Nikoli

2. Občasno

3. Pogosto

4. Vedno

 Moj bližnji težko razume ljudi, če 
govorijo prehitro, nerazločno ali 
če sogovorca ne vidijo v obraz.

1. Nikoli

2. Občasno

3. Pogosto

4. Vedno

 Moj bližnji ima težavo z 
lociranjem smeri zvoka.

1. Nikoli

2. Občasno

3. Pogosto

4. Vedno

Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in dobite okvirno sliko o 
sluhu vašega bližnjega (partnerja, sorodnika, prijatelja ...). Na 
vprašanja odgovarjajte čimbolj iskreno. Če noben odgovor ne 
ustreza, izberite tistega, ki je po vašem še najbolj blizu resnici. 

KaKO dOBRO SLIšI

VaŠ Bližnji?

 Moj bližnji težko sledi 
telefonskemu pogovoru. 

1. Nikoli

2. Občasno

3. Pogosto

4. Vedno

Seštevek točk: _________

Seštejte točke pri odgovorih in 
preverite, kakšno je ocenjeno 
stanje sluha vašega bližnjega. 

če IMate VI aLI Vaš BLIžNjI še KaKšNO dOdatNO VPRašaNje 
V zVezI S SLUHOM, POVPRašajte Naše SLUšNe aKUStIKe. Na 
VOLjO SMO VaM V deSetIH SLUšNIH ceNtRIH PO SLOVeNIjI.

 MaNj KOt 9 tOčK: 
Kaže, da je sluh vašega bližnjega 
v dobrem stanju. Enkrat letno pri-
poročamo testiranje sluha.

 RezULtat Med 10 IN 16 tOčK:
Rezultat kaže na to, da bi vaš bli-
žnji lahko imel težave s sluhom, 
zato priporočamo testiranje slu-
ha v slušnem centru ter po potre-
bi obisk zdravnika. 

 17 IN Več tOčK:
Priporočamo obisk zdravnika in 
pregled pri ORL specialistu. Če 
bo potreben slušni aparat, se 
nato oglasite v enem od naših 
slušnih centrov po Sloveniji.

RezULtatI



UPORaBNIKU PRIjazeN

Samo BEYOND ima aplikacijo, 
ki omogoča upravljanje 
»na dotik«, s čimer skrbi za 
nemoteno komunikacijo v 
vseh slušnih pogojih.  

Dana, modna svetovalka, Widex BEYOND™ uporabnica
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Raziščite WIDEX BEYOND na widex.pro/beyond

POPOLN PReGLed

Aplikacija slušnega aparata 
BEYOND omogoča nadzor 
vašega slušnega aparata 
neposredno preko pametnega 
telefona. S  telefonom 
lahko uravnavate glasnost, 
usmerjenost in barvo zvoka 
ter še mnogo drugih stvari.

PRePROStO POVezaNI

Slušni aparat je povezan z 
vašim mobilnim telefonom, 
tako da ste hitro in enostavno 
povezani s telefonskimi klici, 
glasbo in drugimi zvoki — vse 
pa slišite jasno in čisto.

aPLIKacIja PO MeRI

Z BEYOND aplikacijo lahko 
spreminjate programe, 
prilagajate slike in ozadja 
na telefonu ali si ustvarite 
podlago za govor in glasbo.

ŽIVLJENJE BREZ MEJA

“taKOj OPazIM
  StIL, KO NEKAJ VIDIM!”


