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MULTIPLA SKLEROZA 
IN KOGNITIVNE 
MOTNJE

Bolniki z multiplo sklerozo se pogosto pritožujejo nad 
težavami s spominom, iskanjem besed, zbranostjo 
ali sledenjem vsebini pogovora. Vse to so simptomi 
kognitivnih motenj, ki so, prav tako kot telesna invalidnost, 
pomemben znak multiple skleroze.

Kognitivne motnje so prisotne pri 50 do 65 odstotkih bolnikov 
z multiplo sklerozo in se lahko pojavijo kadarkoli v poteku 
bolezni. Pri vsakem bolniku se kažejo na svojstven način. 
Čeprav so večinoma blago do zmerno izražene, pomembno 
vplivajo na življenje bolnikov, saj jih ovirajo pri gospodinjskih 
opravilih, študiju, delovnih obveznostih in socialnih stikih. 

Da bi lahko kognitivne motnje pri multipli sklerozi učinkovito 
obvladali, morajo biti bolniki z njimi ustrezno seznanjeni. 
Seznanjenost s kognitivnimi motnjami pa je pomembna tudi 
za vse, ki prihajajo s takimi bolniki v stik, saj so neprepoznane 
kognitivne motnje pogost vir nerazumevanja in konfliktov 
tako na delovnem mestu kot tudi v domačem okolju. S tem 
namenom bomo v nadaljevanju najprej na kratko spregovorili 
o kognitivnih funkcijah, nato pa predstavili osnovna dejstva 
o kognitivnih motnjah, ki so za multiplo sklerozo specifične, 
navedli kako te motnje prepoznati in ob tem ukrepati; 

predstavili bomo oblike strokovne pomoči, ki so bolnikom na 
voljo in zaključili s praktičnimi nasveti za samopomoč.

Knjižica, ki je pred vami, je namenjena zgolj informiranju in 
ni nadomestilo za obravnavo pri specialistu.

Mateja Baruca, dr. med., specialistka nevrologije, Klinični oddelek za žilne bolezni, Nevrološka 
klinika, UKC Ljubljana
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KAJ SO KOGNITIVNE FUNKCIJE?
Kognitivne funkcije so zapleteni procesi v možganih (t.i. 
višje živčne dejavnosti), ki nam omogočajo sprejemanje, 
obdelavo in izmenjavo informacij z okoljem.

Pri ljudeh se razvijejo individualno. Vsak izmed nas ima 
določene sposobnosti, ki se bolj (t.i. močna kognitivna 
področja), druge pa manj razvijejo (t.i. šibka kognitivna 
področja). Naše kognitivne funkcije veljajo za normalne,  
če nam omogočajo, da se primerno spopadamo  
z vsakdanjim življenjem.

Med najpomembnejše kognitivne funkcije štejemo:
• POZORNOST. To je sposobnost, ki nam omogoča, da 

zaznamo informacije v okolju in jih začnemo predelovati. 
Pozornost je odvisna od naših interesov in potreb in je 
omejena po obsegu. S pomočjo pozornosti se usmerimo  
na pomembne vsebine in vzdržujemo usmerjenost na 
nalogo, ki jo opravljamo, vse ostalo pa ignoriramo.  
Deljena pozornost nam omogoča, da smo hkrati pozorni  
na več virov informacij (npr. sočasno gledanje televizije in 
delo za računalnikom). Pozornost je osnova za delovanje 
drugih kognitivnih funkcij.

• SPOMIN IN UČENJE. Spomin nam omogoča sprejemanje, 
shranjevanje in priklic informacij. Glede na trajanje 
poznamo tri vrste spomina: 
• senzorni spomin (je prehoden; omogoča nam, da za 

zelo kratek čas (do 1 sekunde) zadržimo informacije, ki 
jih zaznamo s čutili (vidom, sluhom, okusom, dotikom)); 

• kratkoročni/delovni spomin (je prav tako prehoden; 
omogoča nam, da si za krajši čas (do 1 minute) zapomnimo 
omejeno količino informacij v aktivni obliki (npr. da si 

med branjem zapomnimo začetek stavka dokler ga ne 
preberemo do konca, …); je omejen po obsegu); 

• dolgoročni spomin (je trajen in neomejen po obsegu).
 Učenje je skupek procesov s katerimi organiziramo 

informacije, ki jih shranjujemo v spominu na tak način, da 
jih lahko po potrebi uporabimo. 

• HITROST PROCESIRANJA INFORMACIJ. Nanaša se na 
hitrost s katero smo sposobni uspešno ponotranjiti nove 
informacije. Normalna hitrost procesiranja informacij nam 
omogoča učinkovito učenje, deljeno pozornost in reševanje 
časovno omejenih nalog. 

• MIŠLJENJE. Mišljenje so procesi, ki nam omogočajo 
upravljanje z informacijami, shranjenimi v spominu. S 
pomočjo mišljenja rešujemo probleme.

• IZVRŠITVENE SPOSOBNOSTI. Služijo nadziranju in 
usmerjanju naše aktivnosti proti zastavljenemu cilju. 
Mednje sodijo sposobnost načrtovanja, pričenjanja 
in prilagajanja vedenja, določanja prioritet, nadzora 
čustvenega odzivanja, uvida v naše vedenje. Izvršitvene 
sposobnosti predstavljajo krmilni sistem preostalih 
kognitivnih funkcij. 

• VIDNOPROSTORSKE SPOSOBNOSTI. Te nam omogočajo 
prepoznavanje predmetov in oseb, sestavljanje predmetov, 
orientacijo v prostoru, presojo razdalj.

• JEZIKOVNE SPOSOBNOSTI. Služijo sporazumevanju z 
okolico. Sem sodijo govor, branje in pisanje. So temeljni 
pogoj za vključevanje v okolje, delo, študij.



6

KAKO MULTIPLA SKLEROZA VPLIVA 
NA KOGNITIVNE FUNKCIJE?
Osnovni pogoj za normalno delovanje kognitivnih funkcij je 
nemoten prenos informacij med različnimi predeli možganov. 
Pri multipli sklerozi vnetje poškoduje prav strukturo, ki 
omogoča normalen prenos signalov med živčnimi celicami, 

t.i. mielinsko ovojnico. Zaradi poškodbe mielinske ovojnice se 
informacije med živčnimi celicami ne prenašajo in tako prihaja 
do okvar, ki poleg telesne invalidnosti povzročajo tudi motnje 
delovanja kognitivnih funkcij.
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KATERE KOGNITIVNE FUNKCIJE 
PRIZADENE MULTIPLA SKLEROZA?

 MOTNJE SPOMINA IN UČENJA so tiste, ki jih bolniki 
najprej sami opazijo. Značilno sta prizadeta delovni spomin 
in dolgoročni spomin za dogodke v bližnji preteklosti. To se 
kaže kot:
• pogosto izgubljanje predmetov (npr. očal, ključev, …);
• pozabljanje kaj ste nameravali kupiti v trgovini
• pozabljanje imen oseb, telefonskih številk;
• pozabljanje načrtovanih obveznosti (npr. dogovorjenih 

sestankov, jemanja zdravila, …);
• pozabljanje posredovanja nujnih sporočil drugim;
• pozabljanje vsebine pogovora, TV oddaj, filma;
• težave z obnovo pravkar prebranega poglavja v knjigi;
• težave z učenjem in/ali priklicem novih informacij (npr. 

bolniki si ne morejo zapomniti informacij o bolezni in 
navodil za jemanje zdravil, …).

 ZMANJŠANA HITROST PROCESIRANJA INFORMACIJ. 
Bolniki niso več sposobni dojemati novih informacij s tako 
hitrostjo kot pred nastopom težav. To se kaže kot:
• težave pri spremljanju vsebine pogovora (bolniki ne 

zmorejo slediti pogovoru tako kot pred nastopom težav);
• težave ali nezmožnost sledenja pouku v šoli ali 

predavanjem na fakulteti; 
• težave z učenjem novih vsebin;
• zmanjšana storilnost na delovnem mestu;
• težave pri opravljanju časovno omejenih nalog.

TRI KLJUČNA DEJSTVA
1. Multipla skleroza običajno ne prizadene vseh kognitivnih funkcij.
2. Določene kognitivne funkcije so pogosteje prizadete, druge le izjemoma. 
3. Bolniki se med seboj razlikujejo po vrsti, številu in obsegu prizadetosti kognitivnih funkcij, kar ima za posledico, 

da so kognitivne motnje, ki jih občutijo, zelo različne in niso niti pri dveh bolnikih enake.

Sledi pregled najpogostejših kognitivnih motenj, ki jih srečamo pri bolnikih z multiplo sklerozo. Ob vsaki motnji so 
navedeni opisi težav, ki jih posamezne motnje povzročajo. Na levem robu opisa težav so kvadratki, ki jih lahko prekrižate, 
če ste pri sebi ali svojcu opazili podobne težave. To vam bo lahko služilo kot predloga za pogovor s strokovnjakom.

Poudariti velja, da imamo vsi občasno težave, opisane v nadaljevanju (npr. ob preobremenjenosti, neprespanosti, …).  
O bolezenskih kognitivnih motnjah govorimo šele, ko se težave ponavljajo in vplivajo na našo vsakodnevno učinkovitost.
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 MOTNJE POZORNOSTI IN KONCENTRACIJE.  
Gre predvsem za motnje vzdrževane in deljene pozornosti, 
ki se kažejo kot:
• težave pri vzdrževanju pozornosti skozi daljše časovno 

obdobje (npr. gledanju filma, branju, učenju);
• »branje v prazno« - posameznik ne ve kaj je pravkar 

prebral;
• povečana dovzetnost za motnje v okolju - ko 

posameznika nekaj zmoti, se težko vrne nazaj k 
dejavnosti, ki jo je pred tem opravljal;

• nezmožnost hitrega premeščanja pozornosti z ene 
dejavnosti na drugo (npr. premeščanje pozornosti med 
telefonskim pogovorom in pisanjem na računalnik);

• težave pri izvajanju več dejavnosti hkrati, npr. 
nadzorovanje majhnega otroka med igro in sočasna 
priprava večerje.

 MOTNJE IZVRŠITVENIH SPOSOBNOSTI so tiste, ki bolnike 
najpogosteje spravijo v težke situacije in ob pojavu katerih 
okolica »sprevidi«, da je z bolnikom nekaj narobe. Sami 
bolniki do teh težav velikokrat nimajo uvida. Kažejo se kot:
• težave pri načrtovanju aktivnosti (npr. počitnic, nakupa 

novega avtomobila);
• težave pri izvajanju kompleksnejših aktivnosti (npr. pri 

kuhanju ne zmorejo pripraviti obroka, ne da bi sledili 
kuharskemu receptu od koraka do koraka);

• težave z določanjem prioritet, organizacijo časa, 
reševanjem problemov (npr. nenačrtno lotevanje 
različnih dejavnosti tekom dneva, tako, da nobena ni 
dokončana);

• nezmožnost spremembe toka mišljenja  
(nefleksibilnost) in posledično ponavljanje enega  
in istega dejanja ali strategije reševanja problema, 
čeprav je ta vidno neučinkovita (finančne težave  
zaradi ponavljajočih napačnih poslovnih  
odločitev);

• ob motnjah izvršitvenih sposobnosti se pogosto 
pojavljajo tudi osebnostne spremembe, kot so 
razdražljivost, pomanjkanje uvida v svoje težave, 
čustvena neuravnovešenost (npr. bolniki iz smeha 
planejo v jok), impulzivno reagiranje in pomanjkljiva 
kontrola nad lastnim vedenjem (npr. nekontrolirano 
nakupovanje, trošenje denarja).
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KATERE KOGNITIVNE FUNKCIJE SO OBIČAJNO OHRANJENE?
Multipla skleroza večinoma ne prizadene:
• osnovne oblike pozornosti (bolniki so večinoma sposobni ohraniti pozornost na en sam dražljaj, če ni zunanjih motenj 

npr. branje knjige v mirnem okolju);
• senzornega spomina in dolgoročnega spomina za dogodke pred nastopom kognitivnih motenj  

(npr. dogodke, ki so se zgodili preden so zboleli z multiplo sklerozo);
• osnovnih jezikovnih sposobnosti (npr. razumevanja besed in stavkov (bralno razumevanje) in sposobnosti preproste 

govorne komunikacije).

 MOTNJE VIDNO-PROSTORSKIH SPOSOBNOSTI se 
pojavljajo pri približno 20 % bolnikov in povzročajo:
• težave s prepoznavanjem obrazov;
• težave z orientacijo med vožnjo vozila;
• zamenjava leve in desne strani;
• težave s presojo razdalj;
• težave s sestavljanjem predmetov po načrtu (npr. 

pohištva, igrač);
• težave s prepoznavanjem predmetov po pisnem opisu;
• težave z razumevanjem kompleksnejših diagramov.

 MOTNJE GOVORA.  
Bolniki opažajo predvsem:
• težave z iskanjem besed med govorom (osebi se zdi,  

kot da bi imela "besedo na koncu jezika");
• težave z besedno fluentnostjo (težko navedejo več 

besed, ki se začnejo z isto črko); bolniki imajo občutek, 
da se jim je zmanjšal besedni zaklad.
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KAKO SO KOGNITIVNE MOTNJE 
POVEZANE Z DRUGIMI VIDIKI 
MULTIPLE SKLEROZE?
Razširjenih je veliko zmotnih prepričanj o tem, kako 
so kognitivne motnje povezane z drugimi vidiki 
multiple skleroze. Velja si zapomniti sledeče:

• Kognitivne motnje se lahko pojavijo kadarkoli v 
poteku multiple skleroze, niso pa nujno prisotne pri 
vseh bolnikih. Obstaja le šibka povezava med trajanjem 
multiple skleroze in pojavom kognitivnih motenj. Čeprav 
se pri večini bolnikov kognitivne motnje pojavijo po 
več letih trajanja bolezni, so raziskave pokazale, da 
se pri nekaterih bolnikih kognitivne motnje pojavijo 
kot prvi ali eden izmed prvih simptomov multiple 
skleroze. Obstajajo pa tudi številni bolniki, ki kljub 
dolgoletni multipli sklerozi nimajo kognitivnih motenj.

• Kognitivne motnje se lahko pojavijo pri katerikoli 
obliki multiple skleroze (tudi benigni) in niso nujno 
povezane s stopnjo telesne invalidnosti. Kognitivne 
motnje se sicer pogosteje pojavljajo pri bolnikih s 
progresivno obliko bolezni in večjo stopnjo telesne 
invalidnosti, vendar pa to ne drži vedno. Pri nekaterih 
bolnikih ugotavljamo hude kognitivne motnje brez drugih 
znakov telesne invalidnosti, pri drugih pa kognitivne 
motnje kljub težki telesni prizadetosti niso prisotne.

• Pojav kognitivnih motenj je posledica ponavljajočih 
se zagonov, kopičenja bolezenskih sprememb, ki 
jih vidimo na magnetno resonančnem (MR) slikanju 
glave in izgube volumna možganov. Tako kot za ostale 

simptome bolezni, tudi za kognitivne motnje velja, da se 
ob zagonu bolezni prehodno izrazito poslabšajo, ko zagon 
izzveni pa se stanje izboljša, vendar nikoli povsem ne 
normalizira. Kognitivne motnje namreč nikoli ne izzvenijo, 
ko se enkrat pojavijo. Ob ponavljajočih se zagonih se v 
možganih prične kopičiti vedno večje število bolezenskih 
sprememb, ki vodijo v propad možganovine in posledično 
izgubo volumna možganov. Poudariti moramo, da se 
pri vseh ljudeh z leti volumen možganov manjša, to je 
del normalnega procesa staranja. Nedavno objavljene 
raziskave pa so pokazale, da se volumen možganov pri 
bolnikih z multiplo sklerozo manjša 3-5-krat hitreje v 
primerjavi z zdravo populacijo. Raziskave so potrdile, 
da sta število bolezenskih sprememb vidnih na MRI 
glave in odstotek izgube volumna možganov pri bolnikih 
z multiplo sklerozo trdno povezana z napredovanjem 
telesne invalidnosti ter poglabljanjem kognitivnih motenj. 

• Kognitivna rezerva ščiti bolnike z multiplo sklerozo 
pred pojavom kognitivnih motenj. Nekateri bolniki 
z multiplo sklerozo kljub velikemu številu bolezenskih 
sprememb in veliki izgubi volumna možganov nikoli ne 
razvijejo kognitivnih motenj. Raziskave so pokazale, 
da se ti bolniki razlikujejo od tistih, ki razvijejo 
kognitivne motnje v lastnosti imenovani kognitivna 
rezerva. Kognitivna rezerva je skupina podedovanih 
in pridobljenih dejavnikov, ki možganom posameznika 
omogoča, da nadomestijo propadle dele z aktivacijo 
preostalih delov. Med podedovane dejavnike kognitivne 
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rezerve (na katere ne moremo vplivati) štejemo večji 
volumen možganov, med pridobljene (ti so odvisni od 
naše aktivnosti) pa štejemo intelektualno dejavnost 
(gojenje številnih interesov, hobijev, branje knjig, šolska 
izobrazba, …). Bolniki z večjo kognitivno rezervo (večjim 
volumnom možganov in bolj intenzivnim intelektualnim 
udejstvovanjem) lahko prenesejo večje število bolezenskih 
sprememb in večjo izgubo volumna možganov, ne da bi 
pri tem razvili kognitivne motnje. Z drugimi besedami to 
pomeni, da intelektualne aktivnosti ščitijo bolnike z 

multiplo sklerozo pred pojavom kognitivnih motenj.

• Kognitivne motnje se lahko pri bolnikih z multiplo 
sklerozo poslabšajo tudi zaradi nekaterih drugih 
dejavnikov. Razpoloženjske motnje, motnje delovanja 
ščitnice, utrudljivost, stres in nekatera zdravila 
(npr. protibolečinska zdravila, pomirjevala, …) lahko 
povzročijo poslabšanje kognitivnih motenj. Obvladovanje 
teh dejavnikov je zato pomemben vidik obravnave 
kognitivnih motenj pri bolnikih z multiplo sklerozo.
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ALI LAHKO ZDRAVIMO KOGNITIVNE 
MOTNJE PRI MULTIPLI SKLEROZI?
Specifičnih zdravil, s katerimi bi lahko zdravili 
kognitivne motnje, pri multipli sklerozi ni.

Imunomodulatorna in imunosupresivna zdravila, 
ki jih sicer uporabljamo za zdravljenje recidivno 
remitentnih oblik multiple skleroze preko 
zmanjševanja števila zagonov in upočasnjevanja 
napredovanja bolezni posredno upočasnijo ali 
celo preprečijo tudi pojav kognitivnih motenj. 
Zgodnje zdravljenje poteka multiple skleroze 
z izbiro učinkovitega imunomodulatornega 
oz. imunosupresivnega zdravila, ki bo čim bolj 
zavrlo bolezenski proces, je zato temeljni pogoj 
za preprečevanje pojava oz. napredovanja tako 
telesne invalidnosti kot tudi kognitivnih motenj.

Druga zdravila (zdravila, ki jih uporabljamo za 
zdravljenje drugih simptomatskih težav (npr. 
utrudljivosti), zdravila za zdravljenje Alzheimerjeve 
demence in poživila), pa na že prisotne kognitivne 
motnje žal niso pokazala večjega učinka. Bolj 
kot zdravila se je pri takih bolnikh kot učinkovita 
izkazala nevrorehabilitacijska obravnava, med 
katero so se bolniki naučili prilagoditvenih 
strategij, s katerimi so lahko premostili posledice 
kognitivnih motenj. Nevrorehabilitacijska 
obravnava je bila učinkovitejša, če so jo bili bolniki 
deležni kmalu po pojavu kognitivnih motenj.
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VLOGA KLINIČNEGA 
PSIHOLOGA PRI 
OBRAVNAVI BOLNIKA 
Z MULTIPLO SKLEROZO
dr. Sanja Šešok, specialistka klinične psihologije, Služba za nevrorehabilitacijo, Nevrološka 
klinika, UKC Ljubljana

Prejetje diagnoze multiple skleroze je za mladega bolnika izredno stresen 
in nepričakovan dogodek, ki sproži občutke žalosti in strahu pred potekom 
in napredovanjem bolezni. Posameznik lahko postane potrt in zaskrbljen, 
pri delu se pogosto utrudi ter se umika socialnim stikom in prostočasnim 
dejavnostim. Če nevrolog ali osebni zdravnik v začetnem obdobju spopri-
jemanja z boleznijo napotita bolnika h kliničnemu psihologu, mu ta lahko 
ponudi psihološko oporo. Tekom slednjega se klinični psiholog v razgovoru 
z bolnikom posveti predvsem razbremenitvi doživljanja trenutne stiske tako, 
da normalizira njegovo trenutno doživljanje ter da bolnik prepozna pozitivna 
življenjska področja, ki so zanj dolgoročno pomembna. 

Poglobljena nevropsihološka obravnava bolnika z multiplo sklerozo pa 
vključuje tudi druge vidike, ki doprinesejo k celostnemu ocenjevanju bol-
nikovega funkcioniranja v vsakdanjem, poklicnem in socialnem življenju. 
Objektivni kognitivni upad (t. j. upad miselnih sposobnosti do te mere, da 
bolnika pomembno ovira pri vsakdanjem delovanju) se sicer zares pojavlja 
pri večini bolnikov z multiplo sklerozo, vendar pa je ta upad med bolniki zelo 
različen ter se spreminja z napredovanjem bolezni. To je pomembna ugo-
tovitev, ki jo ima klinični psiholog ves čas v mislih tekom obravnave, zato 
je vsaka psihološka obravnava individualna, prilagojena posamezniku. 

Kognitivni upad običajno pri bolnikih z multiplo sklerozo napreduje počasi 
(ali pa se ustavi na določeni stopnji). Pogosto se odraža v manj učinkoviti 
koncentraciji in v miselni utrudljivosti. Te težave lahko kasneje privedejo do 
manj uspešne zapomnitve in učenja novih informacij, kar pa si lahko bolnik 
sam bistveno olajša z ustreznimi prilagoditvami. Klinični psiholog v razgovo-
ru z bolnikom običajno poudarja, da je bolnik tekom napredovanja bolezni 
še vedno samostojen in uspešen pri miselnih opravilih, še posebej, če pozna 
svoje težave, jih lahko vnaprej predvidi in posledično prepreči. 

Nevropsihološko obravnavo sestavljata:
1. nevropsihološka ocena, ki jo opravimo, če bolnik ali njegov zdravnik 

prepoznavata težave na področju kognitivnega funkcioniranja. Zajema 
ocenjevanje kognitivnih sposobnosti po posameznih področjih:
• hitrost miselnega procesiranja,
• pozornost,
• spominske, vidnoprostorske in izvršilne sposobnosti.

 Klinični psiholog je pri ocenjevanju, zaradi natančnega poznavanja člo-
vekovega kognitivnega sistema, lahko posebej pozoren na prepletanje 
miselnih sposobnosti z drugimi dejavniki, kot so bolnikova osebnost ter 
njegovo razpoloženjsko stanje. Ocenjevanje kognitivnih sposobnosti je 
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v sklopu nevropsihološke diagnostike objektivno in veljavno, saj temelji 
na uporabi standardiziranih in zanesljivih nevropsiholoških preizkušenj. 
Bolnikovi dosežki tudi niso ovrednoteni sami po sebi, temveč so umešče-
ni glede na njegovo starostno in izobrazbeno skupino. Prednost takšne-
ga ocenjevanja je natančna opredelitev bolnikovih šibkih in močnih spo-
sobnosti, vključno z njihovo stopnjo ter področjem miselnega funkcioni-
ranja. To je pomembno za namen morebitne kasnejše vključitve v proces 
kognitivne rehabilitacije, ki se nanaša na krepitev ohranjenih miselnih 
sposobnosti, ter tudi na razvijanje kompenzatornih strategij, za olajšanje 
vsakodnevnega miselnega dela.

2. učenje kompenzatornih strategij, ki se jih bolnik lahko nauči na podla-
gi pravočasne opredelitve kognitivnih težav. To so načini, kako si olajšati 
miselna opravila v domačem in delovnem okolju ter kako preprečiti mi-
selne težave (npr. uvedba odmorov med miselnimi opravili) ter tudi načini, 
kako te olajšave uporabiti v vsakdanji praksi (npr. kako dejansko razdeliti 
miselno opravilo na dele z vmesnimi odmori). Ponovno se klinični psiho-
log močno prilagaja posamezniku ter ga nauči tistih strategij, ki so zanj 
učinkovite in jim je bolnik naklonjen. Hkrati mu svetuje, kako ohranjati 
vsakodnevno miselno aktivnost, s pomočjo različnih miselnih nalog.

Poznavanje miselnih sposobnosti (ter njihova povezava s stresnimi obreme-
nitvami, razpoloženjem in vzorci osebnostnega funkcioniranja) je v družbi 
še relativno nizko. Kognitivne težave bolnikov z multiplo sklerozo so zato 
mnogokrat spregledane ali pa jih bolniki sami ter njihovi svojci, prijatelji in 
sodelavci napačno pripisujejo depresivnemu razpoloženju in tesnobi. Med 
poglavitnimi takšnimi kognitivnimi težavami, ki se pojavijo zgodaj v poteku 
multiple skleroze, sta npr. visoka fizična in miselna utrudljivost, ki se pogosto 
tudi z vmesnimi počitki ne zmanjšata, ter nihajoča pozornost. Bolniki potre-
bujejo dlje časa za poznana miselna opravila, še posebej pa potrebujejo več 
časa pri učenju novih veščin ter pri zahtevnih miselnih nalogah v motečem 
okolju (npr. v hrupnem okolju na delovnem mestu). Raziskave so potrdile, 
da je miselna utrudljivost del kognitivnega upada v sklopu multiple skleroze 
ter se pojavlja neodvisno od razpoloženjskega stanja. K njenemu vzdrže-
vanju sicer prispevajo tudi manj ustrezna prepričanja ter drugi psihološki 
dejavniki, kot so pripisovanje miselne utrudljivosti ponovnemu zagonu ter 

strah pred njim, tesnoba, negativna in katastrofična pričakovanja, nespeč-
nost, … Pomembno je opozoriti, da lahko klinični psiholog s preizkušnjami, 
ki so prilagojene bolnikovemu trenutnemu kognitivnemu funkcioniranju, na-
tančneje opredeli stopnjo miselne utrudljivosti ter nenazadnje tudi razmeji, 
v kolikšni meri k njej prispevajo preostali psihološki dejavniki. 

V razgovoru s kliničnim psihologom želimo ugodno vplivati na bolnikovo raz-
položenje z več različnih vidikov. V tem procesu sprva ocenimo prevladujoče 
simptome morebitne razpoloženjske motnje, način dojemanja sebe in dru-
gih ter bolnikove kapacitete za spoprijemanje s stresnimi obremenitvami. 
Kasneje se v sklopu kompleksnejšega psihoterapevtskega pristopa posve-
timo prepoznavanju negativnih misli, obvladovanju občutka pomanjkljivega 
nadzora nad potekom bolezni ter zastavljanju realnih kratkoročnih ciljev s 
primernimi časovnimi prilagoditvami. Cilj takšne obravnave je spodbuditi 
bolnikovo prevzemanje lastne aktivnosti v procesu zastavljanja pomembnih 
ciljev ter doseči uspešnost v aktivnostih, ki so zanj pomembne. 

Multipla skleroza predstavlja obremenjujoče bolezensko stanje, ki dolgo-
ročno pri bolnikih vzbuja skrb in niža kvaliteto njihovega življenja. Klinično 
psihološka obravnava je v svetu standardni del obravnave bolnika, tako z 
vidika poglobljenega diagnosticiranja kognitivnih težav, kot tudi v vidika psi-
hoterapevtske obravnave. Na tem mestu velja poudariti, da sta trenutna do-
stopnost in dosegljivost klinično psihološke in nevropsihološke obravnave 
v Sloveniji za bolnike z nevrološkimi boleznimi še nizki, čeprav med bolniki 
zanimanje za tovrstno obravnavo sunkovito narašča. Potreba po kliničnih 
psihologih je v zdravstveni stroki deloma že prepoznana, še vedno pa si 
dolgoročno prizadevamo zagotoviti več kakovostne in strokovne pomoči 
bolnikom z multiplo sklerozo.

Reference:

1. Bol, Y., Duits, A. A., Hupperts, R. M., Vlaeyen, J. W., & Verhey, F. R., 2009. The psychology of fatigue 
in patients with multiple sclerosis: a review. Journal of psychosomatic research, 66(1), pp. 3-11.

2. Lincoln, N. B., Dent, A., Harding, J., Weyman, N., Nicholl, C., Blumhardt, L. D., & Playford, E. D., 
2002. Evaluation of cognitive assessment and cognitive intervention for people with multiple sclero-
sis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 72(1), pp. 93-98.

3. Mohr, D. C., Hart, S. L., & Goldberg, A., 2003. Effects of treatment for depression on fatigue in 
multiple sclerosis. Psychosomatic medicine, 65(4), pp. 542-547.
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KAJ STORITI, ČE STE 
PRI SEBI OPAZILI 
ZNAKE KOGNITIVNIH 
MOTENJ?
Če ste pri sebi opazili znake kognitivnih motenj je 
pomembno, da se o tem pogovorite z vašim nevrologom.

Ključno je, da z iskanjem strokovne pomoči ne odlašate, 
saj je zgodnja obravnava kognitivnih motenj bistveno 
uspešnejša. Priporočljivo je, da se na pogovor z nevrologom 
ustrezno pripravite, saj bo slednji od vas pričakoval, da 
mu boste navedli konkretne primere vaših težav. Pri tem 
si lahko pomagate tako, da nevrologu pokažete poglavje 
KATERE KOGNITIVNE FUNKCIJE PRIZADENE MULTIPLA 
SKLEROZA? na strani 7 te knjižice, kjer ste označili težave, 
ki jih opažate pri sebi. 

V naslednjem koraku vas bo vaš nevrolog za natančno oceno 
kognitivnih funkcij napotil na nevropsihološki pregled. To je 
nenadomestljivo nujen del obravnave, saj je identifikacija 
vaših največjih primanjkljajev predpogoj za oblikovanje 
uspešnega plana nevrorehabilitacije pri kateri se boste 
naučili strategij za učinkovito obvladovanje vaših težav.

NASVETI ZA OBVLADOVANJE 
KOGNITIVNIH MOTENJ
Obstajajo številne strategije s katerimi lahko učinkovito 
obvladate posledice kognitivnih motenj. Med procesom 
nevrorehabilitacije vam bo nevropsiholog pomagal izbrati 
tiste, ki so za vaše težave najbolj učinkovite. 

Sami si lahko pomagate z naslednjimi ukrepi:
1. Skrbno načrtujte dnevne aktivnosti in pri tem upoštevajte 

vpliv utrudljivosti nanje:
• vsako jutro si izdelajte in zapišite dnevni načrt 

obveznosti
• pri načrtovanju dnevnih aktivnosti si ne zastavljajte 

nemogočih ciljev; upoštevajte svojo povprečno dnevno 
zmogljivost

• nalogam postavite prioritete 
• naenkrat se lotite le ene naloge in ne pričnite z drugo 

nalogo dokler prve niste zaključili
• večje naloge si razdelite na manjše, obvladljive dele
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• na seznamu dnevnih obveznosti sproti obkljukajte tiste, 
ki ste jih že opravili 

• najtežjih nalog se lotite v delu dneva, ko ste v najboljši 
kondiciji

• med delom si organizirajte redne odmore
• prilagodite hitrost dela svojim zmogljivostim
• pri delu izmenjujte bolj zahtevne dejavnosti z manj 

zahtevnimi
• v dnevih, ko se dobro počutite ne skušajte preseči 

dnevnih načrtov, saj se v nasprotnem primeru lahko 
zgodi, da boste nato več dni izčrpani in za delo 
nesposobni.

2. Za opravljanje svojih nalog si zagotovite mirno okolje 
(ugasnite radio, televizijo, umaknite se v zasebnost, v 
kolikor to ni mogoče, ljudi v okolici prosite, naj vas med 
delom ne motijo).

3. Vzpostavite rutine, predmete vedno odlagajte na ista, 
vnaprej določena mesta.

4. Naloge, ki jih ne smete pozabiti, si zapišite v opomnik 
mobilnega telefona ali tabličnega računalnika. V kolikor 
niste vešči njihove uporabe, si obveznosti zapisujte v 
planer v katerega se navadite večkrat dnevno pogledati.

5. Vnaprej se pripravite na pomembne razgovore tako,  
da si napišete oporne točke. Na sestankih oz. pogovorih 
si pomembne stvari zapišite; pričnite voditi dnevnik 
pomembnih dogodkov in pogovorov.

6. Pomembnih dejstev si ne skušajte zapomniti dobesedno, 
temveč s pomočjo asociacij (npr. v mislih povežite  
predmet z določeno sliko, …).

7. V kolikor vam med branjem misli tavajo drugam,  
naenkrat berite le krajše odstavke in pri tem izpišite  
ali podčrtajte pomembna dejstva.
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VKLJUČEVANJE 
MEDICINSKE SESTRE 
V SODOBNO 
OBRAVNAVO BOLNIKA Z 
MULTIPLO SKLEROZO
Pri obravnavi bolnika z multiplo sklerozo je priporočljivo, 
da smo pozorni na vse bolnike, še posebej mlade, telesno 
neprizadete. Medicinska sestra, ki sodeluje z bolnikom od 
postavitve diagnoze, lahko bolnika povpraša in mu prisluhne 
ob morebitnih težavah s spominom, iskanjem besed, 
zbranostjo, ali sledenjem vsebin pogovora (t.i. kognitivne 
motnje). 

Dobra praksa je, da je oblikovan multidisciplinaren pristop 
obravnave bolnika z multiplo sklerozo v kliničnih centrih. 
Bolnike obravnava t.i. "MS tim". Zdravnik specialist lahko 
že s kliničnim pregledom postavi sum na obolenje, predvidi 
diagnostične postopke za potrditev diagnoze, ter podrobno 
pozna vsa zdravila, ki lahko danes upočasnijo napredovanje 
ali poslabšanje bolezni. V tim je vključena tudi medicinska 
sestra za multiplo sklerozo, ki je ob bolniku od sprejema na 
oddelek, v času preiskav in seznanitve z diagnozo, in lahko že 
ob uvedbi zdravljenja pri bolniku prepozna kognitivne motnje. 

Ob dejstvu o kronični, neozdravljivi bolezni bolniki šele 
začenjajo spozanavati vse kar jih lahko povezuje ali omejuje. 
Medicinska sestra si prizadeva z bolnikom vzpostavi 
zaupanje in sočutje. V nadaljevanju procesa zdravljenja 
in spremljanja bolnika je to izredno velikega pomena. 
Medicinska sestra za multiplo sklerozo bolnika spremlja in 
mu svetuje tudi ob morebitnih neželenih učinkih zdravil, 
izvaja postopke za spremljanje zdravljenja bolnikov z multiplo 
sklerozo in skupaj z "MS timom" načrtuje kontrolne preglede 
in dodatne diagnostične preiskave. 

V zadnjih letih je ob vseh terapevtskih postopkih za 
spremljanje in diagnosticiranje bolezni pomembno 
predvsem preventivno delovanje za ohranjanje in krepitev 
kompleksnejših, miselnih možganskih funkcij. Vse pogosteje 
se zdravnik specialist odloča za napotitev bolnika s 
kognitivnimi motnjami k kliničnemu psihologu. S pomočjo 
medicinske sestre za multiplo sklerozo se lahko vsak 

Melita Kokol, dipl. m. s., Oddelek za nevrološke bolezni, UKC Maribor
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bolnik aktivno vključuje v posamezna individualna 
svetovanja, v manjše terapevtske skupine za lažji 
vsakdan. Zaradi kompleksnih težav na različnih področjih 
posameznikovega delovanja je smiselno vključevati vse 
strokovnjake, ki lahko pripomorejo k kvalitetnejšemu 
ohranjanju, izboljšanju ali krepitvi zdravstvenega stanja 

posameznika. Medicinske sestre lahko z dobrim 
sodelovanjem in medsebojno koordinacijo "MS tima" 
prispevajo k zadovoljstvu in večji kakovosti življenja osebe 
z multiplo sklerozo in svojcev. Zato je pomembno dobro 
sodelovanje in zaupanje med bolnikom, svojci, medicinsko 
sestro in zdravnikom.
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SKRB ZA ZDRAVE 
MOŽGANE
Kognitivni trening pomeni posameznikovo intenzivno 
dejavnost na miselni ravni, ki ohranja ali izboljša miselne 
sposobnosti na podoben način, kot redna telesna dejavnost 
izboljša splošno fizično pripravljenost. 

Številne študije v svetu so pokazale, da je kognitivni trening 
zaradi plastičnosti možganskih povezav učinkovit tudi 
v obdobju odraslosti. Z njim lahko pripomoremo k višji 
miselni fleksibilnosti, večji hitrosti procesiranja informacij 
ter razvijemo številne nove, uspešne strategije reševanja 
miselnih problemov. To sicer najlažje dosežemo z individualno 
prilagojenim programom kognitivnega treninga, ki upošteva 

bolnikova močna in šibkejša področja, vendar pa je 
pomembno, da si tudi v vsakdanjem življenju vzamemo čas 
za krepitev miselnih sposobnosti. V nadaljevanju vam zato 
predstavljamo miselne naloge, ki so podobne tistim v procesu 
kognitivnega treninga. 

Reference:
1. Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J. in Shah, P. (2011). Short-and long-term benefits of 
cognitive training. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(25), 10081-10086.

2. Smith, G. E., Housen, P., Yaffe, K., Ruff, R., Kennison, R. F., Mahncke, H. W. in Zelinski, E. M. 
(2009). A cognitive training program based on principles of brain plasticity: Results from the Impro-
vement in Memory with Plasticity-based Adaptive Cognitive Training (IMPACT) Study. Journal of 
the American Geriatrics Society, 57(4), 594-603.
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1. relaksacija
2. ena od potreb vsakega 

človeka, vnos hrane v 
organizem

3. krepitev telesnih 
zmogljivosti

4. najpomembnejši del živčevja
5. spodobnost človeka, da v 

možganih ohrani podatke
6. premikanje
7. globoko premišljevanje, 

razmišljanje
8. premikanje iz kraja v kraj
9. uganka, pri kateri je treba 

iz risb stvari, črk ali znakov 
ugotoviti ustrezno besedo 
ali frazo

10. poželenje
11. drug izraz za muziko
12. življenjsko pomembne snovi 

za zdravje
13. z gibanjem povzročen dotok 

večje količine krvi v žile
14. telesno in duševno dobro 

počutje organizma
15. japonska vrsta matematične 

uganke
16. kratko besedilo za 

razvedrilo, uganka

1. S

2. E

3. T

4. Ž

5. P

6. N

7. D

8. P

9. S

10. B

11. G

12. I

13. K

14. Z

15. S

16. E

KREPIMO TELESNO IN DUŠEVNO 
POČUTJE
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KAJ MORA V NAŠ KOVČEK KADAR 
ODPOTUJEMO?
Ljudje radi potujemo, spoznavamo nove dežele in srečujemo prijazne ljudi. Da pa ne bi bilo na potovanju preveč stresno, je 
zelo pomembno , da se nanj dobro pripravimo. V križanki smo skrili pomembne stvari, ki nam na potovanju nikakor ne smejo 
manjkati. Poiščite prave izraze navpično, vodoravno, od leve proti desni in od desne proti levi.

F A D B V M A Č A S I R B S V G

O K N J I G A P T S T O V M R S

T B D I C I T K E S N I P T V A

O C E O K K I J L V E Č S Š T L

A Č M O B I T E L U M V Z Š Ž I

P A F E K E L B O P U C Č D E V

A B G N R S Š T U V K N J I G A

R R H I E E K L A P O K R E G R

A O M J M M R A N E D A B C Č D

T T L K A E J N A V O R A V A Z

ZDRAVILA
DOKUMENTI
KNJIGA
ZAVAROVANJE
KREMA 
KOZMETIKA
TORBA
OBLEKE
INSEKTICID
DENAR
KOPALKE
BRISAČA
ČEVLJI
FOTOAPARAT
MOBITEL
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VODORAVNO:
2. Proteine imenujemo tudi … 
4. Proteinske molekule, ki delujejo kot katalizatorji reakcij v 

našem organizmu in pomagajo pri razgradnji hranil.
5. Obdobje, v katerem mora ženska posebno pozornost 

nameniti vnosu zadostne količine folne kisilne. 
6. Hrana, ki ni toplotno obdelana in je pripravljena le iz 

surovih sestavin. 
7. Pomembna mikrohranila, ki jih vsebuje sadje in zelenjava.
11. Zmanjšan vnos hranil v organizem imenujemo … 
13. Varnostni mehanizem, ki se vključi pri pomanjkanju 

tekočine v organizmu.
15. Glavna sestavina človeškega telesa je bistvenega 

pomena za opravljanje življenjskih funkcij telesa, to je … 
16. Anorganske snovi, ki se iz organizma izločajo z urinom in 

s potenjem.
19. Mineral, ki je poleg kalcija pomemben za ohranjanje 

čvrstih zob.

NAVPIČNO:
1. Kaj je potrebno, da lahko organizem sintetizira vitamin D?
2. Sistemska bolezen skeleta, posledica katere so krhke 

kosti, ki se hitreje zlomijo
8. Mineral, pomemben za močne kosti in zdrave zobe, 

potrebujejo pa ga tudi mišice in živčevje
9. Naravne ali sintetične spojine, ki imajo v primerjavi z 

belim sladkorjem bistveno večjo sladilno moč in majhno 
energijsko vrednost

10. Lipide imenujemo tudi … 
12. Okrajšava za indeks, ki je definiran  

kot telesna masa v kilogramih, deljena s kvadratom 
telesne višine v metrih.

13. Pomemben mineral pri prenosu kisika po krvi, saj veže 
kisik na hemoglobin v rdečih krvničkah.

14. Mineral, pomemben za zdravo živčevje, mišice in kosti, 
sodeluje pa tudi v reakcijah presnove v telesu in pomaga 
pri sproščanju energije iz hranil.

17. Mineral, ki je pomembna sestavina tiroidnih hormonov, 
ki jih izloča ščitnica, zato lahko njegovo pomanjkanje 
povzroči težave povezane z delovanjem ščitnice.

18. Mineral, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in 
zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

HRANILA
Pravilno delovanje funkcij v našem organizmu je odvisno od posameznih hranil: ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob, 
vitaminov, mineralov in vode. Kako dobro poznate hranila?
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ČAS ZA ODDIH!
Med reševanjem križank in ugank nam čas zelo hitro teče. Ste že kdaj med reševanjem pogledovali na uro? Morda ste opazili, 
da so vaše oči postajale utrujene in da je hrbet postajal napet? V takšnih primerih si privoščite krajši oddih. Vaje, opisane v 
nadaljevnaju vam bodo v pomoč, ko boste želeli odpočiti svoje oči in ledveni del hrbtenice. Po opravljenih vajah, pa boste 
nadaljevali z novim zagonom.

SPROSTITE SVOJE OČI
• Položite tople dlani na oči, kot prikazuje slika 1 in se 

poskusite sprostiti. Če so vaše dlani hladne, jih malo 
podrgnite med seboj, da se segrejejo. 

• S površino dlani naredite nekakšno luknjo in jih držite  
pred zaprtimi očmi, kot prikazuje slika 2. Poskusite se 
sprostiti v temi.

• Potem odprite oči pri čemer dlani še vedno držite pred 
očmi, kot prikazuje slika 2.

• Počasi odmaknite dlani izpred oči in nekaj časa glejte  
v dnevno svetlobo.

• Nato začnite mežikati. To bo vzpodbudilo nastajanje  
solzne tekočine.

SPROSTITE LEDVENI DEL HRBTENICE
• Usedite se na sprednjo tretjino stola.
• Zavzemite pokončen položaj in dlani sproščeno  

položite na stegna.
• Nato rahlo vbočite križ kot prikazuje slika 1 in vdihnite.
• Končno naredite hrbet kar se da okrogel, kot prikazuje  

slika 2 in izdihnite.

Opisano vajo ponovite 3 do 5-krat.



Izdajo je omogočil: Novartis Pharma Services, Inc., 
Podružnica v Sloveniji
Naklada: 3.000 izvodov
Datum izdaje: marec 2016



MS-PB-01-03-2016.SI


