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UVOD

Kot vsi drugi uporabniki zdravstvenih storitev imajo tudi osebe 
z okvaro sluha vsaka svojo zgodbo. Pomemben del te zgodbe je 
posebnost vsakega posameznika, povezana s komuniciranjem. Če 
jim prisluhnemo, bomo izboljšali tako njihovo zdravje kot kakovost 
zdravstvene oskrbe.

Osebe z okvarami sluha predstavljajo nezanemarljiv delež populacije, 
kar pomeni, da se vsak, ki dela v zdravstvu, z njimi redno srečuje. Da 
bi omogočili enako kakovostno obravnavo prav vsem uporabnikom 
zdravstvenih storitev, je prav, da znamo pravilno ravnati tudi 
z osebami, ki imajo različne okvare sluha, saj lahko ustrezna 
komunikacija pomembno vpliva na uspešnost zdravstvene oskrbe in 
zdravje posameznika.

Priročnik ni namenjen poglobljenemu in obširnemu razumevanju 
problematike, ampak je zgolj hiter oris najpogostejših okoliščin, 
v katerih se znajdemo v zdravstvu, ter opis primernih ravnanj v 
različnih situacijah. 

S priročnikom želimo pripomoči k lažjemu sporazumevanju 
zdravstvenih delavcev ter oseb z okvarami sluha. Priročnik nikakor 
ne more nadomestiti prisotnosti tolmača v znakovni jezik, lahko pa 
pripomore k boljši komunikaciji v času, preden tolmač prispe in k 
boljši komunikaciji ob prisotnosti tolmača.

Upamo, da bomo s skupnimi močmi pripomogli k boljšem razumevanju 
in bolj kakovostni obravnavi vseh, ki potrebujejo zdravstvene storitve. 

Avtorice
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OKVARE SLUHA

V svojem poklicu vsak dan stopate v odnose z različnimi ljudmi, 
uporabniki zdravstvenih storitev. Med njimi so ali pa bi morali biti tudi 
posamezniki z eno od okvar sluha. Takih prebivalcev je tako v Sloveniji 
kot na ravni Evropske unije približno deset odstotkov.1 Delež se bo v 
prihodnjih letih še povečal, saj se prebivalstvo stara in bo ta skupina 
zelo številčna; vanjo boste morda nekoč spadali tudi sami.  

Okvare sluha delimo v naslednje skupine: gluhi, naglušni, uporabniki 
polžkovega vsadka. Povsem samostojna in specifična skupina ljudi z 
oviranostmi so osebe z gluhoslepoto.

V Sloveniji je okoli 50.000 uporabnikov slušnih aparatov, več kot 200 je 
uporabnikov polžkovega vsadka.2 

V letu 2018 je odločbo o pravici uporabe slovenskega znakovnega 
jezika prejelo 988 oseb iz česar lahko sklepamo, da je v Sloveniji tudi 
približno 1000 gluhih oseb.3

Evidence o številu naglušnih oseb ni.

Glede na prikazane številke bi morali imeti zdravstveni delavci kar 
nekaj izkušenj z osebami z okvarami sluha.

Osebe z okvarami sluha so zelo raznolika skupina ljudi. Vzroki okvar 
so različni, prav tako stopnja in trajanje, možne so tudi kombinacije 
hkratnih okvar ali motenj v razvoju. Tako kot ostali ljudje se med seboj 
razlikujejo tudi po družbenem okolju, izobrazbi, socialno-ekonomskem 
položaju, starosti, spolu, etnični pripadnosti, jeziku, veroizpovedi in 
drugih prepričanjih ter drugih osebnih okoliščinah. Sporazumevajo 
se na različne načine in imajo različne izkušnje, ko gre za področje 
zdravstva. Tudi ljudje z enako okvaro se med seboj zelo razlikujejo. 
Zato vsako osebo obravnavamo z veliko mero spoštovanja, kot 
enkratno in neponovljivo. 

1 Statistični urad RS, 2010; Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

2 Statistični urad RS, 2010; Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

3 Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. 

Skupine okvar sluha in osnovno komuniciranje4

Gluhi Naglušni
Uporabniki 

polžkovega vsadka
Gluhoslepi

Sl
uh

Ne sliši Slušni aparat 
ali ne

Polžkov vsadek Ne sliši ali 
slušni aparat ali 
polžkov vsadek

Go
vo

r

Da ali ne Da, načeloma. 
Dobro, če so se 
okvare pojavile 
pozneje v 
življenju.

Lahko dobro razvit 
ali ohranjen, če 
je polžkov vsadek 
prejel pozneje v 
življenju.

Da ali ne

Ko
m

u-
ni

ka
ci

ja Znakovni jezik 
ali znakovni 
jezik in govorni 
jezik v omejenem 
obsegu

Govor, po 
potrebi znakovni 
jezik

Govor, po potrebi 
znakovni jezik

Individualne 
razlike, 
najučinkovitejši 
je taktilni način 
sporazumevanja

To
lm

ač Da Po potrebi Po potrebi Da, usposobljen 
za tolmačenje za 
gluhoslepe

Je
zi

k

Različne veščine 
obvladovanja 
jezika

Različne veščine 
obvladovanja 
jezika

Različne veščine 
obvladovanja jezika

Različne veščine 
obvladovanja 
jezika

Kako pride do postopne okvare sluha?

Postopna izguba sluha ali okvara sluha ne pomeni le, da ne slišimo 
jakosti, glasnosti zvokov, pač pa tudi določenih frekvenc (višin) 
(kombinacija obojega). Sluh je omejen, če oseba ne prepozna zvokov 
pod približno 25 dB na vseh frekvencah. Avdiogram pokaže najtišje 
zvoke na različnih frekvencah. Višji ko je ta prag ali raven slišnosti, 
večja je okvara sluha. Običajen pogovor med dvema osebama ima 
jakost 65 dB, kosilnica pa okoli 100 dB. Če boste na glasbenem festivalu 

4 Gerenčer Pegan, Simona in Rezar, Petra, Andragoško društvo Slovenije, 2017.
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stali blizu stolpa zvočnikov, boste izkusili hrup jakosti 115 dB, kar že 
lahko poškoduje vaš sluh. Stopnja izgube sluha je definirana glede na 
razpon glasnosti in frekvenc, ki jih lahko slišimo.5

5 Karas, Marek, Jo Laud. 2014. The communication needs of deaf people. Optometry in Practice, 15(1), 19–28.

 Neustrezna zaznamka v kartoteki pacientov z okvaro sluha.

 (Foto: Tanja Giuliatti Davinić, osebni arhiv)

 Pravilni izraz je gluh in ne gluhonem.

Mednarodni znak za okvare sluha 

OSEBE Z OKVARAMI SLUHA IN DOSTOP DO 
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Vsako osebo, vsakega uporabnika zdravstvenih storitev oziroma 
pacienta, je treba obravnavati kot edinstveno, neponovljivo osebo z 
vsemi njegovimi značilnostmi in potrebami. To še toliko bolj velja za 
osebe, ki se spopadajo še z ovirami, kot so okvare sluha. Zato je zelo 
pomembno vedeti čim več o vsakem posamezniku. Vsak ima namreč 
svoje individualne značilnosti in potrebe, ki jih prinašata tako okvara 
kot način življenja. Prav individualne značilnosti in potrebe so temelj 
za ustrezno obravnavo vsakega posameznika.
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V družbi se osebe z okvarami sluha srečujejo z nepoznavanjem 
svojih ovir, predsodki in stereotipi. Ker jim tako materialno kot 
nematerialno okolje pogosto ni prilagojeno, se vanj težko vključujejo 
oziroma so pogosto izključeni iz vseh družbenih dejavnosti. Zaradi 
praks iz preteklosti, ko je bilo pričakovano, da se bodo tudi osebe z 
okvarami sluha oziroma gluhi učili govornega in pisnega jezika, so 
tudi slabo pismeni, nizko izobraženi in ne zasedajo pomembnejših 
vlog v družbi. »Včasih je bilo gluhim težje, saj so bili hitro označeni za 
nepismene. Učitelji so hoteli, da bi gluhi govorili. Roke so morali imeti 
za hrbtom.«6 Posledično različno razumejo besedna sporočila in druge 
grafične oznake, mnogi zaradi strahu ali sramu celo prikrivajo (ne)
razumevanje informacij.7

Kot vsak od nas si tudi osebe z okvarami sluha želijo primerno 
obravnavo in njim prilagojeno komunikacijo. Za ustrezno, potrebam 
uporabnika prilagojeno obravnavo in komunikacijo smo odgovorni 
strokovnjaki, zdravstveni delavci. K temu nas zavezujejo etične 
zaveze naših poklicev kot pravne podlage, ki se dotikajo področja 
zdravstva in okvar sluha. Odgovornost ustanove je, da poskrbi 
za sistematično odstranjevanje ovir in splošno naklonjenost do 
zagotavljanja prilagojene zdravstvene oskrbe, kadar je to potrebno 
(to sega od ureditve prostorov in namestitve pripomočkov do 
usposabljanja zaposlenih).

PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO PODROČJE PRAVIC IN 
DOLŽNOSTI, POVEZANIH Z OKVARAMI SLUHA

14. člen Ustave Republike Slovenije določa, da so v Sloveniji 
»vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.«8

6 Intervju z Ljubico Podboršek, prvo uradno tolmačko za znakovni jezik. Danila Hradil Kuplen, 17. september 2017, RTV 

Slovenija, Val 202.

7 Gerenčer Pegan, Simona in Rezar, Petra, Andragoško društvo Slovenije, 2017.

8 Ustava Republike Slovenije, 14. člen, Uradni list RS, št. 33/1991.

Različni poklici v zdravstvu podobno navajajo v etičnih kodeksih in 
zaprisegah. 

Pomemben je tudi Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).9  
»Pri uresničevanju pravic pacientov po tem zakonu se upoštevajo zlasti 
naslednja načela (ZPacP, 3. člen):

• spoštovanje vsakogar kot človeka in spoštovanje njegovih 
moralnih, kulturnih, verskih, filozofskih in drugih osebnih 
prepričanj;

• spoštovanje telesne in duševne celovitosti ter varnosti;

• varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta, zlasti otroka;

• spoštovanje zasebnosti;

• spoštovanje samostojnosti pri odločanju o zdravljenju;

• spoštovanje osebnosti in dostojanstva, tako da nihče ni socialno 
zaznamovan zaradi svojega zdravstvenega stanja in vzrokov, 
posledic ter okoliščin tega stanja ali zdravstvene oskrbe, ki jo je bil 
zaradi tega deležen.«

Zakon v 6. poglavju govori o pravici do obveščenosti in sodelovanja, 
kjer določa, da ima pacient »pravico, da zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci z njim govorijo ali drugače komunicirajo v 
slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti na območjih lokalnih 
skupnosti, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski 
oziroma madžarski jezik,« (ZPacP, 19. člen) in da »mora zdravnik, 
odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v neposrednem stiku, 
obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi 
sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno« (ZPacP, 
20. člen, 2. točka).

Pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika (SZJ) določa Zakon 
o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)10, ki je stopil v 
veljavo leta 2002, ter sorodni predpisi11. 

9 Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), Uradni list RS, št. 15/08.

10 Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ), Uradni list RS, št. 96/02.

11 Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik (Uradni list RS, št. 

67/2003) in Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 21/2004).
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 »Zakon določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni 
jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico gluhih oseb do 
informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način 
uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem 
vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike 
družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi 
možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.« (ZUSZJ, 1. člen)

Sporazumevanje je temeljna človekova pravica.

KAKO USTREZNO RAVNATI V STIKIH Z OSEBAMI 
Z OKVARAMI SLUHA / KAKO VZPOSTAVITI STIK Z 
OSEBAMI Z OKVARAMI SLUHA?

Če se znajdemo v situaciji, ko ne moremo besedno izraziti, kar 
želimo, ali če ne razumemo, kaj nam govorijo drugi, je to lahko 
zelo zastrašujoče. Še posebno v zdravstvenem okolju, ko je z našim 
zdravjem nekaj narobe. Takrat lahko zaradi obrambnega vedenja, 
ker nas je strah, delujemo tudi agresivno. Kljub temu je v takšni 
situaciji treba vzpostaviti komunikacijo, še preden na primer uspemo 
zagotoviti tolmača v znakovni jezik, oziroma medtem ko ga čakamo. 
To ne velja le v urgentnih situacijah, temveč vsakič, ko se srečamo z 
osebo, ki ne zna jezika (oz. mi ne znamo njegovega). Osebo je treba 
pomiriti in ji pokazati, da nam je mar, ter po možnosti ugotoviti, kako 
lahko pomagamo. Spoštljiv in potrpežljiv odnos je temeljnega pomena.

Če nismo vešči komunikacije z osebo z okvaro sluha, je prav, da ji 
povemo, da smo v dilemi. Osebi je lahko lažje, če nam sama pove, na 
kakšen način ji lahko pomagamo ali kako lahko z njo komuniciramo, 
kakor da to ugotavljamo sami in mislimo, da ravnamo prav. Enostavno 
vprašanje, na primer: »Oprostite, ne obvladam komunikacije z 
gluhimi. Prosim, povejte mi, kako vam lahko pomagam?« lahko reši 
marsikatero zagato.

Osebe z okvarami sluha komunicirajo na različne načine. Pomembno 
je, da jih poznamo in uporabnika o tem vprašamo. Če se sporazumevajo 
s slovenskim znakovnim jezikom, je treba zagotoviti tolmača. Dokler 
ga ni, si pomagamo s spodnjimi priporočili. Osebi z okvaro sluha 
zagotovimo pomoč, kot jo potrebuje.

Ko komuniciramo z osebo z okvaro sluha:

• osebo prijazno opozorimo nase, tako da nežno položimo roko na 
njeno rame ali pa ji pomahamo;

• k osebi z okvaro sluha nikoli ne pristopamo za hrbtom, saj našega 
prihoda ne sliši in se lahko prestraši;

• očesni stik z osebo z okvaro sluha je zelo pomemben; 

• ostanemo v vidnem polju gluhe ali naglušne osebe;

• razdalja med govorcema naj bo 1 do 2 metra;

• če oseba z okvaro sluha stoji ali sedi, tudi sami zavzamemo enak 
položaj;

• prepričamo se, da sta naš obraz in usta dobro vidna, naš obraz naj 
bo dobro osvetljen;
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• ne zakrivamo si ustnic, ne nosimo kirurške maske in ne sklanjamo 
se nad zapiske, medtem ko govorimo;

• izogibamo se sočasnemu govorjenju in pisanju;

• osebo gledamo v oči in ne premikamo glave, saj tako otežujemo 
odgledovanje;

• osebo nagovarjamo neposredno (ne nagovarjamo tolmača ali 
drugega spremljevalca);

• govorimo razločno in jasno;

• govorimo z običajno glasnostjo, razen če nas oseba prosi, naj 
govorimo glasneje – če govorimo zelo glasno, spremenimo tudi 
mimiko obraza in oseba bo mislila, da smo razburjeni;

• pazimo, da smo dobro vidni in da nimamo svetlobe za hrbtom;

• v primeru, da pri pogovoru sodeluje več oseb, naj govori le ena 
oseba in ne vse hkrati;

• sproti preverjamo, ali in kako nas je uporabnik razumel. Tega ne 
naredimo z vprašanjem: »Ali ste me razumeli?« Velika večina ljudi v 
našem okolju iz vljudnosti odgovori pritrdilno;

• če nas uporabnik ni razumel, ponovimo s preprostimi besedami in 
stavki, v skrajni sili narišemo in napišemo;

• izogibamo se dolgim in zahtevnim povedim;

• ob koncu pogovora povzamemo vsebino;

• vzamemo si dovolj časa in smo potrpežljivi;

• če z naglušno osebo komuniciramo po telefonu, poskrbimo, da smo 
v tihem okolju.

NAČINI KOMUNICIRANJA OSEB Z OKVARAMI SLUHA 

Slovenski znakovni jezik

Znakovni jezik je jezik sporazumevanja oseb z okvaro sluha, še posebej 
gluhih oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih 
oseb. Znakovni jezik je vizualno-znakovni jezikovni sistem z določeno 
postavitvijo, lego, usmerjenostjo, gibom rok in prstov ter mimiko 
obraza. Posamezno kretnjo sestavljajo drža prstov, gibanje, mesto 
izvajanja in usmerjenost dlani glede na telo. Skupaj z znakovnim 
jezikom se lahko uporablja tudi prstna abeceda. Znakovni jezik je živ, 
ves čas se spreminja in dopolnjuje z novimi kretnjami. 

 
Znak za sporazumevanje v znakovnem jeziku.   
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Ali ste vedeli, da obstaja več znakovnih jezikov? Slovenski znakovni 
jezik se razlikuje na primer od italijanskega ali angleškega. 

Če gluha oseba prihaja iz druge države, je potrebno dvojno tolmačenje: 
iz slovenskega govorjenega (ali pisanega) jezika v znakovni jezik in v 
znakovni jezik tujega okolja.

Na spletni strani http://www.zveza-gns.si/slovar-slovenskega-znakovnega-
jezika/ najdete slovar slovenskega znakovnega jezika, ki se ves čas 
posodablja.

 
Tolmači za slovenski znakovni jezik

Tolmač za znakovni jezik je oseba, ki gluhim osebam tolmači slovenski 
govorni jezik v znakovnega in slišečim osebam tolmači znakovni jezik 
v slovenski govorni jezik (ZUSZJ, 4. člen). Če ne obvladamo znakovnega 
jezika za sporazumevanje z gluhimi in drugimi osebami z okvarami 
sluha, ki uporabljajo znakovni jezik, moramo zagotoviti tolmača 
za slovenski znakovni jezik. Tolmači za slovenski znakovni jezik so 
profesionalni, certificirani in ustrezno usposobljeni.

Potek tolmačenja v znakovnem jeziku poteka podobno kot tolmačenje 
v druge jezike, s pomembno razliko, da ne sme nič ovirati vidnega polja 
med tolmačem in uporabnikom. Ves čas se moramo zavedati, da se 
pogovarjamo z osebo z okvaro sluha in ne s tolmačem – tolmač je 
le pomoč pri sporazumevanju in prenašanju sporočil. 

Prisotnost tolmača za znakovni jezik je predvsem pravica uporabnika 
zdravstvenih storitev z okvarami sluha. Je pa tudi nujna potreba 
zdravstvenih delavcev, saj moramo in si želimo z uporabniki primerno 
in kakovostno komunicirati.12 

12 Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. NIJZ: 2016, 218–232.

 
Naročanje tolmača za slovenski znakovni jezik

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik 
Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 436 47 92, Fax: 01 436 47 93 

www.tolmaci.si, info@tolmaci.si

Tolmača je za vnaprej dogovorjene obravnave treba naročiti vsaj 3 dni 
prej preko spletnega obrazca, ki je dostopen na http://www.tolmaci.si/

zelim-narociti-tolmaca/ ali s SMS-sporočilom na telefonsko številko 031 
354 600 ali 031 752 554 od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00. 

S tolmači lahko stopite v stik tudi neposredno. Lista tolmačev je 
objavljena na povezavi http://www.tolmaci.si/lista-tolmacev-foto/.

V nujnih primerih lahko uporabite tudi številko klicnega centra. 
Predhodno se registrirate preko spletne strani https://kc.tolmaci.si. 

Deluje 24 ur na dan.

Tolmačenje v vseh postopkih pred državnimi organi, organi lokalne 
oblasti, pri izvajalcih javnih pooblastil oziroma javne službe je za 
uporabnika brezplačno (tudi v zdravstvu). Stroške tolmača v slovenski 
znakovni jezik v javnem zdravstvu krije zdravstvena zavarovalnica, 
pri samoplačniških storitvah pa stroške krije uporabnik sam oziroma 
uporabi vavčer (država gluhi osebi krije stroške tolmača za osebne 
potrebe do 30 ur letno, za dijake in študente do 100 ur). Tolmač, ki 
mora biti registriran pri Združenju tolmačev v slovenski znakovni 
jezik, za svoje storitve v javnem zdravstvu izstavi račun zdravstveni 
ustanovi, ta pa plačani račun predloži zdravstveni zavarovalnici, 
ki javnozdravstveni ustanovi ali nosilcu zdravstvene dejavnosti 
(koncesionarju) povrne stroške tolmača. Tolmači delujejo, kadarkoli je 
treba (podnevi, ponoči, ob koncih tedna in praznikih). 

Oseba, ki potrebuje tolmača, naj bo naročena in sprejeta skupaj s 
tolmačem vedno točno ob načrtovani uri.13

13 ZUSZJ – Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.
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Primer sprejemnega obrazca s posebno rubriko, ki jo izpolni tolmač v 
znakovni jezik. S tem potrdi, da je pomagal pri tolmačenju pogovora 
med gluho osebo ter zdravstvenim delavcem. Na žalost ta rubrika v 
večini primerov ostane neizpolnjena.

Tolmač je pri tolmačenju na zdravstvenem področju zavezan 
k spoštovanju osebne integritete in dostojanstva uporabnika. 
Informacije o zdravstvenem stanju je dolžan varovati kot zaupne, 
enako kot zdravstveni delavci. Tolmačenje naj poteka v prostoru, ki je 
namenjen zaupni komunikaciji zdravstvenega osebja z uporabnikom. 
Pred začetkom tolmačenja tolmač še enkrat seznani vse prisotne o 
svoji vlogi in poteku tolmačenja. Če je mogoče, se udeleženi v tolmaški 
situaciji v prostoru razporedijo v obliki trikotnika. Tolmač stoji poleg 
zdravstvenega delavca in nasproti uporabnika, kar omogoča sočasno 
opazovanje vašega komuniciranja in tolmača.

Zdravstveni delavec gleda uporabnika in mu govori, uporabnik pa 
mora dobro videti tolmača za znakovni jezik. Za vsako situacijo se 
udeleženi v situaciji o položaju v prostoru dogovorijo posebej, glede na 
možnosti, vrsto preiskave itd. V primeru preiskav, kjer tolmač zaradi 
varnosti ne more biti ves čas v istem prostoru ali je njegova vidnost 
slabša, se tolmač in uporabnik dogovorita o posebnih signalih oziroma 
tolmač vnaprej pretolmači navodila.14 

14 Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. NIJZ: 2016, 218–232; ZUSZJ – Združenje tolmačev za slovenski znakovni 

jezik
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Če je v ustanovi na voljo tolmač v znakovni  
jezik, je to označeno s spodnjim znakom.

Znak, da je v vaši ustanovi zagotovljen tolmač. 

Priporočila:

• Preverite, ali je oseba že naročila tolmača.

• Tolmač naj bo profesionalni tolmač (certificiran). Tolmačenje 
uporabnikovih bližnjih oseb je neprimerno in se mu izogibamo. 
Dopustno je le v skrajni sili, ob življenjski ogroženosti, za kratek 
čas.

• Tolmačenje otrok za odrasle je nedopustno. Tolmačiti mora 
odrasla oseba. Tolmačenje otrok ali bližnjih je izhod v sili le v 
primeru življenjske ogroženosti, za čim krajši možni čas.

• Takoj obvestite uporabnika, da je zagotovljeno tolmačenje, in ga 
vprašajte, katerega tolmača potrebuje.

• Uredite primeren prostor – uporabnik mora imeti celoten 
pregled nad prostorom, svetloba naj ne pada na obraz uporabnika, 
primerno osvetljen mora biti tudi tolmač, če je potrebno, poskrbite 
za dodatno osvetljavo.

• Če je tolmačenje daljše od dveh ur, je priporočljivo priskrbeti dva 
tolmača. Poskrbimo tudi za vodo in odmor.

• S sodelavci se usposobite za delo s tolmačem za slovenski znakovni 
jezik in za podporo osebam z okvarami sluha.

• Vedno in ves čas komunicirajte z uporabnikom. Tolmač je le 
pomoč pri sporazumevanju in ne udeleženec pogovora. Ločeno 
dogovarjanje s tolmačem je dopustno samo pred začetkom, ob 
dogovoru o poteku tolmaške situacije. Osebni odnos ves čas 
vzpostavljamo z uporabnikom.

• Ohranite svoj naravni način, glasnost in ton govora, tako kot če 
bi se pogovarjali s slišečo osebo. Tolmač vas bo opozoril, če bo 
potrebna kakšna sprememba. 

• Tolmaču dajte dovolj časa, da pretolmači izrečeno.

• Tolmač mora pretolmačiti vse, kar izrečete. Naslavljajte 
uporabnika neposredno in se izogibajte izrazom: »Povejte ji/mu,« 
»Pojasnite ji/mu.«  
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DOBRA PRAKSA

Če gluha oseba pride k zdravniku brez tolmača, je komuniciranje 
oteženo za oba. Ponekod potrebo po tolmaču prepoznajo tudi 
zdravstveni delavci sami in pri obravnavi želijo prisotnost tolmača, 
kar tudi zabeležijo v sporočilo pacientu.

Zobozdravnik je prepoznal potrebo po tolmaču v znakovni jezik. 
(Foto: Tanja Giuliatti Davinić, osebni arhiv)

MEDICINSKO-TEHNIČNI PRIPOMOČKI, KI JIH 
UPORABLJAJO OSEBE Z OKVARAMI SLUHA

Medicinsko-tehnični pripomočki, ki jih uporabljajo osebe z okvarami 
sluha, do neke mere omogočijo komunikacijo in omilijo težave, ne 

nadomestijo pa sluha in ne odpravijo okvare. Z njihovo pomočjo tako 
naglušni na primer sliši, ne sliši pa čisto vseh glasov in težje zaznava 
odtenke oz. poudarke v povedanem ter ne more določiti smeri, iz 
katere prihaja zvok.

Ali ste vedeli?

Naglušne osebe pogosto ne slišijo glasov, kot so P, H, G, K, F in S, kar 
pomeni, da na primer stavek »Pridi hitro k meni v Gorico« slišijo kot 
»Ridi itro meni v orico«. Naglušne osebe težje prepoznavajo razlike v 

poudarkih, med na primer »Greva na kavo?« in »Greva na kavo!«

Polžkov vsadek ali kohlearni implant

Ta pripomoček se namesti s pomočjo operativnega posega. Imajo ga 
lahko osebe vseh starosti, od dojenčkov do starostnikov. Kljub temu 
ni nujno, da sprejemajo in prepoznavajo vse zvoke, med uporabniki so 
individualne razlike. Na splošno naj bi osebe, ki se jim je okvara sluha 
pojavila pozneje, lažje prepoznavale zvoke.15

(Foto: Tanja Giuliatti Davinić, osebni arhiv)

15 Gerenčer Pegan, Simona in Rezar, Petra, Andragoško društvo Slovenije, 2017.
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Slušni aparat

Ta tehnični pripomoček okrepi zvok iz okolice ter tako osebi z okvaro 
sluha pomaga pri boljšem zaznavanju zvokov. 

(Foto: Tanja Giuliatti Davinić, osebni arhiv)

Indukcijska ali zvočna zanka v ustanovi 

Uporabnikom, ki imajo okvare sluha, lahko zelo pomagamo, če v 
ustanovi uporabljamo zvočno zanko. Gre za posebno zvočno napravo, 
ki govor pretvori v frekvence. Te človek, ki uporablja polžkov 
vsadek ali slušni aparat, lahko sliši. Zvočne zanke uporabljajo mnoga 
podjetja, turistični in tudi javni objekti, žal pa jih zelo redko srečamo v 
zdravstvenih ustanovah, kjer bi bile lahko še pomembnejše. Obstajajo 
fiksne in prenosne zvočne zanke.

Fotografija zvočne zanke – prenosne

T
 Znak za prostor, opremljen z zvočno zanko.  

Svetlobna obvestila v ustanovi

Na hodnikih in v čakalnicah je za osebe z okvarami sluha pomembno, 
da so nameščena svetlobna obvestila. Če se obvestila in informacije, 
klicanje v ambulanto, izpišejo na ekranu, to prepreči marsikatero 
nepotrebno težavo.

(Špela Fistrič, posneto v Zdravstvenem domu Ljubljana, enota 
Bežigrad)

Branje z ustnic

Razširjeno je prepričanje, da znajo osebe z okvarami sluha brati z 
ustnic. Znanje branja z ustnic je raznoliko in omejeno, veliko oseb 
z okvarami sluha tega ne zna. Poleg tega imajo s tem tudi težave, 
predvsem zaradi načina, kako oseba, s katero komunicirajo, govori. 
Težava so tudi glasovi, ki so si med seboj podobni, in jih gluhi različno 
dobro prepoznavajo. 

Branje z ustnic je uspešno, če oseba z okvaro sluha sogovornika že 
pozna, če nima brkov ali brade, če med pogovorom nima ničesar 
v ustih (cigarete, hrane, žvečilnega gumija ipd.), če je prisotna v 
istem prostoru, če je obrnjena k osebi, ki ogleduje, če ne premika 
glave, če hkrati ne govori z drugimi, če je dovolj blizu, če ne govori 
preko ekrana.16 Pri tem se je treba zavedati, da je branje z ustnic zelo 
zahtevno, saj zahteva zelo visok nivo koncentracije in oseba tega ne 

16 Gerenčer Pegan, Simona in Rezar, Petra, Andragoško društvo Slovenije, 2017.
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more početi dolgo. Že 10-minutni pogovor, pri katerem mora oseba 
brati z ustnic, je lahko prezahteven, čeprav je oseba tega vešča. Še 
posebno oseba težko drži zbranost, če je bolna, če jo kaj boli ali je 
poškodovana. Po določenem času ne more več slediti pogovoru in 
izgubi rdečo nit, zato je prisotnost tolmača nenadomestljiva.

Pisno komuniciranje

Podobno kot za branje z ustnic velja za branje in razumevanje 
zapisanega jezika. Znanje oseb z okvaro sluha je zelo raznoliko, zato je 
pomembno ugotoviti, kdaj je to primerno uporabljati in kdaj ne.

Ljudem, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik kot svoj prvi jezik, je 
slovenski pisni ali govorjeni jezik tuj. Stavki so namreč v znakovnem 
jeziku drugačni kakor v pisnem. Zato pisna sporočila in gradiva 
ne morejo nikoli nadomestiti pogovora s pomočjo usposobljenega 
tolmača.

»Podpora osebam z okvarami sluha na spletni strani Programa Svit  
(www.program-svit.si), kjer so sva gradiva na voljo v video obliki v  

slovenskem znakovnem jeziku in so tudi podnaslovljena.«

Sodobne tehnologije lahko zelo olajšajo komunikacijo osebam z 
okvarami sluha, saj jim omogočajo komuniciranje preko SMS-sporočil 
in video klica. 

PRIMER PISNEGA IZRAŽANJE GLUHE OSEBE O OBISKU PRI ZDRAVNICI 

»Prej 22. 9. jaz v torek ob 14 dela zdravnica dala napotnico ze fotokopija potem 
nazaj dala urgenca ne jutri četrtek ob 14 h nazaj moja dr že zaprto ob 15. 
Danes dopust hotela vzemi napotnico v ponedeljek dela popoldne kako 29. 9. 
imam preiskavo za ct in posebno nima nič dala v ponedeljek popoldne dela 
danes ne dela kako napotnico imam živca bolna mislim zaradi napotnico.« 

Primer NEPRAVILNE pisne komunikacije s strani zdravstvenih 
delavcev, napisano ročno na list papirja:

»6 tednov se celi prsni koš. V tem času brez večjih obremenitev (samo 3–4 kg). 
Vam prinesem navodila.«

Primer PRAVILNE pisne komunikacije (samo v nujnih primerih):

»Prsni koš se zdravi 6 tednov. Nosite lahko samo lažje stvari, največ 3 do 4 
kilograme. Prinesel vam bom navodila. Skupaj jih bova prebrala.«
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Primer neustrezne razlage o preiskavah in zdravljenju:

V četrtek sem imela krč levi strani in 
sem šla k osebni zdravnici da je rekla 

imam vnetjo in bakterijo, kr izvide od 
laboratorija in vodo. Sedaj jemljem 

zdravilo Primotren Sedaj je ok

Kaj pa si delala?

Ne vem

Prehlad

Levi strani so mi operirali

Veš

Kdaj? A letos?

Ne vem če je zaradi tega

Ja letos

Ves maščobe so mi vzeli

Ja, ampak ledvica nima veze s tem.

Čudno

Situacija

A nisi dala urin na pregled?
Bakterija je v urinu

Ja

Sem dala urin

In je rekel vse ok

Čaki

Da ti pošljem izvide

Piše, da imaš verjetno UROINFEKT.

Aja kako do tega pride

 Iz zgornjega dialoga je razvidno, da gluha oseba ni razumela 
zdravnice, čeprav se je morda v ordinaciji tako zdelo.

Primer neprimernega pisnega sporočila osebi z okvaro sluha:

Navodila je treba napisati čim bolj na kratko in čim preprosteje. Izrazi, 
kot so prsnica, tešč, premeščen, niso lahko razumljivi, pri opisovanju 
bolečine pa imajo osebe z okvaro sluha nemalo težav, saj prav veliko 
kretenj v znakovnem jeziku za opisovanje bolečin ni.
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Pisno soglasje z razlago za bronhoskopijo. Veliko navodil, soglasij in drugih obrazcev v zdravstvu je večini 
populacije težje razumljivih zaradi nepoznavanja strokovnega 
izrazoslovja. Potrebujejo razlago, ki jo resnično razumejo, in imajo 
pravico do nje. Osebe z okvaro sluha imajo pri tem še dodatno oviro. 
Zato na primer izrazov oziroma postopkov, kot sta bris materničnega 
vratu (obstaja kretnja za maternico in vrat, kretnje za bris ni) 
ali bronhoskopija, ne razumejo, si ju ne predstavljajo oziroma v 
znakovnem jeziku za to ni kretenj. Tolmač za znakovni jezik mora to 
razložiti popolnoma drugače, kot bi to sicer v nestrokovnem jeziku 
razložili osebi brez okvare sluha, na primer bronhoskopija: »Cevka, 
ki gre notri skozi nos, v sapnik in v pljuča /pokaže z rokami obliko 
bronhijev/ in takrat je možno, da težje dihaš.«

Pisna navodila, izvide in druge dokumente ali komunikacijo v pisni 
obliki, ki naj poteka le v skrajni sili, je treba prilagoditi na naslednji 
način:

• besedilo mora biti kratko;

• izogibajmo se strokovnim izrazom;

• če uporabljamo tujke, razložimo njihov pomen;

• izogibajmo se uporabi kratic;

• stavki naj bodo kratki; uporabljajmo enostavčne povedi;

• izogibajmo se rabi prispodob (»Eno jabolko na dan odžene 
zdravnika stran« – angleški pregovor); 

• izogibajmo se nikalnim stavkom.
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Zgodba gluhe osebe o stiku z zdravstvenim osebjem:

»Doživel sem hudo poškodbo vratu. Ker bolečine niso ponehale, sem 
dobil napotnico za bolnišnico za slikanje po postopku CT. Zdravnik na 
oddelku je pokazal, naj se uležem na mizo naprave, potem pa še nekaj, 
a se je medtem obrnil stran, tako da nisem uspel odčitati z ust, kaj mi 
je rekel. Rekel sem mu, da sem gluh in da naj mi ponovi. Zajel je sapo, 
nastavil dlan pred usta v trobento in začel vpiti kot kak Tarzan in se 
sklonil k mojemu ušesu. Nisem čakal na ‘tarzanski krik’, ampak sem 
ga z mahanjem rok ustavil in mu nakazal, naj mi navodilo napiše. In 
res, čez minuto sem lahko bral navodilo naj pri postopku mirujem. 
Napisano je bilo z veliki, gromozanskimi črkami, kot pri prvošolčku.«17

Izkušnja tolmačke za slovenski znakovni jezik:

»Tudi med tolmačenjem se dogajajo čudne stvari. Klicala sem 
zdravnico medicine dela, da k njej prihaja gluh pacient, ki bo 
potreboval tolmača. Mirno mi je odgovorila, da ni problema in da naj 
ga kar prinese s seboj. Ni mi bilo povsem jasno, zakaj naj bi ga prinesel, 
zato sem jo ponovno vprašala o tem, misleč da gre za nesporazum. 
Odgovorila mi je, da je to najbrž ‘tista škatlica, ki prevaja’. Opozorila 
sem jo, da ne gre za škatlico, pač pa za živega človeka, in ji pojasnila, 
da se tolmačenje vidi na televiziji in da tolmači govorijo v znakovnem 
jeziku, z rokami. Njen odgovor je bil, da ne gleda televizije in da še 
nikoli ni ‘tega’ videla. Kljub temu naj pač pride tolmač, če je sploh 
potreben, saj se ona z gluhimi čisto dobro razume. Pripoved gluhega 
je bila seveda drugačna, sicer ne bi prosil za prisotnost tolmača, 
ampak to je že druga zgodba. Nemalokrat sem že doživela, da nekateri 
slišeči posamezniki zavračajo tolmača s pojasnilom, da tolmača ne 
potrebujejo, saj gluhe dobro razumejo. Zavedati se je treba, da smo 
tolmači zaradi gluhih oseb in ne obratno.«18

17 Anekdote iz življenja gluhih in naglušnih, 2010, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Medobčinsko društvo 

gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj.

18 Anekdote iz življenja gluhih in naglušnih, 2010, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Medobčinsko društvo 

gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj.

ČE POVZAMEMO … KAKO RAVNATI V STIKIH Z OSEBAMI 
Z OKVARAMI SLUHA?

• Naša dolžnost je, da uporabnikom zagotovimo sporazumevanje v 
njim razumljivih jezikih in na zanje sprejemljive načine.

• Uporabnika vprašamo, kako se želi sporazumevati, ko se 
dogovarjamo za termin.

• Ponudimo naročanje po elektronski pošti, preko spletnih strani, 
po SMS-sporočilih. Naučimo se uporabljati tehnologijo, ki jo 
uporabljajo osebe z okvaro sluha.

• Uporabnike seznanimo z možnostmi tolmačenja, če ga potrebujejo.

• Usposobimo se za načine komuniciranja z osebami z okvarami 
sluha.

• Usposobimo se za sodelovanje s tolmači za znakovni jezik.

• Usposobimo se za neverbalno sporazumevanje v nujnih primerih.

• V ustanovi zagotovimo besedna svetlobna obvestila.

• V ustanovi zagotovimo namestitev indukcijskih zank.

• V ustanovi morajo biti vsi zaposleni seznanjeni s primernim 
načinom ravnanja in komuniciranja z osebami z okvarami sluha, 
še posebej oseba, s katero so ob vstopu uporabniki najprej v stiku 
(informator, vratar).

• Ustanova naj izvaja presojo dostopnosti in ustreznosti za osebe z 
okvarami sluha.

OSNOVNI NABOR KRETENJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA 
JEZIKA

Nabor kretenj ni nadomestilo za usposobljenega tolmača za slovenski 
znakovni jezik. Z njim si lahko pomagate takrat, ko tolmač še ni 
prisoten.
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• Posamezne besede, imena, priimki, za katere ni znakov v brošuri, 
črkujmo z enoročno ali dvoročno abecedo.

• Uporabljajmo naravno obrazno mimiko, geste in pantomimo.

• Pri nikalnicah odkimavajmo ali premikajmo kazalec ene roke levo 
in desno.

• Pri združenju tolmačev za slovenski znakovni jezik se lahko 
udeležimo tečaja slovenskega znakovnega jezika.

Števila od 1–10 Enoročna abeceda

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

A B C

Č D E

F G H
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Ime Priimek Naslov

Datum rojstva Starost

I J K

L M N

O P R

S Š T

U V Z

Ž
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Teža Dober dan

Višina Nasvidenje

Pridite Vstopite Počakajte

Tolmač

Hvala Prosim

Ste dobro?
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Stranišče Vam je slabo?

Bolečina Tableta

Pregled Rentgen Pomoč

Spredaj Zadaj Operacija

Laboratorij Kri

Dihanje Gluh
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Naglušen Gluhoslep

Zdravnik

Medicinska sestra

Zdravstvena izkaznica

Podpišite tukaj

Injekcija
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POMEMBNI NASLOVI

Video prikaz osnovnih kretenj znakovnega jezika z zdravstvenimi vsebinami 
najdete na naslednji povezavi: http://www.program-svit.si/sl/znakovni-jezik

Spletni Slovar slovenskega znakovnega jezika in povezava do mobilne 
aplikacije: http://www.szj.si/

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik: http://www.tolmaci.si/

Register tolmačev: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_
vzv/slovenski_znakovni_jezik/izvlecek_iz_registra_tolmacev/

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije: http://www.zveza-gns.si/

Društvo gluhoslepih Slovenije: http://www.gluhoslepi.si/

Zavod za gluhe in naglušne: http://www.zgnl.si/

Andragoško društvo Slovenije: http://www.andragosko-drustvo.si/

Dostopnost (informacije o dostopnosti objektov v javni rabi): http://zmoremo.
uirs.si/

Lokalna društva gluhih in naglušnih:

Društvo gluhih in naglušnih Celje: http://www.dgn-celje.si/

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele Krajine: http://www.
gluhinaglusni-dolenjske.net/

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko: http://www.auris-
kranj.si/

Društvo gluhih in naglušnih Koper: http://gluhi-kp.awardspace.com/

Društvo gluhih in naglušnih Koroške: http://www.zveza-gns.si/drustva/dgn-
koroske/

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana: http://www.dgnl.si/

Mestno društvo gluhih Ljubljana: http://www.mdgl.si/

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor: http://www.dgnp-mb.si/

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota: http://www.dgn-
pomurja.si/

Društvo gluhih in naglušnih Posavja: http://www.zveza-gns.si/drustva/dgn-
posavja-krsko/

Društvo gluhih in naglušnih severne Primorske: http://www.dgnsp.si/

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice: http://www.
mdgn-slkonjice.si/

Društvo gluhih in naglušnih Velenje: http://www.mdgnvelenje.si/

DODATNI VIRI 

Priročnik Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za 
razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev: http://www.nijz.si/
sl/publikacije/kulturne-kompetence-in-zdravstvena-oskrba-prirocnik-za-
razvijanje-kulturnih-kompetenc

Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem. Ljubljana: GV založba, 2009.








