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DIAGNOSTIČNA DOKUMENTACIJA





KDO NAPIŠE 
DIAGNOZO?

NEVROPSIHIATER PSIHOLOGLOGOPED



POTRDILO

≠

KLINIČNA DIAGNOZA

≠

FUNKCIONALNA DIAGNOZA



• Potrdilo je dokument s pravno vrednostjo, ki potrjuje pravico
zainteresirane osebe do uporabe predvidenih ukrepov;

• Klinična diagnoza je poročilo, potrjuje prisotnost patologije ali motnje;

• Funkcionalna diagnoza opisuje delovanje otroka, dopolnjuje klinično 
diagnozo.



POMEMBNOST DIAGNOZE

• Namen je zagotoviti popoln opis otroka:

- podatki, ki jih pridobimo iz različnih virov;

- profil sposobnosti posameznika;

• Za uporabo kompenzacijskih pripomočkov;

• Diagnoza mora dati napotke globalnega delovanja posameznika, 
predvsem pa označiti:

- težave 

- močne točke



STRUKTURA FUNKCIONALNEGA POROČILA
• PODROČJA:

- Kognitivni del
- Čustveno odnosni del
- Jezikovni del
- Čutne zaznave
- Motorične sposobnosti
- Nevropsihološki del
- Avtonomija/samostojnost



VSEBINA KLINIČNEGA POROČILA

• Anamneza

• Psihodiagnostično ovrednotenje

• Ovrednotenje spretnosti

• Kognitivni in nevropsihološki profil

• Diagnoza in kode ICD-10

• Predlogi in napotki

• Kompenzativna sredstva in pripomočki



Deli Vsebina

Anamneza Preverjanje prisotnosti nekaterih
temeljnih znakov v zgodovini
otroka,zgodnji znaki, glavne stopnje
razvoja ... 

Psihodiagnostično ovrednotenje Na podlagi kliničnega intervjuja in
opazovanje otrokovega vedenja

Ovrednotenje šolskih veščin Vrednotenje branja, pisanja, računanja

Ovrednotenje kognitivnega ali 
nevropsihološkega profila

Spomin, jezikovni razvoj, pozornost, 
izvršilne funkcije, kognitivni profil...

Šolske informacije Informacije s strani učitelja, profesorja

Diagnoza in kodeksi ICD-10 Od pridobljenih rezultatov dobimo 
diagnozo, ki je sestavljena iz posebnega 
kodeksa

Predlogi in napotki Predlogi in napotki za pomoč, priporočila 
za vsakodnevno delo, pridobitve dodatne 
strokovne pomoči...

Kompenzativna sredstva in pripomočki Predlogi v skladu z veljavno zakonodajo





Koda ICD-10 Definicija ICD-10 Vrsta težav

F81.0 Specifična  motnja branja Disleksija

F81.1 Specifična motnja pisanja Disortografija

F81.2 Specifična motnja 
računanja

Diskalkulija

F81.8 Specifična motnja, ki se 
kaže na ravni vidno-
motoričnih procesov

Disgrafija

F81.3 Mešana motnja pri šolskih 
veščinah

SUT + ….

F84.0 Pervazivne razvojne 
motnje

Avtizem

F90.0 Motnja pozornosti in 
hiperaktivnosti

ADHD

F70 Duševna manjrazvitost Blaga duševna 
manjrazvitost

..... ..... ....



Točke ZStandardni 
odklon

Procent

STATISTIČNI POJMI



STANDARDNI 
ODKLON

• Označuje odklon podatkov od 
aritmetične sredine, koliko oseba
odstopa nad ali pod povprečno 
uspešnostjo posameznikov iste 
starosti.



STANDARDNI ODKLON

Lahko prevzame te vrednosti: 

• Podpovprečna vrednost:

- Od 0 do -1 v povprečju

- Od -1 do -2 nekoliko pod povprečjem

- Nad -2 precej nižje od povprečja

• Nadpovprečna vrednost:

- Od 0 do +1 v povprečju

- Od +1 do +2 nekoliko nadpovprečjem

- Nad +2 precej višje od povprečja



PROCENT

• Označuje odstotek uspešnosti v primerjavi z določeno populacijo.

• 1° procent: 99% populacije je uspešnejša

• 5 ° procent: 95% populacije je uspešnejša

• 50 ° procent: v povprečju

• 95 ° procent: samo 5% populacije je uspešnejša

• Odvisno od testa je navedena odrezana vrednost (cut-off), pod katero
se učinkovitost šteje za pomanjkljivo ali uspešno



TOČKE Z

• Vrednost razdalje od povprečja uspešnosti.

Z USPEŠNOST

< -2 Precej nižje od povprečja

-2 <Z< -1 Nekoliko podpovprečjem

-1 <Z< +1 V povprečju

+1 <Z< +2 Nekoliko nadpovprečjem

> +2 Precej višje od povprečja



MERILA UČINKOVITOSTI

• CCR: popolnoma doseženo merilo

• PS: dovolj učinkovito

• RA: zahteva pozornosti

• RII: zahteva takojšnega posredovanja



• Za izvedbo klinične diagnoze morajo biti ocenjeni naslednji vidiki:

- splošna kognitivna raven

- vrednotenje šolskih spretnosti:branje, pisanje, računanje



KOGNITIVNI PROFIL
VREDNOTENJE ŠOLSKIH 

SPRETNOSTI

WISC IV WAIS
RAČUNANJEPISANJEBRANJE

LEITER

DDE -2DDE -2TEST MT BDEAC-MT



WISC IV



WISC IV

• Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (4 izdaja)

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke je namenjena
individualnemu ugotavljanju inteligentnosti otrok, odkrivanju
specifičnih potencialov na osnovi štirih faktorsko osnovanih indeksih.

- Besedno razumevanje

- Zaznavna organizacija

- Delovni spomin

- Hitrost obdelave

Primerna je za starost 6 do 16,11 leta.





BESEDNO RAZUMEVANJE (ICV)

Ocenjuje veščine oblikovanja besednih konceptov, izražanje odnosov 
med koncepti, bogastvo in natančnost pri definiciji besed, razumevanje 
družbenih konvencij in znanja, povezanega s kulturo.

- oblikovanje besedil

- Splošni izrazi

- Razumevanje besedil, navodil...



ZAZNAVNO SKLEPANJE (IRP)

• Meri sposobnost organizacije in pravilnega razmišljanja o uporabi 
vizualnih informacij, sposobnost sklepanja za prepoznavanje in 
uporabo pravil, povezana s tekočim razmišljanjem in percepcijo.

- Problem Solving

- Organizacija dela



DELOVNI SPOMIN (IML)

• To je merilo zmogljivosti shranjevanja informacij, spretnost 
razumevanja in manipuliranja besednih in vizualnih informacij na 
duševni ravni.

- Pisanje

- Spomin....



HITROST OBDELAVE (IVE)

• Ocenjuje spretnosti pri raziskovanju, razločevanju in naročanju 
preprostih vizualnih informacij hitro in učinkovito.

- Počasna izdelava

- Vključevanje informacij

- Simboli

- Branje



IQ

• Statistični izraz IQ temelji na normalni porazdelitvi spremenljivke inteligence, ki ugotavlja, da je 
povprečje populacije pri vrednosti 100 in da ima standardni odklon +/- 15 točk.



SKUPNI REZULTAT IQ 



Katere so koristne informacije za šolo?

• IQ: informacije o kognitivnem globalnem delovanju;

• ŠOLSKE SPRETNOSTI: informacije glede branja, pisanja, matematike, 
metode učenja;

• SPOMIN: informacije spominskih sposobnosti;

• POZORNOST: informacije glede trajne pozornosti, raztresenost in 
utrujenost pri opravljanju nalog;

• IZVRŠILNE FUNKCIJE: informacije glede organizacijskih spretnosti in 
načrtovanja;

• ČUSTVENI IN ODNOSNI VIDIKI: informacije o samopodobi, občutku 
samoučinkovitosti in družbeni odnosi.



VELJAVNOST DIAGNOZE



SUT?BES?



BES

Otroci s posebnimi 
potrebami 

(zakon 104/92)

Otroci s specifičnimi 
težavami

(SUT,ADHD..)

Socialna-ekonomska 
pomankljivost,

jezikovna pomankljivost, 
kulturna, čustvena...



OTROCI Z UČNIMI TEŽAVAMI

• Duševna manj razvitost:

miselno delovanje podpovprečjem, IQ pod 70 ali manj, težave v komunikaciji,
socilnih spretnosti in skrbi zase;

• Specifične učne težave:

specifične učne težave so težave, ki otroka ovirajo pri osnovnih šolskih veščin
(branja, pisanja oz. pravopisa in računanja). Niso posledica motnje v duševnem
razvoju, vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, čustvenih motenj ali neustreznih
okoljskih dejavnikov. Med specifične učne težave uvrščamo na primer disleksijo,
disgrafijo, in diskalkulijo. Otrok ima v šoli težave z učenjem zaradi posebnih
razvojnih odklonov ali specifičnih razvojnih zaostankov, IQ >85;

• Hiperaktivnost in motnje v pozornosti :

nenehna nepozornost, impulzivnost, nizka frustracijska toleranca in precejšnja
aktivnost.



• Avtizem: kompleksna pervazivna razvojna motnja z nevrološko-
biološko osnovo, ki se pojavi v otroštvu. Kaže se predvsem kot 
kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, 
verbalne in neverbalne komunikacije

• Opozicionalno kljubovalno vedenje: motnja vedenja, ponavljajoč se 
vzorec kljubovalnega in negativnega vedenja do ljudi, zlasti do tistih, 
ki jih dojemajo kot negativno avtoriteto (upor, jeza, neposlušnost...)




