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Epilepsije

Uvodnik 

Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, dragi prijatelji,

medicina dela, prometa in športa je posebna veja medicine, ki je ravno toliko drugačna, da je druge special-
nosti ne poznajo najbolje, oziroma v njej velikokrat ne vidijo pravega medicinskega poslanstva. Tudi mladi, ki 
smo si jo izbrali za svojo poklicno pot, se občasno bolj ali manj glasno sprašujemo o naši vlogi.

Ali smo zagovorniki pacienta - delavca, voznika, športnika? Ali moramo narediti vse kar je v naši moči, da 
pacient živi čim bolj kakovostno življenje? Ali smo “prva linija” preventivne medicine, ki pogosto edina doseže 
zdravstveno najbolj zapostavljene osebe, ki na lastno pobudo ne bi prestopile praga zdravstvene ustanove? 
Smo morda le kameček v mozaiku uspešnega podjetja, ki lahko delodajalca obvaruje pred “zdravstveno 
oporečnim” kadrom? Smo morda podaljšana roka policije ali zakonodajalca, ki naj bi iz prometa izločala sebi 
in okolici nevarne voznike? Ali “varovalka” športnih klubov in reprezentanc, ki bi preprečila večjo tragedijo 
v vse bolj gladiatorskem svetu športa? 

Preprost, a vendar pomenljiv odgovor, ki nam ga mentorji pogosto podajo je, da sicer smo vse to, vendar pa 
smo prvenstveno medicinski izvedenci. Izvédenec je strokovnjak, ki daje mnenja, nasvete o zadevah iz svoje 
stroke (vir: SSKJ). Tako, pa smo našli Arhimedovo trdno točko za naše vzvode. Naša stroka so torej delo, 
promet in šport ter vse kar medicinskega iz njih izhaja. Ob tem ne smemo pozabljati na pomembnost vloge 
navedenih dejavnostih in vpliv, ki ga imajo na življenje vsakega posameznika. 

Utopično bi bilo pričakovati, da bomo vsi zdravniki natančno poznali številne bolezni, ki nam jih prinaša 
današnji čas. Zato se moramo, če želimo delati strokovno, opirati na mnenja kolegov specialistov drugih 
strok. Oni namreč podrobno poznajo vsa najnovejša strokovna dognanja o bolezenskih stanjih na svojem 
področju, zaradi katerih si oboji velikokrat “belimo glave”.

S tem spoznanjem smo prišli tudi do namena današnjega srečanja. Nastalo je željo po vzpostavljanju po-
globljenega dialoga in sodelovanja med obema strokama, seznanjanja z novostmi na področju ene najbolj 
pogostih nevroloških bolezni, ki je hkrati tudi ena najbolj zahtevnih za medicinsko obravnavo. Želimo si, da 
bi na podlagi današnjih diskusij pridobili vpogled v dileme, zmožnosti in omejitve obeh strok. 

V imenu organizacijskega odbora bi se želel iskerno zahvaliti nevrologom, posebej dr. Bogdanu Lorberju in 
dr. Galu Grandi, vsem specializantom nevrologije in MDPŠ, ki so pripravili aktivne prispevke, vsem special-
istom, ki so številnim delovnim obveznostim navkljub sodelovali pri izvedbi srečanja in sponzorjem, ki so nas 
finančno podprli. Posebno zahvalo dolgujemo tudi prof. Marjanu Bilbanu in prof. Metodi Dodič-Fikfak za vse 
podane usmeritve, konstruktivne ideje in oporo. Nenazadnje pa se seveda zahvaljujemo Združenju medicine 
dela, prometa in športa, s predsednico dr. Andreo Margan in blagajnikom dr. Tihomirjem Ratkajcem, ki nam 
je zaupalo organizacijo srečanja in pri tem nudilo vso potrebno finančno in tehnično podporo. 

Želim vam prijetno izobraževanje,
        
      
      Grega Avgust Sušnik, 
      specializant medicine dela, prometa in športa
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Sarah Gomezelj1, Gal Granda², Bogdan Lorber3

Razdelitev epilepsij in zdravljenje

Epilepsy Classification and Treatment

IZVLEČEK 

KLJUČNE BESEDE: epilepsija, klasifikacija, semiologija, zdravljenje

Epilepsija je najpogostejša nevrološka bolezen na svetu. Gre za heterogeno bolezen z različnimi 
vzroki in manifestacijami. V pričujočem prispevku predstavljamo epidemiologijo, klasifikacijo, se-
miologijo in zdravljenje bolezni.

ABSTRACT 

KEYWORDS: epilepsy, classification, semiology, treatment

Epilepsy is the most common neurological disease. It is a heterogenous disease with variety of 
different causes and clinical manifestations. In the presenting article, epidemiology, classification, 
semiology as well as treatment options of epilepsy are described.

1 Sarah Gomezelj, dr . med ., Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 

cesta 2, 1000 Ljubljana
2 Gal Granda, dr . med ., spec . nevrologije, Center za epilepsije odraslih, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, 

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
3 mag . Bogdan Lorber, dr . med ., spec . nevrologije, Center za epilepsije odraslih, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka 

klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

1
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Epilepsije

UVOD

Epilepsija je najpogostejša nevrološka bolezen 
na svetu. V razvitem svetu najpogosteje zboli 
starejša populacija, v državah v razvoju pa so 
najpogostejši bolniki dojenčki in otroci.1 Gre za 
heterogeno bolezen z različnimi vzroki in mani-
festacijami. Mednarodna liga proti epilepsiji 
(angl. International League Against Epilepsy, 
ILAE) jo opredeljuje kot bolezen, za katero je 
značilna trajna nagnjenost k epileptičnim napa-
dom, z vsemi nevrobiološkimi, kognitivnimi in 
psihosocialnimi posledicami.2

Leta 2014 so definicijo posodobili za praktično 
oz. klinično uporabo. Epilepsija je tako 
možganska bolezen, za katero velja eden od 
sledečih pogojev:2

• vsaj dva neizzvana epileptična napada v 
časovnem razmiku več kot 24 ur;

• en neizzvan epileptični napad ter ver-
jetnost ponovnih epileptičnih napadov 
v naslednjih desetih letih, primerljiva z 
verjetnostjo ponovnih napadov po dveh 
neizzvanih epileptičnih napadih (tj. vsaj 
60 %);

• diagnoza epileptičnega sindroma.

EPIDEMIOLOGIJA

Svetovno število bolnikov z epilepsijo po 
različnih ocenah znaša 50–70 milijonov.1,3,4 
Približno 80 % vseh bolnikov živi v državah z 
nizkimi (angl. low-income) in srednje visokimi 
dohodki (angl. middle-income); od teh jih kar 
tri četrtine nima primernega dostopa do zdrav-
ljenja.3

V svetovnem merilu je epilepsija najpogostejša 
nevrološka bolezen, v državah z visokimi do-
hodki (angl. high-income) pa je po pogostosti na 
četrtem mestu – za migreno, možgansko kapjo 
ter Alzheimerjevo boleznijo.5,6 V teh državah bo 
za epilepsijo v svojem življenju zbolela vsaka 26. 
oseba, letna prevalenca je ocenjena na 7,1/1000, 
letna incidenca pa na 45/100.000.1,6,7 Incidenca 
močno variira glede na starost in je najvišja 
pri otrocih ter starejših od 60 let.1 Incidenca 
posameznega neizzvanega epileptičnega napa-

da je precej višja – vsaj enkrat v življenju ima 
epileptični napad kar 8–10 % dane populacije.8

Kar 60–70 % bolnikov z epilepsijo bo ob je-
manju protiepileptičnih zdravil (PEZ) brez 
epileptičnih napadov; približno 50 % bolnikov 
bo brez napadov ob terapiji s PEZ prvega izbora, 
nadaljnjih 10–30 % bolnikov pa bo brez napa-
dov po uspešni menjavi ali prilagoditvi tera-
pije.1,4,7 Preostalih 20–40 % bolnikov bo imelo 
epileptične napade kljub mono- ali politerapiji 
s PEZ.1,4 Približno 50 % bolnikov bo ob terapiji 
prvega izbora poročalo o najmanj enem stran-
skem učinku.4

Standardizirana smrtnost bolnikov z epilep-
sijo je dva- do trikrat višja kot v splošni pop-
ulaciji. T. i. SUDEP (angl. Sudden unexpected 

death in epilepsy) naj bi k smrtnosti prispeval 
približno 17 %.1 Slednji je definiran kot ne-
nadna, nepričakovana, netravmatska ter neu-
topitvena smrt bolnikov z epilepsijo, z ali brez 
znakov epileptičnega napada, vendar izvzemši 
dokumentiran epileptični status, kjer avtopsija 
ne razkrije toksikološkega ali anatomskega vz-
roka smrti. Med pogostejšimi vzroki za smrt 
bolnikov z epilepsijo so še utopitev, aspiracija, 
pljučnica, opekline, samomor in epileptični sta-
tus.1

KLASIFIKACIJA

Leta 2017 je ILAE objavil novo klasifikacijo tako 
epileptičnih napadov kot epilepsij. Obe sta na-
dgradnji predhodnih klasifikacij iz leta 1981. 
Klasifikaciji sta shematsko predstavljeni v Ta-
beli 1.1 in Sliki 1.1.9,10

Pomembne razlike v primerjavi s predhodno 
klasifikacijo epileptičnih napadov so v nekaterih 
izrazih oz. poimenovanjih, uporabi besede za-
vedanje (angl. awareness) namesto zavest (angl. 
consciousness) in v poudarku na razvrstitvi 
žariščnih napadov glede na klinični začetek na-
pada. Epileptični napad označimo kot napad z 
motenim zavedanjem, če je zavedanje kadarkoli 
med potekom napada moteno (Tabela 1.2).9

Klasifikacija epilepsij po novi shemi poteka na 
treh nivojih oz. stopnjah – prvi nivo predstavlja 
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Epileptični napadi z generaliziranim začetkom

Motorični generalizirani Nemotorični generalizirani (absence)

• tonično-klonični
• klonični
• tonični
• mioklonični
• mioklonično-tonično-klonični
• mioklonično-atonični
• atonični
• epileptični spazmi

• tipične absence
• atipične absence
• mioklonične absence
• absence z mioklonizmi vek

Epileptični napadi z žariščnim (fokalnim) začetkom

Žariščni motorični začetek Žariščni nemotorični začetek

• z ohranjenim zavedanjem
• z motenim zavedanjem
• z neopredeljenim zavedanjem

• avtomatizmi, atonični, klonični, epileptični spazmi, 
hiperkinetični, mioklonični tonični

• žariščni z bilateralizacijo v tonično-klonični

• z ohranjenim zavedanjem
• z motenim zavedanjem
• z neopredeljenim zavedanjem

• avtonomni, zastanek vedenja (angl . behaviour arrest), 
kognitivni, emocionalni (čustveni), senzorični

• žariščni z bilateralizacijo v tonično-klonični

Epileptični napadi z neznanim začetkom

Motorični Nemotorični

• tonično-klonični
• epileptični spazmi

• zastanek vedenja (angl . behaviour arrest)

Neklasificirani epileptični napadi

Slika 1.1. Klasifikacija Mednarodne lige proti epilepsiji (angl . International League Against Epilepsy, ILAE) .10

Tabela 1.1. Klasifikacija Mednarodne lige proti epilepsiji (angl . International League Against Epilepsy, ILAE) .⁹
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tip epileptičnih napadov, drugi nivo tip epilep-
sije ter tretji nivo diagnoza epileptičnega sin-
droma. Seveda vseh treh nivojev ni mogoče 
vedno dokončno opredeliti. Etiologijo napadov 
naj bi poskušali klasificirati na vsaki stopnji, 
razdeljena pa je v šest skupin – genetska, struk-
turna, metabolna, imunska, infekcijska ter nez-
nana. Izrazi idiopatska (predvidevano genetska, 
vendar brez identificiranega specifičnega gena 
oz. genov), kriptogena (predvidevano struk-
turna, vendar brez identificirane strukturne 
spremembe) in simptomatska ali sekundarna 
epilepsija se tako umikajo iz uporabe.1,10

SEMIOLOGIJA EPILEPTIČNIH 
NAPADOV

Semiologija je veda o zunanjih oz. vedenjskih 
značilnostih napadov in kaže na simptomatoge-
no cono epilepsije, tj. področje možganov, odgo-
vorno za klinično manifestacijo epileptičnih 
napadov. Pred uporabo elektroencefalografije 
(EEG) je bila semiologija edini kazatelj možne 
anatomske epileptogene cone v možganih, tj. 

področja možganov, kjer se spontana sinhro-
nizirana električna aktivnost, značilna za 
epileptični napad, prične.

Danes za lokalizacijo epileptogene cone poleg 
semiologije uporabljamo EEG (interiktične ter 
iktične EEG-spremembe, posnete s povrhnjimi 
ali globokimi elektrodami), strukturno (MRI) in 
funkcionalno slikanje (fMRI, PET-CT, SPECT).1,11 
Kljub tehnološkemu napredku je opazovanje in 
dokumentiranje semiologije napadov še vedno 
izjemnega pomena, saj je diagnoza epilepsije v 
vsakdanji praksi še vedno predvsem klinična; 
najdbe diagnostičnih postopkov jo le potrjujejo.

Približno 70 % odraslih bolnikov z novoodkrito 
epilepsijo ima žariščne napade.7 Le-ti najpo-
gosteje izvirajo iz temporalnih režnjev, kjer je 
najpogostejša strukturna etiologija epilepsije 
mezialna temporalna skleroza (MTS).1

Žariščni napadi temporalnega režnja

Žariščni napadi temporalnega režnja se 
tipično prično z blagimi znaki (upočasnitvijo, 

Star izraz Nov izraz

motnja zavesti moteno zavedanje

parcialni žariščni (fokalni)

enostavni parcialni žariščni z ohranjenim zavedanjem

kompleksni parcialni žariščni z motenim zavedanjem

diskognitivni žariščni z motenim zavedanjem

psihični kognitivni

sekundarno generalizirani tonično-klonični žariščni z bilateralizacijo v tonično-klonični

arest, zastrmitev, upočasnitev zastanek vedenja (angl . behaviour arrest)

Še starejši izraz Nov izraz

grand-mal generalizirani tonično-klonični napad

petit-mal tipična absenca

drop ataka atonični napad

konvulzija žariščni ali generalizirani motoroični (tonični, klonični, tonično-
klonični) epileptični napad ali žariščni napad z bilateralizacijo v 
tonično-klonični napad

avra žariščni napad z ohranjenim zavedanjem

Tabela 1.2. Primerjava starejših in novejših izrazov v epileptologiji .
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zastrmitvijo), skupno pa trajajo približno eno do 
dve minuti. Zavedanje, razumevanje ter spomin 
so pogosto moteni, čeprav se bolnik med na-
padom do neke mere pogosto lahko odziva na 
okolje. Napadov se bolniki večinoma ne spom-
nijo jasno, po njih so lahko dalj časa zmedeni. 
Med napadom so lahko afazični.

Tipični so avtomatizmi rok, ust in jezika (ti. 
manualni, orofacialni ali alimentarni avtoma-
tizmi). Gre za polnamenske gibe, s katerimi bol-
niki pogosto navidezno nadaljujejo prediktično 
motorično aktivnost. Lahko se pojavi distonična 
drža dlani ali roke, ki je kontralateralna epilep-
togenemu žarišču. Kasneje v poteku napada 
se lahko pojavijo izrazitejši znaki (npr. verzija, 
tonično-klonični gibi itd.).

Bolniki imajo pogosto kratke žariščne napade z 
ohranjenim zavedanjem in emocionalnimi, av-
tonomnimi ali kognitivnimi simptomi (ti. avre v 
starejših klasifikacijah). Navajajo občutke stra-
hu, panike, čuden občutek v trebuhu, ki se lahko 
dviguje navzgor (ti. hipogastrična avra), slabost, 
deja-vu, občutek sanjanja, popačeno doživljanje 
okolja, lahko zardijo ali postanejo bledi itd. 
Takšni napadi se lahko spontano prenehajo ali 
nadaljujejo v žariščne z motenim zavedanjem; v 
tem primeru se bolnik lahko takšnega začetka 
napada kasneje spominja ali pa tudi ne.11–13

Žariščni napadi frontalnega režnja

Epileptični napadi, ki izvirajo iz frontalnega 
režnja, so značilno “aktivni”. Že ob začetku na-
pada se pojavijo izraziti gibi okončin, enostran-
ska ali obojestranska simetrična ali asimetrična 
tonična drža, glasne in lahko tudi bizarne voka-
lizacije, “bicikliranje”, “položaj mečevalca” itd.

Lahko se pojavljajo avtomatizmi, ki so živahnejši 
in hitrejši kot pri temporalnih napadih – bolniki 
lahko tolčejo po mizi, stegnih, tapkajo z nogo, 
klofutajo, drgnejo z nogami, se prijemajo za 
genitalije, se nekontrolirano smejijo (ti. iktalni 
smeh oz. gelastični napadi).

Frontalni napadi so pogosto kratki, trajajo manj 
kot minuto ali celo manj kot 30 sekund in imajo 

kratko postiktalno zmedenost, ki je lahko tudi 
odsotna. Pogosto se pojavljajo v serijah, pogosta 
je bilateralizacija v tonično-klonične napade, 
pogosto je pojavljanje ponoči (iz spanja).11–13

Žariščni napadi parietalnega režnja

Pri epileptičnih napadih parietalnega režnja 
bolniki opisujejo pretežno notranje doživljanje. 
Napadi so predvsem senzorični, bolniki povedo, 
“da jih nekaj vleče navzdol”; opisujejo slabost, 
občutek odsotnosti delov telesa, dezorientacije 
in vrtoglavice. Če je prisotna motorična kompo-
nenta napada, so to pogosto posturalni gibi ali 
vrtenje. Možna je senzorična afazija.11–13

Žariščni napadi okcipitalnega režnja

Najznačilnejše so vidne halucinacije na začetku 
napada, ki so lahko samo v polovici vidnega pol-
ja (kontralateralno od epileptogenega območja) 
in se pogosto premikajo pred očmi. Epileptičnim 
napadom okcipitalnega režnja pogosto sledi 
glavobol. Kadar so prisotni motorični fenomeni, 
so to največkrat zgibki vek, močno zapiranje 
oči, tonično ali klonično zavijanje z očmi ali ni-
stagmusu podobni gibi.11–13

Multilobarni žariščni napadi

Tipični primer je najpogostejša epilepsija 
otroškega obdobja – sindrom benigne otroške 
epilepsije s centrotemporalnimi trni (angl. 
benign childhood epilepsy with centrotempo-

ral Spikes, BECTS), včasih imenovan benigna 
perirolandična epilepsija. Napadi izvirajo iz pri-
marne motorične in senzorične skorje ob cen-
tralnem sulkusu. Senzorični in motorični znaki 
se pogosto pojavljajo sočasno.

Napadi, ki izvirajo iz frontotemporoparietal-
nega operkuluma, so pogosto podobni napa-
dom temporalnega režnja, lahko se začnejo s 
požiranjem, žvekalnimi gibi in občutkom stis-
kanja v grlu. Napadi, ki izvirajo iz temporopari-
etookcipitalnega stika, so pogosto kompleksni. 
Možne so kompleksne halucinacije, občutek av-
toskopije itd.11–13
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ZDRAVLJENJE S 
PROTIEPILEPTIČNIMI ZDRAVILI 
IN POGOSTI STRANSKI UČINKI

Cilj zdravljenja s PEZ je bolniku omogočiti 
čimbolj normalno življenje. Doseči želimo od-
sotnost kliničnih epileptičnih napadov brez oz. 
z minimalnimi stranskimi učinki redne terapi-
je.1 Zdravljenje je empirično; PEZ preprečujejo 
klinično zaznane epileptične napade, vendar ne 
preprečujejo ali izboljšajo patoloških procesov, 
ki potekajo v ozadju.4

Novejša PEZ širijo spekter terapevtskih 
možnosti in so večinoma lažje prenosljiva ter 
tolerirana, ne vplivajo pa na frekvenco t. i. far-
makorezistentne epilepsije ter ne preprečujejo 
nastanka epilepsije pri predisponiranih posa-
meznikih.4

Izbira PEZ je odvisna od tipa napadov ali 
epileptičnih sindromov, starosti in spola bol-
nika, rodne dobe ter načrtovanja nosečnosti, 
telesne teže, pridruženih bolezni (psihiatrične, 

internistične ipd.) in ostale redne terapije.1,4,14,15

Ob začetku zdravljenja z večino PEZ velja 
angleško pravilo “start low and go slow”. Pred 
začetkom večtirne terapije s PEZ je potrebno 
poskusiti z dvema pravilno izbranima PEZ v 
primernih odmerkih v monoterapiji.1

Najpogosteje priporočana PEZ prve izbire pri 
različnih tipih epilepsije oz. epileptičnih napa-
dov so našteta v Tabeli 1.3.4 Seveda to ni seznam 
vseh uporabnih PEZ in kombinacij. Nekatera 
PEZ lahko poslabšajo mioklonične žariščne na-
pade in absence – karbamazepin, fenitoin, ok-
skarbazepin, gabapentin, pregabalin.1 Nekatera 
PEZ inducirajo jetrne encime iz sistema citok-
rom P450 ter s tem vplivajo na koncentracijo 
drugih zdravil (npr. oralnih antikoagulan-
tov, kontraceptivov, nekaterih antimikrobnih 
zdravil in kemoterapevtikov). Najpogostejša 
tovrstna PEZ so karbamazepin, fenitoin, feno-
barbital, primidon.1,8 Večina PEZ povečuje tve-
ganje za nastanek fetalnih malformacij med 
nosečnostjo. Največje tveganje za teratogenost 
predstavlja terapija z valproatom. Odvisno je 

Indikacija Zdravila

Žariščna epilepsija karbamazepin
lamotrigin
levetiracetam
okskarbazepin
topiramat
gabapentin
valproat

Generalizirana epilepsija lamotrigin
topiramat
valproat
etosuksimid (za absence)

Refraktarna žariščna epilepsija lakozamid
zonisamid
klobazam
pregabalin

Refraktarna generalizirana epilepsija klobazam
levetiracetam

Tabela 1.3. Prva izbira protiepileptičnega zdravila pri različnih tipih epilepsij .
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Tabela 1.4. Stranski učinki protiepileptičnih zdravil .14

Protiepileptično 
zdravilo

Sistemski stranski učinki Nevrološki stranski učinki Redki, vendar resni stranski 
učinki

Brivaracetam slabost, bruhanje, zaprtje glavobol, somnolenca, 
omotica, utrujenost, ataksija, 
motnje koordinacije, nistag-
mus

hipersenzitivnostne reakcije 
(vključno bronhospazem in 
angioedem), levkopenija, 
nevtropenija, psihoza

Karbamazepin slabost, bruhanje, driska, 
hiponatriemija, izpuščaj, 
srbečica

zaspanost, omotica, meglen 
vid, dvojni vid, letargija, 
glavobol

agranulocitoza, aplastična 
anemija, Steven-Johnsonov 
sindrom, akutna jetrna 
odpoved, dermatitis, serum-
ska bolezen, pankreatitis, 
sistemski lupus eritematozus

Klobazam povečano slinjenje, slabost, 
bruhanje, zaprtje

somnolenca, agresija, 
razdražljivost, ataksija, 
nespečnost

depresija dihanja, Steven-
Johnsonov sindrom

Gabapentin zelo redki somnolenca, omotica, ataksija multiorganska hipersenzi-
tivnost

Lakozamid slabost, bruhanje, utrujenost ataksija, omotica, glavobol, 
dvojni vid

podaljšanje intervala PR, AV-
blok, nevtropenija, multior-
ganska hipersenzitivnost

Lamotrigin izpuščaj, slabost omotica, tremor, dvojni vid Steven-Johnsonov sindrom, 
multiorganska hipersenzi-
tivnost, aseptični meningitis

Levetiracetam infekcije utrujenost, somnolenca, 
omotica, agitacija, ank-
sioznost, razdražljivost, 
depresija

Steven-Johnsonov sindrom, 
anafilaksija, angioedem, pan-
citopenija, psihoza

Okskarbazepin slabost, izpuščaj, 
hiponatriemija

sedacija, glavobol, omotica, 
vrtoglavica, ataksija, dvojni 
vid

Steven-Johnsonov sindrom, 
multiorganska hipersenzivi-
nost, agranulocitoza, pancito-
penija, levkopenija

Fenitoin gingivalna hipertrofija, 
izpuščaj

zmedenost, dizartrija, dvojni 
vid, ataksija

agranulocitoza, Steven-John-
sonov sindrom, aplastična 
anemija, akutna jetrna 
odpoved, dermatitis, serum-
ska bolezen, adenopatija, 
psevdolimfom, nevropatija, 
ataksija, sistemski lupus 
eritematozus, hirzutizem

Pregabalin povečanje telesne teže, per-
iferni edemi, suha usta

omotica, somnolenca, atak-
sija, tremor

angioedem, hipersenzi-
tivnostne reakcije, rabdomi-
oliza

Primidon,  
fenobarbital

slabost, izpuščaj spremembe ciklov spanja, se-
dacija, letargija, spremembe 
vedenje, hiperaktivnost, atak-
sija, toleranca, odvisnost

agranulocitoza, Steven-
Johnsonov sindrom, akutna 
jetrna odpoved, dermatitis, 
serumska bolezen, kon-
trakture vezivnih tkiv (npr . 
Dupuytrenova kontraktura)

Topiramat izguba telesne teže, par-
astezije

utrujenost, nervoza, motnje 
koncentracije, zmeden-
ost, depresija, anoreksija, 
anksioznost, motnje govora, 
motnje razpoloženja, tremor

akutna miopija, akutni 
glavkom, ledvični kamni, 
oligohidroza in hipertermija 
(otroci)

Valproat povečanje telesne teže, sla-
bost, bruhanje, izguba las

tremor, omotica agranulocitoza, Steven-John-
sonov sindrom, aplastična 
anemija, akutna jetrna 
odpoved, dermatitis, serum-
ska bolezen, pankreatitis, 
sindrom policističnih ovarijev

Zonisamid slabost, anoreksija somnolenca, omotica, 
ataksija, zmedenost, težave s 
koncentracijo, depresija

Steven-Johnsonov sindrom, 
aplastična anemija, agranu-
locitoza, ledvični kamni
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od doze zdravila (angl. dose-dependent). Enako 
velja tudi za terapijo s karbamazepinom, feno-
barbitalom in lamotriginom. Za novejša zdravila 
se podatki v post-marketinških študijah še aku-
mulirajo.1 Pogostejši stranski učinki ter redki, a 
resni stranski učinki posameznih PEZ so našteti 
v Tabeli 1.4.1,4,14

ZAKLJUČEK

Epilepsija je ena najpogostejših nevroloških 
bolezni, ki v veliki meri prizadane mlade in 
delovno aktivne ljudi. Tako kot je heterogena 

njena etiologija, so heterogeni tudi epileptični 
napadi, njihova semiologija, pogostost in vpliv 
na življenje bolnikov. Nova klasifikacija med 
drugim poskuša poenotiti izrazoslovje v epilep-
tologiji.

Terapija s PEZ je pri 60–80 % bolnikov tako 
učinkovita, da ponavljanje napadov povsem 
prepreči, izbira PEZ pa je odvisna od več fak-
torjev. Približno 50 % bolnikov ob terapiji s PEZ 
navaja stranske učinke. Kljub novim zdravilom 
frekvenca farmakorezistentnih epilepsij ostaja 
nespremenjena.
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Motnje razpoloženja in kognitivnih  
sposobnosti pri bolnikih z epilepsijo

Mood and Cognitive Disorders in Epilepsy Patients

IZVLEČEK 

KLJUČNE BESEDE: epilepsija, motnje razpoloženja, motnje kognitivnih sposobnosti

Pri bolnikih z epilepsijo se pogosto pojavljajo motnje razpoloženja, med katerimi so najbolj značilne 
različne oblike depresivnih sindromov ali anksioznosti; te pa so lahko povezane tudi z motnjami 
kognitivnih sposobnosti. Delež bolnikov z motnjami razpoloženja se giblje okoli 20–40 % vseh 
bolnikov z epilepsijo. V prispevku je opisana epidemiologija,  klinične slike, diagnoza ter zdravljenje 
najpogostejših epilepsiji pridruženih motenj razpoloženja in kognitivnih sposobnosti.

ABSTRACT 

KEYWORDS: epilepsy, mood disorders, cognitive disorders

Mood disorders are common in epilepsy patients, especially different manifestations of depressive 
syndroms or anxiety. In addition, these can as well be connected with different cognitive disorders. 
Prevalence of epilepsy patients with mood disorders is estimated to 20–40%. In the presenting 
article, epidemiology, clinical manifestation, diagnostic procedures as well as treatment options of 
some major to epilepsy connected mood and cognitive disorders are described.
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UVOD

Pri bolnikih z epilepsijo se pogosto pojavljajo 
motnje razpoloženja, med katerimi so najbolj 
značilne različne oblike depresivnih sindromov 
ali anksioznosti. Povezane so z motnjami kog-
nitivnih sposobnosti. Lahko slabšajo primarne 
kognitivne motnje, ki jih povzroča epilepsija, 
ali pa so kognitivne motnje sekundarna pos-
ledica motenj razpoloženja in zato tudi bolj pre-
hodne narave. Motnje razpoloženja in kogni-
tivne motnje vplivajo na potek osnovne bolezni 
pri bolnikih z epilepsijo. Včasih je pri motnjah 
razpoloženja, predvsem v primeru izrazitejših 
anksioznih stanj, potrebno nanje pomisliti tudi 
v diferencialni diagnostiki prehodnih motenj za-
vesti, kot možen vzrok neepileptogenih motenj 
zavesti.

Motnje razpoloženja so sicer pogosto povezane 
z epilepsijo. Razlogov za to je več, med njimi 
prednjači dejstvo, da je epilepsija večinoma 
resna, kronična bolezen, ki je povezana z 
dobršno mero stigme v vsakdanjem življenju, 
zaradi česar se pri bolnikih pojavljajo reaktivna 
depresivna in anksiozna stanja. Možno pa je, 
da si epilepsija z motnjami razpoloženja deli 
tudi organske vzroke, ker so pogosto vpletena 
v patofiziologijo bolezni podobna možganska 
področja in nevrotransmiterski sistemi.

EPIDEMIOLOGIJA MOTENJ 
RAZPOLOŽENJA PRI EPILEPSIJI

Epidemiološke raziskave kažejo različno sliko 
glede pogostosti motenj razpoloženja pri bolni-
kih z epilepsijo. Na splošno je simptomov anksi-
oznosti in depresije več pri bolnikih z epilepsijo 
kot pri drugih kroničnih boleznih, ki povzročajo 
primerljive težave v vsakdanjem funkcioniran-
ju. Delež bolnikov z motnjami razpoloženja se 
giblje okoli 20–40 % vseh bolnikov z epilepsi-
jo, medtem ko se depresija v splošni populaciji 
pojavlja pri okrog 7 %, anksiozne motnje pa 
pri 15 % ljudi. Verjetnost motenj razpoloženja 
se povečuje glede na klinično sliko epilepsije. 
Verjetnejše so pri bolnikih z bolj pogostimi 
ali dalj časa trajajočimi napadi, največji delež 
ugotavljajo pri skupini bolnikov z na zdravila 

odpornimi napadi, ki čakajo na operativno 
zdravljenje. Depresija je pogostejša tudi pri bol-
nikih s temporalno epilepsijo (ob mezialni tem-
poralni sklerozi) ter na splošno pri bolnikih s 
kompleksnimi parcialnimi napadi. V raziskavah 
so pokazali, da morda obstajajo za to biološki 
razlogi, saj pri bolnikih s temporalnimi lezijami 
in epilepsijo med funkcijskimi slikanji pogosto 
najdejo tudi povezavo z disfunkcijo frontal-
nega režnja, kar kaže na podobne motnje delo-
vanja omrežja za čustveno procesiranje kot pri 
depresiji na splošno.

Depresivni simptomi so najpomembnejši 
napovedni dejavnik slabe kvalitete življenja 
bolnikov, njihov vpliv je pomembnejši kot npr. 
vpliv dejanske frekvence epileptičnih napadov. 
Podobno velja za simptome anksioznosti, ki so 
povezani tudi z večjo verjetnostjo samomorilne 
ogroženosti bolnikov. 

KLINIČNA SLIKA MOTENJ 
RAZPOLOŽENJA

Pri bolnikih z epilepsijo je verjetno prisoten zelo 
širok spekter motenj razpoloženja in njihovih 
kliničnih značilnosti. Povsem možno je, da na 
specifično izraženost posameznih delov klinične 
slike vpliva tudi organska patologija. Značilno 
je bolj pogosto prepletanje simptomov depresije 
in anksioznosti, ki jih v nekaterih raziskavah 
najdejo kar pri treh četrtinah vseh bolnikov z 
motnjo razpoloženja ob epilepsiji. Ta odstotek 
je večji od običajne pogostosti sopojavljanja 
anksioznosti ob depresivni motnji, prav tako 
pa se anksioznost ne pojavlja tako pogosto ob 
kroničnih boleznih na splošno. Nekateri razisk-
ovalci menijo, da morda obstaja celo za epilep-
sijo specifičen razpoloženjski sindrom. Klinično 
se namreč opaža, da so psihopatološki simpto-
mi velikokrat nekoliko drugače izraženi pri bol-
nikih z epilepsijo, zaradi česar jih je težko opre-
deliti s kategorijami iz klasičnih psihiatričnih 
diagnostičnih sistemov, kot so različne ob-
like depresivne motnje ali anksioznih motenj. 
Klasične značilnosti depresivnega sindroma, 
kot so občutki krivde ali cirkadiani ritem nihan-
ja simptomov, so pri bolnikih redkeje prisotne. 
Pogosteje pa opazimo specifični razpoloženjski 
sindrom, ki so ga poimenovali “interiktalna 
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otni tudi različni sindromi, povezani z izo-
liranim doživljanjem simptomov anksioznosti 
brez depresivnega razpoloženja. Med njimi 
je pomembna panična motnja, ki jo je včasih 
težko ločiti tudi od samih epileptičnih napadov 
ali psihogenih neepileptičnih napadov (PNES). 
Panično motnjo označujejo ponavljajoči se na-
padi panike, med katerimi bolnika obvladuje 
močan strah in vrsta telesnih občutkov, ki 
minejo v obdobju do ene ure. Pojavljajo se lahko 
palpitacije, bolečina v prsih, težave z dihanjem, 
bolečina v grlu, vrtoglavica, omotica, težave z 
ravnotežjem, bolečine v mišicah, trebuhu, me-
denici in genitalijah, slabost, siljenje na vodo, 
težave v spolnosti, tremor, potenje, parest-
ezije, utrujenost in glavobol. Splošno pravilo 
je, da več kot ima bolnik simptomov in več kot 
jih ostane nepojasnjenih s telesnimi preiska-
vami, bolj verjetno je, da so odraz anksioznega 
stanja. Pomembno je tudi, da smo ob telesnih 
pritožbah pozorni na čustveno komponento 
bolnikov, ker je njihovo tesnobnost velikokrat 
lahko zaznati. Ugotoviti moramo, ob katerih 
sprožilnih dejavnikih in v katerih situacijah se 
simptomi pojavljajo in če se bolniki izogibajo 
tem situacijam. Pri bolnikih s panično motnjo se 
velikokrat razvije tudi agorafobija. Gre za izraz, 
ki označuje anksioznost, ki se sproža v situaci-
jah, iz katerih ni možen hiter umik. Bolniki se 
izogibajo oddaljevanja od doma in vključevanja 
v množice ljudi na različnih javnih prostorih ali 
prevoznih sredstvih. Izpostavljanje takim sit-
uacijam včasih zmorejo le v spremstvu ljudi, ki 
jim zaupajo, v izjemnih primerih pa se od doma 
niti ne odpravijo več. Agorafobija se lahko po-
javlja tudi kot samostojen sindrom, zato je za 
diagnozo primarne panične motnje pomembno 
predvsem, da se panični napadi pojavljajo spon-
tano v kateri koli situaciji, medtem ko jih bolni-

Labilni depresivni simptomi Labilni afektivni simptomi Specifični simptomi

• depresivno razpoloženje
• pomanjkanje energije
• bolečine
• motnje spanja

• strah
• anksioznost

• evforično razpoloženje
• prehodna razdražljivost

Tabela 2.1. Interiktalna disforična motnja .

disforična motnja” (Tabela 2.1). Značilne zanj so 
disforične epizode, ki se pojavljajo periodično, 
brez jasnih zunanjih sprožilcev. Pogosta je tudi 
razdražljivost z izbruhi jezavosti. 

Možno bi bilo, da interiktalna disforična mot-
nja predstavlja sindrom na kontinuumu motenj 
razpoloženja pri bolnikih z epilepsijo, kjer so 
na eni strani blažja prehodna stanja, podobna 
ciklotimiji (blagim nihanjem razpoloženja) 
ali distimiji (blago ponavljajoče se depresivno 
razpoloženje), na drugi pa izrazitejše motnje 
razpoloženja, povezane tudi s psihotičnimi 
simptomi. Predvidevajo, da so motnje 
razpoloženja ob epilepsiji verjetno blizu mot-
njam iz bipolarnega spektra (Slika 2.1).

Pri bolnikih z epilepsijo so pogosto lahko pris-

Slika 2.1. Interiktalna disforična motnja .
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ki s primarno agorafobijo v domačem, varnem 
okolju ne doživljajo.

Na pojav motenj razpoloženja lahko vpliva 
tudi sama medikamentozna terapija epilepsije. 
Simptomi depresije ali anksioznosti se pogosto 
lahko pojavijo ob nenadnem izboljšanju epilep-
sije, zmanjšanju števila napadov. Med antiepi-
leptiki, ki najbolj povečujejo tveganje za pojav 
motenj razpoloženja, so tisti, ki delujejo na 
GABA-benzodiazepinski receptorski kompleks 
(tj. tiagabin, topiramat, vigabatrin).

DIAGNOZA MOTENJ 
RAZPOLOŽENJA PRI EPILEPSIJI

Postavljanje diagnoze glede sočasne prisotnosti 
motenj razpoloženja je pri epilepsiji težavno. 
Veliko simptomov, ki so sicer razumljeni kot 
odraz motenj razpoloženja, lahko nastane tudi 
kot posledica iktalnega ali postiktalnega stan-
ja, ali pa kot stranskih učinkov zdravljenja s 
protiepileptičnimi zdravili. Taki simptomi so 
npr. pomanjkanje energije, motnje spanja, li-
bida, apetita, koncentracije, psihomotorna 
upočasnjenost ali pospešenost, ki so lahko 
prisotni pri bolnikih, ki niso depresivni. Za 
pravilno diagnozo je potrebno uporabiti kom-
binacijo specializiranih ocenskih lestvic in po-
globljenega kliničnega intervjuja. Zanašanje 
samo na ocenske lestvice je namreč varljivo, 
ker se pri do 50 % bolnikov pojavljajo kom-
binacije simptomov, ki se jih ne da opredeliti 
s katero od splošnih diagnostičnih kategorij v 
psihopatoloških diagnostičnih sistemih, kot sta 

Vprašanje Pogostost

Vsaka aktivnost mi je v napor . 1     2     3     4

Nič, kar naredim, ni prav . 1     2     3     4

Počutim se krivega . 1     2     3     4

Bolje bi bilo, če bi bil mrtev . 1     2     3     4

Sem zafrustriran . 1     2     3     4

V ničemer več ne najdem užitka . 1     2     3     4

MKB-10 ali DSM-IV. Pomaga lahko, če aktivno 
iščemo specifične simptome depresivnosti, ki 
niso del omenjenih iktalnih, postiktalnih stanj 
ali posledica zdravljenja z zdravili. Med njimi 
je najpomembnejši simptom, ki kaže na dejan-
sko depresivnost, prisotnost anhedonije. Sled-
nje pomeni nesposobnost uživanja ob vsakod-
nevnih aktivnostih, tako običajnih kot tistih, ki 
jih je bolnik prej počel z užitkom. Razvili so tudi 
enostavne ocenske lestvice, ki so bolj primerne 
za oceno razpoloženja pri bolnikih z epilep-
sijo, ker se osredotočajo na simptome, za kat-
ere je malo verjetno, da bi bili posledica zgoraj 
omenjenih dejavnikov. Med njimi kaže dobro 
veljavnost lestvica angl. Neurological Disorders 

Depression Inventory for Epilepsy (NDDI-E). 
Sestavlja jo šest vprašanj, ki se jih ocenjuje na 
lestvici pogostosti prisotnosti od 1 (nikoli) do 4 
(pogosto oz. vedno) (Tabela 2.2).

ZDRAVLJENJE

Randomiziranih raziskav glede učinkov zdrav-
ljenja razpoloženjskih motenj pri epilepsiji 
ni veliko, zato večina usmeritev temelji na 
kliničnih izkušnjah v centrih za obravnavo epi-
lepsij. Psihiatrični simptomi, ki se pojavljajo 
ob epileptičnih napadih ali kot posledica spre-
memb v pogostosti napadov (tj. zmanjšanju 
ali povečanju števila napadov), običajno ne 
potrebujejo medikamentoznega zdravljenja. V 
drugih primerih se je uveljavil kot prvi izbor 
med zdravili selektivni zaviralec ponovnega 
privzema serotonina (angl. selective seroto-

nin reuptake inhibitor, SSRI), čeprav večina 
odprtih naturalističnih raziskav ne kaže bist-
venih razlik v učinkovitosti posameznih skupin 
antidepresivov. Odzivnost bolnikov na zdrav-
ljenje je bila v raziskavah različna (40–70 %), 
kar po mnenju avtorjev kaže bolj na razlike v 
kliničnih značilnostih bolezni kot na razlike 
v učinkovitosti zdravil. V preteklosti se je ob 
uporabi tricikličnih antidepresivov pojavila 
tudi skrb, da antidepresivi znižujejo konvul-
zivni prag. Novejši antidepresivi tega učinka 
ne kažejo, v raziskavah opažajo celo antikon-
vulzivne lastnosti, predvsem serotoninskih an-
tidepresivov. Možno bi bilo, da je nagnjenost k 
napadom povezana tudi z biološko interakcijo 
med epilepsijo in motnjami razpoloženja ali 

Tabela 2.2. Lestvica angl . Neurological Disorders 
Depression Inventory for Epilepsy .
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pa da antidepresivi vplivajo na nižanje konvul-
zivnega praga preko urejanja drugih dejavnik-
ov, kot so motnje spanja ali cirkadiani ritmi.

Še manj je znanega o učinkovitosti drugih ob-
lik zdravljenja motenj razpoloženja, kot so 
različne psihoterapevtske metode. Do sedaj 
sta bili objavljeni le dve raziskavi, ki sta poka-
zali delno učinkovitost kognitivno-vedenjskih 
pristopov. Glede na splošne značilnosti motenj 
razpoloženja pa ni razlogov, da osnovne pred-
postavke psihoterapevtskih pristopov ne bi vel-
jale tudi pri tej skupini bolnikov. Najpogosteje 
uporabljani terapevtski pristopi so kognitivno-
vedenjska terapija in z njo povezane tehnike 
(vedenjske in sprostitvene tehnike), angl. bio-

feedback, psihoedukacijski programi in kom-
binirani pristopi.

ZAKLJUČEK

Med epilepsijo in motnjami razpoloženja ob-
staja povezava, ki je verjetno pogojena tako s 
psihološkimi dejavniki prilagajanja na kronično 

bolezen kot s podobnimi biološkimi motnjami 
v delovanju možganov. Motnje razpoloženja se 
še posebej pogosto pojavljajo pri bolnikih s par-
cialnimi kompleksnimi napadi ali temporalno 
epilepsijo.

Nekatere antiepileptična zdravila so pogosteje 
povezana s pojavom motenj razpoloženja, ki se 
lahko pojavijo tudi kot posledica učinkovitega 
znižanja frekventnosti epileptičnih napadov. 

Klinična slika motenj razpoloženja pri bolnikih z 
epilepsijo je pogosto atipična, verjetno obstajajo 
posebni, za epilepsijo značilni razpoloženjski 
sindromi. Diagnoza razpoloženjske motnje je 
včasih zaradi atipičnosti težavna, smiselno je 
uporabljati kombinacijo posebnih ocenskih lest-
vic in poglobljenega kliničnega intervjuja.

Podatkov o učinkovitosti antidepresivnih zdravil 
je malo. Klinične izkušnje kažejo, da so zdravilo 
prvega izbora serotoninski antidepresivi, pri 
uporabi katerih tudi ni nevarnosti nižanja kon-
vulzivnega praga.
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IZVLEČEK 

KLJUČNE BESEDE: epilepsija, delazmožnost, protiepileprična zdravila, dejavniki okolja, socialna 
obremenjenost, stigma.

Vpliv epilepsije na vsakdanje življenje bolnikov in prizadetost njihove psihične in fizične sposobnosti 
zaradi bolezenskega stanja so pomembna vprašanja, ki imajo zaradi vpliva na delazmožnost veliko 
javnozdravstveno in ekonomsko težo. Osebe z epilepsijo med najpomembnejšimi vzroki za slabšo 
kvaliteto življenja navajajo slabšo zaposljivost, ki je včasih posledica tudi neupravičene stigme in 
celo diskriminatornega odnosa do bolnikov. V prispevku je obravnavan vidik vpliva same bolezni in 
jemanja protiepileptičnih zdravil na psihofizične lastnosti oseb z epilepsijo. Našteti so tudi določeni 
vplivi okolja in potencialno škodljivi vplivi delovnega okolja na pojavljanje epileptičnih napadov. 

ABSTRACT 

KEYWORDS: epilepsy, work ability, antiepileptic drugs, environmental factors, social burden, stig-
ma.

The impact epilepsy has on the daily life of patients and their mental and physical disabilities due 
to their health condition are of great public health and economic importance due to the influ-
ence on work ability. Persons with epilepsy list low employability rates among the most important 
causes for poor quality-of-life. Sometimes low employability is due to unjustified stigma and even 
discriminatory attitude towards patients with epilepsy. This article deals with the influence the 
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UVOD

Epilepsija je pogosta bolezen. Več kot dva 
neizzvana epileptična napada, med katerima 
je poteklo vsaj 24 ur, ali en napad in več kot 
60 % verjetnost za ponovni napad, kar ustreza 
definiciji epilepsije, ima v življenju 2–5 % vseh 
ljudi.1,2 Kakšen je vpliv epilepsije na vsakdanje 
življenje bolnikov in v kolikšni meri so zaradi 
bolezenskega stanja prizadete njihove psihične 
in fizične sposobnosti, od katerih je odvisno nji-
hovo delo, so zato vprašanja s potencialno veliko 
javnozdravstveno in ekonomsko težo. Še pose-
bej, ker so po podatkih medicine dela, prometa 
in športa v Sloveniji bolezenske odsotnosti z dela 
zaradi diagnoze epilepsija med najdaljšimi. Os-
ebe z epilepsijo v raziskavah kvalitete življenja 
praviloma praviloma dosežejo slabše rezultate. 
Pogosto navedeni vzrok je slabša zaposljivost, ki 
pa ne gre le na račun tveganj zaradi bolezni ali 
posledic zmanjšanih sposobnosti zaradi bolezni 
ali neželenih učinkov zdravljenja, temveč tudi 
neupravičene stigme in celo diskriminatornega 
odnosa do bolnikov. 

VPLIV BOLEZNI NA 
PSIHOFIZIČNE LASTNOSTI  
BOLNIKOV

Epilepsija je zelo heterogena skupina bolezni. 
Vzroki za okvaro možganov, ki ima za posledico 
ponavljajoče se epileptične napade, so različni 
v različnih starostnih obdobjih. Pri epilepsiji z 
začetkom v otroštvu in mladosti so najpogostejše 
prirojene okvare možganov, genetski vzroki, 
poškodbe glave, tumorji možganov in posledice 
infekcij možganov, v srednjem življenjskem 
obdobju dodatno še metabolne bolezni in pos-
ledice dolgotrajnih toksičnih učinkov alkohola, 
v starosti pa predvsem možgansko-žilne bolez-
ni. Kateri koli od teh vzrokov lahko povzroči 
tudi sočasno drugo prizadetost možganov, ki na 
skupno prizadetost in funkcioniranje bolnikov 

običajno bistveno bolj vpliva kot ponavljajoči se 
epileptični napadi. 

Epileptični napadi so po obliki, poteku, trajanju 
in pogostosti prav tako zelo različni. Glede na 
področje v možganih, ki ga epileptična mot-
nja zajame, so lahko le motnje občutkov, ki jih 
zaznajo samo bolniki, žariščno omejeni znaki 
(bodisi krči ali avtomatizmi) ali motnje kog-
nicije, zavedanja, odzivnosti, pa vse do bilater-
alnih tonično-kloničnih napadov z nezavestjo. 
O psihofizični oškodovanosti zaradi epileptičnih 
napadov nasploh je zato nemogoče govoriti.

Kognitivni učinek epileptičnih napadov je težko 
merljiv. Pri odraslih je pet od šestih prospek-
tivnih študij uspelo prikazati blag upad kogni-
tivnih sposobnosti pri bolnikih z dolgotrajno 
na zdravila neodzivno epilepsijo, pri čemer je 
bila prizadetost pomnjenja bolj okrnjena kot 
splošna inteligenca. Zaradi mnogih motečih 
spremenljivk, zdravljenj z različnimi zdravili in 
komorbidnosti ni bilo mogoče oceniti, kolikšen 
delež oškodovanosti gre na račun epileptičnih 
napadov.3

Fizične sposobnosti zaradi epileptičnih napadov 
in zdravljenja s protiepileptičnimi zdravili (PEZ) 
niso nujno prizadete, saj je kar nekaj vrhun-
skih športnikov medalje na olimpijskih igrah in 
svetovnih prvenstvih doseglo v času, ko so imeli 
epilepsijo in so jemali zdravila. V povprečju pa 
je bila izmerjena fizična kapaciteta bolnikov z 
epilepsijo nekoliko nižja kot pri primerljivih os-
ebah v kontrolni skupini.4

PEZ, posebej babiturati, ki so bili 
najpomembnejše zdravilo za preprečevanje 
epileptičnih napadov več desetletij, so vzročno 
povezani s prekomerno dnevno zaspanostjo, 
motnjami pozornosti, slabim spominom, pripi-
sovali so jim tudi vpliv na razvoj vzorca social-
nega funkcioniranja bolnikov za epilepsijo, ki 
so ga poimenovali kar “epileptoidna osebnost”. 

disease itself and antiepileptic therapy have on the psychophysical state of patients with epilepsy. 
Some environmental factors and potentially harmful working environment factors that can worsen 
the disease are also listed.
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Neželeni učinki sodobnejših PEZ se zelo razli-
kujejo. Pri lamotriginu so v zgodnjih študijah 
ugotavljali celo izboljšano pozornost in s tem 
zapomnjenje, kot stabilizator razpoloženja pa 
se zaradi ugodnega blagega antidepresivnega 
učinka uporablja celo pogosteje kot za zdrav-
ljenje epilepsije.5 V Sloveniji vedno pogosteje 
predpisovani levetiracetam ima redke kogni-
tivne neželene učinke, nekaj več pa opažamo 
motenj razpoloženja in afekta. 

VPLIV OKOLJA NA POTEK  
EPILEPSIJE

Za odločanje o primernosti delovnega okoljin 
vrste dela za bolnika z epilepsijo je poleg ne-
varnosti delovnega mesta zaradi pojavljanja 
epileptičnih napadov, če potekajo z motnjo zav-
esti ter so pogosti in nepredvidljivi, pomembna 
tudi ocena škodljivosti delovnega okolja in vpliv 
na pogostost napadov.

V nasprotju s pogostim prepričanjem stres ne 
poveča verjetnosti za epileptični napad. Kog-
nitivna aktivacija, ki je običajno del stresa, se 
izkaže celo kot zaščitna.6

Fotosenzitivnost ali genetska preobčutljivost na 
utripajočo svetlobo in zapiranje oči je relativno 
redka, najdemo jo pri približno 2 % bolnikov z 
epilepsijo.7 V delovnem okolju se vidni dražljaji s 
frekvencami 30–60 Hz, ki najpogosteje sprožijo 
epileptični napad pri fotoseznitivnih bolnikih, 
pojavljajo predvsem pri delu z nekaterimi stroji 
(npr. pri pogledu skozi rotor helikopterja proti 
soncu ali varjenje). Računalniški zasloni ne 
predstavljajo nevaranosti, čeprav jih pogosto 
brez osnove povezujejo s fotosenzitivnostjo. 
Seveda pa je na njih mogoče predvajati poten-
cialno škodljivo vsebino z visokim kontrastom 
in hitrimi menjavami vzorcev, ki lahko sprožijo 
napad. 

Nočno delo samo ne povzroča povečanega tve-
ganja za epileptične napade, če je po delu zago-
tovljen ustrezen čas za počitek in ne povzroča 
izrazite neprespanosti. Nočno delo je dobro ods-
vetovati bolnikom z nekaterimi genetskimi sin-
dromi, kjer se epileptični napadi tipično pojav-

ljajo po neprespanih nočeh (npr. pri juvenilni 
mioklonični epilepsiji).

Med kemičnimi snovmi najpogosteje z epilep-
sijo povezujemo etanol. Zaradi kulturnih razlik 
in odnosa do pitja alkohola so nasveti bolnikom 
z epilepsijo različni. Ponekod v Evropi in v 
Združenih državah Amerike povsem odsvetu-
jejo pitje alkohola, medtem ko je v francosko 
govorečih deželah to stališče milejše. Objavljena 
je le ena randomizirana kontrolirana klinična 
študija, ki zaključuje, da zaužitje ene do treh 
standardnih meric alkohola (9,8 g etanola) do 
trikrat tedensko ni zvišala števila epileptičnih 
napadov pri bolnikih z žariščnimi epilepsi-
jami.8 Druga študija navaja, da je tveganje za 
epileptični napad proporcionalno s količino 
zaužitega alkohola.9

SOCIALNA OBREMENJENOST IN 
STIGMA

Diagnoza epilepsija je med najbolj stigmatizira-
nimi diagnozami v nevrologiji. Ocenjujejo, da je 
bolj pomemben vzročni dejavnik za slabšo za-
posljivost z epilepsijo, kot so objektivna slabša 
sposobnost bolnikov za delo, nevarnost zaradi 
napadov in tveganje za povečane izostanke z 
dela zaradi bolezni, skupaj.10

ZAKLJUČEK

Uspešnost, zaposljivost in kvaliteta življenja 
bolnikov z epilepsijo je odvisna od bolezenske-
ga vzroka, ki je epilepsijo povzročil in s tem od 
pridruženih prizadetosti, ter nato od oblike in 
pogostnosti epileptičnih napadov. Večino bol-
nikov uspešno zdravimo s PEZ novejših gen-
eracij, ki zelo redko dodatno znižujejo kogni-
tivno učinkovitost. Ocenjevanje sposobnosti 
za delo zato ne more temeljiti le na diagnozi 
epilepsije. Pomembne podatke o vrsti epilepsije 
in o napadih, ki jih posamezni bolnik ima, so 
odvisni predvsem od bolnikovega sodelovanja 
in zaupanja. Smiselno je torej vzpostaviti in 
vzdrževati način obravnave, ki omogoča dobro 
komunikacijo med strokami in z bolnikom.
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Assesing Fitness for Work in Patients with Epilepsy – An  
Overview of Practices around the World

IZVLEČEK 

KLJUČNE BESEDE: epilepsija, medicina dela, nevrologija, ocenjevanje delazmožnosti, Nemčija, Ve-
lika Britanija, Združene države Amerike

Svetovna zdravstvena organizacija prepoznava epilepsijo kot velik javnozdravstveni problem. 
Ocenjujejo, da je na svetu okrog 50 milijonov bolnikov z epilepsijo. Skoraj vsak deseti človek ima v 
življenju vsaj en epileptični napad, tretjina od teh jih kasneje razvije epilepsijo. Glavna grožnja epi-
lepsije pri ocenjevanju delazmožnosti je njen potencial, da povzroči nenadno začasno nezmožnost 
za delo, epileptični napad, s katerim lahko zaposleni ogrozi lastno ali tuje zdravje. Posledično imajo 
osebe z epilepsijo težave pri zaposlovanju na delovnih mestih z visokim tveganjem (npr. delo na 
višini, vožnja v poklicne namene, vojska itd.), zaradi stigmatizacije vse prevečkrat tudi v ostalih 
panogah. Večina delovnih mest je primerna za osebe z epilepsijo, saj 65–80 % prizadetih doseže 
dolgotrajno remisijo, ko jih epileptični napadi ne ogrožajo, in nimajo omejujočih stranskih učinkov 
zdravil. Kljub temu je zaposlenost med bolniki z epilepsijo v primerjavi s populacijo bolnikov z 
ostalimi kroničnimi bolezni nižja. Sistemi varnosti in zdravja pri delu v veliki meri temeljijo na 
zakonodaji, ki si je med različnimi državami v osnovi podobna; vendar obstajajo razlike v njenem 
izvajanju ter sami organizaciji sistemov. Namen prispevka je predstaviti različne prakse iz tujine pri 
ocenjevanju delazmožnosti bolnikov z epilepsijo.

1 Dani Mirnik, dr . med ., Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje
2 Prim . prof . dr . Marjan Bilban, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 

1260 Ljubljana - Polje
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UVOD

Svetovna zdravstvena organizacija prepoznava 
epilepsijo kot velik javnozdravstveni problem. 
Ocenjujejo, da je na svetu okrog 50 milijonov 
bolnikov z epilepsijo.1 Skoraj vsak deseti človek 
ima v življenju vsaj en epileptični napad, tretji-
na jih kasneje razvije epilepsijo.2 Epilepsija je še 
vedno povezana s socialno stigmo, psihosocial-
nimi težavami, zmanjšano kakovostjo življenja 
bolnikov in njihovih družin ter ima posledično 
velik socialno-ekonomski učinek.3–6 Ocenjeni 
z epilepsijo povezani stroški so v Združenih 
državah Amerike leta 1995 znašali 12,5 mili-
jarde dolarjev, predvsem na račun izgubljene 
produktivnosti, ki jo povzročata brezposelnost 
in podzaposlenost bolnikov.7

Glavna grožnja epilepsije pri ocenjevanju 
delazmožnosti je njen potencial, da povzroči 
nenadno začasno nezmožnost za delo, tj. 
epileptični napad, s katerim lahko zaposleni 
ogrozi lastno ali tuje zdravje. Posledično imajo 
osebe z epilepsijo težave pri zaposlovanju na 
delovnih mestih z visokim tveganjem (npr. delo 
na višini, vožnja v poklicne namene, vojska itd.), 
zaradi stigmatizacije vse prevečkrat tudi v ostal-
ih panogah.8 Študije kažejo, da imajo delodajalci 

še vedno diskriminatoren odnos do oseb z epi-
lepsijo. Anketa v proizvodnih, maloprodajnih in 
javnih storitvah v Veliki Britaniji je pokazala, da 
je 65 % delodajalcev opisalo zaposlovanje oseb 
z epilepsijo kot velik problem.9

Po dostopni literaturi trdni dokazi, da so ljudje z 
epilepsijo bolj nagnjeni k nezgodam ali da imajo 
večjo bolniško odsotnost, ne obstajajo. Številne 
študije so sicer pristrane, saj delavci z epilep-
sijo ponavadi opravljajo dela z manjšim tvegan-
jem. Pomembno študijo delovne učinkovitosti, 
ki je poskušala odpraviti to pristranost, je izv-
edlo ameriško ministrstvo za delo pred skoraj 
70 leti. Opravljena je bila statistična primer-
java desetih skupin z različnimi kroničnimi 
boleznimi, vključno z epilepsijo, z ustreznimi 
kontrolami brez bolezni zaposlenih v istem 
sektorju. Primerjava ni pokazala razlik v od-
sotnosti z dela med skupinama, medtem ko je 
bila pogostost nezgod in poškodb pri delu ne-
koliko višja v skupini z epilepsijo, vendar raz-
like niso bile statistično značilne.10 Podobne 
rezultate je pokazala študija v britanski indus-
triji jekla, ki je primerjala skupino zaposlenih z 
epilepsijo s kontrolami. Med skupinama ni bilo 
pomembnih razlik v številu nezgod in poškodb 
pri delu, bolniški odsotnosti in pri kazalnikih 

ABSTRACT 

KEYWORDS: epilepsy, fit for work assessment, occupational medicine, neurology, Germany, Unit-
ed Kingdom, United States of America

The World Health Organization recognizes epilepsy as a major public health concern, estimating 
that more than 50 million people worldwide live with epilepsy. Almost every tenth person has at 
least one epileptic seizure in his or her lifetime, and a third of those develop epilepsy later in life. 
The main threat of epilepsy is its potential to cause sudden temporary incapacity. Consequently, 
restrictions have been placed on the employment of affected individuals in roles where incapacity 
could threaten their own safety or that of others (e.g., work at heights, vocational drivers, army, 
etc.). The majority of jobs are suitable for people with epilepsy, as 65% to 85% of patients eventu-
ally enter long-term remission, i.e. when seizures do not endanger them any longer and there are 
no limiting side effects of treatment. However, employment among people with epilepsy is lower 
compared to the population of patients with other chronic diseases. Occupational health and safety 
systems are largely based on legislation which is similar between different countries. However, 
there are some differences in its implementation and in the organization of occupational safety and 
health systems. The purpose of this paper is to present different practices from abroad in assessing 
fitness for work in patients with epilepsy.



Strokovno srečanje specializantov nevrologije in MDPŠ

25

delovne uspešnosti. Delovna uspešnost je bila 
zmanjšana le pri osebah z epilepsijo, ki so im-
eli pridruženo osebnostno motnjo.11 Povečano 
tveganje za nezgode pri delu prevladuje pri bol-
nikih s pogostimi epileptičnimi napadi. Kadar 
te skupine v analizah ne upoštevamo, se zdi, 
da epilepsija ne predstavlja večjega tveganja za 
nezgode na delovnem mestu.12

Večina delovnih mest je torej primernih za os-
ebe z epilepsijo, saj 65–80 % prizadetih doseže 
dolgotrajno remisijo, ko jih epileptični napadi 
več ne ogrožajo in nimajo omejujočih stranskih 
učinkov zdravil.13,14 Kljub temu je zaposlenost 
med bolniki z epilepsijo v primerjavi s popu-
lacijo bolnikov z ostalimi kroničnimi bolezni 
nižja. Anketa v Veliki Britaniji je pokazala, da je 
bilo 14 % oseb z epilepsijo brezposelnih, čeprav 
so aktivno iskali zaposlitev. Številka je bila 
občutno višja od stopnje nezaposlenosti oseb z 
drugimi kroničnimi boleznimi, ki je po podat-
kih Mednarodne organizacije za delo znašala 
8,8 %.15

Glavna vodila sistemov za varnost in zdravje 
pri delu so ohranjanje najvišje stopnje tel-
esne, duševne in socialne blaginje delavcev, 
preprečevanje okvar zdravja zaradi neugod-
nih delovnih pogojev, zaščita delavcev pred za 
zdravje škodljivimi učinki delovnega mesta in 
umestitev delavcev v poklicno okolje, prilago-
jeno njihovim fiziološkim in psihološkim 
zmožnostim.16 Pri izvajanju teh nalog imajo 
pomembno vlogo specialisti medicine dela 
v sodelovanju z ostalimi strokami. Ocena 
delazmožnosti je opredeljena kot mnenje, ali je 
posameznik sposoben opravljati svoje delovne 
naloge brez tveganja za lastno ali tuje zdravje.17 
Za objektivno oceno je potrebno natančno poz-
navanje delovnih pogojev in zdravstvenega 
stanja delavca. Ocena delazmožnosti se lahko 
zahteva pred nastopom dela, ob pojavu zdravs-
tvenih težav ali periodično, zlasti pri nevar-
nih, fizično zahtevnih delovnih mestih, kjer so 
delavci izpostavljeni različnim tveganjem za 
okvare zdravja. Sistemi zdravja in varnosti pri 
delu ter ocenjevanje delazmožnosti v veliki meri 
temeljijo na zakonodaji, ki si je med različnimi 
državami v osnovnih principih podobna. Ven-

dar obstajajo razlike v njenem izvajanju ter 
sami organizaciji sistemov za varnost in zdravje 
pri delu.18

Namen prispevka je predstaviti različne prakse 
iz tujine pri ocenjevanju delazmožnosti bolnik-
ov z epilepsijo. Največ pozornosti je namenjene 
nemškemu sistemu, kjer je delavska zavaroval-
nica za bolj strokovno in objektivno ocenjevanje 
delazmožnosti izdelala smernice, ki služijo kot 
pomoč pri ocenjevanju delazmožnosti tako 
zdravnikom medicine dela, kot tudi special-
istom nevrologom pri izdaji mnenj o funkcion-
alnem statusu bolnikov. V manjšem obsegu so 
povzete prakse v Združenih državah Amerike 
(ZDA) in Veliki Britaniji.

NEMČIJA

V Nemčiji, za razliko od Slovenije, podjetja 
niso neposredni plačniki storitev medicine 
dela ter ostalih služb za varnost in zdravje pri 
delu, temveč za to skrbi t. i. delavska zavarov-
alnica. Vsi zaposleni so zavarovani pred poklic-
nimi nezgodami in boleznimi, podjetja zanje 
plačujejo mesečne premije glede na poklicno 
tveganje in rezultate kazalnikov varnosti in 
zdravja pri delu (t. i. “bonus-malus” sistem).19 
Nemška državna zavarovalnica za nezgode pri 
delu (nem. Deutsche Gesetzliche Unfallversi-

cherung, DGUV) je leta 2015 izdala smernice za 
obravnavo zaposlenih z epilepsijo, ki so povzete 
v nadeljevanju.20

Povzetek smernic

Da bi lahko individualno ocenili poklicna tve-
ganja, morajo biti epileptični napadi natančno 
opredeljeni. Podroben opis napadov mora ved-
no opraviti specialist nevrolog. Glede na poten-
cialno nevarnost so epileptični napadi razdeljeni 
v pet kategorij:

• skupina 0: med napadi je zavest ohran-
jena, brez motenj koordinacije in z ohran-
jeno zmožnostjo ukrepanja (izključno 
senzorične motnje);

• skupina A: ohranjena zavest in popolna 
kontrola motorike (npr. trzljaji posa-
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Slika 4.1. Razvrstitev napadov v kategorije nevarnosti .

meznih mišičnih skupin);
• skupina B: motena zavest, ravnotežje 

ohranjeno (npr. nenadna absenca, mini-
malne motnje motorike);

• skupina C: nezmožnost odzivanja z/brez 
motenj zavesti, z izgubo koordinacije in 
nadzora nad držo (npr. nenaden padec 
brez zaščitnega refleksa);

• skupina D: nezavedna dejanja, motena 
zavest z/brez nadzora nad držo (npr. ne-
kontrolirana nezavedna dejanja ali gibi).

Pri opisu napadov za razvrstitev v kategorije 
nevarnosti 0, A, B, C ali D je potrebno odgovoriti 
na naslednja vprašanja (Slika 4.1):

• Ali je bila zavest ohranjena?
• Ali je prišlo do izgube ravnotežja oz. pad-

ca?
• Ali je prišlo do motoričnih fenomenov?
• Ali so bili prisotni avtomatizmi?

Sama opredelitev napadov po klasični medicin-
ski klasifikaciji, kot so npr. absence, tonično-

klonični krči itd., za opredelitev delazmožnosti 
ne zadostuje. V Tabeli 4.1 so predstavljene na-
jbolj pogoste oblike napadov, razvrščene v us-
trezne kategorije tveganja.

Poleg simptomov ob napadih je bistveno opisati 
tudi njihovo pogostost. Glede na časovno pojav-
ljanje napadov lahko razdelimo bolnike v štiri 
kategorije:

1. dolgo obdobje brez napadov (tj. brez na-
padov in brez antiepileptične terapije več 
kot pet let);

2. srednje obdobje brez napadov:
• več kot eno leto;
• pojavljanje napadov zgolj med span-

jem več kot tri leta;
• kategorija 0 več kot eno leto;

3. do dva napada letno;
4. trije napadi ali več letno.

Po opredelitvi kategorije ogroženosti in 
časovnega pojavljanja napadov moramo oprav-
iti še oceno tveganja delovnega mesta, kar je 
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Vrsta napadov
Ohranjenost 
zavesti

Ohranjenost 
nadzora 
ravnotežja

Prisotnost 
motoričnih 
fenomenov

Kategorija 
ogroženosti

Opis napada

Mioklonični
ohranjena ohranjen prisotni A

eden ali več nenavad-
nih krčev, običajno v 

področju ramena

ohranjena redko padec prisotni C
krči zajemajo spodnje 

okončine, padec

Enostavni par-
cialni

ohranjena

delno ohranjen

delno moten

prisotni

A

C

nenadni krči ali trzanje 
posameznih mišičnih 

skupin ali delov telesa, 
gibi brez delovanja

ohranjena ohranjen niso prisotni 0

motnje senzorične 
zaznave, mravljinčenje, 

spremembe v zazna-
vanju

Absence
motena

večinoma ohran-
jen

prisotni, 
večinoma 

nepremičnost
B

kratkotrajna (sekunde) 
izguba zavesti

motena
večinoma ohran-

jen
redko nezavedna 

dejanja
D

avtomatizem, nadalje-
vanje prejšnje aktivnosti

Generalizirani 
tonično-klonični 

motena padec prisotni C

avra, nezavest, padec, 
krči (tonična faza), nato 

kontrakcije (klonična 
faza), npr . ugriz v 

jezik, nekontrolirano 
mokrenje; različni časi 

okrevanja

motena padec
nekontrolirani 

gibi
D

pogosto ob napadu ali 
po njem stanje zme-

denosti z nezavednimi 
dejanji

Zapleteni parcialni

motena
večinoma ohran-

jen

prisotni, 
večinoma 

nepremičnost
B

avra, motena zavest, 
prekinitev aktivnosti, 
včasih brez nadaljnjih 

simptomov

motena
večinoma ohran-

jen
pogostoneza-
vedna dejanja

D

pričetek z avro 
različnega trajanja in 

obsega, samodejni 
gibi, nezavedna dejanja 

različnih obsegov

motena padec
brez nezavednih 

dejanj
C

avra, npr . manjši padec, 
tonični krči mišic 

(skupina C le, kadar ni 
nezavednih dejanj)

Tabela 4.1. Razvrstitev najpogostejših vrst napadov v ustrezne kategorije tveganja

v domeni specialista medicinca dela in ostalih 
služb za varnost pri delu (varnostni inženirji, 
higieniki, delovni terapevti itd.). V Tabeli 4.2 je 
predstavljen sistematičen pristop k ocenjevanju 
delazmožnosti pri bolnikih z epilepsijo za dela 

na višini. V smernicah so predstavljeni pristopi 
ocenjevanja delazmožnosti tudi v drugih pan-
ogah (npr. v strojniških poklicih, dejavnosti v 
sistemih za nadzor procesov, elektrotehnični 
poklici, zdravstvo, akademski poklici, vožnja v 
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poklicne namene itd.).

V Tabeli 4.3 so predstavljeni minimalni zahteva-
ni časi opazovanja oz. umika z dočenih delovnih 
mest, ki jih nemške smernice predpisujejo po 
prvem napadu zaposlenega.

Epileptični napad med delovnim časom 
načeloma ni opredeljen kot nezgoda pri delu. 
Zaposleni tako niso upravičeni do nadomestila, 
ker gre za t. i. “nezgodo notranjega vzroka”. 
Šele kadar so okoliščine na delovnem mestu 
bistveno prispevale k nastanku oz. resnosti nez-
gode, je za dogodek odgovoren delodajalec (npr. 
padec na zelo nevaren stroj zaradi epileptičnega 
napada, ki ni bil ustrezno zaščiten).

Ob upoštevanju teh pravnih dejstev ni noben-
ega razloga za pretirano omejevanje poklicnih 
možnosti oseb z epilepsijo. Z ustrezno obrav-
navo primerov v skladu smernici je mogoče 

varno in objektivno oceniti delazmožnost oseb 
z epilepsijo.

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Leta 1990 so v Združenih državah Amerike 
(ZDA) sprejeli zakonski akt (angl. American dis-

ability act, ADA), čigar namen je zagotavljanje 
enakosti pri zaposlovanju, odpuščanju in poklic-
nem napredovanju oseb s telesnimi okvarami.21

ADA prepoveduje zdravstvene preglede oz. 
poizvedovanja o zdravstvenem stanju kandida-
ta pred zaposlitvijo. Vprašanja o zdravstvenem 
stanju so zakonita le, če so zahteve delovnega 
mesta po normalnem zdravstvenem stanju 
ključnega pomena za zagotavljanje varnosti pri 
delu. Vprašanja, ki ne vplivajo na izid ocenjeval-
nega procesa, niso zakonita. Podobno zakonod-
ajo kot v ZDA zasledimo v Evropi na Nizozem-

Pogostost napadov
Kategorija 
ogroženosti

Delo na višini nad 3 
metre ali dejavnost 
z visokim tveganjem 
padca

Delo na višini pod 3 
metre, brez zaščite 
pred padcem

Delo na višini pod 1 
meter, brez zaščite 
pred padcem

Brez napadov in brez 
antiepileptične terapije 
več kot pet let

DA DA DA

Brez napadov več kot 
eno leto po kirurškem 
zdravljenju; brez na-
padov več kot dve leti 
z antiepileptično tera-
pijo; napadi izključno v 
spanju več kot tri leta; 
kategorija 0 več kot 
eno leto

NE DA DA

Do dva napada letno A NE DA DA

B NE DA DA

C NE NE DA

D NE NE DA

Trije napadi ali več 
letno

A NE DA DA

B NE NE DA

C NE NE DA

D NE NE DA

Tabela 4.2. Dejavnosti, ki zahtevajo delo na višini (DA – zmožnost opravljanja dela, NE – nezmožnost oprav-
ljanja dela) .
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Nevarnost poškodb 
in nevarnost 
poškodovanja tretje 
osebe pri ponovitvi 
napada

Primer dejavnosti

Zahtevan minimalni čas opazovanja 
po prvem napadu

izzvani z 
izogibnim 
provokaci-
jskim 
faktorjem

neiizvani 
sum na 
epilepsijo 

Velika • delo na višini nad 3 metre z nevarnostjo padca;

• poklicni vozniki in vožnja v poklicne namene;

• delo z eksplozivnimi snovmi;

• delo na električnih napeljavah z visoko napeto-
stjo;

• delo na daljnovodih;

• delo na operativnih plinovodih 

6 mesecev 
(brez 

terapije) 

2 leti (brez 
terapije) 

5 let (brez 
terapije) 

Srednja • dejavnosti na električnih napeljavah;

• delo s hitro vrtljivimi stroji;

• delo z jedkim in infektivnim materialom;

• delo na višini do 3 metre;

• vožnja viličarja v okolju z nizkim tveganjem;

• delo z otroci starejšimi od treh let ali odraslimi;

• razpoložljivost v izrednih razmerah (odrasli/otroci 
starejši od treh let) 

3 mesece 6 mesecev 1 leto 

Nizka • dejavnosti z majhnimi ročnimi orodji;

• dejavnosti na električnih sistemih z nizkimi 
napetostmi;

• kemikalije z nizkim tveganjem;

• aktivnosti na področju predelovanja kovin in 
lesa na izbranih strojih z nizkim tveganjem za 
poškodbe;

• samostojno delo z odraslimi

ni 
potreben

3 mesece 6 mesecev 

Zanemarljiva • enostavne montažne operacije;

• pisarniško delo, prodaja;

• pošiljanje/pakiranje

ni 
potreben

ni 
potreben

ni 
potreben

Tabela 4.3. Ocena nevarnosti po prvem napadu

skem, kjer zakon o zdravstvenih pregledih že od 
leta 1998 določa, da so preiskave brez tehtnega 
razloga pred zaposlitvijo, vključno z vprašalniki, 
nezakonite.22

Sprejeta zakonodaja ADA je v ZDA omogočila 
izvajanje mednarodnih smernic Komisije za za-
poslovanje oseb z epilepsijo (angl. International 

Bureau for Epilepsy’s Employment Commis-

sion):23

• diagnoza epilepsije bolnikom ne sme 
preprečevati možnosti zaposlitve;

• za delovna mesta, kjer so za zagotavljanje 
varnosti potrebne omejitve pri zaposlitvi, 

morajo te odločitve temeljiti na pravičnih 
in individualnih ocenah zahtev delovne-
ga mesta in stanja bolnika z epilepsijo; v 
nasprotnem primeru so takšne omejitve 
diskriminatorne;

• osebe z epilepsijo morajo imeti enake 
možnosti dostopa do zdravstvene oskrbe 
in programov poklicne rehabilitacije;

• pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju 
morajo imeti osebe z epilepsijo enake 
pravice kot ostali delavci.

Osebe z epilepsijo imajo pravico do prilagoditve 
delovnega mesta v tolikšni meri, da lahko svo-
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je delo brez omejitev varno opravljajo. Prila-
goditve, ki ne predstavljajo znatnega finančnega 
ali logističnega bremena, je v skladu z ADA 
dolžan urediti delodajalec.24 Za določene poklice 
z večjim tveganjem, kot so npr. poklicni vozniki 
ali piloti, obstajajo zakonski podakti, ki osebe z 
epilepsijo kategorično izključujejo iz delovnih 
nalog. Državna agencija za letalstvo (angl. Fed-

eral Aviation Association, FAA) s svojimi akti 
določa, da osebe z diagnozo epilepsija ali anam-
nezo napadov niso sposobne pridobiti pilotske 
licence. Izjemoma se lahko osebam izda licenca, 
če so bili brez napadov in brez antiepileptične 
terapije več kot deset let, z omejitvijo, da je v pi-
lotski kabini vedno prisoten vsaj še en kopilot.24 
Enako v svojih smernicah za obravnavo epilep-
sije določata tudi britanska agencija za civilno 
letalstvo (angl. Civil Aviation Agency, CAA) in 
Evropska agencija za varnost v letalstvu (angl. 
European Aviation Safety Agency, EASA).25

Epilepsija pogosto predstavlja oviro za zaposlitev 
tudi za nadzornike zračnega prometa, gasilce, 
železniške delavce, zaposlene v policiji itd. Kon-
traindikacije za zaposlitev so v teh poklicih zgolj 
relativne, z ustrezno dokumentacijo o nadzoru 
nad napadi in mnenjem specialista je zaposlitev 
pogosto mogoča s priporočenimi omejitvami 
glede obsega delovnih nalog.24

VELIKA BRITANIJA

Podobno kot v ZDA je treba tudi v Veliki Bri-
taniji bolnike z epilepsijo obravnavati v skladu 
z Zakonom o enakosti.8 Vendar v primeru zago-
tavljanja varnosti na delovnem mestu nad tem 
zakonom prevlada Zakon o zdravju in varnosti 
pri delu (angl. Health and Safety Work Act, 
HSW).

Na določenih delovnih mestih s posebnimi tve-
ganji lahko en nekontroliran napad povzroči 
katastrofalne posledice. Ta delovna mesta lahko 
razdelimo v dve skupini:

• delovna mesta v prometu, vključno s 
poklicnimi vozniki, strojevodji, žerjavisti 
in upravljalci na kontejnerskih termi-
nalih, piloti, mornarji ter poklicnimi 
potapljači;

• delovna mesta, ki vključujejo dela na 

nezaščitenih višinah (npr. gradbeniki, 
gasilci itd.), dela na omrežjih z visoko-
napetostno električno energijo, dela z 
vročimi kovinami, dela z nevarnimi neza-
varovanimi stroji ter dela v bližini odprtih 
rezervarjev vode ali kemičnih tekočin.

Pogosto so zato za zaposlene z epilepsijo podane 
sledeče omejitve:

• brez plezanja ali dela na nezaščiteni višini;
• brez vožnje ali upravljanje motornih stro-

jev;
• brez dela z nevarnimi stroji;
• brez dela v bližini ognja ali vode;
• brez dolgotrajnega dela v izolaciji.

Delovno okolje in opremo, ki jo uporablja de-
lavec z epilepsijo, mora vedno pregledati special-
ist medicine dela. Pri vseh odločitvah bi morali 
sodelovati tudi varnostni inženir in neposredni 
nadzornik zaposlenega. Pomembno je, da je de-
lavec opozorjen, da lahko kršitev dogovorjenih 
omejitev ogroža ne samo njegovo varnost, am-
pak tudi varnost njegovih kolegov. Delavec prav 
tako ni upravičen do finančnega nadomestila za 
poškodbe pri delu, če pride do nezgode zaradi 
izogibanja predpisanim omejitvam.

Epilepsija je absolutna kontraindikacija za za-
poslovanje v policiji. Tisti zaposleni, ki razvi-
jejo epilepsijo med službovanjem, so navadno 
upokojeni ali premeščeni na delovna mesta brez 
večjega tveganja (npr. administrativno delo).

Druge zakonsko določene omejitve zaposlovan-
ja oseb z epilepsijo vključujejo delovna mesta 
pilotov, voznikov reševalnih vozil, gasilcev, stro-
jevodij, voznikov tovornih vozil, voznikov taksi-
jev in zaposlenih v obalnih stražah (večina teh 
omejitev se nanaša na omejitve vožnje).

Pri ostalih poklicih specialisti medicine dela niso 
nujno vključeni v ocenjevanje delazmožnosti 
zaposlenih, ampak v večini primerov delujejo le 
kot svetovalci, kadar se na njih obrnejo zapos-
leni ali delodajalci. Odločitev o razkritju svojega 
zdravstvenega stanja delodajalcu je odločitev 
posameznika. Mnogi pri iskanju zaposlitve ali 
med rutinskimi zdravniškimi pregledi ne raz-
krivajo zgodovine epileptičnih napadov. Osebe, 
ki delodajalcu podatka o napadih ne razkrijejo in 
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zavestno sprejmejo delovno mesto s povečanimi 
tveganji, so v nasprotju z 7. členom zakona 
HSW. V tem primeru tudi niso upravičeni do 
nadomestil za morebitne poškodbe pri delu, oz-
iroma so lahko tudi kazensko odgovorni, če so 
zaradi zamolčanja svojega zdravstvenega stanja 
delodajalcu ali ostalim zaposlenim povzročili 
škodo.

Tudi delodajalci imajo svoje zakonske obveze 
in so dolžni prilagoditi delovna mesta osebam 
z priznano invalidnostjo (epilepsija zdravljena 
s farmakološko terapijo v Veliki Britaniji se 
uvršča na listo invalidnosti).8

ZAKLJUČEK

Vključenost v delovni proces osebam z epilepsijo 
omogoča, da živijo polno in neodvisno življenje. 
Zaposlitev jim ne nudi samo materialne varnos-
ti, temveč tudi vzpodbuja socialno vključenost, 
vpliva na samozavest in občutek samoizpopol-
njevanja. V zadnjih desetletjih se je odnos 
družbe do bolnikov z epilepsijo izboljšal, pred-
vsem s sprejemom zakonodaj, ki preprečujejo 
diskriminacijo. Kljub temu pa je stigma bolezni, 
predvsem na področju zaposlovanja, še vedno 
močno prisotna.

Ocenjevanje delazmožnosti pri bolnikih z epi-
lepsijo je zahtevno in specialistom medicine 
dela po svetu predstavlja velik izziv. Prakse 
se med državami razlikujejo, vsem pa je sku-
pen cilj, da čim večje število oseb z epilepsijo 
vključijo v delovne procese. Za to je ključno do-
bro poznavanje zakonodaje, razmer na delov-
nem mestu ter stanja bolezni, za kar je potreb-
no tesno sodelovanje s specialisti nevrologi. Pri 
odločanju ne smemo biti osredotočeni le na 
epilepsijo, temveč tudi na pogoste pridružene 
bolezni in morebiten vpliv zdravljenja.

Obstaja nevarnost, da osebe z epilepsijo deloda-
jalci in zdravstveni delavci pri zaposlovanju 
omejimo v večji meri, kot je potrebno ali za-
konito. Razvijanje dobrega odnosa in vzajemne-
ga zaupanja, tako na delovnem mestu kot tudi 
med bolniki in zdravniki, lahko vzpodbudi za-
poslene, da bodo bolj realno in vestno poročali o 
spremembah v njihovem stanju ali zdravljenju. 
Razumevajoč pristop vodilnih oseb v podjetjih 
s pomočjo strokovnjakov za varstvo in zdravje 
pri delu bi moral pomagati posamezniku, da 
sprejme svojo bolezen in razume, da so bile 
morebitne omejitve pri delu sprejete v njegovo 
dobro.
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Ocenjevanje zmožnosti upravljanja  
motornih vozil oseb z epilepsijo

Assessing Medical Fitness to Drive

IZVLEČEK 

KLJUČNE BESEDE: epilepsija, epileptični napadi, obdobje brez napadov, vožnja, prometne nez-
gode, medicina prometa 

Epilepsija je najpogostejša resna nevrološka bolezenska motnja, ki negativno vpliva na vozniško 
zmožnost. Osebe z epilepsijo zato ne izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. Vpliv 
na vožnjo imajo tako epileptični napadi, saj spreminjajo stanje zavesti ter povzročajo prehodne 
motorične in senzorične nevrološke znake, kot tudi protiepileptična zdravila zaradi svojih stran-
skih učinkov. Med vozniki je precej starejših oseb z epilepsijo, pri katerih je potrebna posebna 
skrb pri določitvi zmožnosti za vožnjo. O zmožnosti upravljanja motornih vozil odloča specialist 
medicine dela, prometa in športa na podlagi mnenja specialista epileptologa. Vozniško dovoljenje 
se izda za določeno časovno obdobje. Med strokovno javnostjo ni enotnega mnenja o tveganju za 
prometno nezgodo pri osebah z epilepsijo, vendar izsledki nedavnih raziskav kažejo, da je tveganje 
nižje v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi stanji. Raziskave predstavljajo osnovo, na podlagi ka-
tere nastajajo zakonski akti, ki z omejevanjem vožnje oseb z epilepsijo omogočajo njim in drugim 
udeležencem v prometu vožnjo v kar najbolj varnem okolju. Na podlagi Evropske direktive je bil v 
Sloveniji sprejet nov pravilnik za voznike z epilepsijo.
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UVOD

Vključevanje posameznika kot voznika v cestni 
promet predstavlja moderno potrebo človeka.1 
Vožnja motornega vozila predstavlja za voznika 
kompleksno zaznavno – motorično nalogo, k 
uspešnosti izvedbe le-te pa znatno pripomorejo 
tudi posameznikove lastnosti ter pridobljena 
znanja in izkušnje.2,3 Na nastanek prometnih 
nezgod vplivajo številni dejavniki, ki se medse-
bojno prepletajo. Govorimo o dejavnikih širšega 
okolja (cesta, vreme, drugi udeleženci v prome-
tu itd.), vozila (neustreznost ali nepravilno delo-
vanje delov vozila) in človeka – voznika (napačna 
ocena situacije, zapozneli ali neustrezni odzivi 
itd.).4,5 Slednji predstavljajo prevladujočo vlogo 
pri nastanku nezgod, po nekaterih raziskavah je 
človek kriv za več kot 90 % le-teh. Bolezenska 
stanja, poleg pomanjkanja izkušenj, uvrščamo 
med posredne človeške vzroke, torej med stanja 
ali pogoje, ki neugodno vplivajo na voznikovo 
zmožnost za varno vožnjo. Ne bodo pa omen-
jeni dejavniki neposredno povzročili prometne 
nezgode.6

Osebe z epilepsijo imajo lahko zaradi same nar-
ave bolezni in njenih kasnejših posledic (vpliv 
na kognitivno raven, psihopatologija) kot tudi 

zaradi načinov zdravljenja okrnjeno zmožnost 
upravljanja motornih vozil. Generalizirani ali 
kompleksni žariščni epileptični napadi, ki spre-
menijo stanje zavesti, v iktični fazi onemogočajo 
ustrezno odzivanje v cestnem prometu. Podob-
no pa lahko tudi epileptični napadi, ki stanja 
zavesti ne spremenijo (npr. enostavni žariščni 
napadi), z nehotenimi gibi omejujejo varno 
vožnjo. Protiepileptična zdravila (PEZ) pred-
stavljajo najpogostejši in večinoma tudi uspešen 
način zdravljenja, vendar lahko njihova uporaba 
zaradi neželenih učinkov predstavlja določene 
omejitve pri vožnji.7

Kvaliteta življenja bolnika z epilepsijo je odvisna 
od zaposlenosti, aktivnega življenja ter stabilne 
socialne vključenosti, tako v profesionalnih 
kot tudi v osebnih odnosih.8–10 Vsaka omejitev 
upravljanja motornih vozil za posameznika 
pomeni zmanjšanje njegove neodvisnosti, za-
posljivosti, družbeno-ekonomskega položaja 
in posledično kvalitete življenja.5 Zato še zlasti 
ljudje z epilepsijo željo po vozniškem dovoljenju 
postavljajo na mesto vodilnih prioritet.11,12

V preteklosti so bili ljudje z epilepsijo stigma-
tizirani, vožnja motornega vozila za te bolnike 
pa striktno prepovedana. Z boljšim poznavan-

ABSTRACT 

KEYWORDS: epilepsy, seizures, seizure-free-period, driving, traffic accidents, traffic medicine

Epilepsy is the most common serious neurological disorder which has a negative impact on one’s 
driving ability. Therefore, people with epilepsy do not meet the criteria for an unlimited driving 
licence. Their driving is affected not only by epileptic seizures causing impaired consciousness 
and involuntary movements, but also by antiepileptic drugs with their adverse effects. Among the 
drivers there are quite a lot of elderly persons with epilepsy in whom medical and psychological 
investigations regarding driving ability should be carried out very carefully. In Slovenia, specialist 
of occupational, traffic and sports medicine decides about one’s driving ability. When it comes to 
people with epilepsy, the decision is made on the basis of epileptologist’s opinion. The permission 
to drive is granted for a limited period of time and has to be renewed once it expires. The experts 
have not yet agreed on whether people with epilepsy have an increased risk of experiencing a road 
traffic accident. However, recent data suggest that the overall risk is lower compared to other medi-
cal conditions. Scientific evidence forms the basis for legislation which enables all participants in 
road traffic to drive in the safest possible environment by imposing restrictions people with epi-
lepsy. As an initiative inspired by the European directive, the new driving regulations for people 
with epilepsy were introduced in Slovenia.
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jem bolezni, uspešnejšimi načini zdravljenja ter 
statističnim spremljanjem prometnih nezgod 
je prišlo do postopne liberalizacije prometne 
zakonodaje v povezavi z epilepsijo. Predpogoj 
za vožnjo je odsotnost epileptičnih napadov, 
ob tem pa primerna psiho-fizična kondicija.13 
Mednarodni urad za epilepsijo (angl. Interna-

tional Bureau for Epilepsy, IBE) priporoča eno-
letno obdobje brez napadov.14 Slednje velja tudi 
v nekaterih razvitejših državah, ponekod pa so 
omejitve še krajše (3–6 mesecev v nekaterih 
zveznih državah ZDA).15–18 Trenutno veljavna 
slovenska zakonodaja določa dobo dveh let brez 
napada.19

Podrobnejša predstavitev veljavne prometne 
zakonodaje, ki ureja področje epilepsije, sledi 
v nadaljevanju prispevka. Pred tem so pred-
stavljena nekatera že znana dejstva ter nekat-
era najnovejša dognanja o vplivu epilepsije in 
načinov zdravljenja na upravljanje motornega 
vozila. Posebno pozornost dajemo medsebo-
jnemu sodelovanju specialistov epileptologov 
in specialistov medicine dela, prometa in športa 
(MDPŠ). 

VPLIV EPILEPSIJE NA VOŽNJO

Raziskava v sedmih evropskih državah je poka-
zala, da ima 67 % ljudi v splošni populaciji, ki 
dosegajo predpisane zdravstvene in starostne 
kriterije, vozniško dovoljenje.20 Slednjega naj bi 
imelo, glede na starejše raziskave, v zahodnoev-
ropskih državah celo 75 % ljudi.21 V primerjavi 
s splošno populacijo delež voznikov med bolniki 
z epilepsijo močno variira (20–73 %).22–24 V Re-
publiki Sloveniji (RS) znaša ta delež 30–40 %.13,21

Vpliv epilepsije na vožnjo ocenjujemo5:
• s tveganjem za prometno nezgodo pri os-

ebah z epilepsijo;
• z deležem prometnih nezgod, ki so pos-

ledica epileptičnih napadov;
• s primerjavo tveganja z ostalimi 

pogostejšimi bolezenskimi stanji in de-
javniki, kot sta starost in spol.

Izsledki raziskav, ki preučujejo ta vprašanja, so 
si pogosto nasprotujoči.

(Zvečano) tveganje za prometno 
nezgodo

Epilepsija lahko zveča tveganje za prometno 
nezgodo. Retrospektivna študija, izvedena 
na vzorcu 30.000 preiskovancev, je pokazala 
relativno tveganje 1,33 (95 % interval zau-
panja 1,00–1,73).25 Vendar so se raziskovalci 
osredotočili na vse prometne nezgode, ki so jih 
povzročili bolniki z epilepsijo, in ne samo na 
tiste, ki so nastale zaradi epileptičnega napada 
med vožnjo vozila. Taylor in Chadwick nista 
ugotavljala razlik v stopnji prometnih nezgod 
zaradi epilepsije v primerjavi s kontrolnimi 
skupinami. Slednje velja le za primere, ko so 
vozniki svojo bolezen prijavili ustreznim orga-
nom.26 Spet drugi navajajo višje tveganje, celo 
do 2,56 : 1.27 Metaanaliza, ki je bila izvedena na 
podlagi 16 primarnih študij, pa je nasprotno 
dokazala, da epilepsija ni povezana z zvečano 
verjetnostjo prometnih nezgod.22

V Sloveniji je prva raziskava med vozniki z epi-
lepsijo pokazala, da je 1,6 % oseb z epilepsijo 
povzročilo prometno nezgodo.28 V primerjavi s 
splošno populacijo je ta odstotek znatno nižji. 
Vozniki z epilepsijo, ki so redno zdravniško 
obravnavani, prav tako prevozijo manj kilo-
metrov kot ostali, kar lahko zniža tveganje za 
prometno nezgodo.5,28 Novejša raziskava pa je 
pokazala višje tveganje; le-to je znašalo 1,99 (95 
% interval zaupanja 1,01–3,92).29

Zakonska regulacija vožnje oseb z epilepsijo te-
melji na spoznanju, da se verjetnost ponovnega 
napada znižuje z daljšanjem obdobja od zad-
njega napada. Če epileptičnega napada ni tri 
mesece, je verjetnost, da bi se slednji ponovil v 
naslednjem letu, 28 %. V primeru odsotnosti 
napadov 6–12 mesecev je verjetnost zmanjšana 
na 20 %, po preteku dveh let pa le na 15 %. 
Tveganje za ponovitev se torej zmanjšuje po 
približno 5 % letno; po petih letih bi lahko re-
kli, da se je skoraj izenačila s tisto pri ljudeh, 
ki nimajo epilepsije.30 Med kandidati za voznike 
in voznike prve kategorije vozil je dovoljeno 
60 % tveganje za pojav epileptičnega napada v 
naslednjem letu, vendar le 2 % za povzročitev 
prometne nezgode zaradi napada. Za poklicne 
voznike je kriterij neprimerno strožji, dovoljeno 
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je 2 % tveganje za pojav napada v naslednjih 12 
mesecih.13

Največje tveganje za prometne nezgode pred-
stavljajo generalizirani tonično-klonični napadi 
ter kompleksni žariščni napadi brez avre. Majh-
no tveganje je pri enostavnih žariščnih napadih 
brez motenj zavesti in kompleksnih žariščnih 
napadih s stalno in prolongirano avro. Drugi 
dejavniki povečanega tveganja za povzročitev 
prometnih nezgod med bolniki z epilepsijo so 
neupoštevanje zdravnikovih navodil (angl. non-

compliance), alkohol in zloraba drog v zadnjih 
treh mesecih, strukturne možganske lezije, 
periode pogostih epileptičnih napadov (po ob-
dobju brez napadov), moški spol, nižja starost, 
neporočeni in pridružene bolezni.31,32

Prometne nezgode kot posledica 
epileptičnega napada

Vseh prometnih nezgod, ki jih povzročijo ljudje 
z epilepsijo, ne gre pripisovati epileptičnim na-
padom. Slednji so navedeni kot vzročni dejavnik 
v 11 % prometnih nezgod.25 Prav tako tudi vsak 
napad, ki se pripeti med vožnjo, ne rezultira v 
prometni nezgodi. To se zgodi v polovici prim-
erov.26 Večina nezgod še vedno nastane iz is-
tih razlogov kot pri zdravi populaciji (napaka 
voznika).

Ameriški podatki s konca prejšnjega stolet-
ja kažejo, da je bilo zaradi epileptičnih na-
padov prometnih nezgod s smrtnim izidom 
0,02–0,25 %.33 Stopnja prometnih nezgod s 
smrtnim izidom zaradi epileptičnega napada 
tako znaša 0,0086 %, kar je občutno nižje kot 
pri nekaterih drugih stanjih (npr. vožnja pod 
vplivom alkohola).22,34 Največje število pro-
metnih nezgod se konča z lažjimi telesnimi 
poškodbami in redko vključuje tretjo osebo.4 
Najpogosteje je vključeno le eno vozilo, ki v 
75 % primerov trči v nepremičen objekt. Pri 
prometnih nezgodah, ki jih povzročijo osebe 
brez epilepsije, vozilo v 75 % primerov trči v 
drugo vozilo.12

Primerjava tveganja za prometno 
nezgodo med različnimi skupinami 
bolezni in dejavnikov

Najboljši vpogled v tveganje za prometno nez-
godo pri osebah z epilepsijo dobimo, če jih 
primerjamo z ostalimi skupinami s tvegan-
jem.23 Rezultati prikazujejo, da vozniki z drugi-
mi zdravstvenimi stanji, ki imajo podobno ali 
celo višje tveganje za povzročitev prometne 
nezgode, pri vožnji nimajo posebnih omejitev. 
Epilepsija po podatkih te raziskave predstavlja 
manjše tveganje za povzročitev prometne nez-
gode kot npr. sladkorna bolezen in duševne 
bolezni (Tabela 5.1).35

Zdravstveno stanje Relativno tveganje 95-odstotni interval zaupanja

alkoholizem  2,00a 1,89–2,12

duševne bolezni 1,72 1,48–1,99

učinki zdravil 1,58 1,45–1,73

sladkorna bolezen 1,56 1,31–1,85

epilepsija 1,33 1,00–1,73

srčno-žilne bolezni 1,23 1,05–1,43

motnje sluha 1,19a 1,02–1,40

lokomotorna obolenja 1,17 1,05–1,43

motnje vida 1,09 1,04–1,15

a – statistično neznačilno (p > 0,05) .

Tabela 5.1. Relativno tveganje za povzročitev prometne nezgode za različna zdravstvena stanja .25,35
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Na povečano tveganje za povzročitev prometne 
nezgode med splošno populacijo vplivata tudi 
spol in starost. Relativno tveganje pri osebah 
z epilepsijo je mnogo manjše (1,33) kot 5- do 
7-krat večje tveganje pri zdravih posamezni-
kih, mlajših od 25 let, in kot 3- do 5-krat večje 
tveganje pri zdravih posameznikih, starejših od 
75 let (Slika 5.1).35

STAREJŠE OSEBE Z EPILEPSIJO

Ob starajoči se populaciji imamo v ambulanti 
MDPŠ večkrat opraviti s starejšimi osebami 
(nad 65 let), ki so kandidati za voznike ali pa 
že vozniki motornih vozil. Epilepsija se v tem 
starostnem obdobju pojavlja pogosteje kot pri 
mlajših, večji kot pri mlajših sta prevalenca in 
incidenca.36,37 Vzrok za pogostejši pojav epilepsi-
je v starosti so številna obolenja, ki prizadenejo 
centralni živčni sistem (CŽS). Med najpogostejše 
vzročne dejavnike štejemo cerebrovaskularne 
bolezni (v 85 % gre za ishemijo), možganske tu-
morje (15 %), aterosklerozo (15 %) in poškodbe 
glave (7 %) s posledično kontuzijo možganov 
ali subduralnim hematomom. Zanemariti ne 
smemo niti vnetja CŽS in nevrodegenerativne 
bolezni (Alzheimerjeva bolezen).38

Praviloma gre za žariščni tip epilepsije s 
sekundarno generalizacijo ali brez nje.38 Takšni 
epileptični napadi so v tem starostnem obdobju 
v večini dobro odzivni na PEZ. Popolno pre-
kinitev napadov lahko pričakujemo pri več kot 
70 % starejših oseb z epilepsijo, trdovratnejši 
so napadi ob progresivnih nevrodegenerativnih 
boleznih.39

Novejše raziskave kažejo, da se stopnja smrt-
nosti pri prometnih nezgodah med mladimi 
in starejšimi vozniki spreminja. Med prvimi 
se le-ta zmanjšuje, v primeru starejših pa se 
povečuje.40 Drazkowski je navedel, da je stopnja 
smrtnosti zaradi prometnih nezgod pri starejših 
voznikih z epilepsijo kar 2,3-krat višja od tiste 
pri voznikih srednjih let.7

Pri odločanju o sposobnosti za vožnjo starejših 
oseb z epilepsijo moramo upoštevati dejstva, da 
so lahko starejše osebe bolj občutljive na stran-
ske učinke protiepileptičnih zdravil, pri dolgo-
letni epilepsiji, dolgoletnem jemanju PEZ in ko-
morbidnosti se skrčijo tudi fizične in psihične 
zmožnosti.39 Vendar si je takšna oseba z leti 
vožnje pridobila številne izkušnje, vozi preudar-
no in se izogiba tveganjem v prometu.13

Slika 5.1. Relativno tveganje za povzročitev prometne nezgode glede na starost in spol pri zdravih ljudeh .35
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VPLIV PROTIEPILEPTIČNEGA 
ZDRAVLJENJA NA  
SPOSOBNOST VOŽNJE

Načini zdravljenja epilepsije so terapija s PEZ, 
kirurškim posegom ali spodbujanjem vagusne-
ga živca.41 Zdravljenje je uspešno pri približno 
80 % bolnikov, pri preostanku pacientov pa se 
ne uspe doseči nadzora nad epileptičnimi na-
padi.42,43

PEZ so prva in najpogostejša izbira zdravljenja 
(Tabela 5.2). V 60–70 % primerov se z njimi 
doseže nadzor epileptičnih napadov, pri večini 
le-teh s predpisom le enega zdravila (monoter-
apija).42,43 Z uporabo PEZ povezujemo številne 
stranske učinke, med drugimi tudi takšne, 
ki lahko vplivajo na sposobnost vožnje.23,44 
Antiepileptične učinkovine razvrščamo v sku-
pine glede na resnost zmanjšanja psihofizičnih 
zmožnosti. V tretjo skupino zdravil, ki lahko im-
ajo resen negativen vpliv na vožnjo, uvrščamo 
fenobarbital, primidon in fenitoin. Tista z 
zmernimi (karbamazepin, benzodiazepini) 
in lažjim (valproat) negativnimi vplivi pa so 
razporejena v skupini 2.32 Poseben izziv ostajajo 
novejši PEZ, saj o njihovem vplivu na vožnjo še 
nimamo dovolj verodostojnih podatkov (večino 
naj bi imeli blage do zmerne vplive na vožnjo). 
Posamezniki, ki jemljejo lamotrigin, v poskusih 
s simulacijo vožnje dosegajo boljše rezultate, 
kot tisti, ki jemljejo topiramat. Tako karbamaz-

epin kot okskarbazepin naj bi izdatno vplivala 
na vožnjo predvsem na monotonih odsekih ces-
te.23 V Centralni bazi zdravil RS so PEZ označeni 
s praznim trikotnikom (relativna prepoved 
vožnje). Izjema je fenitoin v tabletah, označen 
s polnim trikotnikom (absolutna prepoved 
vožnje). Fenobarbital v injekciji, za katerega 
prav tako velja absolutna prepoved, (trenutno) 
ni aktivno zdravilo.13,45

Nekateri avtorji so mnenja, da v povezavi z 
rabo PEZ povečano tveganje za nastanek pro-
metnih nezgod ne obstaja. Neželeni učinki PEZ 
naj bi namreč izzveneli v obdobju prepovedi 
vožnje, klinične izkušnje navajajo predvideno 
obdobje od 14 dni do enega meseca od pred-
pisa zdravil.26 Obstajajo pa izjeme, ki terjajo 
skrbno nevrološko in psihiatrično-psihološko 
vrednotenje. Slednje velja predvsem za osebe, 
ki prejemajo večtirno protiepileptično terapijo, 
lahko tudi z višjimi dnevnimi odmerki. Kljub 
odsotnosti napadov takšna oseba zaradi pojava 
nevrotoksičnih znakov vsaj začasno ni zmožna 
za vožnjo. Najpogosteje izraženi stranski učinki 
so zaspanost, upočasnjenost, ataksija, motnje 
vida, v skrajnem primeru celo zmedenost.47 
Kombiniranje zdravil povzroča pogostejše in 
večkrat nepredvidljive stranske učinke.48 Poleg 
tega pa je raziskava simulacije vožnje pokaza-
la, da so osebe z epilepsijo naredile več napak 
pri vožnji, kadar so prejemale višje odmerke 
zdravil. Pri nižjih odmerkih je bilo napak us-
trezno manj.49

Skupina Učinkovina Število receptov (v tisoč)

Barbiturati in njihovi derivati primidon 2,4

metilfenobarbital 2,0

Benzodiazepinski antiepileptiki klonazepam 14,6

Derivati karboksamida karbamazepin 24,1

oksakarbazepin 5,6

Derivati prostih maščobnih kislin valprojska kislina 30,8

Drugi antiepileptiki pregabalin 63,9

lamotrigin 32,0

levetiracetam 24,6

Tabela 5.1. Najpogosteje predpisovana protiepileptična zdravila v letu 2016 .46
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Za dosego dobrega nadzora nad epileptičnimi 
napadi je potrebno neprekinjeno jemanje PEZ. V 
nasprotnem primeru imajo bolniki kar dvakrat 
večjo verjetnost za povzročitev prometne nez-
gode zaradi epileptičnega napada.50 Večjo ver-
jetnost za ponovitev napada imajo tudi osebe, 
ki so prenehale z jemanjem zdravil. V roku treh 
mesecev po prenehanju jemanja je možnost za 
ponovni epileptični napad 10–19 %, v roku 12 
mesecev po prenehanju pa kar 25–30 %.51

V primeru žariščnega tipa epilepsije, ki se ne 
odzove na terapijo s PEZ, je indicirano op-
erativno zdravljenje. Pri odraslih pacientih je 
najpogostejša resekcija v predelu temporalnega 
režnja, redkeje na preostalih področjih (odvis-
no od žarišča, strukturnih sprememb itd.).52 
Študija pooperativega spremljanja bolnikov 
v Veliki Britaniji je pokazala, da je dve leti po 
posegu kar 49 % takšnih, ki nimajo epileptičnih 
napadov in lahko opravljajo z motornimi vozili. 
Leto kasneje 46 %, v obdobju daljšem od treh 
let pa je delež le-teh 42 %.53

Lahko pa operativno zdravljenje povzroči druge 
motnje, zaradi katerih bolniki niso sposobni za 
vožnjo motornega vozila. Iz Danske poročajo, 
da je pri 78 % oseb z epilepsijo, pri katerih je 
operativni poseg obsegal medialno področje 
temporalnega režnja, prišlo do različnih izpa-
dov v vidnem polju. Večja izguba vidnega polja 
v obliki kvadratne anopsije se je pojavila v kar 
21 %.54

PREGLED ZAKONSKIH  
PREDPISOV O VOŽNJI OSEB Z 
EPILEPSIJO

Pri oblikovanju meril zmožnosti osebe z 
določenim zdravstvenim stanjem za vožnjo 
stalno prihaja do nasprotujočih si interesov 
med ohranjanjem zasebne in poklicne svobode 
ter zagotavljanjem največje možne varnosti 
vseh udeležencev v prometu. O zmožnosti posa-
meznika za vožnjo odločajo državni in občinski 
organi, ki se ravnajo po nasvetu medicinske 
stroke. Osebe z epilepsijo, ki dosežejo zadosten 
nadzor nad epileptičnimi napadi, smejo voziti 
v skladu s predpisanimi zakonskimi omejitva-
mi.23,44,55

Zakonodaja na področju obravnave voznikov 
motornih vozil držav članic Evropske unije 
(EU) mora biti urejena v skladu z Direktivo 
Evropske komisije, ki jo je slednja objavila v 
letu 2006, nazadnje pa spremenila junija 2016. 
Hkrati z Direktivo so objavili vzorec pravilnika 
z možnostjo, da lahko posamezna članica določi 
strožja pravila od predlaganih.56 Na podlagi 
pobude EU je v RS leta 2011 nastal nov Pravilnik 
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih voz-
il.57

Specifično obdobje brez 
epileptičnega napada

Najpogostejše merilo za pridobitev ali 
podaljšanje vozniškega dovoljenja oseb z epi-
lepsijo je določeno obdobje brez epileptičnega 
napada (angl. seizure free period, SFP), saj le-to 
najbolje napoveduje odsotnost ponovitve napa-
dov.23,44,57 V tem času velja prepoved upravljanja 
motornih vozil. V kolikor posameznik ni doživel 
ponovitve epileptičnega napada, specialist 
MDPŠ ponovno poda mnenje glede zmožnosti 
za vožnjo.22

Direktiva Evropske komisije ne navaja univer-
zalnih priporočil glede dolžine obdobja brez 
epileptičnega napada.56 V različnih evropskih 
državah tako slednje obsega intervale 3–24 
mesecev odsotnosti napadov.5,32 V Nemčiji je 
npr. predpisano obdobje brez napada 12 mese-
cev, za poklicne voznike pa velja, da lahko vozijo 
pet let po zadnjem napadu in brez terapije s PEZ. 
Oseba z epilepsijo mora hoditi na kontrolne 
preglede, na podlagi katerih se mu podaljša vel-
javnost vozniškega dovoljenja, vsako leto.17 Prav 
tako je lahko, po preteku 12 mesecev od zadnje-
ga napada, bolnik z epilepsijo ponovno ocenjen 
o vozniški sposobnosti na Hrvaškem, vozniki 
pa lahko vozijo v poklicne namene po preteku 
desetih let brez terapije in brez epileptičnih na-
padov.58 V Združenih državah Amerike (ZDA) 
zakoni nekaterih zveznih držav za pridobitev 
ali podaljšanje vozniškega dovoljenja zahteva-
jo različno dolgo (3–12 mesecev) obdobje brez 
epileptičnega napada. V preostalih državah pa 
se o potrebnem obdobju brez napada presoja 
individualno na podlagi kliničnega pregle-
da.5,18,59,60 Analiza zakonskih ureditev in pro-
metne varnosti je pokazala, da med državami 
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v ZDA z zahtevanimi različno dolgimi obdobji 
brez napada (3, 6 ali 12 mesecev) ni bilo razlik 
v stopnji prometnih nezgod s smrtnim izidom.12

Zahtevana dolžina obdobja brez epileptičnega 
napada 12 mesecev, ki ga priporoča Mednarodni 
urad za epilepsijo, naj bi zmanjšala število vseh 
prometnih nezgod zaradi epileptičnega napada 
za 80 %, hkrati pa bi omejila vožnjo 50 % vseh 
bolnikov z epilepsijo.32,61

Oblike epileptičnih napadov s  
posebnimi določili

V zahodnih državah se lahko zahtevano obdobje 
brez napada skrajša po priporočilu nevrologa, 
obstajajo pa tudi predpisi za določene izjeme. 
Med njimi so prvi napadi z izgubo zavesti (brez 
diagnosticirane epilepsije) in navedene oblike 
epileptičnih napadov:5,7,12,44,60

• akutni simptomatski napadi;
• napadi, sproženi s spremembo zdravil;
• izključno nočni napadi;
• napadi z zanesljivo in podaljšano avro ter
• opredeljeni epileptični napadi, ki ne 

vplivajo na zmožnost za vožnjo (npr. 
žariščni napadi s senzoričnimi znaki brez 
motnje zavesti).

V določenih primerih je možno tudi podaljšanje 
zahtevanega obdobja brez napada. Najpogosteje 
je slednje potrebno pri strukturnih možganskih 
spremembah, žariščnih napadih z motnjo zav-
esti, pogostih ponovitvah napadov po obdob-
jih brez njih, predhodnih prometnih nezgodah 
zaradi napadov in zlorabi alkohola ali drog.44

Pravilnik o zdravstvenih pogojih 
voznikov motornih vozil

Merila za ugotavljanje telesne in duševne 
zmožnosti za kandidate za voznike in voznike v 
RS od julija 2011 opredeljuje Pravilnik o zdravs-
tvenih pogojih voznikov motornih vozil. Le-ta 
določa, da voznik z epilepsijo ne izpolnjuje po-
gojev za neomejeno vozniško dovoljenje.57

Pravilnik voznike motornih vozil razdeli v dve 
skupini. V prvo skupino so uvrščeni vozniki kat-
egorij A, B, F in G, v drugo pa vozniki kategorij 
C ter D. Vozniki prve skupine, ki vozijo v poklic-

ne namene, morajo izpolnjevati zdravstvene po-
goje za voznike druge skupine.57

Pregled predpisov v povezavi z epilepsijo v RS je 
za voznike prve skupine podan v Tabeli 5.3, za 
voznike druge skupine pa v Tabeli 5.4.

DVOM O TELESNI TER DUŠEVNI 
ZMOŽNOSTI ZA VOŽNJO IN  
PRIJAVLJANJE OSEB Z  
EPILEPSIJO

Ponekod v ZDA, Kanadi in Zahodni Evropi os-
taja prijavljanje oseb z zdravstvenimi stanji 
državnim organom obvezno.5,7,12,16,44 Namen 
obveznega prijavljanja naj bi bilo zmanjšanje 
tveganja v prometu, tako za osebe z epilepsijo 
kot tudi za druge udeležence. Vendar izsledki 
raziskav kažejo, da slednje ne zmanjša števila 
prometnih nezgod.5,7,62 Obveznemu prijavljanju 
nasprotujejo nevrologi iz bojazni, da bi jim bol-
niki prikrili epileptične napade v strahu pred 
izgubo vozniškega dovoljenja, kar lahko vodi 
v neprimerno zdravljenje bolezni.44,62 Obvezno 
prijavljanje posega tudi v odnos bolnik-zdravn
ik.5,7,12,23,34,59,60,62,63 Osebe z epilepsijo v primeru 
zahtevane prijave v 16–28 % napade prikriva-
jo zaradi strahu pred stigmatizacijo, izgubo 
vozniškega dovoljenja in zmanjšane kakovosti 
življenja. Nemalokrat so tudi slabo poučeni o 
predpisih, ki veljajo za vožnjo oseb z epilepsijo. 
Zdravniki so lahko odgovorni, če prijave ne izve-
dejo, bolnik z epileptičnimi napadi pa nadaljuje 
z vožnjo, ponekod so celo spoznani za krive ka-
znivega dejanja.5,12,60,63 Kadar je oseba z epilep-
sijo sama dolžna poročati o svojem stanju, bo 
le 56 % bolnikov to tudi storilo, od tega jih bo 
96 % iskrenih do svojih zdravnikov.64

Področje zdravstvenih pregledov voznikov v 
RS poleg Pravilnika zajema tudi Zakon o vozni-
kih.65 Kadar izbrani osebni zdravnik ali special-
ist med pregledom ali zdravljenjem imetnika 
vozniškega dovoljenja podvomi o njegovi telesni 
ali duševni zmožnosti za vožnjo, ga napoti na 
kontrolni zdravstveni pregled k pooblaščenemu 
izvajalcu MDPŠ na območju stalnega oz. 
začasnega prebivališča. Pri tem mora navesti 
razloge za podan dvom o zmožnosti za vožnjo. 
(Družinski) zdravnik lahko postopek izvede s 



Strokovno srečanje specializantov nevrologije in MDPŠ

41

Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša vozniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

Prvi ali en neizzvan epileptični napad ocena glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih mesecev brez 
napada

Izzvan epileptičen napad ocena glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih mesecev brez 
napada

Epilepsija ocena glede zmožnosti za vožnjo po preteku dveh let brez na-
pada (s terapijo ali brez nje); pogostnost pregledov za podaljšanje 
vozniškega dovoljenja individualno določi epileptolog; najdaljše 
časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje, je 
pet let

Voznik, pri katerem se je epileptolog odločil 
za zaključek zdravljenja (oseba nima napadov, 
ukinjena je bila terapija, kontrolni pregledi niso 
potrebni)

zmožen za vožnjo pod enakimi pogoji, kot veljajo za voznike prve 
skupine brez epilepsije

Voznik po kirurškem zdravljenju epilepsije ocena glede zmožnosti za vožnjo po preteku dveh let brez na-
pada (s terapijo ali brez nje); pogostnost pregledov za podaljšanje 
vozniškega dovoljenja individualno določi epileptolog; najdaljše 
časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje, je 
pet let

Sprememba ali ukinitev PEZ ocena glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po spremembi ali 
ukinitvi terapije; v primeru napada v času spremembe ali ukinitve 
terapije, ocena glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po ponovni 
uvedbi terapije, ki je bila pred tem učinkovita

Napadi, ki se pojavljajo izključno med spanjem ocena glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespre-
menjen vsaj tri leta

Napadi, ki ne vplivajo na stanje zavesti ali 
sposobnost ukrepanja

ocena glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespre-
menjen vsaj dve leti

Drugi primeri izgube zavesti ocena glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po zadnji izgubi zav-
esti oz . šele, ko je postavljena dokončna diagnoza

Tabela 5.3.  Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike prve 
skupine z epilepsijo v Republiki Sloveniji .57 PEZ – protiepileptična zdravila .

Vozniku druge skupine se lahko za prevoz blaga izda ali podaljša vozniško spričevalo v naslednjih primerih:

• če je imel v otroštvu izključno napade, za katere je izrecno dokazano, da so potekali brez izgube zavesti in niso 
povzročali nobenih funkcionalnih nezmožnosti oziroma je imel generalizirane napade z absencami in če je vsaj 
deset let brez napadov in brez terapije in nima specifičnih patoloških sprememb v EEG;

• če je imel izgube zavesti iz drugih razlogov in je diagnostično obdelan;

• če ima strukturne možganske poškodbe, pri katerih je nevarnost za napade povečana in je tveganje za pojav 
epileptičnih napadov 2 % ali manj na leto;

• če ima motnje, ki lahko pomenijo povečano tveganje za epileptične napade in napade z motnjami zavesti, četudi 
se napadi še niso pojavili (npr . okvare arterij in ven ali možganske krvavitve) in je tveganje za pojav epileptičnih 
napadov 2 % ali manj na leto .

Tabela 5.4. Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike druge 
skupine z epilepsijo v Republiki Sloveniji .57 EEG – elektroencefalogram .
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pomočjo posebno pripravljene napotnice za 
pregled pri pooblaščenem specialistu MDPŠ, ka-
teremu posreduje tudi medicinsko dokument-
acijo voznika (Slika 5.2).66 Seznam pooblaščenih 
izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov 
voznikov je naveden na spletni strani Ministrst-
va za zdravje RS.67 Zakon zdravniku ne diktira 
obvezne napotitve, prav tako v Kazenskem za-
koniku ni predvidene kazni v primeru, da sled-
nji prijave ne izvrši.65

Po prejemu napotitve pooblaščeni izvajalec 
zdravstvene dejavnosti pisno vabi imetnika 
vozniškega dovoljenja na kontrolni zdravst-
veni pregled. Če se slednji na vabilo ne odzove 
v določenem času (v enem mesecu od napo-
titve), pooblaščeni izvajalec o tem obvesti up-
ravno enoto. Slednja nato vozniku z odločbo 
odvzame vozniško dovoljenje za čas, dokler se 
s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugo-
tovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo mo-
tornih vozil. Napotitev na kontrolni zdravstveni 

Slika 5.2.  Napotnica za pregled pri pooblaščenem specialistu MDPŠ ob dvomu o zmožnosti za upravljanje motornih 
vozil .66
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pregled lahko prav tako predlagajo policija, 
državni tožilec, sodišče, zdravstveni zavod in 
delodajalec.65

OCENJEVANJE ZMOŽNOSTI ZA 
VOŽNJO

O zmožnosti voznika za vožnjo motornega 
vozila na podlagi ugotovitev ob zdravstven-
em pregledu presodi specialist MDPŠ. Pri tem 
mora upoštevati trenutno veljavno zakonodajo 
in klinične smernice. Z bolnikom opravi razgo-
vor, izvede klinični pregled (v primeru bolnika 
z epilepsijo poglobljen nevrološki in psihiatrični 
status) ter vzame kri za laboratorijsko analizo. 
Zaradi morebitnih bolezenskih stanj je občasno 
potrebna napotitev k drugim specialistom (npr. 
okulistu, diabetologu, nevrologu, psihiatru itd.) 
ali psihologu za preverjanje psihomotoričnih 
spretnosti. Opravi se lahko praktični preizkus 
vožnje pri organizaciji, ki izvaja programe us-
posabljanja z ustrezno prilagojenimi vozili.13

Vloga elektroencefalografije

O zmožnosti vožnje motornega vozila bolnika z 
epilepsijo specialist MDPŠ oceni na podlagi iz-
vida epileptologa.57 Slednji prav tako izoblikuje 
svoje mnenje na podlagi anamnestičnih po-
datkov in kliničnega pregleda, v pomoč so mu 
lahko dodatne diagnostične metode, npr. elek-
troencefalografija (EEG). Slednja naj bi bila po 
nekaterih raziskavah pri določanju stanja brez 
napadov natančnejša in zato v klinični praksi 
pomembnejša.23,34 Kljub temu je njena vrednost 
dvomljiva, kadar se uporablja samostojno, brez 
korelacije s klinično sliko.13 Italijanski avtorji 
so s pomočjo ambulantnega EEG pokazali po-
jav epileptiformne aktivnosti pri velikem ods-
totku oseb z epilepsijo, ki je same niso zaznale 
(t. i. nezaznani iktični pojavi, angl. unreported 

ictal events, UIE). V zaključku so bili mnenja, 
da bi ambulantni EEG lahko odigral pomem-
bno vlogo pri bolj natančni oceni odsotnosti 
epileptičnih napadov in odločanju o zmožnosti 
za vožnjo pri osebah z epilepsijo.34 Druge 
raziskave so pokazale, da ima lahko nezaznana 
interiktična epileptiformna aktivnost (angl. in-

terictal epileptic activity, IEA) na EEG prehodni 
vpliv na kognitivne funkcije. Tako se je med po-

javom interiktične epileptiformne aktivnosti na 
EEG v poskusih s simulacijo vožnje pomembno 
povečalo število prometnih prekrškov in nez-
god, prav tako pa so imele posamezne osebe z 
epilepsijo daljše reakcijske čase v primerjavi s 
časi, ko je bila aktivnost na EEG normalna.68,69

Težja je obravnava t. i. lažno pozitivnih ali lažno 
negativnih rezultatov. Normalen EEG naj bi 
izključil možnost epilepsije v 70 %, ob uporabi 
provokativne metode pa v 90 %. Po drugi strani 
so pri osebah z diagnosticirano epilepsijo ugo-
tovili nenormalen EEG v 84 %.70 Presenetljivi 
so podatki, da se v 10–15 % pojavlja nenor-
malen EEG (epileptogena aktivnost) pri osebah, 
ki nikoli v življenju niso imele epileptičnega na-
pada. Normalen EEG ima v okviru epilepsije le 
relativno vrednost, saj ga lahko najdemo celo še 
pri aktualnih napadih.13

Vsebina podanega mnenja  
epileptologa

S spodnjim besedilom želimo predstaviti pred-
log strukturiranega mnenja specialista epi-
leptologa, na podlagi katerega lahko zdravniki 
MDPŠ ocenjujejo zmožnost za vožnjo motornih 
vozil osebe z epilepsijo. Menimo, da bi slednje 
pripomoglo k objektivnejši obravnavi oseb z 
epilepsijo v zvezi z zmožnostjo za vožnjo.

Podano mnenje epileptologa naj opredeli:
• vrsto, število, pogostnost in potek napa-

dov;
• del dneva, ko se napadi pojavijo;
• datum zadnjega napada;
• morebitne odkrite vzročne dejavnike;
• bolnikovo upoštevanje navodil zdravljen-

ja;
• morebitne spremembe PEZ;
• nadaljevanje zdravljenja;
• prognozo bolezni in tveganje za pojav na-

pada v naslednjem letu;
• izvid EEG.

Vrsta ter natančen potek epileptičnih napa-
dov sta pomembna zaradi določanja stopnje 
ogroženosti posameznika in okolice pri roko-
vanju z motornimi vozili ali nevarnimi stroji. 
Število in pogostnost dosedanjih napadov nam 
pomaga predvideti, s kakšno verjetnostjo lahko 
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pričakujemo napad, kar lahko poda epileptolog 
tudi z lastno oceno verjetnosti za napade v na-
slednjem letu. Opredelitev dela dneva, v kater-
em se pojavljajo napadi (dnevni ali nočni), pr-
ipomore k določanju izjem, pri katerih pravilnik 
predvideva krajše obdobje nezmožnosti za 
vožnjo. Obdobje brez napadov lahko določimo 
z navedbo datuma zadnjega napada, podatek 
o morebitnih vzročnih dejavnikih pa služi za 
oblikovanje priporočil, kako se slednjim izog-
niti. Zabeležene naj bodo tudi morebitne spre-
membe PEZ ter pacientovo (ne)upoštevanje na-
vodil zdravljenja, kar lahko privede do večjega 
tveganja za ponovitev napada. Glede na načrt 
nadaljnjega spremljanja oz. zdravljenja bolnika 
se prilagodijo tudi obdobja preventivnih kon-
trolnih pregledov v ambulanti MDPŠ. Odsot-
nost specifičnih patoloških sprememb v EEG 
je pomembno, kadar odločamo o zmožnosti 
vožnje voznikov druge kategorije.

ZAKLJUČEK

Nekatera bolezenska stanja zaradi same narave 
obolenja predstavljajo povečano tveganje za 
povzročitev prometne nezgode voznika mo-
tornega vozila. Slednji ne ogroža le sebe, am-
pak tudi druge udeležence v prometu. Vloga 
vseh vpletenih, od zakonodajalca do zdravnik-
ov različnih specialnosti, je zagotoviti varno 
okolje vsakemu posamezniku. Vendar takšna 

naloga zahteva veliko stopnjo previdnosti, da 
ne bi prišlo do diskriminatornega obravnavanja 
določenih občutljivih skupin.

Pri ocenjevanju o sposobnosti za vožnjo oseb 
z epilepsijo zdravniki MDPŠ ne moremo po-
dati enostavnih in enoznačnih odgovorov, saj 
je epilepsija bolezen številnih oblik in neenotne 
etiologije. Zaradi starajoče se populacije in 
posledične komorbidnosti je odločanje o 
vozniški zmožnosti še težje. Potrebna je individ-
ualna obravnava, pri tem nam je v veliko pomoč 
mnenje specialista epileptologa (ter drugih spe-
cialistov in psihologa). Ustrezno sodelovanje in 
dopolnjevanje prej navedenih lahko zagotovi 
pravičnejše odločanje o vozniški zmožnosti oseb 
z epilepsijo. Hkrati slednje omogoča sprem-
injanje zdravstveno-prometne zakonodaje v 
skladu s trenutnim znanjem in spoznanji pri-
hodnjih raziskav o bolezni in njenem vplivu na 
vožnjo.

Poudariti je potrebno, da je (lahko) kompliantna 
oseba z epilepsijo varen voznik in da je stopnja 
povzročenih prometnih nezgod zaradi epilepsije 
nižja kot pri nekaterih somatskih boleznih, še 
zlasti pa v primerjavi z nezgodami zaradi pre-
komernega uživanja alkohola.
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Tadej Jug1

Epilepsija in Telesna Aktivnost

Epilepsy and Physical Exercise

IZVLEČEK 

KLJUČNE BESEDE: epilepsija, epileptični napadi, telesna vadba, šport

Osebam z epilepsijo je športno udejstvovanje pogosto odsvetovano. Najpogostejši razlogi za sled-
nje so strah pred napadi, želja po zaščiti posameznika in nepoznavanje morebitnih pozitivnih 
učinkov in tveganj v povezavi s telesno vadbo. Rezultati dosedanjih raziskav kažejo, da športna 
vadba izboljšuje kontrolo bolezni, posledično prinaša boljše splošno zdravje ter psihosocialne ko-
risti. Danes prevladuje mnenje, da osebe z urejeno boleznijo ne bi smele imeti omejitve pri telesni 
aktivnosti, razen v primeru športov z visokim tveganjem za zdravje (npr. potapljanje, padalstvo 
in drugi športi na višini). Osebe z neurejeno epilepsijo imajo več omejitev, individualna ocena ko-
risti in tveganja pa lahko pripomore pri iskanju ustreznih športnih panog, ki takšnim osebam ne 
predstavljajo nesprejemljivega tveganja. Pri svetovanju o ustreznosti posamezne telesne aktivnosti 
je potrebno upoštevati športno panogo, verjetnost za napad, tip in resnost preteklih napadov, pris-
otnost za napad sprožilnih dejavnikov ter del dneva, v katerem se napadi pojavljajo. Oseba z epi-
lepsijo se mora strinjati ter sprejeti morebitno (še sprejemljivo) tveganje za zdravje. Priporočila, 
navedena v tem prispevku, veljajo za vse starostne skupine, prav tako za rekreativne kot tudi za 
profesionalne športnike. Na podlagi dokazov, objavljenih v literaturi, namreč ni možno ločiti med 
obema oblikama vadbe.

1 Tadej Jug, dr . med ., Diagnostični center MDPŠ, Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
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UVOD

Osebam z epilepsijo je (bilo) športno udejst-
vovanje pogosto odsvetovano. Glavni razlogi 
tičijo v strahu pred pogostejšimi epileptičnimi 
napadi, povečanim tveganjem za poškodbe 
med aktivnostjo ter nepoznavanju morebitnih 
pozitivnih učinkov vadbe.1–3 Tako v razvitih kot 
v državah v razvoju se osebe z epilepsijo spo-
padajo s psihosocialno in kulturno stigmatizaci-
jo, kar vodi v slabšo kvaliteto življenja.4 Bolniki 
z epilepsijo so pogosteje neporočeni in brez-
poselni, posledično imajo manjše finančne pri-
hodke. Dosežejo nižje stopnje izobrazbe, otroci 
imajo v primerjavi z vrstniki slabši šolski uspeh. 
Z omejevanjem športne aktivnosti tem osebam 
postavljamo še dodatne omejitve v vsakdanjem 
življenju (poleg npr. omejitve vožnje motornih 
vozil).1,4,5 Poleg bolezni pomemben problem 
predstavljajo komorbidna stanja, najpogosteje 
med njimi psihiatrična obolenja in motnje ve-
denja (2–60 %).5 V 40 % otroci in odrasli trpijo 
za kognitivnim upadom, motnjami govora in 
drugimi motnjami učenja, ki so posledica epi-
lepsije ali načina njenega zdravljenja.3

Raziskave kažejo, da osebe z epilepsijo ocenju-

jejo svoje zdravstveno stanje slabše v primerjavi 
s kontrolno skupino brez epilepsije, prav tako 
so te manj športno aktivne.6–8 Četudi so nekat-
eri navajali dobro zdravje, so bili v primerjavi z 
zdravo populacijo v slabši fizični kondiciji.9

Odsvetovanje in omejevanje športnega ude-
jstvovanja osebam z epilepsijo temelji na 
prepričanjih iz sredine prejšnjega stoletja.10 
Zadnje raziskave poročajo o pozitivnih vplivih 
telesne aktivnosti na pogostnost in resnost 
epileptičnih napadov.3 Posledično se je spreme-
nil odnos med športom ter epilepsijo. Slednji je 
pri osebah z epilepsijo priporočen in zaželen.1,3

Delovna skupina Mednarodne lige proti epi-
lepsiji (angl. International League Against Epi-

lepsy, ILAE) je pripravila splošna priporočila 
za vključevanje oseb z epilepsijo v programe 
rekreativnega in profesionalnega športa, hkra-
ti pa je razdelila športne panoge v tri razrede 
po naraščajoči nevarnosti za zdravje osebe z 
epilepsijo in drugih sodelujočih.11 Podrobnejša 
predstavitev slednjih in spoznanj o pozitivnih 
učinkih športne aktivnosti med bolniki z epilep-
sijo sledi v nadaljevanju prispevka.

ABSTRACT 

KEYWORDS: epilepsy, seizures, physical exercise, sports

People with epilepsy (PWE) are often advised against participating in sports and exercise, mostly 
due to fear, overprotection, and ignorance about the specific benefits and risks associated with 
such activities. Available evidence suggests that physical exercise and active participation in sports 
may favourably affect seizure control, in addition to producing broader health and psychosocial 
benefits. Nowadays, the general consensus is that there should be no restrictions to the practice 
of physical exercise in people with controlled epilepsy, except for some sports with higher health 
risk (eg., scuba diving, skydiving and other sports at heights). Whilst broader restrictions apply for 
patients with uncontrolled epilepsy, individual risk assessments may allow PWE to enjoy a wide 
range of physical activities. Factors to be considered when advising whether a PWE can participate 
in specific activities include the type of sport, the probability of a seizure occurring, the type and 
severity of the seizures, seizure precipitating factors, the usual timing of seizure occurrence, and 
the person’s attitude in accepting some level of risk. The recommendations described in this arti-
cle are applicable to the practice of sports at either the amateur or the professional level, because 
distinction between the two levels of participation cannot be justified based on available evidence. 
Likewise they are also valid for all age groups.
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TELESNA AKTIVNOST KOT 
DEJAVNIK TVEGANJA ZA 
SPROŽITEV EPILEPTIČNEGA  
NAPADA

Podatki raziskav kažejo, da športna aktivnost ni 
pogost sprožitelj epileptičnih napadov. Dve ose-
bi z epilepsijo, med 400 le-teh zbranih v raziska-
vi, sta navajali telesno aktivnost kot sprožilni 
dejavnik napadov.12 Norveška študija s konca 
prejšnjega stoletja je s pomočjo vprašalnikov 
primerjala skupino oseb z dobro urejeno epi-
lepsijo ter ujemajočo se skupino zdravih posa-
meznikov. Raziskovali so, v kolikšnem deležu je 
telesna vadba sprožilni dejavnik za epileptične 
napade. Približno polovica vseh vadečih oseb 
z epilepsijo med aktivnostjo napadov ni nava-
jala. Med tistimi, ki so napad doživeli, je bilo  
10 % takšnih, pri katerih se je ta pojavil med na-
jmanj vsako deseto vadbo, pri 2 % se je napad 
zgodil pri več kot polovici vadb. Slednje štejejo 
(arbitrarno dogovorjeno) med osebe z epilep-
sijo, ki jo sproži športna aktivnost. Večina teh 
napadov se je zgodila med dolgotrajno, napor-
no vadbo (npr. tek, igre z žogo, pohodništvo). 
Najpogosteje epilepsijo, povzročeno s športno 
aktivnostjo, povezujejo s strukturnimi spre-
membami centralnega živčevja (frontalno, 
temporalno), ki se v večini primerov kaže kot 
kompleksni parcialni napad z ali brez sekunda-
rne generalizacije.13 Kamel s sodelavci poroča 
o devetih primerih z vadbo izzvane epilepsije, 
pri katerih je bil izvor iktične aktivnosti v levem 
temporalnem režnju.14 Raziskava je pokazala, 
da pri večini oseb z epilepsijo vadba ni povečala 
števila epileptičnih napadov, hkrati je 36 % 
vseh sodelujočih navajalo izboljšano kontrolo 
svoje bolezni.13

SPROŽILNI DEJAVNIKI

Športno udejstvovanje potencialno sestoji iz 
številnih za napad sprožilnih dejavnikov. Mednje 
štejemo utrujenost, stres, hiperventilacijo, pre-
tirano aerobno vadbo, ponavljajoče poškodbe 
glave (v kontaktnih športnih panogah), spre-
menjen metabolizem protiepileptičnih zdravil 
(PEZ) ter elektrolitske in metabolne motnje.1,15,16

Intenzivna vadba predstavlja stres za človeško 
telo, zato predvidevajo, da bi lahko takšna ak-
tivnost sprožila epileptični napad. S pomočjo 
raziskav na živalskih in človeških modelih so 
ugotovili, da fizični stres aktivira avtonomni 
živčni sistem ter hipotalamo-hipofizno-adrenal-
no (HHA) os. Večja kot je obremenitev, večji je 
odziv slednjih. Rezultat aktivacije teh sistemov je 
povečana tvorba nevrosteroidov, kortikotropin-
sproščujočega hormona ter adrenalnih kor-
tikosteroidov. Prvi delujejo antikonvulzantno 
(preko receptorjev GABAA), preostale uvrščajo 
med prokonvulzante. Do s stresom sprožene ep-
ilepsije bi tako prišlo, če bi se ravnotežje nagnilo 
k slednjim. A hkrati so ugotovili, da ponavljajoča 
vadba povzroči adaptacijo osi HHA, kar je lahko 
razlog za pozitiven učinek telesne aktivnosti. Za 
natančnejšo opredelitev vpliva fizičnega stresa 
na sprožitev epileptičnega napada so potrebne 
nadaljnje raziskave.12

Profesionalni športniki se srečujejo s 
psihološkim stresom. Le-ta se veča v odvis-
nosti od pomembnosti tekmovanja. Želja po do-
brem rezultatu (npr. zmagi) je lahko sprožitelj 
epileptičnega napada. Vendar vsaka psihološka 
obremenitev ni nujno dejavnik tveganja, saj ak-
tivno razmišljanje, koncentracija in zadovoljst-
vo ob športu napade preprečujejo. Zato velja 
priporočilo, da profesionalni športniki z epilep-
sijo skrbno načrtujejo udeležbo na tekmovan-
jih, ki jih izbirajo glede na primerno težavnost 
in pomembnost.12

Povezava med povečano pojavnostjo epileptičnih 
napadov in utrujenostjo po vadbi ni bila doka-
zana. Podobno velja s spremembami v metabo-
lizmu PEZ. Vadba povzroča pospešen metabo-
lizem jetrnih encimov, zato so predvidevali, da 
lahko pride do padca serumske koncentracije 
PEZ, predvsem tistih starejše generacije (npr. 
fenobarbital).17,18

Hiperventilacija v mirovanju vodi do hipokapni-
je in vazokonstrikcije, posledično sproži napad 
absence. Podobno bi lahko sklepali za hiperven-
tilacijo ob naporu, vendar je slednja, za razliko 
od tiste v mirovanju, fiziološka prilagoditev ob 
pospešenem metabolizmu (kompenzatorni me-
hanizem za preprečevanje hiperkapnije). Takšen 
odziv organizma zavira interiktične spremembe 
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ter zmanjšuje pojavnost epileptičnih napa-
dov.15,16

Poškodbe glave pri kontaktnih športih 
uvrščajo med blage. Zato menijo, da pogoste 
(ponavljajoče) kranialne poškodbe oseb z epi-
lepsijo niso nevarne za sprožitev epileptičnega 
napada.16,19

Med elektrolitske in metabolne motnje, ki jih 
povezujemo tako s telesno aktivnostjo kot 
povečano pojavnostjo epileptičnih napadov, 
štejemo hiponatriemijo, hiperhidracijo, hipog-
likemijo, hipertermijo in hipoksijo (povezano z 
nadmorsko višino). V literaturi ni dokazov (ter 
ustreznih študij), ki bi navedeno potrdili, prav 
tako pa ni podatka, da bi bile osebo z epilepsijo, 
v primerjavi z zdravo populacijo, dovzetnejše za 
omenjena stanja.1,15

VPLIV STOPNJE/ 
INTENZIVNOSTI TELESNE  
AKTIVNOSTI

Glede na intenzivnost ločimo med aerobno 
in anaerobno vadbo. Klinične študije telesno 
aktivnost povezujejo z nižjo stopnjo epilepti-
formnih sprememb pri elektroencefalografiji 
(EEG) in povečanim pragom vzdražnosti nev-
ronov za sprožitev epileptičnega napada.18,20,21 
Naraščajoča intenzivnost vadbe, vse do 
izčrpanosti, slednjega prav tako ne izzove.22–24 
Do podobnih spoznanj so prišli raziskovalci s 
pomočjo živalskih modelov. Aerobna vadba je 
zavirala epileptiformno aktivnost, znižala po-
javnost epileptičnih napadov ter pospeševala 
plastičnost v področju hipokampusa.25–28

Natančnega mehanizma niso uspeli ugotoviti, 
obstaja pa več teoretičnih modelov. V primeru 
anaerobne vadbe predvidevajo, da acidoza vp-
liva na metabolizem γ-aminomaslene kisline 
(GABA). Koncentracija te se v likvorju poveča, 
kar ima antikonvulzanten učinek. Nevroprotek-
tivno deluje tudi adenozin, koncentracija katere-
ga se ob izčrpajočem naporu prav tako poveča. 
Podobnih učinkov pa niso dokazali pri aerobni 
vadbi. Pri slednji so povezovali izboljšano kon-
trolo bolezni z aktivacijo avtonomnega živčnega 
sistema in osi HHA. Ne glede na tip (aerobna 

ali anaerobna) so pozitiven vpliv vadbe na po-
javnost epileptičnih napadov in epileptiformnih 
sprememb v EEG pripisovali možganski akti-
vaciji (nevronov in njihovih povezav). Telesna 
aktivnost namreč zahteva določeno stopnjo po-
zornosti, koncentracije in budnosti, kar zavira 
proženje in propagacijo epileptičnega napada.1

TVEGANJE ZA POŠKODO MED 
ŠPORTNO AKTIVNOSTJO

Eden glavnih razlogov, zakaj so osebe z epilep-
sijo športno aktivne v manjši meri kot ustrezna 
kontrolna skupina, je strah pred nastankom 
poškodb ob epileptičnem napadu med telesno 
vadbo.29

Prospektivne in retrospektivne študije kažejo, 
da imajo osebe z epilepsijo večje tveganje za 
nastanek poškodb. Najpogosteje gre za blage 
poškodbe glave.30 Že prej omenjena norveška 
študija navaja, da se je 45 % anketirancev 
poškodovalo zaradi epileptičnega napada med 
telesno vadbo. V večini primerov (94 %) je šlo 
za blago kranialno poškodbo.13 Druga raziskava 
med osebami, ki trpijo za epilepsijo, odporno na 
zdravljenje s PEZ, je pokazala majhen (1,2 %) 
delež poškodb v povezavi z epileptični napadi.31 

Poleg poškodb glave so bile pogoste utopitve, 
opekline in zlomi, ki pa jih znanstveniki prip-
isujejo demineralizaciji kosti zaradi uporabe 
PEZ.30

Téllez-Zenteno je skupaj s sodelavci opravil 
raziskavo, kjer je primerjal resnejše poškodbe 
(ki so posameznika omejile v vsakdanjem 
življenju) odraslih in mladostnikov z epilep-
sijo ter splošne populacije. Med skupinama ni 
bilo statistično značilnega odstopanja v številu 
poškodb. Edina razlika je bila ta, da so ljudje 
zdrave populacije pogosteje kot osebe z epilep-
sijo navajale poškodbo med telesno aktivnostjo. 
V primerjavi z drugimi, manjšimi študijami, je 
ta raziskava ovrgla domnevo, da športno udejst-
vovanje oseb z epilepsijo predstavlja tveganje za 
nastanek sekundarnih poškodb.32

Samoumevno je, da je tveganje za sprožitev 
epileptičnega napada in posledično nastanek 
poškodbe večje pri ljudeh s slabo kontrolirano 
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boleznijo, primarno ali sekundarno generali-
zacijo ter kognitivnimi in drugimi motnjami. 
V teh primerih je povečano tveganje v času vs-
akdanjih aktivnosti ali med športno vadbo.30 
Posamezne oblike epileptičnih napadov (npr. 
tisti s predhodno avro, nočni ter enostavni par-
cialni napadi) predstavljajo nižje tveganje za 
nastanek poškodb med športnim udejstvovan-
jem.16,30

VPLIV TELESNE AKTIVNOSTI NA 
POTEK EPILEPSIJE

Znanstveniki so se pri svojem delu začeli 
osredotočati na morebitne koristi telesne vadbe 
pri osebah z epilepsijo. Raziskave so usmerili 
v področja preventive in kontroliranja poteka 
bolezni s pomočjo aktivnosti ter zmanjševanja 
pojavnosti z epilepsijo povezanih komorbidnih 
stanj.

S pomočjo živalskih poskusov so uspeli doka-
zati, da lahko telesna vadba služi kot primarna 
preventiva razvoja epilepsije pri podganah.15,33,34 
Študijo s podobno hipotezo so opravili na 
Švedskem, kjer so 40 let spremljali nekaj manj 
kot 6800 posameznikov splošne populacije. 
Opazili so, da so ljudje, ki so imeli ob dopolnje-
nem 18. letu starosti slabšo fizično kondicijo, 
kasneje v življenju pogosteje razvili epileptične 
napade. Študija ima nekaj pomanjkljivosti, ven-
dar nakazuje, da ima telesna aktivnost zgodaj v 
življenju zaščitno vlogo pred pojavom epilepsi-
je.35 Za dokončno potrditev hipoteze so potrebne 
nadaljnje raziskave.

Oseba z epilepsijo, ki je redno telesno aktivna, 
navadno navaja manjše število epileptičnih na-
padov kot neaktiven bolnik.29 Z željo po znanst-
veni potrditvi izboljšane kontrole nad boleznijo 
s pomočjo vadbe je bilo opravljenih več raziskav 
v skupinah oseb z epilepsijo. Rezultati slednjih 
so bili različni. Nakken ni navajal razlik v po-
javnosti napadov dva tedna pred, med ali dva 
tedna po 28-dnevni aerobni vadbi.17 Drugi nava-
jajo, da aerobna vadba ni inducirala novih napa-
dov, tretji so opazili zmanjšano frekvenco napa-
dov v obdobju vadbe.36,37 Prav tako napadi niso 
bili pogostejši med anaerobno vadbo.22 Ob kar-
diopulmonarnem testiranju oseb z epilepsijo so 

v obdobju pred ter v času počitka in v fazi okre-
vanja po njem beležili znižano epileptiformno 
aktivnost.23 Podobne izsledke navajajo znanst-
veniki pri testiranju oseb z juvenilno mioklono 
epilepsijo.24 Pozitiven vpliv športne aktivnosti 
na kontrolo bolezni so potrdili z raziskavami 
na živalskih modelih, vendar teh rezultatov ne 
moremo prevzeti za človeški organizem. Pri 
podganah je aerobna vadba znižala frekvenco 
spontanih epileptičnih napadov, k podobnemu 
rezultatu je privedel tudi trening moči.26,27,33,38–40 
Na podlagi omenjenih raziskav lahko sklenemo, 
da telesna aktivnost ne inducira pogostejše 
epileptične napade in da lahko predstavlja kom-
plementaren način zdravljenja epilepsije.33,41

Telesna vadba pripomore k manjši pojavnos-
ti komorbidnih stanj, povezanih z epilepsijo. 
Motnje mentalnega zdravja so pogostejše pri 
osebah z epilepsijo kot v splošni populaciji.42–44 
Najpogostejša med njimi je depresija, sledijo 
anksioznost in druge motnje razpoloženja, na-
vedene so tudi stresne reakcije, psihoze ter 
motnje osebnosti in vedenja.42–47 Poročajo o 
višji pogostosti samomorov pri bolnikih z epi-
lepsijo.43 Ob redni telesni aktivnosti oseba z epi-
lepsijo v manjši meri razvije depresivno motnjo 
razpoloženja, neodvisno od drugih dejavnikov 
(tj. starosti, spola, stresnih situacij in frekvence 
napadov).29,37,44 Nakken navaja ugoden vpliv 
štiritedenske vadbe na duševno stanje, samopo-
dobo in socialno vključenost posameznika.17 Po-
dobnih sprememb v stopnji izraženosti depresi-
je in anksioznosti ni bilo pri osebah z epilepsijo 
v raziskavi Eriksena in sodelavcev, so pa slednje 
navajale manj splošnih zdravstvenih problemov 
(npr. utrujenost in motnje spanja).37 V rand-
omizirani kontrolirani študiji je 12-tedenska 
vadba pripomogla k izboljšanju razpoloženja, 
samopodobe in kvalitete življenja oseb z epilep-
sijo.36 Dokazano je bilo, da ljudje, ki redno izva-
jajo športno aktivnost, bolje reagirajo v stresnih 
situacijah. Posledično je zmanjšana pojavnost s 
psihološkim stresom sproženih epileptičnih na-
padov.12

Osebe z epilepsijo imajo pogosto prekomerno 
telesno težo.48,49 Razloga za slednje sta neak-
tiven življenjski slog (strah pred pogostejšimi 
napadi) in uporaba PEZ.50–52 Redna telesna 
vadba pripomore k zmanjšanju telesne teže in 
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deleža telesnih maščob, hkrati zniža tveganja za 
pojav sladkorne bolezni, hipertenzije in koro-
narne bolezni.15,17 Športne discipline, ki zajema-
jo tek in poskoke (tek, ekipni športi, tenis itd.), 
pospešujejo kostno remodelacijo, posledično se 
poveča trdnost kosti.53 Pri osebah z epilepsijo 
zdravljenje s PEZ povzroči izgubo kostne gosto-
te, zaradi česar so te izpostavljene pogostejšim 
zlomom.42,50,54–56 Slednje lahko preprečijo z us-
trezno prehrano in redno telesno aktivnost-
jo.50,53,57

SPLOŠNA PRIPOROČILA O 
ŠPORTNI AKTIVNOSTI

Izsledki raziskav nakazujejo potencialno pozi-
tiven vpliv telesne vadbe na kontrolo epilepsi-
je. Zdravniki in športni delavci bi morali prav 
zaradi slednjega spodbujati osebe z epilepsijo k 
telesno čim aktivnejšemu življenju.3

V letu 1997 je Mednarodna liga proti epilepsiji 
objavila prva priporočila o telesni vadbi pri otro-
cih z epilepsijo. Le-te je težko poenotiti za vse 
otroke z epilepsijo, zato je potrebno individual-
no pretehtati morebitne prednosti ter posledice 
športne aktivnosti. Prepoved športnega udejst-
vovanja naj bi veljala v primeru slabe kontrole 
bolezni, v prvih 2-3 mesecih po prvem nezdrav-
ljenem napadu ter nekaj mesecev ob uvedbi, 
spremembah ali prenehanju zdravljenja s PEZ. 
Odsvetovali so skoke s padalom in potapljanje, 
večja previdnost (ocena potencialnega tveganja 
za posameznika in druge) pa je potrebna pri 
avtomobilističnih športih, športih na višini ter 
konjeništvu.58 Podobne smernice je za zdravni-
ke pripravila Ameriška pediatrična akademija 
(angl. The American Academy of Pediatrics, 
AAP). Pri otrocih z dobro kontrolirano boleznijo 
ni ovir za športno udejstvovanje. Kadar je epi-
lepsija slabše obvladovana, je potrebna indi-
vidualna presoja koristi in morebitnih tveganj 
(še posebej pri kontaktnih športih in športih, 
pri katerih obstaja možnost trčenja). V drugem 
primeru so odsvetovane naslednje discipline: 
lokostrelstvo, plavanje, dvigovanje uteži, tren-
ing moči ter športi na višini.59

Literatura navaja športe z večjim rizikom za 
zdravje, ki so zato odsvetovani pri osebah z 

epilepsijo. Med te prištevajo predvsem športe 
na višini (padalstvo, prosto plezanje, jadralno 
letenje, zmajarstvo itd.), vodne (plavanje, po-
tapljanje itd.) ter avtomobilistične športe (tudi 
športno letalstvo). Pri odločanju o zmožnosti za 
slednje je treba upoštevati tudi prometno za-
konodajo posameznih držav.1,15

Svetovana večja pozornost pri vodnih športih 
temelji na nevarnosti utopitve v primeru 
epileptičnega napada v vodi. Diekema je s sode-
lavci na osnovi populacijske študije dokazal, 
da je tveganje za utopitev zaradi epileptičnega 
napada otrok desetkrat večje kot pri kontrolni 
skupini. Še posebej to velja za otroke, starejše 
od petih let, največ utopitev pa se je zgodilo v 
kopalni kadi in bazenih.60 Priporočila tako nar-
ekujejo, da se vodni športi izvajajo na nadzoro-
vanih mestih (bazeni) z reševalcem iz vode, ki je 
seznanjen s kopalčevo boleznijo in ima ustrezno 
znanje kardiopulmonalnega oživljanja. V prim-
eru napada in utopitve je posredovanje v tem 
primeru hitrejše in ustreznejše.13,29,61,62

V letu 2007 je bila opravljena študija o možnih 
razlogih za prepoved potapljanja oseb z epi-
lepsijo. Preučevali so morebitne patofiziološke 
spremembe (dekompresijska bolezen, kisikova 
ter dušikova toksičnost) in tveganja osebe z 
epilepsijo ob morebitnem napadu ter tveganja 
njenega partnerja pri potopu (slednji bi lahko 
v primeru hitrega dviga utrpel dekompresijsko 
bolezen). Rezultati študije so pokazali, da imajo 
osebe z epilepsijo večje tveganje za smrt med 
potapljanjem, vendar je verjetnost, da se bo na-
pad zgodil v času potopa, majhna pri osebah, 
ki so vsaj štiri leta brez napada. Na varnost 
potopa vpliva uporaba PEZ. Osebe, ki navajajo 
sedacijo kot njihov stranski učinek, lahko ob 
potopu hitreje utrpijo utopitev zaradi dušikove 
narkoze.63 Športna združenja in zveze splošno 
prepovedujejo potapljanje osebam z epilepsijo. 
V nasprotju je v Združenem Kraljestvu slednjim 
potapljanje dovoljeno, vendar le, kadar oseba 
najmanj pet let nima napadov in ne prejema 
PEZ. V primeru izključno nočnih napadov lahko 
posameznik zaprosi za izredno obravnavo pred 
komisijo.64

Veliko je dvomov o koristnosti ukvarjanja s (kon-
taktnimi) športi, pri katerih bi lahko s športom 
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povezane poškodbe sprožile epileptične napade. 
Raziskave pri amaterskih boksarjih niso poka-
zale nevrofizioloških in kliničnih znakov epi-
lepsije ob poškodbah glave. Le-te so bile blage 
stopnje, so pa v povezavi z njimi navajali kon-
vulzije zaradi pretresov, vendar so slednje krat-
kotrajne in ne sprožajo epileptičnih napadov.16 
Kadar med športno aktivnostjo obstaja možnost 
udarcev ali trčenj, je potrebna uporaba ustrezne 
varovalne opreme.3 Splošna priporočila za 
nekatere skupine športov so zbrana v Tabeli 6.1.

PRIPOROČILA MEDNARODNE 
LIGE PROTI EPILEPSIJI

Delovna skupina ILAE je leta 2016 objavila 
priporočila o športnem udejstvovanju oseb z 
epilepsijo, bodisi v rekreativne ali profesion-
alne namene. Zaradi pomanjkanja ustrezno 

kontroliranih študij so priporočila oblikovana 
na podlagi mnenj in razprav med člani delovne 
skupine. Osnovo predstavlja Direktiva Evropske 
komisije s področja prometa in epilepsije iz leta 
2009. Objavljena priporočila niso dokončna, v 
prihodnosti pa se nadejajo spreminjane sledn-
jih v skladu z na dokazih temelječih spoznanj 
ter v sodelovanju z mednarodnimi športnimi 
zvezami.11

Ocenjevanje telesne in duševne 
zmožnosti za določeno športno 
panogo

V nekaterih državah posameznik za sodelo-
vanje v določenih športnih panogah potrebuje 
spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za uk-
varjanje s športom. Slednjega na podlagi pre-
ventivnega zdravstvenega pregleda izda spe-
cialist družinske ali športne medicine.66–72

Plavanje in drugi vodni športi • plavanje se izvaja v nadzorovanih bazenih, reševalci iz vode morajo biti 
seznanjeni z zdravstvenim stanjem osebe, obvladati morajo kardiopulmonalno 
oživljanje

• plavanje v nenadzorovanih odprtih vodah je odsvetovano

• pri vožnji s čolnom, smučanje na vodi ali podobnih športih je obvezen rešilni 
jopič; v primeru neurejene bolezni so ti športi odsvetovani

• potapljanje je v primeru epilepsije odsvetovano

Športi na višini • padalstvo, jadralno letenje in zmajarstvo so odsvetovani

• jezdenje konj je dovoljeno pod stalnim nadzorom

• pri določenih športih (kolesarstvo, gimnastika na orodjih, akrobatika in prosto 
plezanje) je potrebna individualna ocena tveganja pri osebah z urejenoa epilep-
sijo, obvezna je uporaba ustrezne zaščitne opreme ter spremstvo druge osebe; 
odsvetovano je kolesarjenje po obremenjenih cestah

Avto-moto športi • pri osebah z urejenoa epilepsijo ni omejitev, razen tistih, ki jih določa prometna 
zakonodaja posamezne države; pri oceni je potrebno poleg posameznikovega 
tveganja upoštevati tveganje za druge udeležence

• osebam z neurejeno epilepsijo so ti športi odsvetovani

Strelski športi • pri osebah z urejenoa epilepsijo je potrebna ocena tveganja, pri tem je potreb-
no upoštevati tip napadov ter tip orožja

• odsvetovano pri osebah z neurejeno boleznijo

Kontaktni športi • so splošno priporočeni, z izjemo boksa in podobnih športov, za katere velja, da 
ni sprejetega soglasja, ali so za osebe z epilepsijo nevarni ali ne

Aerobni športi (npr. tek, 
košarka, aerobika, parter, sobno 
kolesarjenje itd.)

• brez omejitev; obvezna je uporaba ustrezne varovalne opreme, kadar je to 
potrebno

a – urejena epilepsija pomeni odsotnost epileptičnega napada v obdobju enega leta .

Tabela 6.1. Priporočila za ukvarjanje z določenimi športnimi panogami .1,16,58,59,65
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Ocenjevanje telesne in duševne zmožnosti 
osebe z epilepsijo za ukvarjanje z določenim 
športom mora temeljiti na klinični oceni koristi 
in tveganj, ki jih športna aktivnost predstavlja 
za posameznika. Poleg športne panoge in ver-
jetnosti za napad med aktivnostjo so pri ocen-
jevanju pomembni še ostali dejavniki. Natančna 
anamneza nam razkrije tip, potek, frekvenco in 
resnost preteklih napadov, morebitno prisotnost 
predromalnih manifestacij (avre) in sprožilnih 
dejavnikov ter morebitne pretekle poškodbe oz. 
nesreče zaradi napada. Za zdravnika pomembni 
podatki so tudi obdobje brez napada, bolnikovo 
(ne)upoštevanje režima zdravljenja in možnost 
nadzora oseb z epilepsijo med telesno aktivnost-
jo s strani staršev ali drugih navzočih. Hkrati se 
mora oseba z epilepsijo (ali njeni starši) strinjati 

ter sprejeti morebitno (še sprejemljivo) tvegan-
je za zdravje.11

Na podlagi tveganja za zdravje posameznika z 
epilepsijo ter drugih oseb (športniki, sodniki, 
spremljevalno osebje, gledalci) je delovna skupi-
na športe razdelila v tri razrede (Tabela 6.2). V 
I. skupino so uvrščene športne panoge, ki za 
posameznika ali druge ne predstavljajo dodat-
nega tveganja; v nasprotju pa so discipline, ki 
predstavljajo veliko tveganje za resno poškodbo 
ali smrt športnika in drugih sodelujočih, nave-
dene v skupini III. Srednje tveganje za poškodbe 
športnika z epilepsijo prinašajo športi II. sku-
pine, ni pa dodatne nevarnosti za druge osebe.11 
V Tabeli 6.3 so navedene omejitve sodelovanja 
oseb z epilepsijo in drugimi z epilepsijo-poveza-
nimi stanji v specifičnih športih panogah. 

I. skupina (brez dodatnega tveganja 
za osebe z epilepsijo)

II. skupina (zmerno tveganje za osebo 
z epilepsijo, brez tveganja za druge 
osebe)

III. skupina (visoko tveganje za os-
ebo z epilepsijo, v nekaterih športih 
tveganje za druge osebe)

• atletika (izjema skok s palico)

• golf

• kegljanje

• skupinski športi (košarka, 
ameriški nogomet, odbojka, 
hokej na travi, kriket, baseball, 
ragbi itd .)

• kontaktni športi (judo, karate 
itd .)

• ples

• športi z loparjem (tenis, namizni 
tenis, skvoš itd .)

• tek na smučeh

• alpsko smučanje

• atletika (skok s palico)

• biatlon, triatlon, moderni peter-
oboj

• deskanje na snegu

• drsanje

• dvigovanje uteži

• gimnastika

• hokej na ledu

• kajak, kanu

• kolesarstvo

• konjeništvo

• kontaktni športi z možnostjo 
resnih poškodb (boks, kikboksing, 
karate itd .)

• lokostrelstvo

• plavanje

• rolkanje

• sabljanje

• smučanje na vodi 

• strelstvo

• avtomobilistični športi

• deskanje na vodi

• jadranje na deski

• konjske dirke

• padalstvo (in podobni športi)

• plezanje

• potapljanje

• rodeo

• skoki v vodo

• smučarski skoki

• športno jadranje (enojci)

• športno letalstvo

Tabela 6.2. Kategorizacija športov glede na stopnjo tveganja za zdravje osebe z epilepsijo ali druge 
udeležene osebe v primeru epileptičnega napada med aktivnostjo .11
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Tabela 6.3. Priporočila o sodelovanju oseb z epilepsijo in drugimi z epilepsijo povezanimi stanji v specifičnih 
športih panogah .11 (PEZ – protiepileptična zdravila .)

I. skupina II. skupina III. skupina

Simptomatičen napad 
(eden ali več)

da
da, z omejitvami (na podlagi 

izvida nevrologa)
da, z omejitvami (na podlagi 

izvida nevrologa)

Posamezen neizzvan 
napad

da
da, po 12 mesecih brez 

napadaa
da, po 12 mesecih brez 

napadaa

Obdobje 12 mesecev ali 
več brez napada

da da da

Napadi v spanju

da
da, z omejitvami (na podlagi 

izvida nevrologa)

ne; izjema je možna pri 
športih brez tveganja za 

druge osebe, z omejitvami 
(na podlagi izvida nevrologa)

Napadi brez motnje 
zavesti

da
da, z omejitvami (na podlagi 

izvida nevrologa)

ne; izjema je možna pri 
športih brez tveganja za 

druge osebe, z omejitvami 
(na podlagi izvida nevrologa)

Napadi z motnjo zavesti
da, če napade ne sproži 

specifična aktivnost (na pod-
lagi izvida nevrologa)

da, z omejitvami (na podlagi 
izvida nevrologa)

ne; izjema je možna pri 
športih brez tveganja za 

druge osebe, z omejitvami 
(na podlagi izvida nevrologa)

Ozdravljena epilepsija 
(brez napadov več kot 
deset let in brez PEZ več 
kot pet let

da da da

Prenehanje zdravljenja 
s PEZ

da, če napade ne sproži 
specifična aktivnost (na pod-

lagi izvida nevrologa)

da, po preteku ustreznega 
obdobja po ukinitvi terapije 

(6 mesecev)a

da, po preteku ustreznega 
obdobja po ukinitvi terapije 

(6 mesecev)a

a – športi, pri katerih je možna izdaja predčasnega dovoljenja, na podlagi izvida nevrologa . Slednje mora vsebovati klinično 
oceno koristi in tveganja v povezavi s specifičnim športom ter možnost ustreznega nadzora in prisotnosti reševalne ekipe v 
času aktivnosti . Oseba z epilepsijo mora podpisati privolitev, s katero zagotavlja, da je bil poučen o morebitnih tveganjih za 
zdravje .

ZAKLJUČEK

Telesna aktivnost pozitivno vpliva na fizično ter 
mentalno zdravje oseb z epilepsijo. Le-te nava-
jajo izboljšano splošno počutje, boljšo samo-
podobo ter so v večji meri vključene v družbo. 
Športna vadba zmanjšuje pojavnost sočasnih 
stanj (depresije in drugih motenj razpoloženja, 
debelosti itd.) pri osebah z epilepsijo, ki zaradi 
bolezni in/ali stigmatizacije živijo neaktivno 
življenje.

Literatura nam ponuja le omejene dokaze zgoraj 
navedenega. Študije so izvajali med manjšimi 
skupinami oseb ali pa so se zanašali na samos-
tojno poročanje bolnikov o svojem počutju in 

zdravstvenem stanju preko vprašalnikov, brez 
klinične potrditve in ovrednotenja. Zato so 
potrebne nove, kontrolirane in randomizirane 
raziskave o epilepsiji in športni aktivnosti, ki bi 
predstavljale trdnejšo osnovo za zdravnike pri 
svetovanju osebam z epilepsijo pri športnem 
udejstvovanju.

Specialisti družinske in športne medicine, nev-
rologi ter pediatri morajo spodbujati osebe z 
epilepsijo k telesno čim aktivnejšemu življenju. 
Hkrati jim morajo znati predstaviti prednosti 
in nevarnosti telesne aktivnosti ter odsvetovati 
udejstvovanje v športnih panogah, ki bi zanje 
predstavljale preveliko tveganje za zdravje. Pri 
tem si lahko pomagajo s priporočili, predstav-
ljenimi v tem prispevku.
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Dileme nevrologa pri obravnavi voznika 
z epilepsijo

Driver with Epilepsy Assessment: Dilemma of the Neurologist

IZVLEČEK 

KLJUČNE BESEDE: voznik, epilepsija

V prispevku poskušam zajeti najpogostejše dileme, ki se pojavljajo v povezavi s presojo o sposob-
nosti za upravljanje z motornimi vozili pri osebah z epilepsijo, bolnikih po prvem epileptičnem 
napadu in bolnikih s ponavljajočimi se drugimi paroksizmalnimi motnjami ali nepojasnjenimi mot-
njami zavesti. Deloma se te dileme pojavljajo zaradi narave paroksizmalnih motenj in epilepsije 
same, deloma jih porajajo nejasne, rigidne in včasih tudi strokovno netočne zakonske določbe, v 
določenem delu pa gre za dileme, ki bi jih bilo mogoče rešiti z boljšo strokovno komunikacijo med 
nevrologi in specialisti medicine dela, prometa in športa.

ABSTRACT 

KEYWORDS: driver, epilepsy
 
In this short section, I try to cover the most common dilemmas associated with the assessment of 
driving abilities in people with epilepsy, patients after the first seizure and patients with other par-
oxysmal disorders. In part, these dilemmas are due to the inherent nature of paroxysmal disorders 
and epilepsy, partly due to unclear, rigid and sometimes inaccurate regulatory legal provisions in 
Slovenia. Some of these dilemmas could be resolved through better professional communication 
between neurologists and traffic medicine specialists.
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UVOD

Epileptologija je nenavadna veda. Kljub nap-
redku medicinske znanosti in diagnostičnih 
metod je diagnoza epilepsije še vedno pred-
vsem klinična in temelji na anamnestičnem 
ter heteroanamnestičnem opisu napadov. Na 
splošno velja, da je diagnozo epilepsije težko 
postaviti, a še (mnogo) težje odpraviti. Študije 
kažejo, da je na eni strani diagnozo epilepsije 
mogoče zelo natančno postaviti izključno na 
podlagi opisa semiologije napadov, po drugi 
strani pa je tudi znano, da znaten delež oseb z 
diagnozo epilepsije te motnje v resnici nima in 
je diagnoza napačna. Negotovost je z epilepsijo 
neločljivo povezana in v epileptologiji neizo-
gibna. Poleg znanja o epilepsiji je prav obvla-
dovanje te negotovosti in odločanje negotovosti 
navkljub tisto, kar epileptolog pri svojem vsak-
danjem delu najbolj potrebuje. Bolnik, ki prične 
jemati protiepileptična zdravila (PEZ), tako ne 
ve in pogosto tudi ne občuti, ali zdravila delujejo 
ali ne. Zdravnik pogosto ne ve, ali bolnik zdravi-
la sploh (redno) jemlje ali ne. Obdobja nejasne 
diagnoze so lahko dolga več let. Bolnik sam 
največkrat nima lastne izkušnje o poteku svojih 
napadov, saj se jih ne spominja – zdravnik pa 
njegove napade pozna le iz pripovedovanja in 
laičnih opisov slučajnih prič. Izvidi, tudi izvidi 
rutinske elektroencefalografije (EEG), pri znat-
nem deležu bolnikov kljub jasni klinični diag-
nozi ne pokažejo nenormalnosti, kar pri bolniku 
pogosto povzroči nezaupanje. Poteka epilep-
sije na začetku bolezni praviloma ne moremo 
napovedati. Ocene verjetnosti ponovitve napa-
da so ob pričetku bolezni za bolnika največjega 
pomena, a so zelo splošne in negotove. PEZ izbi-
ramo izkustveno in odziv na zdravila je negotov. 
Tudi v primeru operativnega zdravljenja lahko 
podamo le statistično verjetnost za uspešno 
prenehanje napadov in ta verjetnost tudi v na-
jbolj jasnih in “enostavnih” primerih ne presega 
60–75 %.

Kljub tem negotovostim (ki z zgornjim 
naštevanjem še zdaleč niso izčrpane), pa je prav 
v primeru presoje o sposobnosti za upravljanje 
z motornimi vozili potrebno sprejeti jasno in 
enoznačno odločitev. Poleg previdnostnih ukre-
pov pri poklicnem delu je prav vozniška sposob-

nost pri osebah z epilepsijo in epileptičnimi na-
padi najbolj jasno zakonsko regulirana. Študije 
kažejo, da je tveganje za povzročitev prometne 
nesreče pri bolnikih z epilepsijo sicer povečano, 
a vendarle manj, kot se splošno verjame. Tako 
pri zdravnikih kot pri laični javnosti je pogost 
predsodek, da bolniki z epilepsijo pomenijo ve-
liko in pomembno tveganje v prometu. Previd-
nostni ukrepi, tudi tisti, ki jih določa zakon, so 
pogosto pretirani in preveč splošni. Statistični 
podatki kažejo, da znatna omejitev teh previd-
nostnih ukrepov (npr. skrajšanje trajanja pre-
povedi vožnje) ne vpliva bistveno na pojavnost 
prometnih nesreč. Ugotovljeno je tudi, da bolni-
ki z epilepsijo neredko kršijo zakonska določila 
glede vožnje. Tako se pojavlja dilema, ali je bolj 
smiselno stremeti k boljšemu nadzoru nad 
upoštevanjem zakonskih določb ali pa je morda 
bolje poskrbeti za bolj življenjska in manj rig-
idna zakonska določila.

Prepoved vožnje predstavlja za bolnike z epilep-
sijo veliko socialno stisko, oviro pri poklicnem 
življenju in poglablja stigmo. Kljub temu pa ima 
prepoved relativno majhen vpliv na splošno 
prometno varnost.

DILEME, KI SO LASTNE  
EPILEPTOLOGIJI IN EPILEPSIJI 
SAMI

Dileme, ki se ob presoji sposobnosti za vožnjo 
redno pojavljajo pri bolnikih z epilepsijo in so 
povezane z naravo te motnje, so predvsem na-
slednje:

• Ali bolnik pove za vse svoje napade, 
ali prav zaradi strahu pred prepovedjo 
vožnje in izgubo poklica ponavljanje na-
padov prikriva? So njegovi svojci pri tem 
bolj zanesljivi?

• Ali bolnik za svoje napade sploh ve? 
(Študije kažejo, da bolniki spregledajo ali 
si ne zapomnijo znatnega dela svojih na-
padov.)

• Ali bolnik previdnostne ukrepe in pre-
poved vožnje sploh upošteva?

• Ali se bo bolnik sposoben izogniti 
sprožilnim dejavnikom za napade?

• Bo bolnik po preteku določenega časa po 
prvem napadu še vztrajal pri spremem-



Strokovno srečanje specializantov nevrologije in MDPŠ

61

bi življenjskega sloga, ki ga do določene 
mere ščiti pred ponovitvijo napada?

• Ali bolnika jasna in prepoznavna avra 
pred napadom ščiti pred poškodbo oz. ali 
mu omogoča, da se poškodbi (npr. pro-
metni nesreči) izogne?

• Katerim bolnikom je mogoče zaupati, da 
je njihova presoja glede odsotne motnje 
funkcionalnosti med napadi pravilna?

Enoznačnih odgovorov ali enostavnih razrešitev 
teh dilem ni in jih tudi morebitno izboljšanje za-
konskih določb ne bo prineslo. Ostaja upanje, 
da bo nekatere izmed teh dilem v prihodnosti 
izničilo izboljšanje diagnostičnih metod, a nap-
redek v tej smeri je bil v zadnjih desetletjih 
neznaten.

DILEME, KI JIH PORAJA PRILOGA 
1 PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIH 
POGOJIH VOZNIKOV MOTORNIH 
VOZIL

V besedilu Priloge 1 se pojavljajo formulacije, ki 
ne ustrezajo raznolikosti kliničnih prezentacij 
epilepsije in drugih paroksizmalnih motenj, kar 
močno omejuje smiselno uporabo teh predpisov 
v klinični praksi. Že v splošnem delu (Poglavje 
6. Nevrološke bolezni: a) Epilepsija) se pojav-
lja definicija, ki epilepsijo določa kot “pojav 
dveh ali več napadov v obdobju petih let”, kar 
ne ustreza danes veljavni definiciji epilepsije (ki 
je širša, glej prispevek Sarah Gomezelj v tem 
zborniku). Tako ni jasno, ali je potrebno pri ce-
lotni presoji zmožnosti voznika upoštevati zgolj 
to definicijo ali tisto, ki trenutno velja v vsak-
danji klinični praksi in je najširše strokovno 
sprejeta. Bolnik, ki je imel ponovitev napada 
po šestih letih, EEG pa je v preteklosti poka-
zal specifične epileptiformne spremembe, tako 
po danes veljavni definiciji ima epilepsijo; po 
definiciji, ki je navedena v Prilogi 1, pa ne. Ali 
ga je torej potrebno obravnavati kot bolnika s 
“ponovnim prvim epileptičnim napadom” (kar 
je nesmiselno, a se zdi skladno z določbami 
Priloge 1) ali kot osebo z epilepsijo? Podobno 
vprašanje se pojavlja pri osebi, ki je imela le en 
epileptični napad, a je EEG pokazal specifične 
epileptiformne spremembe. Tudi v tem prime-
ru gre po veljavni strokovni definiciji za osebo z 

epilepsijo (ki pa morda ne potrebuje nujno tudi 
zdravljenja), po definiciji iz Priloge 1 pa za osebo 
z enim samim epileptičnim napadom. Splošni 
del navaja tudi besedno zvezo “druge nenadne 
motnje zavesti” in tako izključuje paroksiz-
malne motnje, ki ne povzročijo (ali do sedaj niso 
povzročile) motnje zavesti, lahko pa kljub temu 
povzročajo prehodno zmanjšano funkcional-
nost voznika in predstavljajo znatno povečano 
tveganje za udeležence v cestnem prometu. 
Med take paroksizmalne motnje lahko včasih 
štejemo paroksizmalne oblike vertiga, panične 
napade, tranzitorne ishemične atake, migren-
ske avre itd.

V prvem razdelku Poglavja 6 je navedeno, da 
zdravnik epileptolog pri pregledu bolnika “ugo-
tovi specifičen epileptičen sindrom voznika” oz. 
vrsto napada, kar je v praksi pogosto mogoče 
šele po več letih kliničnega spremljanja bol-
nika. Epileptolog naj bi tudi ocenil “verjetnost 
tveganja” za nadaljnje napade. Formulacija je 
neposrečena in ohlapna. Ni jasno, na kakšen 
način naj bi to oceno epileptolog podal, niti ni 
jasno določeno, katera je tista stopnja tveganja, 
ki še velja za sprejemljivo. V strokovni litera-
turi se pojavlja nekaj različnih možnih formul 
za izračun tveganja (za ponovitev napada v 
prihodnjem letu), vendar pa je uporaba takih 
izračunanih približkov smiselna le, kadar za-
konodaja predpisuje določeno tveganje kot 
sprejemljivo. Ali je ocena “verjetnosti tveganja” 
brez jasnih določb (npr. “ocenjujem, da je ver-
jetnost visokega tveganja za ponovitev napada 
majhna do zmerna”) reuporabna formulacija, 
ki specialistu medicine dela, prometa in športa 
(MDPŠ) olajša odločitev o zmožnostih voznika 
za varno vožnjo?

V drugem razdelku Poglavja 6 se pojavlja for-
mulacija “izzvanega epileptičnega napada”, ki je 
definiran kot “napad s prepoznavnim vzročnim 
dejavnikom, ki se mu je mogoče izogniti”. Mini-
malni čas prepovedi vožnje po takem napadu 
je šest mesecev. Ni jasno, ali velja ta določba 
le za bolnike, ki sicer nimajo postavljene diag-
noze epilepsije, ali tudi za osebe z epilepsijo. 
Prav tako je v klinični praksi pogosto nemogoče 
oceniti, ali se je sprožilnemu dejavniku mogoče 
v prihodnosti izogniti. Ali se je mogoče izogniti 
občasni neprespanosti? Ali je ponovitev napada 
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ob prehodni povišani telesni temperaturi (npr. 
zaradi gripe) izzvan epileptični napad in ali se 
je gripi v prihodnosti mogoče izogniti? Je po-
motoma izpuščen odmerek PEZ tak sprožilni 
dejavnik? Ali je zaradi ponovitve epileptičnega 
napada ob izpuščenem odmerku PEZ pri osebi, 
ki je bila dolga leta brez napadov, res smiselno 
prepovedati vožnjo za šest mesecev? Ali je taka 
prepoved smiselna pri osebah, ki se jim na-
pad občasno ponovi zaradi “prepoznavnega 
vzročnega dejavnika”, ki ga bolnik tudi sam 
ustrezno prepoznava in v primeru prisotnosti 
sam prehodno opusti vožnjo in kaže pri tem 
ravnanju discipliniranost in doslednost? Vzemi-
mo za primer bolnika, ki se mu napadi občasno 
ponovijo le, kadar sočasno jemlje določeno 
antibiotično zdravilo, ali bolnika, ki po nepres-
pani noči (ki pri njem včasih sproži napad) 
nikoli ne vozi avtomobila. Je v takem primeru 
dovoljeno presoditi, da se “napad verjetno ne bo 
ponovil v vozilu” (formulacija iz istega odstav-
ka)? Zakaj je potrebna prepoved vožnje tudi v 
takih primerih in epileptolog v takih primerih 
nima možnosti podati mnenja o sposobnosti za 
vožnjo še pred potekom šestih mesecev?

V četrtem odstavku drugega razdelka je 
določeno, da je ob vsaki spremembi PEZ treba 
vožnjo prepovedati za šest mesecev. Določba 
je povsem neživljenjska in v klinični praksi 
skoraj neuporabna. Ob povišanju (tj. spremem-
bi) odmerka PEZ (npr. v nosečnosti ali zaradi 
sočasnega jemanja drugih zdravil) tako skoraj 
nikoli ne sledi avtomatična prepoved vožnje. 
Podobno nepraktična je prepoved vožnje ob 
zamenjavi PEZ z enakovrednim zdravilom, pri 
katerem epileptolog upravičeno domneva, da 
bo zdravilo enako učinkovito. Vztrajanje pri 
taki prepovedi pogosto vodi v to, da si bolnik 
zamenjave zdravila (čeprav bi ta bila potrebna) 
ne more “privoščiti” in zato vztraja pri terapiji, 
ki zanj ni optimalna. Epileptologu bi morala biti 
izrecno dopuščena individualna presoja, kdaj 
je taka prepoved smiselna in kdaj ne. Podobno 
nepraktična (ali vsaj predolga) je pogosto tudi 
šestmesečna prepoved vožnje pri osebi, za kat-
ero epileptolog upravičeno domneva, da ob 
prenehanju terapije do ponovitve napada ne bo 
prišlo. Včasih zaradi te določbe bolniki desetlet-
ja vztrajajo pri terapiji, ki je sicer po presoji epi-
leptologa (pri konkretnem bolniku) najverjet-

neje nepotrebna.

Isti odstavek določa še, da se bolnika s pono-
vitvijo napada v času menjave terapije “lahko 
oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev za 
tem, ko je ponovno začel jemati protiepileptično 
terapijo, ki je bila pred tem učinkovita”. Pri 
menjavah terapije se v primeru ponovitve na-
pada najpogosteje ne vračamo na terapijo, ki 
je bila “pred tem učinkovita”. Kako je z oceno 
zmožnosti za vožnjo v takih primerih? Je do-
voljeno v tem primeru za merodajno vzeti 
določbo iz dveh odstavkov višje in opredeliti 
ponovitev napada kot “ponovitev, izzvano s pre-
poznavnim vzročnim dejavnikom” (tj. “men-
javo terapije”)? Tudi v tem primeru bi bilo ver-
jetno epileptologu potrebno prepustiti možnost 
individualne presoje in možnost priporočila 
krajšega obdobja prepovedi vožnje. A zakon 
tega ne omogoča.

Peti odstavek 2. razdelka določa posebno izjemo 
za osebe z epilepsijo, pri katerih se napadi po-
javljajo izključno v spanju. Če tak vzorec po-
javljanja napadov vztraja tri leta, je pri bolni-
ku možno presoditi, da je za vožnjo sposoben. 
Dilema se pojavlja pri bolnikih, ki imajo napade 
izven spanja, vendar le v določenem delu dneva 
(npr. tik po jutranjem prebujanju, izključno v 
zgodnjih jutranjih urah). Priloga 1 za take bol-
nike ne dopušča izjeme in jim je vožnja v celoti 
prepovedana, pa čeprav bi tak vzorec trajal več 
let in bi bil (kot se to pri določenih epileptičnih 
sindromih dogaja) močno predvidljiv.

Šesti odstavek 2. razdelka opredeljuje pose-
ben tip napadov, “ki ne vplivajo na stanje za-
vesti ali sposobnost ukrepanja” in nadalje 
določa, da mora biti za tovrstne napade “iz-
recno dokazano”, da ne “vplivajo na stanje 
zavesti in ne povzročajo nobenih funkcional-
nih nezmožnosti”. Tako sta definirano kar dva 
zelo visoka standarda (“izrecno dokazano” 
in “nobenih funkcionalnih nezmožnosti”), 
ki jima je v klinični praksi praviloma skoraj 
nemogoče zadostiti. Ali za standard “izrecno 
dokazano” velja anamnestični podatek, da ima 
bolnik tovrstne napade pogosto med zahtevno 
športno aktivnostjo in ob tem nikoli ne pride 
do napake, poškodbe, zaustavitve ali nehot-
nega ravnanja? Ali pa morda zadostuje šele iz-
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vedba nevropsihološkega testiranja med z EEG 
dokazanim napadom, kar je v praksi skoraj 
neizvedljivo? Kako je s standardom “nobenih 
funkcionalnih nezmožnosti”? Ali je to določbo 
mogoče upoštevati pri bolniku, pri katerem se 
napadi kažejo zgolj z nezmožnostjo govora, pa 
čeprav gre za jasno “funkcionalno nezmožnost”, 
ki pa na vozniške sposobnosti najverjetneje ne 
vpliva?

Zgoraj naštete dileme niso umetne in teoretične, 
temveč do njih prihaja pogosto in pri posamez-
nem bolniku neredko nastopajo v kombinaciji. 
Presoja je v takih primerih že sama po sebi 
strokovno težka in negotova, Priloga 1 pa jo z 
mestoma preohlapnimi, mestoma preozkimi, 
pa tudi strokovno neustreznimi opredelitvami 
še dodatno zapleta ali celo onemogoča. Epilep-
tologi tako neredko zaidemo v situacijo, ko mo-
ramo bolniku priznati, da je prepoved vožnje v 
njihovem konkretnem primeru nesmiselna, a 
vendarle pravno zavezujoča. Bolniki se v taki 
situaciji verjetno pogosto odločijo za zavestno 
kršitev zakona ali celo za izogibanje pregledom, 
skrivanje izvidov ipd. Ob tem lahko prihaja do 
nezaupanja med zdravnikom in bolnikom, sub-
optimalnih rešitev, poglabljanja bolnikove stiske 
in nazadnje do poslabšanja poteka epilepsije. 

DILEME ZARADI SLABE KOMU-
NIKACIJE MED EPILEPTOLOGOM 
IN SPECIALISTOM MEDICINE 
DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Neredko se dogaja, da je odločitev specialista 
MDPŠ (glede sposobnosti za vožnjo) drugačna 
od priporočila lečečega epileptologa. Gotovo 
zato pogosto obstajajo strokovni razlogi na stra-
ni specialista MDPŠ. Nedvomno smo epileptolo-
gi slabo seznanjeni z načinom dela in algoritmi 
strokovnega odločanja, ki so lastni specialnosti 
MDPŠ. Iz klinične prakse tudi vemo, da zdravni-
ki, ki se z epilepsijo poglobljeno ne ukvarjajo, 
pogosto nimajo razumevanja za klinične poseb-
nosti epileptologije. Neredko se dogaja, da so s 
strani specialista MDPŠ zahtevani dodatni izvidi 
(npr. izvid EEG), ki sicer na samo odločitev o 
sposobnosti za vožnjo ne (ali ne bi smeli) vpli-
vati. Epileptologi ne prejemamo izvidov special-
ista MDPŠ in tako večinoma nimamo vpogleda 

v razloge za odločitev, ki je bila drugačna od 
našega priporočila. V primerih, ko prihaja do 
takih nasprotujočih si mnenj, bi bila potrebna 
enostavna in hitra komunikacija med epileptolo-
gom in specialistom MDPŠ, saj je dopisovanje 
preko izvidov pogosto neučinkovito, za bolnika 
naporno in za celoten sistem prezamudno. Taka 
strokovna komunikacija med obema special-
nostima bi lahko kljub neoptimalni zakonod-
aji rešila mnoge dileme ali vsaj omogočila bolj 
življenjske in praktične odločitve. Možnosti za 
uvedbo take komunikacije v prihodnosti je več – 
od predvidljivega telefonskega stika, dostopno-
sti pisnih mnenj specialista MDPŠ do uvedbe 
ad hoc konzilijev, rednih multidisciplinarnih 
konzilijev, mešane komisije in podobno.

ZAKLJUČEK

Dilem, ki se pojavljajo pri vsakdanjem delu epi-
leptologa in so povezane s presojo o bolnikovi 
zmežnosti za vožnjo motornih vozil, je veliko. 

Prispevek jih predvsem skuša identificirati, ne 
našteva pa rešitev. Dileme se pojavljajo tako 
znotraj same epileptološke stroke, poraja jih za-
konodaja, ki to področje ureja, nekatere pa izvi-
rajo tudi iz neoptimalne komunikacije med nev-
rologi in specialisti MDPŠ. Rešitve bodo torej 
prav tako na treh področjih. 

Da bomo epileptologi lahko tehtno presojali o 
tistih dilemah, ki so lastne sami epileptologiji, 
bomo potrebovali dovolj časa za individual-
no obravnavo vsakega posameznega bolnika. 
Potrebovali bomo torej dovolj epileptologov in 
epileptologi si bomo morali znati izboriti čas za 
reševanje teh dilem. 

Zakonodajo in podzakonske akte bo potrebno v 
prihodnosti dopolniti, spremeniti in izboljšati. 
Če tega ne bomo storili z sodelovanjem med ep-
ileptologi in specialisti MDPŠ, zakonske rešitve 
ne bodo optimalne. In prav strokovno srečanje, 
v okviru katerega je nastal pričujoči zbornik, 
je dober pokazatelj, da bo takega strokovnega 
sodelovanja v prihodnosti več – morda celo do-
volj.
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Nina Pišljar1, Polona Savič2

Klinični Primer: Medicina Dela 1 

IZVLEČEK 

30-letna gospa prihaja v ambulanto medicine dela na predhodni pregled, ker se želi zaposliti na 
delovnem mestu proizvodnji delavec.

Naziv delovnega mesta je “brizganje plastike termoplast”, kar pomeni, da delavec dela za tekočim 
trakom, po katerem prihajajo izdelki. Te vzame v roke, jih pregleda in zloži. Posebna obremenitev 
je nočno delo, ki je tro- ali štiriizmensko.

Pri starosti 18 let se je začela zdraviti zaradi epilepsije, zadnji napad je doživela pred tremi leti, tip 
napadov se je v tem času spremenil. V redni terapiji trenutno prejema valproat. Druge kronične 
bolezni zanika. Klinični in orientacijski nevrološki status nista pokazala odstopanj od normale.

Lečeči nevrolog je postavil diagnozo epilepsija iz skupine IGE, najverjetneje juvenilna mioklona 
epilepsija.

Specialist medicine dela se odloči, da je gospa zmožna za delo z omejitvami: brez nočnega dela. 
Ker se gospa ne strinja s podanimi omejitvami, se teden dni po izdanem spričevalu oglasi s svežim 
izvidom nevrologa.

1 Nina Pišljar, dr . med ., Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

2 Polona Savič, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana 

- Polje

8.1
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8.2
Darja Ferenčak1, Martin Kurent2

Klinični Primer: Medicina Dela 2

IZVLEČEK 

Gospod srednjih let, ki dela kot diplomirani zdravstvenik v urgentni dejavnosti, prihaja v ambu-
lanto medicine dela na obdobni pregled.

Delo zajema sprejem bolnika, delo z bolnikom, opravljanje diagnostičnih in terapevtskih posegov 
zdravstvene nege in zdravstveno vzgojno delo. Pri tem uporablja medicinske pripomočke za zdravs-
tveno nego in zdravstveno-tehnične pripomočke. Delo poteka v treh izmenah, tedensko 40 ur.

Zaradi epilepsije se zdravi od 15. leta starosti, zadnjih 13 let od redne terapije prejema valproat; v 
tem času ni imel več generaliziranega napada. V kliničnem in orientacijskem nevrološkem statusu 
ob pregledu ni bilo odstopanja od normale.

Lečeči nevrolog je postavil diagnozo juvenilna mioklona epilepsija.

Ob pregledu v ambulanti gospod izrazi željo, da bi opravljal tudi nočno delo.

1 Darja Ferenčak, dr . med ., Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

2 Martin Kurent, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Univer-

zitetni klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
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Tadej Jug1, Tihomir Ratkajec2

Klinični Primer: Medicina Dela 3 

IZVLEČEK 

27-letni gospod prihaja v ambulanto medicine dela na preventivni zdravstveni pregled pred za-
poslitvijo na delovnem mestu “strojnik na kartonskem stroju”.

Delo zajema pripravo strojev in materialov za avtomatsko in ročno izsekovanje in lepljenje karton-
ske embalaže, strojno lepljenje različnih kartonskih elementov, preverjanje izdelanih kartonskih 
elementov ter izdelkov, osnovno vzdrževanje strojev, čiščenje strojev in delovne okolice. Delo je 
dvoizmensko delo, brez nočnega dela.

V otroštvu je utrpel poškodbo glave, približno štiri leta kasneje pa je doživel tri epileptične na-
pade. Uvedli so mu terapijo s karbamazepinom, ki jo je prenehal jemati pred šestimi leti. Od takrat 
se epileptični napadi niso več pojavljali. V otroštvu je bil zaradi težav s koncentracijo, spominom 
in učnih težav pregledan tudi pri nevropsihologu. Zadnji dve leti se vodi pri nevrologu zaradi 
glavobolov. Klinični in orientacijski nevrološki status nista pokazala odstopanj od normale.

Lečeči nevrolog mu je v otroštvu postavil diagnozo kriptogena fokalna epilepsija s sekundarno gen-
eralizacijo, blago znižano kognitivno funkcioniranje in stagnacija v kognitivnem razvoju.

Na podlagi pridobljene dokumentacije in preventivnega pregleda ocene o delazmožnosti za nave-
deno delovno mesto ni bilo moč podati, zato je bil potreben ogled delovnega mesta.

1 Tadej Jug, dr . med ., Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

2 dr . Tihomir Ratkajec, dr . med ., spec . medicine, prometa in športa, Medicina dela Rogaška, d . o . o ., Celjska cesta 10, 3250 

Rogaška Slatina

8.3
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8.4
Marko Sremec1, Metka Teržan2

Klinični Primer: Medicina Dela 4

IZVLEČEK 

33-letna levična pacientka z diagnozo spastične cerebralne paralize in fokalno parcialno simpto-
matsko epilepsijo je bila sprejeta na obravnavno v Center za poklicno rehabilitacijo zaradi težav pri 
delu. Zaposlena je v trgovini z mešanim blagom.

Delo poteka na vseh delovnih pozicijah v trgovini – prevzem blaga, zlaganje blaga na police, po-
spravljanje, pomoč strankam in delo na blagajni. Delo je dvoizmensko.

Od rojstva ima znano cerebralno paralizo s prizadetostjo po desni strani, nekaj let za tem se je raz-
vila tudi epilepsija. Zdravila se je v razvojni in nevrološki ambulanti pediatrične klinike; trenutno 
se vodi v nevrološki ambulanti za odrasle. Napade je imela nekajkrat letno, v zadnjih letih sicer 
redkeje, zadnji napad je utrpela konec leta 2016. V redni terapiji prejema karbamazepin.

V kliničnem statusu je izstopala blaga atrofija mišic desne strani telesa in zmanjšana mišična moč 
v vseh mišičnih skupinah desne strani telesa. Izraziteje je bilo opaziti slabšo koordinacijo in fino 
motoriko desnice. Ostali del kliničnega pregleda je bil v mejah normale.

Ob utrujenosti navaja slabši spomin, motnje koncentracije in nespretnost desnice. Proti koncu de-
lavnika se ji te težave pojavljajo pogosteje in takrat pogosteje dela napake. Epileptični napadi so se 
ji pogosteje pojavljali ob povečani utrujenosti in neprespanosti.

Obravnava v timu je pokazala, da ima rehabilitantka realne zdravstvene in funkcionalne težave 
zaradi cerebralne paralize in še vedno aktivne epilepsije. Rehabilitacijski potencial je objektivno 
znižan, nevrolog odsvetuje utrujanje in priporoča skrajšanje delovnega časa, zato ocenjujemo, da 
pacientka ni zmožna za svoje delo pod splošnimi pogoji.

1 Marko Sremec, dr . med ., Center za poklicno rehabilitacijo, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, 

Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
2 Metka Teržan, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Center za poklicno rehabilitacijo, Univerzitetni rehabilitacijski 

inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
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Sabina Mataln1, Irena Manfredo2

Klinični Primer: Medicina Dela 5 

IZVLEČEK 

V ambulanti medicine dela je bil na predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu obravnavan 
24-letni gospod, po izobrazbi inženir kmetijstva, ki se je želel zaposliti na delovnem mestu “delavec 
na žagi”.

Na delovnem mestu je delavec izpostavljen povečanemu tveganju za poškodbe zaradi dela ob strojih 
in gibajočem se transportnem traku. Prisotno je ponavljajoče delo rok, ročno dviganje in prenašanje 
bremen do 30 kg, prisilna drža vratnega in ledvenega dela hrbtenice, dinamična obremenitev mišic 
zgornjega dela telesa, statične obremenitve spodnjih okončin ter vratnega in prsno-ledvenega dela 
hrbtenice, hrup povzročen z delovnimi stroji, ter lesni prah. Delo poteka v dnevnih izmenah.

Gospod je rojen kot nedonošenček, ugotovljena je bila perinatalna hipoksično-ishemična encefalo-
patija. Do drugega leta starosti je obiskoval nevrofizioterapijo, temu je sledil normalen razvoj. Pri 
starosti 14 let je doživel prvi epileptični napad. V lanskem letu je imel dva epileptična napada, prav 
tako je imel dva napada leto dni prej. Zadnji napad je imel pred tremi meseci, takrat je bil na za-
bavi, kjer naj bi užival alkoholne pijače. Prejema dvotirno antiepileptično terapijo (okskarbazepin 
in lamotrigin).

Klinični status (telesna teža, krvni tlak in splošni status po posameznih organskih sistemih) ter 
orientacijski nevrološki status nista pokazala odstopanj od normale. Preiskave, ki so bile opravljene 
v sklopu preventivnega pregleda, so bile vse v mejah normale, z izjemo blage hiperholesterolemije.

Mnenje glede delazmožnosti je bilo podano po ponovnem natančnem ogledu delovnega mesta: 
delavec na žagi in zlagalec lesa s traku.

1 Sabina Mataln, dr . med ., Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

2 prim . mag . Irena Manfredo, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Medicina dela, prometa in športa, d . o . o ., Cesta 

zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi

8.5
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8.6
Urška Šajnović1, Alenka Franko2

Klinični Primer: Medicina Prometa 1

IZVLEČEK 

45-letni gospod je bil v letih 2005–2015 obravnavan na Kliničnem inštitutu za medicino dela, pro-
meta in športa (KIMDPŠ) kot voznik motornega vozila. Pri področnem izvajalcu medicine dela, pro-
meta in športa je leta 2005 opravil pregled za voznika kategorije A in B, na katerem je bil ocenjen 
kot začasno nezmožen za vožnjo motornih vozil. Gospod se je na odločitev pritožil na komisijo 2. 
stopnje na KIMDPŠ.

Gospod se zdravi zaradi epilepsije od devetega leta starosti, zadnji napad je po neprespani noči in 
uživanju alkoholnih pijač utrpel leta 2003. Marca 2005 je bil prvič obravnavan na KIMDPŠ, kjer je 
bila po mnenju nevrologa in psihologa podana začasna zmožnost za vožnjo. Ob pregledih je bil po-
dan tudi sum škodljive rabe alkoholnih pijač. Nato je bil do leta 2009 redno pregledovan na KIMDPŠ 
z namenom ugotavljanja zmožnosti za vožnjo motornih vozil. Leta 2009 je bil dvakrat sprejet na 
oddelek psihiatrične klinike zaradi organske blodnjave, shizofreniji podobne motnje. Nato je še 
leta 2010 in 2011 opravljal preglede na KIMDPŠ. Leta 2012 je doživel ponoven epileptični napad po 
opustitvi terapije in bil ponovno hospitaliziran na psihiatrični kliniki.

Na ponovni pregled na KIMDPŠ je prišel leta 2015. Klinični status je bil, razen splošne upočasnjenosti, 
v mejah normale. Psiholog ga je ocenil za zmožnega za voznika kategorije B, s kontrolo čez dve 
leti. Epileptolog je podal pozitivno mnenje za voznika amaterja kategorije B (ne pa tudi katego-
rije A) ob rednem jemanju terapije (karbamazepin in risperidon). Psihiater je ugotavljal blage do 
zmerne psihoorganske spremembe, kar je bilo po dolgoletni epilepsiji pričakovano. Drugostopen-
jska komisija na KIMDPŠ je podala pozitivno mnenje za vožnjo kategorije B s ponovno kontrolo čez 
eno leto v dispanzerju medicine dela, prometa in športa na 1. stopnji.

1 Urška Šajnović, dr . med ., Zdravstveni dom Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
2 izr . prof . dr . Alenka Franko, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in 

športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
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Tadej Jug1

Klinični Primer: Medicina Prometa 2 

IZVLEČEK 

36-letna voznica dela kot učiteljica na osnovni šoli v okolici Ljubljane. Večkrat je bila pregledana v 
ambulanti medicine dela, prometa in športa za oceno zmožnosti vožnje osebnega avtomobila zaradi 
epilepsije.

Gospa se že več let zdravi zaradi epilepsije. Od redne terapije prejema lamotrigin. Epileptične napade 
pogosteje doživlja med nosečnostjo, največ jih ima v prvem trimesečju. Izven obdobja nosečnosti 
je sicer ob rednem jamanju zdravil brez napadov. Ima vozniško dovoljenje kategorij AM, B, B1 in G.

Prvi kontrolni pregled za ugotavljanje zmožnosti upravljanja motornih vozil je opravila marca 
2016 po epileptičnem napadu na delovnem mestu, ko jo je na pregled napotila zdravnica, ki jo je 
pregledala v sklopu izvajanja nujne medicinske pomoči. Gospa je bila takrat noseča.

Nato je oktobra 2016 doživela epileptični napad v avtomobilu kot voznica in povzročila prometno 
nezgodo na avtocestnem počivališču. Po nezgodi je ponovno opravila kontrolni pregled v ambulanti 
medicine dela, prometa in športa ter bila spoznana za začasno nezmožno za vožnjo motornih vozil.

Po šestih mesecih brez napada je ponovno prišla na kontrolni pregled in bila spoznana kot zmožna 
za vožnjo motornih vozil kategorij AM, B, B1 in G z omejitvami in ponovnim pregledom čez dve leti.

Na podlagi odločbe upravne enote je bila septembra 2017 ponovno napotena na kontrolni pregled 
v ambulanto medicine dela, prometa in športa z namenom ugotavljanja zmožnosti upravljanja mo-
tornih vozil, saj je ponovno doživela napad med vožnjo v predoru na avtocesti.

1 Tadej Jug, dr . med ., Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

8.7
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8.8
Nastja Svetina¹, Zora Vadnjal Gruden²

Klinični Primer: Medicina Prometa 3

IZVLEČEK

25-letni gospod, državljan Makedonije, septembra 2017 prihaja v ambulanto medicine dela, pro-
meta in športa na predhodni zdravstveni pregled za delo “tehnika vzdrževanja v težkih delovnih 
pogojih”. V Sloveniji živi že približno 7 let. 

Delovno  mesto “tehnično vzdrževanje strojev v težkih delovnih pogojih” zajema delo na vulkani-
zacijskih prešah - priprava naprave, menjava rezervnih delov, menjava kalupov. Na delovnem 
mestu je izpostavljen različnim tveganjem, med katerimi je v tem preimeru potrebno izpostaviti 
stisnine distalnih delov okončin, ureznine, opekline, gibanje premičnih delov pomožnih naprav pri 
stroju, nevarnost zdrsa na konstrukciji stroja in padcu z višine, aerosolom in izparinam, sevalnim 
temperaturam. Delo poteka 40 ur/teden, v treh izmenah.

Ob pregledu gospod pove, da je pred približno letom dni doživel epileptični napad, ki pa se ni več 
ponovil. Zanika obravnave pri nevrologu, v redni terapiji prejema levetiracetam. Splošni somatski 
status in orientacijski nevrološki status sta v mejah normale. V laboratorijskih izvidih izstopa le 
blaga hepatopatija, ostale opravljene preiskave so v mejah normale.

Iz naknadno prejete dokumentacije je razvidno, da je prvi generalizirani epileptični napad doživel 
leta 2011. Leta 2015 je bil, po nekaj epileptičnih napadih, redno voden pri nevrologih, ki so podali 
diagnozo generalizirana epilepsija in predpisali protiepileptično terapijo. Epileptične napade ima 
po navedbah osebne zdravnice vsaj enkrat letno, vendar nevrologa ne obiskuje več. Vprašljivo je 
tudi redno jemanje zdravil. Zadnji napad je doživel nekaj dni pred pregledom v ambulanti medicine 
dela.

Vozniško dovoljenje za vožnjo B kategorije, izdano dne 23. 06. 2016, je pridobil v Makdoniji. Avto-
mobil vozi vsakodnevno.

1 Nastja Svetina, dr . med ., Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
2 Zora Vadnjal Gruden, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr . med ., zasebna ambulanta 

medicine dela, prometa in športa, d . o . o ., Stara cesta 16, 4000 Kranj
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Nika Tušek1, Alenka Franko2

Klinični Primer: Medicina Prometa 4 

IZVLEČEK 

V naslednjem primeru bo predstavljen pacient z diagnozo epilepsije, ki prihaja k specialistu medi-
cine dela, prometa in športa za pridobitev zdravniškega spričevala za opravljanje vozniškega izpita.

Predstavljen je celoten primer za približno 25 let spremljanja pacienta od takrat, ko je gospod prvič 
opravljal zdravniški pregled kot kandidat za opravljanje vozniškega izpita na prvi stopnji (dispanzer 
medicine dela, prometa in športa), do zadnjega pregleda na drugi stopnji pri posebni zdravstveni 
komisiji na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, ki je nato primer vrnila na 
prvo stopnjo. Ob vsakem kontrolnem pregledu na posebni zdravstveni komisiji je ta pridobila tudi 
podatke iz upravne enote o morebitni kaznovanosti v prometu, kjer pa so bile informacije vedno 
enake, in sicer ni pridobil kazenskih točk in nikoli ni prišlo do odvzema vozniškega dovoljenja.

1 Nika Tušek, dr . med ., Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
2 izr . prof . dr . Alenka Franko, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in 

športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
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8.10
Gregor Kavaš1, Kristjan Lipičnik2

Klinični Primer: Medicina Športa 1

IZVLEČEK 

17-letni športnik prihaja na preventivni pregled v ambulanto medicine športa. Športna panoga je 
kajak na divjih vodah, tedensko opravi 7–8 treningov.

Od osmega leta starosti se zdravi zaradi epilepsije, zadnji napad je doživel poleti leta 2012 med 
tekmo. Ob pregledu v ambulanti medicine športa je bilo podano mnenje, da je zdravstveno zmožen 
za udejstvovanje v navedeni športni panogi z omejitvami.

Ponovno je napad doživel oktobra 2013, ob tem je bilo ugotovljeno neredno jemanje zdravil. Na 
naslednjem pregledu v ambulanti medicine športa je bilo podano mnenje o trajni zdravstveni 
nezmožnosti za navedeno športno panogo, konzilij specialistov medicine športa pa je nato podal 
mnenje o začasni nezmožnosti.

1 Gregor Kavaš, dr . med ., Center za medicino športa, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Univerzitetni klinični 

center Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
2 Kristjan Lipičnik, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Center za medicino športa, Klinični inštitut za medicino dela, 

prometa in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
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Marjetka Mirkac1, Marija Petrič2

Klinični Primer: Medicina Športa 2 

IZVLEČEK 

31-letni desnični gospod prihaja na pregled v ambulanto medicine dela, prometa in športa za oprav-
ljanje dela prostovoljnega gasilca (4. člen pravilnika).

Od leta 2007 se zdravi zaradi generalizirane idiopatske epilepsije. Sicer je zdrav, druge terapije ne 
prejema. Z alkoholom ne pretirava, na svetlobo, bliske in stroboskop ni občutljiv. Zadnji napad je 
imel leta 2010, po menjavi terapije pa se napadi niso pojavljali več. V terapiji redno prejema val-
proat.

Gospod je bil v ambulantah medicine dela, prometa in športa obravnavan večkrat, in sicer kot de-
lavec pred zaposlitvijo, voznik kategorije B ter kot prostovoljni gasilec (4. člen). Ker pregledov ni 
opravljal v isti ambulanti, imamo tako na vpogled le podatke s pregleda za opravljanje dela prosto-
voljnega gasilca iz leta 2015.

1 Marjetka Mirkac, dr . med ., Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
2 Marija Petrič, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
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8.12
Matej Kokalj Kokot1, Petra Zupet2

Klinični Primer: Medicina Športa 3

IZVLEČEK 

21-letni moški prihaja na pregled v ambulanto medicine dela prometa in športa pred nastopom dela 
prostovoljnega gasilca z izoliranim dihalnim aparatom (4. člen pravilnika). Hkrati je tudi kandidat 
za voznika prve skupine. Ob pregledu pove, da po novem letu prične s prakso na Fakulteti za ele-
ktrotehniko, smer energetika, in potrebuje zdravniško potrdilo, da se je lahko udeleži. Dokončal je 
srednjo šolo za elektrotehnika, smer energetika.

Leta 2011 je imel en epileptični napad po neprespani noči. Voden je bil pri pediatru nevrologu. 
Prejemal je valproat, ki so ga ob normalnih izvidih elektroencefalografije (EEG) postopoma pričeli 
ukinjati. Ob hiperventilaciji so pojavile abnnormne spremembe v EEG, zato je bila terapija z val-
proatom ponovno uvedena.

Ob pregledu v ambulanti medicine dela, prometa in športa sta somatski in orientacijski nevrološki 
status v mejah normale. Opravljene preiskave niso pokazale odstopanja od normale.

Delo prostovoljnega gasilca z izolirnim dihalnim aparatom: intervencije potekajo tudi v nočnem 
času in na višini, čas trajanja intervencij je lahko od nekaj ur do več dni. Telesna obremenitev med 
uporabo izoliranega dihalnega aparata za časa intervencije in treningov je v območju visoko inten-
zivne telesne obremenitve – več kot 10 metabolnega ekvivalenta (MET), z vrhi tudi preko 15 MET. 
Delo sicer poteka najmanj v parih, a je vidljivost, zaradi prisotnosti dima, lahko zelo slaba.

Praksa na Fakulteti za elektrotehniko: natančnega opisa zahtevanih nalog in pogojev dela ne pozna-
mo, fakulteta nima nikjer objavljenega seznama, pacient s seboj ne prinese nobene dokumentacije, 
ki bi olajšala poznavanje delovnega mesta. Iz opisa programov izobraževanja lahko sklepamo, da 
pri delu nastopajo (tudi) naslednje obremenitve: delo na višini, delo z nizko in predvsem visoko 
napetostjo (400–800 kV) ter nočno delo.

1 Matej Kokalj Kokot, dr . med ., Inštitut za medicino in šport, d . o . o ., Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana
2 Petra Zupet, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Inštitut za medicino in šport, d . o . o ., Cesta na Poljane 24, 1000 

Ljubljana
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Nuša Zupan1, Maja Mikša2

Klinični Primer: Medicina Športa 4

IZVLEČEK 

29-letni gospod prihaja na pregled v ambulanto medicine dela prometa in športa z namenom 
prejetja potrdila za zmožnost udejstvovanja pri športni dejavnosti. Gospod se ukvarja z borilnimi 
veščinami, in sicer sprva tekvandojem, zadnji dve leti pa s kikboksom. Vadi 14-krat tedensko po 1,5 
ure.

Kikboks je vrhunska zmes klasičnega boksa in nožnih tehnik, prevzetih iz različnih borilnih veščin 
(karate, tajski boks, tekvando in kung-fu). Pri udejstvovanju obstaja veliko tveganje za udarce v 
področje glave.

Ob pregledu je sicer zanikal epileptične napade, motnje zavesti in nezavest. Redne terapije naj ne 
bi prejemal. Iz izvida nevrologa je razvidno, da vsaj od avgusta 2014 ni imel nobenega paroksizma, 
epileptičnega napada ali psihogenega epileptičnega napada. Nevrolog meni, da kontraindikacije za 
športno udejstvovanje in tekmovanja ne obstajajo.

1 Nuša Zupan, dr . med ., Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
2 asist . Maja Mikša, dr . med ., spec . medicine dela, prometa in športa, Zavod za varstvo pri delu, Chengdujska cesta 25, 1260 

Ljubljana - Polje
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Zonisamid je lahko 
zdravilo 1. izbire  

pri odraslih z  
žariščno  

epilepsijo –  
raven  

dokazov A.2

odmerjanje  
1-krat na dan

SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
Zonisamid Sandoz 100 mg trde kapsule
Zonisamid Sandoz 50 mg trde kapsule
Zonisamid Sandoz 25 mg trde kapsule

SESTAVA: Zonisamid Sandoz 100 mg trde kapsule: Ena trda kapsula vsebuje 100 mg zonisamida. Zonisamid Sandoz 
50 mg trde kapsule: Ena trda kapsula vsebuje 50 mg zonisamida. Zonisamid Sandoz 25 mg trde kapsule: Ena trda 
kapsula vsebuje 25 mg zonisamida. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1 SmPCja. TERAPEVTSKE 
INDIKACIJE: Zdravilo Zonisamid Sandoz je indicirano kot: monoterapija za zdravljenje parcialnih epileptičnih napadov 
s sekundarno generalizacijo ali brez nje pri odraslih z na novo diagnosticirano epilepsijo; dodatna terapija pri zdravlje-
nju parcialnih epileptičnih napadov s sekundarno generalizacijo ali brez nje pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starih 
6 let in več. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Odmerjanje – odrasli: Stopnjevanje in vzdrževanje odmerka: Zdravilo 
Zonisamid Sandoz se lahko uporablja kot monoterapija ali se doda že obstoječi terapiji pri odraslih. Odmerek se prila-
gaja na osnovi kliničnih učinkov. Priporočeni stopnjevalni in vzdrževalni odmerki so navedeni v nadaljevanju.* Nekateri 
bolniki, predvsem tisti, ki ne prejemajo induktorjev CYP3A4, pa se odzivajo tudi na nižje odmerke. Odtegnitev: 
Prenehanje zdravljenja z zdravilom Zonisamid Sandoz mora biti postopno. V kliničnih študijah so pri odraslih bolnikih 
odmerek zdravila zmanjševali po 100 mg na teden, s sočasno prilagoditvijo odmerka drugega antiepileptičnega zdra-
vila (če je to potrebno). *Odrasli – priporočeni režimi stopnjevanja odmerka in vzdževalnega odmerka: 
Monoterapija - na novo diagnosticirani odrasli bolniki - Faze titriranja: 1. + 2. teden: 100 mg/dan (enkrat na dan), 3. 
+ 4. teden: 200 mg/dan (enkrat na dan), 5. + 6. teden: 300 mg/dan (enkrat na dan). Običajni vzdrževalni odmerek 
znaša 300 mg na dan (enkrat na dan). Če je potreben višji odmerek, ga povečujte v dvotedenskih intervalih po 100 mg 
do največ 500 mg. Dodatno zdravljenje - z induktorji CYP3A4 - Faze titriranja: 1. teden: 50 mg/dan (v dveh deljenih 
odmerkih), 2. teden: 100 mg/dan (v dveh deljenih odmerkih), 3. do 5. teden: povečevanje v tedenskih intervalih po 
100 mg. Običajni vzdrževalni odmerek znaša 300 do 500 mg na dan (enkrat na dan ali dva deljena odmerka). 
Dodatno zdravljenje - brez induktorjev CYP3A4; ali z okvaro ledvic ali jeter - Faze titriranja: 1. + 2. teden: (50 mg/
dan (v dveh deljenih odmerkih)), 3. + 4. teden: (100 mg/dan (v dveh deljenih odmerkih)), 5. do 10. teden: (povečanje 
v dvotedenskih intervalih po največ 100 mg). Običajni vzdrževalni odmerek znaša 300 do 500 mg na dan (enkrat na 
dan ali dva deljena odmerka). Nekateri bolniki se lahko odzovejo že na manjše odmerke. Splošna priporočila za odmer-
janje zdravila Zonisamid Sandoz pri posebnih populacijah bolnikov; Pediatrična populacija (starost 6 let in več): 
Stopnjevanje in vzdrževanje odmerka: Zdravilo Zonisamid Sandoz je treba dodati obstoječemu zdravljenju za pediatrič-
ne bolnike, stare 6 let in več. Odmerek je treba titrirati na podlagi kliničnega učinka. Priporočeni odmerki za stopnje-
vanje in vzdrževanje so navedeni v nadaljevanju.** Nekateri bolniki, zlasti tisti, ki ne jemljejo zdravil, ki so induktorji 
CYP3A4, se bodo morda odzvali že na manjše odmerke. Zdravniki morajo pediatrične bolnike in njihove starše/nego-
valce opozoriti na okvirček z opozorili za bolnika (v navodilu za uporabo) glede preprečevanja vročinske kapi. 
**Pediatrična populacija (6 let in več) – priporočeni režimi stopnjevanja odmerka in vzdrževalnega odmerka: 
Dodatno zdravljenje - z induktorji CYP3A4 - Faze titriranja: 1. teden 1 mg/kg/dan (enkrat na dan), 2. do 8. teden: 
povečevanje v tedenskih intervalih po 1 mg/kg. Dodatno zdravljenje - brez induktorjev CYP3A4 - Faze titriranja: 
1. + 2. teden: 1 mg/kg/dan (enkrat na dan), ≥ 3. tedni: povečanje v dvotedenskih intervalih po največ 1 mg/kg. 
Običajni vzdrževalni odmerek za dodatno zdravljenje z ali brez induktorjev CYP3A4: za bolnike s telesno maso 20 
do 55 kga znaša 6 do 8 mg/kg/dan (enkrat na dan), za bolnike s telesno maso > 55 kg pa 300 – 500 mg/dan (enkrat 
na dan). Opomba: a. Za zagotovitev vzdrževanja terapevtskega odmerka je treba nadzirati telesno maso otroka in ob 
spremembah telesne mase do 55 kg prilagoditi odmerek. Režim odmerjanja je 6–8 mg/kg/dan do največjega odmerka 
500 mg/dan. Varnost in učinkovitost zdravila Zonisamid Sandoz pri otrocih, starih manj kot 6 let ali s telesno maso 
manj kot 20 kg, še nista bili dokazani. Podatkov iz kliničnih študij z bolniki s telesno maso manj kot 20 kg je malo. Zato 
je treba otroke, stare 6 let in več, s telesno maso manj kot 20 kg, zdraviti previdno. Odtegnitev: Ko želimo zdravljenje z 
zdravilom Zonisamid Sandoz prekiniti, moramo to storiti postopoma. V kliničnih študijah s pediatričnimi bolniki so 
odmerek v tedenskih intervalih zmanjševali za približno 2 mg/kg. Priporočeni režim zmanjševanja odmerka pri 
pediatrični populaciji (starost 6 let in več): telesna masa: 20 – 28 kg: zmanjševanje v tedenskih intervalih po 25 do 
50 mg/dan*; telesna masa: 29 – 41 kg: zmanjševanje v tedenskih intervalih po 50 do 75 mg/dan*; telesna masa: 42 
– 55 kg; zmanjševanje v tedenskih intervalih po 100 mg/dan*; telesna masa > 55 kg: zmanjševanje v tedenskih inter-
valih po 100 mg/dan*. Opomba: * Vsi odmerki so enkrat na dan. Starejši: Pri starejših bolnikih je na začetku zdravljenja 
potrebna previdnost, saj so podatki o zdravljenju teh bolnikov z zonisamidom omejeni. Zdravnik, ki predpisuje zdravilo 
Zonisamid Sandoz, mora upoštevati tudi varnostni profil zdravila. Bolniki z ledvično okvaro: Pri zdravljenju bolnikov z 
ledvično okvaro z zdravilom Zonisamid Sandoz je potrebna previdnost, saj so o zdravljenju teh bolnikov na voljo le 
omejeni podatki, zato je pri njih potrebno počasnejše prilagajanje odmerka. Ker se zonisamid in presnovki izločajo 
preko ledvic, je treba pri bolnikih, pri katerih se razvije akutna ledvična odpoved ali pa se pojavi klinično pomemben 
trajen porast serumskega kreatinina, zdravljenje z zonisamidom takoj prekiniti. Pri bolnikih z ledvično okvaro ledvični 
očistek enkratnega odmerka zonisamida pozitivno korelira z očistkom kreatinina. Plazemska AUC zonisamida se pri 
bolnikih z očistkom kreatinina < 20 ml/min poveča za 35 %. Bolniki z jetrno okvaro: Zdravila pri bolnikih z jetrno okvaro 
niso preizkušali, zato uporaba pri bolnikih s hudo jetrno okvaro ni priporočljiva. Pri zdravljenju bolnikov z blažjo do 
zmerno jetrno okvaro je potrebna previdnost in počasnejše prilagajanje odmerka zdravila Zonisamid Sandoz. Način 
uporabe: Zdravilo Zonisamid Sandoz trde kapsule se uporablja peroralno. Učinki hrane: Zdravilo Zonisamid Sandoz se 
lahko jemlje s hrano ali brez nje. KONTRAINDIKACIJE: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno 

snov navedeno v poglavju 6.1 SmPCja ali na sulfonamide. POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: 
Nepojasnjen izpuščaj: V povezavi z zdravljenjem z zdravilom Zonisamid Sandoz se pojavljajo resni izpuščaji, vključno 
s primeri Stevens-Johnsonovega sindroma. Epileptični napadi ob odtegnitvi: V skladu s trenutno klinično prakso je 
treba zdravilo Zonisamid Sandoz ukiniti s postopnim zmanjševanjem odmerka zaradi zmanjšanja možnosti pojavljanja 
epileptičnih napadov ob odtegnitvi. Reakcije na sulfonamid: Zonisamid je benzisoksazolni derivat, ki vsebuje sulfona-
midno skupino. Z zdravili, ki vsebujejo sulfonamidno skupino, so povezani resni neželeni učinki imunskega izvora, ki 
vključujejo izpuščaj, alergijske reakcije in večje hematološke motnje. Samomorilno razmišljanje in vedenje: Pri bolni-
kih, ki so se zaradi različnih indikacij zdravili z antiepileptiki, so poročali o samomorilnem razmišljanju in vedenju. 
Ledvični kamni: Pri nekaterih bolnikih, zlasti pri tistih, nagnjenih k nefrolitiazi, je morda večje tveganje za nastanek 
ledvičnih kamnov in z njimi povezanih znakov in simptomov. Metabolna acidoza: V povezavi z zdravljenjem z zonisami-
dom opisujejo hiperkloremično metabolno acidozo brez anionske vrzeli. Vročinska kap: Pojavili so se primeri zmanjša-
nega potenja in zvišane telesne temperature, najpogosteje pri pediatrični populaciji. Pri zdravljenju odraslih bolnikov z 
zdravilom Zonisamid Sandoz je potrebna previdnost ob sočasnem zdravljenju z zdravili, ki lahko povzročijo z vročino 
povezane motnje. Pankreatitis: Pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Zonisamid Sandoz, pri katerih se pojavijo klinični 
znaki in simptomi pankreatitisa, je priporočljivo spremljanje ravni pankreatične lipaze in amilaze. Rabdomioliza: Pri 
bolnikih, zdravljenih z zdravilom Zonisamid Sandoz, pri katerih se pojavi huda mišična bolečina in/ali oslabelost v pri-
sotnosti povišane telesne temperature ali brez nje, je priporočljivo merjenje ravni označevalcev mišične okvare, vključ-
no z ravnmi kreatin-kinaze in aldolaze. Ženske v rodni dobi: Ženske v rodni dobi morajo med zdravljenjem ter vsaj še 
mesec dni po končanem zdravljenju z zdravilom Zonisamid Sandoz uporabljati ustrezno kontracepcijo. Telesna masa: 
Zonisamid lahko povzroči izgubo telesne mase. Pediatrična populacija: Zgoraj navedena opozorila in previdnostni 
ukrepi veljajo tudi za mladostnike in pediatrične bolnike. MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE 
OBLIKE INTERAKCIJ: Učinek zdravila Zonisamid Sandoz na encime citokrom P450: In vitro študije niso pokazale ali 
pa so pokazale nizko inhibicijo izoencimov 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ali 3A4 citokroma P450, pri 
koncentracijah zonisamida, ki so bile dva ali večkrat višje od klinično pomembnih serumskih koncentracij nevezane 
učinkovine. Možni učinki zdravila Zonisamid Sandoz na druga zdravila: Antiepileptična zdravila: Pri bolnikih z epilepsijo 
odmerjanje zonisamida ni imelo klinično pomembnih farmakokinetičnih učinkov na karbamazepin, lamotrigin, fenitoin 
ali natrijev valproat. Peroralni kontraceptivi: V kliničnih študijah pri zdravih preiskovancih odmerjanje zonisamida ni 
imelo vpliva na serumske koncentracije etinilestradiola ali noretisterona v kombiniranem peroralnem kontraceptivu. 
Zaviralci karboanhidraze: Pri odraslih bolnikih, sočasno zdravljenih z zaviralci karboanhidraze, moramo zdravilo 
Zonisamid Sandoz previdno uporabljati. Substrat P-gp: Študija in vitro je pokazala, da je zonisamid šibak inhibitor P-gp 
(MDR1) in da obstaja teoretična možnost, da bi zonisamid vplival na farmakokinetiko substanc, ki so substrati P-gp. 
Možni učinki zdravil na zdravilo Zonisamid Sandoz: Kombinacija zdravila Zonisamid Sandoz z drugimi zdravili, ki lahko 
povzročijo urolitiazo, lahko poveča nevarnost za nastanek ledvičnih kamnov. Zonisamid se delno presnavlja s 
CYP3A4 ter N-acetil-transferazo in konjugira z glukuronsko kislino. Substance, ki inducirajo ali inhibirajo te encime, 
lahko vplivajo na farmakokinetiko zonisamida. NEŽELENI UČINKI: zelo pogosti: anoreksija, vznemirjenost, 
razdražljivost, zmedenost, depresija, ataksija, vrtoglavica, poslabšanje spomina, somnolenca, diplopija, znižan 
hidrogenkarbonat; pogosti: ekhimoza, hipersenzitivnost, čustvena labilnost, anksioznost, nespečnost, psiho-
tične motnje, bradifrenija, motnje pozornosti, nystagmus, parestezije, motnje govora, tremor, bolečina v tre-
buhu, konstipacija, diareja, dispepsija, navzea, izpuščaj, pruritus, alopecija, nefrolitiaza, utrujenost, gripi 
podobna bolezen, pireksija, periferni edem in zmanjšanje telesne mase. Drugi manj pogosti neželeni 
učinki so navedeni v SmPCju. NAČIN IN REŽIM IZDAJE ZDRAVILA: Rp: Predpisovanje in izdaja zdravila 
je le na recept. OPREMA: Zonisamid Sandoz 100 mg trde kapsule: škatla s 56 trdimi kapsulami v 
pretisnem omotu. Zonisamid Sandoz 50 mg in 25 mg trde kapsule: škatla z 28 trdimi kapsulami v 
pretisnem omotu. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: Sandoz farmacevtska 
družba d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Slovenija INFORMACIJA PRIPRAVLJENA:  
februar 2018 (Ref: 9. 3. 2016).

Pred predpisovanjem ali izdajanjem zdravila, prosimo, preberite celoten 
povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC), ki je na voljo na www.lek.
si/vademekum

Vira: 1. CBZ, zadnji dostop: 2. 2. 2018.  2. Brodie MJ. Zonisamide as 
adjunctive therapy for refractory partial seizures. Epilepsy Research. 
2006; 68: 11-16.

www.lek.si    |   Lek farmacevtska družba d.d.
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
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Brez 
čakalnih  
vrst

in z zagotovljenim 
parkirnim prostorom

Specialistične preglede na ZVD 
opravljajo vrhunski strokovnjaki s 
pomočjo najsodobnejše diagnostične 
tehnologije. Skladno z napredki v 
medicini neprestano nadgrajujemo naše 
storitve in v široko paleto pregledov, ki jih 
izvajamo, dodajamo nove.

kardiologija | ortopedija | angiologija | 
oftalmologija | nevrologija | onkologija 
diagnostika z ultrazvokom | psihiatrija | 
ginekologija | nutricionistika |  
novo: ambulanta za gastroenterologijo 
(gastroskopija, kolonoskopija) |  
novo: merjenje kostne gostote  
| novo: računalniška tomografija

Najsodobnejša medicinska oprema nam 
omogoča natančno, neboleče in neškodljivo 
pregledovanje. Rezultati večine preiskav so  
znani še isti dan.

ZVD Zavod za varstvo 
pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje

T: +386 (0)1 585 51 00 
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si 

www.zvd.si
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