
Motnje požiranja – nov pripomoček za razumevanje 
kakovosti življenja ljudi z disfagijo

Obveščamo vas, da smo izdali Vprašalnik o razumevanju kakovosti življenja pri motnjah

požiranja (SWAL-QOL-SI).

Vprašalnik, ki je del poglobljene logopedske ocene požiranja, uporabljajo predvsem v zdravstvenih

in rehabilitacijskih ustanovah, v diagnostične in terapevtske namene ter pri iskanju najustreznejših

prilagoditev za osebe z motnjami požiranja, ki bi kar najbolje dvignile kakovost življenja. Vprašalnik

je uporaben tudi za raziskave s tega področja.

Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Lestvica
Št. postavk 

(skupaj 44)
Primer postavke

Ocenjevalna lestvica obremenjenosti 2 Soočanje s težavami pri požiranju je zame zelo težko.

Želja po hranjenju 3 Pri hranjenju ne uživam več.

Trajanje hranjenja 2 Hranjenje mi vzame več časa kot drugim.

Ocenjevalna lestvica simptomov 14 Kašljanje, iztekanje sline …

Ocenjevalna lestvica izbire hrane 2 Težko najdem hrano, ki jo imam rad in jo lahko jem.

Ocenjevalna lestvica komunikacije 2 Ljudje me težko razumejo.

Ocenjevalna lestvica doživljanja strahu 4 Skrbi me, da bi dobil pljučnico.

Ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja 5 Težave s požiranjem mi jemljejo pogum.

Ocenjevalna lestvica socialne vključenosti 5 Zaradi svojih težav s požiranjem ne jem zunaj.

Ocenjevalna lestvica spanja 2 Težko spite?

Ocenjevalna lestvica utrujenosti 3 Občutite utrujenost?

Pripomoček je namenjen kliničnim logopedom, magistrom logopedije z mentorjem,

ki je klinični logoped, in zdravnikom, specialistom ORL.

Področja merjenja, ki so vključena v vprašalnik, prikazuje preglednica

Hvala lepa za vaše zanimanje. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

Lepo vas pozdravljamo!

Dušica Boben, direktorica

info@center-pds.si, www.center-pds.si

T: 01 51 41 661 (Marjeta Trstenjak), 01 62 08 490 (Dušica Boben)

mailto:info@center-pds.si
http://www.center-pds.si/


NAROČILNICA

Center za psihodiagnostična sredstva merske instrumente prodaja le na ime 

usposobljenih strokovnjakov. Zato vas prosimo, da nam z vašim prvim naročilom 

pošljete tudi izpolnjeno izjavo strokovnjaka (https://www.center-

pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf). 

Če želite informacije o uporabi psihodiagnostičnih testov in vprašalnikov, je tukaj 

odličen vodič Mednarodne komisije za teste: 

https://www.intestcom.org/files/guideline_test_use_slovenian.pdf

Gradivo
Cena brez

DDV
Cena z 9,5 % 

DDV
Količina

Začetni komplet SWAL-QOL-SI: priročnik, 25 
vprašalnikov in 25 listov za vrednotenje 
(20 % popust na potrošno gradivo)

72,00 € 78,84 €

Posamezni deli:

Priročnik SWAL-QOL-SI 52,00 € 56,94 €

Vprašalnik SWAL-QOL-SI 0,90 € 0,99 €

List za vrednotenje SWAL-QOL-SI 0,10 € 0,11 €

Ustanova (plačnik): ______________________________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________________________________________

Davčni zavezanec:    DA  NE     Davčna številka: __________________ Telefon: ____________________

Uporabnik pripomočka (ime in priimek): _____________________________________________________ 

Telefon: _____________________   e-naslov: __________________________________________________________

Naročamo:

Kraj in datum: ____________________________________________

Podpis odgovorne osebe: _______________________________ Žig:

Naročilo pošljite na naslov Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., Litostrojska 44d, 

1000 Ljubljana, po faksu 01-5141662 ali skenirano na prodaja@center-pds.si.

https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf
https://www.intestcom.org/files/guideline_test_use_slovenian.pdf


Iz recenzije mag. Nade Žemve:

Iz recenzije dr. Franca Smoleta:


