
GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI 

Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, povezane 

z njim. Izguba sluha vpliva na različna področja otrokovega življenja – na sporazumevanje, 

socializacijo in izobraževanje. 

A) Naglušen otrok  

Naglušen otrok ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 500, 1000 

in 2000 in 4000 hercev (Hz) manj kot 110 decibelov (dB) in ima resne težave pri poslušanju 

govora in pri govorni komunikaciji. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti 

sporazumevanje s pomočjo govora.  

Glede na naglušnost razlikujemo: 

a) otroke z lažjo izgubo sluha (26 - 40 dB): otrok ima zmerno izgubo sluha na enem ušesu in je 

brez izgube na drugem ušesu. Lahko ima lažjo obojestransko izgubo sluha. Pri njem je 

prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora, odvisno od stopnje hrupa v okolju. Otrok 

lahko ima težave pri slušni orientaciji. 

b) otroke z zmerno izgubo sluha (41 - 60 dB): otrok ima lahko obojestransko zmerno izgubo 

sluha ali težko, najtežjo ali popolno izgubo na enem ušesu in je brez izgube na drugem ušesu. 

Otrok usvaja govor in jezik ter se sporazumeva primarno po slušni poti s pomočjo slušnega 

pripomočka. Pri govoru in sporazumevanju si pomaga tudi z odgledovanjem z ustnic. V 

vsakdanjem življenju ima precejšnje težave pri sporazumevanju, še posebej v hrupnem okolju. 

c) otroke s težko izgubo sluha (61 - 90 dB): otrok ima težko obojestransko izgubo sluha ali 

popolno izgubo na enem ušesu in zmerno izgubo na drugem ušesu. Otrok usvaja govor in jezik 

pretežno po slušni poti pomočjo slušnega pripomočka; potrebuje odgledovanje z ustnic, 

nekateri si pomagajo z znakovnim jezikom. V vsakdanjem življenju ima običajno zelo velike 

težave pri razumevanju govora po slušni poti. 

B) Gluh otrok  

Gluh otrok ima najtežjo ali popolno izgubo sluha, pri kateri ojačanje zvoka ne koristi.  

Glede na gluhoto razlikujemo: 

a) otroke z najtežjo izgubo sluha (91 - 110 dB): otrok ima obojestransko najtežjo izgubo sluha 

in je funkcionalno gluh. Ima slušno zaznavo le s pomočjo slušnega pripomočka. Govor in jezik 

usvaja po vizualni poti. Otrok primerno sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v 

možgansko deblo. 



b) otroke s popolno izgubo sluha – gluhe otroke (nad 110 dB): otrok s popolno izgubo sluha 

ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc, ni sposoben slišati ali razumeti govora, 

tudi če je ojačan. Otrok sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v možgansko deblo. 

 


