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POVZETEK 
 

Družina ima v otrokovem življenju zelo pomembno vlogo, saj v marsičem vpliva na njegov 

razvoj, vendar tudi otrok s svojimi razvojnimi in vedenjskimi značilnostmi vpliva na 

družinske člane in s tem na dinamiko dogajanja v družini. 

 

Diagnoza kot je Downov sindrom otroka, pri katerem gre za kromosomsko motnjo, zaradi 

katere imajo osebe značilne obrazne poteze, hipotonično muskulaturo, hiperfleksibilne sklepe, 

občutljivo kožo, redke lase in velik jezik, se dotakne vseh družinskih članov in lahko postavi 

njihovo življenje na glavo. Ker imajo osebe s to kromosomsko motnjo, poleg naštetih 

vizualnih znakov, tudi specifične kognitivne in osebnostne značilnosti, je za starše že rojstvo 

otroka z Downovim sindromom dogodek, ki prinaša veliko stresa. Ta se lahko tekom 

otrokovega razvoja celo še povečuje, predvsem pri materah, ki imajo v zgodnjem obdobju 

največ stika z otrokom (Most et al., 2006; Norizan in Shamsuddin, 2010;	  Padeliadu, 1998).  

Ali se bo mati s stresom uspešno spoprijela ali ne, pa je odvisno predvsem od podpore 

partnerja in okolice, kakor tudi od strategij spoprijemanja s stresom. 

 

V diplomskem delu me je po eni strani zanimalo, kako se z rojstvom otroka z Downovim 

sindromom soočajo družinski člani, kaj doživljajo in občutijo ob prejetju diagnoze ter kako je 

otrok s sindromom pomembno vplival na družinske odnose in odnos staršev do 

strokovnjakov; po drugi strani pa me je tudi zanimalo, kako učinkovito se matere 

spoprijemajo s stresom. 

 

V ta namen sem sestavila polstrukturiran intervju ter iz pogovorov z materami petih različno 

starih otrok z Downovim sindromom izvedela, kako so se soočile z diagnozo, koliko so jim 

pri tem pomagali strokovnjaki, partner in ostali družinski člani. Za ugotavljanje njihovih 

strategij spoprijemanja s stresom sem uporabila prirejeno lestvico trditev Lazarusa in 

Folkmanove »Načini spoprijemanja s stresom«. 
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Analiza podatkov, pridobljenih od mater, je pokazala, da so se uspešno soočile z otrokovo 

diagnozo, saj so otroka v zelo kratkem času popolnoma sprejele tako kot tudi ostali družinski 

člani in okolica. 

Poudariti moram, da se je pri vseh materah, ki so sodelovale v moji raziskavi, obnesla 

uporaba zelo učinkovitih strategij: pozitivne ponovne ocene, načrtnega reševanja problema in 

iskanja socialne pomoči. 

Zanimivo pa je, da matere v mojem vzorcu niso imele opore pri strokovnjakih. Slednjim 

svetujejo, naj bodo pri podajanju diagnoze bolj občutljivi, empatični in človeški ter naj jih 

seznanijo tudi s pozitivnimi dejstvi in značilnostmi Downovega sindroma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 
družina, otrok z Downovim sindromom, soočanje z diagnozo, spoprijemanje s stresom. 
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Families of children with Down syndrome and maternal 

strategies of coping with stress knowing the diagnosis 

 

SUMMARY 
 

Family has a very important role in children's life, because it influences their development in 

many ways. Also children themselves influence family members with their developmental 

and behavioral characteristics and they have an effect on the dynamics of what is happening 

in the family. 

 

The diagnosis of Down syndrome, a chromosomal disorder, which causes characteristic facial 

features, hypotonic muscles, hyperflexibility of conclusions, sensitive skin, sparse hair and 

big tongue, touches all family members and it may have a drastic effect on them. A person 

affected by this chromosomal disorder has visible facial characteristics as well as specific 

cognitive and personality traits. Due to this reason even the birth of the child suffering from 

Down syndrome represents a major stress in parents' lives.  The stress may also increase 

during the children's development; it may be especially stressful for mothers, who spend more 

time with their children in the early period (Most et al., 2006; Norizan in Shamsuddin, 2010;	  

Padeliadu, 1998). The mothers’ ability to cope with stress essentially depends on the support 

they receive from their partners and the environment they live in, as well as on their stress 

coping strategies. 

 

In the thesis I was interested to discover, on one hand, how all family members face the birth 

of a child with Down syndrome – what are they experiencing and feeling when they received 

the diagnosis and whether the child's syndrome had a significant impact on family 

relationships and parents' attitude towards experts; on the other hand my aim was to observe 

how effectively does the mother struggle with stress. 
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For this purpose, I have formed a semi-structured interview in which participated mothers of 

five children of different ages, who are affected by Down syndrome. From the conducted 

interviews I learned how they coped with the diagnosis and how much they have been 

assisted by experts, their partner and other family members. To determine their stress coping 

strategies I used a modified scale of statements from Lazarus and Folkman Ways of coping 

with stress. 

 

The analysis of data obtained from the interviews with mothers showed that they managed to 

successfully cope with the child’s diagnosis, they completely accepted their child in a very 

short time, and the children have also been soon accepted by other family members and the 

environment they live in. 

I must point out that all the mothers, who participated in my research, used very effective 

stress coping strategies, such as positive re-evaluation, systematic problem solving and 

searching for social assistance. 

It is interesting that the participating mothers have not received any support by experts. The 

mothers' advise the experts to be sensitive, empathetic and human in delivering the diagnosis 

and to present to mothers and families the positive facts and characteristics of Down 

syndrome. 
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family, child with Down syndrome, dealing with diagnosis, stress coping. 
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1. UVOD 
 

Vsako leto se v Sloveniji rodi približno 15 do 18 novorojenčkov z Downovim sindromom. 

Rojstvo otroka s to kromosomsko motnjo je težka, predvsem pa stresna življenjska 

preizkušnja, na katero matere in ostali družinski člani pogosto niso ustrezno pripravljeni. 

Kljub sodobni tehnologiji in vsem možnim prenatalnim diagnostičnim testom se namreč še 

vedno velikokrat zgodi, da se tekom nosečnosti ne odkrijejo nepravilnosti v razvoju ploda, 

zaradi česar matere pričakujejo zdravega novorojenčka. Rojstvo otroka s trisomijo 21 je zato 

zanje še večji šok, ki ga lahko premagajo le z ustrezno čustveno in fizično podporo partnerja 

in okolice. 

Kot študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike sem se šele tekom študija pogosteje 

srečevala z otroki s posebnimi potrebami, ki so imeli težave predvsem v duševnem in 

motoričnem razvoju. Med njimi so bili tudi otroci z Downovim sindromom oz. »naši sončki«, 

kot smo jih s kolegicami rade poimenovale, saj so v naše študijske ure vnesli obilo smeha in 

ogromno pozitivne energije, ki je ne premore nihče drug. Pred študijem in študijsko prakso 

pravzaprav nisem vedela, da lahko najdem v svojem okolju toliko družin, ki imajo otroka z 

Downovim sindromom. Spraševala sem se, kje so, zakaj so tako neopazni, zakaj se o njih in z 

njimi tako neradi oz. stežka pogovarjamo; ali so morda kaj manj vredni kot mi, imajo zaradi 

svoje drugačnosti kaj manj pravic. NE! 

Pred kratkim sem izvedela za nov center za otroke z Downovim sindromom – Planet 47, ki se 

nahaja na Primorskem (v Koštaboni). Ustanovitelja centra se še posebej zavzemata za pravice 

teh otrok ter razvoj njihovih umetniških in drugih potencialov. Ideja in vizija centra sta se mi 

zdeli zanimivi, zato sem se odločila, da jih obiščem in preverim, koliko družin z otrokom z 

Downovim sindromom se tam druži. Spoznala sem nekaj mater teh otrok, ki so mi dale 

misliti, kako težka je bila ta preizkušnja zanje in kako pomembno je živeti v okolici, ki te 

sprejema takšnega kot si. Tako se mi je porodila zamisel, da bi raziskala, kako se družine, in  

predvsem matere, pravzaprav soočajo z diagnozo Downov sindrom, kaj so občutili pri tem, 

kako je otrok vplival na družinske odnose in kakšne strategije spoprijemanja s stresom so v 

takšni situaciji najbolj učinkovite. Glede na to, da ima veliko staršev slabe izkušnje s 

strokovnjaki, me je zanimalo tudi, kakšne so bile njihove izkušnje ob prejetju diagnoze in kaj 

bi sami svetovali strokovnjakom. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. DOWNOV SINDROM 
 

2.1.1. Kaj je Downov sindrom? 
 

»Zgodba o Downovem sindromu se je pravzaprav začela 1866, ko je zdravnik John Langdon 

Down opisal otroke s skupnimi telesnimi značilnostmi in jih imenoval mongoloidi«  (Jekovec 

- Vrhovšek, v Strokovno gradivo, 2008, str. 6). 

 

Kot piše Cunningham (1999), je Langdon Down verjel, da so to ljudje, ki so pomaknjeni 

nazaj, na bolj primitivno rasno vrsto. Menil je, da so pacienti zaradi oblike oči podobni 

Mongolom, ki jih je uvrščal med primitivne narode, zato je njihovo stanje poimenoval 

»mongolizem«. 

 

»Zaradi nasprotovanja azijskih genetikov izraza od leta 1960 v znanstvenih krogih niso več 

uporabljali. Šele 1930 pa sta Jerome Lejeune in Patricia Jacobs neodvisno odkrila trisomijo 

21. kromosoma, ki je najpogostejši vzrok Downovega sindroma. V naslednjih letih so opisali 

translokacije in mozaicizem. Leta 1970 so Američani predlagali izraz sindrom Down, v 

Evropi pa uporabljamo tudi izraz Downov sindrom« (Jekovec - Vrhovšek, v Strokovno 

gradivo, 2008, str. 6). 

 

Restouxova (2010) navaja, da je Downov sindrom najpogostejša kromosomska nenormalnost 

in hkrati najbolj znana oblika mentalne prizadetosti, ki se zgodi pri enem od 770 živorojenih 

otrok, pogostost pa je odvisna tudi od starosti matere.  

 

Cunningham (1999) in Halderjeva (2010) potrjujeta dejstvo, da verjetnost, da se bo rodil 

otrok z Downovim sindromom, narašča s starostjo matere. »Tveganje mater, ki so stare 20–25 

let, je približno 1:2000, pri starosti 35 let 1:800, nato pa strmo raste vse do 1:45 ali več pri 

starosti 45 let« (Cunningham, 1999, str. 88). 
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Halderjeva (2010) navaja, da je povprečna starost staršev otrok z Downovim sindromom pod 

30 let, za kar bi lahko rekli, da nekoliko nasprotuje ugotovitvam iz prejšnjega odstavka, 

vendar nam Cunningham (1999) nudi smiselno razlago, saj pravi, da se večina otrok rodi 

mladim materam (mlajšim od 30 let, največ v starosti od 24–27 let). V tem starostnem 

obdobju se torej rodi zelo veliko otrok in zato je tudi število otrok z Downovim sindromom 

veliko.   

 

Glede pogostosti Downovega sindroma pa se številke spreminjajo oz. manjšajo iz leta v leto, 

najverjetneje zaradi boljše osveščenosti nosečnic, ki se vedno pogosteje odločajo za 

opravljanje preventivnih presejalnih in diagnostičnih testov. Posledično se najbrž večina 

mater, katerim se že v času nosečnosti potrdi otrokovo diagnozo Downov sindrom, načrtno 

odloči za prekinitev nosečnosti oz. splav. Seveda pa obstajajo tudi redke izjeme, katerim se 

morda zdi otrokova diagnoza izziv in se zato odločijo obdržati otroka kljub kromosomski 

okvari.  

 

Cunningham (1999) ugotavlja, da se podatki o pogostnosti tega sindroma v študijah po raznih 

državah zelo razlikujejo. Največ študij navaja, da se rodi po en otrok s to diagnozo na vsakih 

600–700 rojstev. 

 

Če navedem še nekaj podatkov za naše okolje. V Sloveniji se je leta 1992 rodilo 24 

novorojenčkov z Downovim sindromom, v letih 2002–2006 pa povprečno 85 otrok z 

Downovim sindromom na 100.000 živorojenih otrok, kar pomeni 15 otrok z Downovim 

sindromom na leto (Jekovec - Vrhovšek, v Strokovno gradivo, 2008). 

 

Halderjeva (2010) in Cunningham (1999) poudarjata, da najdemo osebe z Downovim 

sindromom povsod po svetu, pri vseh rasah, v vseh državah ter v vseh družbenih in 

ekonomskih slojih prebivalstva, opazili so jo celo pri živalskih vrstah. 

 

Tudi drugi avtorji (Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003; Harum, 2008, v 

Strokovno gradivo, 2008) se strinjajo s tem, da je Downov sindrom resnično najbolj znana 

oblika mentalne prizadetosti, saj predstavljajo osebe s to diagnozo približno tretjino oseb z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 
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Kljub prisotni motnji v duševnem razvoju, pa imajo osebe z Downovim sindromom dandanes 

veliko boljše možnosti, kot so jih imele v preteklosti. Odrasli lahko živijo v skupnostih, kjer 

se spodbujajo, uspešni so lahko tudi pri poklicih z dobro strukturiranimi delovnimi nalogami 

(Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003). 

 

Halderjeva (2009) ugotavlja, da se je v zadnjih 30 letih kakovost življenja oseb z Downovim 

sindromom močno izboljšala. Z dobro medicinsko oskrbo in izboljšanimi življenjskimi pogoji 

se je njihova življenjska doba zelo podaljšala. Živijo lahko tudi več kot 60 let. Le v zgodnjem 

otroštvu je umrljivost nekoliko višja kot pri drugih otrocih, saj je večinoma pogojena z 

dodatnimi organskimi boleznimi. 

 

Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2003) nam dajejo še bolj natančen podatek, saj 

pravijo, da je življenjska doba 70 % ljudi z Downovim sindromom daljša od 50 let, hkrati pa 

poudarjajo, da je zelo odvisna od zdravstvenih težav, saj so po 35. letu zelo dovzetni za 

Alzheimerjevo bolezen. 

 

2.1.2. Vzroki in vrste Downovega sindroma  
 

Halderjeva (2009) pravi, da ima Downov sindrom biološko dedni vzrok, saj imajo te osebe 

dodatni kromosom. Kromosomi so nosilci genov, le-ti pa so nosilci dednih lastnosti, ki 

vsebujejo informacije, soodločajo zunanji videz in razvoj. 

 

Kljub temu pa velika večina primerov Downovega sindroma ni podedovana, saj samo eden od 

100 primerov kaže na to, da je bilo stanje podedovano po materi ali po očetu. V teh primerih 

ima otrok kariotip translokacijske trisomije 21 (Cunningham, 1999), ki jo bom predstavila v 

nadaljevanju. 

 

Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2003) prav tako kot Restouxova (2010) in 

Halderjeva (2010) pravijo, da se tveganje za Downov sindrom povečuje s starostjo staršev, 

vendar menijo, da je motnja pri otroku verjetno podedovana, če je mati mlajša od 35 let. V   

95 % primerov naj bi prišel dodatni kromosom iz materinega jajčeca, 5 % primerov pa je 

povezanih z dedovanjem po očetu.  
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Slika 1: Kariotip ženske z Downovim sindromom (47, XX, + 21) 

(http://geneticsf.labanca.net/?attachment_id=506, 12. 5. 2013) 

 

Cunningham v svojem vodniku za starše (1999) pravi, da obstajajo trije različni kariotipi, ki 

so povezani z Downovim sindromom: 

1. Prosta trisomija 21 

Jekovec - Vrhovšek (v Strokovno gradivo, 2008, str. 7) pravi, da »danes vemo, da imajo 

ljudje z Downovim sindromom (imenovanim tudi trisomija 21. kromosoma) v 92 % v vseh 

telesnih celicah trisomijo kromosoma 21, ki nastane zaradi nerazdruževanja kromosoma 21 v 

meiotični delitvi t. i. praspolnih celic staršev. V 90 % gre za nepravilnost delitve materine 

spolne celice, v eni desetini primerov pa za moteno delitev očetove spolne celice«. 

S tem potrjuje Cunninghamovo trditev (1999) o tem, kako nastane prosta trisomija. Kadar je v 

jajčecu, spermiju ali med prvo delitvijo prisoten dodatni kromosom 21, bo verjetno nastala 

trisomična celica, ki bo imela 47 kromosomov, od tega pa tri enake. 
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2. Mozaicizem ali mozaična trisomija 21 

Jekovec - Vrhovšek (v Strokovno gradivo, 2008) navaja, da gre pri približno 3 % otrok za 

kromosomski mozaik, kjer ima ena vrsta celic trisomijo 21, druga vrsta pa normalno število 

kromosomov. V teh primerih je nerazdvajanje kromosomov nastalo v prvi mitotični delitvi 

med razmnoževanjem zigote, torej po spočetju. 

Cunningham (1999) pravi, da je mešanica trisomičnih in normalnih celic lahko različna, kar je 

odvisno od tega, pri kateri celični delitvi se je pojavilo nerazdvajanje. Trisomične celice so 

lahko prisotne samo v nekaterih delih telesa. Včasih se zgodi, da ima oseba fizične značilnosti 

Downovega sindroma, v krvnem vzorcu pa ne najdemo trisomičnih celic. Navadno jih nato 

najdemo med kožnimi celicami.  

Jekovec - Vrhovšek (v Strokovno gradivo, 2008) ugotavlja, da je klinična slika pri mozaični 

trisomiji 21 običajno blažja, vendar odvisna od prevladujoče vrste celic. To potrjuje tudi 

Cunningham (1999), ki navaja, da ima skupina otrok z mozaično trisomijo 21 manj telesnih 

značilnosti Downovega sindroma ter nekoliko boljše umske sposobnosti in jezikovni razvoj, 

kakor otroci s prosto trisomijo 21. 

3. Translokacija oz. translokacijska trisomija 21 

Cunningham (1999) pravi, da gre za translokacijo, ko se del dodatnega 21 kromosoma prilepi 

na drug kromosom. Najpogosteje se prilepi na enega od kromosomov skupine D (kromosomi 

13, 14 ali 15), najpogosteje pa na 14. kromosom in redkeje na enega iz skupine G (na 21 ali 

22 kromosom). 

Jekovec - Vrhovšek (v Strokovno gradivo, 2008) trdi, da je neuravnotežena translokacija 

vzrok za nastanek 5 % Downovega sindroma in da to obliko otrok podeduje od starša, ki je po 

videzu zdrav, hkrati pa je nosilec uravnotežene translokacije z odvečnim kromosomskim 

materialom. Dodaja, da pojavljanje te oblike ni odvisno od materine starosti in da je tveganje 

za pojav tega sindroma pri sorojencih otrok zvečano. 

 

Starši otrok z Downovim sindromom se morajo torej zavedati, da nič, kar se zgodi med 

nosečnostjo, ne more biti vzrok kromosomske motnje (Cunningham, 1999). 
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2.1.3. Splošne značilnosti otrok z Downovim sindromom 
 

Halderjeva (2009, str. 18) meni, da je »vsak otrok (tudi otrok z Downovim sindromom) 

enkratno bitje s posebnim izgledom, temperamentom in intelektualnimi sposobnostmi«. Pravi, 

da imajo ljudje z Downovim sindromom skupen le sindrom sam, ki pa je lahko zelo različno 

izražen. Dodatni kromosom 21 zaznamuje videz in razvoj otroka ter lahko vpliva na njegovo 

zdravje, vendar značilnosti trisomije 21 niso nikoli enako izražene (prav tam).  

 
Slika 2: Dojenček z Downovim sindromom 

(http://www.pitterpatter.com.my/first-trimester-screening-for-down-syndrome/, 12. 5. 2013) 

 

Cunningham (1999) pravi, da ima oseba Downov sindrom samo tedaj, če se hkrati pojavi več 

značilnih znamenj in snov dodatnega 21. kromosoma. Značilnosti pri dojenčkih so naslednje: 

• očesni reži ležita poševno navzgor in sta razmaknjeni (hipertelorizem), 

• kožna guba na notranji strani očesa (epikantalna guba ali epikantus), 

• 30-70 % otrok z Downovim sindromom ima na robovih šarenice bele pikice 

(Brushfieldove pege), 

• ploski obraz, nizek nosni lok, majhen in širok nos, visoke ličnice, 

• glava manjša od povprečja in okrogle oblike; nekoliko sploščeno zatilje, mečave ali 

fontanele so ponavadi večje kot pri drugih otrocih, včasih opazimo dodatno mečavo, 

ker rastejo počasneje in se lobanjske kosti počasneje zarastejo, 

• majhna ušesa, ki zrastejo niže; včasih je vrh ušesa prepognjen; manj kot polovica 

otrok ima zelo majhno ušesno mečico ali je sploh nima, 
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• majhna usta in tanke ustnice; manjša ustna votlina, zaradi katere jezik pogosto moli iz 

ust; bolj ploščato ustno nebo, ki je na sredini visoko obokano; mišice čeljusti in jezika 

so ohlapne, zato so usta večkrat odprta, 

• kratek vrat pri majhnih otrocih, ob straneh in na zadnjem delu so vidne gube odvečne 

kože, ki izginejo, ko otroci zrastejo, 

• kratke roke in noge (v primerjavi s telesom); široke in ploščate dlani s kratkimi prsti, 

mezinec je navadno zelo kratek in ukrivljen k drugim prstom (klinodaktilija); polovica 

otrok ima na notranji strani samo eno brazdo (brazda štirih prstov), ki poteka prečno 

prek cele dlani in se lahko pojavi na eni ali na obeh dlaneh, 

• široka stopala; kratki prsti na nogah, palec je bolj odmaknjen od drugih prstov (tudi na 

rokah); včasih lahko na podplatu opazimo črto med palcem in drugimi prsti; 

Hirschhorn (1992, v Strokovno gradivo, 2008) dodaja, da je tudi kožna risba 

(dermatoglifi) zelo posebna,  

• slab mišični tonus (hipotonija) oz. ohlapne mišice; čezmerna gibljivost sklepov 

(hiperfleksibilnost) še bolj poudarja občutek ohlapnosti, 

• slabše in težje izzivni refleksi; pri dveh tretjinah otrok je jok šibkejši ali traja manj 

časa, jočejo zelo poredko, na začetku ne jočejo niti, ko so lačni ali ko jim je neprijetno. 

 

Cunningham (1999) pravi, da so to znamenja, ki jih ob rojstvu najlažje opazimo. Mnogi se 

rodijo kakšen teden ali dva prezgodaj, ob rojstvu pa tehtajo manj od povprečja; približno 3 kg. 

Če pri otroku opazimo od 6 do 10 teh pogostih znamenj, je skoraj gotovo, da ima otrok 

Downov sindrom. Le redko se zgodi, da lahko opazimo simptome, kromosomska preiskava 

pa ne pokaže trisomije. 

 

Halderjeva (2009) poleg že naštetih simptomov navaja še nekatere razmeroma pogosto 

pojavljene posebnosti: 

• Otroci z Downovim sindromom spijo več kot drugi otroci, njegovo gibanje ni tako 

izrazito, so zelo mirni in nezahtevni.  

• Neodpornost za vnetja in pomanjkljivo delovanje ščitnice. 

• 40–50 % dojenčkov z Downovim sindromom ima prirojeno srčno napako, ki jo 

večinoma ugotovijo v prvih tednih življenja. Večkrat (pri približno polovici) je 

potreben kirurški poseg, izidi katerega so za večino ugodni. 
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Jekovec - Vrhovšek (v Strokovno gradivo, 2008) poleg prirojenih srčnih napak navaja tudi 

prirojene napake prebavne cevi oz. prirojeno zaporo dvanajstnika. Pri petini vseh otrok z 

zaporo dvanajstnika najdemo prirojeno srčno napako. Zapora tankega črevesa je popolna ali 

delna zaradi pritiska prepone ali posebno oblikovane trebušne slinavke. Včasih napako 

odkrijemo že prej rojstvom z ultrazvokom. Halderjeva (2010) meni, da je možno te težave z 

ustreznimi posegi odpraviti, pretežno pozdraviti in zmanjšati njihov vpliv na normalno 

življenje.  

 

Poleg navedenih simptomov oz. telesnih značilnosti Downovega sindroma, pa lahko te otroke 

spremlja tudi različna stopnja motnje v duševnem razvoju. 

»Pomembno je, da ne spregledamo morebitne druge pridružene motnje, ki lahko klinično 

sliko motnje v duševnem razvoju poslabšajo. Mnoge od teh bolezni danes uspešno zdravimo 

ali vodimo. Take motnje so: motnje vida in sluha, gibalne motnje, epilepsija ... Motnjam v 

duševnem razvoju je lahko pridružena tudi spektroavtistična motnja, čustvene težave ali 

težave pri oblikovanju socialnih odnosov« (Škarpa, 2003, v Strokovno gradivo, 2008, str. 8). 

 

V odraslem in starostnem obdobju lahko osebe z Downovim sindromom spremljajo tudi 

druga obolenja, kot so demenca, alzheimerjeva bolezen in druge kronične bolezni (Bitties, 

Bower, Hussain in Glasson, 2007; Smith, 2001; v Strokovno gradivo, 2008). 

 

Halderjeva (2009) pravi, da se morajo starši otrok z Downovim sindromom zavedati, da 

razvoj v celoti poteka počasneje, zato bo otrok mnoge cilje dosegel pozneje, ampak jih bo 

dosegel. Dodaja, da so se njihove intelektualne sposobnosti v preteklosti podcenjevale, danes 

pa vemo, da so otroci z Downovim sindromom presenetljivo dobro učljivi in nihče ne more 

natančno reči, kolikšna je njihova dejanska razvojna možnost. Glede na to, da je razvoj otrok 

odvisen od mnogih dejavnikov, je zelo pomembno, da otroka z Downovim sindromom 

podpiramo pri razvoju z načrtnim vzpodbujanjem in pozitivnimi pričakovanji, saj bo lahko le 

tako nenehno napredoval. 
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2.1.4. Odkrivanje Downovega sindroma pred rojstvom 
 

V predrojstveni diagnostiki uporabljamo različne presejalne teste, kot sta ultrazvočna meritev 

in biokemični označevalci, in diagnostične metode, kot sta odvzem horionskih resic in 

amniocenteza (Gupta, Thomas, Sreenivas, Walter, in Puliyel, 2001; Schuchter, Hafner, 

Stangl, Ogris, Philipp, 2001; Spencer in Nicolaides, 2003; v Strokovno gradivo, 2008). 

  

Diagnostični testi za odkrivanje Downovega sindroma: 

• Amniocenteza (AC) je poseg, ki ga lahko nosečnice opravijo po 16. tednu nosečnosti. 

Pri tem diagnostičnem testu izurjeni zdravniki, pod kontrolo ultrazvoka, s tanko iglo 

posrkajo iz maternice oz. plodovnice plodove celice, nato pa analizirajo število 

kromosomov v njih, kar imenujemo kariotipizacija ploda. 

• Biopsija horionskih resic (BHR) je poseg, ki ga nosečnice lahko opravijo med 11. in 14. 

tednom nosečnosti. Pri BHR analizirajo celice posteljice, ker imajo enako število 

kromosomov kot plod. BHR ima prednost, saj jo lahko opravimo že v 11. tednu (4–5 

tednov pred AC), zato imamo izvid bolj zgodaj. Če je normalen, je nosečnica 

pomirjena, če pa pokaže Downov sindrom, se lahko odloči za prekinitev nosečnosti oz. 

ima na voljo več časa, da se pripravi na rojstvo otroka z Downovim sindromom (Tul 

Mandić, v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in 

ob njem, 2009). 

Tul Mandićeva (prav tam) pravi, da pri obeh posegih obstaja do 1 %  možnosti za splav (1 na 

100–200 nosečnic), zato je pred posegom smiselno oceniti tveganje za kromosomsko 

nepravilnost. Za diagnostične preiskave se zato odločajo večinoma nosečnice z velikim 

tveganjem za Downov sindrom.  

 

Presejalni testi za odkrivanje Downovega sindroma: 

Tul Mandićeva (v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in 

ob njem, 2009, str. 10) pravi, da »za razliko od diagnostičnih, s presejalnimi testi ne moremo 

zagotovo ugotoviti, ali ima plod Downov sindrom, lahko ocenimo le tveganje zanj«. 

Opozarja, da kljub negativnemu rezultatu presejalnega testa, obstaja zelo majhna možnost, da 

ima plod Downov sindrom. Če pa se ugotovi povečano tveganje, zdravniki svetujejo še 

diagnostični test. 
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Sicer pa je prednost presejalnih testov ta, da za nosečnost niso nevarni, so občutno cenejši in 

hitrejši. 

• Merjenje nuhalne svetline je ultrazvočni presejalni test, ki ga opravljajo med 11. in 

dopolnjenim 13. tednom nosečnosti. S testom lahko odkrijejo 75 % plodov, ki imajo 

Downov sindrom ter tudi nekatere druge razvojne nepravilnosti. 

• Sestavljeni test je test, ko ob merjenju nuhalne svetline nosečnicam odvzamejo še nekaj 

ml krvi iz komolčne vene in v njej določijo 2 hormona (beta hCG in PAPP-A) ter 

ultrazvočne in biokemične izvide kombinirajo v posebnem rac ̌unalniškem programu. S 

tem testom lahko odkrijejo do 90 % plodov z Downovim sindromom. Ob koncu testa 

vsaka nosečnica dobi izračun tveganja. npr. 1/1000. To pomeni, da se bo eni od 1000 

nosečnic s takim rezultatom testa rodil otrok z Downovim sindromom, 999 pa jih bo 

imelo otroka z običajnim številom kromosomov. Če izračun pokaže tveganje večje kot 

1/300, ima nosečnica indikacijo za diagnostični test.  

• Četverni test delajo po 16. tednu nosečnosti. V krvi nosečnice določijo vrednosti štirih 

hormonov in z računalniškim programom izračunajo individualno tveganje. S tem 

testom odkrijejo 75 % plodov z Downovim sindromom. Priporočajo ga nosečnicam, ki 

so zamudile merjenje nuhalne svetline in nimajo večplodne nosečnosti, saj pri tej ni 

uporaben (prav tam). 

Vsi presejalni testi približno 5-odstotkom nosečnic lažno pripišejo visoko tveganje za 

Downov sindrom, torej bo imelo 5 od 100-ih nosečnic visoko tveganje, čeprav nosi večina 

plod z normalnim številom kromosomov. »Ali ima plod Downov sindrom ali ne, lahko 

pokaže samo diagnostični test, t. j. kariotipizacija po AC/BHR« (Tul Mandić, v Sporočanje 

suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem, 2009, str. 11). 

• Morfologija ploda je ultrazvočni pregled med 20. in 24. tednom nosečnosti, ki pripada 

vsem nosečnicam. Pri tem pregledu natančno ocenijo velikost ploda in pregledajo 

organske sisteme. Okoli 50 % plodov z Downovim sindromom pokaže določene 

spremembe, ki kažejo na to, da ima plod morda sindrom. Takrat je pomembno z 

genetikom oceniti, kakšno je tveganje za Downov sindrom, saj ima 1–5 % zdravih 

plodov občasno prisotne te označevalce, kar pa ne pomeni, da ima plod Downov 

sindrom, le tveganje se poveča (prav tam). 
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2.1.5. Sporočanje diagnoze Downov sindrom 
 

Glede načina sporočanja diagnoze se strinjam z avtorico knjige Življenje z drugačnim 

otrokom, Pauline Restoux (2010), ki pravi, da noben trenutek ni dovolj primeren za 

sporočanje slabe novice. Prav tako ne poznamo najboljšega načina, kako sporočiti slabo 

novico. So le besede, ki bolj ali manj bolijo, in védenje, ki starše pahne v osamo in občutek 

krivde ali pa jih zavaruje. Zato je zelo pomembno, kakšen način izberejo strokovnjaki za 

posredovanje tako pomembne in boleče resnice.  

 

Kot piše Jurišićeva (v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred 

rojstvom in ob njem, 2009) se ravno v načinu sporočanja diagnoze staršem velikokrat 

odražajo prepričanja strokovnjakov in celotne družbe. Prepričanja strokovnjakov se 

razlikujejo, saj nanje vplivajo izkušnje in lastno doživljanje neke motnje. Način sporočanja 

diagnoze staršem vpliva na to, kako bodo starši diagnozo sporočili družini, prijateljem in 

znancem ter na to, kako se bodo sami soočili z otrokovo motnjo, zato bom na naslednjih 

straneh predstavila tudi priporočila iz Skotkove raziskave. 

 

Jurišićeva (v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob 

njem, 2009) v svojem prispevku opisuje Skotkovo študijo, v katero je bilo vključenih 141 

mater, ki so se odločile, da bodo rodile otroka z Downovim sindromom, potem ko so za 

diagnozo izvedele v zgodnji nosečnosti. Materam je postavljal vprašanja o tem, kako in kaj so 

jim svetovali strokovnjaki. 26, 8 % mater je za diagnozo izvedelo osebno, 71 % mater je za 

diagnozo izvedelo v nenavzočnosti partnerja. Večina mater je poročala o občutkih bojazni in 

strahu, vsaka druga pa je povedala, da je občutila pritisk, naj se hitro odloči za nadaljevanje 

ali prekinitev nosečnosti. Polovica mater je vedela nekaj o Downovem sindromu pred 

amniocentezo in skoraj vse matere so odločno nasprotovale temu, da bi morali zdravniki 

povedati svoje mnenje o tem, kakšna bi bila njihova osebna odločitev, če bi se znašli v 

podobnih okoliščinah. 

 

Tudi Restouxova (2010) pravi, da si ne moremo zamisliti, da bi kdorkoli staršem 

prepovedoval svobodno izbiro, da se odločijo za rojstvo ali splav hudo prizadetega otroka. 

Naloga družbe je, da podpira družine z drugačnim otrokom, saj se integracija otroka začne 

ravno s podporo staršem. 
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Skotko je ugotovil, da so matere, ki so se odločile nadaljevati nosečnost, kljub temu da nosijo 

otroka z Downovim sindromom, to odločitev sprejele iz osebnih in verskih prepričanj, na 

podlagi partnerjevega mnenja, raznih gradiv in pogovorov z drugimi starši otrok z Downovim 

sindromom ter pozitivnih opisov oseb z Downovim sindromom v tisku (Jurišić, v Sporočanje 

suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem, 2009). 

 

Jurišićeva (v Strokovno gradivo, 2008) navaja, da je Skotko raziskoval tudi izkušnje 1250 

mater, ko so jim zdravniki po rojstvu otroka sporočili novico o Downovem sindromu. 

Zaključil je, da se je način sporočanja diagnoze staršem v zadnjih petih letih izboljšal. Nato je 

predlagal nekaj priporočil1: 

1. Novico bi moral sporočiti zdravnik. 

2. Vsi vpleteni zdravniki ob porodu bi se morali pri tem uskladiti (porodničar, 

neonatolog, pediater). 

3. Diagnozo bi morali sporočiti takoj, ko posumijo nanjo, vendar šele takrat, ko so mamo 

vsaj oskrbeli po porodu. 

4. Navzoča naj bi bila oba starša, ki jima je treba zagotoviti zasebnost.  

5. Zdravstveno osebje naj se vzdrži komentarjev in izražanja osebnega mnenja. 

6. Zdravniki bi se morali seznaniti s sodobnimi spoznanji o Downovem sindromu in 

staršem omogočiti dostop do informacij in podpornih skupin.  

 

Zdravstveni delavci bi se morali zavedati, da obstajajo družine, ki imajo drugačna prepričanja 

in se kljub drugim možnostim odločijo, da bodo imele otroka z Downovim sindromom (Todd, 

2006; Skotko, 2005, v Strokovno gradivo, 2008). 

 

»Med materami, ki so za diagnozo Downov sindrom izvedele pred rojstvom otroka, in tistimi, 

ki so za to diagnozo izvedele po otrokovem rojstvu, so ugotovili nekaj razlik. Prve so bolj 

zadovoljne pričakovale rojstvo otroka kot druge, ki so za diagnozo izvedele po rojstvu otroka. 

Starši, ki so za diagnozo Downov sindrom izvedeli pred otrokovim rojstvom, imajo več časa, 

da se pripravijo na otrokovo rojstvo in razrešijo negativne občutke« (Todd, 2006; Skotko, 

2005, v Strokovno gradivo, 2008, str. 32–33). 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Povzeto po Jurišić, v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem, 
2009. 
	  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ojo Lea; diplomsko delo 
	  

	   14 

2.1.5.1. Priporočila, kako naj strokovnjaki staršem sporočijo diagnozo 
 

Jurišićeva (v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob 

njem, 2009, str. 25) navaja, da je »Wertz proučil odgovore 499 zdravnikov splošne medicine 

o tem, kako sporočijo diagnozo Downov sindrom pred otrokovim rojstvom. Ugotovil je, da 

63 % zdravnikov poskuša sporočiti diagnozo čim bolj nepristransko; 13 % jih poudarja 

negativne plati Downovega sindroma zato, da bi se starši odločili prekiniti nosečnost, 10 % 

jih neposredno spodbuja starše, da bi nosečnost prekinili, 10 % zdravnikov poudarja 

»pozitivne« strani oseb z Downovim sindromom zato, da bi se starši odločili, da nosečnost 

nadaljujejo, v 4-odstotkih pa zdravniki neposredno spodbujajo starše, da nadaljujejo 

nosečnost«. 

 

Skotko (2005) je oblikoval naslednja priporočila o tem, kako naj zdravniki povedo 

informacije o diagnozi Downov sindrom pred otrokovim rojstvom: 

1. Informacije o tveganju, da ima otrok Downov sindrom, si matere želijo izvedeti čim 

prej. Matere menijo, da bi strokovnjaki morali rezultate presejalnih preiskav pojasniti 

kot oceno tveganja in ne kot »pozitivni ali negativni« izid.  

2. Kadar je le mogoče, naj strokovnjaki informacije povedo osebno, v navzočnosti obeh 

staršev (telefonska sporočila so matere doživljale izjemno negativno). Če osebnega 

stika ni mogoče zagotoviti, naj zdravnik po telefonskem pogovoru omogoči paru, da 

pride v ambulanto.  

3. Strokovnjaki naj skrbno izbirajo izraze in se izogibajo negativnim sporočilom (npr. 

»Žal nam je.«; »Povedati vam moramo zelo slabo novico!«). Vsekakor je raba izraza 

»mongoloid« v današnjem času nesprejemljiva.  

4. Strokovnjaki naj osebe z Downovim sindromom oziroma značilnosti sindroma 

predstavijo stvarno, občutljivo in točno. Neka mati je povedala, da je genetska 

svetovalka njej in njenemu možu povedala, da »naš otrok ne bo mogel dokončati 

šolanja, da bo imel omejene kognitivne sposobnosti in da bo celo življenje ostal otrok 

– čustveno in mentalno. Povedala pa ni nikakršnih informacij o možnostih 

funkcioniranja na najnižji ali najvišji možni ravni.«   
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5. Vse možnosti po prenatalni diagnostiki naj strokovnjaki pojasnijo pred sporočanjem 

diagnoze Downov sindrom (možnost posvojitve in prekinitve nosečnosti). Številne 

matere, ki so sodelovale v raziskavi, niso nikoli načrtovale prekinitve nosečnosti in so 

bile razburjene, ko jim je zdravnik podrobno opisoval postopke prekinitve nosečnosti 

in jih pred tem sploh ni vprašal, če si želijo pogovora o tem. 

6. Staršem bi morali ponuditi sodobne informacije o Downovem sindromu (možnosti 

zdravljenja za otroke s pridruženimi zdravstvenimi težavami, novejše dosežke 

medicine kot tudi možnosti za šolanje otrok z Downovim sindromom). 

7. Strokovnjaki naj seznanijo starše s podpornimi skupinami staršev in društvi. Neka 

mama je povedala: »Po pogovoru z drugimi starši sem se počutila 100-odstotno bolje 

in pozitivno glede tega, da bom rodila deklico z Downovim sindromom.« 

Druga mama je omenila: »Obžalujem, da se že na samem začetku nisem vključila v podporno 

skupino. Predstavljala sem si, da bodo tam vsi sedeli v krogu in jokali. Nisem bila 

pripravljena na tako predstavo samopomilovanja. Želim si, da bi bili zdravniki, medicinske 

sestre in bolnišnice bolj obveščene o različnih čudovitih možnostih za pomoč staršem« 

(Jurišić, v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob 

njem, 2009, str. 23–24). 

 

Jurišićeva (v Strokovno gradivo, 2008, str. 33) poudarja, da »kljub temu, da strokovnjaki 

priporočajo, naj staršem ob rojstvu otroka ali pred njim povedo pozitivne informacije, to 

nikakor ne pomeni, naj te ne bi bile stvarne.« Zgolj poudarjanje »zgodb o uspehu« je 

zavajajoče in nestvarno ter zato odsvetovano. 

 

Ob vseh teh priporočilih, pa se moramo strokovnjaki (tudi sama kot bodoči specialni in 

rehabilitacijski pedagog) vedno zavedati, da so starši in drugi sorodniki naši najdragocenejši 

sodelavci in pomočniki pri prepoznavanju bolezni in zdravljenju, saj najbolje poznajo svojega 

otroka in nam najlažje »prevedejo« znake in simptome, ki jih sami morda ne bi ustrezno 

razumeli. 

 

Prav tako pa so za medicinske strokovnjake pomembni podatki, ki jim jim posredujejo 

nemedicinski strokovnjaki,in sicer specialni pedagogi, socialni delavci, učitelji v razredu, 

šolski pedagogi in drugi (Jekovec - Vrhovšek, v Strokovno gradivo, 2008). 
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2.1.5.2. Priporočila, kako naj starši sporočijo diagnozo drugim 
 

Restouxova (2010) ugotavlja, da starši sami povečujejo svojo izoliranost od okolice, s tem ko 

drugim ne znajo povedati, kaj preživljajo. Staršem se je predvsem težko soočiti s kritikami in 

vprašanjih drugih (»Ali nisem morda k temu, da ima prizadetega otroka, v določeni meri 

prispeval/a tudi sam/a?«). 

»Kako jim pojasniti, kakšna je otrokova prizadetost, ko pa človek tega niti sam ne ve? Ali ko 

tega niti sam še ni dobro dojel? Zaradi takšnih težav v komunikaciji se običajne vezi med 

ljudmi lahko poslabšajo ali celo prekinejo, vsaj začasno. Tako se osamljenost staršev še 

stopnjuje« (Restoux, 2010, str. 71). 

 

Zaradi tega sem se odločila, da poiščem nasvete, ki bi staršem olajšali začetno komunikacijo z 

okolico neposredno po rojstvu otroka z Downovim sindromom oz. nekakšna priporočila, kdaj 

in kako naj starši sporočijo diagnozo svojim otrokom, sorodnikom in ostalim prijateljem. 

 

Halderjeva (2009) svetuje staršem otroka z Downovim sindromom, naj bodo oni tisti, ki prvi 

obvestijo sorodnike, prijatelje in sosede o dojenčku. To naj storijo čim prej, čeprav jim je 

težko. Z njimi naj govorijo odprto, saj bodo tako gotovo našli tolažbo, razumevanje in pomoč. 

Če bodo molčali, bo tudi njihovim sogovornikom težko najti prave besede. 

 

Kot pravi Restouxova (2010, str. 74), so ravno »molk, težave pri izražanju občutij z besedami, 

nerodna vprašanja, občutek krivde, nerazumevanje in nepoznavanje vsakdanje resničnosti viri 

razprtij med družinskimi člani in med prijatelji.« 

 

Cunningham (1999) in Halderjeva (2009) svetujeta, da je potrebno sorojencem čim prej 

povedati resnico in razložiti, da je dojenček nekoliko drugačen, da se ne uči tako hitro kot oni 

in da potrebuje več pomoči. Cunningham (1999) pravi, da so otroci sposobni sprejeti resnico 

že med 4. in 7. letom starosti. Starejši kot je otrok, več bo razumel. Pri tem je pomembno, da 

starša skupaj povesta resnico otrokom. Eden od njiju naj otroka z Downovim sindromom 

pestuje in pokaže, da zanj skrbi enako, kot če ne bi bil drugačen. Poleg tega morajo mlajšim 

otrokom dejstva razložiti na preprost način, brez podrobnosti in strokovnih besed. Šele okrog 

15. leta je priporočljivo, da se jih vpraša, ali želijo natančnejša pojasnila. Sorojenci ne bodo 

imeli težav s sprejetjem novega družinskega člana, če bodo tudi starši znali spregovoriti o 

otrokovi motnji odkrito in sproščeno.  
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Za večino staršev pomeni pogovor o rojstvu otroka z Downovim sindromom s prijatelji, 

sorodniki in sosedi veliko olajšanje. Dlje ko odlašajo, tem težje jim je. Starejšim sorodnikom 

včasih ne povedo resnice, ker jim hočejo prihraniti skrb. Običajno pade naloga obveščanja 

okolice na očeta, saj sta v tem času mati in otrok še v porodnišnici, hkrati pa je zanju veliko 

olajšanje, da je ob prihodu domov okolica že seznanjena z novico. 

Družini so lahko v veliko pomoč stari starši, ki jih lahko vključijo v oskrbo otroka. 

Pomembno je, da jim priskrbijo vse informacije o otrokovi motnji in priporočenih vajah ter 

jih vključijo v različne dejavnosti za spodbujanje otrokovega razvoja. To pomaga tako 

staršem, kot starim staršem (Cunningham, 1999). 

 

2.1.5.3. Kakšne informacije pričakujejo starši od strokovnjakov 
 

»Po anketi, ki sta jo junija 2002 izvedla Déclic, revija za družino in invalidnost, in Pèlerin 

magazine v sodelovanju z Združenjem za invalidne odrasle in mlade ter organizacijo 

Handicap International, 59 % družin meni, da jim novice o otrokovi prizadetosti niso sporočili 

na pravilen način« (Restoux, 2010, str. 58–59). 

Menim, da bi moral biti ta podatek za strokovnjake, ki sporočajo staršem diagnozo otroka, 

zaskrbljujoč. Hkrati pa jim je lahko dobra iztočnica, da se zamislijo nad svojim načinom 

sporočanja tako težke diagnoze in morda poiščejo drugačne, bolj ustrezne načine. 

 

Ivana Šošter, mama dečka z Downovim sindromom, je v svojem prispevku v brošuri 

Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem (2009, str. 

37) tako opisala svoja pričakovanja do strokovnjakov: 

»Pričakujemo, da strokovnjaki ob naznanjanju diagnoze v prvi vrsti prisluhnejo osebi, ki je 

pred njimi, spoštujejo njeno pravico do lastnega prepričanja, ob tem pa ji stojijo ob strani kot 

strokovnjaki, ki spoštujejo življenje – tudi v obliki, ki ni predpisana v merilih popolnega 

novorojenčka oz. še ploda. Predvsem pa pričakujemo korekten kontakt: 

• z medicinskim osebjem: 

o strokovno, brez »primesi« lastnega prepričanja glede »obdržati ali prekiniti«;  

o z občutkom, prežetim z razumevanjem in spoštovanjem osebe, ki je pred 

strokovnjakom;  

o strokovno soočenje staršev z realnostjo v primeru odločitve obdržati ali 

prekiniti; 
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• s starši s podobno izkušnjo: 

o ponuditi možnost, da spoznamo starše, ki že imajo otroka in za sabo nekajletne 

izkušnje ter na razvoj gledajo realno; 

o če se bodoča starša odločita za prekinitev (ponuditi pomoč psihoterapevta) tudi 

po opravljenem posegu, kontakt s starši, ki so se srečali s podobno izkušnjo«. 

 

2.2. DRUŽINA IN OTROK Z DOWNOVIM SINDROMOM 
 

2.2.1. Definicije pojma družina 
 

V literaturi najdemo več različnih definicij o tem, kaj vse obsega pojem družina.  

Zelo splošno definicijo družine nam nudi Musek (1995, str. 19), ki pravi: 

»Družina je svet, življenje, človeštvo in družba v malem. Je edinstvena celica, kjer se spletajo 

temeljne vloge človeškega bitja, spolne in generacijske – vloga moškega in ženske, vloga 

staršev in otrok. Bolj kot kjerkoli drugje se posameznikova osebnost oblikuje v družini«.  

 

Tudi po mnenju Renerjeve (Barle - Lakota idr., 2006) je družina ena najpomembnejših oblik 

vsakdanjega življenja ljudi, kjer so zaradi močne povezanosti med starši in otroki njihovi 

medsebojni odnosi intimni in relativno dolgotrajni. 

 

S sociološkega vidika družino opredeljuje kot vsaj dvogeneracijsko skupnost, katere pojavne 

oblike in načini življenja so odvisni od družbenih okoliščin ter individualnih izbir in odločitev 

posameznikov, ki živijo v njej. Obstoj otrok in njihova vzgoja pa razlikujeta družino od 

drugih oblik vsakdanjega življenja, kot so partnerska zveza, gospodinjstvo in sorodstvo (prav 

tam). 

 

Keilman (2003; v Rener et al., 2006, str. 15) je družino definiral »v ožjem smislu kot jedrno 

družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj 

povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem«. 

»To pomeni, da se med družine uvrščajo pari brez otrok, pari z enim otrokom ali več in eden 

od staršev z enim ali več otroki« (Rener et al., 2006, str. 15). 
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M. Tomori (1994) obravnava družino kot skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja oziroma 

skupnost, ki skrbi za otroke. Povezave in odvisnosti med člani ne izhajajo le iz osnovnih 

potreb za preživetje, temveč se ves čas razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, 

spoznavnih izkušnjah, oblikovanju socialne podobe in osebne rasti vsakega družinskega 

člana. 

 

Čačinovič - Vogrinčič (1998, str. 130–131) zapiše še bolj podrobno definicijo družine: 

»Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in cilje; 

povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno 

trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način 

vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog posameznih 

družinskih članov; diferencirajo se vloge glede na delitev dela; razločijo se čustveni odnosi 

med člani«. 

 

Za vsakega posameznika je družina torej prvi socialni sistem, v katerem začne prepoznavati in 

poimenovati svoje potrebe ter se uči z njimi ravnati, jih izraziti in zadovoljiti. Tako se otrok 

že od malih nog spoprijema z vsemi komponentami svojega bivanja ter pridobiva izkušnje, ki 

dajejo njegovi eksistenci smisel (Čačinovič - Vogrinčič, 1998). 

 

2.2.2. Ekološko sistemska teorija Urieja Bronfenbrennerja 
 

Ameriški psiholog Urie Bronfenbrenner (1917–2005) je v svoji ekološko sistemski teoriji 

opisal niz soodvisnih dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj, saj je menil, da se vsak 

biološki organizem razvija v kontekstu ekoloških sistemov, ki podpirajo ali dušijo njegov 

razvoj (Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003). 

 

»Razvojnih značilnosti ni možno interpretirati izolirano od okolja, kot zgolj biološke, 

kognitivne ali psihološke spremembe v posamezniku, saj razvoj ne poteka v socialni izolaciji, 

[...], temveč v interakciji z okoljem« (Pergar Kuščer, 2004, str. 19). 
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Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2003, str. 31) navajajo: »Po Bronfenbrennerju 

poteka razvoj prek postopoma vse bolj zapletenih procesov urejene, aktivne, dvosmerne 

interakcije med razvijajočim se otrokom in bližnjim, vsakdanjim okoljem – prek procesov, na 

katere vplivajo bolj oddaljena okolja, ki se jih otrok morda sploh ne zaveda. Če hočemo 

razumeti te procese, moramo proučiti različna okolja, v katerih potekajo. Začnejo se doma, v 

učilnici, soseski; navzven se povezujejo z družbenimi institucijami, kot sta izobraževalni in 

transportni sistem; na koncu pa zaobsežejo kulturne in zgodovinske vzorce, ki vplivajo na 

družino, šolo, pravzaprav vse, kar sestavlja posameznikovo življenje«;  hkrati pa dodajajo, da 

človek ni le rezultat razvoja, ampak njegov oblikovalec, saj ljudje vplivamo na lasten razvoj s 

svojimi biološkimi in psihološkimi lastnostmi, nadarjenostmi in sposobnostmi, omejitvami in 

značajem. 

 

Pergar - Kuščer (2004, str. 19) pravi, da bi morali po Bronfenbrennerju »razumeti razvoj kot 

proces razumevanja in preoblikovanja ekološkega okolja (t. j. okolja, s katerim je oseba 

direktno ali posredno povezana) na zaporedno višjih stopnjah kompleksnosti«. 

 

Ekološko okolje se namreč razume kot set naslednjih štirih sistemov: 

1. »Mikrosistem (majhen sistem) je neposredna socialna združba, ki direktno vpliva na 

življenje posameznika. Taka združba je za šolarja družina, šola ali vrstniška skupina, za 

odraslega pa je poleg družine in prijateljev mikrosistem tudi delovno mesto [...]. 

Pri proučevanju vpliva družine na otrokov razvoj se raziskave ne usmerjajo več le na 

ugotavljanje vloge matere, temveč se zanimajo za medsebojni vpliv vseh članov, saj 

vsak otrok vpliva na vse ostale člane družine in obratno. Tudi odnosi med partnerjema 

vplivajo na vse v družini« (Pergar - Kuščer, 2004, str. 20). 

Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2003, str. 32) dodajajo, da so  

»mikrosistemi tudi tisti, skozi katere otroka dosegajo bolj oddaljeni vplivi, kot so 

družbene institucije in kulturne vrednote. Mikrosistem vsebuje osebne, neposredne 

odnose in dvosmeren tok vplivanja«. 

Tomorijeva (1994) vse to potrjuje, saj navaja, da je družina sistem z notranjim 

dogajanjem, ki je v obojesmernem stiku z vsem, kar se godi v njegovem okolju. Hkrati 

pa meni, da je družina preveč usodno odvisna od socialnih in ekonomskih zakonitosti. 

Poleg teh pa družinsko življenje v mnogočem uravnavajo tudi kulturne vrednote, ki 

posamezniku niso znane kar same po sebi, ampak jih na različne načine sprejema in 

vključuje v svojo predstavo o sebi in svetu.  
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2. »Mezosistem je vzajemno delovanje dveh ali več mikrosistemov, ki obdajajo 

razvijajočega se otroka. Lahko gre za povezavo med domom in šolo (na primer 

roditeljski sestanki) ali med družino in vrstniki« (Papalia, Wendkos Olds, Duskin 

Feldman, 2003, str. 32). 

Pergar - Kuščer (2004, str. 20) pravi, da lahko v vmesnem sistemu »skrbno domače 

okolje (ukvarjanje staršev z otrokom, vpliv starejših bratov in sester, ki jih otrok 

posnema) vpliva na dober šolski uspeh otroka, pa tudi na njegova prijateljstva in stike z 

vrstniki. Ob slabi skrbi za otroka je možno tudi obratno«. 

Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2003) navajajo, da nas lahko upoštevanje 

mezosistemov opozori na razlike v delovanju iste osebe v različnih okoljih. 

 

3. »Eksosistem (zunanji sistem) vključuje soseščino in javne ustanove, ki vplivajo na 

delovanje mikrosistemov. Sem spada tudi delovno okolje staršev, ki nima neposrednega 

vpliva na otroka, temveč vpliva nanj posredno (na primer, če so starši pogosto odsotni 

zaradi nadurnega dela)« (Pergar - Kuščer, 2004, str. 21). 

 

4. »Makrosistem (»najobsežnejši« sistem) vključuje ideologijo, politiko, ekonomijo, 

vrednote in vedenjske vzorce kulture, etnične skupine ali socialnega razreda [...]. 

Spremembe v makrosistemu – v politiki zaposlovanja (pri nas se je to zgodilo s 

privatizacijo podjetij) vplivajo na eksosistem – delovne pogoje staršev (veliko ljudi – 

staršev – je ostalo brez dela), kar vpliva na dogajanje v družini (stres ob izgubi dela 

lahko pelje do alkoholizma v družini, manj je potrpežljivosti do vedenja in upoštevanja 

razvojnih potreb otrok) in na mezosistem – povezave med mikrosistemi, torej na 

sisteme, s katerimi je otrok neposredno povezan« (Pergar - Kuščer, 2004, str. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ojo Lea; diplomsko delo 
	  

	   22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prepletanje štirih sistemov v ekološkem okolju (po Bronfenbrennerju) 

(http://geopolicraticus.files.wordpress.com/2011/01/bronfenbrenner-theory-of-ecology.jpg, 

12. 5. 2013) 
 

2.2.3. Tipologije družin 
 

Renerjeva (Barle - Lakota idr., 2006) pravi, da različni avtorji navajajo različne vrste 

sodobnih družin in hkrati opisuje tri najpogosteje uporabljene.  

1. Tipologija družin, oblikovana glede na to, koliko ljudi živi v družinski skupnosti, 

razlikuje 3 vrste družin: 

• Jedrne ali nuklearne družine so dvogeneracijske in jih sestavljajo vsaj en starš 

in vsaj en otrok (biološki ali posvojen). 

• Razširjene družine poleg jedrne družine vključujejo še druge sorodnike. 

• Velike družine sestavlja več jedrnih družin, ki živijo v skupnem družinskem 

gospodinjstvu in so ponavadi tudi sorodstveno povezane. 
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2. Browneova tipologija družin: 

• Klasična razširjena družina je sestavljena iz več jedrnih družin, ki so med 

seboj sorodstveno povezane. Lahko gre za tri- ali štirigeneracijske družine, ki 

živijo bodisi v isti hiši bodisi ulici ali na istem območju. 

• Modificirana razširjena družina je tista, ki živi ločeno od sorodstva, je torej 

jedrna, a ima redne stike s sorodniki in si vzajemno dajejo več vrst materialne 

in čustvene podpore ter pomoči. 

• Enostarševska družina. Izvorno enostarševske družine so tiste, v kateri že od 

nastanka družine živi v njej le en starš z otrokom ali otroki. Enostarševske 

družine so lahko tudi posledica smrti ali odhoda enega od staršev, večinoma pa 

dandanes nastajajo kot posledica razveze zakonskih zvez. Veliko večino 

enostarševskih družin predstavljajo materinske enostarševske družine. 

3. Tipologija sodobnih družin, ki jo je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja izdelala 

skupina strokovnjakov OZN: 

• Jedrne družine delijo na: 

o družine obeh staršev in otrok, 

o enostarševske družine in 

o posvojiteljske ali adoptivne družine. 

• Razširjene družine delijo na: 

o tri- in večgeneracijske družine, 

o sorodniške družine in 

o poligamne družine. 

• Reorganizirane družine: 

o reorganizirane družine v ožjem pomenu ali dopolnjene družine, 

o komunske oblike družinskega bivanja in 

o reorganizirane družine istospolnih partnerjev ali partneric. 
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2.2.4. Funkcije družine 
 

»Družina ima številne funkcije, zato obstaja kot nekakšna univerzalna institucija, saj jo v 

takšni ali drugačni obliki najdemo v vseh kulturah« (Hriberšek Balkovec et al., 2003, str. 32). 

 

Po Renerjevi (Barle - Lakota idr., 2006) so funkcije družine naslednje: 

• reproduktivna funkcija – rojstvo otrok, ki morajo nadomestiti umrle člane družb, če 

želimo, da te preživijo, 

• socializacija – opravljajo jo starši ali drugi sorodniki, s katerimi živijo otroci, 

• ekonomska funkcija – z družinskim in gospodinjskim delom ustvarimo veliko količino 

materialnih dobrin in storitev, 

• moralna, materialna in čustvena podpora ter pomoč – družine, predvsem matere, 

nudijo otrokom veliko čustveno oporo, jih podpirajo in zaščitijo itd. 

 

Zaradi vseh teh pomembnih funkcij lahko rečemo, da je vsaka družina nenadomestljiva in 

nepogrešljiva. Njen vpliv se ne kaže samo v vzgoji, temveč tudi v tem, da daje posamezniku 

ljubeznivo in varno okrilje, kjer se počuti zaželenega, sprejetega in varnega (Musek, 1995). 

 

Tudi Pergar - Kuščer (v Hriberšek Balkovec et al., 2003, str. 32) piše o tem, da je družina 

»primarni socialni prostor, kjer se izražajo in izpolnjujejo najbolj osebna čustva in potrebe«. 

 

Kljub temu pa ima družinsko življenje tudi temne plati, ki so lahko posledica zunanjih 

dejavnikov (npr. brezposelnost staršev, dolgotrajne bolezni) in/ali osebnih in komunikacijskih 

težav (nasilje, prepiri, odvisnost) (Barle-Lakota idr., 2006). 

 

Musek (1995) pravi, da so problemi, težave in konflikti v družini resen izvor velikega števila 

duševnih, osebnostnih in življenjskih problemov. Še več, družino opredeli kot skupni 

imenovalec psihičnih težav, nevrotičnosti, šolske neuspešnosti, nasilja, kriminala ter vseh 

oblik odvisnosti (od alkoholizma do uživanja drog) in celo samomorilnosti. 
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2.2.5. Vloge in odnosi v družini 
 

M. Tomori (1994) pravi, da ima vsak član družine svojo vlogo, ki jo, mnogo bolj kot njegovo 

»uradno« mesto v družini (mesto matere, očeta, hčere ali sina), določajo odnosi, v katerih je z 

drugimi člani družine. Kulturna merila, socialne navade in ekonomska organizacija družine v 

nekem času in družbi v marsičem določajo družinske vloge, torej jim dajejo različne pravice 

in odgovornosti ter različen pomen. 

 

Vloge družinskih članov pa se lahko tudi spreminjajo ob različnih skupnih družinskih 

preizkušnjah. Tako se lahko na primer družini nenadoma močno spremeni življenje zaradi 

izgube enega od staršev ali kake druge nenadne obremenitve. V tistem trenutku vsi vedo, kdo 

bo najbolj potreben pomoči in opore, kdo bo prevzel vlogo močnega, kdo bo odločal, kdo se 

bo najbolj odpovedal svojim ugodjem, koga bodo vsi zaščitili, kdo in kako se bo moral 

prilagoditi v korist drugih (prav tam). 

 

Čačinovič - Vogrinčič (1998) pravi, da se mora družina strukturirati, da bi se lahko ohranila in 

vedno znova prilagodila življenjskim razmeram. To, da se družina strukturira, pomeni, da se 

odnosi v njej izoblikujejo in relativno ustalijo, da bi skupina lahko dosegla svoje cilje oziroma 

zadovoljevala potrebe posameznikov in skupine v celoti. Gre torej za to, da si je treba delo 

razdeliti in vzpostaviti vzajemna pričakovanja.  

 

Tudi Tomorijeva (1994) piše o tem, da je v družini zelo pomembno notranje ravnotežje, ki 

omogoča vsem družinskim članom dobro počutje in učinkovito obvladovanje nalog 

vsakodnevnega življenja, celotni družini pa daje ustrezno trdnost. 

  

»Kako se bo družina organizirala za zadovoljevanje potreb, je odločilno odvisno od odnosov 

med možem in ženo, med materjo in očetom« (Čačinovič - Vogrinčič, 1998, str. 142). 

 

Seveda pa vsi člani družine ves čas težijo k razmeram, ki bi jim najbolj ustrezale, in v svojem 

medsebojnem dopolnjevanju ustvarjajo takšne razmere tudi drug za drugega. Vsak član 

družine uravnava svoje odnose z drugimi s sprotnim prilagajanjem dogajanju in spremembam 

v zunanjem okolju (Tomori, 1994). 
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2.2.6. Rojstvo otroka in spremembe vlog v družini 
 

»Človek se rodi izjemno nebogljen in za dolgo dobo potrebuje druge ljudi, da zadovoljijo 

njegove osnovne življenjske potrebe« (Musek, 1995, str. 129). 

 

Prihod novega člana v družino zamaje že utrjeno družinsko ravnotežje in vsakdanjo rutino. 

Starša moreta prevzeti odgovornost za novorojenčkov obstoj in se prilagoditi novim 

življenjskim razmeram. Tako se spremeni položaj in vloga vseh družinskih članov (Tomori, 

1994). 

 

Tudi Musek (1995) razmišlja podobno, saj pravi, da rojstvo otrok vnese v odnos med 

zakoncema veliko novosti. Pogosto postane njun odnos manj intenziven, saj porabita manj 

časa za skupne dejavnosti, kar pa ne pomeni, da se odnos poslabša. Ravno nasprotno, v večini 

primerov otroci obogatijo njuno življenje s pozitivnimi prvinami. 

 

V manjšem številu primerov pa se staršem rodijo otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 

še več njihovega vsakodnevnega prilagajanja in ljubezni ter raznovrstne pomoči in podpore. 

Zato lahko rojstvo drugačnega otroka še toliko bolj zamaje družinski vsakdan in s tem močno 

vpliva na vloge ter odnose v družini. 

 

Tomorijeva (1994, str. 28–29) navaja dober primer vpliva otrokove drugačnosti na družino in 

družinske člane: 

V družini M. so težko čakali drugega otroka. Šestletna Jana se ga je prav tako veselila 

kot vsi drugi. Zelo pozorno so jo pripravljali na to. Primož se je rodil telesno in še resneje 

duševno prizadet. Življenje vse družine se je z njegovim rojstvom močno spremenilo. Nega in 

vzgoja sta bili zahtevni in težavni. Mati je pustila službo in ostala doma. Oče, ki nikoli ni 

govoril o tem, kako trpi zaradi sinove prizadetosti, se je sprva še bolj predal svojemu delu. 

Postopoma je začel prihajati domov vse bolj pozno, pogosto opit. Mati je bila večno utrujena 

in potrta. S hčerko se ni mogla več toliko ukvarjati kot prej. 

 Jana je postala resna in zadržana deklica. V šoli je bila izredno delavna, ves čas 

odlična. Doma je prizadevno pomagala mami. Prijateljice niso več rade hodile na obisk, ker 

jim je Primož ves čas nagajal in jih motil pri igri. Same niso vedele, kako ravnati z njim, in so 

bile ob njem v zadregi. Nazadnje so nehale prihajati in Jana je ostala še bolj sama. 
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Mati je bila vesela njene resnosti in zanesljivosti. Pogosto se je z njo pogovarjala kot z 

odraslo žensko. Lahko ji je povedala vse o svojih skrbeh za Primoža, o tem, kako pogreša 

službo in sodelavke. Pogosto ji je potožila, kako jo boli sprememba v vedenju očeta. 

 Po več letih se je rodil Andrej. Ker je bil zdrav in živahen deček, se z njim niso veliko 

ukvarjali in je rasel precej razpuščeno. Kmalu je postal prava družinska nadloga. Tudi 

sosedom je delal škodo in grozil njihovim otrokom in jim uničeval igrače. Večkrat se je stepel. 

Ko je začel hoditi v šolo, so se še tam začele težave z vrstniki in učitelji. 

 

V opisanem primeru je Primoževa prizadetost vplivala na celotno življenje družine, saj je 

vsakemu od njenih članov na svoj način posegla v življenje. Razporedila je njihove vloge, 

usmerila vsakogar v njegove načine potrditve in iskanje notranjega ravnotežja. Oblikovala je 

tako povezave kot odtujevanja med njimi. Vsak je prevzel svojo vlogo po svojih možnostih, 

naravi in mestu, ki so ga posredno določali tudi vsi drugi. Čeprav z dečkovo prizadetostjo ni 

mogoče povezovati celotnega dogajanja v družini, pa je na življenje slehernega od družinskih 

članov vtisnila poseben pečat. Posredno je vplivala na njihove medsebojne odnose: na 

partnerski odnos staršev, na odnos med materjo in hčerjo, na odnos celotne družine do 

najmlajšega otroka (prav tam). 

 

Kot pravi Tomorijeva (1994), se vsaka družina nenehno spoprijema z različnimi stresi, hkrati 

pa dodaja, da je stres nujen in sestavni del življenja, ki prinaša spremembe, ki so pogoj za 

razvoj družinskih članov in družine kot sistema. Poleg nujnih in vnaprej predvidljivih stresov 

prinaša življenje v družino tudi nepričakovane in nezaželene preizkušnje, ki zahtevajo od 

članov družine veliko moči in prizadevanj. Če želi družina ustrezno obvladovati tovrstni stres 

se mora znati prilagajati in zavedati, da tudi, ko je ogrožen le en član družine, so na svoj način 

v obvladovanje preizkušnje vključeni tudi vsi ostali člani družinskega sistema.  

 

»Vse, kar se dogaja z enim članom družine, se na tak ali drugačen način zrcali na vseh 

preostalih. Vsaka sprememba, ki jo doživi družina kot celota, pusti v življenju vsakega od teh, 

ki družino sestavljajo, svojo posebno sled« (Tomori, 1994, str. 18). 

 

O tem pišeta tudi Neubauer Gogala in Skrušny Babin (2005, str. 38–39), ki pravita, da lahko 

»prihod bratca ali sestrice otrok na primer doživlja kot travmo in usmeri svoje bodoče odnose 

z drugimi v tekmovalnost [...]. Učinki so različni glede na njegovo starost, zrelost in 

občutljivost ter povezanost tega z drugimi dogodki. Lahko razvije močan občutek krivde«. 
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Poleg tega so čustva sorojencev spremenljiva – od ljubosumja, sovraštva do ljubezni. Nanje 

imajo velik vpliv ravno starši, ki lahko otrokom nudijo oporo pri vpostavljanju medsebojnih 

odnosov (prav tam). 

 

2.2.7. Čustva in odzivi staršev ob seznanitvi z diagnozo Downov sindrom 
 

Z diagnozo otrokove motnje se prične družinska kriza, ki se razlikuje v svojem trajanju in gre 

skozi določene faze. Družinska kriza je proces, poln močnega čustvenega doživljanja, rušenja 

starševskih pričakovanj, upanj in načrtov. Po identifikaciji otrokove motnje lahko sledi 

popolno odklanjanje realnega stanja s strani staršev, saj niso sposobni sprejeti realnosti. 

Pogosto iščejo razloge za otrokov zakasneli razvoj in upajo, da bo otrok »ozdravel« 

(Teodorović, 1986). 

 

Graliker, Farmelee in Koch (1959, v Teodorović, 1986) so po intervjuvanju staršev 67 družin 

ugotovili, da 48 % staršev občuti krivdo, sram, zaprepadenost in odklanjanje diagnoze motnje 

v duševnem razvoju; 33 % izraža skrb glede materialnih stroškov in 30 % staršev je 

zaskrbljenih, kako bodo na novico odreagirali njihovi prijatelji, sorodniki in ostali otroci. 

Zanimivo je to, da je tudi po končani klinični obravnavi, ostalo odklanjanje otrokove 

diagnoze prisotno pri tretjini družin. 

 

Wolfensberger (1967, v Teodorović, 1986) navaja tri oblike družinske krize, ki se različno 

manifestirajo pri starših. Nekateri gredo skozi vse tri oblike, nekateri lahko gredo samo skozi 

eno obliko krize, obstajajo pa tudi primeri družin, kjer ne opazimo niti ene oblike krize. 

1. Prva oblika družinske krize je začetna šok kriza, ki se lahko pojavi v trenutku največje 

občutljivosti, ko nepričakovan dogodek (rojstvo otroka z motnjo v razvoju) ruši vsa 

pozitivna pričakovanja v zvezi z otrokom. 

2. Druga oblika je kriza osebnih vrednosti, ki pripelje do čustvenega odklanjanja otroka z 

motnjo v razvoju. Za to obliko krize so odgovorni strah do socialnih in fizičnih 

stigem, občutek krivde in neuspeha ter drugi subjektivni vzroki. Za razliko od ostalih 

dveh oblik družinske krize, lahko kriza osebnih vrednosti traja celo življenje, tako da 

se prekriva z ostalima oblikama. V primerih blažje izraženosti se kaže kot 

ambivalentnost čustev ali hiperprotektivnost, ki je lahko rezultat občutka krivde ali 

potrebe, da ostane otrok še naprej odvisen od staršev. 
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Močnejša oblika te krize pa se kaže kot popolno zanikanje otroka in pogosto tudi 

visoka tendenca k namestitvi otroka v institucijo. 

3. Tretja oblika družinske krize se imenuje realna kriza, ki se pripisuje zunanjim 

dejavnikom, ki jih lahko starši le delno kontrolirajo. Le-ti povzročijo situacije, ki ne 

dopuščajo, da otrok z motnjo v razvoju ostane integriran v lastni družini ali širši 

skupnosti. 

Kasneje pride v procesu prilagajanja do tega, da starši niso več zmožni ignorirati otrokove 

motnje. Pomembno je, da se s problemom soočijo in posledično sledijo tudi spremembe v 

družinski organizaciji (prav tam). 

 

Prilagajanje staršev na novonastalo situacijo je dolgotrajen psihološki proces, ki večinoma 

poteka od popolnega odklanjanja do sprejemanja otroka. Popolno sprejemanje dejanskih 

razmer pomeni, da starši sprejemajo otroka z motnjo v razvoju in vlagajo napore v njegov 

optimalni razvoj, pri tem pa mu postavljajo zahteve, ki so primerne njegovim individualnim 

sposobnostim (prav tam). 

 

Gordon in Ulmann (1956, v Teodorović, 1986) sta na osnovi opazovanja staršev otrok z 

Downovim sindromom ugotovila, da so reakcije staršev na otrokovo motnjo pogosto 

povezane z določenimi osebnostnimi značilnostmi. Starši, ki so že pred rojstvom otroka kazali 

nervoze in psihopatske simptome, niso bili sposobni uspešno obvladati še dodatnega 

problema, vezanega na otroka z motnjo, ki zanje predstavlja še dodatno čustveno 

obremenitev. Prisotnost patoloških značilnosti staršev lahko v veliki meri zmanjša nivo 

njihove adaptacije. 

 

Raziskave potrjujejo, da je možnost, da bodo starši otrok z Downovim sindromom uspešno 

premagati stisko večja, kakor možnost, da bi bilo njihovo prizadevanje neuspešno. Med 50 in 

75 % staršev po začetnem šoku ugotovi, da jih je izkušnja obogatila in jim vlila novih moči 

(Cunningham, 1999). 

 

Večina staršev doživlja v prvem tednu po prejetju diagnoze čustveno stisko, saj se ne morejo 

sprijazniti s tem, da morajo vzeti drugačnega otroka iz porodnišnice. Nekateri se dneve ali 

tedne odločajo, kaj storiti. Takrat je pomembno, da jim strokovnjaki olajšajo odločitev s tem, 

da jim nudijo vso potrebno pomoč in podrobna pojasnila o otrokovi motnji (prav tam). 
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Cunningham (1999) je ugotovil, da se čustveno stanje staršev navadno razreši na enega od 

naslednjih treh načinov: 

1. Starša pomirijo znanje in pojasnila o Downovem sindromu ter dejstvo, da lahko 

pričakujejo pomoč, zato gresta po otroka in kasneje uspešno skrbita zanj. 

2. Starša spoznata, da nista sposobna skrbeti za otroka in odločitev ter pogovor o njem 

premakneta v prihodnost. 

3. Starša spoznata, da problema ne moreta razrešiti, vendar otroka vseeno pripeljeta 

domov. Polovica teh staršev kasneje ugotovi, da zmorejo skrbeti za otroka in v tem 

najdejo veselje. 

Le majhno število staršev se v resnici nikoli ne sprijazni z otrokovo drugačnostjo in kljub 

temu, da jim je okolica oz. družba v pomoč z različnimi informacijami, ne morejo spregledati 

motnje in videti otroka za njo. Tako jim tudi skrb zanj ne prinaša zadovoljstva, temveč 

dodatno breme. Avtor dodaja, da bolj ko družba pozna Downov sindrom in bolj ko stari 

predsodki izginjajo, več ljudi je pripravljenih prevzeti skrb za otroka (prav tam).  

Tudi Restouxova (2010) meni, da okolje zelo pomembno vpliva na kakovost vezi med 

staršem in otrokom, saj je ravno okolica tista, ki določa, koliko in kako bo družba sprejela 

medse drugačne. 

 

Cunningham (1999) ugotavlja, da so starši neposredno po prejeti diagnozi, da ima otrok 

Downov sindrom, globoko pretreseni in v trenutku odreveneli ter niso sposobni ustrezno 

razmišljati. Pogosto so obupani in zmedeni ter ne morejo dojeti, kaj šele sprejeti diagnoze. 

Tudi Halderjeva (2009) pravi, da se menjavajo čustva zavračanja, velike žalosti, 

ohromljenosti, jeze in nemoči. Prvotno stanje šoka lahko traja sekunde ali nekaj dni večkrat 

na dan, pri tem doživljajo vrsto različnih občutkov, različne intenzitete. 

 

Restouxova (2010, str. 59) navaja besede, ki opisujejo čustva ob obvestilu o prizadetosti ali 

bolezni in ugotavlja, da »vse izražajo enako bolečino: »Kot bi mi v srce zarili nož«, »Kot bi 

me nekdo s kladivom po glavi«, »Porušil se mi je svet«, »Pod mano se je odprl pekel«, 

»Sesulo me je«, »Kot da padam v prepad«. 

 

Potreba, da bi ga zaščitili, in zavračanje 

Večina staršev ima dva osnovna nagonska občutka, ki sta povsem normalna. Do otroka čutijo 

potrebo po zaščiti, hkrati pa odpor do otrokove prizadetosti. Med tema občutkoma morajo 

najti ravnovesje. 
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Zaščitniški občutki vodijo v toplo, ljubečo oskrbo, lahko pa sledi velika občutljivost do 

odzivov ali kritičnih opazk okolice. Posledice odpora pa so oblike odklanjanja – nekatere 

matere si želijo celo otrokove smrti. Če ostanejo starši zelo zaščitniški in otroku z Downovim 

sindromom dopuščajo več, lahko to pusti posledice na sorojencih in uniči harmonijo v družini 

(Cunningham, 1999).  

 

Občutki žalosti 

Občutki žalosti so prisotni pri večini staršev, saj se po prejeti diagnozi počutijo, kot bi izgubili 

otroka. Dosedanje sanje o njihovem najlepšem in najboljšem otroku so razblinjene in upi 

izgubljeni. Strokovnjaki menijo, da je pomembno, da starši prepoznajo svoje občutke in 

žalujejo za namišljenim otrokom, saj jim bo to pomagalo, da ne izgubljajo energije s 

premišljevanjem o tem, kako bi bilo, če bi bilo drugače (prav tam). 

 

Občutki nesposobnosti 

Nekateri starši doživljajo občutke nesposobnosti, saj se sprašujejo, ali so sploh zmožni imeti 

zdrave otroke. Ta občutja (predvsem ob rojstvu prvorojenca) vplivajo na njihovo samozavest, 

vzbujajo občutek krivde in malodušje ter mnogokrat prizadenejo tudi spolno razmerje med 

staršema. Zato je zelo pomembno, da se znata pogovoriti med seboj ali s prijatelji o tem (prav 

tam). 

Restouxova (2010) meni, da občutek krivde pri starših ni le plod njihove domišljije, ampak je 

povezan z okolico, saj so v preteklosti dolgo kazali s prstom na matere, ki so rodile otroke s 

posebnimi potrebami. 

Cunningham (1999) poudarja, da le malo staršev z otroki, ki imajo Downov sindrom, postane 

depresivnih in trpijo za občutki brezvrednosti ter nebogljenosti. Takim staršem je potrebno 

priskočiti na pomoč, kljub temu, da se jim zdi, da vedo vzrok za svojo depresijo. 

 

Občutki negotovosti 

Halderjeva (2009, str. 10) pravi, da se starši sprašujejo: »Kako naj gre zdaj življenje naprej? 

Ali bomo sploh še imeli normalno družinsko življenje? Kako bo s sorojenci? Kaj nas čaka? 

Kdo nam lahko pomaga?«  

Večina staršev ne ve, kaj pomeni imeti otroka z Downovim sindromom, zato jih prevzamejo 

občutki negotovosti, saj ne vedo, kaj jih čaka v prihodnosti, kako naj ravnajo z otrokom, kako 

naj mu pomagajo ipd. Negotovost lahko vodi k pomanjkanju zaupanja pri delu z otrokom ali 

pa k nedoslednosti staršev (enkrat delajo z otrokom na en način, drugič pa na drug način). 
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Pogosto skušajo spoznati druge starše otrok z Downovim sindromom in iščejo primerjave. 

Cunningham (1999) pa svetuje, naj se raje poglobijo v bistvo Downovega sindroma, in 

pomagajo otroku, s čimer si lahko zmanjšajo občutke negotovosti. Če so sposobni aktivnosti, 

kot so vaje za spodbujanje fizičnega uspevanja in iger za razvijanje umskih sposobnosti, jim 

bo zelo koristilo v procesu sprejemanja otroka in pri premagovanju občutkov žalosti. 

 

Občutki jeze in sovraštva 

Nekatere starše ob rojstvu otroka z Downovim sindromom prevzameta jeza in zagrenjenost, 

ker se je to zgodilo prav njim. Pogosto iščejo razlog in premišljujejo o tem, kaj so naredili 

narobe, kar ponovno vodi do občutka krivde (prav tam). 

Kot pravi Halderjeva (2009), bi se morali starši zavedati, da vzrok za Downov sindrom ni 

nekaj, kar so ali niso storili, temveč je genetska posebnost, ki se pojavi po naključju in zanjo 

ni kriv nihče.  

Restouxova (2010) navaja, da se lahko iskanje vzrokov prelevi v iskanje krivca. Če ugotovijo 

vzrok, se tesnoba staršev lahko ublaži, včasih pa poznavanje objektivnega vzroka (dedne 

nepravilnosti) ne zadošča in, kot pravi Cunningham (1999), še naprej čutijo občutja jeze in 

sovraštva ter grenkobo, ko se drugim rojevajo normalni otroci. 

 

Občutki zadrege 

Starši občutijo neprijetno občutje zadrege v okolici, saj imajo drugačnega otroka, ki se obnaša 

drugače in potrebuje drugačno obravnavo ter pomoč. Ta občutek lahko vodi do popolne 

osamitve, saj starši prekinejo stike z zunanjim okoljem (prav tam). 

Restouxova (2010) meni, da se morajo starši po šoku soočiti s svojim odporom, ga obvladati 

in okolico pripraviti na sprejem drugačnega otroka. 

 

Obdobje prilagajanja 

V tem obdobju doživljajo starši spremembe v svojem čustvovanju in doživljanju otroka z 

Downovim sindromom. Ponavadi so le-te odvisne od sprememb pri otroku. Po začetni krizi se 

starša začneta privajati in prilagajati spremembam, ki jih je prineslo rojstvo drugačnega 

otroka (Cunningham, 1999). 

Podobno meni tudi Halderjeva (2009), saj pravi, da bodo starši postopoma spoznali, da je 

otrokov sindrom drugotnega pomena. V prvi vrsti je otrok individuum z enakimi potrebami, 

kot jih ima vsak drug dojenček in prinesel jim bo enako veselja. 
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Restouxova (2010, str. 125) zelo podobno, vendar bolj strnjeno in nazorno opisuje 

5 stopenj odzivanja staršev po tem, ko jim zdravniki sporočijo, da ima njihov otrok hudo 

bolezen: »Najprej so pretreseni in osupli. Na tej stopnji ne morejo sprejeti novice, ker je tako 

strašna. Sledijo jeza na zdravnike, ker bolezni niso sposobni pozdraviti ali ker ničesar ne 

razumejo, jeza na družino, ker ni storila vsega, kar bi morala, jeza na družbo, ker izključuje. 

Tretja stopnja je kompromis: starši se sprijaznijo z diagnozo, ne pa tudi s prognozo [...]. 

Sledita sprijaznjenje in depresija. Na tej stopnji družine žalujejo za »normalnostjo«, začnejo 

se zapirati vase in prekinjajo stike z okolico, ker jo doživljajo kot sovražno. Sledi 

sprejemanje. To staršem omogoči, da sprejmejo resničnost in se spravijo s svetom«. 

Če omenjene faze ne potekajo, kot bi morale, lahko eden ali oba starša obtičita na določeni 

stopnji in ne moreta na naslednjo. Ostaneta jezna, zagrenjena in nesposobna prilagajanja 

otroku in družbi. Nekateri si še naprej zatiskajo oči pred otrokovo drugačnostjo in se niso 

sposobni soočiti z diagnozo, drugi pa zapadejo v depresijo. 

V vseh primerih pa so odnosi starša oz. staršev z okolico nemogoči, saj se zaradi trpljenja 

zapre/ta vase in noče/ta ohranjati stika z okolico, ker ga/ju le-ta preveč spominja na normalno 

življenje, ki pa ga ne more/ta več živeti (prav tam). 

 

»Okolica nam redko dovoli, da bi pozabili na to, in starši to doživljajo intimno in boleče. 

Ostati morajo vedri in pomagati otroku, da se dojema kar najbolj normalno prek svojega 

bogastva in svoje sposobnosti ter mu obenem pomagati, da najde pravo mero svojih 

zmožnosti« (Neubauer Gogala, Skrušny Babin, 2005, str. 305). 

 

Pomembno se mi zdi, da na tej točki poudarim še misel Jurišićeve (v Sporočanje suma 

diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem, 2009), ki pravi, da starši 

pogosto doživljajo dvojne občutke v prvem obdobju soočanja z diagnozo, saj se tako, kot so 

se sami odzvali na otrokovo diagnozo, včasih odzivajo tudi drugi (sorodniki, prijatelji, 

znanci). Zato so starši pogosto deležni neprijetnih vprašanj in komentarjev, kot so »Ali ste 

prepričani?«, »Kako je to mogoče, saj sta oba zdrava?«, »To ni pravično!«, »Zelo mi je žal, 

to je nekaj najbolj groznega, kar se vam je lahko zgodilo!« ipd. Starše tako spravijo v neroden 

položaj, saj tudi sami po eni strani dvomijo v diagnozo in se skušajo soočiti z njo, po drugi 

strani pa jo morajo sporočati drugim in jih povrh vsega še prepričevati, da je res tako. 

Zato menim, da je zelo pomembno, da se na obisku pri družini, ki se šele sooča z otrokovo 

diagnozo (pa tudi kasneje, dokler ne želijo sami o tem govoriti), skušamo vzdržati 

komentarjev in vprašanj, ki so lahko za roditelje neprijetna ali celo boleča. 
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2.2.8. Reakcije sorojencev 
 

»To »posebno bitje« ima lahko pomembno mesto v družinskem življenju, ki je vzor za 

prihodnje življenje v družbi. Bistvene so reakcije bratov in sester, ki so včasih potisnjeni ob 

stran, drugič preveč obteženi z odgovornostjo, včasih pa je njihov pomen celo preveč 

poudarjen« (Neubauer Gogala, Skrušny Babin, 2005, str. 306). 

 

Otroci zelo hitro občutijo spremembe v domačem okolju in opazijo, da so starši zaskrbljeni in 

napeti, da je novorojenček dalj časa v porodnišnici ali da odhaja pogosteje na različne 

zdravniške preglede, kot je običajno. Če jim starši skušajo prikriti resnico, ker menijo, da je 

ne bi razumeli, je to nesmiselno, saj bodo otroci mislili, da obstaja razlog za prikrivanje. 

Cunningham (1999) zato predlaga, da starši otrokom povedo resnico takoj, ko zmorejo. 

 

Restouxova (2010) ugotavlja, da tudi sorojenci, tako kot njihovi starši, doživljajo stisko ob 

prejetju diagnoze svojega brata/sestre. Znajdejo se pred kopico vprašanj, kot so: Zakaj 

brat/sestra, ne pa jaz? Kako bi živeli, če ga/je ne bi bilo? Kaj bi se zgodilo z mano? Lahko 

tudi jaz zbolim? Sem jaz kriv za njegovo/njeno stanje? Sorojenci pa, poleg svoje bolečine, 

prenašajo še bolečino staršev, kar je izredno težko breme. Zaradi tovrstne izkušnje imajo 

pogosto občutek, da so prezgodaj odrasli. 

  

Otrok z Downovim sindromom predstavlja veliko obveznost za vso družino, zato je njemu 

namenjena večina pozornosti, pa tudi ogromno časa, vsaj v nekaterih življenjskih obdobjih 

(obiski pri specialistih, hospitalizacije, zdravstvene težave, nenehno spodbujanje razvoja, 

pohvale za nekaj, kar je v očeh sorojencev malenkost ...) (Jurišić, v Strokovno gradivo, 2008). 

Zato lahko sorojenci hitro dobijo občutek ljubosumja ali manjvrednosti, pomanjkanja ljubezni 

in pozornosti. 

 

Še več, Restouxova (2010, str. 76) pravi, da »lahko začnejo čutiti, da so trpečemu kaj dolžni, 

ker so sami zdravi. Okolica lahko ta trikotnik, ki ga sestavljajo starši, drugačen otrok in 

njegovi sorojenci, uravnoteži tako, da vsem posveča enako pozornost in s tem zmanjša breme, 

ki ga prenašajo sorojenci.« 
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Skotko in Levine (2006, v Strokovno gradivo, 2008) pa kljub vsemu navedenemu, na podlagi 

izkušenj, sklepata, da imajo sorojenci v odnosu do brata/sestre z Downovim sindromom tako 

pozitivna kot negativna čustva, vendar prevladujejo predvsem pozitivna. Ta se pojavljajo 

zlasti v zrelejših letih, ko menijo, da je njihova življenjska izkušnja polna občutkov ponosa in 

notranjega bogastva.  

 

Tudi Blatcher in Hatoon (2007, v Strokovno gradivo, 2008) menita, da imajo otroci z motnjo 

v duševnem razvoju vpliv na svoje sorojence in pravita, da ni nobenih dokazov, da bi šlo za 

izrazito negativne vplive. Hannah in Midlarsky (2005, v Strokovno gradivo, 2008) pa 

poudarjata dejstvo, da bratje in sestre pogosto pomagajo svojim sorojencem z motnjami v 

duševnem razvoju in so jim lahko tudi čustvena opora.  

 

Jurišićeva (v Strokovno gradivo, 2008, str. 38) v svojem prispevku pravi, da se »bratje in 

sestre oseb z motnjami v duševnem razvoju pogosteje odločajo za skupno življenje s 

sorojencem z motnjo v duševnem razvoju, kadar so njihove mame šibkega zdravja, kadar so 

osebe z motnjami v duševnem razvoju sestre in kadar so bili sami že prej udeleženi v številnih 

dejavnostih skupaj z bratom ali sestro z motnjami v duševnem razvoju.«  

 

Restouxova (2010, str. 79) pravi, da se »vprašanje »Kaj bo v prihodnosti z mojim otrokom?«, 

ki muči starše, pri bratih in sestrah spremeni v odgovor: »Ko bosta starša umrla, bom za 

sestro skrbel/a jaz.« 
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2.2.9. Vpliv otroka z Downovim sindromom na družino 
 

Petty, Harris in Minnes (2004, v Strokovno gradivo, 2008) ugotavljajo, da kljub razširjenemu 

stališču, da so družine z otroki z motnjami v duševnem razvoju soočene z višjo ravnijo stresa 

kot družine z otroki z značilnim razvojem, to ne pomeni, da sledi neugoden izid za družino. 

 

Jurišićeva (v Strokovno gradivo, 2008) pravi, da so raziskovalci v 80-ih in 90-ih letih 

prejšnjega stoletja ugotovili, da so precenjevali negativne učinke otroka z motnjo v duševnem 

razvoju na družino in podcenjevali pozitivne. Le-te so zasledili predvsem pri starših odraslih 

otrok z motnjo v duševnem razvoju kot zbližanje in tesnejša povezanost družinskih članov, 

pozitivni učinki na sorojence, osebnostna rast vseh članov, ki se kaže v več sočutja, strpnosti 

in potrpežljivosti. 

 

»Vse kaže, da imajo osebe z Downovim sindromom lahko enako pozitiven učinek tudi na 

svoje vrstnike brez motenj – če jim omogočimo skupne izkušnje […]. Osebe z Downovim 

sindromom so dokazano dobri učitelji svojih staršev, bratov in sester pri doseganju teh 

življenjskih ciljev« (Jurišić, v Sporočanje suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred 

rojstvom in ob njem, 2009, str. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Mnenje mame o tem, kako je otrok z Downovim sindromom spremenil njeno 

življenje (http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-

frc3/p480x480/423333_457009827679529_233721411_n.jpg, 12. 5. 2013) 
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2.2.10. Kako živeti čim bolj normalno?  
 

Prvi korak k »normalnemu življenju« je ta, da vsi družinski člani sprejmejo dejstvo, da je 

njihova družina drugačna. Restouxova (2010) meni, da je zelo pomembno, da vsak izrazi 

svoje strahove; od strahu pred prihodnostjo, da bodo drugi drugačnega otroka zavračali, da bo 

trpel ipd. in, da se o teh v družini odkrito pogovorijo.  

 

Jurišićeva (v Strokovno gradivo, 2008) kot pomembne dejavnike, ki vplivajo na družine pri 

prilagajanju na življenje z otrokom z motnjo v duševnem razvoju, navaja raven družbene 

podpore in mehanizme za premagovanje stresa.  

 

Halderjeva (2009) staršem predlaga, naj z dojenčkom z Downovim sindromom ravnajo tako, 

kot bi ravnali z normalnim otrokom. Z njim naj gredo na sprehod, na igrišče, na dopust, po 

nakupih itd. Meni, da bodo kmalu videli, da se bo življenje ponovno normaliziralo, in da je 

skoraj ni stvari, ki bi se ji morali odpovedati kot starši otroka z Downovim sindromom. Tudi 

osebam v njihovi okolici bo lažje, ko bodo videli, kako naravno delajo z otrokom. Takoj ko 

bodo starši pokazali, da otroka sprejemajo takega kot je, bodo tudi drugim olajšali 

sprejemanje drugačnosti. Staršem svetuje, naj ne pozabijo, da zadržanost okolice ne pomeni 

vedno odklanjanja, temveč le to, da ne vedo, kako pristopiti do drugačnih otrok in njihovih 

staršev. 

 

Otrok z Downovim sindromom bo sposoben razumeti situacije, se orientirati in ustrezno 

obnašati le, če mu dovolimo pridobiti različne socialne izkušnje tako z vrstniki kot z 

odraslimi, in uživati njegovi starosti primerne pravice in dolžnosti. Pomembno je, da jih starši 

seznanijo tudi s pravili, omejitvami in zahtevami, hkrati pa jim na pozitiven način pokažejo, 

kaj zmorejo sami in kaj s pomočjo odraslega (prav tam). 

 

Halderjeva (2010, str. 24–25) pravi, da »prav otroci z Downovim sindromom potrebujejo 

jasne orientacijske okvire, da jih strah pred spremembami in negotovost ne bi vodila v 

kljubovalnost in trmo, kar bi poslabšalo njihovo vedenje. Tudi za otroka z Downovim 

sindromom in srčno napako je pomembno, da z njim živimo kolikor toliko normalno in, da v 

skrbi za njegovo prihodnost ne izgubimo uspešne skupne sedanjosti«. 
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2.2.11. Delo z družino, ki ima otroka z Downovim sindromom  
 

2.2.11.1. Zgodnja obravnava 
 

»Zgodnja obravnava (ali zgodnja intervencija) se prične izvajati v zelo zgodnjem obdobju 

otrokovega življenja, takoj po rojstvu oziroma, ko je ugotovljena otrokova motnja in 

postavljena diagnoza, ali ko je prepoznan otrokov razvojni zaostanek« (Vagajič, v Strokovno 

gradivo, 2008, str. 13). 

Zgodnja obravnava zahteva interdisciplinarni pristop različnih strokovnjakov, saj gre za to, da 

skrbijo za otrokov celotni optimalni razvoj ter nudenje podpore družini. Zgodnja obravnava je 

usmerjena v razvijanje otrokovih potencialov in hkrati preprečevanje sekundarnih motenj 

(prav tam). 

 

»Fizioterapevt, specialni pedagog in logoped skupaj s starši ocenijo otrokove sposobnosti na 

posameznih področjih, ugotovijo, kje je otrok na razvojni stopnji, ne glede na kronološko 

starost, in ciljno načrtujejo naslednje korake. Strokovni delavci pokažejo staršem, kako naj 

stimulirajo otroka in kako naj uporabljajo zbirko Majhni koraki, če delajo po njej. V 

programu so navedeni konkretni cilji in dejavnosti, s katerimi je opredeljeno, kaj in kako bodo 

z otrokom počeli, da bo obvladal določeno spretnost [...]. Informacije, opažanja in izkušnje o 

otroku se na srečanjih izmenjujejo in dopolnjujejo med strokovnjaki in starši. Na podlagi tega 

in praktičnega prikaza dela z otrokom se individualni program oblikuje naprej« (Vagajič, v 

Strokovno gradivo, 2008, str. 16–17). 

Glede na to, da mora biti individualni program za otroka z Downovim sindromom timsko 

narejen, je zelo pomembno, da pri sestavljanju in izvajanju programa sodelujejo tudi starši po 

svojih najboljših močeh. Restouxova (2010) poudarja, da se morajo starši naučiti sodelovati s 

strokovnjaki in navaditi na njihovo strokovno besedišče, hkrati pa se naučiti živeti z bolečino 

in najti dovolj energije za boj. 

 

Vagajičeva (v Strokovno gradivo, 2008, str. 14–15) meni, da »prej ko se starši začnejo učiti, 

kako pomagati dojenčku, kako ga spodbujati, se z njim igrati, prej bodo začutili, da so 

sposobni za to. Izpopolnili se bodo v ravnanju z otrokom, ga lažje obvladali praktično in 

čustveno. Zgodnja obravnava spontano in načrtno ustvarja pozitivno relacijo med otrokom, 

starši ter člani družine in okoljem«. 
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Kljub temu pa pravi, da se starši pogosto znajdejo v začaranem krogu, saj mislijo, da je 

otrokov razvoj odvisen od tega, kako dobri starši bodo in kako dobre strokovnjake bodo našli, 

da bo otrok čim bolj podoben vrstnikom, hkrati pa dobivajo sporočila, da morajo sprejeti 

razvojni zaostanek, ker otrok nikoli ne bo mogel doseči tega, kar dosežejo njegovi vrstniki 

(prav tam). 

 

Za otroke z Downovim sindromom je zelo pomembno, da so deležni zgodnjih razvojnih 

spodbud že v prvem mesecu oz. takoj, ko je diagnoza potrjena. Zato Halderjeva (2009) 

svetuje staršem, naj se takoj povežejo z najbližjo ustanovo, ki se ukvarja z zgodnjo obravnavo 

otrok z Downovim sindromom zato, da bo lahko terapevt spodbujal razvoj otroka, njegovo 

motoriko in govor ter razvoj osebnih in socialnih sposobnosti. 

Logoped lahko pomaga, če ima otrok težave pri sesanju ali žvečenju (hipotonija v ustnem 

predelu), saj pozna koristne vaje. Fizioterapevt začne svojo obravnavo zaradi hipotonije že v 

prvem letu otrokovega življenja. 

 

Jurišićeva (v Strokovno gradivo, 2009) pravi, da so učinki zgodnje obravnave za otroke z 

Downovim sindromom pozitivni, saj se kažejo v večji samostojnosti in skrbi zase, boljšem 

delovanju v okolju in kakovosti življenja.  

 

2.2.11.2. Programa Majhni koraki in Čebelice  
 

»Majhni koraki je program zgodnje obravnave za otroke z motnjami v razvoju do razvojne 

starosti 4 let. Temelji na Programu Macquarie, ki so ga  razvili na podlagi izkušenj v okviru 

Programa za Downov sindrom na Univerzi Macquarie, Sydney 1974« (Vagajič, v Strokovno 

gradivo, 2008, str. 15). 

 

Načela Majhnih korakov so (Grom, v Strokovno gradivo, 2009): 

• vsi otroci se lahko učijo (tudi otroci z motnjo v razvoju) in pridobivajo enake 

spretnosti kot drugi otroci; 

• zgodnja leta so odločilna za učenje; 

• skrbno načrtovan postopek ocenjevanja in učenja pripomore k učinkovitejšemu 

načrtovanju učenja; 

• uspešen program upošteva potrebe otroka in družine.  
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Pri tem programu strokovni delavci pokažejo staršem, kako naj doma spodbujajo in učijo 

otroke, saj lahko le v ljubečem in zaupnem odnosu maksimalno razvijejo njihove potenciale. 

Celoten program obsega vsa področja otrokovega razvoja v predšolskem obdobju, ki so 

razčlenjena v enajstih knjižicah. Ta področja so: sporazumevanje, groba in fina motorika, 

razumevanje jezika, osebnost in družabnost, zgodnje učenje branja, risanje in priprava na 

pisanje, štetje in številke ... (Vagajič, v Strokovno gradivo, 2008). 

 

Vagajičeva (v Strokovno gradivo, 2008) pravi, da so izkušnje pokazale pomembno vlogo igre 

in učenja v manjših skupinah v okviru zgodnje obravnave. Ko so otroci stari 9–12 mesecev se 

vključijo v skupino, ki šteje od 3 do 5 otrok in njihovih staršev. Preko igre utrjujejo 

sposobnosti in veščine iz individualnih programov. Poudarek je na učenju socialnih 

spretnosti: počakati na vrsto, podati igračo, sodelovati v skupnih dejavnostih (petje, 

ritmiziranje ...). Otroci se učijo biti člani skupine in pridobivajo občutek pripadnosti, kar je 

predpriprava na vrtec. Pri vsem tem se družijo tudi starši, ki se v času otroške igre med seboj 

pogovarjajo, izmenjavajo izkušnje, informacije, literaturo itd. Program zgodnje obravnave se 

zaključi, ko se otrok vpiše v šolo. Otroci z Downovim sindromom, ki so bili deležni 

programa, so bolj samostojni, imajo boljšo koncentracijo in pozornost ter bolje funkcionirajo 

na vseh področjih in v kasnejših obdobjih kažejo manjši upad sposobnosti.  

 

Pod okriljem Zveze Sožitje in v okviru sekcije za Downov sindrom deluje Center za Downov 

sindrom v Kranju, kjer izvajajo gibalni program za otroke z Downovim sindromom, 

imenovan Čebelica. 

 

»Program temelji na naslednjih strokovnih izhodiščih: 

• ko se konča fizioterapevtska obravnava otroka, je treba nadaljevati program 

gibalnega spodbujanja; 

• širok gibalni vzorec pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj; 

• izhajamo iz otrokovih individualnih zmožnosti in potreb; 

• vadba je usmerjena predvsem v razvijanje osnovnih motoričnih sposobnosti; 

• interdisciplinarnost (program se izvaja v dogovoru z logopedom, specialnim 

pedagogom in fizioterapevtom)« (Kaštrun, v Strokovno gradivo, 2009,  

str. 59). 
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»Program obravnav zajema dve starostni obdobji: 

• Čebelico I – zgodnja obravnava za otroke z Downovim sindromom (od tretjega leta 

starosti) in 

• Čebelico II – dodatna učna pomoč za šoloobvezne otroke z Downovim sindromom 

(od sedmega leta)« (Kaštrun, v Strokovno gradivo, 2009,  

str. 60). 

 

Tudi pri tem programu zahteva obravnava otrok vrhunski prijem, kar pomeni pogostejša 

ocenjevanja, več obravnav in individualne obravnave otrok s strani prej naštetih 

strokovnjakov.  

 

Program je razvil Robert Kaštrun, profesor športne vzgoje, in ga najprej 3 leta preizkušal na 

lastnem otroku z Downovim sindromom. Zaradi pozitivnih izkušenj in vidnega napredka, se 

je odločil program predstaviti staršem in sedaj ga izvaja že nekaj let. Kaštrun pravi, da vsako 

vadbeno uro začnejo z uvodnim delom (elementarne igre, vaje za moč in raztezne vaje), ki mu 

sledijo vaje za motoriko govoril. V glavnem delu ure razvijajo osnovne motorične 

sposobnosti na čim bolj pestre načine, nato pa je v zaključnem delu poudarek na vajah za 

razvoj ravnotežja. 

 

Kaštrun (v Strokovno gradivo, 2009) pravi, da so starši navzoči na vseh vadbenih urah, kjer 

opazujejo njegovo delo in odzive svojih otrok, hkrati pa sodelujejo in se učijo. Kaštrun za 

vsakega otroka posebej napiše individualni program za vsako trimesečje ter staršem svetuje, 

da program ponavljajo doma trikrat na teden, saj verjame, da lahko samo ustrezna količina vaj 

pripelje do želenega napredka. Strokovnjaki in starši si zapišejo opravljeno delo ter nato 

analizirajo vadbeno uro in trimesečno obdobje. Na podlagi evalvacije pa nato zapišejo nov 

individualni program za naslednje tri mesece. 
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2.2.11.3. Center za otroke z Downovim sindromom – Planet 472 
	  

Planet 47 je raziskovalni in razvojni center za otroke in mladino z Downovim sindromom ter 

njihove družine. Ustanovljen je z namenom odkrivanja redke razvojne možnosti oseb z 

Downovo boleznijo in jim tako omogočiti dostojno življenje. Družinam, ki imajo otroka z 

Downovim sindromom, pa daje priložnost spoznati svojega otroka onkraj bolezni, razbiti 

predsodke o Downovem sindromu in videti sindrom kot posebno kvaliteto, ne pa kot velik 

problem. 

Center je zasnovan kot »majhen kongresni hotel (do 15 oseb) za otroke, mladino in njihove 

starše z Downovim sindromom.«  

 

Planet 47 sta ustanovila Gaia in Alan Asta, starša sedaj sedemletnega dečka Vala, ki se je 

rodil z Downovim sindromom. Ideja se jima je porodila, ker sta bila soočena z vrsto 

problemov s tega področja, in ker v Sloveniji še nismo imeli tovrstnega centra. 

 

Menita, da bo ravno Planet 47 zapolnil vrzel na področju zgodnjega odkrivanja talentov pri 

otrocih z Downovim sindromom in sodelovanja s tujimi strokovnjaki. Ena od bistvenih nalog 

je povezovanje in organiziranje delavnic za družine z otroki z Downovim sindromom, 

organiziranje strokovnih srečanj in simpozijev. Ustanovitelja menita, da ima vsak otrok z 

Downovim sindromom nek določen, zanj značilen talent, ki se lahko intenzivno razvije, če 

smo ga sposobni odkriti dovolj zgodaj, saj so ti otroci učljivejši v zgodnjem otroštvu, kasneje 

pa vse manj.  

 

Namen centra Planet 47 je: 

• podpirati in pomagati otrokom in mladostnikom z Downovim sindromom pri 

njihovem razvoju, 

• vključevati otroke z Downovim sindromom v družbo otrok z normalnim razvojem, 

• približati Downov sindrom ljudem in otrokom, da bi spoznali in razumeli njihov svet, 

• pomagati družinam, da svoje otroke resnično spoznajo, 

• pomagati družinam, da začnejo gledati onkraj njihove genetske danosti in se naučijo 

živeti z njo, 

• odkrivati in razvijati posebne talente pri otrocih z Downovim sindromom. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Povzeto po spletni strani Planet 47 (http://www.planet47.si). 
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V Planetu 47 potekajo 3 različni programi: 

 

1. Samostojen sem I. 

Program je namenjen otrokom z Downovim sindromom in otrokom z normalnim razvojem. 

Poteka v obliki dvodnevnih vikend delavnic, na katerih so prisotni starši in sorojenci, pri tem 

so nekatere dejavnosti skupne, druge pa ločene. 

Cilji in nameni programa so: 

• biti in postati čim bolj samostojen, 

• učenje, osvajanje in treniranje osnovnih dnevnih aktivnosti (oblačenje, slačenje, 

higiena, priprava obrokov ipd.), 

• delo in produktivne aktivnosti, 

• spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora, 

• vodene aktivnosti v naravi, 

• program za starše (terapevtski krogi, pogovori, posvetovanje, savnanje, ples). 

 

2. Samostojen sem II. 

Je nadgradnja prvega programa, saj otroci samostojno preživijo vikend v Centru. Namenjen je 

vsem otrokom s tem sindromom, z namenom razvijanja senzorike, motorike, pravilnega 

mišičnega tonusa, pozornosti in govora.  

 

3. Leonardo Da Vinci Special 

Namen programa je odkriti individualne talente pri otrocih z Downovim sindromom, izdelati 

individualni izobraževalni program in zagotoviti razvoj potencialov, hkrati pa izobraziti 

starše, da bodo otroku v oporo. Cilj je, da ima oseba z Downovim sindromom v odraslosti 

znanje in sposobnosti, s katerimi se lahko uveljavlja v družbi. Program poteka v obliki vikend 

delavnic in tedna poletnih počitnic ter ima tri stopnje: 

1. Vzpostavljanje zaupanja med terapevti/mentorji in otrokom. 

2. Izdelava IIP-ja (individualni izobraževalni program), s poudarkom na talentih in 

sposobnostih. 

3. Delo in izobraževanje v obliki tematskih delavnic: glasbena, likovna, gibalna, plesna, 

dramska, gospodinjska, računalniška, govorna, bralna, kuharska, vrtnarska.  
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2.2.11.4. Pomoč društev in drugih staršev s podobno izkušnjo 
 

Halderjeva (2009) svetuje staršem otrok z Downovim sindromom, naj vzpostavijo stik z 

društvom Sožitje, ki je usmerjeno v pomoč ljudem z motnjo v duševnem razvoju in njihovim 

družinam, in/ali Sekcijo za Downov sindrom, ki se posebej ukvarja s problemi ljudi z 

Downovim sindromom in organizira različne oblike pomoči tem ljudem in njihovim 

družinam. Prepričana je, da jih bodo starši, ki delujejo v teh društvih in v sekciji najbolje 

razumeli ter bodo skrbi in stiske jemali resno, jim pomagali in jih hrabrili v težkih trenutkih. 

Starši otrok z Downovim sindromom lahko pridejo v stik z drugimi starši tudi na medmrežju, 

saj imata tako Društvo Sožitje kot Sekcija za Downov sindrom svojo spletno stran s forumom. 

Zavrl (2009) meni, da bi morali biti strokovna pomoč in pomoč staršev družini ponujeni še 

pred odhodom iz porodnišnice. 

 

2.2.11.5. Dodatna pomoč: literatura, seminarji, kongresi...  
 

Halderjeva (2009, str. 26) meni, da je »na temo DS že nekaj knjig v slovenščini [...]. Sicer pa 

obstajajo različne možnosti za nadaljnje izobraževanje na področju DS. Društva Sožitje, 

Zveza Sožitje in Sekcija za DS organizirajo različne oblike informiranja ter zelo raznolike 

programe za ljudi z DS in za njihove družine. To so na primer štiriletni ciklusi izobraževanja 

za družine, posebni seminarji za brate in sestre, za babice in dedke, seminarji, katerih namen 

je povečanje skrbi za samega sebe, doživljajski tabori, različne oblike glasbenega in plesnega 

programa, športne dejavnosti in druge oblike dejavnosti«. 
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2.3. STRES 
	  

2.3.1. Kaj je stres? 
 

Schmidt (2001, str. 7) pravi, da je »v medicino izraz stres uvedel kanadski endokrinolog 

avstrijskega rodu, Hans Selye, leta 1949«. 

 

»Pri svojem raziskovalnem delu, ki je bilo povezano z iskanjem novega spolnega hormona, je 

Hans po naključju odkril, da nastanejo poškodbe na tkivu kot odziv na vse škodljive dražljaje. 

Ta pojav je najprej imenoval splošni prilagoditveni sindrom (angl. general adaptation 

syndrome – GAS), približno desetletje pozneje pa je vpeljal pojem stres« (Treven, 2005, str. 

17). 

 

Selye (v Schmidt, 2001) je opredelil stres kot program telesnega prilagajanja novim 

okoliščinam (dražljajem iz okolja) oz. kot psihosomatski mehanizem za zaznavo in pripravo 

telesa na različne obremenitve. 

  

Selyejev GAS model ima naslednje tri faze: 

• »Alarmna reakcija – obvesti telo, da je v stresni situaciji, nastane niz telesnih 

sprememb in organizem ukrepa po načelu »boj ali beg« (prebava se upočasni, dihanje 

se pospeši, srčni utrip se poveča in krvni pritisk naraste, potenje se pospeši, mišice se 

napnejo ...)« (Tušak, Masten, 2008, str. 8). 

 

Musek (2010, str. 366) dodaja, da gre v tej fazi za »upad in dezorganizacijo delovanja (šok), 

kmalu pa se pojavijo znaki mobilizacije in pripravljanja na spoprijem s stresom (protišok)«. 

• »Stadij odpora oziroma prilagoditve – ko je stresna situacija zaznana, se po nekaj 

trenutkih sproži druga faza procesa – splošni adaptacijski sindrom (v neposredni zvezi 

s pojemajočo zunanjo grožnjo se telo povrne v stanje biokemične uravnovešenosti – v 

homeostazo – telo se poskuša pomiriti, zato se zniža krvni pritisk, zniža se frekvenca 

srčnega utripa, uravnata se dihanje in telesna temperatura). Ta faza je ključna, saj se, 

ko stresor izgine ali pa ga oseba premaga, poskuša telo po stresni situaciji umiriti. Če 

se izpostavljenost stresorjem nadaljuje, zamenja telo zasilne spremembe s 

prilagoditvenimi. 
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• Stadij izčrpanosti oziroma izgorevanja – če se stresno stanje nadaljuje, se sčasoma 

izčrpajo tudi prilagoditveni mehanizmi, zato se telo izčrpa. Človek naj bi izčrpanost 

občutil, če traja stanje intenzivnega stresa šest do osem tednov. Posledici tako 

podaljšanega stresa sta telesna utrujenost in izguba prožnosti, ki je potrebna za 

obvladovanje situacij. Ta biokemična izčrpanost se imenuje »izgorelost« (Tušak, 

Masten, 2008, str. 8–9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Splošni prilagoditveni sindrom – GAS (Musek, 2010, str. 367) 

 

V literaturi pa najdemo še veliko bolj ali manj podobnih opredelitev oz. definicij stresa: 

Greenberg in Baron (2000; v Treven, 2005, str. 15) opredeljujeta stres kot »kompleksen 

vzorec čustvenih stanj, psihičnih odzivov in s tem povezanih misli, ki nastane kot odgovor na 

zunanje zahteve«.  

 

Tudi Battison (1999, str. 6) pravi, da »stres ni le zdravstveno stanje, temveč splet telesnih, 

duševnih in čustvenih občutij, ki so posledice pritiskov, zaskrbljenosti in strahu [...]. Neka 

stopnja stresa je povsem normalna, saj pomaga premagovati izzive vsakdanjosti. Previsoka 

stopnja stresa pa povzroči neprijetne odzive telesa«. 

 

Schmidt (2001, str. 7) meni, da »stres nastane kot posledica neravnovesja med zahtevami iz 

okolja in lastno usposobljenostjo«.  
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Podobno ga definirata tudi Luban Plozza in Pozzi (1994; v Treven, 2005, str. 14), ki pravita, 

da je »stres reakcija organizma na dražljaje iz okolja; vključuje znake obrambe in 

prilagajanja«. 

 

Tomorijeva (1990; v Tušak, Masten, 2008, str. 6) meni, da je stres »dogajanje, ki ga pri 

človeku sproži vsaka sprememba, ki zmoti njegovo notranje ravnovesje. Stres aktivira 

posameznikove prilagoditvene moči in spodbudi njegove duševne in telesne sile. Na stres se 

vsak posameznik odziva v vsej svoji duševni, telesni in socialni celostnosti«. 

 

Treven (2005, str. 14) ugotavlja, da »nihče ni povsem odporen proti stresu. Stres lahko 

prizadene vsakogar, saj je pomemben in bistven del našega življenja.« Poleg tega pa so 

»nekateri ljudje uspešnejši pri soočenju s stresnimi situacijami kot drugi« (Treven, 2005, str. 

33). 

 

2.3.2. Narava in oblike stresa 

 

2.3.2.1. Glede na emocije - pozitivni (koristni, naravni) in negativni (škodljivi, umetni) stres 
 

Po Museku (2010) je stresor vsak vpliv, ki deluje na nek organizem, vendar vsi niso škodljivi, 

saj ločimo pozitivni stres (eustres) in negativni stres (distres). 

 

Ti dve vrsti stresa je ločil že Seyle (1976; v Treven, 2005), ki pravi, da deluje konstruktivni 

stres pozitivno, saj povzroči povečanje delovne vneme, ustvarjalnosti in delavnosti. 

Destruktivni stres pa ima negativen vpliv na celotno človekovo delovanje. Še posebej večji 

stresi preobremenijo in/ali celo porušijo fiziološki in kognitivni sistem. Posledice so izražene 

kot bolezen, nezadovoljstvo, neetično vedenje, zmanjšano delovanje in odsotnost z dela. 

 

Schmidt (2001) poimenuje pozitivni stres tudi koristni oz. naravni stres, negativni pa škodljivi 

oz. umetni stres. 

Pravi, da se naravni, pozitivni stres lahko pojavi kot posledica ogroženosti ali ugodja. Če je 

stres posledica občutka ogroženosti ima nalogo pobega ali napada, v nasprotnem primeru pa 

nam daje motivacijo, energijo in ustvarjalnost. 
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Umetni stres pa se pojavi, ko zahteve družbe presegajo človekove sposobnosti, pri tem 

občutimo nemoč in strah, saj vemo, da jih ne moremo premagati in niti ubežati.  

 

Tyrer (1987; v Tušak, Masten, 2008, str. 56) meni, da je »razlika med zdravim in škodljivim 

stresom v tem, da se pri zdravem stresu posameznik spremembi naglo prilagodi, pri 

škodljivem pa se ji prilagodi le stežka ali pa sploh ne«. 

 

2.3.2.2. Glede na jakost – mikrostres in makrostres 
 

Musek (2010, str. 367) pravi, da »so obremenjujoči stresi lahko posledica delovanja enkratnih 

hudih stresnih dogodkov – »makrosistemov«, lahko pa so tudi posledica delovanja 

ponavljajočih se vsakdanjih drobnih stresov (»mikro- ali ministresov«)«. 

Med makrostresorje uvrščamo pomembne življenjske spremembe in pogostejše hujše izvore 

stresa, kot so vojna, nesreče, časovni roki, gost promet, zakonski konflikt, delovni stres, 

bolezen itd. (Pomembni makrostresorji, 

http://musek.si/Kurikuli/Pedagogi/18%20Osebnost%20stres%20in%20psihi%E8no%20zdravj

e%20ZA%20PEDAGOGE.pdf, 29. 4. 2013) 

 

»Čeprav stres večinoma nastaja v posameznikovih subjektivnih zaznavah, so nekatere 

okoliščine tudi neodvisne od posameznikove presoje in so objektivni vzroki stresa. Gre za 

hude življenjske preizkušnje, ki se v življenju postavijo pred posameznika. Za večino ljudi so 

vir stresa nove in neznane razmere, ker z njimi nimajo preteklih izkušenj, stopnja in vrsta 

stresa, ki ga sprožijo takšne okoliščine, pa je odvisna od človekovega dojemanja položaja« 

(Tušak, Masten, 2008, str. 20). 

 

»Skoraj vsaka sprememba nosi v sebi, po eni strani strah in negotovost, po drugi pa izziv in 

spodbudo za osebnostno rast – s tem pa vsebuje tudi konflikt« (Tušak, Masten, 2008, str. 13). 
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Tabela 1: Povzetek lestvice življenjskih dogodkov, ki povzročajo stres (Holmes, Rahe, 1967; v 

Tušak, Masten, 2008) 

Dogodek Relativna stresnost 

smrt zakonca 100 

razveza 73 

privedba v zapor 63 

smrt ožjega družinskega člana 63 

telesna poškodba ali bolezen 53 

poroka 50 

odpust z delovnega mesta 47 

upokojitev 45 

zdravstvene težave družinskega člana 44 

nosečnost 40 

prihod novega družinskega člana 39 

smrt bližnjega prijatelja 37 

otrok zapusti dom 29 

težave z nadrejenim 23 

sprememba družabnega življenja 18 

dopust 13 

 
Kot je razvidno iz tabele, sta že nosečnost in prihod novega družinskega člana kar precej 

stresna dogodka, bolezen oz. zdravstvene težave družinskega člana pa povzročita še dodaten 

negativen stres, s katerimi se morajo soočiti tudi starši otrok z Downovim sindromom. 

 

2.3.2.3. Glede na trajanje in pogostost – kronični in akutni stres 
 

Kronični, trajni stres predstavljajo npr. nespečnost, utrujenost, pretirano delo, obremenjujoče 

poklicne in družinske vloge, neugodna socialna in finančna situacija, trajno bolezensko stanje, 

zdravljenje, invalidnost (Narava in oblike stresa, 

http://musek.si/Kurikuli/Pedagogi/18%20Osebnost%20stres%20in%20psihi%E8no%20zdravj

e%20ZA%20PEDAGOGE.pdf, 29. 4. 2013). 
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Med akutni stres uvrščamo npr. neprijeten film, nepričakovan in neprijeten dražljaj (zvok, 

hrup, svetloba), izgubo prijatelja in/ali dela, finančno izgubo, prepir, električni udar, nezgode, 

poškodbe, bolezni, operacije itd.  

 

2.3.3. Posledice (dolgotrajnega) stresa 
 

Battison (1999) pravi, da so posledice intenzivnega stresa resne, saj se ne moremo sprostiti, 

začutimo nemoč in stisko, ker ne moremo več izpolnjevati zahtev družbe in posledično lahko 

izgubimo nadzor nad seboj. 

 

Tabela 2: Posledice stresa lahko delimo na 3 skupine simptomov (povzeto po Treven, 2005) 

fiziološki simptomi psihične težave vedenjski odzivi 

bolezni srca družinske težave kajenje 

težave s hrbtenico nespečnost potreba po alkoholu 

rana na želodcu impotenca uživanje drog 

glavobol depresija dovzetnost za nesreče 

rak fobije motnje v prehranjevanju 

kožne bolezni nočne more  

visok krvni pritisk sindrom izgorevanja  

 

Battison (1999) k tem simptomom dodaja še utrujenost, raztresenost, razdražljivost, 

napadalnost in slabo prebavo. 

 

Dolgotrajna izpostavljenost stresu še poslabša položaj, saj »se lahko pojavijo številna duševna 

ali psihološka znamenja: 

• pomanjkanje zbranosti, 

• občutek osamljenosti, 

• manjša zmožnost sprejemanja odločitev, 

• nejasno izražanje in pozabljivost, 

• občutek pobitosti, brezvoljnosti in obupa, 

• občutek frustriranosti in nemoči« (Battison, 1999, str. 16). 
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Vsi ti simptomi zmanjšajo zmožnost obvladovanja stresa in otežijo spopadanje z njim (prav 

tam). 

 

»Dolgotrajen stres je lahko posledica spleta notranjih in zunanjih dejavnikov, kot so: 

• spremembe načina življenja, ki povzročijo negotovost in tesnobnost, 

• slabi odnosi doma ali na delovnem mestu, 

• negativna samopodoba in pomanjkanje spodbud ali nadzora, 

• prizadeta čutila zaradi hrupa, vročine, mraza ali vlage, 

• pritiski skupine ali prevelika gneča, 

• pomanjkanje spodbud zaradi izoliranosti, zdolgočasenosti ali enoličnega dela« 

(Battison, 1999, str. 6). 

 

2.3.4. Dejavniki, ki vplivajo na učinkovito spoprijemanje s stresom 
 

Za Tyrerja (1987; v Tušak, Masten, 2008) je stres individualna izkušnja, saj je pri doživljanju 

le-tega pomembno posameznikovo dojemanje družbenih zahtev in ocena svojih sposobnosti 

za obvladovanje nastalega položaja. Tako je lahko določena situacija za eno osebo prijetna, 

pozitivna, za drugo pa destruktivna in negativna – odvisno od prejšnjih osebnih izkušenj s tem 

stresorjem, trenutnega stanja in človekovih bioloških ter psihičnih značilnosti. 

 

Lazarus in Folkman (1984; v Tušak, Masten, 2008, str. 16–17) menita, da imajo velik pomen 

pri doživljanju stresa predvsem naslednje lastnosti: 

• optimizem in samozaupanje, 

• pozitiven občutek lastne vrednosti, učinkovitosti, 

• interpersonalne spretnosti – ustrezna komunikacija, zmožnost ustvarjanja dobrih 

odnosov z drugimi ..., 

• sproščenost in neobremenjenost, 

• emocionalna stabilnost, 

• motivacijske dispozicije, cilji, vrednote, 

• intelektualne sposobnosti – kognitivna fleksibilnost in kompleksnost, inteligentnost, 

analitične sposobnosti, konkretno mišljenje, 

• socioekonomski status. 
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Tudi Treven (2005) pravi, da človekove osebnostne lastnosti, kot so optimizem, pogum in 

prilagodljivost, pomembno pomagajo pri spoprijemanju s stresom. 

 

Tušak in Masten (2008) ter Battison (1999) menijo, da opora družine in sorodnikov ter 

sodelavcev učinkovito blaži stres, saj lahko poslušajo, usmerjajo, spodbujajo itn.  

 

»Socialna podpora ublaži učinkovanje grozečih dogodkov ali situacij, neustrezna podpora pa 

destruktivnost teh učinkov še dodatno okrepi. Vrsta podpore, ki jo oseba potrebuje, je odvisna 

od situacije, kvalitete in vrste socialnih interakcij ter osebnostnih značilnosti udeležencev« 

(Tušak, Masten, 2008, str. 129). 

 

Payne in Walker (2002; v Tušak, Masten, 2008) pravita, da obstaja veliko vrst opore: 

• opora, ki temelji na informacijah, ki jih nudijo različne skupine za samopomoč, 

• otipljiva opora so aktivnosti drugih, ki jih posameznik zazna kot pomoč, 

• čustvena opora oz. zaznana dostopnost pozornih in ljubečih posameznikov, 

• potrditev oz. sprejemanje in potrjevanje s strani drugih ljudi, 

• socialna vključenost, ki se nanaša na posameznikov sistem vzajemne dolžnosti in 

pomoči. 

 

Johnson (1989; v Tušak, Masten, 2008) meni, da so najbolj ogroženi tisti, ki so izpostavljeni 

večji količini stresa in imajo malo socialne podpore. 

 

»V primeru pozitivnega izida soočanja s stresom je človek zadovoljen, poveča se njegova 

samozavest. Psihološke posledice negativnih rezultatov pa vključujejo anksioznost in 

depresijo. Pri obeh gre za normalen odziv na stres, imata pa lahko močno škodljive posledice, 

če ju posameznik doživlja kot zelo intenzivno ali celo kronično stanje« (Tušak, Masten, 2008, 

str. 79). 
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2.3.5. Lazarus in Folkman: Transakcijski model soočanja s stresnimi situacijami  
 

»Susan Folkman in Richard Lazarus (1980) opredeljujeta spoprijemanje kot proces, ki 

vključuje kognitivne in vedenjske poskuse obvladati, zmanjšati, oziroma vzdržati, notranje 

in/ali zunanje zahteve, ki so nastale kot rezultat stresne situacije« (Lamovec, 1994, str. 85). 

Poleg tega »menita, da je vse v posameznikovem življenju potencialno stresno ter, da stopnjo 

grožnje, ki jo neki dogodek nosi s sabo, določi vsak posameznik s kognitivno oceno« (1984; v 

Tušak, Masten, 2008, str. 14). 

 

Musek (2010, str. 369–370) opisuje njun transakcijski model takole: 

Na prvi stopnji ocenjujemo stresno situacijo. Izide ocenjevanja lahko zvrstimo v tri 

kategorije. Situacijo lahko ocenimo kot neizbežno škodo ali izgubo, kot grožnjo, da bo 

do takšne izgube ali škode po vsej verjetnosti prišlo, ali pa kot izziv, ki nas spodbudi k 

spopadu s stresnim problemom. 

Prvi dve oceni spremlja negativno čustvovanje (strah, razočaranje, depresivnost, 

obupavanje), tretjo oceno pa doživljamo pozitivno [...]. Prvi dve oceni nas psihično 

močno obremenita in vodita k manj uspešnemu ali pa neuspešnemu soočanju s 

stresom: prevladuje predvsem nekonstruktivno, emocionalno reagiranje, pasivnost in 

resignacija. Tretja ocena, izziv, pa vodi k bistveno bolj uspešnem soočanju, k 

aktivnosti, angažiranju, poskusom premagovanja ovir.  

 

Lazarus in Folkman (1984; v Tušak, Masten, 2008, str. 119) navajata, da »prevladujeta pri 

strategijah poravnavanja s stresom dve glavni usmeritvi: 

• Problemsko usmerjenje strategije – gre za kontrolo stresorja in zmanjševanje, blaženje 

ali odpravljanje posledic njegovega delovanja (socialne veščine, strukturiranje). 

• Strategije usmerjene k emocijam – gre za kontrolo čustvenih odzivov (ponovna ocena 

situacije, izogibanje, zanikanje, različni vedenjski postopki ...)«. 

 

Musek (2008, str. 371) pravi, da je »soočanje tem bolj uspešno, čim bolj je usmerjeno k 

premagovanju problema. Manj uspešno je, kadar prevlada čustvena napetost in se usmerimo k 

neposredni razbremenitvi te napetosti (strahu, krivde, jeze) ne glede na prvotni cilj«.  
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Slika 6: Lazarusov model ocenjevanja in soočanja s stresom 

(http://musek.si/Kurikuli/Pedagogi/18%20Osebnost%20stres%20in%20psihi%E8no%20zdra

vje%20ZA%20PEDAGOGE.pdf, 29. 4. 2013) 

 

2.3.6. Strategije spoprijemanja s stresom 
 

Tušak in Masten (2008, str. 119) navajata, da »Folkman in Lazarus opredeljujeta 

spoprijemanje kot proces, ki vključuje kognitivne in vedenjske poskuse obvladati, zmanjšati 

oziroma vzdržati notranje ali zunanje zahteve, ki so nastale kot rezultat stresene situacije«. 

 

»Individualne strategije, ki so se doslej izkazale za uspešne, so redna fizična aktivnost, 

meditacija in druge metode za sproščanje, zdrav življenjski slog in upravljanje časa« (Treven, 

2005, str. 61). 

 

Kot druge metode za sproščanje in zdrav življenjski slog avtorica Treven (2005) navaja jogo, 

zdravstveno hipnozo in avtogeni trening, masažo in aromaterapijo, kognitivne metode ter 

prehrano. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ojo Lea; diplomsko delo 
	  

	   55 

Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis in Green navajajo mehanizme ustreznega 

soočanja s stresnimi zahtevami (1986; v Tušak, Masten, 2008, str. 120), ki so: 

• konfrontacijski coping, 

• distanciranje, 

• samokontrola, 

• iskanje socialne podpore, 

• prevzemanje odgovornosti, 

• beg/izogibanje izhod, 

• načrtno reševanje problema. 

 

Lazarus (v Tušak, Masten, 2008) pravi, da je zanikanje realnosti včasih učinkovito sredstvo 

spoprijemanja s stresom, saj pomaga pri zmanjševanju stresa, ko posameznik dojema situacijo 

kot neobvladljivo. 

 

Battison (v Tušak, Masten, 2008) navaja naslednje pomembne pristope pri spoprijemanju s 

stresom: 

• spreminjanje razmer, 

• izboljševanje zmožnosti za obvladovanje stresa (samopotrjevanje ali sprostitvene 

tehnike), 

• spreminjanje zaznavanja položaja (drugačno dojemanje različnih pritiskov), 

• spreminjanje vedenja in navad. 

 

Tušak in Masten (2008, str. 118) pravita, da se je »pojem spoprijemanja s stresom pojavil v 

dveh usmeritvah«: 

1. Egopsihološka usmeritev – ukvarjajo se s posameznikovimi obrambami in 

strategijami. 

Winstock (1967, v Tušak, Masten, 2008) je ugotovil, da je razvoj nekaterih obrambnih 

mehanizmov pri spoprijemanju s stresom tesno povezan z družinskimi pogoji v zgodnjem in 

poznem otroštvu ter adolescenci, pri realističnih strategijah pa takih povezav ni našel. Pravi, 

da so morda realistične strategije bolj odvisne od stopnje kognitivne razvitosti.  Norma Haan 

je razdelila ego procese v tri vrste – spoprijemanje, obramba, fragmentacija. »Posameznik se 

bo spoprijemal, če more; branil, če se mora in podlegel fragmentaciji, če je v to prisiljen. 

Najustreznejša oblika je spoprijemanje, vendar morajo biti zanj ugodni pogoji. 
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Obrambne reakcije se pojavijo zato, da varujejo posameznika pred fragmentacijo. 

Fragmentacija pa lahko nastopi v skrajnih situacijah« (Tušak, Masten, 2008, str. 118). 

2. Fenomenološko-kognitivna usmeritev – načine spoprijemanja obravnava kot 

specifične odgovore na specifične situacije, zato je učinkovitost načina odvisna od 

tega, ali v določeni situaciji privede do najboljšega možnega izida. Prva predstavnika, 

Lazarus in Folkmanova, menita, da je spoprijemanje kognitivni in vedenjski 

mehanizem za obvladovanje, toleriranje in redukcijo zunanjih in notranjih zahtev ter 

konfliktov med njimi (prav tam). 

 

2.3.7. Spoprijemanje s stresom mater otrok z Downovim sindromom 
 

Za družino je najbolj občutljiv čas ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami in v zgodnjih letih 

njegovega razvoja. Starši, predvsem matere, se takrat soočajo z realnostjo starševstva in nege 

otroka s posebnimi potrebami ter spoznavajo možnosti zgodnje intervencije (Most et al., 

2006).  

 

Norizan in Shamsuddin (2010) navajata, da družine otrok z Downovim sindromom pogosto 

doživljajo višjo stopnjo stresa kot družine otrok z normalnim razvojem, saj je že ob rojstvu 

takojšen stresor dejstvo, da se morajo soočiti z otrokom, ki je popolnoma drugačen od 

njihovih pričakovanj. Šele ko gredo čez proces žalovanja, so sposobni sprejeti otroka s 

posebnimi potrebami.  

 

Raziskava Mosta in sodelavcev (2008) kaže, da se stres v družinah z otrokom z Downovim 

sindromom tekom otrokovega razvoja postopoma celo povečuje, saj je najnižja stopnja 

materinega stresa med otrokovim 12. in 15. mesecem, do 45. meseca pa se bistveno poveča. 

Otrokove boljše kognitivne in jezikovne sposobnosti ter manj nezaželenega vedenja pa 

prispevajo k nižji stopnji stresa. 
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Norizan in Shamsuddin (2010) sta naredila raziskavo, v kateri sta preučevala stopnjo 

starševskega stresa med malezijskimi materami otrok z Downovim sindromom. Na materinski 

stres sta se osredotočila predvsem zato, ker so otrokove primarne negovalke, ki preživijo z 

njim največ časa in posledično doživljajo več stresa kot očetje. 

Avtorja opozarjata na to, da imajo malezijske družine nekoliko drugačno stališče do otrok s 

posebnimi potrebami, poleg tega pa se pomembno razlikujejo v socialnih in verskih normah 

ter pričakovanjih, saj je Malezija večetnična država. Menita, da je zelo pomembno prepoznati 

materinski stres, saj ta vpliva na materino psihično zdravje in na uspeh otrokovega razvoja ter 

rehabilitacije. V raziskavi sta ugotovila, da se malezijske matere pri spoprijemanju s stresom 

najbolj pogosto poslužujejo verske opore, ki jim daje optimizem in moč za aktivno soočanje z 

otrokovo diagnozo ter sprejetje le-te. Pogosto se zgodi, da sprejmejo otrokovo drugačnost kot 

del usode. Redkeje pa se poslužujejo socialne in emocionalne pomoči in opore drugih. 

Ugotovila sta tudi, da so matere, ki so bile ločene ali vdovele, doživljale višjo stopnjo stresa, 

še posebej, če je bil otrok vedenjsko težaven. Medtem ko ekonomski status, starost mater in 

število otrok niso pomembno povezani s količino stresa. 

 

Tanaka in Niwa (1991) sta preučevala adaptacijski proces pri materah otrok z Downovim 

sindromom in ugotovila, da se le-ta nadaljuje še dolgo po prvem šoku, in da so reakcije 

japonskih mater po prvem šoku podobne reakcijam ameriških in britanskih mater. Kljub temu 

pa se odražajo japonske socialne razmere, kot so močna želja po pripadnosti socialni skupini, 

občutek sramu in kulturni faktorji, občutek vdanosti v usodo. 

Na Japonskem je imeti otroka s posebnimi potrebami sramotno za matere in jo posledično 

predrugači ter distancira od socialne skupine, ki ji je prej pripadala. Menijo, da morata biti 

materina ljubezen in trud, da vzgojijo otroka, brezpogojni, hkrati pa nanjo izvršujejo družbeni 

pritisk, zato morajo biti pripravljene na boj in samopodporo. Japonske matere otrok z 

Downovim sindromom se zato pogosto vdajo v usodo. Dejstvo sprejmejo kot usodo, ki je ne 

morejo spremeniti in kontrolirati in le tako lahko ponovno dosežejo stabilnost. 

Dejstvo, da je otrok s posebnimi potrebami na Japonskem smatran kot »tujec« in neuporabna 

oseba, potisne matere v prezaščitništvo. V preteklosti je v ekstremnih primerih to pripeljalo 

do detomora in samomora. 

Razvoj otroka z Downovim sindromom je pomembno vplival na materino psihološko stanje, 

saj so matere doživele še dva intenzivna psihološka šoka, še preden je otrok dosegel šolska 

leta. 
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Prilagoditveni proces je namreč potekal po petih stopnjah: 

1. faza (3 mesece po rojstvu) – prvotni šok zaradi spoznanja, da se jim je rodil z 

Downovim sindromom. Matere poročajo o žalovanju, občutkih jeze, obupa, strahu, 

frustracije in anksioznosti ter zanikanja otrokovega obstoja. Poleg tega pa so 

doživljale še občutek potrebe po zaščiti otroka in občutek kaznovanosti. 

2. faza (1. leto po rojstvu) – mati si opomore po začetnem šoku in prične vzgajati otroka 

kot obveznost. Počasi ponovno postajajo del družbe in se zavedajo materinske vloge 

ter sprejmejo odgovornost za otrokov razvoj. 

3. faza (med 1. in 2. letom) – mati doživi drugi šok, ko opazi otrokov zaostanek v 

razvoju, prične se kritično psihološko stanje izčrpanosti in napetosti. 

4. faza (3. leto po rojstvu) – mati si opomore po drugem šoku ter spremeni kriterije za 

oceno razvoja svojega otroka. Sprejme motnjo in otrokove posebne potrebe, zato je 

zmožna ponovno vzpostaviti mentalno stabilnost in srečo. 

5. faza (po začetku šolanja) – začne se stabilizacija in vzpostavitev novih vrednot, brez 

predsodkov do oseb s posebnimi potrebami. 

Japonske matere otrok z Downovim sindromom so poročale o notranji rasti in razširjenju 

obzorij – njihova negativna izkušnja se je večinoma spremenila v pozitivno, pomembno in 

neprecenljivo izkušnjo. 

 

Hodapp, Ricci, Ly in Filder (2003) menijo, da je lahko vpliv starševstva otroka s posebnimi 

potrebami pozitiven ali negativen, kar je odvisno od staršev, družine in otrokovih značilnosti. 

Starševski stres naj bi bil povezan tako z otrokom kot s staršem. V svoji raziskavi so 

ugotovili, da matere starejših otrok z Downovim sindromom, ki so kazali nezaželeno vedenje 

in slabše socialno funkcioniranje, doživljajo več stresa, posledično menijo, da imajo manj 

starševskih kompetenc in so bolj izolirane od družbe. Matere otrok z Downovim sindromom, 

ki kažejo pozitivno socialno vedenje, pa doživljajo manj stresa in so lažje ter bolje sprejete v 

družbi.  

 

Tako kot prej navedene raziskave različnih avtorjev, navaja tudi Padeliadu (1998), da 

večinoma vse breme oz. skrb za otroka z Downovim sindromom pade na mater, zato te 

doživljajo in kažejo več simptomov stresa kot očetje. Zaradi kontinuirane nege otroka imajo 

manj časa zase, ne razvijajo osebnih interesov in nimajo socialnega življenja. Pogosto 

postanejo depresivne zaradi občutka starševske nekompetentnosti. 
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Tako kot malezijska in japonska, predpostavlja tudi grška kultura, da pripada večji del 

odgovornosti za otrokov razvoj materi. Avtor je v svoji raziskavi ugotovil, da veliko grških 

mater otrok z Downovim sindromom, doživlja čas z otrokom kot zabavo. Kljub temu pa 

pravi, da več časovnih zahtev kot prejmejo, bolj so dovzetne za stres, saj to jemljejo kot 

breme. Večina mater se zave, da imajo same zelo pomembno vlogo v otrokovem razvoju in 

napredku, saj v Grčiji primanjkuje izobraževalnih ustanov, ki bi nudile poln program za 

otroke z Downovim sindromom. Tako zaznajo otrokov napredek kot rezultat lastnega truda, 

kar je zanje nagrada in povračilo za vložen čas in napor. Več časa kot porabijo zanje, bolj so 

navdušene in več stresa doživijo z namenom, da bi otrok lahko še naprej izpolnjeval njihova 

pričakovanja. Grškim materam otrok z Downovim sindromom se nenehno postavlja 

življenjsko vprašanje oz. skrb za otrokovo izobraževanje. Avtor meni, da strokovnjaki včasih 

preveč zahtevajo od staršev in tako nehote povečajo količino stresa. Ugotavlja, da bi matere 

potrebovale več materialov in trening ter pomoč pri izobraževanju svojega otroka z 

Downovim sindromom, saj bi jim le tako lahko olajšali breme in zmanjšali vsakodnevni stres. 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

»Družina je človeški rod, človeška zgodovina in prihodnost v malem. Družina je 

mikrokozmos človeškega makrokozmosa [...]. V njej se posameznik razvija, v njej dosega 

svoj vrhunec, v njej dopolni svoje življenje« (Musek, 1995, str. 128). 

Iz citata razberemo, da Musek v svoji knjigi Ljubezen, družina, vrednote (1995) poudarja, da 

ima družina v otrokovem razvoju in življenju nasploh zelo pomembno vlogo. Vendar tudi 

otrok s svojimi razvojnimi in vedenjskimi značilnostmi vpliva na ostale družinske člane.  

 

Po ekološko-sistemski teoriji Uria Bronfenbrennerja predstavlja družina mikrosistem, 

delovanje katerega je odvisno tudi od ostalih sistemov in makrosistema, ki »vključuje 

ideologijo, politiko, ekonomijo, vrednote in vedenjske vzorce kulture etnične skupine ali 

socialnega razreda« (Pergar Kuščer, 2004, str. 21). 

 

Celoten otrokov razvoj in dogajanje v družini potekata v tesni interakciji z ožjim in širšim 

okoljem, zato lahko samo v zvezi z njim ustrezno interpretiramo spremembe v 

posameznikovem življenju. 

 

Raziskave družin se ne usmerjajo več le na ugotavljanje vloge matere, temveč tudi na 

medsebojni vpliv vseh članov. Nepričakovana diagnoza, kot je Downov sindrom otroka, 

lahko prizadane vse družinske člane in postavi njihovo življenje na glavo. Gre za 

kromosomsko motnjo, zaradi katere imajo značilne obrazne poteze, hipotonično muskulaturo, 

hiperfleksibilne sklepe, občutljivo kožo, redke lase in velik jezik. Downov sindrom je tudi 

najbolj znana oblika mentalne prizadetosti, saj predstavljajo osebe s tem sindromom 20–23 % 

oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (Papalia, Wendkos Olds, Duskin 

Feldman, 2003; Harum, 2008, v Strokovno gradivo, 2008). Zaradi naštetih vizualnih, 

psiholoških in osebnostnih značilnosti živijo pogosto odmaknjeni od vsakodnevnega 

dogajanja, saj jih redko srečamo na raznih družabnih prireditvah. Včasih jih na prvi pogled ne 

opazimo, saj se nekateri starši odločijo za plastično operacijo obraza otroka z Downovim 

sindromom.  
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Za to se odločijo, da bi bil vizualno čim bolj podoben svojim vrstnikom in imel posledično 

manj težav z vključevanjem v družbo. Za starše, predvsem pa za matere, je rojstvo otroka z 

Downovim sindromom nedvomno kritični dogodek, ki prinaša veliko stresa, ki se tekom 

otrokovega razvoja postopoma celo še povečuje (Most, Fidler, Laforce-Booth, Kelly, 2006). 

 
Predstavnica sekcije za Downov sindrom, Alenka Šelih, pravi, da nimamo točnega podatka o 

številu ljudi z Downovim sindromom v Sloveniji, letno pa se rodi med 15 in 18 otrok s to 

kromosomsko motnjo (Kaj je Downov sindrom, 

http://www.bibaleze.si/clanek/otroske_bolezni/kaj-je-downov-sindrom.html, 19. 4. 2013). 

 

V diplomskem delu se zanimam za to, kako se z rojstvom otroka z Downovim sindromom 

soočajo vsi družinski člani – kaj doživljajo in občutijo ob sprejetju diagnoze ter kako se 

spoprijemajo s stresom. So materam pri tem partner in ostali družinski člani ter okolica v 

pomoč ali ne? 

 

Namen diplomskega dela je seznanitev bralca s primeri resničnih izkušenj petih mater, ki 

imajo otroka z Downovim sindromom, in vpogled v njihovo čustveno doživljanje ter soočanje 

s to življenjsko preizkušnjo. Ugotoviti želim, kako pomembno je le-ta vplivala na družinske 

odnose in odnos staršev do strokovnjakov.  

 

To bom raziskala s preučevanjem doživljanja diagnoze, komunikacije s strokovnjaki, 

morebitnih sprememb odnosov v družini in spoprijemanja s stresom družinskih članov, po 

poročanju mater. Način, kako strokovnjaki sporočijo diagnozo staršem, je zelo pomemben za 

soočanje z diagnozo in spoprijemanje s stresom ob tem kritičnem dogodku. Nastali stres je 

lahko kasneje tudi pozitiven, a le, če matere uberejo prave strategije, zato bom v diplomskem 

delu primerjala tudi učinkovitost strategij spoprijemanja s stresom različnih mater. 

 

3.2. CILJ 
 

Cilj diplomskega dela je primerjava strategij spoprijemanja s stresom mater otrok z 

Downovim sindromom ob diagnozi otroka. Na podlagi študije primera petih družin s takim 

otrokom bom prikazala podporo strokovnjakov ter reakcije različnih družinskih članov in 

okolice iz perspektive mater otrok z Downovim sindromom. 
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3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

V diplomskem delu bom skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kdo, kdaj in na kakšen način je staršem oz. materam posredoval otrokovo diagnozo 

Downov sindrom? 

• Ali je staršem oz. materam ustrezal strokovnjakov način sporočanja diagnoze?  

• Kakšen je bil odnos strokovnjakov do staršev kasneje, tekom otrokovega razvoja? 

• Kako je odnos strokovnjakov do staršev vplival na njihovo sprejemanje otrokove 

diagnoze? 

• Kakšne informacije bi starši želeli dobiti od strokovnjakov ob prejetju diagnoze 

Downov sindrom? 

2. Kako so otrokovo diagnozo Downov sindrom od otrokovega rojstva naprej sprejemali 

posamezni družinski člani (predvsem matere)? 

• Kakšna je bila prva reakcija matere in očeta otroka z Downovim sindromom ob 

prejetju diagnoze? 

• Kako se je spreminjalo počutje in občutenje staršev (predvsem mater) do otroka 

tekom njegovega razvoja? 

• Kako je otrok z Downovim sindromom vplival na odnos matere z očetom in ostale 

družinske odnose?  

• Kako so se matere otrok z Downovim sindromom spoprijemale s stresom, katere 

strategije so uporabljale najpogosteje in koliko so bile učinkovite? 

• Kakšna je bila prva reakcija sorojencev ob prejetju diagnoze, da ima njihov 

brat/sestra Downov sindrom? 

• Kako se je sčasoma spreminjal odnos sorojencev do otroka z Downovim sindromom 

(če se je)? 

• Kakšna čustva gojijo sorojenci do brata/sestre z Downovim sindromom? 

3. Kako so otrokovo diagnozo Downov sindrom sprejemali sorodniki in družinski prijatelji ter 

okolica?  

• Kdo in na kakšen način je sporočil sorodnikom in prijateljem novico o otrokovi 

diagnozi?  

• Kakšna je bila prva reakcija sorodnikov in prijateljev ob prejetju otrokove diagnoze? 

• Kako se je spreminjal odnos sorodnikov, prijateljev in ostale okolice do otroka z 

Downovim sindromom tekom njegovega razvoja? 
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• Ali so bili sorodniki in prijatelji v oporo družini oz. materam z otrokom z Downovim 

sindromom?  

• Ali starši menijo, da okolica pomembno vpliva na njihov odnos in vezi z otrokom z 

Downovim sindromom? Zakaj? 

 

Hipoteze, ki se nanašajo na strategije spoprijemanja s stresom: 
1. Matere, ki so prejele diagnozo s strani strokovnjakov, po njihovem mnenju  na 

ustrezen način, so se bolj učinkovito spoprijemale s stresom ob rojstvu otroka z 

Downovim sindromom. 

2. Matere, ki so imele ob prejetju otrokove diagnoze podporo partnerja, so se hitreje 

sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale učinkovitejše strategije spoprijemanja s 

stresom (konfrontacija, sprejemanje odgovornosti, iskanje socialne pomoči, načrtno 

reševanje problemov in pozitivna ponovna ocena). 

3. Matere, ki ob prejetju otrokove diagnoze niso imele podpore partnerja, so se počasneje 

sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale manj učinkovite strategije 

spoprijemanja s stresom (beg/izogibanje, distanciranje, zanikanje). 

4. Matere, ki so imele ob prejetju otrokove diagnoze podporo okolice, so se hitreje 

sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale učinkovitejše strategije spoprijemanja s 

stresom (konfrontacija, sprejemanje odgovornosti, iskanje socialne pomoči, načrtno 

reševanje problemov in pozitivna ponovna ocena). 

5. Matere, ki ob prejetju otrokove diagnoze niso imele podpore okolice, so se počasneje 

sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale manj učinkovite strategije 

spoprijemanja s stresom (beg/izogibanje, distanciranje, zanikanje). 
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3.4. RAZISKOVALNA METODA 
 

3.4.1. Vzorec 
 

Vzorec predstavlja pet družin z otroki z Downovim sindromom, od katerih so trije dečki 

(starost: 5; 7; 17) in dve dekleti (24; 25). 

Vse matere, ki so odgovarjale na vprašanja, so stare od 39 do 60 let. 

 

3.4.2. Pripomočki 
 

• polstrukturiran intervju z osmimi področji osnovnih vprašanj: 

1. sprejetje diagnoze 

2. reakcije obeh staršev 

3. reakcije sorojencev 

4. reakcije in vpliv okolice 

5. vpliv otroka z Downovim sindromom na družino 

6. strokovnjaki 

7. pomoč 

8. mnenje o celotni izkušnji in življenju z otrokom z Downovim sindromom 

 

• Folkman, Lazarusov vprašalnik načinov spoprijemanja s stresom, s pomočjo katerega 

ugotavljamo strategije: 

1. konfrontacija 

2. distanciranje 

3. samokontrola 

4. iskanje socialne pomoči 

5. sprejemanje odgovornosti 

6. beg/izogibanje 

7. načrtno reševanje problema 

8. pozitivna ponovna ocena 
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• diktafon za neposredno beleženje informacij intervjuja 

Da bi vse pridobljene podatke čimbolj natančno in ustrezno interpretirala ter primerjala med 

seboj sem se odločila za avdio snemanje intervjuja z digitalnim diktafonom, s čimer sem se 

izognila nepotrebnemu pisanju med samim intervjujem in izpadu podatkov. 

 

3.4.3. Postopek zbiranja podatkov  
 

Pred začetkom raziskave sem najprej želela pridobiti še več teoretičnega znanja s področja 

družin in otrok z Downovim sindromom ter tega, kako se različne družine soočajo z diagnozo 

otroka. V ta namen sem prebrala nekaj tuje in slovenske literature, ki mi je pomagala razširiti 

že obstoječe znanje o tej temi. 

 

Nato sem se, »oborožena« z znanjem, odločila, da bom izvedla študijo primera, saj gre pri 

študiji za poglobljeno raziskovanje določenega subjekta v kontekstu resničnega življenja (to 

je lahko oseba, kraj, dogodek, pojav). Poleg tega pa temelji na raziskavi in vključevanju 

različnih metod, kjer nas nato dokazi vodijo do zaključkov. Kljub temu, da iz študije primera 

ne moremo posploševati na celotno populacijo, je zelo dobra za pridobitev bogate predstave 

in analitičnih spoznanj o določeni temi (Thomas, 2011). 

 

Tako sem se podala v študijo primera, kjer sem želela spoznati konkretne družine oz. matere 

otrok z Downovim sindromom in njihovo vsakodnevno doživljanje ter spoprijemanje s 

stresom od otrokovega rojstva dalje. Spoznala sem pet mater otrok z Downovim sindromom, 

ki jih bom v nadaljevanju navajala kot mati A, mati B, mati C, mati Č in mati D. 

 

Kot metodo sem izbrala osebni polstrukturirani intervju in vprašalnik za ugotavljanje strategij 

spoprijemanja s stresom. 

 

»Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov /.../ s pogovorno 

komunikacijo, je pogovor med dvema osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, 

postavlja vprašanja, druga (vpraševanec) pa nanje odgovarja« (Sagadin, 1995, Holdstein in 

Gubrium, 2004, v Vogrinc, 2008, str. 99). 
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»Med intervjujem mora biti spraševalec pozoren na vse odzive vprašane osebe, ne samo na 

njene verbalne odgovore, ampak tudi na neverbalno komunikacijo, na njeno vedenje med 

pogovorom, mimiko obraza, ton odgovora in podobno  ...« (Vogrinc, 2008, str. 100). 

 

Intervju, ki poteka tako, da je spraševalec v neposrednem osebnem stiku z vpraševano osebo, 

imenujemo osebni intervju. Slednji lahko traja dalj časa kot telefonski intervju, vprašanja so 

lahko daljša, vpraševani ima več časa za razmislek in odgovarjanje, zato lahko dobimo bolj 

natančne in zanesljive odgovore. 

Pri osebnem intervjuju lažje vzpostavimo medsebojno zaupanje in sproščeno vzdušje, zato je 

tudi bolj primeren in uporaben v primerih, ko želimo spraševati o bolj intimnih, osebnih 

zadevah. Pri izvajanju osebnega intervjuja potrebujemo za pridobitev podatkov več časa kot 

pri telefonskem intervjuju, prav tako je potrebno nekoliko bolj zahtevno načrtovanje in 

njegova izpeljava je lahko malce dražja. Zavedati pa se moremo, da je pri osebnem intervjuju 

večji spraševalčev vpliv na sam potek intervjuja, saj lahko spraševalec vpliva na vprašanca s 

svojo neverbalno komunikacijo (Vogrinc, 2008). 

 

»Polstrukturirani intervju je na polovici, med dvema ekstremoma (to je standardizirani in 

nestandardizirani intervju). Pri omenjenem intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave 

intervjuja, v kateri si postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi 

nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, 

preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja« (Sagadin, 1995, Drever, 1997, 

v Vogrinc, 2008, str. 109). 

 

Thomas (2011) priporoča, naj si pri sestavi polstrukturiranega intervjuja naredimo seznam 

točk, ki nas zanimajo (raje kot specifična vprašanja), saj se tako lahko svobodno in po potrebi 

odločamo, o kateri točki bomo tisti trenutek spraševali. Zaradi te prednosti je najbolj pogosto 

uporabljena vrsta intervjuja pri večini raziskav manjšega obsega. 

 

Tudi Vogrinc (2008) meni, da je polstrukturirani intervju zelo prožna tehnika zbiranja 

podatkov, kjer se lahko uporabi zaprti ali odprti tip vprašanj, pri tem so lahko odgovori 

vpraševanca kratki, lahko pa odgovarja v obliki pripovedi. Poleg tega je uporaben pri študiji 

primera ali na večjih vzorcih, lahko se uporabi kot samostojna tehnika zbiranja podatkov ali v 

kombinaciji z drugimi tehnikami. 
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Poleg polstrukturiranega intervjuja sem izbrala še vprašalnik Načini spoprijemanja s stresom 

(WCQ) I., ki sta ga leta 1988 izdelala Susan Folkman in Richard Lazarus.  

 

»Lestvica ugotavlja, na kakšen način posamezniki razmišljajo in delujejo, kadar se znajdejo v 

različnih stresnih situacijah, ki so del vsakdanjega življenja. Lestvica ne meri spoprijemanja 

kot osebnostnega sloga, temveč kot strategijo, ki jo posameznik uporabi v specifični situaciji« 

(Lamovec, 1994, str. 91). 

 

Avtorja namreč menita, da »so načini spoprijemanja manj odvisni od osebnostnih lastnosti, 

pač pa je odločilnega pomena narava situacije ter ocena o možnosti delovanja« (Lamovec, 

1994, str. 91). 

 

Za potrebe svojega diplomskega dela sem nekaj trditev v njunem vprašalniku oz. lestvici 

spremenila oz. prilagodila naravi situacije – t. j. rojstvu otroka z Downovim sindromom oz. 

prejetju otrokove diagnoze. 	  

 

Lestvica je, kljub mojim manjšim vsebinskim popravkom štirih trditev, še vedno sestavljena 

iz 66 postavk, ki so uvrščene v 8 kategorij3: 

1. Konfrontacija 

2. Distanciranje 

3. Samokontrola 

4. Iskanje socialne pomoči 

5. Sprejemanje odgovornosti 

6. Beg/izogibanje 

7. Načrtno reševanje problemov 

8. Pozitivna ponovna ocena 

 

»Po izvršeni akciji nastopi ponovna ocena, ki nam pove, če je bilo spoprijemanje uspešno, ali 

pa so morda potrebne še nove, dodatne strategije. Ponovna ocena lahko spremeni tako 

primarno kot tudi sekundarno oceno. Če smo npr. grožnjo uspešno obvladovali, se ta lahko 

spremeni v izziv« (Lamovec, 1994, str. 84–85). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Kategorije so povzete po Lamovčevi (1994). 
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Lamovec (1994) navaja naslednje točkovanje opisanega vprašalnika: 

• k strategiji konfrontacije spadajo trditve 6, 7, 17, 28, 34 in 46 (največje možno število 

točk je 6 krat po 3 točke = 18 točk), 

• k strategiji distanciranja spadajo trditve 12, 13, 15, 21, 41 in 44 (največje možno 

število točk je 6 krat po 3 točke = 18 točk), 

• k strategiji samokontrole spadajo trditve 10, 14, 35, 43, 54, 62, 63 (največje možno 

število točk je 7 krat po 3 točke = 21 točk), 

• k strategiji iskanja socialne pomoči spadajo trditve 8, 18, 22, 31, 42 in 45 (največje 

možno število točk je 6 krat po 3 točke = 18 točk), 

• k strategiji sprejemanja odgovornosti spadajo trditve 9, 25, 29 in 51 (največje možno 

število točk je 4 krat po 3 točke = 12 točk), 

• k strategiji bega oz. izogibanja spadajo trditve 11, 16, 33, 40, 47, 50, 58 in 59 

(največje možno število točk je 8 krat po 3 točke = 24 točk), 

• k strategiji načrtnega reševanja problema spadajo trditve 1, 26, 39, 48, 49 in 52 

(največje možno število točk je 6 krat po 3 točke = 18 točk), 

• k strategiji pozitivne ponovne ocene spadajo trditve 20, 23, 30, 36, 38, 56 in 60  

(največje možno število točk je 7 krat po 3 točke = 21 točk). 

»Ostalih trditev ne točkujemo. Seštejemo število točk za vsak način spoprijemanja. Visoko 

število točk pomeni izrazito uporabo določenega načina« (Lamovec, 1994, str. 125). 

 

Za potrebe obdelave podatkov sem spremenila ocene za trditve iz: 

• 0 v 1 (sploh ne), 

• 1 v 2 (delno) 

• 2 v 3 (v precejšnji meri) 

• 3 v 4 (pretežno). 

 

Posledično se je spremenilo tudi možno število točk pri vsaki posamezni strategiji 

spoprijemanja s stresom: 

• konfrontacija – 24 možnih točk, 

• distanciranje – 24 možnih točk,  

• samokontrola – 28 možnih točk,  

• iskanje socialne pomoči – 24 možnih točk, 

• sprejemanje odgovornosti – 16 možnih točk,  
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• beg/izogibanje – 32 možnih točk, 

• načrtno reševanje problema – 24 možnih točk,  

• pozitivna ponovna ocena – 28 možnih točk. 

 

Starše sem najprej seznanila z raziskovalnim namenom diplomskega dela, jim povedala, da je 

anonimnost zagotovljena (razen, če želijo drugače) in jih prosila za sodelovanje. 

 

Intervjuji z materami otrok z Downovim sindromom so potekali individualno na različnih 

lokacijah v maju 2013. Kot sem že zapisala, sem celotne intervjuje zvočno posnela z 

diktafonom zato, da sem se izognila vmesnemu pisanju in se lažje skoncentrirala na 

poslušanje izkušnje staršev, katere sem spodbujala, da so čim več prosto govorili oz. po 

potrebi dodajala vprašanja. Po končanem intervjuju sem sodelujoče zaprosila za izpolnitev 

prirejenega vprašalnika, da bi izvedela v kolikšni meri se strinjajo oz. nestrinjajo s 66 

trditvami, na podlagi katerih sem s kvantitativno analizo določila strategije spoprijemanja s 

stresom. 

 

3.4.4. Postopek obdelave podatkov  
 
Po opravljenih srečanjih z materami otrok z Downovim sindromom sem naredila transkripcijo 

odgovorov iz diktafona. Odgovore sem razvrstila v pomenske kategorije in naredila 

kvalitativno analizo tako, da sem jih medsebojno analizirala glede na raziskovalna vprašanja 

ter dostopno literaturo. Primerjave različnih strategij spoprijemanja s stresom sem prikazala 

kvantitativno, na ravni opisne statistike (povprečnih vrednosti in standardnih odklonov). 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1. KVALITATIVNA ANALIZA POMENSKIH KATEGORIJ 

POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 
 

V tem poglavju sem na podlagi transkripcije vseh odgovorov petih mater, odgovore razvrstila 

v osem pomenskih kategorij in naredila kvalitativno analizo tako, da sem jih medsebojno 

analizirala glede na raziskovalna vprašanja ter dostopno literaturo.  

 

4.1.1. Splošni podatki o materah otrok z Downovim sindromom 
  

Tabela 3: Podatki o materah in njihovih otrocih z Downovim sindromom  

 Mati A Mati B Mati C Mati Č Mati D Povprečna 
starost 

Starost matere 39 let 47 let 47 let 60 let 48 let 48,2 let 

Starost matere 
ob rojstvu 
otroka 

22 let 40 let 42 let 35 let 24 let 32,6 let 

Spol in starost 
otroka z 
Downovim 
sindromom 

moški 
spol, 

 
17 let 

moški 
spol, 

 
7 let 

moški 
spol, 

 
5 let 

ženski 
spol, 

 
25 let 

ženski 
spol, 

 
24 let 

 
/ 
 

15,6 let 
 

Iz tabele je razvidno, da so bile v vzorec zajete matere različnih starosti (od 39 do 60 let), ki 

so rodile otroka z Downovim sindromom pri različnih starostih (od 22 do 42 let). Dve materi 

sta bili stari manj kot 25 let (22 oz. 24), tri matere pa so bile starejše od 35 let. Glede na tako 

majhen vzorec ne morem posplošiti na celotno populacijo in reči, da narašča možnost za 

rojstvo otroka z Downovim sindromom s starostjo mater, lahko pa potrdim, da sovpada z 

ugotovitvijo Cunninghama (1999) in Halderjeve (2010), ki pravita, da je tveganje mater starih 

od 20–25 let približno 1:2000, 35 let 1:800, nato pa so možnosti tveganja do 1:45 ali več pri 

starosti matere 45 let. 
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4.1.2. Sprejetje diagnoze 
 

»Ali ste izvedeli za otrokovo diagnozo med nosečnostjo ali po porodu?« 

 

Vseh pet mater otrok z Downovim sindromom je za otrokovo diagnozo izvedelo po porodu. 

Mati B je izvedela za diagnozo 10 dni po porodu; matere C, Č in D nekaj mesecev po 

otrokovem rojstvu; mati A pa šele pri treh letih otrokove starosti. 

Pri materah C, Č in D testi prenatalne diagnostike niso pokazali nobenih znakov Downovega 

sindroma, zato so bile po prejetju diagnoze oz. ob rojstvu otroka še bolj presenečene oz. 

šokirane. 

Mati B je zavrnila amniocentezo, saj bi jo lahko opravljala šele v 5. mesecu nosečnosti, ko je 

imela že močan stik z otrokom in ga ni želela splaviti, saj meni, da bi bil to že detomor. 

Mati C pa se zaradi pretekle negativne izkušnje, ko je zaradi amniocenteze izgubila otroka v 

drugi nosečnosti, ni odločila za amniocentezo. Po zdravnikovem priporočilu je opravila le 

ultrazvok pri zelo izkušenemu ginekologu, vendar ta ni ugotovil nobenih nepravilnosti v 

razmerju prstov ipd., zato je otroka donosila. Pravi, da ne ve, kako bi se odločila, če bi že v 

času nosečnosti izvedela za otrokovo diagnozo – o tem se ni nikoli spraševala ali razmišljala. 

 

»Kdo vam je posredoval diagnozo? Na kakšen način? Ali menite, da je bil to ustrezen 

način? Zakaj da/ne?« 

 

Matere A, Č in D so bile deležne podobnega oz. enakega načina posredovanja diagnoze – 

izvid z diagnozo so prejele po pošti na domač naslov. 

Mati A pripoveduje, da zdravniki ob rojstvu niso takoj posumili, da gre za Downov sindrom, 

čeprav je imel poševne oči in nižjo oceno Apgar (7–8). Tako, da sta z možem začela sama 

»ugotavljati« diagnozo, ker se je otrok kasneje plazil, kasneje samostojno sedel in dalj časa ni 

shodil ter spregovoril. Šele pri treh letih je pediatrinja ugotovila, da ima otrok počasnejše 

reflekse in jih napotila v Postojno na kromosomsko analizo. Izvide so prejeli čez približno 

dva tedna po pošti tako, da jim diagnoze ni sporočil noben strokovnjak. Zapisana je bila le 

diagnoza trisomija 21 in poziv, naj se oglasijo pri pediatrinji. Takšen pristop se ji zdi čuden in 

neustrezen, saj tisti trenutek ni mogla zastaviti vseh vprašanj in dobiti želenih informacij.    
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Tudi mati Č je za sum in nato za diagnozo Downov sindrom izvedela na grozen način. Tri dni 

po porodu je v sobi z ostalimi sedmimi novopečenimi mamicami izvedela, da je z njenim 

otrokom nekaj narobe. Zdravnica je nato poklicala še njenega moža in jima v posebni sobi 

pokazala, da morda gre za Downov sindrom ter ju pustila v dvomih. Nato so hčerki pri 6. 

mesecih vzeli kri in jima po pošti na dom poslali izvide. Skupaj z možem sta šla takoj na 

pogovor k zdravniku, da bi izvedela več informacij, ta pa jima je odgovoril nekako takole: 

»Hodila bo, govorila bo, fakultete ne bo končala, matematike ne bo znala.«. Zanju je bil to 

popolnoma neustrezen način posredovanja diagnoze in informacij, ki bi jih pričakovala od 

nekega strokovnjaka, ki ima vsakodneven stik s starši. Porodničar ji je celo rekel, če jo bo 

dala v zavod, ker je prizadeta. S strokovnjaki ima zato izredno slabe izkušnje. Svetovala bi 

jim, naj pri posredovanju diagnoze na lep način opišejo sindrom in na bolj občutljiv način 

podajo še ostale informacije ter nasvete.   

Prav tako je tudi mati D najprej izvedela le za sum na Downov sindrom, ker hčerka ni kazala 

vseh znakov – imela le velik in širok jezik ter kratke in debelejše prste. Tako kot materi A in 

Č, je tudi sama šele kasneje (po opravljenih krvnih preiskavah) prejela diagnozo domov po 

pošti, kar se ji ne zdi popolnoma neustrezno, saj meni, da je vseeno kako posredujejo 

diagnozo – v vsakem primeru je to velik šok.  

 
Materi B in C sta bili deležni osebnega posredovanja diagnoze, vendar je bil pri materi B 

način nekoliko bolj ustrezen, pri materi C pa izredno negativističen. 

Mati B je za sum na Downov sindrom izvedela, ko ga je prvič videla na Kliničnem centru v 

Ljubljani, saj so ga po porodu takoj odpeljali v Ljubljano. Primarij iz kliničnega centra ji je 

rekel nekako tako: »Zakaj pa niste prišla prej k meni, bi ga ven popraskal, pa ne bi imela sedaj 

teh problemov?«. Pravi, da so bili drugi strokovnjaki, veliko bolj človeški. Kasneje jima je 

diagnozo potrdil zdravnik, ki je sina prevzel in opravil vse preiskave. Zdravnik je diagnozo 

sporočil kot nekaj čisto običajnega, nič groznega in zato sta z možem to tudi tako vzela. Meni, 

da je bil to ustrezen način. Njej ni izgledal čisto nič drugačen od drugih, zato mu sprva ni niti 

verjela, vendar se je kasneje sprijaznila z diagnozo. 

Mati C pravi, da jima je z možem diagnozo posredovala zdravnica (ne spomni se točno, ali je 

bila genetičarka ali ne), in sicer na izredno negativen in neustrezen način. Diagnozo je 

povedala z mrkim obrazom in turobnim glasom ter rekla, da bo otrok z razvojem vedno ostal 

na starosti do 5 let. Zato bi strokovnjakom svetovala, naj ob sporočanju takšne diagnoze 

obdržijo zase svoja čustva in povejo le dejstva ter se nato umaknejo, če niso sposobni biti 

staršem v oporo. 
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Kljub temu, da je Skotko v svoji raziskavi (Jurišić, v Strokovno gradivo, 2008) ugotovil, da se 

je način sporočanja diagnoze staršem v zadnjih letih izboljšal, se torej še vedno najdejo 

primeri, ko je diagnoza sporočena na popolnoma ali delno neustrezen način, kar potrjujeta 

predvsem primera matere B in C, ki sta svoja otroka z Downovim sindromom rodili leta 2005 

in 2007. 

Na podlagi informacij lahko potrdim Skotkotovo ugotovitev, da izve le približno tretjina 

mater otrokovo diagnozo osebno, ostali dve tretjini mater pa v nenavzočnosti partnerja – od 

petih primerov, sta le dve materi izvedeli diagnozo osebno. 

Prav tako lahko potrdim Skotkotove ugotovitve oz. priporočila (2005), ko pravi, naj 

strokovnjaki informacije povedo osebno, v navzočnosti obeh staršev, saj doživljajo matere 

telefonska in pisna sporočila večinoma izjemno negativno (kar je opazno pri materah A, Č in 

D). Poleg tega je pomembno, da skrbno izberejo izraze in se izogibajo negativnim sporočilom 

(predlog matere C) ter značilnosti sindroma predstavijo stvarno, občutljivo in točno (predlog 

matere Č), hkrati pa ponudijo sodobne informacije o Downovem sindromu (predlog matere 

A). Z njegovimi priporočili se strinjajo tudi vse matere, ki so sodelovale pri mojem intervjuju.	  

 

4.1.3. Reakcije obeh staršev 
 

»Kako ste sprejeli dejstvo, da ima vaš otrok Downov sindrom? Kakšna je bila vaša prva 

reakcija? Kaj ste občutili pri tem? Kako se je spreminjalo vaše počutje in občutenje do 

otroka tekom njegovega razvoja?« 

 

Za vse matere je bilo prejetje otrokove diagnoze Downov sindrom šok, vendar so se s tem 

dejstvom kar kmalu sprijaznile in otroka popolnoma sprejele, nekatere že takoj v času 

nosečnosti, druge po rojstvu. Vsaka pa poroča o nekoliko drugačni izkušnji, občutjih in 

načinu soočanja s to motnjo tekom otrokovega razvoja. 

Za mati A je bilo prejetje diagnoze po treh letih od otrokovega rojstva še vedno šok, čeprav je 

vedela, da zaostaja v razvoju. Na začetku ji je bilo zelo težko in ji ni bilo vseeno, ampak se je 

sčasoma sprijaznila. Nikoli ni zanikala otrokove diagnoze, pač pa ga je sprejela takega kot je. 

Spominja se, da je bila situacija ob njegovem rojstvu in po njem težka, stresna, saj je imel sin 

zdravstvene težave. Največ podpore so ji nudile mama, sestra, svakinja in prijateljice. Pravi, 

da postajajo stvari tekom razvoja (predvsem od 10. leta naprej) veliko lažje, saj se spreminja 

in umirja. 
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Mati B sprva ni vedela, kaj je to kromosomska okvara, zato je bila čisto šokirana. Najprej se 

je začela okvarjati z otrokovo prirojeno težko srčno okvaro (AV kanal) in šele, ko je preživel 

operacijo srca, se je začela ukvarjati z Downovim sindromom. Pravi, da je bilo prvih 5 

mesecev zelo napornih in stresnih, saj se je boril za življenje. Bil je namreč kot rastlinica, ker 

ni mogel jesti. Downov sindrom ji ni predstavljal »hujše groze«, ker ji je pomembnejše 

otrokovo življenje in je že prej spoznavala drugačne ljudi. Otroka je sprejela takoj, že v času 

nosečnosti. 

Tudi mati C poroča, da ji je bilo sprva zelo težko, vendar je sama reagirala na stres tako, da je 

poiskala čim več informacij v različni literaturi in odšla na pogovor psihologinjo. Pravi, da je 

imela že v nekaj dneh vse informacije kot strokovnjaki za Downov sindrom – kakšna je 

prognoza, katere bolezni so pogostejše, koliko časa živijo ... Naredila je torej točno to, kar 

svetuje Cunningham (1999), in sicer, da se starši poglobijo v bistvo sindroma in iščejo načine, 

kako lahko pomagajo otroku, zato je bila uspešna tudi pri spoprijemanju z diagnozo in 

sprejemanju otroka. Poslužila se je tudi polletne psihoterapevtske obravnave, ki ji je zelo 

pomagala pri premagovanju depresivne reakcije. Pravi, da ni imela samomorilskih misli, 

imela pa je delno zoženo zavest, saj so se ji porušila vsa pričakovanja in upi, da bi imela 

zdravega otroka. Pravi, da se moraš soočiti z izgubo. Počutila se je, kot da bi doživela smrt, 

zato zanjo tretji porod ni pomenil sreče. Vseeno pa pravi, da se počasi sprijazniš, saj so otroci 

z Downovim sindromom izredno »luštni«, prijazni in empatični, tako da z njimi ni težko, saj 

so bolj prisrčni kot normalni otroci.  

Mati C je dober primer tega, kar opisujeta Norizan in Shamsuddin (2010), ko pravita, da je že 

ob rojstvu stresor dejstvo, da se morajo soočiti z otrokom, ki je popolnoma drugačen od 

njihovih pričakovanj, saj poroča o notranji smrti in izgubi.  

Tudi mati Č je bila sprva v šoku in nekaj časa je vse skupaj premlevala. Po enem letu pa je 

hčerko popolnoma sprejela in že od samega začetka ni delala razlik med otroci. Zanjo je bila 

hčerka normalen otrok, ki je počel vse, kar počnejo zdravi otroci – delala je torej po predlogu 

Halderjeve (2009), ki pravi, naj ravnajo z dojenčkom z Downovim sindromom tako, kot bi 

ravnali z normalnim otrokom. Nikoli ni čutila zanikanja, zavračanja njene motnje. Tekom 

razvoja je imela težave le, ko jo je želela vpisati v redni vrtec, saj to sprva ni bilo mogoče. Po 

pogajanjih s socialnimi delavci jo je vendarle vključila v redni vrtec, kjer jo je enkrat na teden 

obiskovala specialna pedagoginja. Sicer pa pravi, da z njo ni bilo nobenih težav, saj je bila 

edina, ki se je zahvalila za hrano, pripravila in pospravila mizo, pometla itd., pa tudi v igro z 

vrstniki se je vključila normalno. 
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Mati D je na diagnozo reagirala burno, saj je morala dobiti injekcijo za pomiritev, ker ji je 

bilo tako hudo. Pravi, da takega dejstva ne moreš takoj dojeti in sprejeti (o tem govori tudi 

Cunningham, 1999). Sama je nekaj časa zvečer samo razmišljala o tem, kaj bo, ko bo zrasla, 

kako se bodo drugi obnašali do nje ipd. Potem se ji je nekega večera zgodil čudež. Imela je 

občutek, kot da bi Bog govoril z njo in ji rekel, če nadaljuje tako, bo vedno slabše zanjo in za 

otroka. Od te noči se je vse spremenilo in na vse gleda drugače. Sicer pa je hčerko sprejela že 

takoj po porodu, a se ji je sprva smilila, kljub temu pa jo imajo zelo radi. 

 

Dobljeni odgovori petih mater nasprotujejo ugotovitvam Teodorovića (1986), ki pravi, da 

lahko po diagnosticiranju otrokove motnje sledi popolno odklanjanje s strani staršev, saj 

sodelujoče matere svojih otrok z Downovim sindromom niso nikoli odklanjale, temveč so jih 

kar hitro sprejele takšne, kot so. Mati B pa potrjuje njegovo trditev, da starši pogosto upajo, 

da bo otrok »ozdravel«, saj sama sprva ni verjela zdravnikovim besedam in je upala, da bo 

bolje. 

 

Odgovori mater se prav tako ne skladajo z ugotovitvami Gralikerja, Farmelee in Kocha (1959, 

v Teodorović, 1986), ki so ugotovili, da skoraj polovica staršev občuti krivdo in sram zaradi 

motnje v duševnem razvoju, tretjina pa jih izraža skrb glede materialnih stroškov in kako 

bodo na novico odreagirali prijatelji in sorodniki. Štiri matere od petih ne poročajo o tem, da 

bi občutile sram oz. krivdo (le materi C so takšne občutke vzbujali moževi sorodniki), nobena 

mati ni bila zaskrbljena zaradi stroškov in le mati D je bila nekoliko zaskrbljena glede 

morebitnih reakcij okolice in sprejetja hčerke v družbi. 

 

Na podlagi dobljenih informacij pa lahko potrdim trditev Mosta in sodelavcev (2006), da je za 

družino najbolj občutljiv čas ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami in v zgodnjih letih 

njegovega razvoja, saj se morajo predvsem matere soočiti z realnostjo starševstva in nege 

otroka s posebnimi potrebami. 

 

Večina vprašanih mater ne potrjuje dejstva, da bi se tekom otrokovega razvoja stres 

postopoma povečeval, kot so v svoji raziskavi to ugotovili Most in sodelavci (2008). 

Pravzaprav pravijo, da jim je sčasoma bilo vedno lažje shajati z otrokom z Downovim 

sindromom. Mati A pa pravi, da je na to vplivala tudi sprememba v otrokovemu vedenju – od 

hiperaktivnega, nezaželenega vedenja k umirjenemu, zaželenemu vedenju. 
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»Kakšna je bila reakcija partnerja, ko je izvedel za diagnozo? Kako se je soočal z otrokovo 

diagnozo kasneje?« 

 

Partnerji mater otrok z Downovim sindromom so na otrokovo diagnozo različno odreagirali, 

vendar so bili materam vsi v oporo in pomoč. 

Matere A, B in D poročajo, da pri partnerju oz. možu ni bilo posebne reakcije, saj je otroka 

hitro sprejel in se situaciji prilagodil. Mati B pravi, da je njen mož otroka morda celo prej 

sprejel kot ona, kar je za moškega zelo nenavadno. 

Mati C pravi, da je bil njen mož zelo žalosten. Najprej sta se skupaj zjokala in objela. Pravi, 

da ima mož zelo rad otroka, tako kot ona, saj sta imela prenatalni stik in še zdaj je ta navezava 

zelo močna. 

Mož matere Č je bil tiho. Nikoli se nista pogovarjala o tem in nobenemu nič razlagala. Sicer 

pa sta diagnozo oba sprejela v redu in otroka sprejela takega kot je. 

 

»Ali sta s partnerjem izražala čustva in kako, na kakšen način?« 

 

Matere so s svojimi partnerji različno izražale čustva.  

Mati A se je pogovarjala tako z možem, kot tudi z drugimi – npr. z mamicami z istimi 

problemi, medicinskimi sestrami, strokovnjaki in vzgojitelji, učitelji v vrtcu in šoli itd., saj je 

bolj odprtega tipa kot mož. Ta je sicer izražal čustva, ampak ni imel nekih stikov z drugimi in 

možnosti za pogovor.  

Mati B se je s partnerjem zelo povezala, ko sta se 5 mesecev skupaj borila za življenje otroka. 

Pravi, da je v času, ko je sin vsak dan hiral zaradi okvare srca, mož cele noči hodil gor in dol z 

otrokom v naročju in ga hranil, ona pa čez dan. Tako da sta se nenehno podpirala in 

pogovarjala ter uspešno sodelovala.  

Materi C in D sta se z možema razjokali in pogovorili ter tudi kasneje vse težave reševali s 

pogovori. 

Le mati Č je poročala o tem, da z možem nista posebno izražala čustev. Sama se je razjokala 

le v bolnišnici, ko je izvedela diagnozo, potem pa ne več.  
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»Ali je otrok z Downovim sindromom povzročil večjo ali manjšo povezanost med vama s 

partnerjem? Kako se ta kaže oz. se je kazala?« 

 

Matere poročajo o različnih vplivih otroka z Downovim sindromom na odnos s partnerjem. 

Le mati Č pravi, da otrok ni nikakor vplival na odnos z možem in, da je bilo vse enako, kakor 

pred rojstvom hčerke z Downovim sindromom. 

Mati A pravi, da ju je otrok najprej bolj povezal, nato oddaljil, kasneje pa spet povezal, 

vendar ju je predvsem oddaljil. 

Podobno pravi mati C, ki meni, da ju je otrok nekoliko oddaljil, ker so njegovi sorodniki 

reagirali negativistično in s svojim mnenjem vplivali nanj. Vzbujali so ji občutek krivde, ker 

je rodila takega otroka, kar ji je otežilo proces sprejemanja otroka. 

Primer matere C potrjuje ugotovitev Restouxove (2010), ki pravi, da so težave pri izražanju 

občutij z besedami, nerodna vprašanja in občutek krivde viri sporov med družinskimi člani. 

Materi B in D pa poročata ravno obratno – otrok z Downovim sindromom je povzročil večjo 

povezanost med partnerjema, saj sta preživela več časa skupaj in skupaj skrbela za otroka ter 

uspešno sodelovala. O tem, da vnese rojstvo otroka v odnos med partnerjema veliko novosti, 

ki obogatijo njuno življenje poroča tudi Musek (1995). 

 

4.1.4. Reakcije sorojencev 
	  

V vzorcu petih mater otrok z Downovim sindromom je samo mati A imela enega otroka, zato 

ni odgovarjala na vprašanja o reakcijah sorojencev. Ostale matere imajo dva ali več otrok. 

  

»Kdo je sorojencem povedal, da ima njihov brat/sestra Downovim sindromom? Kako so 

sorojenci sprejeli sestro/brata z Downovim sindromom? Ali so oz. vas sorojenci posnemajo 

v odnosu do člana z Downovim sindromom? Kakšna čustva menite, da prevladujejo pri 

sorojencih – pozitivna ali negativna? Zakaj?« 

 

Mati B pravi, da sta hčerki novico sporočila skupaj z možem; medtem, ko je mati D to storila 

sama (hčerka je bila takrat stara 7 let); mati Č pa ni nič razlagala ostalim sorojencem, saj je 

svojo hčerko z Downovim sindromom vedno obravnavala kot »normalnega« otroka. Meni 

najbolj zanimiv način je ubrala mati C, ki pravi, da se sicer ne spomni, kdaj je starejšemu sinu 

povedala za bratovo diagnozo, spomni pa se, da je to storila s pomočjo anatomskega atlasa. 
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Pravi, da je bil sin najprej ljubosumen, češ, zakaj pa ima on več kromosomov, nato pa mu je 

razložila, da to ni tako dobro, ker mu upočasnjuje razvoj. Sedaj, pri sedmih letih pravi, da je 

škoda, ker ima brat Downov sindrom, ker bi se lažje in lepše igral, če bi bil zdrav, kljub temu 

pa ga ima zelo rad.  

 

Mati C meni, da kljub temu, da ga je sin sprejel, bo prišel v obdobje, ko se ga bo sramoval, 

ampak to je normalno in se mora enkrat zgoditi. 

Mati B, ki je hčerki sporočila novico skupaj z možem, pravi, da ga ima starejša hčerka od 

vsega začetka izjemno rada in skupaj imata trden prijateljski odnos. Hkrati pa meni, da je na 

to vplivalo predvsem dejstvo, da so sina povsod vsi toplo sprejeli, zato tudi hčerka ni imela s 

tem nobenih problemov. Problem, da nastane samo tam, kjer družba takšnega otroka ne 

sprejme. 

Mati Č, ki sinu ni ničesar razlagala, pravi, da jo je ravno zaradi starševskega enakovrednega 

obravnavanja vzel za sebi enako in jo sprejel. Vedno jo je imel zelo rad, skrbel za njo in bil 

zelo navezan nanjo, tako da ni bilo nikoli nobenih problemov. Pravi, da jo tudi sinovi prijatelji 

in prijatelji mlajše hčerke odlično sprejemajo. 
Mati D pa poroča o tem, da starejša hčerka sprva ni takoj popolnoma sprejela sestre z 

Downovim sindromom, saj ni razumela, kaj to pomeni. Postopoma pa jo je dokončno sprejela 

in imela zelo rada ter jo tudi povsod peljala s seboj – v disko, kino itd. 

 

Vse matere (razen mati A, ki ni odgovarjala na ta sklop vprašanj) se strinjajo, da jih sorojenci 

posnemajo v odnosu do člana z Downovim sindromom in ga popolnoma sprejemajo.  

 

Prav tako vse matere menijo, da pri sorojencih prevladujejo pozitivna čustva, mati B dodaja, 

da celo nekoliko pedagoška, saj želi hčerka mlajšega brata z Downovim sindromom tudi malo 

(pre)vzgojiti. Ta pozitivna čustva prevladujejo zato, ker otroci z Downovim sindromom 

veliko dajejo okolici in jih sproti učijo novih vrednot. Vsi sorojenci se med seboj zelo dobro 

razumejo in sodelujejo. 

	  

Odgovori vseh mater potrjujejo sklep Skotkota in Levina (2006, v Strokovno gradivo, 2008), 

da imajo sorojenci v odnosu do brata/sestre z Downovim sindromom tako pozitivna kot 

negativna čustva, vendar prevladujejo predvsem pozitivna, saj jim dajejo občutek notranjega 

bogastva. Hkrati potrjujem trditev Hannah in Midlarsky (2005, v Strokovno gradivo, 2008), 

da sorojenci pomagajo otroku z Downovim sindromom in so jim lahko čustvena opora.  
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Dobljene informacije pa ne potrjujejo dejstva, ki ga navajata Neubauer Gogala in Skrušny 

Babin (2005), da so čustva sorojencev spremenljiva - od ljubosumja, sovraštva do ljubezni, 

saj matere poročajo predvsem o ljubečem odnosu sorojencev. Kljub temu, da je bil starejši sin 

matere C sprva »ljubosumen«, ker ima brat več kromosomov kakor on, je kar kmalu 

spremenil svoje mnenje in v tem primeru ni šlo za pravo ljubosumje. V nobenem primeru pa 

matere ne poročajo o sovražnih čustvih.  	  

	  

4.1.5. Reakcije in vpliv okolice 
 

»Kdo je povedal sorodnikom in prijateljem, da ima otrok Downov sindrom? Kakšna je bila 

reakcija sorodnikov in prijateljev? Kakšen je zdajšnji odnos sorodnikov in prijateljev do 

vaše družine?« 

 

Matere A, B, C in D so sorodnikom in prijateljem sporočile diagnozo skupaj z možem, le mati 

Č z možem ni nobenemu nič razlagala o otrokovi motnji. Mati A poroča o tem, da se je med 

prijatelji novica tudi sama razvedela, s tem se strinja tudi mati C, ki pa meni, da čisto 

vsakemu vendarle ne poveš za otrokovo diagnozo.  

Ti podatki so v nasprotju s Cunninghamovo (1999) ugotovitvijo, da pade naloga obveščanja 

sorodnikov in prijateljev običajno na očeta. 

Prav tako lahko rečem, da neustrezen način sporočanja diagnoze staršem (s strani 

strokovnjakov) v teh petih primerih ni posebej negativno vplival na to, kako so starši sporočili 

diagnozo svojim sorodnikom in prijateljem, kar ne podpira trditve Jurišićeve (2009). 

 

Večina mater presenetljivo poroča o tem, da so sorodniki in prijatelji normalno, ne preveč 

burno odreagirali na otrokovo diagnozo, le v enem primeru je bilo nekoliko drugače. 

 

Mati A pravi, da ni bilo posebnih, omembe vrednih reakcij, saj so vsi sorodniki in večina 

prijateljev to novico dobro sprejeli in jim stali ob strani. Manjši krog prijateljev pa se je 

oddaljil in nehal negovati skupne stike. 

Tudi mati B pravi, da sta z možem novico sporočila v en glas in rekla, da ne glede na to, kaj je 

z njihovim sinom narobe, radi ga imajo takega, kot je – to so vsi spoštovali in ga brez težav 

sprejeli. Njihov krog prijateljev se ni zožil, ampak razširil, saj so začeli spoznavati še druge 

družine z otroki z Downovim sindromom. 
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Mati D poroča o tem, da so nekateri ob prejetju novice sicer rekli npr. kaj prav to se vam je 

moralo zgoditi ipd., vendar so kasneje hčerko vsi normalno sprejeli (tako sorodniki, kot 

prijatelji).  

Mati C se spominja, da je bila reakcija njenih sorodnikov veliko boljša in sprejemljivejša, kot 

od moževih sorodnikov, ki so bili izredno negativnistični in odklonilni. Sama se je težko 

soočala s kritikami moževih sorodnikov, saj so ji vzbujali občutke krivde, zaradi česar ji je 

bilo še težje pri procesu sprejemanja otroka. O tem, da se je staršem težko soočiti s kritikami 

in vprašanjih drugih ljudi, je pisala tudi Restouxova (2010). Mati C še dodaja, da so imeli 

njeni sorodniki nekoliko več neznanja, ker niso poznali točnih dejstev in so imeli le neko 

okvirno predstavo o tem sindromu, vendar so otroka kljub temu zelo hitro sprejeli. 

Mati Č pravi, da so svojo hčerko z Downovim sindromom vzeli kot enako drugim, zdravim 

otrokom in zato je delala vse, kar lahko delajo normalni otroci. Z možem nista nikomur nič 

razlagala, zato so bili tako sorodniki kot prijatelji sprva šokirani, ko so jo videli – niso vedeli, 

kako se obnašati in kaj reči, a ko so videli, da se starša normalno obnašata do nje, so ju 

posnemali in se normalno obnašali ter jo sprejeli. S svojo izkušnjo potrjuje mnenje Halderjeve 

(2009), ki pravi, da takoj, ko bodo starši pokazali, da otroka sprejemajo takega kot je, bodo 

tudi drugim olajšali sprejemanje drugačnosti. 

 

Matere A, B, Č in D pravijo, da skupaj s sorodniki in prijatelji dobro sodelujejo, sorodniki 

skrbijo zanje in za otroka ter ga odlično sprejemajo takega kot je. Večina še naprej neguje 

stike s prijatelji, saj so se le redki odmaknili, ker niso vedeli, kako sprejeti takega otroka. Mati 

C pa poroča o tem, da se lahko izgubi precej stikov, saj se nekateri absolutno odmaknejo in 

jih ne vidiš več. Pravi, da so to predvsem tisti, ki ne vejo, kaj bi s to informacijo in s tabo ter 

jih je tega sram. Ožji krog sorodnikov in prijateljev pa ostane in če neguješ obojestransko, je v 

redu. 

 

»Ali menite, da okolica pomembno vpliva na vaš odnos in vezi z otrokom z Downovim 

sindromom? Zakaj/kako?« 

 

Pri tem vprašanju so se mnenja mater nekoliko razlikovala – materi A in C menita, da okolica 

bistveno ne vpliva na njihov odnos z otrokom, matere B, Č in D pa menijo ravno obratno – 

okolica pomembno vpliva na odnos do otroka in počutje v družbi. 

Mati A pravi, da jih vsi sorodniki in prijatelji sprejemajo, vendar se včasih najde tuja oseba 

npr. na plaži, ki nenehno zre in te zato nekoliko razburi, a se sama s takimi ne obremenjuje. 
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Tudi mati C meni, da sam kreiraš svoj odnos in vezi z otrokom, je pa res, da je nanjo na 

začetku nekoliko vplivala odklonilna reakcija moževih sorodnikov. 

Materi Č in D sta prav tako mnenja, da okolica pomembno vpliva na njun odnos z otrokom, 

saj ga pogosto odklanja in čudno gleda, kot da obsoja, kar je zelo moteče in včasih tudi 

boleče. 

Mati B pravi, da okolica pomembno vpliva na odnos z otrokom, saj smo vsi eno in se ne 

moremo zapreti v »družinski geto«, saj živimo in dihamo z okolico. Njeno trditev lahko 

potrdim z Bronfenbrennerjevo bioekološko teorijo, ki pravi, da je družina kot mikrosistem 

vključena v mezo-, ekso- in makrosistem, kjer prihaja do obojesmerne interakcije, saj vsaka 

družina na nek način vpliva na okolje in obratno. Okolje pomembno vpliva na vsako družino. 

Če okolica sprejeme otroka z Downovim sindromom, je to zagotovo veliko lažje za družino, 

kot če ga zavrača in odklanja. 

 

4.1.6. Vpliv otroka z Downovim sindromom na družino 
 
»Ali je otrok z Downovim sindromom vplival na družino? Na kakšen način? Ali menite, da 

je rojstvo otroka z Downovim sindromom prineslo spremembe v družino? Kakšne?« 

 
Tudi pri tem vprašanju so se odgovori oz. mnenja mater nekoliko razlikovala – dve materi 

poročata o tem, da otrok z Downovim sindromom ni pomembno vplival na družino in njihovo 

življenje, tri matere pa menijo, da je njihov otrok z Downovim sindromom zelo vplival na 

njihovo življenje in mišljenje. 

Mati A pravi, da sin ni posebej vplival na družino in način življenja. Sprva je imela manjši 

problem z njegovimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih ponoči ni spala in je potem težko 

funkcionirala. Pravi, da je bil bolj problematičen v otroštvu, saj je bil hiperaktiven, sedaj pa se 

je umiril in nima več problemov.  

Mati Č pravi, da je njihovo življenje potekalo enako kot pred rojstvom hčerke z Downovim 

sindromom. Tudi ona se spominja, da je imela nekaj problemov le v otroštvu, ko je imela 

cianozo dvanajsternika in je 15 mesecev nenehno bruhala, zdravniki pa je niso jemali resno. 

Po operaciji pa ni bilo posebnih težav. 

Obe materi menita, da je otrok, v celoti gledano, kljub vsem problemom in spremembam, 

pozitivno vplival na družino. 
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Mati C pravi, da je otrok malo predrugačil življenjske vrednote in upočasnil tempo življenja 

ter spremenil način doživljanja stvari, npr. prej so veliko hodili na kakšne daljše izlete, sedaj 

je potrebno to prilagoditi. Podobno meni tudi mati D, saj pravi, da je hčerka zelo spremenila 

vse družinske člane. Sedaj drugače gledajo na okolje in celotno življenje, spremenil se je tudi 

njihov način življenja – več časa namenijo skupnemu druženju itd. 

Mati B pa poroča, da je pri njih sin z Downovim sindromom naredil kar veliko revolucijo, saj 

sta zaradi njega z možem začela graditi Planet 47 – Center za otroke z Downovim 

sindromom, katerega namen in cilje ter področja delovanja sem opisala v enem izmed 

podpoglavij poglavja 2.2.11. Delo z družino, ki ima otroka z Downovim sindromom. 

Izkušnje mater B, C in D torej kažejo na ustreznost trditve Jurišićeve (2008), ki pravi, da se 

kaže vpliv otroka z Downovim sindromom kot zbližanje in tesnejša povezanost družinskih 

članov in osebnostna rast vseh članov, saj pogosto kažejo več sočutja, strpnosti in 

potrpežljivosti. 

 

4.1.7. Strokovnjaki 
 

»Ali ste želeli slišati mnenja različnih strokovnjakov? Zakaj? Ali so se mnenja 

strokovnjakov razlikovala? Kako je to vplivalo na vaš odnos do otroka?« 

 

Materi A in B sta želeli slišati mnenja različnih strokovnjakov, saj sta si želeli potrditi 

otrokovo diagnozo ter dobiti čimveč informacij in opore. Mati A je zato odšla še v Ljubljano, 

kjer so naredili dodatne preiskave in ugotovili trisomijo 21. Glede diagnoze, informacij in 

nasvetov se mnenja strokovnjakov niso razlikovala, zato to ni posebej vplivalo na njen odnos 

do otroka. 

Mati B je tudi želela slišati mnenja različnih strokovnjakov, saj se ji je zdelo, da imajo veliko 

znanja o tem, potem pa je ugotovila, da temu ni tako, zato sta se z možem odločila ustanoviti 

center za otroke z Downovim sindromom, saj ga v Sloveniji takrat nismo imeli. Zmotilo jo je 

predvsem dejstvo, da govorijo samo o tem, kako se ti otroci nesposobni in česa ne zmorejo, 

ne pa o tem, kaj lahko dosežejo. Pravi, da je bila ob rojstvu sina čisto izgubljena in 

strokovnjaki niso znali odgovoriti na vsa njena vprašanja. Od njih je dobila le priporočilo, naj 

si prebere knjižice Majhni koraki, ki so jih starši izdali in financirali ter dodaja, da ji je največ 

informacij dala mati deklice z Downovim sindromom, ki je sedaj v 1. letniku srednje šole. 
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Ta ji je dala literaturo in vse pojasnila – kako se dela s temi otroki, kako pomembni so zgodnji 

koraki itd. Pravi, da noče delati krivice strokovnjakom, ampak mogoče ni naletela na take, ki 

bi ji lahko pojasnili za kaj se gre. 

 

Matere C, Č in D pa niso želele slišati mnenj drugih strokovnjakov, saj so takoj verjele 

krvnim preiskavam in sprejele otrokovo diagnozo. Mati C sicer poroča o tem, da so se mnenja 

strokovnjakov nekoliko razlikovala le, ko se je sin rodil in so sumili na Downov sindrom, ko 

je genetska analiza potrdila diagnozo, pa so bili vsi enotni. Poleg tega meni, da se kasneje, 

tekom otrokovega razvoja pogovarjaš z različnimi strokovnjaki, ki jih otrok najbolj potrebuje, 

glede na njegove potrebe. Npr. prvo leto se je pogovarjala predvsem z otorinolaringologi, 

razvojnimi nevrologi, pediatri, genetiki, sedaj se bo začela pogovarjati z okulisti itn. 

 

»Ali menite, da bi morali zdravniki povedati svoje mnenje o tem, kakšna bi bila njihova 

osebna odločitev, če bi se znašli v podobnih okoliščinah?« 

 

Pri tem vprašanju so si bile skoraj vse matere otrok z Downovim sindromom enotne – menijo 

namreč, da strokovnjaki nimajo pravice povedati, kakšna bi bila njihova osebna odločitev, saj 

se ne morejo postaviti v kožo nekoga, ki je v tej situaciji, če je sami niso izkusili. Poleg tega 

ima vsak človek ima svoje mnenje in sprejema svoje odločitve. Do podobnih ugotovitev je 

prišel tudi Skotko v svoji raziskavi (Jurišić, v Sporočanje suma diagnoze Downovega 

sindroma staršem pred rojstvom in ob njem, 2009), kjer so vse matere nasprotovale temu, da 

bi morali zdravniki povedati, kakšna bi bila njihova osebna odločitev v takšni situaciji.  

Mati C pa meni, da imajo pravico povedati svoje mnenje (predvsem tisti strokovnjaki, ki 

imajo tudi sami otroka z Downovim sindromom), vendar je odločitev na vsaki posameznici.  

Materi Č in D imata negativno izkušnjo, saj so jima strokovnjaki izrazili svoje mnenje. Materi 

Č je zdravnik takoj po porodu rekel, da bi jo dal v zavod, za kar meni, da je bilo popolnoma  

nepotrebno, še posebej v tistem trenutku, ko še sama ni vedela, kaj naj naredi. Kasneje, ko je 

imela ista hčerka pljučnico, ji je strokovnjak rekel: »Pusti, naj umre.« Da ti kaj takega reče 

strokovnjak, je popolnoma nezaslišano. 

Tudi mati D poroča o tem, da ji je zdravnica svetovala, naj da hčerko v dom zaradi svoje 

službe, zato meni, da bi bilo bolje, če zadržijo svoje mnenje zase. 
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»Ali bi želeli več informacij od strokovnih delavcev? Kakšnih?« 

 

Mnenja mater se pri tem vprašanju nekoliko razlikujejo – matere A, C in D menijo, da ne bi 

želele več informacij, saj so sproti dobile vse potrebne informacije in literaturo, poleg tega pa 

so nenehno v stiku s strokovnjaki, kjer se otrok izobražuje. 

Mati C dodaja, da so knjige največ, kar ti lahko dajo, potem pa se moraš sam zanimati in 

iskati. S tem se strinja tudi mati Č, ki meni, da je najbolj pomembno to, da starši vzamejo 

otrokovo motnjo za nekaj »normalnega« in otroka sprejmejo takega kot je. 

Materi B in Č pa bi si želeli še več informacij in nasvetov – da bi povedali, kako naj ravnajo s 

takim otrokom, kako zgleda terapija, kam oz. na katere strokovnjake za zgodnjo obravnavo 

naj se obrnejo, kako je naprej s šolanjem – torej konkretne, uporabne nasvete. 

	  

4.1.8. Pomoč 
 

»Kam ste se obrnili po pomoč?«  

 

Mati A se je po pomoč najprej obrnila k strokovnjakom iz Postojne in Ljubljane ter Obale, 

nato na Sekcijo za Downov sindrom, društvo Sožitje, Center za korekcijo govora in sluha v 

Portorožu (CKSG) in Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan (CUEVS). Že v 

rednem vrtcu so jim nudili pomoč iz CKSG-ja, in sicer je vsak dan v vrtec prihajala 

logopedinja, ki je bila z njim 4 ure na dan kot spremljevalka. 

Mati B se je po pomoč večinoma zatekla k drugim materam otrok s to motnjo. Pravi, da je 

imela veliko srečo, ko sta si vzgojiteljici iz rednega vrtca prizadevali za vključitev njenega 

otroka z Downovim sindromom v redno skupino vrtčevskih otrok. Tako je 4 leta preživel med 

normalno razvitimi otroki in se z njimi odlično razumel ter jim veliko dajal, česar so se 

zavedali tudi starši drugih otrok. S tem potrjuje dejstvo, da imajo osebe z Downovim 

sindromom pozitiven učinek na svoje vrstnike brez motenj (Jurišić, v Sporočanje suma 

diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem, 2009). Pravi, da je bilo 

vsem zelo hudo, ko ni smel z njimi v 1. razred osnovne šole in meni, da na tem primeru lepo 

vidimo, da je po zakonu Slovenija kršiteljica otrokovih pravic. Svojega otroka je nato 

vključila v Center za korekcijo sluha in govora v Portorožu. 
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Mati C pravi, da se do sedaj ni včlanila v nobeno društvo, se pa namerava letos včlaniti v 

društvo Sožitje oz. Sekcijo za Downov sindrom. Že nekaj časa pa zahaja v Planet 47, kjer s 

sinom redno obiskuje delavnice. 

Materi Č in D sta v društvu Sožitje od 18. leta hčerkine starosti, sicer pa sta veliko informacij 

dobili tudi od zdravnikov v Ljubljani in na Obali ter v izobraževalnih institucijah.  

 

»Ste poskusili z oblikami alternativnega zdravljenja? Katerimi?« 

 
Materi A in D nista poskusili z nobenimi oblikami alternativnega zdravljenja. 

Materi C in Č sta se poslužili zdravljenja s pomočjo energijske bioterapije. Mati C pravi, da jo 

je zanimalo, kakšne so bioenergetikove izkušnje z otroki z Downovim sindromom in kako 

poteka tovrstna terapija. Ugotovila je, da lahko ta terapija resnično pomaga, a so potrebni 

redni obiski dalj časa. Mati Č prav tako meni, da je bioenergetik pomagal njeni hčerki, da je 

shodila, sedaj pa ji pomaga pri težavah s ščitnico. 

Mati B pa prisega predvsem na zdravo prehrano, pogovore in na povezanost z naravo, za 

katero meni, da je tudi neka oblika zdravega življenja in mišljenja. Pravi, da sinu zelo 

pomagajo individualne zgodnje obravnave s terapevtko Planeta 47, saj vsak mesec opazi velik 

napredek in meni, da je ravno to tista najboljša alternativa v Sloveniji oz. zgodnja obravnava, 

ki je ne moreš nikjer dobiti.   

 

»Ali ste vključeni v kakšno društvo ali skupino staršev, ki imajo otroke z Downovim 

sindromom? Kdaj in zakaj ste se za to odločili?« 

 

Matere A, Č in D so vključene le v društvo Sožitje. Mati A pravi, da je s starši stopila v 

kontakt že v vrtcu in nato v šoli, kar se je zgodilo spontano in zato se ni posebej odločila. 

Materi B in C pa sta vključeni le v Center za otroke z Downovim sindromom – Planet 47, kjer 

se družijo s starši drugih otrok z isto motnjo. Mati C se je za to odločila takoj, ko je izvedela 

za center. Mati B pa je, skupaj z možem, ustanoviteljica tega centra. Za gradnjo centra sta se 

odločila, ko sta videla, da v Sloveniji na tem področju »šepamo« oz. zaostajamo za drugimi 

državami. Pravi, da nudimo le razvojne oddelke, s katerimi se nikakor ne strinja, ker ve, da bi 

otrok z Downovim sindromom posnemal druge in zato nazadoval. Potem imamo šole s 

prilagojenim programom, ki jih do 5. razreda nekako zmorejo, potem pa jih dajo v oddelke, 

kjer jih ne učijo več, čeprav bi se lahko učili. Zanjo to ni inkluzija in meni, da moramo stopiti 

v korak s časom, ki nas je že povozil pred štiridesetimi leti. 
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4.1.9. Mnenje o celotni izkušnji in življenju z otrokom z Downovim sindromom 
	  

»Kaj menite, da vam je ta življenjska izkušnja »prinesla« v življenje? Ali menite, da vas je 

obogatila ali prikrajšala? Zakaj?« 

 

Vseh pet mater otrok z Downovim sindromom meni, da jih je ta življenjska izkušnja obogatila 

in prinesla veliko pozitivizma v njihovo življenje, kar potrjuje Cunninghamovo trditev (1999), 

da med 50 in 75 % staršev po začetnem šoku ugotovi, da jih je izkušnja obogatila in jim vlila 

novih moči. 

Podobno kot japonske matere (Tanaka in Niwa, 1991), tudi one poročajo o notranji rasti in 

menijo, da se je negativna izkušnja spremenila v pozitivno, pomembno in neprecenljivo 

izkušnjo. Strinjajo se tudi s trditvijo Jurišićeve (2009), ki pravi, da je otrok z Downovim 

sindromom dober učitelj svojih staršev in sorojencev pri doseganju življenjskih ciljev. 

Matere poročajo predvsem o predrugačenju življenjskih vrednot in drugačnem načinu 

razmišljanja. Nekatere kot manjšo »slabost« omenjajo omejene možnosti v življenju, saj si 

nekoliko manj mobilen. 

 

Mati A: »Mislim, da me je kar obogatila – s stališča vrednot in pogleda na svet, saj kljub 

težavam prinaša pozitivno energijo name in na sorodnike.« 

Mati B: »Postala sem boljši človek, nekatere stvari so mi sedaj bolj pomembne, imam druge 

vrednote.« 

Mati C: »Druge vrednote imaš, zelo te obogati, malo pa te osiromaši, ker imaš omejene 

možnosti. Težko je, ker daš svojo kariero na stranski tir, če nimaš otroka v zavodu, v bistvu ne 

moreš kar tako pustiti otroka in iti po svoje. Na en način te fizično ovira, na drug način pa 

psihično obogati.« 

Mati Č: »Jaz mislim, da je bilo to kar pozitivno, še ena izkušnja več. Oni so posebni, sončni 

otroci in jaz mislim, da brez nje ne bi delovala.« 

Mati D: »Zelo nas je obogatila – drugače živiš in razmišljaš.« 

 

Vsaka posamezna izjava teh mater potrjuje trditev Tomorijeve (1994), da vsaka sprememba, 

ki jo doživi družina, pusti v življenju vsakega posameznega družinskega člana svojo posebno 

sled. 
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4.2. KVANTITATIVNA ANALIZA ODGOVOROV PRIREJENEGA 

VPRAŠALNIKA NAČINOV SPOPRIJEMANJA S STRESOM 
 
V tem poglavju sem skušala primerjati različne strategije spoprijemanja s stresom petih mater 

otrok z Downovim sindromom na podlagi dobljenih odgovorov iz prirejenega vprašalnika. 

Rezultate sem prikazala kvantitativno, na ravni opisne statistike (povprečnih vrednosti in 

standardnih odklonov). 

 

4.2.1. Uporaba strategije konfrontacije 
	  

Tabela 4: Prikaz strinjanja s trditvami strategije konfrontacije 

Konfrontacija Ocene strinjanja s trditvijo  

Σ 

 

!   
 

σ Mati 

A 

Mati 

B 

Mati 

C 

Mati 

Č 

Mati 

D 

6. Storila sem nekaj, 
čeprav se mi je zdelo, da 
se ne bo obneslo, tako da 
sem vsaj nekaj naredila. 

2 1 3 1 2 9 1,8 0,75 

7. Skušala sem doseči, da 
bi partner spremenil svoje 
mišljenje. 

3 1 1 1 1 7 1,4 0,8 

17. Razjezila sem se na 
osebo, ki je povzročila 
problem. 

1 1 1 1 1 5 1 0 

28. Dopustila sem svojim 
čustvom, da se izrazijo. 2 2 4 3 3 14 2,8 0,75 

34. Naredila sem nekaj 
zelo tveganega, da bi 
rešila problem. 

1 1 1 1 1 5 1 0 

46. Odločno sem se 
zavzela in se borila za to, 
kar sem hotela doseči. 

4 2 3 3 3 15 3 0,63 

Σ 13 8 13 10 11   

! 2,17 1,33 2,17 1,67 1,83  

 
Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
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Največ točk sta pri strategiji konfrontacije dobili materi A in C, najmanj pa mati B. Na 

podlagi točk je opaziti, da so se matere najpogosteje borile za to, kar so hotele doseči, poleg 

tega pa so večinoma dopustile svojim čustvom, da se izrazijo. Le mati A je skušala doseči, da 

bi partner spremenil svoje mišljenje. Nobena od mater ni naredila nič tveganega, da bi rešila 

situacijo ali se razjezila na osebo, ki je povzročila problem, saj so očitno vedele, da ni nihče 

kriv za otrokovo kromosomsko okvaro oz. genetsko nepravilnost. 

 

4.2.2. Uporaba strategije distanciranja 
 

Tabela 5: Prikaz strinjanja s trditvami strategije distanciranja 

Distanciranje Ocene strinjanja s trditvijo  

Σ 

 

!   
 

σ Mati 

A 

Mati 

B 

Mati 

C 

Mati 

Č 

Mati 

D 

12. Poskušala sem se 
sprijazniti s tem, da včasih 
pač nimam sreče. 

1 2 1 1 1 6 1,2 0,03 

13. Naredila sem se, kot 
da se ni nič zgodilo. 2 1 1 1 1 6 1,2 0,03 

15. Na problem sem 
poskušala gledati s svetle 
strani. 

3 4 4 3 3 17 3,4 0,49 

21. Poskušala sem na vse 
skupaj pozabiti. 3 1 1 1 1 7 1,4 0,8 

41. Nisem dovolila, da bi 
me problem prizadel, zato 
nisem hotela preveč 
razmišljati o njem. 

2 1 1 1 2 7 1,4 0,64 

44. Poskušala sem 
problem jemati z lažje 
plati, ne preveč strogo 
resno. 

3 2 2 1 3 11 2,2 1,86 

Σ 14 11 10 8 11   

! 2,33 1,83 1,67 1,33 1,83  

	  
Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
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Največ točk je pri strategiji distanciranja dosegla mati A, najmanj pa mati Č. Vse matere so se 

strinjale s trditvijo, ki pravi, da so na problem skušale gledati s svetle strani in jemati z lažje 

plati, ne preveč resno (razen matere Č). Prav tako se jih večina ni strinjala s trditvami, ki 

pravijo, da so se sprijaznile s situacijo ali se obnašale, kot da se ni nič zgodilo. Le mati B se je 

delno skušala sprijazniti s tem, da nima sreče; mati A pa se je delno delala, kot da se ni nič 

zgodilo. Vse matere, razen matere A, niso skušale pozabiti na nastalo situacijo in so o njej 

razmišljale ter iskale možno pomoč in oporo v okolici. 

 

4.2.3. Uporaba strategije samokontrole 
	  

Tabela 6: Prikaz strinjanja s trditvami strategije samokontrole 

Samokontrola Ocene strinjanja s trditvijo  

Σ 

 

!   
 

σ Mati 

A 

Mati 

B 

Mati 

C 

Mati 

Č 

Mati 

D 

10. Trudila sem se, da sem 
ohranila svoje navade in 
stik z zunanjim svetom. 

4 4 2 3 3 16 3,2 0,75 

14. Svoje mnenje sem 
poskušala obdržati zase. 2 2 2 2 1 9 1,8 0,4 

35. Trudila sem se, da se 
ne bi prenaglila in sledila 
takoj prvemu vzgibu. 

1 2 4 1 1 9 1,8 1,17 

43. Skušala sem prikriti 
drugim, kako slabe so 
stvari v resnici.  

1 1 1 1 1 5 1 0 

54. Trudila sem se, da me 
čustva v zvezi s 
problemom ne bi ovirala 
pri drugih stvareh. 

2 2 2 3 3 12 2,4 0,49 

62. V sebi sem ponavljala, 
kaj bom rekla ali storila. 2 2 1 1 2 8 1,6 0,49 

63. Razmišljala sem o 
tem, kako bi kaka oseba, 
ki jo cenim, ravnala v taki 
situaciji. 

3 1 1 2 2 9 1,8 0,75 

Σ 15 14 13 13 13   

! 2,14 2 1,86 1,86 1,86  
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Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
 

Pri strategiji samokontrole so bili rezultati mater najbolj »enotni« oz. manj razpršeni glede 

zbranih točk. Tudi pri tej strategiji je mati A dosegla največ točk, matere C, Č in D pa 

najmanj. Vse matere so skušale ohranjati svoje navade in stik z okolico ter se trudile, da jih 

čustva ne bi ovirala pri vsakdanjem življenju. Le mati D ni poskušala obdržati svojega mnenja 

zase. Nobena pa ni skušala drugim prikrivati nastale situacije.  

 

4.2.4. Uporaba strategije iskanja socialne pomoči 
 

Tabela 7: Prikaz strinjanja s trditvami strategije iskanja socialne pomoči 

Iskanje socialne 

pomoči 

Ocene strinjanja s trditvijo  

Σ 

 

!   
 

σ Mati 
A 

Mati 
B 

Mati 
C 

Mati 
Č 

Mati 
D 

8. Govorila sem z nekom, 
da bi izvedela kaj več v 
zvezi s problemom. 

4 3 4 2 3 16 3,2 0,75 

18. Poskušala sem pri 
nekom najti simpatijo in 
razumevanje. 

2 2 1 1 1 7 1,4 0,49 

22. Poiskala sem 
strokovno pomoč. 3 2 3 2 3 13 2,6 0,49 

31. Pogovorila sem se z 
nekom, ki bi lahko nudil 
konkretno pomoč v zvezi s 
problemom.  

4 2 4 2 3 15 3 0,89 

42. Vprašala sem za 
nasvet nekoga, ki ga 
cenim. 

3 4 4 3 3 17 3,4 0,49 

45. Pogovorila sem se z 
nekom o svojih čustvih. 3 4 4 3 3 17 3,4 0,49 

Σ 19 17 20 13 16   

! 3,17 2,83 3,33 2,17 2,67  
 
Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
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Pri strategiji iskanja socialne pomoči je največ točk zbrala mati C, najmanj pa mati Č. Vse 

matere so vprašale za nasvet nekoga, ki ga cenijo in se pogovorile o svojih čustvih ter o 

problemu. Skušale so poiskati strokovno, predvsem pa konkretno pomoč. Le materi A in B sta 

poskušali dobiti razumevanje tudi pri neki določeni osebi. 

 

4.2.5. Uporaba strategije sprejemanja odgovornosti 
 

Tabela 8: Prikaz strinjanja s trditvami strategije sprejemanja odgovornosti 

Sprejemanje 

odgovornosti 

Ocene strinjanja s trditvijo  

Σ 

 

!   
 

σ Mati 

A 

Mati 

B 

Mati 

C 

Mati 

Č 

Mati 

D 

9. Skušala sem biti 
kritična do sebe. 4 2 3 1 1 11 2,2 1,17 

25. Opravičila sem se ali 
storila nekaj drugega, kar 
je pripomoglo k pomiritvi. 

1 2 2 1 1 7 1,4 0,49 

29. Spoznala sem vzrok za 
problem. 3 2 3 3 3 14 2,8 0,4 

51. Obljubila sem si, da 
bodo stvari prihodnjič 
drugačne. 

1 1 1 1 1 5 1 0 

Σ 9 7 9 6 6   

! 2,25 1,75 2,25 1,5 1,5  

 
Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
 

Največ točk sta pri strategiji sprejemanja odgovornosti zbrali materi A in C, najmanj pa Č in 

D. Vse matere so spoznale vzrok za problem, niso pa si obljubile, da bodo stvari prihodnjič 

drugačne, saj vedo, da na tovrstno genetsko motnjo nimajo večjega vpliva. Večina mater (A, 

B in C) je skušala biti kritična do sebe, materi B in C sta se celo opravičili ali storili nekaj 

drugega, kar je pripomoglo k pomiritvi. 
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4.2.6. Uporaba strategije bega oz. izogibanja 
	  

Tabela 9: Prikaz strinjanja s trditvami strategije bega oz. izogibanja 

Beg / izogibanje 

 

Ocene strinjanja s trditvijo  

Σ 

 

!   
 

σ Mati 
A 

Mati 
B 

Mati 
C 

Mati 
Č 

Mati 
D 

11. Upala sem, da se bo 
zgodil čudež. 1 2 1 1 1 6 1,2 0,43 

16. Spala sem več kot 
navadno. 2 1 1 1 1 6 1,2 0,43 

33. Poskušala sem 
izboljšati svoje počutje 
tako, da sem jedla, pila 
alkohol, vzela tablete ali 
kaj podobnega. 

1 1 1 1 1 5 1 0 

40. Izogibala sem se stiku 
z drugimi. 1 2 3 1 1 8 1,6 0,8 

47. Znašala sem se nad 
drugimi. 1 1 1 1 1 5 1 0 

50. Nisem mogla verjeti, 
da se je to zgodilo. 2 1 2 2 2 9 1,8 0,43 

58. Želela sem si, da bi 
problem izginil ali se na 
nek način razrešil. 

2 1 1 1 1 6 1,2 0,43 

59. Predajala sem se 
predstavam ali željam o 
tem, kako bi se stvari 
lahko obrnile. 

2 2 1 1 1 7 1,4 0,49 

Σ 12 11 11 9 9   

! 1,5 1,38 1,38 1,13 1,13  

 
Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
 

Tudi pri strategiji bega je največ točk dobila mati A, najmanj pa materi Č in D, ki se nista 

skušali izogibati situaciji. Vse, razen matere B, sprva niso mogle verjeti, da se jim je to 

zgodilo. Mati B je edina delno upala, da se bo zgodil čudež in se poleg matere A predajala 

sanjskim predstavam, kako bi se lahko stvari obrnile. 
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Le mati A je delno spala več kot navadno in si v manjši meri želela, da bi problem izginil ali 

se razrešil. Materi B in C sta se delno tudi izogibali stikom z drugimi. Nobena mati ni skušala 

izboljšati svojega počutja tako, da je jedla, pila alkohol, vzela tablete ali kaj podobnega, prav 

tako se ni nobena znašala nad drugimi osebami. 

 

4.2.7. Uporaba strategije načrtnega reševanja problema 
	  

Tabela 10: Prikaz strinjanja s trditvami strategije načrtnega reševanja problema 

Načrtno reševanje 
problema 

Ocene strinjanja s trditvijo  
Σ 

 

!   
 
σ Mati 

A 

Mati 

B 

Mati 

C 

Mati 

Č 

Mati 

D 

1. Osredotočila sem se na 
to, kaj moram storiti.  3 4 4 3 3 17 3,4 0,49 

26. Izdelala sem si načrt 
za akcijo in se po njem 
ravnala. 

4 4 3 1 2 14 2,8 1,17 

39. Nekatere stvari sem 
spremenila, da bi se 
problem lahko ugodno 
rešil. 

4 2 4 1 3 14 2,8 1,17 

48. Pomagala sem si z 
izkušnjami iz podobnih 
situacij drugih ljudi v 
preteklosti. 

3 4 3 2 3 15 3 0,63 

49. Vedela sem, kaj je 
potrebno storiti, zato sem 
podvojila svoja 
prizadevanja, da bi se 
stvari uredile. 

4 4 3 3 3 17 3,4 0,49 

52. Našla sem več 
različnih načinov za 
rešitev problema. 

4 4 3 1 3 15 3 1,09 

Σ 22 22 20 11 17   

! 3,67 3,67 3,33 1,83 2,83  

 
Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
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Pri strategiji načrtnega reševanja problema so rezultati mater najbolj razpršeni (predvsem 

zaradi majhnega števila točk matere Č). Strategijo načrtnega reševanja problema so 

najpogosteje uporabljale matere A, B in C, nekoliko manj mati D, najmanj pa mati Č. Vse 

matere so se osredotočile na to, kaj morajo storiti in za to so pogosto podvojile svoja 

prizadevanja, da bi se stvari uredile. Prav tako so si vse pomagale z izkušnjami drugih staršev 

otrok z Downovim sindromom. Vse matere, razen matere Č, so našle več različnih rešitev 

problema, si izdelale načrt za akcijo in se ravnale po njem ter skušale v življenju nekaj 

spremeniti. 

 

4.2.8. Uporaba strategije pozitivne ponovne ocene 
 

Tabela 11: Prikaz strinjanja s trditvami strategije pozitivne ponovne ocene 

Pozitivna ponovna 

ocena 

Ocene strinjanja s trditvijo  

Σ 

 

!   
 

σ Mati 
A 

Mati 
B 

Mati 
C 

Mati 
Č 

Mati 
D 

20. Dobila sem navdih, da 
bi naredila nekaj 
konstruktivnega v zvezi s 
problemom. 

4 2 4 1 3 14 2,8 1,17 

23. Spremenila sem se in 
postala zrelejša. 3 4 3 3 3 16 3,2 0,4 

30. Na koncu sem 
ugotovila, da sem iz 
izkušnje nekaj pridobila. 

4 4 4 3 3 18 3,6 0,49 

36. Zbudilo se mi je novo 
upanje. 3 4 3 2 3 15 3 0,63 

38. Ponovno sem odkrila, 
kaj je zares pomembno v 
življenju. 

4 4 4 3 3 18 3,6 0,49 

56. Spremenila sem nekaj 
pri sebi. 3 4 4 1 3 15 3 1,09 

60. Molila sem. 1 2 2 1 3 9 1,8 0,75 

Σ 22 24 24 14 21   

! 3,14 3,43 3,43 2 7  
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Legenda: 
Ocene: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – v precejšnji meri se strinjam, 4 – pretežno se strinjam 
Σ – suma (vsota) ocen 
! – povprečna vrednost ocen 
σ – standardni odklon 
 

Pri strategiji pozitivne ponovne ocene so vse matere, razen matere Č, ki je največ točk 

dosegla pri strategiji iskanja socialne pomoči, dosegle kar visoko število točk. Vse matere so 

se odločno strinjale, da so iz izkušnje nekaj pridobile in ponovno odkrile, kaj je zares 

pomembno v življenju. Izkušnja jih je spremenila, zbudila jim je novo upanje in po njej se 

počutijo zrelejše. Vse matere, razen matere Č, so dobile navdih, da naredijo nekaj 

konstruktivnega oz. spremenijo nekaj pri sebi. Matere B, C in D so občasno molile, materi A 

in Č pa ne. 

 

4.2.9. Primerjava uporabe različnih strategij spoprijemanja s stresom pri 

materah otrok z Downovim sindromom 
 

Tabela 12: Primerjava uporabe različnih strategij spoprijemanja s stresom pri materah otrok 

z Downovim sindromom 

STRATEGIJA 

SPOPRIJEMANJA S STRESOM 

Uporaba posamezne strategije v odstotkih (%) 

MATI A MATI B MATI C MATI Č MATI D 

1. Konfrontacija  38,99 11,11 38,99 22,22 27,78 

2. Distanciranje  44,44 27,78 22,22 11,11 27,78 

3. Samokontrola 38,09 33,34 28,57 28,57 28,57 

4. Iskanje socialne pomoči  72,22 61,11 77,78 38,89 55,56 

5. Sprejemanje odgovornosti  41,67 25,00 41,67 16,67 16,67 

6. Beg/izogibanje  16,67 12,50 12,50 4,17 4,17 

7. Načrtno reševanje problema  88,89 88,89 77,78 27,78 61,11 

8. Pozitivna ponovna ocena  71,43 80,95 80,95 33,33 66,67 

 
Legenda: 
 Najmanj uporabljena strategija spoprijemanja s stresom. 
 Najbolj pogosto uporabljena strategija spoprijemanja s stresom. 
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Iz tabele na prejšnji strani je razvidno, da so matere otrok z Downovim sindromom večinoma 

izbirale zelo podobne oz. enake strategije spoprijemanja s stresom. 

 

Materi A in B sta najpogosteje uporabljali strategijo načrtnega reševanja problema; materi C 

in D pa strategijo pozitivne ponovne ocene. Le mati Č je najpogosteje uporabljala strategijo 

iskanja socialne pomoči. 

 

Če primerjamo pri vsaki materi tri najbolj uporabljene strategije, opazimo, da se pojavljajo 

prav te tri strategije (le v nekoliko drugačnem zaporedju) – iskanje socialne pomoči, načrtno 

reševanje problema in pozitivna ponovna ocena ter pri materi Č strategija samokontrole.  

 

Rezultati vprašalnikov kažejo, da so si matere še bolj enotne pri najmanj uporabljeni 

strategiji, saj so kar štiri matere od petih (A, C, Č in D) najmanj uporabljale strategijo bega 

oz. izogibanja. Le pri materi B je bila najmanj uporabljena strategija konfrontacije. 

 

Pri vseh materah so bile manj uporabljene predvsem strategija bega oz. izogibanja, strategija 

distanciranja, strategija sprejemanja odgovornosti ter strategiji konfrontacije in samokontrole. 

 

V celoti gledano lahko zaključim, da se je vseh pet mater otrok z Downovim sindromom kar 

dobro oz. učinkovito spoprijemalo s stresom, ki ga prinaša takšna izkušnja. Izbirale so 

večinoma učinkovite, pozitivne in koristne strategije spoprijemanja s stresom ter se izogibale 

manj uspešnim in negativnih strategijam, zato so svojega otroka, kljub kromosomski okvari, 

kar hitro sprejele takega kot je. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljam, da se slovenske matere ne poslužujejo enakih 

strategij kot japonske in malezijske matere, ki se pri spoprijemanju s stresom pogosto 

poslužujejo verske opore, otrokovo drugačnost sprejmejo kot del usode in se redkeje 

poslužujejo socialne ter emocionalne pomoči (Norizan in Shamsuddin, 2010; Tanaka in Niwa, 

1991). Ravno nasprotno – slovenske matere se ne vdajo v usodo in se v manjši meri 

poslužujejo verske opore, bolj pogosto pa se odločijo poiskati pomoč strokovnjakov in 

okolice ter pozitivno ponovno oceniti nastalo situacijo in izdelati načrt reševanja problema. 
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4.3. SKLEP IN DISKUSIJA 
 

Kljub temu, da je večina mater izvedela za otrokovo diagnozo na neustrezen način – bodisi 

preko pošte ali osebno, vendar rahločutno in turobno – to ni posebej vplivalo na njihovo 

sprejetje otrokove diagnoze in otroka kot takega. Vplivalo pa je na njihovo mnenje in odnos 

do strokovnjakov, saj imajo nekatere izmed njih izredno negativne izkušnje, zaradi katerih se 

strokovnjakov raje izogibajo in iščejo druge poti pri spoprijemanju z otrokovimi razvojnimi 

težavami (npr. uporaba bioenergije, sodelovanje pri individualnih delavnicah v različnih 

društvih in centrih za Downov sindrom ipd.). Starši bi si od strokovnjakov želeli predvsem 

bolj človeški in empatični odnos ter več koristnih, praktičnih napotkov za življenje z otrokom 

z Downovim sindromom. Večinoma si ne želijo njihovih osebnih mnenj in sugestij, kako naj 

ravnajo, saj so to izključno njihove osebne odločitve. 

 

Pri vseh materah je bila seznanitev z otrokovo diagnozo zelo stresna situacija, v kateri so 

doživele močan šok in porušenje pričakovanj do otroka, kar so doživljale kot nekakšno izgubo 

»zdravega, idealnega« otroka. Kljub prvotnemu šoku in zmedi pa so otroka hitro sprejele – 

nekatere prej, druge kasneje, a večinoma vse v roku enega leta po otrokovem rojstvu. Tekom 

razvoja so se na otroka še bolj močno navezale in sedaj si ne predstavljajo, kakšno bi bilo 

življenja brez otroka z Downovim sindromom. Vse matere so imele pri spoprijemanju z 

otrokovo diagnozo pomoč in podporo tako partnerja kot okolice, kar jim je olajšalo situacijo 

in pospešilo proces sprejemanja otroka. Kot sem že v prejšnjem poglavju opisala, so se matere 

spoprijemale s stresom z zelo učinkovitimi strategijami – pogosto so ponovno ocenile 

situacijo kot pozitiven izziv in si nato naredile načrt za reševanje problema ter poiskale 

socialno pomoč. 

Da je spoprijemanje s stresom zelo odvisno od sekundarne ocene, so leta 1986 ugotovili tudi 

Folkman, Lazarus in Dunkel-Sohetter. »Če so preizkušanci ocenili, da je situacijo možno 

spremeniti, so uporabljali več konfrontacije, načrtnega reševanja problemov, pozitivne 

ponovne ocene ter sprejemali več odgovornosti, kot če so ocenili, da bo situacijo potrebno 

sprejeti, tako kot je.« (Lamovec, 1994, str. 92) 

 

Večinoma je otrok z Downovim sindromom starše povezal, le redko jih je oddaljil. Matere 

poročajo o pogostejšem preživljanju časa skupaj in izboljšanju družinskih odnosov ter 

pozitivnem vplivu otroka z Downovim sindromom na sorojence in sovrstnike. 
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Vsi sorojenci so otroka z motnjo lepo sprejeli in do njega gojijo le pozitivno navezanost ter 

pristna, celo nekoliko zaščitniška čustva. Matere menijo, da je temu tako, ker so se tudi sami 

normalno obnašali do otroka in ga sprejeli takega kot je.  

 

Odnos staršev do otroka z Downovim sindromom pa pomembno vpliva tudi na odziv in 

kasnejši odnos okolice (sorodnikov in prijateljev) do otroka s kromosomsko okvaro. Večina 

staršev je okolici sporočila diagnozo skupaj tako, da so jim dali vedeti, da otroka sami 

sprejemajo in se nameravajo do njega normalno obnašati. Le redki starši okolice ne seznanijo 

z otrokovo motnjo, kar je lahko za sorodnike in prijatelje sprva šok, saj ne vedo, kako 

reagirati in kaj reči, a mati Č pravi, da morata starša pokazati sprejemanje svojega otroka in 

tudi drugi jih bodo večinoma posnemali ter ga sprejemali. S tem se strinja tudi mati B, ki 

pravi, da je starejša hči lažje sprejela sorojenca z Downovim sindromom ravno zato, ker ga je 

celotna okolica toplo sprejela. Večina sorodnikov je bila vprašanim materam v čustveno, 

fizično in finančno oporo ter pomoč, le mati C poroča o negativni reakciji in odklanjanju 

otroka s strani moževih sorodnikov. Nekatere matere poročajo tudi o izgubi stikov s prijatelji, 

bodisi, ker se ti umaknejo od njih, bodisi zaradi pomanjkanja časa za druženje z njimi. Na 

splošno pa imajo matere različno mnenje o vplivu okolice na njihov odnos do otroka – 

nekatere menijo, da pomembno vpliva (predvsem z odklanjanjem teh otrok in zgražanjem), 

druge pa menijo, da ne vpliva, saj se sam odločiš, kako boš kreiral svoj odnos do otroka.  

 

Preverjanje hipotez, ki se nanašajo na strategije spoprijemanja s stresom: 
1. Matere, ki so prejele diagnozo s strani strokovnjakov, po njihovem mnenju  na 

ustrezen način, so se bolj učinkovito spoprijemale s stresom ob rojstvu otroka z 

Downovim sindromom. 

 

Le mati B je prejela diagnozo na njej ustrezen način, saj pravi, da ji je zdravnik diagnozo 

sporočil kot nekaj čisto običajnega, nič groznega in zato sta z možem to tudi tako vzela. 

Primer matere B potrjuje dejstvo, da v primeru, ko strokovnjak posreduje diagnozo na 

ustrezen način, brez kazanja odpora, gnusa in drugih negativnih čustev, lahko starši otroka 

hitreje sprejmejo. Tega ne morem posplošiti na vse matere, saj je moj vzorec zajemal le pet 

mater, ki so se vse učinkovito spoprijemale s stresom ob diagnozi, navkljub večinoma 

neustreznemu odnosu strokovnjakov.  
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2. Matere, ki so imele ob prejetju otrokove diagnoze podporo partnerja, so se hitreje 

sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale učinkovitejše strategije spoprijemanja 

s stresom (konfrontacija, sprejemanje odgovornosti, iskanje socialne pomoči, načrtno 

reševanje problemov in pozitivna ponovna ocena). 

 

Vse matere so imele ob prejetju otrokove diagnozo podporo partnerja in vse so se zelo hitro 

sprijaznile z diagnozo ter uporabljale le učinkovite strategije spoprijemanja s stresom, kar 

dokazujejo prej predstavljeni odgovori vprašalnika. Hipotezo 2 lahko sprejmem. 

 

3. Matere, ki ob prejetju otrokove diagnoze niso imele podpore partnerja, so se 

počasneje sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale manj učinkovite strategije 

spoprijemanja s stresom (beg/izogibanje, distanciranje, zanikanje). 

 

Kot sem že omenila, so vse matere imele podporo partnerja in večinoma niso uporabljale 

manj učinkovitih strategij spoprijemanja s stresom, kot so izogibanje, distanciranje in 

zanikanje. Ker nisem imela nobenega primera, kjer mati ne bi imela podpore partnerja, 

hipoteze 3 ne morem ne sprejeti, ne ovreči. 

 

4. Matere, ki so imele ob prejetju otrokove diagnoze podporo okolice, so se hitreje 

sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale učinkovitejše strategije spoprijemanja 

s stresom (konfrontacija, sprejemanje odgovornosti, iskanje socialne pomoči, načrtno 

reševanje problemov in pozitivna ponovna ocena). 

 

Le mati C je poročala o negativni in odklonilni reakciji sorodnikov z moževe strani, saj so ji ti 

vzbujali občutke krivde, vendar se je z njimi uspešno soočila, saj je imela veliko podporo 

svojih sorodnikov in prijateljev. Sicer pa so imele vse matere tako podporo partnerja, kot tudi 

okolice – t. j. svojih sorodnikov in ožjih prijateljev, ki so jim nudili brezpogojno pomoč, zato 

so se vse tudi lažje soočale z diagnozo in uporabljale predvsem učinkovite strategije 

spoprijemanja s stresom, kot so načrtno reševanje problema, pozitivna ponovna ocena in 

iskanje socialne pomoči. Hipotezo 4 zato lahko potrdim. 
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5. Matere, ki ob prejetju otrokove diagnoze niso imele podpore okolice, so se počasneje 

sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale manj učinkovite strategije 

spoprijemanja s stresom (beg/izogibanje, distanciranje, zanikanje). 

 

Nobena mati ni bila brez podpore okolice in nobena ni uporabljala manj učinkovite strategije, 

zato hipoteze 5 ne morem sprejeti oz. ovreči. 

 

Na podlagi dobljenih odgovorov iz intervjuja in vprašalnika opazimo, da so vse družine 

medse toplo sprejele otroka z Downovim sindromom. Tudi matere so se učinkovito 

spoprijemale s stresom ob seznanitvi diagnoze otroka in kasneje, tekom njegovega razvoja, 

saj so uporabljale predvsem zelo koristne in pozitivne strategije. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem se ukvarjala s proučevanjem družinskega soočanja z otrokovo 

diagnozo Downov sindrom in različnih strategij spoprijemanja s stresom mater teh otrok ob 

seznanitvi z diagnozo. Skozi oči oz. perspektivo mater sem želela spoznati čustveno 

doživljanje diagnoze s strani vseh družinskih članov in okolice. Zanimalo me je tudi, kakšna 

sta bili komunikacija in odnos s strokovnjaki, do kakšnih sprememb odnosov je prihajalo v 

družini in kako pomembno je otrok vplival nanjo. 

 

V teoretičnem delu sem najprej predstavila nekaj osnovnih informacij o Downovem sindromu 

– kaj sploh je, kakšni so vzroki zanj in katere vrste obstajajo, kakšne so splošne značilnosti 

teh otrok, kako lahko sindrom pravočasno odkrijemo v prenatalnem obdobju in kakšen naj bi 

bil način sporočanja diagnoze s strani strokovnjakov. Nato sem preučila še, kakšne so 

definicije pojma družina in kako je le-ta vpletena v celoten sistem po bioekološki teoriji, 

kakšne so funkcije družine in njihove vloge ter odnosi, kako se ti spremenijo po rojstvu 

zdravega otroka in otroka z Downovim sindromom, kakšni so čustveni vplivi in reakcije 

družinskih članov ter okolice, ki pomembno vpliva na odnos do otroka s posebnimi 

potrebami. Za konec teoretičnega dela sem predstavila še značilnosti in oblike stresa ter 

njegove posledice in dejavnike, ki vplivajo na učinkovito spoprijemanje z njim. Glede na to, 

da sem v svoji raziskavi uporabila prirejen vprašalnik Folkmanove in Lazarusa, sem 

predstavila še njun transakcijski model soočanja s stresnimi situacijami in izsledke nekaterih 

tujih raziskav o načinih in strategijah spoprijemanja s stresom mater otrok z Downovim 

sindromom. 

 

Po dokaj obsežni teoretski podlagi, sem se lotila načrtovanja študije primera. 

V raziskavo sem vključila pet mater različno starih otrok z Downovim sindromom, s katerimi 

sem izvedla polstrukturirani osebni intervju in prirejen vprašalnik načinov spoprijemanja s 

stresom. Pri intervjuju sem želela od mater izvedeti čim več zanimivih odgovorov na 

zastavljena raziskovalna vprašanja in tako dobiti bogat vpogled v njihovo osebno izkušnjo. Z 

vprašalnikom pa sem skušala ugotoviti, v kolikšni meri se matere strinjajo s 66 trditvami, ki 

sem jih kasneje razvrstila v osem kategorij oz. strategij spoprijemanja s stresom. 
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Na podlagi rezultatov vprašalnika sem tako še dodatno preverila resničnost odgovorov mater, 

ki sem jih pridobila z intervjujem ter dobila še drugo perspektivo oz. točne informacije o tem, 

katerih strategij so se posluževale. Po zbranih informacijah me je zanimalo predvsem, ali se 

odgovori mater sploh razlikujejo, v kakšnem smislu oz. kako pomembno.  

 

Sprva sem predvidevala, da se bodo izkušnje starejših mater nekoliko razlikovale, predvsem v 

načinu prejetja diagnoze in odnosa strokovnjakov, sprejetja otroka s strani okolice ter 

posledično tudi v strategijah spoprijemanja s stresom. Mislila sem, da bodo te matere poročale 

o nekoliko bolj neustreznem odnosu strokovnjakov in slabšem načinu posredovanja diagnoze 

ter bolj odklonilnem odnosu okolice do otroka, zaradi česar bi se lahko poslužile manj 

učinkovitih strategij ter počasneje sprejele otroka ali ga morda celo zavračale.  

 

Glede na to, da sem pri intervjujih kmalu ugotovila, da so vse matere prejele otrokovo 

diagnozo po porodu in na večinoma neustrezen način ter da so otroka hitro sprejele, ker so 

imele veliko podpore okolice, sem predvidevala, da bodo tudi rezultati vseh petih 

vprašalnikov precej podobni. In res je bilo tako – vse matere so se poslužile bolj učinkovitih 

strategij spoprijemanja s stresom, kot so iskanje socialne pomoči, načrtno reševanje problema 

in pozitivna ponovna ocena.  

 

Na podlagi rezultatov sem lahko le delno sprejela prvo hipotezo, da se matere, ki sprejmejo 

otrokovo diagnozo na ustrezen način, bolj učinkovito spoprijemajo s stresom. Tretje in pete 

hipoteze nisem mogla ne potrditi, ne ovreči, saj v svoji študiji žal nisem imela nobenega 

primera matere, ki ne bi imela podpore partnerja ali okolice. Drugo in četrto hipotezo, ki 

govorita o tem, da so se matere, ki so imele ob prejetju otrokove diagnoze podporo partnerja 

in okolice, hitreje sprijaznile z otrokovo diagnozo ter uporabljale učinkovitejše strategije 

spoprijemanja s stresom, lahko z gotovostjo potrdim.  

 

Če bi študijo primera delala še enkrat, bi spremenila le nekaj malenkosti. Predvsem bi skušala 

najti novejši in krajši vprašalnik, s katerim bi lahko preverjala strategije spoprijemanja s 

stresom pri materah otrok z Downovim sindromom. Opazila sem namreč, da je bil vprašalnik 

nekaterim materam predolg in nekatere postavke so bile manj jasne, zato so potrebovale 

dodatno razlago. Postavke bi bilo potrebno še bolj poenostaviti in spremeniti, da bi bile bolj 

razumljive. 
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Poleg tega bi si želela večjega vzorca družin oz. mater otrok z Downovim sindromom, saj moj 

vzorec ni zajel nobene matere, ki bi za otrokovo diagnozo izvedela v času nosečnosti in se 

odločila otroka donositi ter nobene matere, ki bi se neučinkovito spoprijemala s stresom ob 

seznanitvi z diagnozo. Če bi v vzorcu imela kakšen tak primer, bi bili rezultati najbrž bolj 

zanimivi za interpretacijo in primerjavo. Tako sem dobila večinoma enotne odgovore, ki 

kažejo na odlične sposobnosti mater pri spoprijemanju s stresom in sprejemanjem otrokove 

diagnoze brez večjih težav. 

 

Kljub temu menim, da je ta študija primera zelo pomembna predvsem za strokovnjake, ki se 

pri svojem delu srečujejo s starši otrok z Downovim sindromom. Cunningham (1999) sicer 

ugotavlja, da se je odnos strokovnjakov in njihov način sporočanja diagnoze nekoliko 

izboljšal, vendar odgovori vprašanih mater še vedno kažejo na neustrezen način sporočanja 

diagnoze in neobčutljiv odnos do staršev, ki jim lahko pomembno oteži proces sprejemanja 

otroka. Starši lahko svojo negativno izkušnjo posplošijo na vse zdravstvene delavce in dobijo 

odpor do zdravstvene oskrbe, zato se raje poslužujejo alternativnih oblik zdravljenja. V tem 

diplomskem delu lahko strokovnjaki najdejo kar nekaj nasvetov, ki bi jih morali upoštevati za 

boljše sodelovanje s starši. Osebno menim, da strokovnjaki, ki ne premorejo dovolj empatije 

in občutljivosti pri sporočanju otrokove diagnoze staršem, nimajo kaj iskati v zdravstvu, sploh 

pa ne v stiku z ljudmi, ki tisti trenutek potrebujejo predvsem čustveno oporo in čim več 

informacij, da se lahko uspešno soočijo s to življenjsko preizkušnjo. 

 

Resnično si želim, da bi moje diplomsko delo pomagalo staršem oz. materam otrok z 

Downovim sindromom pri ohranjanju optimizma na njihovi nadaljnji življenjski poti in pri 

izbiranju bolj učinkovitih strategij spoprijemanja s stresom. Kljub temu, da je rojstvo otroka z 

Downovim sindromom sprva velik šok in se starši počutijo nemočni, morajo vedeti, da ni vse 

tako črno – čez čas jim bo drugačen otrok dal veliko več notranjega zadovoljstva in bogastva 

kakor zdrav. Predrugačil jim bo vrednote in naredil zrelejše ter boljše osebe – in ravno to 

potrebuje današnja družba. Zavedati se moramo, da nam lahko že en dan v družbi z »našimi 

sončki« lahko za trenutek spremeni pogled na svet – samo toliko je potrebno, da začnemo 

ceniti kar imamo in kar nam je dano. 
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7. PRILOGE 
 

7.1. PRILOGA 1 – POLSTRUKTURIRANI INTERVJU ZA MATER 

OTROKA Z DOWNOVIM SINDROMOM 
 

1. SPREJETJE DIAGNOZE 

• Ali ste izvedeli za otrokovo diagnozo med nosečnostjo ali po porodu? 

• Kdo vam je posredoval diagnozo? Na kakšen način? Ali menite, da je bil to ustrezen 

način? Zakaj da/ne? 

 

2. REAKCIJE OBEH STARŠEV 

• Kako ste sprejeli dejstvo, da ima vaš otrok Downov sindrom? Kakšna je bila vaša 

prva reakcija? Kaj ste občutili pri tem? Kako se je spreminjalo vaše počutje in 

občutenje do otroka tekom njegovega razvoja? 

• Kakšna je bila reakcija partnerja, ko je izvedel za diagnozo? Kako se je soočal z 

otrokovo diagnozo kasneje? 

• Ali sta s partnerjem izražala čustva in kako, na kakšen način? 

• Ali je otrok z Downovim sindromom povzročil večjo ali manjšo povezanost med 

vama s partnerjem? Kako se ta kaže oz. se je kazala? 

 

3. REAKCIJE SOROJENCEV 

• Kdo je sorojencem povedal, da ima njihov brat/sestra Downov sindrom? 

• Kako so sorojenci sprejeli sestro/brata z Downovim sindromom?  

• Ali so oz. vas sorojenci posnemajo v odnosu do člana z Downovim sindromom? 

• Kakšna čustva menite, da prevladujejo pri sorojencih – pozitivna ali negativna? 

Zakaj? 
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4. REAKCIJE IN VPLIV OKOLICE 

• Kdo je povedal sorodnikom in prijateljem, da ima otrok Downov sindrom?  

• Kakšna je bila reakcija sorodnikov in prijateljev? 

• Kakšen je zdajšnji odnos sorodnikov in prijateljev do vaše družine? 

• Ali menite, da okolica pomembno vpliva na vaš odnos in vezi z otrokom z 

Downovim sindromom? Zakaj/kako? 

 

5. VPLIV OTROKA Z DOWNOVIM SINDROMOM NA DRUŽINO 

• Ali je otrok z Downovim sindromom vplival na družino? Na kakšen način? 

• Ali menite, da je rojstvo otroka z Downovim sindromom prineslo spremembe v 

družino? Kakšne?  

 

6. STROKOVNJAKI 

• Ali ste želeli slišati mnenja različnih strokovnjakov? Zakaj? 

• Ali so se mnenja strokovnjakov razlikovala? Kako je to vplivalo na vaš odnos do 

otroka? 

• Ali menite, da bi morali zdravniki povedati svoje mnenje o tem, kakšna bi bila 

njihova osebna odločitev, če bi se znašli v podobnih okoliščinah? 

• Ali bi želeli več informacij od strokovnih delavcev? Kakšnih?  

 

7. POMOČ 

• Kam ste se obrnili po pomoč?  

• Ste poskusili z oblikami alternativnega zdravljenja? Katerimi? 

• Ali ste vključeni v kakšno društvo ali skupino staršev, ki imajo otroke z Downovim 

sindromom? Kdaj in zakaj ste se za to odločili? 

 

8. MNENJE O CELOTNI IZKUŠNJI IN ŽIVLJENJU Z OTROKOM Z DOWNOVIM 

SINDROMOM 

• Kaj menite, da vam je ta življenjska izkušnja »prinesla« v življenje? Ali menite, da 

vas je obogatila ali prikrajšala? Zakaj? 
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7.2. PRILOGA 2 – PRIREJEN VPRAŠALNIK NAČINOV 

SPOPRIJEMANJA S STRESOM 
 
Navodilo: 

Prosim vas, da imate med odgovarjanjem na vprašalnik v mislih situacijo, ko ste izvedeli, da 

ima vaš otrok diagnozo Downov sindrom. 

Pri vsaki trditvi skrbno preberite in označite, v kolikšni meri ste v vaši situaciji tako ravnali. 

 
 

TRDITEV – Ravnala sem tako: 
SPLOH 

NE 
 

1 

DELNO 
 
 
2 

V 
PRECEJŠNJI 

MERI 
3 

PRETEŽNO 
 
 

4 
1. Osredotočila sem se na to, kaj 
moram storiti. 

    

2. Poskušala sem razčleniti 
problem, da bi ga bolje razumela. 

    

3. Usmerila sem se na drugo delo 
ali dejavnost, da bi prenehala 
misliti na problem. 

    

4. Zdelo se mi je, da bo čas rešil 
problem in, da je treba samo 
počakati. 

    

5. Pristala sem na kompromis, da 
bi dobila vsaj nekaj pozitivnega iz 
situacije. 

    

6. Storila sem nekaj, čeprav se mi 
je zdelo, da se ne bo obneslo, tako 
da sem vsaj nekaj naredila. 

    

7. Skušala sem doseči, da bi 
partner spremenil svoje mišljenje. 

    

8. Govorila sem z nekom, da bi 
izvedela kaj več v zvezi s 
problemom. 

    

9. Skušala sem biti kritična do 
sebe. 

    

10. Trudila sem se, da sem 
ohranila svoje navade in stik z 
zunanjim svetom. 

    

11. Upala sem, da se bo zgodil 
čudež. 

    

12. Poskušala sem se sprijazniti s 
tem, da včasih pač nimam sreče. 

    

13. Naredila sem se, kot da se ni 
nič zgodilo. 
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14. Svoje mnenje sem poskušala 
obdržati zase. 

    

15. Na problem sem poskušala 
gledati s svetle strani. 

    

16. Spala sem več kot navadno.     
17. Razjezila sem se na osebo, ki 
je povzročila problem. 

    

18. Poskušala sem pri nekom najti 
simpatijo in razumevanje. 

    

19. Dopovedovala sem si stvari, ki 
so pomagale, da sem se bolje 
počutila. 

    

20. Dobila sem navdih, da bi 
naredila nekaj konstruktivnega v 
zvezi s problemom.  

    

21. Poskušala sem na vse skupaj 
pozabiti. 

    

22. Poiskala sem strokovno 
pomoč. 

    

23. Spremenila sem se in postala 
zrelejša. 

    

24. Počakala sem, da sem videla, 
kako se bodo stvari razvijale, 
preden sem ukrepala. 

    

25. Opravičila sem se ali storila 
nekaj drugega, kar je pripomoglo 
k pomiritvi. 

    

26. Izdelala sem si načrt za akcijo 
in se po njem ravnala. 

    

27. Zadovoljila sem se z drugo 
najboljšo rešitvijo, ki je bila 
možna. 

    

28. Dopustila sem svojim 
čustvom, da se izrazijo. 

    

29. Spoznala sem vzrok za 
problem. 

    

30. Na koncu sem ugotovila, da 
sem iz izkušnje nekaj pridobila. 

    

31. Pogovorila sem se z nekom, ki 
bi lahko nudil konkretno pomoč v 
zvezi s problemom. 

    

32. Za nekaj časa sem se 
poskušala umakniti vsemu skupaj 
tako, da sem si privoščila 
počitnice ali počitek.  
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33. Poskušala sem izboljšati svoje 
počutje tako, da sem jedla, pila 
alkohol, vzela tablete ali kaj 
podobnega. 

    

34. Naredila sem nekaj zelo 
tveganega, da bi rešila problem. 

    

35. Trudila sem se, da se ne bi 
prenaglila in sledila takoj prvemu 
vzgibu. 

    

36. Zbudilo se mi je novo upanje.     
37. Ohranila sem svoj ponos in 
videz neprizadetosti. 

    

38. Ponovno sem odkrila, kaj je 
zares pomembno v življenju.  

    

39. Nekatere stvari sem 
spremenila, da bi se problem 
lahko ugodno rešil. 

    

40. Izogibala sem se stiku z 
drugimi. 

    

41. Nisem dovolila, da bi me 
problem prizadel, zato nisem 
hotela preveč razmišljati o njem. 

    

42. Vprašala sem za nasvet 
nekoga, ki ga cenim. 

    

43. Skušala sem prikriti drugim, 
kako slabe so stvari v resnici. 

    

44. Poskušala sem problem jemati 
z lažje plati, ne preveč strogo 
resno. 

    

45. Pogovorila sem se z nekom o 
svojih čustvih. 

    

46. Odločno sem se zavzela in se 
borila za to, kar sem hotela 
doseči. 

    

47. Znašala sem se nad drugimi.     
48. Pomagala sem si z izkušnjami 
iz podobnih situacij drugih ljudi v 
preteklosti. 

    

49. Vedela sem, kaj je potrebno 
storiti, zato sem podvojila svoja 
prizadevanja, da bi se stvari 
uredile. 

    

50. Nisem mogla verjeti, da se je 
to zgodilo. 

    

51. Obljubila sem si, da bodo 
stvari prihodnjič drugačne. 

    

52. Našla sem več različnih 
načinov za rešitev problema. 

    

	   	  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ojo Lea; diplomsko delo 
	  

	   114 

53. Sprejela sem okoliščine take 
kot so, ker se ni dalo nič storiti. 

    

54. Trudila sem se, da me čustva v 
zvezi s problemom ne bi ovirala 
pri drugih stvareh. 

    

55. Želela sem si, da bi lahko 
spremenila to, kar se je zgodilo in 
tudi svoja čustva v zvezi s tem. 

    

56. Spremenila sem nekaj pri sebi.     
57. Sanjarila sem ali pa si 
zamišljala ugodnejše razmere. 

    

58. Želela sem si, da bi problem 
izginil ali se na nek način razrešil. 

    

59. Predajala sem se predstavam 
ali željam o tem, kako bi se stvari 
lahko obrnile. 

    

60. Molila sem.     
61. Pripravila sem se na najhujše.     
62. V sebi sem ponavljala, kaj 
bom rekla ali storila. 

    

63. Razmišljala sem o tem, kako 
bi kakšna oseba, ki jo cenim, 
ravnala v taki situaciji. 

    

64. Poskušala sem videti stvari iz 
zornega kota druge osebe. 

    

65. Opozarjala sem samo sebe, da 
bi bile stvari lahko tudi slabše. 

    

66. Telovadila sem ali se 
ukvarjala s kakšno drugo športno 
dejavnostjo. 

    

	  
	  
Najlepša hvala za izpolnjevanje vprašalnika! 


