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POPOTNIK 

Tone Pavček 
 
Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
 
Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice, 
v življenju do prave resnice, 
a v sebi- do rdečice 
čez eno in drugo lice. 
 
A če ne prideš ne prvič ne drugič 
do krova in pravega kova, 
poskusi vnovič in zopet in znova. 

 

 

 

 

Rada bi se zahvalila svoji mentorici, doc. dr. Mojci Lipec 

Stopar, za vso pomoč in strokovno usmerjanje pri izdelavi 

diplomskega dela. 

Posebna zahvala gre Mateju, ki mi je vsa leta študija stal ob 

strani, me spodbujal in mi pomagal. 

Za podporo pri študiju, pomoč in razumevanje se zahvaljujem 

tudi svoji družini in prijateljem. Hvala vam, da ste verjeli vame! 

In ne nazadnje se zahvaljujem za pomoč tudi vsem materam 

otrok z downovim sindromom, ki so izpolnile anketni 

vprašalnik in mi s tem omogočile uvid v izbrano tematiko ter 

možnost izdelave diplomskega dela. 
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Povzetek 

Prehrana je skupna potreba vseh otrok, vendar se na področju otrok z downovim sindromom 

pojavljajo določene posebnosti. Dojenje je idealen in naraven način prehranjevanja dojenčka, 

ki v prvih šestih mesecih življenja izpolni vse potrebe za njegovo rast in razvoj (Vistoropski, 

2013). Prinaša številne prednosti, tako za otroka kot tudi za mater (Skale, 2010).  

Otroci z downovim sindromom se rodijo s številnimi zdravstvenimi posebnostmi, ki lahko 

predstavljajo oviro pri dojenju. Kljub temu je dojenje novorojenčka z downovim sindromom 

mogoče in tudi koristno (Sekcija za Downov sindrom, 2010; Breastfeeding a Baby with Down 

Syndrome, 2013). Za uspešno dojenje otroka z downovim sindromom potrebujejo matere 

ustrezno pomoč. Ta ne sme biti usmerjena le na otroka, temveč na celotno družino. Zlasti je 

pomembna psihološka pomoč, ki pomaga staršem, da se soočijo z otrokovimi posebnimi 

potrebami (Pori, 2012).  

Matere si v večji meri želijo sodelovanja s strokovnjaki (Vajagič, 2008). To lahko storijo z 

modelom zgodnje obravnave. Ta upošteva tipične razvojne mejnike in sledi razvoju 

posameznih funkcij otroka. Z zgodnjo obravnavo izdelamo načrt pomoči, ki načrtno spodbuja 

in usmerja učenje otroka od samega rojstva naprej. Pri oblikovanju načrta zgodnje obravnave 

sodelujejo starši in različni strokovnjaki. To so najpogosteje pediater, fizioterapevt, specialni 

pedagog in logoped (Vajagič, 2008). S skupnim oblikovanjem načrta zgodnje obravnave bi 

povezali sodelovanje med različnimi strokovnjaki in starši ter izboljšali njihovo 

komuniciranje in sodelovanje. Izpolnili bi tudi željo staršev po obisku strokovnjakov na dom, 

saj se program zgodnje obravnave lahko izvaja na domu, v posebnih centrih za zgodnjo 

intervencijo in v različnih predšolskih ustanovah (Jurišič, 2009; Kastelic, 2009). 

V svojem diplomskem delu sem upoštevala 26 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnile 

matere otrok z downovim sindromom, rojenih po letu 2005. Želela sem raziskati, kakšne so 

splošne značilnosti dojenja slovenskih mater, kakšen je njihov odnos do njega, ravnanje in 

doživljanje dojenja. Raziskala pa sem tudi njihove potrebe po pomoči in želje za prihodnost. 

Ugotovila sem, da so anketirane matere močno naklonjene dojenju in da jih je polovica 

uspešno dojila. Dojenje je potekalo dlje kot dojijo matere otrok brez downovega sindroma. 

Skoraj vse matere so se pri dojenju otroka soočile tudi z različnimi ovirami. Nekoliko več 

težav pri tem so imele slabše informirane matere. Matere so v anketnih vprašalnikih navedle, 

da so bile z nudeno pomočjo večinoma zadovoljne, vendar si želijo v večji meri sodelovati z 
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različnimi strokovnjaki. Izpostavile so, da si želijo več multidisciplinarne in sistematične 

obravnave otroka, več spodbujanja, vztrajanja in razumevanja s strani strokovnjakov. 

Ključne besede: dojenje, downov sindrom, matere, zgodnja obravnava, pomoč 
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Abstract 

Even if nutrition is a common need of all children, there are some specifics related to this area 

for children with Down syndrome. Breastfeeding is an ideal natural way of feeding the baby, 

and it fulfills all of the baby’s requirements needed for growth and development (Vistoropski, 

2013). It includes several advantages, both for the baby and for the mother (Skale, 2010). 

Children with Down syndrome are born with many health specialties, which can present a 

barrier to breastfeeding. Nonetheless, breastfeeding a baby with Down syndrome is possible 

and also useful (Sekcija za Downov sindrom, 2010; Breastfeeding a Baby with Down 

Syndrome, 2013). However, mothers need adequate help to successfully feed the baby with 

Down syndrome. The help should not only be focused on the baby, but the family as a whole. 

Psychological help is particularly valuable, as it helps the parents to face with their baby’s 

special needs (Pori, 2012). 

The mothers wish for more cooperation with the experts (Vajagič, 2008). They can achieve 

this through the early intervention model. It takes typical development milestones into 

account and follows the baby’s development of specific functions. With the early intervention 

model, we can design an assistance plan that systematically fosters and guides the baby’s 

learning process from the birth onwards. The parents and various experts take part in 

designing the early intervention plan. The experts usually involve a pediatrician, physical 

therapist, special educator, and speech therapist (Vajagič, 2008). By working together on the 

early intervention plan, we could connect different experts and the parents, thereby improving 

their communication and cooperation. We would also fulfill the parents’ wish for experts’ 

home visits, because the early intervention program can be executed at home, in special early 

intervention centers and in various pre-school institutions (Jurišič, 2009; Kastelic, 2009). 

In my bachelor’s thesis, I based my empirical part on 26 survey questionnaires, filled out by 

the mothers of babies with Down syndrome, born after 2005. I wanted to explore general 

characteristics of breastfeeding among mothers of babies with Down syndrome in Slovenia, 

their attitude towards this matter, their handling and experience of it. I also examined their 

needs for help and wishes for future developments on this field.  

I found that the surveyed mothers are strongly in favor of breastfeeding and that half of them 

were successful in breastfeeding. The breastfeeding took more time than for the mothers of 

babies without Down syndrome. Almost all the mothers I surveyed faced different barriers in 
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breastfeeding. Less informed mothers had more issues with this matter. The mothers 

answered that they were generally pleased with the help they received, but would have liked 

to cooperate with different experts to a greater extent. They highlighted the fact they would 

like more multidisciplinary and systematic treatment of their baby, more encouragement, 

persistence, and understanding of the experts. 

Key words: breastfeeding, Down syndome, mothers, early intervention, support 
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1 UVOD 

Dojenje predstavlja za zdravje, rast in razvoj otroka idealno ravnovesje hranilnih in 

obrambnih snovi, ki imajo za otroka neprecenljivo vrednost. Dojenje prinaša številne 

prednosti, tako za otroka kot tudi za mamo (Skale, 2010). 

Downov sindrom je kromosomska nepravilnost, pri kateri ima 21. par kromosomov v človeški 

celici tri kromosome namesto dveh, kar imenujemo tudi trisomija 21. Osebe z downovim 

sindromom imajo več telesnih in zdravstvenih značilnosti, vendar se vse ne pojavljajo pri 

vsakem od njih (Sekcija za Downov sindrom, 2010). Rodijo se s številnimi zdravstvenimi 

posebnostmi, ki lahko pogosto predstavljajo oviro pri dojenju. Kljub temu je dojenje 

novorojenčka z downovim sindromom mogoče in tudi zelo koristno (Breastfeeding a Baby 

with Down Syndrome, 2013). 

Matere kot najpogostejše težave pri prehranjevanju oziroma dojenju otrok z downovim 

sindromom navajajo utrujenost otroka, težave pri začetnem sesanju, hipotoničnost in prirojene 

srčne napake (Lewis in Kritzinger, 2004). 

Za uspešno dojenje otroka z downovim sindromom potrebuje velika večina mater ustrezno 

pomoč. Doječe matere se ob težavah pri dojenju še vedno najpogosteje obrnejo na 

zdravstveno osebje in porodnišnico. Pomoč poiščejo tudi na spletu, v različnih knjigah in pri 

drugih materah, ki že imajo izkušnje z dojenjem (Doler, 2009). 

Matere otrok z downovim sindromom si želijo, da bi strokovnjaki v večji meri spodbujali in 

pomagali pri dojenju otroka z downovim sindromom. Da bo dojenje izvedljivo, so pogosto 

potrebne posebne intervencije (Lewis in Kritzinger, 2004). Te intervencije bodo najboljše, če 

bodo zastavljene multidisciplinarno, s hkratnim sodelovanjem več različnih strokovnjakov. 

Najboljši način, da to storimo, je načrt zgodnje obravnave. V timu strokovnjakov, ki 

sodelujejo pri oblikovanju zgodnje obravnave, so najpogosteje pediater, fizioterapevt, 

specialni pedagog in logoped. Po potrebi se vključijo še dodatni strokovnjaki. Zgodnja 

obravnava ni pomembna le za otroka, temveč tudi za starše. Prej ko se starši naučijo pomagati 

dojenčku, prej bodo čutili, da so kos nalogi. Zgodnja obravnava tako spontano in načrtno 

ustvarja pozitivno relacijo med otrokom, starši ter člani družine in okoljem (Vajagič, 2008). 
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2 TEORETIČNI UVOD 

 

2.1 Definiranje osnovnih pojmov o downovem sindromu 

Leta 1866 je zdravnik Langdon Down prvi opisal osebe s skupkom telesnih in umskih 

značilnosti. Sindrom je poimenoval mongoloizem, ker je menil, da so osebe zaradi svojih 

nekoliko poševnih oči podobne Mongolom. Ta izraz se zaradi rasističnih primesi danes ne 

uporablja več. Boljše poznavanje genetike je leta 1959 pripeljalo do odkritja kromosoma, ki 

povzroča omenjeni sindrom (Sekcija za Downov sindrom, 2010). 

Downov sindrom je kromosomska nepravilnost, ki jo povzroča dodatni 21. kromosom. Ta 

kromosom se nahaja v kromosomski skupini G, kjer se namesto para kromosomov nahajajo 

kar trije kromosomi. Ta pojav se imenuje tudi trisomija 21 (Sekcija za Downov sindrom, 

2010; Rett,1982). 

Za osebe z downovim sindromom je značilnih več telesnih in zdravstvenih posebnosti, ki pa 

se vse ne pojavljajo pri vsakem od njih. Literatura danes poudarja, da imajo osebe z 

downovim sindromom veliko več »normalnih« kot »nenormalnih« značilnosti. Pri vseh 

osebah pa so ugotovljene nižje umske sposobnosti. Če jim omogočimo dobro zdravstveno 

oskrbo, čustveno varnost in zgodnje učenje, bo večina sodila v kategorijo zmerne ali lažje 

motnje v duševnem razvoju (Sekcija za Downov sindrom, 2010). 

V človeških celicah (izjemoma krvnih in spolnih) najdemo 46 kromosomov. Teh 46 

kromosomov sestavlja 22 parov skladnih kromosomov, ki jih imenujemo tudi avtosomi ter 

par spolnih kromosomov, ki določata spol osebe. Te celice v človeškem telesu so diploidne in 

vsebujejo dvojni kromosomski sestav, enega od vsakega starša (Cunningham, 1999). 

Pri downovem sindromu imajo celice 47 kromosomov. Celica tako vsebuje 3 enake 

kromosome, dva, ki se nista uspela ločiti, in tretjega, ki se je pridružil iz druge spolne celice. 

To imenujemo trisomija kromosomov. Tretji, 21. kromosom, lahko oseba dobi od matere ali 

očeta. Pogosteje dobi tretji kromosom od matere (75–80 % primerov), pogostost tega pojava 

pa narašča z materino starostjo (Cunningham, 1999). 

Obstajajo trije različni kariotipi (podvojen skupek kromosomov osebka), ki so povezani z 

downovim sindromom. To so (Cunningham, 1999): 
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• prosta trisomija 21, 

• mozaična trisomija 21, 

• translokacijska trisomija 21. 

Prosta trisomija 21 je najpogostejša oblika nastanka downovega sindroma, saj predstavlja kar 

90 % primerov sindroma. Pri prvi delitvi je v jajčecu ali spermiju prisoten dodatni kromosom 

21. Tako bo pri vsaki novi delitvi nastala trisomična celica s 47 kromosomi (Cunningham, 

1999). 

Mozaična trisomija 21 predstavlja 5 % vseh primerov downovega sindroma. Ta oblika se 

pojavi, ko ima človek v telesu dve vrsti celic – normalne in trisomične (47 kromosomov). Te 

celice se razvijejo na dva različna načina. Mozaična trisomija se pojavi, ko se 21. 

kromosomski par med drugo ali eno izmed kasnejših delitev ne loči. Drugi način mozaične 

trisomije pa se pojavi, če se dodatni kromosom v trisomičnem jajčecu izgubi med eno od 

kasnejših celičnih delitev (Cunningham, 1999). 

Mešanica normalnih in trisomičnih celic je zelo različna, od nekaj % in vse do 100 %. To je 

odvisno od tega, pri kateri celični delitvi se je pojavilo nerazdvajanje oziroma neločevanje 21. 

para kromosomov. Trisomične celice so lahko prisotne le v določenih delih telesa. Včasih se 

zgodi, da ima kdo fizične značilnosti downovega sindroma, vendar v krvnem vzorcu ne 

najdemo trisomičnih celic (Cunningham,1999; Rett, 1982).  

Osebe s tovrstno mozaično trisomijo imajo navadno blažjo obliko downovega sindroma. 

Imajo manj očitne telesne značilnosti, nekoliko boljše umske sposobnosti ter boljši jezikovni 

razvoj kot otroci s prosto trisomijo 21. Vendar pa so tudi osebe z mozaično obliko downovega 

sindroma med seboj zelo različne in tako ne moremo napovedati njihovih potencialov in 

zmožnosti (Cunningham, 1999). 

Translokacijska trisomija 21 nastane kot posledica translokacije ali premestitve večjega dela 

21. kromosoma na drug kromosom (Rett, 1982). Raziskave so pokazale, da 2–5 % oseb z 

downovim sindromom nima treh 21. kromosomov. Namesto tega se je del dodatnega 21. 

kromosoma prilepil na drug kromosom. Ta pojav imenujemo translokacija, saj je dodatni 21. 

kromosom spremenil lokacijo. Dodatni kromosom se najpogosteje prilepi na enega od 

kromosomov skupine D (kromosomi 13, 14 in 15). Translokacija nastane tako, da se 

kromosoma prelomita v trenutku, ko se kromosomi združijo. Dva odlomljena dela se nato 

zlepita. Nastane nov par, ki ni običajne velikosti (Cunningham, 1999). 
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2.2 Telesne in zdravstvene značilnosti otrok z downovim sindromom 

Z napredkom medicine se je število značilnosti, ki opisujejo downov sindrom, močno 

povečalo. Vse značilnosti niso enako pogoste in se ne pojavljajo pri vseh osebah z downovim 

sindromom oziroma niso enako izražene (Cunningham, 1999). 

Cunningham (1999) je opisal glavne telesne značilnosti dojenčkov z downovim sindromom 

ter so prisotne pri 60–80 % primerov: 

• ozki in kratki očesni reži, ki ležita poševno navzgor in navzven s pogosto poudarjeno 

gubo na notranji strani očesa (epikantalna guba), 

• pri 30–70 % otrok lahko na robovih šarenice opazimo bele pikice (Brushfieldove 

pege), 

• obraz je videti plosk, pogost je nizek nosni lok (nos zgleda majhen in širok) ter visoke 

ličnice, 

• glava, ki je manjša in okrogla, z nekoliko sploščenim zatiljem, 

• majhna ušesa, ki zrastejo nižje, vrh uhlja je lahko prepognjen, ušesna mečica pa je 

lahko manjša ali je celo ni, 

• majhna usta s tankimi ustnicami, 

• manjša ustna votlina, ustno nebo je navadno ploščato in na sredini obokano (gotsko 

nebo), zaradi manj prostorne ustne votline lahko jezik moli iz ust, 

• ohlapne mišice jezika in čeljusti, zato so usta večkrat odprta, 

• kratek vrat z vidnimi gubami odvečne kože, 

• kratke roke,  

• dlani, ki so pogosto široke in ploščate, prsti pa kratki (zlasti mezinec), polovica otrok 

ima na notranji strani dlani eno samo brazdo (brazda štirih prstov), 

• kratke noge s širokimi stopali, kratki nožni prsti, 

• palci na rokah in nogah so nekoliko bolj oddaljeni od ostalih prstov, 

• ob rojstvu imajo slab mišični tonus (hipotonija), mišice so ohlapne, pojavlja se tudi 

čezmerna fleksibilnost sklepov (hiperfleksibilnost), 

• slabi in težje izzvani refleksi,  

• jok, ki je šibkejši in redkejši ter traja manj časa (ne jočejo niti, ko so lačni). 

Nekatere značilnosti se v času odraščanja spremenijo in so značilne zgolj za obdobje otroštva. 

Ohlapnost mišic se vsekakor izboljša in kasneje ne predstavlja večjega problema. Prav tako 
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postane kožna guba ob očesu manj opazna, zraste tudi glava. Zaradi slabega mišičnega tonusa 

opažamo pri otrocih štrleč, okrogel trebuh in popkovno kilo, ki se kaže kot izbočen popek. 

Večina lastnosti, ki so posledica prirojenega sindroma, je stalnih in s starostjo ne izginejo 

(Cunningham, 1999). 

Značilne obrazne poteze nastanejo zaradi nepravilne rasti in razvoja lobanje. To je tudi razlog, 

da je ustna votlina tako majhna. Nosni koren ostane nerazvit in daje obrazu sploščen videz. 

Zaradi ozkih nosnih vodov in slabo razvitih obnosnih votlin prihaja pogosto do vnetij, 

zamašenega nosu in težav z dihanjem. Otroci imajo v večini povečano žrelnico in mandlje, 

kar dodatno zmanjša prehod zraka v že tako zmanjšani ustni votlini. Tako večinoma dihajo 

skozi (odprta) usta z iztegnjenim jezikom. Takšno dihanje ni najprimernejše, saj povzroča 

razpokane ustnice in suh jezik. Občutljiva koža pogosto poči, kar močno poveča možnost 

splošnih infekcij in infekcij dihal (Cunningham, 1999). Otrokovo oteženo dihanje vpliva tudi 

na otrokovo prehranjevanje. 

Med spanjem otroci dihajo bolj sproščeno in lahko se zgodi, da ne dobijo zadostne količine 

kisika. V tem primeru se lahko nenadno zbudijo in hlastajo za zrakom, da si priskrbijo dovolj 

kisika. Takšni pojavi lahko močno motijo spanec in vplivajo na osebe z downovim 

sindromom. Tako so lahko otroci posledično bolj utrujeni in zaspani (Cunningham, 1999). 

Zaradi majhne lobanje so majhni tudi kanali in votline srednjega ušesa. To pomeni, da so 

pogosto izpostavljeni zaporam, ki povzročajo začasno slabši sluh. Kar 80–90 % malih otrok z 

downovim sindromom občasno ne sliši na eno ali obe ušesi, še zlasti takrat, ko so prehlajeni. 

Ker obstaja možnost, da otrok z downovim sindromom ne sliši dobro, mu med šestim in 

dvanajstim mesecem redno pregledujejo sluh. Pri tem ni pomembno samo to, da zaznava 

zvok, temveč tudi katere frekvence sliši. Lahko se zgodi, da otrok ne sliši zgolj visokih 

frekvenc. Otrok torej sliši govor, a ne more razumeti pomena besed, če so nekateri glasovi v 

besedah visokofrekvenčni (Cunningham, 1999). 

Dober sluh je izjemnega pomena, saj je za otroke z downovim sindromom značilno, da imajo 

zapoznel govorni razvoj. Čeprav so za zakasneli govorni razvoj krive predvsem težave z 

razumevanjem, so odkrili, da kar 10–20 % zamud pri učenju govora povzročajo težave s 

sluhom. Cunningham (1999) opisuje raziskavo šestmesečnih in devetmesečnih dojenčkov z 

downovim sindromom. Ugotovili so, da otroci že prepoznavajo znane besede, ki nakazujejo 

začetek razumevanja pri otroku. Prav tako jih zelo pritegne ritem, zaradi česar več pozornosti 

namenijo besedam. To pomembno vpliva na kasnejši razvoj govora. 
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Poleg težav s sluhom se pogosto pojavljajo tudi težave z vidom. Pri dojenčkih lahko opazimo 

škiljenje ali strabizem ter nistagmus ali hitro premikanje očesnih zrkel. Ta dva pojava pogosto 

izzvenita med 12. in 18. mesecem, ko se okrepijo očesne mišice, saj je razlog navadno 

ohlapnost očesnih mišic. Med resnejše težave z vidom sodita daljnovidnost in kratkovidnost. 

Ker sta pojava pri otrocih z downovim sindromom pogosta, je potrebno vid po prvem letu 

starosti redno kontrolirati. Ob ugotovljenih težavah sledi korekcija z nošenjem očal ustrezne 

dioptrije (Cunningham, 1999). 

Višina novorojenčka je navadno znotraj normale, čeprav so njegove roke in noge v primerjavi 

s trupom krajše. Kasneje v razvoju dosegajo manjšo višino. Moški v povprečju merijo 156 

centimetrov, ženske pa 143 centimetrov (Cunningham, 1999). 

Ob rojstvu otroci tehtajo nekoliko manj kot drugi otroci, njihova teža je v povprečju 3 

kilograme. Po rojstvu težo pridobivajo počasneje kot vrstniki brez downovega sindroma. 

Kljub nekoliko podpovprečni teži so otroci videti okrogli in močni. Starejši otroci in odrasle 

osebe z downovim sindromom so nagnjene k debelosti. Na to naj bi vplivalo več različnih 

faktorjev, od problemov v presnovi, dodatnih genov, dejavnikov okolja, nižje telesne 

aktivnosti … (Cunningham, 1999). 

Mnogi otroci so pasivni jedci in imajo radi mehko hrano. To naj bi bilo povezano s hipotonijo 

ustnih mišic. Nekatere mame prehitro obupajo nad dojenjem, saj jim med drugim probleme 

povzroča tudi jezik. Pogosto ne vedo, da otroci iztegujejo jezik, ker se pripravljajo na sesanje. 

Ti otroci potrebujejo več časa, da se naučijo uporabljati jezik na način, ki je potreben za 

sesanje ali za žvečenje koščkov hrane. Ker so čeljustne mišice navadno ohlapne, žvečenje ni 

lahko. Tako je potrebno veliko vaje, da se navadijo na trdo hrano. Žvečenje je težje tudi zaradi 

majhnih zob, ki so nepravilno razporejeni in različno oblikovani. Zobje jim zrastejo tudi 

pozno, prvi se pojavijo med 12. in 20. mesecem. Poleg tega izraščajo v drugačnem vrstnem 

redu, pogosteje jim najprej zrastejo zadnji zobje, šele nato prednji. V 25–40 % primerov se 

zgodi, da vsi stalni zobje sploh ne zrastejo. Z nego zob je potrebno pričeti takoj, ko se 

pojavijo prvi zobje. Osebe z downovim sindromom so nagnjene k paradontozi in drugim 

boleznim dlesni. To je povezano z zmanjšano odpornostjo (imunski deficit) in dihanjem skozi 

usta, ki mu lahko sledi pokanje ustnic, jezika ter dlesni (Cunningham, 1999). 

Otroci in odrasli z downovim sindromom imajo lahko značilno držo telesa, ki nastane zaradi 

posebnosti v okostju in v mišicah ter razlik v teži in višini. Med največje posebnosti okostja 

sodijo manjkajoče dvanajsto rebro ter manjša, bolj ploščata medenica (Cunningham, 1999). 
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Otroci z downovim sindromom imajo zaradi znižanega mišičnega tonusa ter ohlapnih kit, 

pogosto ploska stopala. Pri enem na 100 primerov opazimo tudi debelejša in slabo oblikovana 

stopala, ki so lahko obrnjena navzven ali navznoter. Če se to odkrije zgodaj, se napake lahko 

odpravi z ustrezno ortopedsko obutvijo (Cunningham, 1999). 

Koža otrok z dovnovim sindromom se hitro izsuši in razpoka. Zlasti so problematični predeli 

lic, ust, dlani in stopal. Razpokanost kože je najpogosteje povezana s slabšo prekrvavitvijo, v 

nekaterih primerih pa tudi z zmanjšano občutljivostjo na temperaturne spremembe 

(Cunningham, 1999). Tako je potrebno pri manjših otrocih in novorojenčkih skrbeti, da ti niso 

podhlajeni ali pregreti. 

Lasje otrok z downovim sindromom so redki in tanki. Pogosto se zgodi, da imajo presuho 

lasišče in potrebujejo posebne šampone in obloge (Cunningham, 1999). 

Večina otrok z downovim sindromom ima normalno funkcionalno črevesje. Pri približno 5 % 

otrok pa zasledimo zamašen del črevesja. Pogosteje se pojavlja tudi zapora dvanajsternika, v 

nekaterih primerih pa je nenormalno debelo črevo. V primeru takšne zapore začne otrok 

bruhati po skoraj vsakem hranjenju. Tako resne težave prebavil so navadno odkrite že v prvih 

dneh otrokovega življenja in jih tudi operativno hitro odpravijo (Cunningham, 1999). 

Otroci z downovim sindromom bruhajo pogosteje kot drugi otroci. Vzrok temu je ohlapnost 

želodčnih mišic. Ko se te utrdijo, bruhanje poneha. To se navadno zgodi do njihovega šestega 

meseca starosti. Približno polovica staršev se v prvih dneh otrokovega življenja sreča s 

težavami pri prehranjevanju. Glavni vzroki težav so slab sesalni in požiralni refleks ter 

ohlapnost mišic. Težave nastopijo tudi pri izločanju. Kar 75 % staršev pravi, da otroka 

napenja in da težko izloči blato. Tudi ta pojav pripisujejo ohlapnosti mišic, ki se čez čas, ko se 

le te utrdijo, omili ali celo izgine (Cunningham, 1999). 

Od 30 do 40 % otrok z downovim sindromom ima različne prirojene srčne napake. Te so 

različnih vrst, od manjših, ki izginejo same od sebe, do resnih, ki potrebujejo operativni 

poseg. Najpogostejša okvara srca pri otrocih z downovim sindromom je luknja v sredini srca 

(atrivertikularni kanal). Ta napaka predstavlja polovico vseh hudih srčnih napak pri otrocih z 

downovim sindromom. Navadno jo operativno popravijo v prvih mesecih otrokovega 

življenja. Srčne napake lahko nakazujejo tudi pomodrele ustnice in nohti. Lahko se pojavijo 

tudi večji zaostanki v rasti, slabše pridobivanje teže in velika ohlapnost mišic (Cunningham, 

1999). 



Univerza  v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Barbara Može; diplomsko delo  

8 
 

2.3 Osebnost in temperament otroka z downovim sindromom 

Ob vsakem fizičnem prepoznavnem stanju, kakršen je tudi downov sindrom, se pojavljajo 

različni stereotipi. Osebe z downovim sindromom so ljudje z različnimi vedenjskimi ter 

osebnostnimi značilnostmi, tako kot vsi ostali. Kljub temu pa obstajajo nekatere značilnosti v 

obnašanju, ki se pri osebah z downovim sindromom pojavljajo pogosteje. Te značilnosti se s 

starostjo spreminjajo (Cunningham, 1999). 

V prvih mesecih svojega življenja je otrok z downovim sindromom tih in navadno ni težaven. 

Pogosto jih opisujejo kot pridne, nezahtevne, tihe in mirne. To pogosto velja za otroke s 

hudimi srčnimi težavami in otroke z izrazitejšo hipotonijo. Zaradi svojih zdravstvenih 

posebnosti niso tako aktivni, saj tega pogosto ne zmorejo. Prav tako jim preproste stvari, kot 

so hranjenje, predstavljajo pravi izziv in so tako pogosto dosti bolj izčrpani od drugih 

dojenčkov. Mnogi dojenčki kmalu prespijo celo noč, še posebej če jih primerjamo z vrstniki 

brez downovega sindroma (Cunningham, 1999). 

Pomembno je, da se starši ukvarjajo s svojim otrokom z downovim sindromom, saj so lahko ti 

zaradi svoje mirnosti pogosto premalo stimulirani. Otroci z downovim sindromom so enako 

radovedni in željni pozornosti kot vsi drugi otroci. Po nekaj mesecih, ko se njihove mišice 

nekoliko okrepijo, postanejo tudi sami bolj živahni in odzivni. Študija dojenčkov po 

otrokovem tretjem mesecu življenja je pokazala, da se vedenje dojenčkov z downovim 

sindromom pomembno ne razlikuje od drugih dojenčkov (Cunningham, 1999). 

Otroci z downovim sindromom do petega leta starosti so navadno opisani kot bolj mirni, 

prisrčni in družabni. Vendar tudi med njimi obstaja cela vrsta razlik, prav tako kot med vsemi 

drugimi otroci. Opaža se tendenca, da so otroci z downovim sindromom, ki so odraščali 

počasneje, bolj impulzivni in energični ter obratno, da so otroci z downovim sindromom, ki 

so se razvijali hitreje, bolj tihi, čemerni, zaskrbljeni in muhasti (Cunningham, 1999). 

Temperament in vedenje otroka z downovim sindromom sta pogosto odvisna od njegove 

razvojne stopnje in umskih sposobnosti, ki pa se ne razvijajo tako hitro kot pri ostalih otrocih. 

Razvoj govora je navadno počasnejši od razvoja drugih sposobnosti, kar v otroku pogosto 

zbuja nezadovoljstvo in agresijo. To je pogosto posledica tega, da je nerazumljen in zato 

frustriran. Na vedenjske značilnosti poleg naštetega vpliva tudi otrokov značaj, vzgoja in 

okolje, v katerem otrok odrašča. Tako kot vsi otroci tudi otroci z downovim sindromom 

potrebujejo red, omejitve, ljubezen in varnost (Cunningham, 1999).  
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2.4 Detekcija downovega sindroma  

V populacijah, kjer se ne opravlja prenatalnih preiskav za downov sindrom, se v povprečju 

rodi en otrok z downovim sindromom na 600–700 novorojenčkov. V Sloveniji se je med leti 

2002–2005 rodil 1 otrok z downovim sindromom na 1245 novorojenčkov. Manjše število 

novorojenčkov z downovim sindromom je v veliki meri posledica odkrivanja sindroma pred 

rojstvom otroka (Tul Mandić, 2009). Velika večina nosečnic, pri katerih se odkrije, da ima 

plod downov sindrom, se v Sloveninji odloči za umetno prekinitev nosečnosti. V Ameriki je 

odstotek nosečnic, ki so jim diagnosticirali plod z downovim sindromom ter se nato odločijo 

za umetno prekinitev nosečnosti, kar 90 % (Parens in Asch, 2000). Na ta problem opozarja 

tudi bostonski zdravnik Brian Skotko (2005), ki se med drugim zavzema tudi za to, da bi 

matere nadaljevale z nosečnostjo po sporočeni diagnozi downovega sindroma. Opozarja, da 

so mnogim materam ob sporočitvi diagnoze ponudili možnost prekinitve nosečnosti, kar 

matere, ki želijo nadaljevati z nosečnostjo, močno prizadene. Mnoge po tem več ne zaupajo 

strokovnjakom in se izogibajo sodelovanju z njimi. 

Downov sindrom se lahko v času nosečnosti odkrije z različnimi presejalnimi in 

diagnostičnimi testi. 

Presejalni testi za odkrivanje DS med nosečnostjo: 

• Nuhalna svetlina: Test se opravi med 11. in 14. tednom nosečnosti. Naredijo 

ultrazvočno oceno svetline na otrokovem vratu. Pri debeli vratni svetlini obstaja sum 

na okvare srca, downov sindrom in nekatere druge kromosomske okvare (Lees, 

Reynolds in McCartan, 1999). Ob merjenju nuhalne svetline nosečnicam pogosto 

odvzamejo še kri iz komolčne vene in v njej določijo 2 hormona (beta hCG in PAPP-

A). Rezultate hormonskega testa se kombinira z ultrazvočnimi in biokemičnimi izvidi 

v posebnem računalniškem programu. Takšno preiskavo imenujemo sestavljeni test, ki 

odkrije do 90 % plodov z downovim sindromom (Tul Mandić, 2009). 

• Četverni test: Preiskavo naredijo po 16. tednu nosečnosti. Preverijo se vrednosti 4 

hormonov in z računalniškim programom izračunajo individualno tveganje. Odkrije se 

75 % plodov z downovim sindromom. Test pri večplodni nosečnosti ni uporaben (Tul 

Mandić, 2009). 
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• Morfologija ploda: Test se izvede med 20. in 24. tednom nosečnosti. Pregled poda 

natančno oceno velikosti ploda in njegovih organskih sistemov. Okoli 50 % plodov z 

downovim sindromom pokaže določena odstopanja. Ginekolog in genetik nato skupaj 

podata oceno tveganja za downov sindrom in nadaljnje potrebne preiskave (Tul 

Mandić, 2009). 

Diagnostični testi za odkrivanje downovega sindroma med nosečnostjo (Lees idr., 1999): 

• Amniocinteza: Izvaja se med 16. in 18. tednom nosečnosti. Zdravnik s tanko iglo iz 

maternice izvleče nekaj mililitrov plodovnice, ki jo pošlje na gojišče v laboratorij. 

Tam izdelajo kromosomsko sliko plodu. Rezultati so znani v treh tednih. Ta test je 

brezplačno na voljo vsem nosečnicam, ki so starejše od 37 let. 

• Biopsija horionskih celic: Preiskavo opravijo v 9. tednu nosečnosti. Postopek je 

podoben amniocintezi, le da zdravnik vzame nekaj drobnih delcev placente oziroma 

posteljice. Celice pošlje na podrobno analizo v laboratorij, rezultati pa so znani že čez 

nekaj dni. 

• Kordocenteza: Raziskavo opravijo v 20. tednu nosečnosti, ko je popkovnica že 

razvita. Zdravnik odvzame kri iz ene izmed žil v otrokovi popkovnici, ki jo nato 

analizirajo. 

Pri omenjenih diagnostičnih testih obstaja od 0,5 do 1 % možnosti, da nosečnica zaradi 

posega splavi. Tako je pred posegom smiselno oceniti, kakšno je tveganje, da ima plod 

kromosomsko nepravilnost. Preiskave se svetujejo nosečnicam po 37. letu starosti, 

nosečnicam s predhodnimi nosečnostmi z downovim sindromom, pri ugotovljenih 

ultrazvočnih nepravilnostih ter pri pojavljanju genetske bolezni v družini (Tul Mandić, 2009). 

Mnoge nosečnice izvedo diagnozo že pred rojstvom otroka z downovim sindromom. Te 

nosečnice bi morali usmeriti v ustrezen program pomoči in pripraviti načrt zgodnje obravnave 

otroka z downovim sindromom (Vajagič, 2008). 

Downov sindrom se diagnosticira tudi po rojstvu otroka. Ko se rodi otrok s sumom na 

downov sindrom, ki ga med nosečnostjo niso pričakovali, se materi to sporoči ob prvem 

pregledu otroškega zdravnika. Mati je skupaj z otrokom odpuščena domov, ko sta z otrokom 

na to pripravljena. Potrebno je izdelati kromosomsko sliko novorojenčka, da lahko diagnozo z 

gotovostjo potrdimo. Kariotipizacija je navadno do odhoda domov že zaključena, lahko pa 

mati dobi izvid domov, skupaj z datumom za genetski posvet (Pestevšek, 2009).  
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2.5 Sporočanje diagnoze staršem 

Ni splošnih navodil, kako sporočiti otrokovo diagnozo. Kljub temu pa je način sporočanja 

zelo pomemben in obstajajo neke splošne smernice, ki jih je potrebno upoštevati. Sporočanje 

novice zahteva veliko komunikacijsko sposobnost strokovnjaka. Pomembno je, da si 

strokovnjaki vzamejo čas in da se na pogovor ustrezno pripravijo. Če je le mogoče, naj se 

novica sporoči obema staršema hkrati, saj bosta skupaj močnejša in drug drugemu v oporo. 

Pri pogovoru mora biti strokovnjak spoštljiv in realen. Informacije naj podaja sočutno in 

prijazno. Počaka naj tudi na odziv staršev in njihova morebitna vprašanja. Po pogovoru naj 

jim ponudi možnost pogovora z drugimi strokovnjaki, zlasti je zaželena pomoč psihologa, ki 

bo staršem svetoval in jim pomagal pri sprejemanju novice (Pori, 2012). 

Načine sporočanja diagnoze staršem je raziskoval tudi zdravnik Brian Skotko. Bostonska 

raziskava (Skotko, 2005) je pokazala, da poskuša biti 63 % zdravnikov čim bolj 

nepristranskih pri sporočanju novice staršem. Kar 13 % zdravnikov je pri sporočanju novice 

poudarilo negativne aspekte downovega sindroma in staršem predstavilo možnost prekinitve 

nosečnosti. 10 % zdravnikov je starše aktivno spodbujalo k umetni prekinitvi nosečnosti. Pri 

sporočanju diagnoze staršem je le 10 % zdravnikov poudarilo nekatere pozitivne aspekte 

downovega sindroma in le 4 % zdravnikov so matere spodbujali da naj nadaljujejo z 

nosečnostjo. 

Skotko (2005) poroča, da so matere najpogosteje nadaljevale svojo nosečnost iz osebnih ali 

verskih razlogov. Pri odločitvi so pomembno vlogo pripisale še podpori partnerja ter 

pozitivnim zgodbam in izkušnjam drugih družin, ki imajo otroka z downovim sindromom. 

Študija je pokazala, da so matere, ki so se kljub sporočeni diagnozi odločile za nadaljevanje 

nosečnosti, počutile nepodprte in nerazumljene. Polovica jih je čutila pritisk, da se mora čim 

prej odločiti, ali bo nadaljevala svojo nosečnost ali ne. 

Matere, ki so imele prijetno izkušnjo z zdravniki in so nadaljevale z nosečnostjo, navajajo, da 

so jim zdravstveni delavci razložili diagnozo in rezultate spoznanj na razumljiv način, ki je 

spodbujal diskusijo. Ti strokovnjaki so poudarili tudi nekatere pozitivne aspekte življenja z 

otrokom, ki ima downov sindrom (Skotko, 2005). 
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2.6 Občutki in odzivanje staršev na otroka z downovim sindromom 

Soočanje družine s drugačnostjo otroka je psihološko prilagajanje na stresno okoliščino, ki 

zahteva od staršev velik napor. Čustvovanje in prilagajanje družine na otrokovo motnjo v 

razvoju poteka po zaporednih stopnjah: od začetne čustvene nestabilnosti, iskanja pomoči in 

mobilizacije lastnih moči ter vse do adaptacije, ko so se starši pripravljeni soočiti z realnim 

stanjem otroka in stres ne obvladuje več njihovih življenj. Na sam proces soočanja vpliva 

struktura osebnosti staršev, stabilnost zakona, otrokova motnja in podpora okolja (Trtnik, 

2007). 

Rojstvo otroka z motnjo v razvoju pomeni za družino hud stres in jo pahne v izrazito krizno 

stanje. Večina staršev ob rojstvu prvega otroka ne pozna zakonitosti normalnega razvoja otrok 

in mora tako opraviti s kar dvema hudima ovirama: z običajnimi težavami, ki so povezane z 

rastjo družine ob rojstvu otroka, in z odzivom na stres ob vzgajanju otroka z motnjo v razvoju 

(Ivačič, 2005). 

Trtnik (2007) navaja, da sta krizno stanje in stabilizacija dolgotrajna procesa, ki lahko trajata 

od nekaj mesecev do nekaj let. Proces sprejemanja otroka lahko traja tudi celo življenje in se 

ga brez pomoči težko zaključi. Družina mora odgovoriti na notranje in zunanje spremembe ter 

se prilagoditi novim okoliščinam. 

Proces spoprijemanja z otrokovo motnjo lahko delimo na različna obdobja. Najprej se starši 

spopadajo z obdobjem žalovanja, ko se poslovijo in oddaljijo od predstav, ki so si jih 

ustvarili o otroku. Tovrstno žalovanje ima enake zakonitosti kot žalovanje družine po smrti 

svojega člana. Čeprav je akutna žalost lahko kratkotrajnejša kot pri smrti družinskega člana, 

se ta lahko pojavlja skozi različna otrokova razvojna obdobja (ko vrstniki shodijo, 

spregovorijo …). Čustveno obdobje žalovanja se deli na zanikanje, strah, krivdna občutja, 

depresijo in jezo. Te faze predstavljajo sestavni del soočanja staršev z izgubo idealne podobe 

otroka, so različno dolge in odvisne predvsem od posameznikove osebnosti (Trtnik, 2007). 

Spoznanje o otrokovem stanju pripelje starše do obdobja šoka. Tudi ta faza lahko traja od 

nekaj mesecev do nekaj let. Starši se srečujejo z občutki otrplosti, ogroženosti, prisotna je 

notranja praznina. Vedenje staršev je v tej fazi neorganizirano, so močno žalostni, lahko tudi 

depresivni. Nekateri starši odklanjajo otroka z motnjo, določeni si želijo tudi otrokove smrti 

(Trtnik, 2007). 
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Zanikanje je najpogostejši destruktiven odziv staršev. Predstavlja neke vrste kupovanja časa 

ali zavlačevanje, da se starši uredijo in vzpostavijo ponovno ravnotežje med lastnimi 

notranjimi občutji in zunanjimi vplivi. Težave nastopijo, kadar zanikanje staršev prepreči 

takojšnje intervencije in zdravljenje otroka. Zato je v tem obdobju pomembna vloga 

strokovnjakov, ki morajo na primeren in izčrpen način podati informacijo o otroku in omočiti 

uvid v otrokove težave (Trtnik, 2007). 

Trtnik (2007) navaja dve značilni fazi v obdobju šoka. To sta faza žalovanja in faza 

preživetja. Starši so pogosto prevzeti z različnimi čustvi, prevevajo jih občutki zmedenosti, 

osamljenosti, krivde, jeze in sramu. Do otroka pogosto razvijejo ambivalenten odnos (so 

ljubeči, a hkrati jezni in nejevoljni). 

Obdobje vrednostne krize sledi obdobju šoka. Starši predelujejo občutke krivde in 

prizadetega samospoštovanja. Nekateri starši krivdo za otrokovo stanje pripišejo sebi ali 

drugim, kar je nerazumno in napačno. Srečujejo se s posebnimi obveznostmi in nalogami, ki 

jih zahteva otrok z motnjo v razvoju. V tem obdobju nastopi faza iskanja, kjer starši iščejo 

informacije o otroku (kaj je z njim narobe, razumevanje diagnoze, prognoza …) (Trtnik, 

2007).  

Pojavijo se tudi različni strahovi, zlasti se nanašajo na otrokovo odraščanje in odraslo 

obdobje. Bojijo se, kako se bo okolje odzvalo na otrokovo motnjo in ali bo otrokova motnja 

stigmatizirala sorojence. V tej fazi starši uvidijo, da otroci potrebujejo veliko strokovne 

pomoči, spremembe pri otroku pa so komaj vidne. Ugotovijo, da ne bodo nikoli našli 

odgovorov na vsa zastavljena vprašanja. Postopoma sprejmejo otrokove posebne potrebe kot 

del družinskega življenja in identitete (Trtnik, 2007). 

»Dejavnosti, kot so terapije, treningi, korekcije in svetovanja, so tiste, ki pomagajo mnogim 

staršem prestopiti v naslednje obdobje, ko se ne ukvarjajo več sami s seboj in svojim 

doživljanjem otroka s posebnimi potrebami, temveč se obrnejo k otroku in se zanj ustrezno 

angažirajo« (Trtnik, 2007, str. 496). 

V obdobju realne krize starši sprejmejo otroka takšnega kot je. Starši sprejmejo otrokovo 

realno oceno stanja, iščejo odgovore in pomoč (faza adaptacije), postopoma si reorganizirajo 

svoje življenje, poiščejo ustrezno pomoč za otroka in prevzamejo odgovornost (faza 

orientacije).  
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Znotraj obdobja realne krize se pojavita tudi fazi normalizacije in ločitve. Normalizacija 

pomeni, da starši začnejo gledati nase in na svet okoli njih bolj realno. Intenzivna čustva 

izginejo, postanejo predvidljiva in življenje postaja bolj umirjeno in predvidljivo. Zavedajo 

se, da je za uspeh in napredek potreben čas. Njihova energija ni več usmerjena zgolj na 

otroka, temveč tudi na druge člane družine. Postajajo vedno bolj informirani o otrokovi 

motnji in tako postajajo vse bolj samozavestni, lažje obvladujejo položaj in sprejemajo 

odločitve o prihodnosti družine. Prvič se soočajo tudi z ločitvijo od otroka za krajše ali daljše 

obdobje, zlasti ob vključitvi otroka v ustrezno ustanovo. Ta odpre tako staršem kot otroku 

nove možnosti in starši si lahko predstavljajo življenje svojega otroka v prihodnosti, kar 

mnoge močno razbremeni (Trtnik, 2007). 

Cunninham (1999) je preučeval soočanje staršev ob rojstvu otroka z downovim sindromom. 

Za vse starše je otrokovo rojstvo velik pretres, po katerem se starši čutijo zelo zmedene in 

neorganizirane. Pogosto se zatečejo k zanikanju. Njihove reakcije na otrokovo rojstvo so 

najpogosteje odvisne od njihovih izkušenj, osebnosti ter vrednot o življenju in otrocih. Do 

otroka so mnogi pretirano zaščitniški, spet drugi pa otroka odklanjajo.  

Večina staršev v Cunninghamovi študiji je občutila čustva izgube in žalosti ter porušene 

podobe o otroku. Pogosto v sebi začutijo jezo in potrebo po tem, da odkrijejo razlog, zakaj se 

je to zgodilo. Nekateri postanejo negotovi in mislijo, da niso kos nalogi. Ti občutki oslabijo in 

se spremenijo, ko se starši postopoma sprijaznijo z otrokovo diagnozo. Nato mu pričnejo 

pomagati, kar pa pomaga tudi njim samim, da prebrodijo kritično obdobje (Cunningham, 

1999). 

Negativni občutki se lahko čez čas vrnejo, še posebej, če pride do novega pretresa in težav. Ti 

občutki so pogosti in povsem običajni. Najbolje za starše je, da se s takšnimi občutki 

spopadejo ter poskušajo biti čim bolj strpni do sebe in do drugih. To je zelo občutljivo in 

nestanovitno obdobje, ko se morajo prilagajati novim okoliščinam, ki jih je prinesel v njihovo 

življenje otrok z downovim sindromom. V tem obdobju starši poskušajo razumeti, kaj se jim 

je zgodilo in kaj bo sledilo v prihodnosti. Prva faza prilagajanja se zaključi, ko si starši lahko 

predstavljajo prihodnost in ko čutijo, da bodo kos novim izzivom. Vendar pa soočanje traja 

pri vsakemu staršu različno dolgo in z različno stopnjo potrebne podpore (Cunningham, 

1999). 
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2.6.1 Poporodna depresija in dojenje 

Ivanič (2005) navaja, da matere v primerjavi z očeti doživljajo višjo raven starševskega stresa 

in potrtosti. Otrok z motnjo v razvoju ima večji vpliv na zdravje mater kot na zdravje očetov. 

Tovrstni okoljski dejavnik lahko pri materi povzroči pojav poporodne depresije. 

Poporodna depresija je najpogostejša komplikacija duševnega in splošnega zdravja žensk v 

prvem letu po porodu. Prizadane od 10–15 % mater. Posledice poporodne depresije se ne 

odražajo le v materinem funkcioniranju in duševnem zdravju, temveč pomembno vplivajo 

tudi na blagostanje in razvoj njenega otroka, na družino ter partnerski odnos (Strniša, 2009). 

Depresivni simptomi po porodu so vezani predvsem na materinstvo in otroka. Matere imajo 

težave s sprejemanjem materinske vloge. Obremenjene so s simptomi depresije in tako ne 

zmorejo interakcije z otrokom. Pogosto se srečujejo z občutki nekompetentnosti, menijo, da 

so slabe matere, mučijo jih občutki krivde zaradi zaznane nezmožnosti in težav v odnosu z 

otrokom. Matere se ne čutijo sposobne za obvladovanje zahtev gospodinjstva, skrbi za otroka, 

trpi tudi njen odnos s parterjem. Pogosto se počutijo osamljene. Lahko se umaknejo od otroka 

ali zanj pretirano skrbijo. Obe skrajnosti vodita v slab in nepristen stik z otrokom, kar okrepi 

depresivne simptome (Strniša, 2009). 

Strniša (2009) poudarja pomen primerne interakcije matere in otroka. Ustrezna interakcija 

omogoča dobro telesno zdravje in izhodišče za psihični razvoj otroka. Otrok dobi tudi prve 

izkušnje o zunanjem svetu in v odnosu z mamo razvija bazičen občutek (ne)varnosti in gradi 

temelje avtoregulacije in samozavedanja. 

Depresivnost otežuje materino skrb za otroka in poveča možnost zapletov otrokovega 

zgodnjega razvoja. Depresivne matere se slabše odzivajo na otrokove signale, so bolj 

nebogljene, kritične, odmaknjene od otroka in manj dejavne pri skrbi zanj. Otrok se na 

materino neodzivnost najprej odzove s povečano aktivnostjo, jokom, iskanjem kontakta, nato 

pa se umakne vase in se prične umikati iz odnosov (Strniša, 2009). 

Neustrezna interakcija med mamo in otrokom ima dolgoročen zaviralni učinek na otrokov 

razvoj. Težave se pojavljajo na kognitivnem, socialnem, emocionalnem in vedenjskem 

področju delovanja. Pri otrocih poporodnodepresivnih mam se opažajo težave z regulacijo 

emocionalnih odzivov in težave z vzdrževanjem pozornosti. Pri teh otrocih so odkrili tudi 

specifične kognitivne zaostanke in nižji globalni kvocient intelektualnih sposobnostih pri 11. 

letih. Dečki kažejo večje zaostanke na področju besednih oz. jezikovnih sposobnosti in 
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senzomotoričnih funkcij ter v globalnem intelektualnem funkcioniranju v primerjavi z 

deklicami (Strniša, 2009). 

Mame s poporodno depresijo veliko prej prekinejo z dojenjem kot druge mame. Nekatere 

študije navajajo, da naj bi dojenje delovalo kot zaščitni dejavnik pred negativnimi učinki 

poporodne depresije na otrokov kognitivni, emocionalni ter socialni razvoj. Pri dojenju 

depresivnih mater je najpomembnejši emocionalni odnos, saj mati poleg hranjenja 

zadovoljuje še otrokove potrebe po telesni in čustveni bližini. Dojenje tudi preprečuje 

negativne učinke depresije na kognitivni razvoj otroka. Tipična drža pri dojenju in 

vzdrževanje očesnega kontakta naj bi pri otroku namreč pomembno prispevala k razvoju 

vzdrževane pozornosti (Strniša, 2009).  

 

2.7 Zgodnja psihološka pomoč staršem 

Pori (2012) meni, da vse matere oz. oba starša, ki sta izvedela, da ima njun otrok posebne 

potrebe, potrebujeta zgodnjo psihološko pomoč. Motivirati ju je potrebno za razgovor s 

psihologom ali s preizkušenimi prostovoljci v bolnišnici. Starša, ki ne dobita ustrezne 

psihološke pomoči, bosta potrebovala veliko več časa, da obžalujeta podobo zdravega otroka, 

ki sta ga pričakovala, in posledično tudi dosti več časa, da sprejmeta svojega otroka. Veliko 

mater zapade v depresivno razpoloženje, lahko se pojavi tudi misel na smrt. Partnerski odnos 

je po rojstvu otroka s posebnimi potrebami na veliki preizkušnji. Brez ustrezne strokovne 

pomoči se starši težje opomorejo, mnoge zveze razpadejo (Pori, 2012). 

Psihološka pomoč je le ena od oblik pomoči, ki jo starši po rojstvu otroka s posebnimi 

potrebami potrebujejo. Pori (2012) poudarja, da otrok s posebnimi potrebami potrebuje 

sistematičen in urejen zgodnji model pomoči, del katere naj bo tudi zgodnja psihološka 

pomoč staršem. 

 

2.8 Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami 

»Zgodnja obravnava se začne 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« (Vajagič, 2008, str. 13). 
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Zgodnja obravnava (ali zgodnja intervencija) razvija otrokove potenciale in preprečuje motnje 

sekundarnega nastanka. Če so prva leta življenja pomembna za otroke, ki ne kažejo odstopanj 

v svojem razvoju, so ta leta še toliko bolj pomembna za otroke, ki zaostajajo v razvoju. Pri 

zgodnji obravnavi izdelamo načrt pomoči, ki načrtno spodbuja in usmerja učenje otroka od 

samega rojstva naprej (Vajagič, 2008). 

Načrt zgodnje obravnave upošteva tipične razvojne mejnike in sledi razvoju posameznih 

funkcij otroka. Na podlagi tega se izdela načrt usmerjenega dela z otrokom. Vsak otrok in tudi 

vsaka družina so zgodba zase. Zgodnja obravnava je tako individualni program otroka, ki 

zajema vsa področja otrokovega razvoja. Ravno zato, ker zajema različna področja delovanja, 

naj bi pri oblikovanju sodelovali različni strokovnjaki in njihovi starši. Najpogostejši 

strokovnjaki, ki sodelujejo pri oblikovanju zgodnje obravnave, so pediater, fizioterapevt, 

specialni pedagog in logoped (Vajagič, 2008). 

Vajagič (2008) in Kastelic (2009) izpostavljata, da zgodnja obravnava ni pomembna le za 

otroka, temveč tudi za starše oziroma celotno družino. Prej ko se starši naučijo pomagati 

dojenčku, prej bodo čutili, da so kos nalogi. Lažje se bodo izpopolnili v ravnanju z otrokom, 

lažje ga bodo obvladali, tako praktično kot čustveno. Zgodnja obravnava tako spontano in 

načrtno ustvarja pozitivno relacijo med otrokom, starši ter člani družine in okoljem. 

Programi zgodnje obravnave se lahko izvajajo na domu, v posebnih centrih za zgodnjo 

intervencijo in v različnih predšolskih ustanovah. Raziskave so pokazale, da imajo starši raje 

organizirano pomoč na domu, saj so te oblike pomoči najbolj usmerjene v družino. 

Pomemben cilj zgodnje obravnave je tudi vzpostavitev odnosa med staršem in otrokom s 

posebnimi potrebami (Jurišič, 2009; Kastelic, 2009). 

Lah (2009) izpostavlja glavno problematiko zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami 

v Sloveniji. Pri nas zgodnja obravnava ni zakonsko urejena, zato otrok ni deležen vseh 

potrebnih obravnav in spodbud. Neusmerjeni otroci so tako deležni le medicinske pomoči. Na 

ostalih področjih delovanja tako niso deležni pomoči niti otroci niti starši. Preden je otrok 

usmerjen, se mnogo priložnosti za spodbujanje optimalnega otrokovega razvoja in pomoči 

staršem zamudi.  

2.8.1 Zgodnja obravnava otrok z downovim sindromom 

Downov sindrom prepoznamo kmalu po rojstvu otroka, pogosto smo z diagnozo seznanjeni 

že pred samim rojstvom. Tako se lahko zgodnja obravnava prične res zgodaj oziroma takoj, 
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ko so starši na to pripravljeni. Fizioterapevt, specialni pedagog in logoped (po potrebi še drugi 

strokovnjaki) skupaj s starši ugotovijo otrokove sposobnosti po posameznih področjih in nato 

ciljno glede na otrokovo razvojno stopnjo oblikujejo naslednje korake (Vajagič, 2008). 

Jurišič (2009) poroča, da so učinki zgodnje obravnave za otroke z downovim sindromom 

pozitivni. Kažejo se predvsem v večji samostojnosti, boljšem delovanju v okolju in v 

kakovosti življenja družine. Na področju intelektualnega funkcioniranja ni večjih izboljšav, 

vendar so si različni raziskovalci enotni, da je zgodnja obravnava za otroke z downovim 

sindromom koristna. 

Cunningham (1999) je spremljal 160 otrok z downovim sindromom, ki so bili razdeljeni v 2 

skupini programov zgodnje pomoči. Prva skupina je bila v intenzivnem programu, kjer se je 

obravnava na domu izvajala enkrat na teden. Druga skupina pa je bila v manj intenzivnem 

programu pomoči, z enim obiskom na 6 tednov do drugega leta in nato obisk na vsakih 6 

mesecev. Ugotovil je, da so malčki v intenzivnejšem programu napredovali hitreje v tistih 

spretnostih, ki so bile del programa. Malčki iz druge skupine pa so svoj primanjkljaj na 

motoričnem področju večinoma izenačili v nekaj mesecih. 

Na splošno so bili otroci, ki so bili deležni zgodnje obravnave, bolj zdravi, strokovnjaki so 

prej odkrili njihove slušne in vidne težave ter jim prej ustrezno pomagali. Tudi na tem 

področju je zgodnja obravnava prispevala k ozaveščenosti in dobri informiranosti. 

Pozitivne učinke obravnave in zadovoljstvo staršev je ugotovila tudi Jurišič (2009). Starši 

otrok z downovim sindromom, ki so bili vključeni v zgodnjo obravnavo, naštevajo pozitivne 

učinke zgodnje obravnave. Poročajo, da so se tudi sami počutili bolje. Bili so samozavestnejši 

v vlogi staršev in na splošno bolj zadovoljni. 

Pomembno je, da so otroci v program zgodnje pomoči usmerjeni čim bolj zgodaj ter da je 

delo z otrokom usmerjeno v določene dejavnosti z namenom dosege cilja. Takrat so učinki 

vedno pozitivni. Otroci z downovim sindromom iz intenzivne skupine pomoči so tako sedeli 

in shodili od mesec do dva prej od svojih vrstnikov iz manj intenzivne skupine pomoči. 

Raziskovanje zgodnje obravnave je v prihodnosti nujno, saj ostaja še vedno veliko nerešenih 

vprašanj (Jurišič, 2009). 
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2.9 Želje in potrebe staršev otroka z downovim sindromom  

Da je sodelovanje med starši in različnimi strokovnjaki uspešno, je potrebno, da staršem 

prisluhnemo in upoštevamo njihove želje in potrebe. Z empatičnim odnosom jim moramo 

nuditi pomoč in podporo pri premagovanju težav in dilem. Ključ do uspeha se skriva v dobri 

komunikaciji in medsebojnem spoštovanju (Skale in Baliban, 2009). 

Starši so izpostavili, da želijo izvedeti otrokovo diagnozo čim prej, če je le mogoče že med 

nosečnostjo. Tako lahko pričnejo z zbiranjem informacij o downovem sindromu še pred 

porodom ter se pričnejo pripravljati na rojstvo otroka s posebnimi potrebami. Kljub temu je 

rojstvo otroka z downovim sindromom za starše še vedno velik šok. Sposobnost 

spoprijemanja staršev z izzivi, ki jih prinese skrb za otroka z downovim sindromom, močno 

vpliva na otrokovo dobrobit (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

Viri zgodnje pomoči, ki nastopijo po otrokovem rojstvu, zmanjšajo nivo stresa, ki ga povzroči 

rojstvo otroka. Staršem pomagajo, da se lažje soočijo z otrokovim stanjem in se bolj pogumno 

lotijo izzivov, ki jih prinese rojstvo otroka (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

Starši imajo želje po sodelovanju in pomoči strokovnjakov že pred samim rojstvom otroka. 

Velika mera izkušenosti strokovnjakov je potrebna že pri prenatalnem sporočanju diagnoze. 

Matere so v raziskavi, ki jo je izvedel Skotko (2005), izpostavile, da bi si želele, da zdravniki 

diagnozo hkrati sporočijo obema partnerjema. Želijo si, da bi diagnozo obrazložili osebno in 

ne preko pošte ali telefona. Če to ni mogoče, naj jim zdravnik ponudi čim prejšnji osebni 

obisk. Ko zdravnik sporoča rezultate preiskav, si starši želijo, da to stori na čim bolj razumljiv 

način, da spodbuja diskusijo ter starše k postavljanju vprašanj. 

Matere so izrazile tudi željo po ustreznejši komunikaciji strokovnjakov, zlasti zdravnikov. Še 

vedno se prepogosto uporablja neustrezna, zaznamovana terminologija, ki marsikaterega 

starša močno prizadene. Prav tako bi morali zdravniki staršem pustiti prosto izbiro pri 

odločitvi o nadaljevanju oziroma končanju nosečnosti. Skotko (2005) opozarja, da so mnogim 

materam takoj ob sporočeni diagnozi ponudili možnost prekinitve nosečnosti. To je 

marsikatero nosečnico močno prizadelo, zlasti tiste, ki so se nosečnost odločile nadaljevati. 

Od zdravnikov bi želele, da povedo diagnozo čim bolj nepristransko. Strokovnjaki naj ne 

poudarjajo le, česa otrok ne bo nikoli zmogel, temveč tudi njegove zmožnosti. Želele bi, da 

jim zdravniki po povedani diagnozi predstavijo vse možnosti (od nadaljevanja nosečnosti, 
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prekinitve, posvojitve …). Starši se želijo o vseh možnostih brez predsodkov pogovoriti z 

zdravnikom. Želijo si, da bi zdravniki spoštovali njihovo odločitev (Skotko, 2009). 

Zaradi premalo občutljivega ravnanja zdravstvenih delavcev se starši pogosto počutijo 

oropane prve starševske izkušnje z otrokom. Ko zdravstveno osebje pričakuje otroka z 

downovim sindromom, ga obravnavajo kot zdravstveni problem in šele nato kot otroka. Starši 

pa si želijo čim več normalizacije, da bi bil njihov otrok najprej le otrok in šele nato otrok s 

posebnimi potrebami (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

Pomembnost komunikacije strokovnjakov in staršev izpostavljajo tudi Mugguli, Collins in 

Marraffa (2009). Poudarjajo, da so reakcije staršev na rojstvo otroka v veliki meri povezane s 

tem, kako so zdravniki, babice in drugo zdravstveno osebje na začetku komunicirali z njimi. 

Starši so najbolj cenili osebje, ki je poskušalo postopek v porodnišnici čim bolj normalizirati 

in ravnati z otrokom enako, kot bi ravnalo z drugimi otroki brez downovega sindroma. Zelo 

so cenili tudi zdravnike, ki so po rojstvu otroka prišli do staršev in se potrudili, da odgovorijo 

na vsa zastavljena vprašanja. 

Matere so kot glavne želje po rojstvu otroka z downovim sindromom izpostavile tudi dojenje 

otroka. Mnogim se je dojenje zdelo zelo pomembno iz emocionalnega vidika, saj so tako 

navezovale prve stike z otrokom. Dojenje je tudi dejavnost, ki jo lahko matere aktivno 

izvajajo skupaj s svojim otrokom ter je dejavnost, ki povečuje normalizacijo (Mugguli, 

Collins in Marraffa, 2009). 

Starši otrok z downovim sindromom si v porodnišnici želijo predvsem mir. Spopasti se 

morajo s šokom in žalovanjem ob porušeni podobi otroka, ki so si jo ustvarili v svoji glavi. 

Pogosto zaprosijo za samostojno sobo in si želijo, da bolnišnica omeji obiske zgolj na najožje 

družinske člane (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009).  

Starši bi radi, da strokovnjaki v okviru zgodnje obravnave ponudijo čim več kontaktov, pri 

katerih lahko pridobijo nadaljnjo pomoč. Zelo hvaležni so za pomoč pri iskanju kontaktov 

različnih podpornih skupin in društev, ki skrbijo za osebe z downovim sindromom (Skotko, 

2009). Želijo se pogovoriti in povezati z drugimi družinami, ki imajo otroka z downovim 

sindromom. Najbolj si želijo iz prve roke izvedeti, kako so si starši reorganizirali svoje 

življenje, kako se je njihovo življenje normaliziralo, kako so otroka sprejeli sorojenci, kako so 

se starši spoprijemali z otrokovimi morebitnimi operacijami. Od staršev želijo izvedeti 
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predvsem pozitivne vidike in zmogljivosti otrok, ki jih strokovnjaki na različnih področjih 

najpogosteje pozabijo omeniti (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

Med željami in potrebami staršev se pogosto omenja želja po povezovalnem delavcu (ang. 

liaison worker). Čeprav ga ni imel nihče od staršev, so mnogi izrazili željo po njem. 

Povezovalni delavec bi moral biti strokovnjak, ki se spozna na problematiko downovega 

sindroma ter se lahko loti obravnave otroka celostno in mulidisciplinarno. Starši si želijo 

osebe, ki bi jim pomagala v času, ko so še v bolnišnici in ki bi jih povezala z ustreznimi 

strokovnjaki ter delavci. Starši izražajo potrebo po kontinuiteti in stalnosti pomoči. Želeli bi 

osebo, na katero bi se lahko vedno obrnili po nasvet in bi pridobili potrebne informacije. Ne 

želijo si več različnih oseb, saj so mnogi že utrujeni od ponavljanja njihove zgodbe in 

situacije. Želijo si osebe, ki bi jih poznala in jim pomagala najti najustreznejšo pomoč in 

obravnavo za njihovega otroka (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

Povezovalni delavec bi koordiniral postnatalno pomoč za otroka z downovim sindromom. 

Starši si želijo samozavestnega povezovalnega delavca, ki bi jim priskrbel potrebne 

informacije in jim nudil na družino usmerjeno zgodnjo pomoč. Sestavil bi tudi model zgodnje 

obravnave in starše povezal z ustreznimi strokovnjaki, ki bodo pomagali pri otrokovi celostni 

obravnavi. Starši od povezovalnih delavcev želijo tudi pisne informacije in napotke, ki so 

časovno aktualni. Izrazili so tudi željo po tem, da bi jih povezovalni delavec napotil k 

ustreznemu laktacijskemu strokovnjaku, saj si mnoge matere želijo dojiti svojega otroka 

(Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

 

2.10 Priprave matere na dojenje 

Vistoropski (2013) opisuje dojenje kot najbolj idealen in naraven način hranjenja dojenčka. 

Strokovnjaki zatrjujejo, da izključno dojenje v prvih šestih mesecih življenja izpolni vse 

potrebe za rast in razvoj dojenčka. 

»Dojenje predstavlja za zdravje, rast in razvoj otroka idealno ravnovesje hranilnih in 

obrambnih snovi, ki so prilagojene vsakemu otroku« (Skale, 2010, str. 3). V mnogih kulturah 

je za ženske povsem samoumevno, da dojijo. V industrijsko razvitem svetu pa močno 

podporo uživajo različni mlečni nadomestki, ki so široko sprejeti. Ženske se tako že pred 

porodom odločajo, ali bodo dojile ali ne (Skale, 2010). 
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Čevnik (2009) opozarja, naj se priprave na dojenje začnejo že v nosečnosti, saj na te priprave 

nosečnice pogosto pozabijo. Bolj kot na dojenje se nosečnice pripravljajo na porod. Čevnik 

(2009) še poudarja, da informiranost najbolje pomaga pri soočanju z lastnimi ali tujimi 

predsodki, strahovi, dvomi in drugimi začetnimi težavami. Pomembno je, da si ženske najdejo 

krog ljudi, ki jih bo po porodu spodbujal in pomagal z nasveti. Podpora očeta pri dojenju je 

najpogostejši dejavnik za uspešno dojenje. 

Predporodno izobraževanje je pomembno zlasti za porodnice, ki so v bolnišnici manj kot 24 

ur, pri materah iz podeželja, kjer je podpora dojenju nižja in pri porodnicah, kjer se 

pričakujejo težave z dojenjem. V teh primerih je dobro izdelati načrt o dojenju. To lahko 

matere storijo s svojim ginekologom, svetovalci za dojenje in z drugimi strokovnjaki (Čevnik, 

2009). 

Hoyer (2007) je izpostavila 3 vidike priprave nosečnic na dojenje: 

• Osebnostni vidik  

Predstavlja osebno odločitev za dojenje in prepričanje, da je to najbolj naraven in normalen 

način prehranjevanja otroka. Pri nekaterih ženskah in moških je dojka dobila prevelik pomen 

spolnega objekta, zato je včasih prisotno nelagodje ali sram v zvezi z dojenjem, čeprav ima 

dojka pri sesalcih prehrambno nalogo. 

• Socialni vidik  

Socialni vidik dojenja predstavlja materino socialno okolje. Pomembno je, da se nad dojenjem 

navdušuje materina okolica, predvsem partner. Na dojenje je potrebno pripraviti tudi starejše 

otroke, da se ne bi zaradi tesne telesne in čustvene povezanosti matere in dojenčka pojavila 

prevelika ljubosumnost. Pomembna je očetova vloga, ki naj priskoči na pomoč in se ukvarja s 

starejšim otrokom, da se ta ne počuti odrinjenega.  

• Telesni vidik 

Pomembna je tudi telesna priprava na dojenje. Nosečnica mora poskrbeti za svoje zdravje, 

dobro počutje in kondicijo. Med nosečnostjo posebna nega dojk in bradavic ni potrebna. 
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2.11 Pozitivni učinki dojenja 

Dojenje ima za zdravje in razvoj otroka neprecenljivo vrednost. Otroku zagotovi pomembne 

prehranske in imunske faktorje. Pri dojenju sodelujejo tudi vsi otrokovi čuti, ki pripomorejo k 

njegovemu celostnemu razvoju. Dojenje prinaša številne prednosti, tako za otroka, kot tudi za 

mamo (Skale, 2010).  

Hoyer (2007) je prepričana, da je materino mleko najprimernejša hrana za dojenčka. »Sestava 

in količina mleka je prilagojena otroku takoj po rojstvu, ko je prekinjena popkovina in 

postane otrok odvisen od hrane, ki jo dobi skozi usta. Lahko bi rekli, da je dojenje pravzaprav 

nadaljevanje prehajanja hranilnih snovi iz matere v plod, kar je bilo prekinjeno s porodom« 

(Hoyer, 2007, str. 6). 

Otroci, hranjeni z materinim mlekom, so bolj zdravi. Materino mleko namreč vsebuje mnoge 

zaščitne snovi, ki varujejo otroka pred okužbami. Mleko, ki ga otrok posesa iz dojke zdrave 

matere, je sterilno, kar pomeni, da ne vsebuje mikroorganizmov, ki bi lahko škodovali otroku 

(Hoyer, 2007). Protitelesa v mleku ne zmanjšujejo le možnosti infekcij, temveč tudi 

zmanjšujejo možnost nastanka alergij ter centralne apnee ali tako imenovane smrti v zibki 

(Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). 

Dojenje je med drugim tudi zelo praktično in ekonomično. Mleko vsebuje vsa potrebna 

hranila, kalorije in tekočine, ki jih dojenček potrebuje v svojem prvem letu starosti. Humano 

mleko je popolnoma prebavljivo. Prilagojeno je tudi še ne povsem dozorelemu prebavnemu 

sistemu. V materinem mleku najdemo fermente, ki aktivno sodelujejo pri prebavi in jo lajšajo. 

Dojeni otroci imajo tako dosti manj težav s prebavo (Breastfeeding a Baby with Down 

Syndrome, 2013; Hoyer, 2007). 

Sestavine materinega mleka so popolnoma prilagojene otroku. Humano mleko je dosti boljše 

od pripravljenih nadomestkov. Med beljakovinami v materinem mleku prevladujejo 

laktalbumini in laktoglobulini. Te beljakovine so lažje prebavljive in kvalitetnejše od kazeina, 

ki prevladuje v kravjem mleku in je osnova za otroška nadomestna mleka. Otrok jih tudi lažje 

izkoristi za tvorbo lastnih beljakovin. Maščobe v materinem mleku so nenasičene, 

dolgoverižne in esencialne maščobne kisline, ki koristijo pri razvoju živčnega sistema in se 

lažje prebavljajo. Na razvoj osrednjega živčevja vpliva tudi laktoza, ki jo je v materinem 

mleku največ med sladkorji. Med drugim vpliva na kislost otrokovega blata, kar zmanjšuje 

pogostnost okužb črevesja. Pospešuje še vsrkavanje kalcija iz črevesja in s tem preprečuje 
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rahitis. Laktoza zadržuje vodo v telesu in s tem zmanjšuje možnost dehidracije. V kravjem 

mleku je večja količina mineralnih snovi, ki lahko obremenjujejo otrokove ledvice. Poleg tega 

je razmerje med kalcijem in fosforjem v kravjem mleku neugodno, kar povzroča, da je 

absorpcija iz otrokovega črevesja slabša kot iz materinega mleka (Hoyer, 2007). 

Znani so tudi pozitivni vplivi dojenja na zdravje v kasnejših življenjskih obdobjih. Dojene 

osebe imajo več normalne vrednosti holesterola v krvi, so manj nagnjene k debelosti, v 

manjšem odstotku zbolijo za sladkorno boleznijo, zasledi se tudi manj rakastih obolenj in 

alergij (Hoyer, 2007). 

Najpomembnejša prednost dojenja, ki pomembno vpliva tako na mamo kot otroka, je 

oblikovanje posebne vezi med mamo in otrokom (Breastfeeding a Baby with Down 

Syndrome, 2013; Hoyer, 2007). 

Dojenje blagodejno vpliva tudi na materino zdravje. Ženska med dojenjem proizvaja različne 

hormone, ki pomagajo pri krčenju maternice. Maternica se tako hitreje skrči na velikost, 

kakršna je bila pred samo nosečnostjo. Dokazani so tudi pozitivni učinki, ki zmanjšujejo 

tveganje za razvoj raka na dojkah ali jajčnikih. Pri dojenju matere izgubljajo kalorije, kar 

porodnicam pomaga, da se hitreje vrnejo na težo pred zanositvijo (Breastfeeding a Baby with 

Down Syndrome, 2013; Hoyer 2007). 

2.11.1 Pozitivni učinki dojenja otrok z downovim sindromom 

Dojenje novorojenčka z downovim sindromom ni le mogoče, temveč tudi zelo koristno. Poleg 

številnih splošnih prednosti dojenja, ki dobro vplivajo na razvoj otroka z downovim 

sindromom, obstajajo tudi posebni pozitivni učinki, ki so še posebej pomembni za otroke z 

downovim sindromom (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). 

Ena pomembnejših prednosti je, da humano mleko okrepi dojenčkov imunski sistem in ga 

zaščiti pred številnimi avtoimunimi boleznimi, kot so npr. celiakija, astma, alergije … To je 

za otroke z downovim sindromom zelo pomembno, saj so nagnjeni k respiratornim in 

virusnim infekcijam (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). Pogosteje obolevajo 

tudi za vnetjem srednjega ušesa in kroničnimi respiratornimi infekcijami. Verjetnost, da bo 

otrok z downovim sindromom zbolel za pljučnico, je 62-krat večja v primerjavi z otroki brez 

downovega sindroma (Colón idr., 2009). 
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Otrokovo odpornost pomagajo zviševati tudi materine infekcije. Če mama pride v stik z 

določenim virusom, prične njeno telo proizvajati protitelesa. Mama z dojenjem ta protitelesa 

prenese na svojega otroka in krepi njegov imunski sistem (Breastfeeding a Baby with Down 

Syndrome, 2013). 

Dojenček med dojenjem ponavljajoče sesa in vleče mleko iz dojke. S tem krepi mišice ustnic, 

jezika in obraza. To je zlasti pomembno, ko je otrok hipotoničen in mora okrepiti svoje 

mišice. Dojenje pripomore k razvijanju koordinacije jezika in ust (Colón idr., 2009). 

Pozitivno vpliva na kasnejši jezikovni razvoj, saj je ta zaradi posebnih značilnosti downovega 

sindroma zakasnjen (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013).  

10–12% otrok z downovim sindromom ima črevesne malformacije. Nekatere so tako obsežne, 

da zahtevajo kirurško zdravljenje (Colón idr., 2009). Novorojenčki z downovim sindromom 

so nagnjeni k različnim prebavnim in črevesnim boleznim. Humano mleko je popolnoma 

prebavljivo, kar je še en razlog, da je materino mleko najboljši način prehranjevanja otroka z 

downovim sindromom. Dojeni otroci imajo milejše krče (kolike) in jih lažje prenesejo 

(Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). 

Otroci z downovim sindromom imajo splošno nižji mišični tonus. Dojenje mu tako nudi 

dodatno stimulacijo, ki je zanj zelo motivirajoča, saj poteka preko kontakta koža na kožo. To 

mu pomaga pri krepitvi mišic celotnega telesa (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 

2013). 

Raziskave so pokazale, da dojenje pomaga pri razvoju oči in možganov. Več kot 50 % otrok z 

downovim sindromom ima senzorne, zlasti vidne in slušne težave. Med temi so najpogostejše 

strabizem, miopija in hipermetropija (Colón idr., 2009). Ker imajo otroci z downovim 

sindromom motnjo v duševnem razvoju, je vsako spodbujanje razvoja možganov zelo 

pomembno (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). Pri razvoju možganov 

pomaga tudi tipična drža pri dojenju. Otrok med dojenjem vzdržuje očesni kontakt, kar naj bi 

pomembno prispevalo k razvoju vzdrževane pozornosti pri otroku (Strniša, 2009).  

Dojenje v odnos med materjo in otrokom vnese toploto in bližino. Pomaga pri ustvarjanju 

posebne vezi med mamo in otrokom z downovim sindromom. Pomembno vpliva na proces 

zbliževanja med njima (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013; Mills 2013). 
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2.12 Pogoste ovire pri dojenju otroka z downovim sindromom 

Prehranjevalna terapija je ena od pomembnih komponent zgodnje intervencije in pomoči 

družini, ki ima otroka z downovim sindromom. Problemi pri prehranjevanju otrok z 

downovim sindromom so pogosti in se pojavljajo ob različnih tranzicijah. Največkrat se jih 

zazna pri prehodu iz dojenja na hranjenje po steklenički oziroma skodelici ter pri prehodu iz 

tekoče na trdno hrano. Najpogosteje se opažajo težave nezadostnega zapiranja ust, 

nezmožnost žvečenja in davljenje (Lewis in Kritzinger, 2004). 

Mame med najpogostejše težave pri prehranjevanju otrok z downovim sindromom navajajo 

utrujenost otroka, težave pri začetnem sesanju, počasno sesanje, davljenje, bruhanje, težave 

pri pristavljanju otroka ter pri izbiri ustrezne pozicije pri hranjenju, nekoordiniran ritem 

sesanja, požiranja in dihanja, krče (kolike) ter uhajanje mleka skozi nos (Lewis in Kritzinger, 

2004). 

Težave lahko povzroča hipotonija ali šibek mišični tonus, ki pri dojenju vpliva na moč, 

mobilnost in obseg gibov oralnih mišic (Lewis in Kritzinger, 2004). Hipotonija se lahko 

izraža kot šibko sesanje, težave pri požiranju, zapiranju ust ter štrlenje jezika. Posledica teh 

težav je tudi pogosta gastro-ezofagealna refluksna bolezen (Lewis in Kritzinger, 2004). 

Kombinacija manjše ustne votline in omejene mišične kontrole je pogost vzrok 

prehranjevalnih težav otrok z downovim sindromom. Ti otroci imajo manjšo ustno votlino, 

ustno nebo pa je ploščato in na sredini obokano (gotsko nebo). Nosni prehodi so zoženi, kar 

vpliva tudi na dihanje. Kombinacija zmanjšanega prostora ustne votline in zmanjšanega 

mišičnega tonusa pogosto pripelje do tega, da jezik visi iz ust. Jezik je tako prevelik za 

otrokova usta. Ta pojav imenujemo tudi makroglosija oziroma povečan jezik, ki pri dojenju 

otroka povzroča dodatne težave. Poleg začetnih težav pri hranjenju lahko makroglosija vpliva 

tudi na dihanje, žvečenje in razvoj govora v kasnejšem obdobju (Lewis in Kritzinger, 2004; 

Cunningham, 1999).  

Hipotonija ima velik vpliv tudi na položaj in držo otroka pri hranjenju. Otroku ne ustreza vsak 

položaj, zato je pomembno, da mati poskuša z različnimi položaji, ki otroku omogočajo lažje 

sesanje in pristavljanje. Ravno težave pri pristavljanju otroka so pogosto povezane s 

hipotonostjo otroka, prav tako tudi slabo sesanje, počasen sesalni in požiralni refleks, 

nekoordiniran vzorec sesanja, požiranja in dihanja, uhajanje mleka skozi nos in bruhanje, kar 



Univerza  v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Barbara Može; diplomsko delo  

27 
 

se lahko rezultira tudi v krčih in prej omenjeni izčrpanosti med hranjenjem (Lewis in 

Kritzinger, 2004). 

Kar 40 % otrok z downovim sindromom ima prirojene srčne napake, ki so pomemben faktor 

pri hranjenju otroka, kot tudi pri rasti, zdravju in njegovemu splošnemu razvoju. Vpliv srčne 

napake je odvisen od vrste in resnosti napake. Zaradi srčnih napak lahko pri hranjenju otroka 

zasledimo prekomerno potenje, hitro in oteženo dihanje, bruhanje, omedlevice med samim 

hranjenjem, nezadosten vnos hrane in premajhno pridobivanje teže. Občasno so srčne bolezni 

lahko tudi maskirane oziroma zelo neizrazite, zato starši pogosto ne vedo, kaj je vzrok 

prehranjevalnih motenj pri otroku. Zgodnja pomoč in celostna obravnava problematike 

hranjenja lahko pripomore tudi k odkrivanju srčnih težav pri otroku (Lewis in Kritzinger, 

2004). 

Hipotonija in prirojena srčna bolezen se pojavljata kar pri 85 % primerov otrok z downovim 

sindromom in pogosto povzročata veliko izčrpanost otroka pri hranjenju. Tako se otrok utrudi 

še preden poje dovolj hrane. Otroci pri hranjenju tudi pogosto zaspijo (Lewis in Kritzinger, 

2004). 

Raziskava, narejena v Južni Afriki (Lewis in Kritzinger, 2004), je pokazala, da je pomemben 

pokazatelj težav pri prehranjevanju tudi trajanje posameznega hranjenja. Običajno je, da 

mama v prvih treh mesecih otroka nahrani v manj kot 30 minutah. Kar 75 % mater, ki so 

sodelovale v raziskavi, je navedlo, da je bil čas posameznega hranjenja v prvih treh mesecih 

otrokovega življenja od 30 do 60 minut, kar nakazuje na potencialne prehranjevalne težave.  

Prvi dnevi dojenja omogočajo otroku in mami, da se med sabo spoznata in poiščeta način 

dojenja, ki jima najbolj ustreza. Vsaka mama in otrok sta edinstvena in potrebujeta 

individualen pristop k dojenju. Pri dojenju sta aktivna partnerja, ki se skupaj spoznavata, učita 

in iščeta najprimernejši način dojenja. Vsak par potrebuje nekaj prilagoditev, ki pripomorejo k 

uspešnemu dojenju (Skale, 2010b). 

 

2.13 Pomoč pri dojenju otroka z downovim sindromom 

Danes je dojenje spretnost, ki se je naučimo. Za našo kulturo ni več značilno, da se znanje 

prenaša iz generacije v generacijo, zato so informacije in ustrezna podpora izjemnega 

pomena. V Sloveniji se trenutno izvaja velika podpora dojenju. Dojenje se propagira kot 
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naravni način prehranjevanja, ki je prilagojen potrebam otroka in mu tako nudi vse, kar otrok 

potrebuje (Doler, 2009). 

Starši dobijo prve informacije in napotke o dojenju že pred rojstvom otroka. Prve organizirane 

informacije dobijo v šoli za starše in kasneje v porodnišnici od zdravstvenega osebja. Dodatne 

informacije lahko dobijo tudi v skupinah za podporo dojenju, ki se sestajajo enkrat mesečno v 

nekaterih večjih mestih po Sloveniji. Matere so deležne tudi individualnega svetovanja o 

pomenu dojenja, ki ga izvaja osebje v dispanzerju za predšolske otroke ob preventivnem 

sistematskem pregledu otroka v prvem letu otrokove starosti (Doler, 2009).. 

Doječa mater lahko ob težavah kadarkoli pokliče v porodnišnico oziroma na oddelek za 

neonatalno pediatrijo, ker nudijo dodatne nasvete. Kmalu ko mater odpeljejo iz porodne sobe, 

jo oskrbijo tudi s kontaktom svetovalke za dojenje. Na voljo so tudi usposobljeni 

strokovnjaki, ki se ukvarjajo z nudenjem podpore nosečim materam. Pri nas aktivno delujejo 

laktacijske svetovalke IBCLC (International Boart Certified Lactation Consultant) in 

svetovalke za dojenje LLLI (La Leche League International) (Doler, 2009).  

Doječe matere se ob težavah pri dojenju še vedno najpogosteje obrnejo na zdravstveno osebje 

in porodnišnico. Zdravstveno osebje, ki največkrat svetuje materam v stiskam, so medicinska 

sestra, pediater ter patronažna sestra (Doler, 2009). 

Matere iščejo pomoč ob težavah pri dojenju tudi same. Največkrat poiščejo pomoč na spletu, 

v raznih knjigah in pri drugih mamicah, ki so že imele izkušnje z dojenjem (Doler, 2009). 

Matere otrok z downovim sindromom si želijo, da bi strokovnjaki v večji meri spodbujali in 

pomagali pri dojenju otroka. Želijo si tudi, da bi jim strokovnjaki pokazali več različnih 

pozicij, v katerih bi lahko uspešno dojile svojega otroka. Da bo dojenje izvedljivo, so pogosto 

potrebne posebne intervencije zaradi otrokovega prenizkega mišičnega tona (Lewis in 

Kritzinger, 2004). 

Kar 70 % žensk, ki je sodelovalo v raziskavi v Južni Afriki, in ki je imelo težave pri hranjenju 

otroka z downovim sindromom, je imelo podporo. Podporo so jim nudili različni 

strokovnjaki, kot so pediatri, posebej usposobljeni medicinski tehniki, logopedi in specialni 

terapevti (Lewis in Kritzinger, 2004). 

Zelo cenjena sta tudi pomoč in znanje drugih mater otrok z downovim sindromom. Nove 

matere bolj kot strokovnjake cenijo izkušnje drugih mater, ki so tudi same morale čez 
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podobne izkušnje in vedo, kaj doživljajo. Nove matere si želijo tudi več praktičnih in 

konkretnih nasvetov. Menijo, da so ravno matere, ki že imajo otroka z downovim sindromom, 

najboljši vir pomoči novim materam (Lewis in Kritzinger, 2004).  

Pomembno je, da so ljudje, ki nudijo pomoč pri dojenju, naklonjeni dojenju in da imajo 

dovolj znanja, da to znanje posredujejo. Pomembno je tudi, da znanje posredujejo na pravilen 

in primeren način. Podpora dojenju je timsko delo vseh strokovnih in zdravstvenih delavcev, 

ki prihajajo v stik z nosečnico ter so prisotni ob in po porodu otroka (Doler, 2009). 

 

2.14 Priporočila za dojenje otroka z downovim sindromom 

Otroke z downovim sindromom je težje hraniti, saj se rodijo s številnimi zdravstvenimi 

posebnostmi, ki lahko pogosto predstavljajo oviro pri dojenju. Včasih se dojenje uvaja brez 

težav, včasih pa je dojenje otroka z downovim sindromom težje in je za vzpostavitev potrebno 

več časa, potrpežljivosti in vztrajnosti (Mills, 2013). Kljub pomoči pa nekatere otroke ni 

mogoče dojiti, saj imajo preveč zdravstvenih posebnosti, ki močno vplivajo na dojenje. 

Pred pričetkom dojenja je potrebno najprej najti udoben in podprt položaj. Ta bo pomagal pri 

ohranjanju energije za dojenje in bo omogočal da se tako mama kot otrok pri hranjenju 

sprostita. Pravilna pozicija bo pomagala tudi otroku, da dobi več mleka in bo bolje stimuliral 

materini dojki za nadaljnje proizvajanje mleka (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 

2013). 

Da bo položaj čim bolj udoben, naj si matere pomagajo z blazinami. Podprejo naj si hrbet, 

rame in roki, tako da mišice ne bodo napete in da se mama lahko posveti zgolj dojenju. Tok 

mleka je najboljši, ko je mami udobno in je mirna. Poskrbeti je potrebno za ustrezno višino 

otroka pri dojenju. Najbolje je, da so otrokove ustnice na isti ravni kot bradavica ali rahlo pod 

bradavico. Mama naj svojega otroka drži čim bližje svojemu telesu, saj bo tako lahko najlažje 

sesal (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). 

Dojenčki z downovim sindromom so v prvih mesecih svojega življenja tihi in zaspani 

(Cunningham, 1999). Nekateri dojenčki se prebudijo sami in kažejo očitna znamenja lakote, 

medtem ko je potrebno druge buditi. Nekateri ne jokajo in ne pokažejo, da so lačni, celo če so 

budni. Dojenčki na različne načine pokažejo, da so se pripravljeni dojiti. To storijo s 
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stegovanjem jezika, z ustnicami lahko nakažejo sesalne gibe, premikajo roke in noge, se 

kremžijo … (Mills, 2013). 

Matere morajo pri dojenju pogosto zamenjati več različnih položajev, preden najdejo 

ustreznega tako za njo kot za otroka. Najbolj uspešna položaja dojenja otrok z downovim 

sindromom sta »prijem nogometne žoge« (ang. cluth, football hold) in »položaj plesalčeva 

roka« (ang. dancer hand) (Helpful Information for Breastfeeding Your Baby With Down 

Syndrome, 2012; Colón idr., 2009 ). 

»Prijem nogometne žoge« je položaj pri dojenju, ko je otrok nameščen v pokončni poziciji. 

Tako je večja verjetnost, da bo otrok kljub trajanju in utrujenosti ob dojenju ostal buden. 

Mater ima pri tem položaju dober uvid na otrokova usta in dojko ter lahko tako bolje 

kontrolira sam proces dojenja. Med dojenjem nudi dojka oporo otrokovi glavi, saj otrok 

zaradi hipotonije težko vzdržuje ustrezen položaj (Colón idr., 2009). 

 

Slika 1: Prijem nogometne žoge (ang. football hold position) (Breastfeeding a Baby with 

Down Syndrome, 2013) 

Položaj »plesalčeva roka« sodi med bolj uspešne pri dojenju, ker podpira in stabilizira 

otrokovo čeljust. Pomaga mišicam žvekalkam, da pri dojenju zmanjšajo intraoralni prostor in 

tako povečajo tvorjenje negativnega tlaka, s katerim otrok sesa mleko iz dojke (Colón idr., 

2009). 
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Slika 2: Položaj plesalčeva roka (ang. dancer hand) (Azza, 2009) 

Ko je otrok v pravilni poziciji, ga je potrebno pripraviti, da bo pričel s sesanjem. Nekateri 

otroci z downovim sindromom na začetku dojko odklanjajo in je potrebno veliko vztrajnosti, 

časa in spodbujanja, da prične s sesanjem. Priporočeno je, da mama prične z dojenjem, kar se 

da kmalu po rojstvu. Otroka lahko spodbuditi s tem, da si stisne nekaj mleka v bradavico in jo 

pristavi k otrokovim ustom. Zelo pomembno je, da ima mama veliko kožnega kontakta z 

otrokom (ang. skin to skin contact). Dotiki bodo pomagali obema, saj pri materi sproščajo 

hormone, ki pomagajo pri tvorjenju mleka. Otrok ob kožnem kontaktu postane bolj radoveden 

in stimuliran, pogosto se privije k dojki in jo raziskuje. Tako je dosti več možnosti, da se 

prisesa na dojko (Helpful Information for Breastfeeding Your Baby With Down Syndrome, 

2012). 

Količina prsnega tkiva v otrokovih ustih vpliva na proces dojenja. Priporočeno je, da ima 

otrok polna usta prsnega tkiva, kar mu pomaga pri sesanju mleka iz prsi. Dojko naj mama drži 

okrog areole (pigmentiranega dela bradavice), v C- prijemu (s palcem navzgor in ostalimi 

prsti pod dojko). Z bradavico, v kateri naj bo nekaj iztisnjenega mleka, naj se nežno dotika 

otrokovih ustnic, dokler jih otrok ne razpre. Ko odpre usta, naj ga mama nekoliko stisne k 

sebi, tako da bradavica centrira v sredino otrokovih ust. Mnoge otroke ta ritual spodbudi k 

sesanju, vendar zna biti ta proces pri otrocih z downovim sindromom dolgotrajnejši. 

Najpomembneje je, da mama ne odneha, temveč naj vztraja in ponavlja vajo (Breastfeeding a 

Baby with Down Syndrome, 2013). 
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Med dojenjem ima otrok usta zapolnjena s prsnim tkivom, da lahko z dlesnima stisne mleko 

iz mlečnih žlez, ki se nahajajo za bradavico. Med sesanjem otrok bradavico potegne globoko 

v svoja usta. Medtem ima brado pritisnjeno na dojko, nos pa le rahlo prislonjen. Pri pravilnem 

dojenju ima otrok jezik pod dojko, tako da bradavico čašasto objema. Jezik bi moral biti 

viden, če bi spodnjo ustnico povlekli rahlo navzdol (Breastfeeding a Baby with Down 

Syndrome, 2013; Mills, 2013). 

Otrokovo požiranje se lahko spodbuja z nežnim trepljanjem po vratu navzdol po zunanji strani 

žrela. Včasih pomaga, če mama z enim prstom podpre otrokovo brado tako, da se jo dvigne 

(Mills, 2013). 

Otrok se lahko na dojko močno prisesa. Če otrok noče spustiti materine dojke in ima mama 

težave z odstavitvijo otroka od dojke, si lahko pomaga tako, da s čistim prstom pritisne v 

kotiček otrokovih ust ali pritisne nežno na dojko na mestu, ki je najbližje otrokovemu kotičku 

ust (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). 

Otroci z downovim sindromom se med dojenjem hitro utrudijo. Pogosto postanejo zaspani še 

pred koncem dojenja. Zaspanost otroka vpliva na njegov ritem sesanja, ki je počasnejši in 

mame zato pogosto skrbi, da otroci ne dobijo dovolj mleka (Helpful Information for 

Breastfeeding Your Baby With Down Syndrome, 2012). 

Zaradi otrokove hitre utrudljivosti in zaspanosti se priporoča, da mama doji otroka od 8-krat 

do 12-krat na dan, z dojenjem pa naj nadaljuje tudi čez noč. Otroka naj ne doji pri premočni 

svetlobi, saj s tem povzroči, da otrok zapre oči in tako hitreje zaspi. Med hranjenjem naj 

matere nežno trepljajo svojega otroka in se z njim pogovarjajo. Če opazijo, da je otrok še 

vedno zaspan, mu lahko umijejo obraz z vlažno krpo. Nekatere matere si pomagajo tudi s tem, 

da otroka slečejo in ga dojijo zgolj v plenički. Med dojenjem si lahko matere nežno masirajo 

dojko. To bo pripomoglo k večjemu pretoku mleka in bo hkrati stimuliralo otroka pri sesanju 

(Helpful Information for Breastfeeding Your Baby With Down Syndrome, 2012). 

Da je dojenje otroka z downovim sindromom uspešno, nakazuje več znakov. Najbolj očitno je 

otrokovo pridobivanje teže, ki pa je občasno lahko varljivo, saj otroci z downovim 

sindromom počasneje pridobivajo na teži. Počasno pridobivanje na teži še ne pomeni, da 

mama nepravilno doji svojega otroka. Otroci z downovim sindromom običajno pridobijo le 

nekaj več kot 100 gramov telesne mase na teden (Helpful Information for Breastfeeding Your 

Baby With Down Syndrome, 2012). 
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Matere si lahko pomagajo s preučevanjem dojenja. Navadno otrok minuto do dve sesa dojko, 

preden ven priteče mleko. V tem času otrok sesa zelo hitro, na vsake 3-4 potege se ustavi in 

pogoltne slino ter vdihne. Ko pa mleko prične teči, se sesanje spremeni. Postane počasnejše in 

daljše, s premorom za vdih po skoraj vsakem potegu mleka. Če mama dobro prisluhne, bi 

morala pri pravilnem dojenju na vsake 2-3 sekunde slišati, kako otrok pogoltne mleko. Ta 

zvok je občasno težko zaznati, saj je zelo tih. Mama, ki ni prepričana ali otrok pravilno sesa 

mleko, si lahko pomaga tudi tako, da postavi svoj prst pod otrokovo brado. Pri pravilnem 

požiranju bi morala občutiti repetitivno premikanje, vsakič ko otrok pogoltne mleko 

(Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). 

Uspešnost dojenja nakazuje tudi otrokovo izločanje. Če je otrok pravilno dojen, pomoči 6-8 

plenic na dan. Odvaja tudi blato, ki je navadno mehko, rahlo zrnasto ter rumeno-rjave barve 

(Helpful Information for Breastfeeding Your Baby With Down Syndrome, 2012). 

Otroka z downovim sindromom je potrebno pogosto hraniti. Priporoča se 8 ali več podojev v 

24-ih urah. Ker je za otroke z downovim sindromom značilno, da spijo več kot ostali otroci, 

jih je potrebno za podoj pogosto tudi zbuditi. To je še zlasti pomembno ponoči, saj otroci 

hitro prespijo celotno noč. S prehranjevanjem mora mati nadaljevati tudi ponoči 

(Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013).  
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3 EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKEGA DELA 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Vedno več raziskav poudarja, da je dojenje najboljši način prehranjevanja novorojenčka 

(Skale, 2010). Poleg številnih splošnih prednosti dojenja so pri dojenju otrok z downovim 

sindromom izpostavljene tudi številne specifične prednosti dojenja (Breastfeeding a Baby 

with Down Syndrome, 2013). Zaradi omenjenih razlogov se mi zdi pomembno, da 

ugotovimo, kakšno je stanje dojenja otrok z downovim sindromom v Sloveniji. 

V tujini prehranjevanju in dojenju otrok z downovim sindromom posvečajo več pozornosti 

kot pri nas. V Sloveniji nimamo ne društev, brošur ali izobraževanj o prehranjevanju 

dojenčkov z downovim sindromom. Vidik prehranjevanja novorojenčkov je v okviru celostne 

obravnave otroka z downovim sindromom tako zanemarjen in se mu ne namenja potrebne 

pozornosti. Tako se pogosto spregledajo materine želje po dojenju svojega otroka, kar lahko 

upočasni proces sprejemanja otroka ter njegov splošen napredek. 

Da bi pomagali in izboljšali prehranjevalni vidik celostne obravnave otroka z downovim 

sindromom, je potrebno ugotoviti, kako ta problem vidijo njihove matere. V Sloveniji še ni 

narejenih nobenih raziskav o dojenju otrok z downovim sindromom. Potrebno je ugotoviti 

materine izkušnje, potrebe in želje ter na podlagi le-teh oblikovati ustrezen model pomoči. 

 

3.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Z anketnim vprašalnikom želim preveriti značilnosti dojenja otrok z downovim sindromom v 

Sloveniji. Rada bi izvedela, kakšne so želje in potrebe mater ter kakšne izkušnje imajo z 

dojenjem otrok z downovim sindromom. Poleg izkušenj želim preveriti tudi njihov odnos do 

dojenja ter informiranost. 

Svoje raziskovalno delo sem razdelila na tri ciljne sklope. V prvem sklopu sem preverila, 

kakšen je odnos mater do dojenja otrok s posebnimi potrebami. Znotraj tega sklopa želim 

ugotoviti, ali so matere naklonjene dojenju in kako dobro so informirane o pozitivnih učinkih 
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dojenja. Vidik informiranosti želim preveriti, ker predvidevam, da so bolj informirane matere 

bolj naklonjene dojenju otroka z downovim sindromom. 

V drugem sklopu raziskovalnih vprašanj se osredotočam na materina doživljanja dojenja ter 

na oblike pomoči, ki so jih bile deležne. Zanima me, katere so glavne želje in potrebe mater 

pri dojenju. Prav tako me zanima, katerih oblik in virov pomoči so bile deležne ter kako bi 

matere ocenile zadostnost pomoči. 

Zadnji ciljni sklop vprašanj namenjam materinem ravnanju. Osredotočam se na sam proces 

dojenja, in sicer, kako pogosto so dojile, koliko časa, kaj jih je oviralo pri dojenju … 

 

Slika 3: Ciljni sklopi diplomskega dela 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na ciljne sklope raziskave sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Kakšen odnos do dojenja imajo matere otrok z downovim sindromom? 

• Kako dobro so matere informirane o vplivih dojenja na otroka z downovim 

sindromom? 

• Katere so glavne oblike in viri pomoči doječim materam? 

• Kako zadovoljne so bile matere z dano pomočjo? 

• Katere so glavne potrebe in želje mater pri dojenju otroka z downovim sindromom? 

• Katere ovire so se pojavljale pri dojenju otroka z downovim sindromom? 

Ciljni 
sklopi 

Odnos do 
dojenja  

Doživljanje 
dojenja in 

pomoč 
Ravnanje 
mater pri 
dojenju 
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Glede na oblikovana raziskovalna vprašanja sem postavila naslednje hipoteze: 

• Hipoteza 1: Dobro informirane matere imajo do dojenja boljši odnos. 

• Hipoteza 2: Dobro informirane matere so pri dojenju občutile manj ovir. 

• Hipoteza 3: Slabše informirane matere imajo večjo potrebo po pomoči oziroma so 

izrazile več želja. 

• Hipoteza 4: Matere, ki niso dojile, so navedle manj pozitivnih učinkov dojenja. 

 

3.4 Metodologija 

3.4.1 Vzorec 

V svojo raziskavo sem želela vključiti čim večji vzorec mater. Vzorčenje je potekalo na 

osnovi pristankov mater, katere sem dobila s pomočjo različnih društev in organizacij (Zveza 

in društva Sožitje, Sekcija za downov sindrom, Planet 47). Poslala sem jim povezavo spletne 

ankete, ki je bila aktivna več kot mesec dni. Na spletno anketo se je odzvalo 31 mater, vendar 

jih je zaradi določene časovne komponente primernih le 26. Kot časovno komponento sem 

določila leto 2005. To sem storila z namenom, da pridobim aktualne podatke in zaradi 

spreminjajoče se podpore dojenju. Odnos javnosti in strokovnjakov do dojenja se skozi leta 

spreminja. Želela sem dobiti podatke, ki kažejo trenutno stanje v Sloveniji med materami 

otrok z downovim sindromom. Ostale anketirane matere so rodile med leti 1989 do 2004, zato 

sem jih izključila iz raziskave in tako nisem upoštevala njihovih odgovorov. 

3.4.2 Spremenljivke 

V raziskovalni nalogi sem izpostavila naslednje spremenljivke: 

• odnos do dojenja, 

• stopnja informiranosti, 

• oblike pomoči, 

• viri pomoči, 

• zadovoljstvo s strokovno pomočjo, 

• potrebe po pomoči, 

• želje mater pri pomoči, 

• pogostost dojenja, 

• trajanje dojenja, 
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• vrste ovir. 

3.4.3 Instrumentarij 

Za raziskovalno delo sem oblikovala anketni vprašalnik, ki vsebuje vprašanja zaprtega, 

odprtega in kombiniranega tipa. Za ustrezne anketne vprašalnike sem štela vse tiste, ki so 

izpolnjeni v skladu z navodili ter tiste, ki ustrezajo zastavljeni časovni komponenti. To 

pomeni, da sem upoštevala le odgovore mater, ki so rodile otroka z downovim sindromom po 

letu 2005. 

3.4.4 Izvedba  

Na začetku raziskave sem izvedla pilotni vprašalnik. Pripravljen anketni vprašalnik sem dala 

v izpolnjevanje 2 materama otrok z downovim sindromom, ti sta vprašalnik izpolnili ter 

podali svoje komentarje. Popravljen vprašalnik sem poslala različnim organizacijam in 

društvom (Sožitje, Sekcija za downov sindrom, Planet 47) s prošnjo, da ga razpošljejo 

materam otrok z downovim sindromom. 

Izpolnjene vprašalnike sem nato zbrala ter pregledala njihovo primernost. Prejela sem 26 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Od tega jih 6 nismo mogli upoštevati, saj so matere otroka 

rodile in dojile pred letom 2005. Pri statistični analizi sem upoštevala rezultate 26 anketnih 

vprašalnikov. To so vprašalniki, ki so jih izpolnile matere, ki so rodile in dojile svojega otroka 

po letu 2005. 

3.4.5 Statistične metode, uporabljene za analizo pridobljenih podatkov 

Uporabljala sem statistične metode za majhne vzorce, saj moj vzorec obsega zgolj 26 

anketnih vprašalnikov. Uporabila sem predvsem neparametrske metode statistike.  

Pri določenih spremenljivkah sem uporabila opisno ali deskriptivno statistiko. Pri statistični 

analizi zbranih anketnih vprašalnikov sem uporabila tabele in grafe za prikaz podatkov, 

določala sem frekvence (f) in strukturne odstotke (f %) ter različne mere srednjih vrednosti 

(aritmetična sredina, modus). 

Pri statistični analizi sem uporabila tudi metode sklepne statistike, in sicer Hi-kvadrat (χ2) 

preizkus statistične pomembnosti (0,05 - stopnja tveganja).  
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Pri vprašanjih odprtega tipa sem si pomagala s tehnikami parafraziranja (Mesec, 1998). 

Odgovori na vprašanja so bili obširni in raznoliki, vendar sem zaznala skupne točke. Tako 

sem s tehniko združevanja oblikovala krajše odgovore, in sicer sem več konkretnih izjav 

združila in jih izrazila z nadrejenim oziroma skupnim pojmom.  

 

3.5 Analiza rezultatov z interpretacijo 

3.5.1 Odnos mater do dojenja otrok z downovim sindromom 

S prvim vprašanjem anketnega vprašalnika sem želela preveriti, kakšen je odnos mater do 

dojenja otrok z downovim sindromom. Postavila sem sledeče vprašanje z možnimi odgovori. 

Kakšen je vaš odnos do dojenja otrok z downovim sindromom?   

  a) Dojenje močno podpiram in zagovarjam  

  b) Dojenje podpiram  

  c) Dojenju ne pripisujem pretirane pomembnosti  

  d) Dojenje se mi zdi precenjeno  

  e) Sem proti dojenju otrok z downovim sindromom 

  

 
Slika 4: Kakšen je vaš odnos do dojenja otrok z downovim sindromom? 
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Ugotovila sem, da so matere otrok z downovim sindromom dojenju močno naklonjene. Kar 

73 % se jih je opredelilo za velike podpornice in zagovornice dojenja. Dojenje nekoliko manj 

zavzeto podpira še preostalih 27 % mater. Nobena izmed mater ni izbrala odgovorov, ki ne 

izražajo podpore dojenju ali bi bile proti dojenju otrok z downovim sindromom. Iz rezultatov 

je razvidno, da so matere otrok z downovim sindromom zelo naklonjene dojenju. 

3.5.2 Stopnja informiranosti mater o pozitivnih učinkih dojenja 

Informiranost mater sem preverjala z odprtim vprašanjem (Ali poznate kakšne pozitivne 

učinke dojenja?). Matere so morale navesti čim večje število poznanih pozitivnih učinkov 

dojenja. Na podlagi zbranih podatkov sem matere razvrstila v tri skupine informiranosti. 

Matere, ki so navedle le enega ali dva pozitivna učinka dojenja, sem razvrstila v skupino 

slabše informiranih mater. V skupino povprečno informiranih mater sem uvrstila tiste, ki so 

naštele 3 ali 4 pozitivne učinke dojenja. Med zelo dobro informirane matere pa spadajo vse, ki 

so naštele več kot 5 pozitivnih učinkov dojenja. Vse matere so zapisale vsaj en pozitiven 

učinek. Nobena od mater ni navajala odgovorov, ki se ne ujemajo s sodobnimi izsledki o 

dojenju. 

 

 
Slika 5: Stopnja informiranosti s pozitivnimi učinki dojenja 
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Rezultati so pokazali, da so matere otrok z downovim sindromom različno informirane o 

pozitivnih učinkih dojenja otroka. Rezultati so bili dokaj izenačeni. Zanimiv je podatek, da je 

odstotek dobro informiranih mater enak odstotku slabo informiranim materam. Nekoliko 

manj kot tretjina mater pa sodi v kategorijo povprečno informiranih mater. 

 

 
Slika 6: Navedeni pozitivni učinki dojenja 

Odgovore mater sem s tehniko združevanja razvrstila v 15 različni skupin. Največ mater, to je 

12, je navedlo, da dojenje pomaga pri krepitvi imunskega sistema otroka. 8 mater je navedlo, 

da je humano mleko najbolj primerna ter najbolj kakovostna hrana, ki jo lahko mama ponudi 

otroku. 7 mater je izpostavilo, da se med dojenjem ustvarja posebna vez in odnos med materjo 

in otrokom. Da se z dojenjem spodbuja otrokov psihofizični razvoj, je navedlo 5 mater. 4 

matere so navedle, da dojenje spodbuja kasnejši govorni razvoj. Enako število mater je 
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zapisalo, da ima otrok pri dojenju občutek varnosti in sprejetosti. Dve materi pa sta izpostavili 

tudi naslednje pozitivne učinke dojenja: izoblikovanje ust in čeljusti, razvoj obrazne motorike 

ter da pri dojenju ni stroškov. Ena izmed mater je izpostavila, da je humano mleko idealne 

temperature. Eden izmed navedenih pozitivnih učinkov je tudi, da imajo dojeni otroci manj 

alergij. Med pozitivnimi učinki dojenja, ki so še posebej pomembni za otroke z downovim 

sindromom, sta bila zapisana tudi sledeča dva: z dojenjem ustvarjamo zgodnje spodbude 

otroka, z dojenjem se koordinira ritem dihanja, sesanja in požiranja, ki je pri otrocih z 

downovim sindromom lahko moten. 

3.5.3 Pogostost dojenja 

Pogostost dojenja med materami otrok z downovim sindromom sem preverila z naslednjim 

vprašanjem in danimi odgovori. 

 

Ali ste dojili svojega otroka z downovim sindromom? 

  a) Da  

  b) Ne  

  c) Otroka sem od rojstva dojila in hranila z mlečno formulo 

  d) Mleko sem iztiskala in otroka hranila po steklenički 

 
Slika 7: Ali ste dojili svojega otroka z downovim sindromom? 
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Odgovori so pokazali, da je polovica mater dojila svoje otroke. Otroka z downovim 

sindromom ni dojilo nekaj več kot tretjina mater. Nobena izmed mater se ni posluževala 

kombiniranega prehranjevanja, kar pomeni, da so dojile in ter hranile otroka z mlečno 

formulo po steklenički. Matere so otroka hranile tudi po steklenički, vendar z lastnim 

mlekom. Mleko si je iztiskalo 15 % mater. 

3.5.4 Trajanje dojenja  

Trajanje dojenja sem preverila pri vseh materah, ki so dojile ter tistih, ki so si mleko iztiskale 

ter hranile otroka po steklenički. Matere so mi na dano vprašanje (Koliko mesecev ste dojili 

svojega otroka?) odgovorile s številom mesecev. 

 

Tabela 1: Ali ste dojili svojega otroka z downovim sindromom? (deskriptivna statistika) 

N Najnižja vrednost Najvišja vrednost Povprečje Standardni odklon 

15 9 24 15,93 5,007 

 

Izračunala sem, da matere otrok z downovim sindromom dojijo oz. si iztiskajo svoje mleko 

15,93 mesecev. To pomeni, da matere otrok z našega vzorca dojijo svoje otroke dalj časa kot 

matere otrok brez downovega sindroma. Te dojijo svoje otroke v povprečju 10,38 mesecev 

(Kozorog, 2012), kar je 5,55 meseca manj kot matere otrok z downovim sindromom. 

3.5.5 Vrste in pogostost ovir 

Z vprašanjem mešanega tipa sem želela ugotoviti vrsto ovir pri dojenju ter njihovo pogostost.  

Ali ste se pri dojenju soočali s katero od naslednjih ovir?  

  a) Z dojenjem nisem imela nikakršnih težav  

  b) Mastitis  

  c) Pomanjkanje mleka  

  d) Poporodna depresija  

  e) Težave pri sprejemanju otroka  

  f) Hipotonija, ohlapnost otrokovih mišic  

  g) Slab sesalni refleks  

  h) Prevelik jezik otroka  

  i) Oteženo pristavljanje  
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  j) Otroku ni ustrezal dani položaj dojenja  

  k) Otrok je bil zaspan, se ni želel zbuditi za dojenje  

  l)       Drugo 

 

Matere so lahko izbrale več različnih odgovorov ter dopisale svoje. Dopisane odgovore sem 

združila in vnesla v stolpčni diagram. Tako sem iz odgovora l) Drugo ustvarila tri nove 

kategorije (nedonošenost, dolgotrajna hospitalizacija in srčna napaka), ki se na sliki pojavljajo 

pod zaporednimi črkami l, m in n. 

 

 

Slika 8: Ovire pri dojenju 

Nekaj več kot 6 % mater poroča, da z dojenjem niso imele nikakršnih težav. To pomeni, da se 

je dobrih 93 % mater srečalo z vsaj eno težavo pri dojenju. Ugotovila sem, da je najpogostejša 

ovira (24 %) pri dojenju slab sesalni refleks otroka, sledi pa mu hipotonija oz. ohlapnost 

otrokovih mišic (21 %). 19 % mater poroča, da je dojenje oviralo oteženo pristavljanje otroka 

ter otrokova zaspanost. Nobena izmed mater kot oviro pri dojenju ni navedla težav pri 
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sprejemanju otroka. Enako se je pokazalo pri ustreznosti položaja dojenja. Anketirane matere 

ga niso zaznavale kot oviro. 

Matere so se soočale tudi z lastnimi ovirami pri dojenju, ki se pojavljajo pri vseh doječih 

materah. Anketirane matere so poročale o pojavu mastitisa (2 %), pomanjkanju mleka (5 %) 

in poporodni depresiji (3 %). 

3.5.6 Oblike pomoči 

Matere so poleg pomoči strokovnih delavcev iskale pomoč tudi drugje. Zanimalo me je, kdo 

vse jim je nudil pomoč v času dojenja.  

Kdo vam je nudil največ pomoči pri dojenju otroka? 

  a) Partner  

  b) Bližnja družina  

  c) Prijateljice  

  d) Zdravnik  

  e) Druge mame otrok z downovim sindromom  

  f) Različni strokovnjaki  

  g)      Nisem potrebovala pomoči 

  h)      Drugo 

 

Matere so lahko ponovno izbirale med različnimi viri pomoči ali pa so dopisale svoj odgovor. 

Izbrale so lahko več odgovorov. Odgovor h) Drugo je izbralo 6 mater. Odgovore sem 

razvrstila v 2 različni skupini odgovorov (zanašanje nase in spletni forum), ki ju na sliki 

vidimo pod črkama h in i. 
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Slika 9: Kdo vam je nudil največ pomoči pri dojenju otroka? 

9 % mater otrok z downovim sindromom ni potrebovalo pomoči v času dojenja. Druge matere 

so kot najpomembnejši vir pomoči (30 %) navedle partnerje in bližnjo družino (18 %). Matere 

so v 15 % primerov odgovorile, da so se najbolj zanašale nase. To je bil odgovor, ki so ga 

same dopisale. To so obrazložile, da so se v iskanju ter premagovanju težav pri dojenju 

najbolj angažirale same, da so pogosto poslušale svoje telo in reakcije otroka ter da so najbolj 

zaupale svojim predhodnim izkušnjam z dojenjem. 9 % mater je največ pomoči našlo pri 

zdravnikih ter 6 % mater pri drugih različnih strokovnjakih. Manj pomoči so našle pri 

prijateljicah (3 %). Dve materi navajata, da sta največ pomoči dobili z nasveti drugih mater 

otrok z downovim sindromom. 

Poleg neformalne pomoči me je zanimalo, s katerimi strokovnjaki so se srečale doječe matere. 

Postavljeno vprašanje:  

S katerimi oblikami pomoči ste se srečali v času dojenja in so vam pomagale pri dojenju 

otroka?  
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  a) Pomoč zdravstvenega osebja (zdravnik, medicinska sestra)  

  b) Logopedska pomoč  

  c) Pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga  

  d) Pomoč socialnega delavca  

  e) Psihološka pomoč  

  f) Pomoč strokovnjakov za dojenje  

  g) Nisem bila deležna pomoči  

  h)     Drugo 

 

Na dano vprašanje so štiri matere odgovorile z odgovorom h) Drugo. Odgovore sem razvrstila 

v dve skupini (predhodne izkušnje z dojenjem, pomoč fizioterapevta) ter jih na sliko uvrstila 

pod črki h in i. 

 
Slika 10: Oblike strokovne pomoči 
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Matere so se v času dojenja srečale z različnimi viri pomoči. V času dojenja se je 40 % mater 

srečalo s pomočjo zdravstvenega osebja. V to skupino spadajo različni zdravniki, medicinske 

sestre ter patronažna sestra. 10 % mater se je v času dojenja srečalo z logopedsko pomočjo. 

Eni mami (3 %) je bila nudena pomoč strokovnjakov za dojenje. Prav tako je le ena mama (3 

%) omenila pomoč fizioterapevta v času dojenja. Nobena izmed mater ni imela pomoči 

socialnega delavca ali psihologa. V času dojenja se tudi niso seznanile s pomočjo specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga.  

 

Kljub temu, da sem spraševala po strokovnih delavcih, so matere pod možnim odgovorom h) 

Drugo navajale svoje predhodne izkušnje z dojenjem. Kar 10 % mater meni, da so predhodne 

izkušnje pomagale pri dojenju otroka z downovim sindromom. 

Presenetljiv je podatek, da je več kot tretjina mater navedla, da v času dojenja niso bile 

deležne nikakršne pomoči. 

3.5.7 Zadovoljstvo s pomočjo 

Z naslednjim vprašanjem sem želela pogledati, kako zadovoljne so bile matere z oblikami 

strokovne pomoči v času dojenja. Postavila sem naslednje vprašanje in možne odgovore: 

Kako zadovoljni ste bili s strokovno pomočjo pri dojenju vašega otroka?  

  a) Bila sem zelo zadovoljna  

  b) Bila sem zadovoljna  

  c) Nisem bila zadovoljna  

  d) Bila sem razočarana  

  e) Nisem bila deležna pomoči 
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Slika 11: Kako zadovoljni ste bili s strokovno pomočjo pri dojenju vašega otroka? 

Ponovno je 10 mater oziroma 38 % mater odgovorilo, da v času dojenja niso bile deležne 

pomoči in zato niso mogle odgovoriti na dano vprašanje. Pomoči je bilo deležnih 61 % mater.  
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Slika 12: Kako zadovoljni ste bili s strokovno pomočjo pri dojenju vašega otroka? 

Odgovori mater, ki so bile deležne strokovne pomoči. 

Če pogledamo le odgovore mater, ki so bile deležne strokovne pomoči, opazimo, da jih je bila 

polovica (50 %) s pomočjo zadovoljna. Ena mama, kar je 6 % odgovorov, je bila s pomočjo 

zelo zadovoljna. Prav tako je bila ena mama (6 %) nad strokovno pomočjo razočarana. 38 % 

mater ni bilo zadovoljnih s pomočjo strokovnjakov pri dojenju. Rezultati so dokaj izenačeni, 

vendar bolj težijo k zadovoljstvu mater kot k njihovem nezadovoljstvu. 

3.5.8 Viri pomoči 

Želela sem ugotoviti, kje so matere našle največ uporabnih informacij o dojenju otroka z 

downovim sindromom. Poleg izbire več ponujenih odgovorov so lahko ponovno dopisale svoj 

odgovor. 

Kje ste dobili največ uporabnih informacij o dojenju svojega otroka?   

  a) Pri zdravniku  

  b) Pri družini  

  c) Pri različnih strokovnjakih  

  d) Pri drugih materah otrok z downovim sindromom  

  e) Na spletu  
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  f) V strokovni literaturi  

  g)     Drugo 

 

Odgovor g) Drugo so izbrale 3 matere. Dva odgovora sem združila v eno skupino (predhodne 

izkušnje z dojenjem), enega pa sem razporedila v samostojno skupino (šola za starše). 

 

 

Slika 13: Kje ste dobili največ uporabnih informacij o dojenju svojega otroka? 

Matere so opredelile splet kot najboljši vir informacij pri dojenju. To je storilo kar 34 % 

mater. 21 % mater je našlo najuporabnejše informacije o dojenju v strokovni literaturi. Eden 

najpomembnejših virov pomoči so tudi zdravniki (17 %) in različni strokovnjaki (10 %). 7 % 

mater je ponovno izpostavilo lastne predhodne izkušnje z dojenjem. Med odgovori zasledimo 

tudi družino (3 %), pomoč drugih mater otrok z downovim sindromom (3 %) ter informacije, 

ki so jih matere pridobile v šoli za starše (3 %). 
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3.5.9 Potrebe po pomoči 

Matere so svoje potrebe po pomoči na področju dojenja podale v naslednjem vprašanju: 

Kje vidite največ pomanjkljivosti na področju dojenja otrok z downovim sindromom?  

  a) Premalo sistematične obravnave dojenja  

  b) Premalo multidisciplinarnega obravnavanja dojenja  

  c) Pomanjkanje strokovnega delavca, ki bi koordiniral sodelovanje s starši in 

strokovnjaki  

  d) Premalo strokovnjakov na področju dojenja otrok s posebnimi potrebami  

  e) Premalo pisnih virov s konkretnimi napotki  

  f) Premalo organizacij, ki bi se ukvarjale z omenjeno problematiko  

  g) Premajhna javna podpora dojenju otrok z downovim sindromom  

  h) Nisem zaznala večjih pomanjkljivosti  

  i)       Drugo 

 

Matere so lahko izbrale več možnih odgovorov ter tudi dopisale svoj odgovor, če ga niso 

našle med že ponujenimi. Dobila sem dva odgovora v kategoriji i) Drugo, ki sta bila 

pomensko enaka in sem ju zato združila v skupino odgovorov (premajhna podpora različnih 

strokovnjakov) po isto črko (i). 
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Slika 14: Kje vidite največ pomanjkljivosti na področju dojenja otrok z downovim 

sindromom? 

Vsaj 85 % mater meni, da so na področju dojenja otrok z downovim sindromom določene 

pomanjkljivosti. Matere so navadno navedle več kot eno pomanjkljivost. Kljub temu pa je 14 

% mater poročalo, da na področju dojenja niso zaznale večjih pomanjkljivosti. To so 

predvsem matere, ki pri dojenju niso imele težav in zato niso iskale nadaljnje pomoči.  
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Slika 15: Kje so največje pomanjkljivosti na področju dojenja otrok z downovim 

sindromom? 

Kot celoto sem si ogledala odgovore 18 mater, ki je zaznalo določene pomanjkljivosti. Matere 

so v 24 % odgovorile, da v Sloveniji primanjkuje strokovnjakov, ki bi bili usposobljeni za 

dojenje otrok s posebnimi potrebami. 15 % jih je mnenja, da bi se strokovnjaki morali dojenja 

lotiti bolj multidisciplinarno, s hkratnim sodelovanjem več različnih kadrov. Menijo (13 % 

mater), da bi bilo potrebno dojenje obravnavati bolj sistematično. Z 11 % so izenačeni trije 

odgovori. Matere pogrešajo pisne vire s konkretnimi napotki, ki so v času s sodobno teorijo. 

Prav tako pogrešajo več organizacij, ki bi se ukvarjale s problematiko dojenja otrok s 

posebnimi potrebami. 11 % mater meni, da bi moralo dojenje otrok z downovim sindromom 

uživati večjo javno podporo. 2 materi, ki predstavljata 4 % odgovorov, sta navedli, da je ena 

izmed glavnih pomanjkljivosti premajhna podpora različnih strokovnjakov. 
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3.5.10 Želje mater na področju pomoči  

Poleg potreb so me zanimale tudi želje mater. Postavila sem jim odprto vprašanje: »Kaj si 

želite, da bi se v prihodnosti storilo v Sloveniji na področju dojenja otrok z downovim 

sindromom?« Matere so podale različne odgovore, ki jih je bilo težko izraziti zgolj z besedo 

ali dvema. Po dolgi analizi in tehniki povzemanja sem odgovore mater združila v 9 skupin 

odgovorov. Rezultate sem grafično ponazorila s spodnjo sliko. 

 

Slika 16: Kaj si želite, da bi se v prihodnosti storilo v Sloveniji na področju dojenja 

otrok z downovim sindromom? 

Med prebiranjem odgovorov sem ugotovila, da se skoraj vse želje mater nanašajo na ravnanje 

in odnos različnih strokovnjakov. 
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8 mater je izrazilo željo po tem, da bi se dojenje otrok z downovim sindromom kar najbolj 

normaliziralo. Želijo si, da bi strokovnjaki brez predhodnih sodb pristopili do njihovega 

otroka ter ga obravnavali kot vse druge. Želijo si, da bi strokovnjaki tudi ob otrocih z 

downovim sindromom vztrajali in jih spodbujali k dojenju.  

Tako ne preseneča, da si 7 mater želi večjo podporo strokovnjakov. Želijo si, da bi jih 

strokovnjaki spodbujali k dojenju ter jim stali ob strani, se bolj pozanimali o otroku ter nudili 

individualne nasvete. 2 materi sta izrazili željo po večjem razumevanju strokovnjakov. Mnoge 

čutijo, da morajo različnim strokovnjakom dokazati, da je otroka z downovim sindromom 

mogoče dojiti, čeprav bi želele ravno nasprotno, več spodbujanja in vztrajanja pri dojenju 

otroka. To so še posebej izrazile 4 matere.  

Kot so omenile že med pomanjkljivostmi, so izrazile željo po multidisciplinarnem 

obravnavanju dojenja (6 mater). Matere si želijo, da bi njihovega otroka že od rojstva 

obravnaval tim različnih strokovnjakov, ki bi skupaj sodeloval ter se trudil za otrokov 

maksimalen razvoj in napredek. Ta obravnava naj ne obsega le področje dojenja, temveč 

vsako področje otrokovega delovanja. Matere si želijo, da bi se strokovnjaki začeli pripravljati 

na dojenje otroka že med nosečnostjo (ko se izve za diagnozo) oziroma takoj po rojstvu 

otroka (2 odgovora). 

2 materi sta izrazili žejo, da bi strokovnjaki prišli na njihov dom ter jim pomagali pri dojenju 

v domačem okolju, kjer sta oba z otrokom bolj sproščena. Le 1 mama je izrazila željo po večji 

izobraženosti strokovnjakov na področju dojenja otrok z downovim sindromom. 

Velika pa je tudi želja mater po brošuri o dojenju otrok z downovim sindromom. Želijo si 

konkretnih navodil in nasvetov, kako najbolj uspešno dojiti svojega otroka. Mnoge so 

poudarile, da so se pogosto srečale z zastarelo literaturo, ki jih odvrača, zlasti zaradi zastarele 

terminologije. Želijo si virov, ki so posodobljeni in vsebujejo najnovejša spoznanja o otrocih 

z downovim sindromom. 

 

3.6 Preverjanje hipotez 

Poleg posameznih odgovorov sem želela preveriti tudi povezave med posameznimi odgovori. 

Postavila sem si štiri hipoteze, ki sem jih preverila. To sem storila z uporabo statistično-
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analitičnega programa SPSS verzija 17, z ukazom crosstabs in analizo χ2 preizkusa (angl. 

Chi-square). 

3.6.1 Hipoteza 1: Dobro informirane matere imajo do dojenja boljši odnos. 

Hipotezo 1 (Dobro informirane matere imajo do dojenja boljši odnos.) sem preverila z analizo 

povezav med odgovori na vprašanji Q1 (odnos do dojenja) in Q2 (stopnjami informiranosti).  

Tabela 2: Povezave med odgovori na vprašanji Q1 (odnos do dojenja) in Q2 (stopnjami 

informiranosti) 

  

Q2 (stopnje informiranosti) Skupaj 

1 slaba 2 povprečna 3 dobra  

Q1 

(odnos 

do 

dojenja)  

1 močna podpora 4 8 7 19 

2 zgolj podpora 

5 0 2 7 

Skupaj 9 8 9 26 

 

Tabela 3: Rezultati hi kvadrat preizkusa - povezave med odgovori na vprašanji Q1 

(odnos do dojenja) in Q2 (stopnjami informiranosti) 

 Vrednost  g (stopinje prostosti) P 

Pearsonov hi 

kvadrat 
6,799(a) 2 ,033 

 

Z rezultati anketnega vprašalnika sem ugotovila, da so slovenske matere otrok z downovim 

sindromom na splošno zelo naklonjene dojenju. Kljub veliki podpori dojenju so rezultati χ2 

preizkusa pokazali določene razlike med odnosom in informiranostjo mater. Večina mater, ki 

dojenje močno podpira in zagovarja, je pokazala dobro informiranost o pozitivnih učinkih 

dojenja. Iz tega sklepam, da dobra informiranost mater o koristnih učinkih dojenja pozitivno 

vpliva na njihov odnos do dojenja.  

Matere, ki so pokazale slabšo oziroma povprečno informiranost o dojenju otrok z downovim 

sindromom, dojenje podpirajo v manjši meri kot bolje informirane matere. 
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3.6.2 Hipoteza 2: Dobro informirane matere so pri dojenju občutile manj ovir. 

Hipotezo 2 (Slabše informirane so pri dojenju občutile več ovir.) sem preverila z analizo 

povezav med odgovori na vprašanji Q5 (ovire pri dojenju) in Q2 (stopnjami informiranosti). 

Matere sem razdelila v tri kategorije glede na število ovir pri dojenju: 1) matere, ki niso imele 

nikakršnih težav pri dojenju; 2) matere, ki so zaznale malo ovir pri dojenju (eno ali dve oviri) 

in; 3) matere, ki so zaznale veliko ovir pri dojenju (tri ali več). 

Tabela 4: Povezave med odgovori na vprašanji Q1 (odnos do dojenja) in Q2 (stopnjami 

informiranosti) 

  
Q2 (stopnje informiranosti) Skupaj 

1 slaba 2 povprečna 3 dobra  

Q5 

(zaznane 

ovire pri 

dojenju)  

1 nikakršnih težav pri 

dojenju 

1 1 2 4 

2 malo ovir pri dojenju 4 5 6 15 

3 veliko ovir pri 

dojenju 

4 2 1 7 

Skupaj 9 9 8 9 

 

Tabela 5: Rezultati hi kvadrat preizkusa - povezave med odgovori na vprašanji Q5 

(ovire pri dojenju) in Q2 (stopnjami informiranosti) 

 Vrednost  g (stopinje prostosti) P 

Pearsonov hi 

kvadrat 

2,728 4 ,604 

Rezultati Pearsonovega χ2 preizkusa so pokazali, da ni statistične pomembnosti med stopnjo 

informiranosti mater ter številom ovir pri dojenju. Hipotezo 2 sem tako zavrnila. 

Rezultate je možno pojasniti na dva različna načina. Bolj kot informiranost mater na 

uspešnost pri dojenju vplivajo otrokova prirojena stanja. Otrokovih prirojenih stanj stopnja 

informiranosti ne more nadomestiti. Določene ovire je mogoče kompenzirati, vendar pa jih v 

večini primerov ne moremo v celoti odpraviti. Tudi matere iz držav tretjega sveta, ki niso 
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informirane o pozitivnih učinkih dojenja, lahko dojijo svoje otroke. Torej po vsej verjetnosti 

bolj kot informacije na dojenje vplivajo specifične lastnosti otroka z downovim sindromom. 

Informirane matere bi lahko pri dojenju zaznale več ovir kot neinformirane matere. Zaradi 

dobre informiranosti lahko matere še prej prepoznajo vzrok določenim oviram pri dojenju. 

3.6.3 Hipoteza 3: Slabše informirane matere imajo večjo potrebo po pomoči oziroma so 

izrazile več želja. 

Hipotezo 3 (Slabše informirane matere imajo večjo potrebo po pomoči oziroma so izrazile več 

želja.) sem preverila z analizo povezav med odgovori na vprašanji Q11 (želje pri dojenju) in 

Q2 (stopnjami informiranosti). Matere sem razdelila v tri kategorije glede na število želja, ki 

so jih navedle glede področja dojenja otrok z downovim sindromom v Sloveniji v prihodnosti: 

1) matere, ki niso imele želja ali so imele za prihodnost zgolj eno željo; 2) matere, ki so imele 

srednje veliko želja glede področja dojenja otrok z downovim sindromom v prihodnosti (dve 

želji) in; 3) matere, ki so imele veliko želja glede področja dojenja otrok z downovim 

sindromom v prihodnosti (tri ali več). 

Tabela 6: Povezave med odgovori na vprašanji Q1 (odnos do dojenja) in Q10 (želje glede 

področja dojenja otrok z downovim sindromom v prihodnosti) 

  
Q2 (stopnje informiranosti) Skupaj 

1 slaba 2 povprečna 3 dobra  

Q10 (želje 

glede 

področja 

dojenja otrok 

z downovim 

sindromom v 

prihodnosti) 

1 malo želja 4 5 4 13 

2 srednje želja 2 3 5 10 

3 veliko želja 3 0 0 3 

Skupaj 9 9 8 9 
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Tabela 7: Rezultati hi kvadrat preizkusa - povezave med odgovori na vprašanji Q5 

(ovire pri dojenju) in Q2 (stopnjami informiranosti) 

 Vrednost  g (stopinje prostosti) P 

Pearsonov hi 

kvadrat 

7,331 4 ,119 

Hipotezo 3 sem morala ovreči, saj rezultati ne kažejo statistične pomembnosti. Kljub temu so 

bili rezultati blizu statistične pomembnosti. Zanimivo bi bilo hipotezo ponoviti pri večjem 

vzorcu mater, saj sem anketni vprašalnik izvajala zgolj na 26 materah otrok z downovim 

sindromom.  

3.6.4 Hipoteza 4: Matere, ki niso dojile, so navedle manj pozitivnih učinkov dojenja. 

Hipotezo 4 (Matere, ki niso dojile, so navedle manj pozitivnih učinkov dojenja.) sem preverila 

z analizo povezav med odgovori na vprašanji Q3 (ali ste dojili svojega otroka z downovim 

sindromom) in Q2 (stopnjami informiranosti). Za potrebe omenjenega hi kvadrat preizkusa 

sem odgovor 4 pri vprašanju o dojenju (mleko sem iztiskovala in otroka hranila po 

steklenički) kodirala pod odgovor 1, torej dojenje, saj bi obravnavanje odgovora 4 kot 

ločenega od samega dojenja preprečil ustrezen statistični preizkus. Matere, ki so si iztiskovale 

mleko, so pokazale povprečno oziroma dobro informiranost. 

Tabela 8: Povezave med odgovori na vprašanji Q1 (ali ste dojili svojega otroka z 

downovim sindromom) in Q2 (stopnjami informiranosti) 

 
Q2 (stopnje informiranosti) Skupaj 

1 šibko 2 srednje 3 dobro  

Q3 

(dojenje)  

1 da 3 6 8 17 

2 ne 
6 2 1 9 

Skupaj 9 9 8 26 
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Tabela 9: Rezultati hi kvadrat preizkusa - povezave med odgovori na vprašanji Q3 

(dojenje) in Q2 (stopnjami informiranosti) 

 Vrednost  

g (stopinje 

prostosti) P 

Pearsonov hi 

kvadrat 
6,609(a) 2 ,037 

 

Rezultati χ2 preizkusa so potrdili hipotezo 4. Matere, ki niso dojile svojega otroka, so navedle 

manj pozitivnih učinkov dojenja. 

Rezultate hipoteze je možno razložiti na dva različna načina. Ena možnost, da manj 

informirane matere niso dojile, je ta, da imajo premalo znanja ter tako ne znajo najti načina do 

uspešnega dojenja. Mogoče se jim zdijo otrokove prirojene posebnosti preveč zahtevne, da bi 

lahko dojile ali jih ne znajo kompenzirati. Obstaja tudi možnost, da se matere ne zavedajo, 

kako pomembno je dojenje in tako hitreje obupajo. 

Moja druga možna razlaga pa se nanaša na obrambne mehanizme. Določenih otrokovih 

posebnosti ni mogoče kompenzirati in občasno dojenje ni možno. Te matere bi lahko 

uporabile obrambni mehanizem zanikanja (Krauss Whitbourne, 2011). Zanikajo si vse 

pozitivne učinke dojenja, ker same ne morejo dojiti, vendar si kljub vsemu želijo le najboljše 

za svojega otroka. 

 

3.7 Diskusija 

3.7.1 Splošne ugotovitve 

V svojem raziskovalnem delu sem želela ugotoviti glavne značilnosti dojenja mater, ki imajo 

otroka z downovim sindromom. Ti otroci se rodijo s posameznimi zdravstvenimi 

značilnostmi, ki med drugim tudi močno vplivajo na dojenje (Breastfeeding a Baby with 

Down Syndrome, 2013).  

V Sloveniji so matere zelo naklonjene dojenju. Zadnjih 20 let se je v Sloveniji pričelo 

spodbujati dojenje na različnih ravneh. Zlasti pomembni so bili pričetki programa 

Novorojenčku prijazna porodnišnica, ki se je v Slovenskih porodnišnicah pričel izvajati leta 

1998. V naslednjih letih je bil opazen velik napredek v državah srednje in vzhodne Evrope 
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(Truden Dobrin in Bratanič, 2012). Dojenje uživa vedno večjo podporo in njegovi pozitivni 

učinki so vedno bolj razsežni. Tako tudi 73% anketiranih mater otrok z downovim sindrom 

dojenje močno podpira in zagovarja. Mnoge so izrazile veliko željo po dojenju. Dojenje jim 

pomaga vzpostaviti posebno vez z otrokom ter pomaga tudi pri sprejemanju in normalizaciji 

nove situacije (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

V Sloveniji je dojenih 50 % otrok z downovim sindromom. Matere se ne poslužujejo 

kombiniranega hranjenja z mlečno formulo in dojenjem. Veliko mater (15,38 %) pa si svoje 

mleko iztiska in hrani otroka po steklenički ali žlički, ki so dandanes bolj priporočljive. S tem 

obdržijo vsaj nekaj pozitivnih učinkov, ki jih prinaša dojenje. Otrok še vedno uživa najbolj 

kakovostno hrano (Skale, 2010), ki je prilagojena njegovim razvojnim potrebam ter krepi svoj 

imunski sistem (Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013).  

Omenjena pozitivna učinka materinega mleka sta tudi najbolj prepoznana med materami. Te 

so pokazale različno stopnjo informiranosti o pozitivnih učinkih materinega mleka. 

Informiranost mater je zelo različna. Vse tri skupine (slabo, povprečno in dobro informirane 

matere) so med seboj zelo izenačene. Kljub temu je splošna informiranost mater otrok z 

downovim sindromom rahlo nadpovprečna. Mnoge se zavedajo, da dojenje pomaga tudi pri 

vzpostavljanju posebnega odnosa med materjo in otrokom ter da vpliva na boljši psihofizični 

razvoj otroka. Preverjanje prve hipoteze je pokazalo, da so bolj informirane matere nekoliko 

bolj naklonjene dojenju otrok z downovim sindromom, kot tiste, ki so nekoliko slabše 

informirane. Iz tega bi lahko sklepali, da večja ozaveščenost mater o pozitivnih učinkih 

dojenja pripomore k njegovi naklonjenosti. Tako bi poleg informiranosti mater po vsej 

verjetnosti tudi povečali število doječih mater otrok z downovim sindromom. To bi lahko 

potrdili tudi s četrto hipotezo (Matere, ki niso dojile, so navedle manj pozitivnih učinkov 

dojenja.). Slabše informirane matere dojijo v manjšem odstotku kot bolje informirane matere. 

Za te matere je potrebno izpostaviti predporodno izobraževanje, ki je pomembno zlasti za 

matere, ki so v bolnišnici manj kot en dan, so iz podeželja, kjer je podpora dojenju nižja, in 

pri porodnicah, pri katerih se pričakujejo težave z dojenjem. V teh primerih je dobro izdelati 

načrt o dojenju (Čevnik, 2009). 

Kljub temu, da le 50 % mater otrok z downovim sindromom doji svoje otroke, so pri dojenju 

uspešne in vztrajne. Svoje otroke v povprečju dojijo 15,93 mesecev, kar je 5,55 mesecev dlje 

(Kozorog, 2012) kot matere drugih otrok. To so zelo dobri rezultati, glede na to, da se otroci 

rodijo z različnimi zdravstvenimi posebnostmi, ki lahko ovirajo proces dojenja (Breastfeeding 
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a Baby with Down Syndrome, 2013). Kar 93,55 % mater se je srečalo z vsaj eno ali več 

ovirami pri dojenju. Matere kot najpogostejšo oviro navajajo slab sesalni refleks otroka (24,19 

%), sledi pa mu ohlapnost mišic ali hipotonija (20,97 %). Navajajo še oteženo pristavljanje, 

zaspanost otroka med dojenjem, nedonošenost, srčno napako … Matere so se soočale tudi z 

ovirami, na katere otrok ni vplival oziroma so izhajale iz njih samih. Te ovire se pojavljajo pri 

vseh doječih materah. Anketiranke so poročale o pojavu mastitisa (vnetje dojk), pomanjkanju 

mleka in poporodni depresiji. 

Viri zgodnje pomoči, ki nastopijo po otrokovem rojstvu, so zelo pomembni, saj zmanjšajo 

nivo stresa, ki ga povzroči rojstvo otroka. (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). Večina mater 

(90,01 %) se je v času dojenja srečala z različnimi oblikami in viri pomoči. Čevnik (2009) 

poudarja, da informiranost najbolje pomaga pri soočanju z lastnimi ali tujimi predsodki, 

strahovi, dvomi in drugimi začetnimi težavami. Pomembno se ji zdi, da si ženske najdejo krog 

ljudi, ki jih bo po porodu spodbujal in pomagal z nasveti. Matere so se tako srečale z oblikami 

strokovne in nestrokovne pomoči. Kot največji vir pomoči so navedle pomoč svojih 

partnerjev (30,30 %) in bližnje družine (18,18 %). Ravno podpora očeta pri dojenju je 

najpogostejši dejavnik za uspešno dojenje (Čevnik, 2009; Hoyer, 2007). Zelo pogosto so se 

matere angažirale tudi same. Zelo pogosto so zaupale svojim občutkom, poskušale z 

različnimi tehnikami dojenja ter poskušale prisluhniti željam in potrebam otroka. 

Zanimale so me tudi strokovne oblike pomoči. Največ mater je imelo pomoč zdravstvenega 

osebja (40,00 %). V to skupino sodijo različni zdravniki, medicinske ter patronažne sestre. 10 

% je bila nudena tudi pomoč logopeda. Matere so se v času dojenja srečale tudi s strokovnjaki 

za dojenje in fizioterapevtom. Nobena od mater se v času dojenja ni srečala z delom 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Polovica mater je bil s strokovno pomočjo 

zadovoljna, 37,50 % pa s pomočjo ni bila zadovoljna. 

Najbolj presenetljiv se mi je zdel podatek, da je 33,33 % mater odgovorilo, da se v času 

dojenja niso srečale z oblikami strokovne pomoči. Glede na različne kadre v porodnišnicah in 

različne strokovnjake ter programe, bi se vse matere morale srečati vsaj s pomočjo 

zdravstvenih delavcev. Matere v 17,24 % navajajo zdravnike in v 10,34 % druge strokovnjake 

kot najboljši vir informacij o dojenju.  

Matere navajajo splet kot najboljši vir informacij o dojenju otrok z downovim sindromom 

(34,48 %). Pogosto posegajo tudi po strokovni literaturi (20,69 %), za katero v anketnem 

vprašalniku pogosto navajajo, da je zastarela in neprimerna. Matere so izrazile željo po 
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brošuri (17,07 %), ki bi nudila konkretne nasvete in bo nudila posodobljene informacije. 

Izpostavile so tudi zastarelo terminologijo, ki se pojavlja v literaturi, ki jo priporočijo različni 

strokovnjaki. Še vedno se prepogosto uporablja neustrezna, zaznamovana terminologija, ki 

marsikaterega starša močno prizadene. To le še poudarja pomembnost ustrezne strokovne 

terminologije. Pomanjkanje ustreznih pisnih virov je še ena omenjena pomanjkljivost (10,87 

%), ki so jo navedle matere na področju dojenja otrok z downovim sindromom. 

Tuje raziskave (Lewis in Kritzinger, 2004) poudarjajo pomoč in znanje drugih mater otrok z 

downovim sindromom. Nove matere otrok z downovim sindromom bolj kot strokovnjake 

cenijo izkušnje drugih mater, ki so tudi same morale čez podobne izkušnje in vedo, kaj 

doživljajo. Le 6,06 % mater je izpostavilo druge matere otrok z downovim sindromom kot 

pomemben vir informacij in pomoči. Menim, da bi se morale slovenske matere bolj povezati 

ter si izmenjati svoje izkušnje in znanja. Različna društva in organizacije bi lahko organizirala 

mesečna srečanja, ki bi jih namenili izmenjavi znanja in izkušenj med materami. 

85,19 % mater vidi na področju dojenja otrok z downovim sindromom določene 

pomanjkljivosti. Te matere menijo, da v Sloveniji primanjkuje usposobljenih strokovnjakov 

(23,91 %), ki bi morali dojenje obravnavati multidiciplinarno (15,22 %) in sistematično 

(10,87 %). Pogrešajo tudi večjo podporo strokovnjakov in javno propagiranje dojenja otrok z 

downovim sindromom. 

Med prebiranjem odgovorov sem ugotovila, da se skoraj vse želje mater na področju dojenja 

otrok z downovim sindromom nanašajo na ravnanje in odnos različnih strokovnjakov. Po eni 

strani si želijo, da bi se dojenje otrok z downovim sindromom normaliziralo. Mnoge matere 

ob začetnem šoku ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami potrebujejo neko dejanje, ki je 

značilno za vse otroke. Tako lažje uvidijo, da je tudi njihov otrok le otrok. Dojenje pomaga 

normalizirati celoten proces sprejemanja otroka ter pomaga pri ustvarjanju vezi med mamo in 

otrokom (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). 

Ponovno so izrazile željo po multidisciplinarnem obravnavanju otroka ter sistematičnem 

pristopu. Matere si želijo sodelovanja z različnimi strokovnjaki. Menim, da se odgovor skriva 

v oblikovanju modela zgodnje obravnave. Zgodnja obravnava ali zgodnja intervencija se 

začne izvajati takoj po rojstvu, oziroma, ko je ugotovljena otrokova motnja ali otrokov 

razvojni zaostanek. Z zgodnjo obravnavo razvijamo otrokove potenciale in preprečujemo 

motnje sekundarnega nastanka (Vajagič, 2008).   
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Pri načrtu zgodnje obravnave vedno sodeluje več različnih strokovnjakov, ki sistematično 

obravnavajo otroka. Pri izvajanju in oblikovanju zgodnje obravnave najpogosteje sodelujejo 

pediater, fizioterapevt, specialni pedagog, logoped ter starši. Zgodnja obravnava otroka je 

pomembna tudi za starše. Prej ko se starši naučijo pomagati dojenčku, prej bodo čutili, da so 

kos nalogi (Vajagič, 2008).  

Starši si želijo, da bi strokovnjaki začeli z obravnavo njihovega otroka čim prej. Nekatere 

matere so izrazile željo, da bi naredili načrt obravnave otroka že pred rojstvom, ko so izvedele 

za diagnozo. Starši želijo izvedeti otrokovo diagnozo čim prej. Tako lahko pričnejo z 

zbiranjem informacij že med nosečnostjo ter se pričnejo pripravljati na rojstvo otroka s 

posebnimi potrebami. Viri zgodnje pomoči, ki nastopijo po otrokovem rojstvu, zmanjšajo 

nivo stresa, ki ga povzroči rojstvo otroka (Mugguli in Collins in Marraffa, 2009). 

Anketirane matere so izrazile željo, da bi se pomoč strokovnjakov izvajala tudi na domu. 

Programi zgodnje obravnave se lahko izvajajo na domu, v posebnih centrih za zgodnjo 

intervencijo in v različnih predšolskih ustanovah (Jurišič, 2009). Matere se doma počutijo bolj 

sproščeno in varno. Menijo, da je doma možnost uspeha pri dojenju večja. 

Matere so izrazile željo po boljši komunikaciji s strokovnjaki. Reakcije staršev na rojstvo 

otroka so v veliki meri povezane s tem, kako so zdravniki, babice in drugo zdravstveno osebje 

na začetku komunicirali z njimi (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). Želijo si več podpore, 

razumevanja in vztrajanja. Želijo si, da bi se jim strokovnjaki posvetili ter jih obravnavali 

individualno.  

Potrebno je poskrbeti za manj informirane in manj izobražene matere. Hipoteza 4 je potrdila, 

da so matere, ki so manj informirane, pri dojenju otroka z downovim sindromom imele več 

težav. Z dobro komunikacijo in sodelovanjem staršev ter strokovnjakov, bi lahko zmanjšali 

število ovir in povečali odstotek dojenih otrok z downovim sindromom. 

Učinki zgodnje obravnave so za otroke z downovim sindromom pozitivni. Kažejo se 

predvsem v večji samostojnosti, boljšem delovanju v okolju in v kakovosti življenja družine. 

Starši otrok s sindromom, ki so bili vključeni v zgodnjo obravnavo, naštevajo pozitivne 

učinke zgodnje obravnave. Pravijo, da so se počutili bolje. Bili so samozavestnejši v vlogi 

staršev in na splošno bolj zadovoljni (Jurišič, 2009). 

  



Univerza  v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Barbara Može; diplomsko delo  

65 
 

3.7.2 Prispevki dela 

V svojem diplomskem delu sem ugotovila značilnosti dojenja mater in otrok z downovim 

sindromom v Sloveniji, ki so se rodili po letu 2005. Ugotovila sem v kolikšnem odstotku so 

matere uspešne pri dojenju in kako dolgo dojijo. Povzela sem splošne značilnosti dojenja. 

Izpostavila sem tudi materine želje in potrebe na področju dojenja otrok z downovim 

sindromom. Še posebej sem izpostavila težave sodelovanja in komuniciranja med starši in 

različnimi strokovnjaki. Glede na želje in komentarje mater je na tem področju potrebno še 

veliko dela.  

Med prispevke mojega dela spada tudi umestitev specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v 

omenjeno problematiko. Kljub temu da se matere v času dojenja niso srečale s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, sem mnenja, da bi moral biti specialni in rehabilitacijski 

pedagog eden izmed članov tima pri načrtu zgodnje obravnave otroka. V tujini se pojavljajo 

potrebe po povezovalnem delavcu (ang. liaison worker). Povezovalni delavec bi moral biti 

strokovnjak, ki se spozna na downov sindrom ter bi staršem pomagal najti najustreznejšo 

pomoč in obravnavo za njihovega otroka. Sestavil bi načrt zgodnje obravnave, ga koordiniral 

in starše povezal z ustreznimi strokovnjaki. Starši od povezovalnih delavcev želijo tudi pisne 

informacije in napotke, ki so časovno aktualni (Mugguli, Collins in Marraffa, 2009). Menim, 

da bi tudi to delo v Sloveniji lahko prevzeli specialni in rehabilitacijski pedagogi. 

Pri pregledu literature o dojenju otrok z downovim sindromom sem sestavila ter povzela tudi 

številne konkretne nasvete in priporočila, ki bi pomagala materam pri dojenju njihovega 

otroka z downovim sindromom. 

3.7.3 Omejitve in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Dojenje otrok z downovim sindromom je zelo obširna in tudi občutljiva tematika. Moje 

diplomsko delo razkriva zgolj majhen del tematike, ki je zelo raznolika in kompleksna. Tudi 

otroci anketiranih mater se med seboj močno razlikujejo. Nekatere matere težav z dojenjem 

niso imele, medtem ko pri nekaterih otrocih dojenje kljub želji in trudu mater ni bilo možno.  

Kot glavno omejitev svojega diplomskega dela bi navedla premajhen vzorec mater otrok z 

downovim sindromom. Uporabila sem lahko le 26 zbranih anket, želela pa sem vzorec 50 

mater ali celo več. Iskala sem razlage, zakaj je bila odzivnost na anketni vprašalnik tako slaba. 
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Menim, da je dojenje otrok z downovim sindromom zelo občutljiva tema ter tudi, da vsa 

izbrana društva in organizacije niso razposlala moje ankete med matere.  

Z izbranim instrumentarijem (anketni vprašalnik) sem dobila le določene in omejene 

odgovore. Pridobila sem nekatere splošne značilnosti dojenja, ne pa poglobljenih odgovorov. 

V nadaljnje bi raziskovala bolj obširno in poglobljeno, z uporabo strukturiranih intervjujev ter 

študije primera. Želela bi tudi večji vzorec, ki bi mi pomagal k boljšemu razumevanju 

problematike. 

V prihodnosti bi se bilo potrebno usmeriti predvsem na komunikacijo in sodelovanje staršev 

ter različnih strokovnjakov. Tu sem zaznala največ težav. Zlasti bi bilo potrebno prisluhniti 

potrebam staršev in njihovim željam, da bi omogočili najboljše možno sodelovanje za otrokov 

napredek in zadovoljstvo vseh udeleženih. 
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4 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem ugotovila, da so slovenske matere otrok z downovim sindromom 

zelo naklonjene dojenju. Več kot 70 % mater otrok z downovim sindrom dojenje močno 

podpira in zagovarja. Polovica anketiranih mater je dojila, 15 % mater pa si je svoje mleko 

iztiskalo in hranilo otroka po steklenički ali žlički. Vse tri skupine informiranosti mater 

(slabo, povprečno in dobro) so med seboj dokaj izenačene. Dobro informirane matere so 

dojenju bolj naklonjene. Matere svojega otroka v povprečju dojijo 15,93 mesecev, kar je več 

kot mame otrok brez downovega sindroma (Kozorog, 2012). 

Več kot 90 % mater se je srečalo z vsaj eno oviro pri dojenju. Matere kot najpogostejše ovire 

navajajo slab sesalni refleks, hipotonijo, oteženo pristavljanje, zaspanost otroka, 

nedonošenost, srčno napako … Več ovir pri dojenju so občutile slabše informirane matere. 

Matere so se soočale tudi z ovirami, ki se pojavljajo pri vseh doječih materah (mastitis, 

pomanjkanje mleka, poporodna depresija). 

Kot največji vir pomoči so navedle pomoč svojih partnerjev in bližnje družine. Veliko se jih 

je posluževalo tudi spleta, kjer so iskale pomoč po različnih forumih in spletnih straneh. 

Največ mater je v času dojenja imelo pomoč zdravstvenega osebja, srečale pa so se tudi s 

strokovnjaki za dojenje, logopedom in fizioterapevtom. Nobena od mater se v času dojenja ni 

srečala z delom specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Polovica mater je bila s strokovno 

pomočjo zadovoljna. 

Velika večina mater vidi na področju dojenja otrok z downovim sindromom določene 

pomanjkljivosti. Med najpogostejše zaznane pomanjkljivosti sodijo: premalo usposobljenih 

strokovnjakov, pomanjkanje multidiciplinarnega in sistematičnega pristopa, premalo podpore 

strokovnjakov in javnega propagiranja dojenja otrok z downovim sindromom. 

Med prebiranjem odgovorov sem ugotovila, da se skoraj vse želje mater na področju dojenja 

otrok z downovim sindromom nanašajo na sodelovanje, ravnanje in odnos različnih 

strokovnjakov. Po eni strani si želijo, da bi se dojenje otrok z downovim sindromom 

normaliziralo. Ponovno so izrazile tudi željo po multidisciplinarnem obravnavanju otroka ter 

sistematičnem pristopu. To bi lahko dosegli z oblikovanjem modela zgodnje obravnave, kjer 

sodeluje več različnih strokovnjakov. To so najpogosteje pediater, fizioterapevt, specialni 

pedagog, logoped ter starši (Vajagič, 2008). Učinki zgodnje obravnave otrok z downovim 
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sindromom se kažejo v večji samostojnosti, boljšem delovanju v okolju in v kakovosti 

življenja družine (Jurišič, 2009).  
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