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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI
Zgodnja obravnava nedonošenčkov z različnimi motnjami, ovirami oz. primanjkljaji v
razvoju je v svetu področje, na katerega se začenjajo podajati, v slovenskem prostoru pa
njenemu razvoju in uresničevanju ne posvečamo dovolj pozornosti. V zadnjih štiridesetih
letih je prihajalo do različnih sprememb in napredkov v zakonodaji in tudi organizaciji
izvajanja storitev zgodnje pomoči otrokom in njihovim družinam, potrebnim strokovne
pomoči. Vendar pa v Sloveniji najbolj zadovoljivega optimalnega modela zgodnje pomoči na
izvršilni ravni za otroke s posebnimi potrebami še vedno nimamo. (Krek, Metljak, 2011)
Prezgodaj rojeni otroci in prav tako njihovi starši, družine potrebujejo pomoč, ki učinkovito
deluje znotraj štirih področij: medicine z zdravstvom, vzgoje in izobraževanja, socialnega dela
in psihologije. Ti otroci imajo zaostanke, motnje v razvoju in posledično specifične posebne
potrebe zaradi različnih vzrokov. Pogosto se te težave, ovire oz. primanjkljaji prisotni že takoj
po rojstvu. Zato je zelo pomembno takojšnje ukrepanje. Nedonošeni otroci pa so zaradi
specifik nezrelosti in drugih dejavnikov prezgodnjega poroda ena od skupin najmlajših otrok,
ki v velikem deležu za donošenimi otroki zaostajajo v fizičnem in duševnem razvoju.
Posledice prezgodnjega rojstva so različne razvojno-nevrološke težave, ki se kažejo na
motoričnem in intelektualnem področju otrokovega funkcioniranja.
V okviru razvoja in posebnosti nedonošenih otrok se v diplomski nalogi osredotočam
na predšolske nedonošene otroke z razvojnimi zaostanki oz. motnjami v razvoju, ki vodijo v
posebne potrebe v vzgoji in izobraževanju. To obdobje je ključnega pomena za čim zgodnejše
zaznavanje in določanje težav, s katerimi se otrok in njegova družina soočajo, in intervencije
ustrezne pomoči. Pomembno je, da čim prej začnemo ustvarjati pogoje za optimalen razvoj
otroka in najustreznejši odnos staršev ter okolice do otroka. Na področju vzgoje in
izobraževanja je obdobje zgodnjega otroštva zelo pomembno, vendar je pogosto
spregledano in zapostavljeno. Predstavlja obdobje v človekovem življenju, kjer se gradijo
osnove za fizične, spoznavne, intelektualne, emocionalne sposobnosti ter sposobnosti
splošnega življenjskega funkcioniranja. Vsekakor je bolje preventivno ukrepati kot zdraviti.
Lažje je zgodaj obravnavati vidne in tudi pričakovane zaostanke in primanjkljaje v otrokovem
razvoju kot kasneje sanirati nepravilno usvojene in naučene vzorce celostnega funkcioniranja
otroka in družine.
Cilj diplomske naloge je preučiti stališča o ustreznosti izvajanja programov zgodnje
obravnave in o pomembnosti kriterijev za izvajanje storitev zgodnje obravnave
(razpoložljivost, krajevna bližina, finančna dostopnost, interdisciplinarno delo in raznolikost
storitev in pomoči zgodnje obravnave) v Sloveniji med dvema skupinama, ki vstopata v
proces zgodnje obravnave z različnega odnosnega vidika do nedonošenčkov: staršev
nedonošenčkov in strokovnih delavcev, ki izvajajo storitve ZO (zdravniki pediatri, medicinske
sestre, babice, pedopsihiatri, fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, socialni delavci,
specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in surdopedagogi).
V raziskovalnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati anketnih
vprašalnikov in njihova interpretacija. Preverjala sem, ali obstajajo razlike v stališčih do ZO
med starši nedonošenčkov in strokovnjaki, ki delajo z njimi, ter kolikšne so te razlike. V
vzorec raziskave je bilo vključenih 79 staršev nedonošenčkov in 47 strokovnjakov, ki pri
svojem delu znotraj zgodnje obravnave otrok prihajajo v stik z nedonošenčki. Za namen
raziskave sem uporabila dva tipa polodprtega vprašalnika (za starše in za strokovne delavce)
s šeststopenjsko lestvico ustreznih ter pomembnih lastnosti. Vprašalniki so bili oblikovani na

osnovi teoretičnih spoznanj in so avtorsko delo. S pomočjo anketirancev sem dobila vpogled
v prakso obstoječega modela ZO, ki poteka v razvojnih ambulantah po Sloveniji. Skupina
nedonošenčkov je tako s strani staršev kot tudi strokovnjakov prepoznana kot rizična skupina
otrok s posebnimi potrebami. Nedonošenčki in njihove družine se zaradi specifik zapletov in
značilnosti prezgodnjega poroda najpogosteje soočajo s težavami na gibalnem področju, zato
najpogosteje sodelujejo z razvojnimi ambulantami (zdravniki specialisti, fizioterapevti). Po
rezultatih raziskave se model nudenja storitev ZO vsem sodelujočim zdi ustrezen, vendar je
raziskava zajela premajhen vzorec v prekratkem časovnem obdobju za posplošitev
ugotovitve. Kriterije ustreznosti nudenja in izvajanja storitev ZO vsi anketiranci prepoznavajo
kot pomembne. Vendar se naklonjenost do posameznih kriterijev med skupinama strokovnih
delavcev in staršev razlikuje. Strokovnjakom so pomembnejši kriteriji, ki se nanašajo na
kvaliteto in izvajanje njihovega dela, starši nedonošenčkov pa kot pomembnejše kriterije
vidijo dostopnost in zagotavljanje ustreznih storitev ZO. Rezultati so pokazali tudi težnjo po
večjem in bolj pogostem timskem in multidisciplinarnem sodelovanju. Razlike v stališčih med
skupinama strokovnjakov in staršev najdemo tudi pri stališčih o decentralizaciji. Starši
primanjkljaje v dostopnosti, pogostosti potrebnih storitev ZO in pomanjkanje ustreznega
kadra v svoji bližini občutijo, strokovnjaki pa ne. Potreba po decentralizaciji storitev pomoči
nedonošenčkom in njihovim družinam je prisotna.

Ključne besede: zgodnja obravnava, prenatalni razvoj, postnatalni razvoj, nedonošenček,
starši, področja specialno pedagoške zgodnje obravnave

ABSTRACT AND KEY WORDS
In the last forty years there has been divergent progression in the legislative and
organizational implementation of early assistance to premature children and families in need
of professional help. In Slovenia the most optimal model of early assistance in practice for
children is still missing. (Krek, Metljak, 2011) Premature children, their parents and their
families need to be aided to succeed in the following areas: health, education, social work
and psychology. These children have delays in development which lead to specific special
needs. Often these difficulties, obstacles or deficits are already present at birth, which is why
immediate intervention is imperative. Premature babies which are the victim of the
immaturity and several other factors of premature birth, are one of the youngest group of
children, that lags behind in physical and mental development when compared to term born
children. Results of premature birth are manifested in different neurodevelopmental
disorders, which effect the motor and intellectual functions of child.
In the context of development and specificities of premature infants, this study
focuses on preschool prematures withj developmental delays or developmental disorders
that lead to special needs in education. The early childhood period is crucial for maximizing
early detection and identification of problems with which the child and the family are faced,
and for the interventions appropriate assistance. Early detection is imperative to create
optimal conditions for the development of the child and for the optimization of their
relationship with their parents and their environment. In the field of education, the early
adolescent period is very important, but it is often redundant. It represents the

developmental period where an individual builds the basis for physical, cognitive,
intellectual, and emotional skills as well as general life functions. Early preventive treatment
of visible and expected delays and deficits in child development is more effective and
beneficial than rehabilitating the child and family's improperly acquire and learned patterns
of integrated functions.
The goal of this study is to examine the views on the adequacy of implementation of
early childhood intervention programs and the importance of criteria for implementation of
early childhood intervention services (availability, proximity, affordability, interdisciplinary
work and the diversity of services and assistance to early intervention) in Slovenia. The views
were examined between the two groups entering the process early intervention with
different relational perspective to prematures: parents of infants and professionals that
provide early intervention services (paediatricians, nurses, midwives, pedopsychiatrists,
physiotherapists, occupational therapists, psychologists, social workers, special educators,
speech therapists).
The data support for this study present results of questionnaires and their
interpretation. The differences in attitudes towards ECI between parents of prematures and
professionals who work with them were analyzed. The sample survey included 79 parents of
premature infants and 47 professionals who work within the early childhood intervetion and
are in contact with premature infants. This study utilied two types of semi-open
questionnaire which implement a six stage scale of relevant and important features. one.
Two types were used to better characterized the experiences of the parents and the
professionals. The questionnaires were designed on the basis of theoretical knowledge and
are subject to copyright. With the help of the respondents, I got an insight into the practice
of the existing model of the ECI, which takes place within developmental clinics in Slovenia.
The group of prematures was recognized as a risk group for children with special needs.
Prematures, due to the specifics of complications and premature birth characteristics, most
commonly face problems in locomotive functions, therefore they are most frequently
involved with development clinics (specialist doctors, physiotherapists). According to the
data, all participants agreed that the model of service delivery of ECI is appropriate. The
sample group is not large enough and has been taken in too short of a time period to
extrapolate the results. Eligibility criteria and current implementation services of the ECI
recognize all respondents as important, but the data sensitivity to individual criteria varies
between groups of professionals and parents. Professionals prefer criteria which relate to
the quality and the implementation of their work while parents of prematures prefer criteria
which relate to the ease of access to the ECI and provision of appropriate services of the ECI.
The results have also shown a trend towards larger, more frequent teamwork and
multidisciplinary collaboration. There are also differences in attitudes between the
professionals and parents in the views surrounding decentralization of services for child
care. Contrary to experts, parents experience deficits in availability of services, frequency of
ECI services, and the lack of adequately trained professionals in their region. Their is a
necessity for the decentralization of aid services for premature babies and their families.
Key words: early intervention, prenatal development, postnalat development, premature
baby, parents, fields of professional help of early intervention

VSEBINSKO KAZALO

1 UVOD ................................................................................................................................................... 1
1. 1 Prenatalni (predrojstveni) razvoj otroka ........................................................................................ 3
1. 2 Prezgodnji porod in nedonošenost ................................................................................................ 7
1. 3 Nedonošenček .............................................................................................................................. 11
1. 4 Posledice nedonošenosti .............................................................................................................. 14
1. 5 Rizična skupina ............................................................................................................................. 28
1. 6 Zgodnja obravnava ....................................................................................................................... 29
1. 7 SKLEP............................................................................................................................................. 58
2 CILJI RAZISKOVANJA .......................................................................................................................... 59
3 METODOLOGIJA................................................................................................................................. 60
3. 1 Vzorec ............................................................................................................................................ 60
3. 2 Spremenljivke ................................................................................................................................. 65
3. 3 Instrumentarij ................................................................................................................................ 65
3. 4 Način vrednotenja ......................................................................................................................... 66
3. 5 Način pridobivanja podatkov......................................................................................................... 66
3. 6 Statistična obdelava podatkov ...................................................................................................... 68
4 REZULTATI IN ITERPRETACIJA ............................................................................................................ 69
4. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ........................................................................................................... 69
4. 2 PREVERJANJE HIPOTEZ IN INTERPRETACIJA .................................................................................. 71
5 ZAKLJUČEK ......................................................................................................................................... 82
6 LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................................... 85
6. 1 Literatura ....................................................................................................................................... 85
6. 2 Spletni viri ...................................................................................................................................... 86
7 PRILOGE ............................................................................................................................................. 88

KAZALO TABEL
Tabela 1: Razvrstitev nedonošenčkov v skupine glede na trajanje nosečnosti/gestacijsko starost,
porodno težo in njuno medsebojno skladnost (Kodrič, 2010) .............................................................. 12
Tabela 2: Sodelujoči strokovnjaki po pokrajinah .................................................................................. 61
Tabela 3: Sodelujoči strokovnjaki po strokovnih nazivih ...................................................................... 62
Tabela 4: Zaposlenost sodelujočih strokovnjakov ................................................................................ 62
Tabela 5: Področja dela sodelujočih strokovnjakov .............................................................................. 62
Tabela 6: Sodelovanje strokovnjakov z drugimi disciplinami (sodelovanje v timu). N=število
posameznih strokovnjakov, ki sodelujejo s drugimi strokovnjaki danega področja in pripadajoči %. . 63
Tabela 7: Tabelarni prikaz gestacijske starosti otrok ob rojstvu in njihovih porodnih tež.................... 65
Tabela 8: Primerjava razdeljenih in prejetih anketnih vprašalnikov za starše po pokrajinah .............. 67
Tabela 9: Ustrezni vprašalniki staršev nedonošenčkov po pokrajinah ................................................. 68
Tabela 10: Predstavitev mnenja strokovnjakov o skupini nedonošenčkov kot rizični skupini OPP...... 69
Tabela 11: Predstavitev mnenja staršev o skupini nedonošenčkov kot rizični skupini OPP ................. 69
Tabela 12: Prikaz stališč o pomembnosti kriterijev ZO za doseganje učinkovitosti ZO za skupino
staršev ................................................................................................................................................... 71
Tabela 13: Prikaz stališč o pomembnosti kriterijev ZO za doseganje učinkovitosti za skupino
strokovnih sodelavcev ........................................................................................................................... 72
Tabela 14: Stališča o pomembnosti razpoložljivosti pomoči ZO za učinkovitost izvajanja med starši in
strokovnjaki ........................................................................................................................................... 73
Tabela 15: Področja težav nedonošenčkov ........................................................................................... 74
Tabela 16: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney U testa za ugotavljanje statistično pomembnih
razlik v stališčih o ustreznosti izvajanja storitev ZO med strokovnjaki različnih disciplin ..................... 75
Tabela 17: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney U testa za ugotavljanje statistično pomembnih
razlik v stališčih o pomembnosti kriterijev ZO za učinkovito izvajanje storitev med strokovnjaki
različnih disciplin ................................................................................................................................... 76
Tabela 18: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney U testa za ugotavljanje statistično pomembnih
razlik v stališčih o ustreznosti izvajanja storitev ZO med strokovnjaki in starši nedonošenčkov.......... 77
Tabela 19: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney U testa za ugotavljanje statistično pomembnih
razlik v stališčih o pomembnosti kriterijev ZO za izvajanje storitev ZO med strokovnjaki in starši
nedonošenčkov ..................................................................................................................................... 78
Tabela 20: Test homogenosti varianc – Levenov test ........................................................................... 78
Tabela 21: Enosmerna analiza variance - ANOVA ................................................................................. 79
Tabela 22: Kruskal-Wallisov test za skupino strokovnjakov.................................................................. 79
Tabela 23: Kruskal-Wallisov test za skupino staršev ............................................................................. 79
Tabela 24: Pregled potrjenih in ovrženih raziskovalnih hipotez ........................................................... 80

KAZALO GRAFOV
Graf 1: Grafični prikaz sodelujočih v raziskavi glede na odnos do nedonošenčkov .............................. 60
Graf 2: Vsi sodelujoči v raziskavi po pokrajinah ................................................................................... 60
Graf 3: Sodelujoči strokovnjaki po spolu............................................................................................... 61
Graf 4: Sodelujoči starši nedonošenčkov po spolu ............................................................................... 63
Graf 5: Porazdeljenosti sodelujočih staršev nedonošenčkov po pokrajinah ........................................ 64
Graf 6: Dosežena izobrazba sodelujočih staršev nedonošenčkov ........................................................ 64
Graf 7: Grafični prikaz povprečnih ocen staršev za pomembnost kriterijev ZO za doseganje
učinkovitosti ZO ..................................................................................................................................... 72
Graf 8: Grafični prikaz povprečnih ocen učinkovitosti ZO med strokovnimi delavci za posamezni
kriterij .................................................................................................................................................... 73
Graf 9: Grafična primerjava povprečnih ocen po kriterijih ZO med starši nedonošenčkov in
strokovnimi delavci ............................................................................................................................... 74
Graf 10: Grafični prikaz razlik povprečnih ocen stališč o ustreznosti izvajanja storitev ZO med
strokovnjaki in starši.............................................................................................................................. 77

1 UVOD
Za uspešno specialno-pedagoško pomoč otrokom s posebnimi potrebami je zelo
pomembno zgodnje prepoznavanje in hitro vključevanje v proces obravnave oz. redne
strokovne pomoči. Pomoč mora biti ponujena čim bolj zgodaj, da učne težave ne postanejo
izrazite in vseživljenjske, čim bolj fleksibilno, čim manj opazno, da ne izpostavljamo otroka,
čim bliže otroku in čim krajši čas, a takrat intenzivno in učinkovito. (povzeto po Kavkler,
2009) Da omogočimo zgodnje posredovanje, je potreben dober model zgodnje obravnave, v
katerega so vključeni zdravstvo, šolstvo in sociala. V Sloveniji na področju zgodnje obravnave
pred letom 2004 ni bilo posebne zakonodaje. V letih 2009/2010 sta bila v pripravi Zakon o
izenačevanju možnosti invalidov in sprememba Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, ki uvaja strokovno pomoč. Ta se izvaja kot svetovalna storitev tudi za otroke s
posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni. Na izvedbeni ravni dolgoročnega ter ustreznega, to
je celostnega in učinkovitega sistema/modela zgodnje obravnave, ki bi zajemal vse skupine
otrok s posebnimi potrebami, še nimamo. (Krek, Metljak, 2011) Zdravstveno varstvo in
preventiva sta v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Zgodnja obravnava dojenčkov, malčkov in
otrok do šestega leta starosti je utemeljena v sodobnih konceptih otroštva, ki v zgodnjih
obdobjih še posebej izpostavljajo hitre količinske in kakovostne spremembe v razvoju. (Krek,
Metljak, 2011) Te so povezane predvsem z nevrološkim razvojem in z bolj občutljivim ter
natančnim prepoznavanjem bioloških in socialnih dejavnikov tveganja za motnje v razvoju.
Na podlagi raziskave Evropske agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb,
v katero je bilo vključno s Slovenijo vključenih 26 držav, je nastala operativna definicija
zgodnje obravnave1. ZO je nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so jim na
njihovo prošnjo na voljo v določenem obdobju otrokovega življenja. Pokrivajo vsakršne
dejavnosti posebne podpore z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj,
se okrepi zmogljivost same družine in se spodbudi socialna vključenost družine in otroka.
(Soriano in Kyriazopoulou, 2010) Ob prvi analizi raziskave je bilo identificiranih pet različnih
elementov, ki so pomembni za sedanji model ZO in jih je potrebno učinkovito izvajati. To so
razpoložljivost storitev, krajevna bližina uporabnikom, dostopnost storitev, interdisciplinarno
delo strokovnjakov in raznolikost storitev ZO. To so pomembni kriteriji učinkovite in dobre
zgodnje obravnave.
Med pomembnejšimi kriteriji za oblikovanje modela zgodnje obravnave je tudi
določitev skupin otrok, ki so upravičeni do ZO in jim je potrebno dolgotrajno slediti vse od
rojstva oz. ugotovitve motenj v fizičnem in/ali psihičnem razvoju. Med rizične otroke za
specialno pedagoško obravnavo spadajo otroci, poškodovani pred, med ali po porodu (razne
nevrološke okvare, krvavitve, dihalne disfunkcije, ipd.), otroci s prirojenimi boleznimi,
sindromi in stanji ter otroci, ki so bili zelo zgodaj hospitalizirani (operacije zaradi zdravstvenih
zapletov, presaditve, ipd.). Ena od rizičnih skupin so prezgodaj rojeni otroci, nedonošenčki.
Zaradi znanih vzrokov, kot so različne okužbe matere, motnje v nastajanju in delovanju
posteljice, različnih patologij ploda ali maternice, večplodne nosečnosti in endokrinih
vzrokov, ter tudi neznanih vzrokov se pogostost rojstev nedonošenčkov z nizko porodno težo
v Sloveniji v zadnjih desetletjih ni bistveno spremenila. Z razvojem in napredkom medicine
pa se je povečalo preživetje nedonošenčkov, tudi tistih z ekstremno nizko porodno težo
(501–750 g). Nedonošenčke razvrstimo v skupine glede na trajanje nosečnosti (gestacijska
starost), porodno težo in njuno medsebojno skladnost. Tako je pri proučevanju in
1

V nadaljevanju tudi ZO.

1

spremljanju razvoja nedonošenčkov potrebno upoštevati tako gestacijsko starost kot tudi
porodno težo. Posledica povečanega preživetja ekstremno nedonošenih otrok oz. otrok z
ekstremno nizko porodno težo je večanje števila otrok v prebivalstvu, pri katerih je tveganje
za trajne nevrološke okvare in motnje v razvoju večje. To pa opozarja na povezavo med
problemi nedonošenčkovega funkcioniranja tekom življenja v povezavi z neonatalno
obolevnostjo oz. različnimi zdravstvenimi zapleti, ki so povezani s prezgodnjim
rojstvom/porodom. Posledice nezrelosti nedonošenčkovega organizma in možnih zapletov
so različne razvojnonevrološke težave, ki predstavljajo skupino kroničnih, medsebojno
povezanih motenj v delovanju osrednjega živčnega sistema. Razvojnonevrološke težave so
posledice malformacij ali poškodb razvijajočih se možganov v prenatalnem, neonatalnem ali
perinatalnem obdobju. Delež prezgodaj rojenih otrok s hujšimi nevrološkimi težavami,
gibalnim in/ali metakognitivnimi zaostanki narašča sorazmerno z nižjo porodno težo. Avtorji,
ki se ukvarjajo s proučevanjem posledic prezgodnjega rojstva na otrokov perinatalni razvoj, v
svojih raziskavah prihajajo do ugotovitev, da je pojavnost hujših razvojnonevroloških težav
stalna. (Kodrič, 2010) To so hujše nevrološke nenormalnosti, pod katere uvrščamo
cerebralno paralizo, okvare vida, okvare sluha in epilepsijo, in/ali nizke intelektualne
sposobnosti. Njihovi lažji ali težji znaki se praviloma pokažejo v prvih dveh letih življenja.
Povečuje se pojavnost blažjih razvojnonevroloških težav. Kadar govorimo o blažji nevrološki
disfunkciji oz. razvojni motnji koordinacije, kognitivnih, učnih težavah, vedenjskih motnjah in
socialno-emocionalnih težavah, imamo v mislih blažje razvojnonevrološke težave, ki niso
vidne v zgodnjem perinatalnem obdobju, vendar se izrazijo šele v zgodnjem otroštvu.
Skupina nedonošenih otrok predstavlja rizično skupino, pri kateri je potrebno spremljanje,
preverjanje in opazovanje rasti in razvoja, dokler ne dohajajo oz. se približajo razvoju
vrstnikov. Kar pomeni, da je potrebno zagotoviti kakovost njihovega preživetja, pravočasno
nudenje ustrezne preventive in različne multidisciplinarne terapevtske, rehabilitacijske in
specialno-pedagoške programe za otroke in njihove družine. Pri tem je pomembno
sodelovanje strokovnjakov z različnih področij (pediatri, psihologi, fiziatri, fizioterapevti,
socialni delavci, logopedi in surdopedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, ipd.),
predvsem z delavci v t.i. ambulantah za vodenje rizičnih novorojenčkov, ki posameznega
otroka in njegovo družino spremljajo do 2. ali 3. leta. V Sloveniji delujeta ambulanta za
vodenje rizičnih otrok v Ljubljanski porodnišnici ter ambulanta za bolne novorojenčke in
nedonošenčke pod okriljem Klinične ambulante za pediatrijo v Mariboru. Vsaka od
štirinajstih porodnišnic ima neonatalno otroško ambulanto in razvojne ambulante v otroških
dispanzerjih. V program ZO je potrebno vključiti spremljanje otrok s povečanim tveganjem za
nevrološko okvaro in motnje v razvoju, prepoznavanje pojava in stopenj različnih trajnih
okvar ter oblikovanje individualiziranih programov za posameznega otroka. Novorojenčki, še
posebej nedonošenčki, so heterogena skupina, katere tveganje neugodnih posledic poroda
na otrokov razvoj je veliko. Kodrič (2010) navaja in povzema ugotovitve različnih avtorjev
raziskav nedonošenčkov na področjih zaznavnih sposobnosti, vedenjskih in temperamentnih
značilnosti, motorike, spoznavnih sposobnosti in ožjih področij v primerjavi z donošenimi
vrstniki. Raziskave so potekale v različnih državah z različnimi standardiziranimi testi ob
različni starosti otrok. Vsem raziskavam je skupno, da so rezultati in dosežki nedonošenčkov
pomembno nižji od rezultatov isto starih donošenih vrstnikov, kar nakazuje na pogostejši
pojav učnih in drugih težav nedonošenčkov, povezanih s šolskimi veščinami. Kodričeva
(2010) navaja tudi povzetek ugotovitve raziskav Aylwarda (2004), ki so proučevale učinek
programov zgodnje obravnave, v katerega so bile vključene družine nedonošenčkov takoj po
odpustu iz bolnišnice. V primerjavi nedonošenih otrok, ki so ali niso vključeni v programe ZO,
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po enem letu niso opazili razlik, pri 2. in 3. letu pa so otroci, ki so bili vključeni v programe
ZO, dosegali pomembno višje dosežke pri razvojnih preizkusih.
Zgodnja diagnostika in obravnava nedonošenčkov kot rizične skupine pred vstopom v
šolo omogoča (podprto na različnih raziskavah) presejanje rizične skupine in poveča možnost
detekcije otrok, katerih primanjkljaji so vidno neopazni, a dolgoročno vplivajo na učni uspeh
teh otrok v njihovem akademskem življenju. Dojenčki, malčki, otroci v zgodnjem otroštvu in
njihovi starši imajo pravico do celovitega pristopa zgodnje pomoči, ki jim glede na njihove
posebne vzgojno-izobraževalne potrebe omogoča pridobiti najbolj ustrezno strokovno
pomoč, ki jo zagotavlja tim različnih strokovnjakov. ZO omogoča različne oblike pomoči
otrokom in njihovim družinam, ki obsegajo svetovanje, socialno pomoč, varstvo, organizirane
preglede, ocene in obravnave otrok pri različnih, a povezanih specialistih.

1. 1 Prenatalni (predrojstveni) razvoj otroka
Prenatalno obdobje je eno izmed najbolj zanimivih, a hkrati še ne popolnoma
raziskanih področij človeškega razvoja. Traja od trenutka oploditve in se konča z novim
začetkom – rojstvom otroka. Obsega najhitrejšo fazo razvoja človeškega življenja, ki se začne
z eno samo celico in se zaključi z zapustitvijo maternice (uterusa). Povprečno trajanje
intrauterinega življenja oz. nosečnosti je 280 dni oz. 40 lunarnih tednov. Za ugotavljanje
trajanja nosečnosti in najbolj natančno določanje gestacijske starosti otroka se uporabljajo
posredni načini, ultrazvočni pregledi za ugotavljanje parametrov rasti plodu.
Definicija gestacijske starosti je trajanje nosečnosti od prvega dne zadnje normalne
menstruacije nosečnice. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije zdrava in normalna
nosečnost matere enega otroka (monofetalna nosečnost) traja v terminskem obdobju od
vključno 37. do vključno 42. tedna (41 tednov + 6 dni). Kadar pride do poroda po 42. tednu,
govorimo o poterminskem porodu in o podaljšani oz. poterminski nosečnosti, novorojenčka
imenujemo prenošenček. Pri večplodnih nosečnostih (dvojčki, trojčki, četvorčki) je možnost
prezgodnjega poroda približno desetkrat večja. Prezgodaj rojeni so praviloma novorojenčki,
rojeni pred 37. tednom nosečnosti (36 tednov + 6 dni), porod imenujemo prezgodnji porod,
novorojenčka pa nedonošenček2. Nosečnost oz. prenatalno obdobje je po številnih
znanstvenih dognanjih bistveno za otrokov razvoj in rojstvo.
»Obdobje prenatalnega razvoja, to je prvih devet mesecev od spočetja do rojstva, je najbolj
dramatično in zelo zapleteno obdobje v razvoju človeškega bitja. V tem obdobju velja
posebno pozornost nameniti razvoju možganov, ki v največji meri opredeljujejo
posameznikov telesni in psihični razvoj ter njegovo delovanje.« (Marjanovič Umek, Zupančič,
2004, str. 146)
Plod je že v času nosečnosti sposoben percepcije, dovzeten je na dražljaje iz okolja in
zaznava materin glas, srčni utrip, čuti tresljaje ter se na številne dražljaje tudi odziva.
Pridobivanje takšnih izkušenj in interakcij se začne že zgodaj v nosečnosti. Zgodnje izkušnje
pa so pomembna osnova in nujni temelj kasnejšemu neonatalnemu razvoju otroka. Na
otrokovo rast in razvoj v maternici vplivajo številni dejavniki iz zunanjega okolja matere ter
okolja v materinem telesu. Noseča mati lahko na otroka v maternici vpliva s prehrano,
2

V besedilu diplomske naloge izraze nedonošenček, nedonošeni otrok in prezgodaj rojeni otrok uporabljam v
enakem pomenu. Enako velja za vse njihove izpeljanke.
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telesno
(ne)aktivnostjo,
spremembami
telesne
temperature,
hormonsko
(ne)uravnovešenostjo (stres), z uživanjem drog ali zdravil, bolezenskimi stanji in okužbami.
(Lovšin, 2001)
V prenatalnem oz. predrojstvenem obdobju je bistvena rast in razvoj otrokovih
organov ter organskih sistemov. Ključno dogajanje prenatalnega obdobja je razvoj
osrednjega živčevja, ki posledično omogoča razvoj zgodnjega gibanja in zaznavanja.
Prenatalno obdobje delimo na predembrionalno obdobje, obdobje embrija oz. zarodka in
obdobje fetusa oz. ploda. Za vsako obdobje je značilno in specifično dogajanje, ki je
zaporedno in nujno. (Marjanovič Umek, Župančič, 2004)
Predembrionalno obdobje se začne z oploditvijo in traja do tretjega tedna3
nosečnosti. Oploditvi sledijo delitve oplojene celice, ki se počasi pomika po jajcevodu do
maternice. Po treh do štirih dneh se oblikuje morula. Prihaja do hitre multiplikacije celic,
čemur sledi razvoj blastociste. Blastocista se po petih do šestih dnevih ugnezdi v steno
maternice (maternično sluznico). V tem obdobju se postopoma zasnujejo trije klični listi:
ektoderm, mezoderm, endoderm. To so zametki in osnova vseh organskih sistemov. Teža
zarodka in njegova velikost se v prvem prenatalnem obdobju le minimalno poveča, zarodek
pa je najbolj odporen na teratogene oz. zunanje vplive iz okolja. Pri 29. dneh po oploditvi je
na sprednjem delu živčne cevi mogoče opaziti tri možganske mehurčke, ki se začnejo deliti v
možganske podsegmente. V posteljico se razvije trobolast, ki oskrbuje zametek s snovmi iz
materinega krvnega obtoka. Več kot 50 % zarodkov ne dozori in so spontano splavljeni.
Večina spontanih splavov se zgodi v prvih 3 tednih nosečnosti. (Petrovič, 2003)
Obdobje embria (zarodka) traja od konca tretjega tedna4 do konca osmega tedna
nosečnosti. V tem času se embrio zelo intenzivno in hitro razvija ter raste. Razvijejo se vsi
ključni sistemi in organi, oblikuje se telo zametka. Z vsakim dnem embrio zraste približno za
milimeter. Na koncu embrionalnega obdobja je zarodek velik med osmimi in enajstimi
milimetri, tehta pa približno osem gramov. V obdobju embria se intenzivno razvijajo vsi
organi in organski sistemi zarodka, ki ob koncu obdobja že začne dobivati človeško podobo.
Potekati začne nevrulacija5: iz ektoderma se začnejo razvijati zasnove za velike in male
možgane, podaljšano hrbtenjačo in hrbtenjačo. Iz ektoderma nastaneta osrednje in periferno
živčevje, čutni epitelij ušesa, nosa in oči, koža z lasmi in nohti, dojki, hipofiza, podkožne žleze
ter zobna sklenina. Razvijati se začnejo oči, nos, usta, grlo in notranje uho, skelet, sklepi in
živčevje. Na ultrazvoku je mogoče opaziti razvoj možganov. To je ključno obdobje za končno
(grobo) število nevronov. Nevroni nastanejo pred rojstvom, le izjemoma lahko kasneje
nastanejo na novo. V 6. tednu možganski polobli rasteta nesorazmerno hitreje kot ostali deli
možganov. Pojavijo se spontani gibi zarodka. Poteka pa tudi prva faza sinapsogeneze6 (med
6. in 8. tednom) v možganski podplošči. Možganske celice pa so zelo občutljive in ranljive,
njihova ranljivost je v različnih obdobjih človekovega razvoja različna. Pri nedonošenih
otrocih so najbolj ranljivi oligodendrociti. Omogočajo hitro povezavo med nevroni, ki so
obdani z mielinom. (Bregant, 2007) Na koncu obdobja embria segajo živčna vlakna v noge in
3

Nekateri viri navajajo, da predembrionalno obdobje traja prva dva tedna. V besedilu diplomske naloge bom
upoštevala razdelitev prenatalnega razvoja po viru Marjanovič Umek, 2004, Razvojna psihologija.
4
Nekateri viri navajajo, da se embrionalno obdobje začne s koncem drugega, nekateri, da s tretjim tednom
nosečnosti. V besedilu diplomske naloge bom upoštevala razdelitev prenatalnega razvoja po viru Marjanovič
Umek, 2004, Razvojna psihologija.
5
Nevrulacija je ključno obdobje za razvoj simetričnih, celostnih možganov in poteka od 4. tedna dalje.
6
Sinapsogeneza je nastajanje sinaps, povezav med nevroni. Sinapsa je stik med sosednjima živčnima celicama,
kjer se vzburjenje ali zavora vzburjenja prevaja z nevrona na nevron, ali stik med nevronom in efektorjem.
(Marjanovič Umek, 2004)
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roke, ki omogočajo spremljanje vseh čutnih dražljajev in premikanje zarodka. Embrio
postane živahen, vendar zaradi majhnosti embria nosečnica teh gibov ne zazna. Iz
mezoderma nastajajo vezivno tkivo, kosti in hrustanec, gladko in progasto živčevje, ledvice,
spolni organi in njihova izvodila, vranica, krvno in mezgovnično žilje ter srce. Srce začne
samostojno utripati in vzpostavi se krvni obtok. Razvijejo se okončine, najprej noge, nato
roke. Proti koncu drugega obdobja se na okončinah razvijejo tudi prsti, takrat se pojavijo tudi
zasnove notranjih organov. Ti nastanejo iz endoderma, in sicer površine prebavil in dihal,
tkivo nebnic, ščitnica, obščitnice, priželjc, jetra, trebušna slinavka, epitel površin sečnega
mehurja, sečnice, notranjega ušesa in evstahijeve cevi. Po 8 tednih se konča obdobje
zarodka. V tem času je človeški zarodek zrasel iz ene same celice v skoraj milijardo celic, ki
tvorijo več kot 4.000 različnih anatomskih struktur. Zarodek ima ob koncu embrionalnega
obdobja skoraj več kot 90 % struktur, ki jih najdemo tudi pri odraslem človeku. Teratogeni
vplivi pa imajo v embrionalnem obdobju zelo velik vpliv na rast in razvoj embria. Obstaja
velika možnost okvare in povečana možnost spontanega splava. (Pajntar, Novak-Antolič,
2004)
Obdobje fetusa oz. ploda je najdaljše in zadnje obdobje v prenatalnem obdobju in
traja od konca 8. tedna do konca nosečnosti oz. do poroda. Je izrednega pomena z vidika
rasti tkiv in organov ter pridobivanja ploda na teži. Plod v zadnjih dveh mesecih nosečnosti
pridobi 50 odstotkov porodne teže, saj donošenček ob normalnem porodu v povprečju tehta
3000 gramov, lahko tudi 3500 in več. Velikost ploda pa merimo v centimetrih in predstavlja
dolžino od temena do zadnjice. Rast ploda je odvisna od spleta številnih zunanjih in notranjih
dejavnikov. Velik vpliv imajo dednost, vplivi iz okolja in različne bolezni fetusa ali matere. Do
10. tedna nosečnosti je razporeditev živčnih končičev v telesu ploda podobna razporeditvi pri
odraslem človeku. V fetalnem obdobju poteka dokončna diferenciacija organskih sistemov, ki
postanejo funkcionalni. Vsi organi so na svojem mestu in od zdaj naprej le še rastejo in
pridobivajo svoje funkcije. Za njihovo izoblikovanje in samostojno delovanje je potrebna vsaj
petmesečna nosečnost (več kot 20 tednov). Živčni sistem, ledvica in jetra pa se dokončno
razvijejo šele po rojstvu. Ob koncu 5. meseca nosečnosti nosečnica ponavadi občuti prve
gibe ploda. Glava je v 3. mesecu nosečnosti že precej velika in predstavlja kar eno tretjino
celotne dolžine zarodka. Ob koncu tretjega meseca je celotna dolžina zarodka okrog 10 cm,
sedna dolžina približno 8 cm in tehta okrog 45 gramov. Možgani imajo enako zgradbo, kot jo
bodo imeli ob rojstvu, vendar bodo še zrastli. Proces razvoja možganov in živčnega sistema je
popolnoma pod nadzorom genov in je vse čas nadzorovan tudi s strani posebnih molekul,
hormonov, rastnih faktorjev, ki so v različnih obdobjih prenatalnega in postnatalnega
obdobja različni. Zato hormonsko ravnovesje matere, ustrezna prehrana v nosečnosti, in
dodatki kot je folna kislina pozitivno vplivajo na razvoj možganov ploda. Prav tako vpliv
prisotnosti alkohola in težkih kovin pomembno vpliva na razvoj možganov, zlasti v najbolj
občutljivem obdobju, in ne prinaša pozitivnih učinkov. (Marjanovič Umek, Župančič, 2004) V
5. mesecu plod zelo hitro in intenzivno raste v dolžino ter hitro pridobiva na teži. Maternica
se širi s plodovo rastjo. Plod se odziva na kožne dražljaje po vsem telesu, morfološko so
dozorele specializirane okušalne celice v ustih, žrelu in grlu. Tvori zaloge rjavega maščevja7
pod kožo na hrbtu in v predelu lopatic (v 16. tednu). Med 13. in 17. tednom poteka druga
faze sinapsogeneze v plošči možganske skorje. Razvijejo se zunanji spolni organi. Začne se
okostenjevanje koščic v srednjem ušesu in razvijanje predela v možganih, ki sprejema in
predeluje zvočne dražljaje (plod najverjetneje že sliši zvoke od zunaj). Živčevje je že zelo
7

Zaloga rjavega maščevja pod kožo na hrbtu in v predelu lopatic ima pomembno vlogo pri ohranjanju telesne
temperature po rojstvu otroka.
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dobro razvito in možgani so povezani z mišicami. Med 20. in 24. tednom začne potekati
tretja faza sinapsogeneze8, ki je veliko hitrejša od prejšnjih dveh in traja do 8. meseca po
rojstvu. Aksoni in dendriti se razvejajo po telesu ploda. Kožo ploda prekriva verniks9. V
petem mesecu se ustali ritem spanja in budnosti (izmenjujeta se približno na 20 do 30
minut). Ob koncu 22. tedna plod doseže razvojno stopnjo, ki mu v primeru prezgodnjega
poroda kljub številnim možnim zapletom zaradi nezrelosti organov omogoča (sicer majhno)
možnost preživetja. Preživetje10 tako nezrelih nedonošenčkov ob sodobni intenzivni terapiji
je dokaj pogosto. V 6. mesecu poteka organizacija nevronov, njihovo brstenje, intenzivno
povezovanje oz. tvorba sinaps (od 24. tedna dalje). Od 36. tedna dalje se začne proces
mielinizacije11 in odlaganja mielina, kar omogoča prenos živčnih dražljajev in hitre
komunikacije. Novorojenčki, rojeni po 25. tednu, imajo ob posebni oskrbi12 dobro možnost
preživetja. Plod v drugi polovici nosečnosti zelo hitro pridobiva na teži, malce počasneje pa
raste. V začetku zadnjega trimesečja je plod velik okrog 27 cm in tehta 1300 g. Na tej stopnji
prenatalnega razvoja plod dosega pomembno kritično točko. Iz tedna v teden ima plod v
primeru prezgodnjega poroda boljše možnosti za preživetje. Izredno hitro se razvijajo
možgani, v možganski skorji se pojavijo brazde in vijuge, da se naredi prostor za nastajajoče
živčne celice. Prepoznamo otrokov spol. Pospešeno se kopiči podkožno maščevje in v pljučih
se pojavijo prvi pnevmociti tipa II13. V 30. tednu se plod dobro zaveda svoje okolice, sliši, vidi,
tudi otipa vse, kar se znajde v njegovi bližini. V 9. mesecu še naprej pospešeno raste,
pridobiva težo in zavzema značilen položaj v maternici. V zadnjih dveh mesecih in pol plod
pridobi 50 % porodne teže. Bolj se bliža čas poroda, večje so lahko razlike med posameznimi
otroki. V tem času plod pridobiva od 200 do 250 gramov na teden. Vsi organi so dozoreli oz.
so v zadnji fazi dozorevanja. Novorojenček, rojen v 35. tednu, zaradi prezgodnjega poroda
nima več težav, saj je že povsem dozorel. Skoraj 95 % otrok je obrnjenih navzdol, njihova
glavica je že ukleščena v medenični kanal. V 36. tednu se statistično gledano večina dvojčkov
bliža svojemu rojstvu. Pred terminskim rojstvom poteka še odlaganje mielina (omogoča
prenos živčnih dražljajev in hitro komunikacijo) od 36. tedna dalje. (Jurdana, Pišot, 2010)
Otrok v zadnjem mesecu navadno pridobi še cel kilogram končne porodne teže. Čas
porodnega termina se začne s 37. tednom in traja do 42. tedna nosečnosti. Plodova sedna
dolžina je v začetku 37. tedna dolga okrog 35 cm in tehta približno 3 kilograme. Razvita so
vsa tkiva, organi in organski sistemi. Ob rojstvu je mielinizacija dosegla možganski hemisferi,
popolnoma se zaključi šele pri obdobju med 2. in 3. letom otroka. Teža možganov
novorojenčka predstavlja 10 % celotne porodne teže. Rojstvo novorojenčka je konec
prenatalnega obdobja. Začneta se postnatalno obdobje in razvoj.
8

Četrta faza sinapsogeneze traja do pubertete, peta faza pa se nadaljuje do 70. leta starosti. (Marjanovič
Umek, 2004)
9
Verniks je bela, mazasta prevleka kože pri plodu in novorojenčku. (Kališnik, 2002) Sestavljen je iz odluščenih
epitelnih celic, lanugo dlačic in izločkov nezrelih lojnic v koži, ki plod varuje pred neugodnimi vplivi plodovnice,
ob slučajnem prezgodnjem porodu pa pred škodljivimi vplivi iz okolja.
10
Teoretična meja preživetja se je v zadnjih desetletjih znižala in je zdaj pri 22. –23. tednih nosečnosti.
(Marjanovič Umek, 2004)
11
Mielinizacija je proces ovijanja aksonov z mielinsko ovojnico, ki je celična opna oligodendrocitov – vrsta
možganskih glia celic. Oligodendrociti omogočajo hitro povezavo med nevroni, saj jih obdajajo z izolacijskim
plaščem maščobe – mielinom. Hitrost mielinizacije je v posameznih delih možganov različna. Praviloma se
strukture, ki delujejo najprej, tudi prve mielinizirajo. (Marjanovič Umek, 2004)
12
Posebna oskrba – posebej opremljene enote za intenzivno terapijo in nego prezgodaj rojenih novorojenčkov.
13
Pnevmociti tipa II so pomembne celice v pljučnih mešičkih, te izločajo za dihanje potrebni surfaktant,
posebno mazavo substanco, ki z notranje strani obdaja pljučne mešičke (alveole) in omogoča, da ob prvem
vdihu otrokova pljuča ostanejo razpeta in se ne zlepijo. (Kališnik, 2002)
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Povprečen otrok v Sloveniji ob rojstvu tehta 3340 gramov, v celoti meri 50
centimetrov, obseg njegove glave pa je 35 centimetrov.

1. 2 Prezgodnji porod in nedonošenost
Prezgodnji porod oz. nedonošenost je po definiciji rojstvo otroka pred 37. tednom
nosečnosti. Večina nedonošenčkov, rojenih po 34. tednu, preživi in je običajno brez težav
zaradi nezrelosti organizma, če so sicer zdravi. Resnično ogroženi so nedonošenki do 30. oz.
32. tedna nosečnosti. Meja preživetja se z napredkom tehnologije, medicinskih spoznanj in
intenzivne terapije nedonošenčkov pomika vedno niže. Tako je teoretična meja preživetja pri
22., 23. tednu nosečnosti. Izid je odvisen tudi od ravni neonatalne skrbi. Zaradi njenega
izrazitega napredka je opazen trend zmanjšanja umrljivosti in obolevnosti zelo majhnih
nedonošenčkov oz. se umrljivost nedonošenčkov pomika v obdobje po prvem tednu
življenja. Obenem pa preživijo tudi otroci, ki ob rojstvu niso zdravi. Izmed osmih
nedonošenčkov jih v zdrave otroke zraste sedem, ki bi brez intenzivnega zdravljenja umrli ali
imeli druge permanentne posledice. (Novak-Antolič, Verdenik, idr., 2001)
1. 2. 1 Pojavnost prezgodnjega poroda
Prezgodaj (pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti) se po podatkih iz nacionalnega
perinatalnega informacijskega sistema v Sloveniji letno rodi nekaj več kot 1000 otrok, to je
okoli 5 % živorojenih otrok. (Šajina-Stritar, 2001) Od tega je ena petina nedonošenčkov
rojena pred 32. tednom nosečnosti. (Šajina-Stritar, Verdenik, 2001) Največ nedonošenčkov
se rodi med 32. in 36. tednom nosečnosti. V Sloveniji je pojavnost prezgodnjega poroda oz.
nedonošenosti dokaj majhna in v zadnjih 20 letih ustaljena. V zadnjih letih je opaženo
upadanje prezgodnjih porodov s spontanim pričetkom s popadki in posledično naraščanje
pojavnosti medicinsko sproženih prezgodnjih porodov. (Premru-Sršen, Verdenik, 2001) V
svetu se odstotek prezgodnjih porodov giblje od 5 do 10 %. Kljub raziskavam in ukrepom na
področju spremljanja nosečnic, diagnosticiranja in preprečevanja prezgodnjega poroda, se
pogostost le-tega v zadnjih letih ne zmanjšuje. Prezgodnji porod z rojstvom nedonošenčka je
povezan z neonatalno14 umrljivostjo, resno neonatalno obolevnostjo z dolgotrajnimi
zdravstvenimi posledicami in motnjami v nevrološkem in kognitivnem razvoju otroka.
Neonatalna umrljivost je bila v Sloveniji leta 2002 izražena s 3,0 promili. (Pajntar, NovakAntolič, 2004) Nedonošenost in zapleti ob prezgodnjem porodu so glavni vzrok umrljivosti in
obolevnosti novorojenčkov. Pri 75–90 % neonatalnih smrti, kjer za smrt niso vzrok
nepravilnosti ploda, je vzrok nedonošenost. Prav tako je vzrok za 50 % nevroloških okvar kot
so cerebralna paraliza, slepota in gluhota. (Šajina-Stritar, Verdenik, 2001)
1. 2. 2 Prezgodnji porod
Rojstvo nedonošenčka je nezaželen izid nosečnosti, tragično je za starše ter
medicinsko osebje, še posebej kadar so prisotni zapleti, obolenja oz. motnje otroka. Kadar so
zaostanki, motnje in primanjkljaji otroka zaradi nedonošenosti tako veliki, da otrok za
vrstniki zaostaja v fizičnem, nevrološkem, psihološkem in/ali kognitivnem razvoju, govorimo
o nedonošenčkih, ki jih lahko uvrstimo v rizično skupino otrok za specialno pedagoško
obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Otrok s posebnimi potrebami postane socialna in
14

Neonatalna umrljivost je izražena s številom smrti novorojenčkov, starih 0–27 dni, na 1000 živorojenih otrok.
(Pajntar, Novak-Antolič, 2004)
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finančna odgovornost, na nek način tudi breme staršev. Proučevanje in preprečevanje
prezgodnjih porodov je primarna naloga perinatalne medicine in je hkrati ena njenih
najtežjih nalog. Strokovnjaki po vsem svetu skušajo napovedati prezgodnji porod ali
nosečnico vsaj čim ustrezneje uvrstiti v rizično skupino za prezgodnji porod. Da bi se čim več
nosečnosti končalo s porodom ob terminu in brez zapletov, je potrebno poznavanje rizičnih
dejavnikov in vplivov ter spremljanje nosečnosti v okolju, v katerem živimo in delamo.
S pomočjo številnih raziskav o pojavnosti prezgodnjih porodov poznamo nekatere
možne vzroke in dejavnike tveganja za prezgodnji porod, ki so lahko značilni za posamezno
okolje ali se v določenem okolju pojavljajo pogosteje. Dejavnike tveganja razdelimo na dve
skupini. Prva skupina so dejavniki, ki ne nakazujejo na nujnost sprožanja prezgodnjega
poroda, druga pa dejavniki, ki so hkrati tudi medicinski bolezenski znaki in okoliščine, nujni za
predčasno prekinitev nosečnosti oz. sprožen prezgodnji porod. Med prve dejavnike tveganja
za prezgodnji porod spadajo grozeč prezgodnji porod, krvavitve v prvih treh mesecih
nosečnosti, cerklaža15 in zgodnja amniocenteza16. Pomembni dejavniki tveganja, ki so
pogosto indikacija za sprožen predčasni porod, so zapleti v nosečnosti, kot so hipertenzivne
bolezni17 matere v nosečnosti, zastoj plodove rasti, krvavitve v drugem in tretjem trimesečju.
(Premru-Sršen, Verdenik, 2001)
Za pojav prezgodnjega poroda oz. rojstva ne obstaja le en sam vzrok. Pomembno
vlogo igra več dejavnikov, ki sprožijo prezgodnji porod in jih lahko prepoznamo. Predstavljajo
združen (kumulativni) učinek okoljskih in genetskih dejavnikov. Odkrivajo se nove
kombinacije različnih dejavnikov in pomen vsakega posameznega, kakor tudi sočasnega
vpliva prisotnosti več dejavnikov hkrati. Vplivanje dejavnikov tveganja na otrokov razvoj, ki je
prisotno tudi pri donošenih otrocih, je v populaciji nedonošenčkov večje. Nedonošenost je
posledica večkratnih interakcij maminega ter plodovega genoma, vplivov in stanj znotraj
zunaj materinega telesa. Prezgodnji porod delimo na dve skupini, in sicer na spontani
prezgodnji porod in na inducirani oz. sproženi prezgodnji porod. Ob odsotnosti zapletov v
nosečnosti se prezgodnji porod najverjetneje začne zaradi prezgodnje sprožitve dogajanj, ki
bi sicer sprožili začetek poroda ob terminu. Lahko pride tudi do zapletov v nosečnosti, ki
skupaj z drugimi bolezenskimi stanji ogrožajo življenje matere, ploda, ali obeh. V takšnem
primeru je potrebno umetno sprožiti prezgodnji porod. (Pajntar, Novak-Antolič, 2004) Zaradi
različne sprožitve teh dveh skupin prezgodnjega poroda se razlikujejo tudi vzroki zanj.
Različno pomembni pa so vzroki tudi v različnih gestacijskih starostih ploda, ki se predčasno
rodi.
Podroben mehanizem poroda pri človeku je še vedno nepoznan, vendar je jasno, da
zajema stike in vplive hormonov in encimov med materjo in plodom. Porod in procesi,
značilni za porod, se začnejo z biokemijskim začetkom poroda, ki je pogoj za fizični porod in
rojstvo otroka. Za razlike v mehanizmu prezgodnjega poroda in poroda v terminu ni dokazov.
Vodilno vlogo sprožiteljev poroda imajo prostaglandini18, kortikotropin sproščujoči hormon19
15

Cerklaža je operacijski poseg, pri katerem se s krožnim šivom na materničnem ustju prepreči splav zaradi
šibkosti mišičevja notranjega materničnega ustja. (Kališnik, 2002)
16
Amniocenteza je punkcija jajčnega mehurja z odstranitvijo plodovnice in/ali celic. Odvzeto plodovnico
uporabijo v namene testiranja prirojenih nepravilnosti ploda. (Kališnik, 2002)
17
Hipertenzija je povišan krvni tlak. (Kališnik, 2002) Hipertenzivne bolezni so bolezni, povezane z visokim
krvnim tlakom.
18
Prostaglandini so pripadniki skupine spojin (prostaglandini D, E, F, G, H, I), nastalih iz nenasičenih maščobnih
kislin z 20 ogljikovimi atomi. Imajo različne fiziološke učinke in so mediatorji vnetja. (Kališnik, 2002)
19
Kortikotropin sproščujoči hormon je peptidni hormon adenohipofize, ki spodbuja tvorbo in izločanje
kortikosteroidv v skorji nadledvične žleze. (Kališnik, 2002)
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in ioni kalcija v telesih obeh. (Lovšin, 2001) Glede na simptomatiko se lahko prezgodnji porod
začne na tri načine: s prezgodnjimi popadki, s prezgodnjim predčasnim razpokom plodovnih
ovojev, z umetno sprožitvijo. Vsaka kategorija k skupnemu številu prezgodnjih porodov
doprinese približno tretjino nedonošenčkov. (Pajntar, Novak-Antolič, 2004)
Popadki v normalni nosečnosti donošenega ploda so sistematično krčenje
materničnih mišic. Prezgodnji popadki, ki so dovolj močni, da privedejo do prezgodnjega
poroda, se lahko pojavijo zaradi vnetja plodovih ovojev ali druge okužbe znotraj maternice,
zaradi motenj delovanja placente (posteljice), drugih okužb izven maternice, prirojenih
nepravilnosti ploda, razširjenosti ali drugih patologij maternice. Primerov prezgodnjih
rojstev, kadar je vzrok neznan, je 20–30 %. Včasih pa je vzrok psihosocialne narave, kar
pomeni, da je vzrok socialno stanje matere oz. družine, materina starost, družinsko stanje,
poklicna, fizična ali psihična obremenitev. (Lovšin, 2001)
Predčasni razpok plodovih jajčnih ovojev (v nadaljevanju PRO), do katerega pride
pred začetkom poroda, je vsak razpok plodovih jajčnih ovojev, ki so v maternici pred plodom.
O prezgodnjem PRO govorimo, kadar mehur poči, preden je maternično ustje popolnoma
odprto. (Pajntar, Novak-Antolič, 2004) Pri prezgodnjem porodu je PRO zaplet pri vodenju
takega poroda, saj je treba sprejeti odločitev, ali čakati, da plod dozori (s tem tvegamo
infekcijo), ali plod poroditi takoj (ter tvegati zaplete zaradi plodove nezrelosti). Vzroki za PRO
niso popolnoma jasni, navedenih je veliko dejavnikov, vendar strokovnjaki menijo, da so
glavni vzroki pomanjkanje kolagena z napakami v ovojih, popadki, nevzdržljivost
materničnega vratu in različne okužbe. (Lovšin, 2001)
Predčasno se nosečnost umetno prekine iz dveh razlogov. Prvi je s strani matere,
kadar bi njeno bolezensko stanje v primeru nadaljevanja nosečnosti močno poslabšalo njeno
zdravje ali celo ogrožalo njeno življenje. Drugi razlog pa je s plodove strani. Okolje v
maternici lahko postane tako slabo, da bi bil plod močno oškodovan ali bi v primeru
nadaljevanja nosečnosti celo umrl zaradi pomanjkanja hrane in kisika. (Lovšin, 2001)
1. 2. 3 Vzroki prezgodnjega poroda
Vzrokov za pričetek prezgodnjega poroda je več, se prepletajo in pogosto tudi
medsebojno vplivajo drug na drugega. Vzroke delimo na somatske in na psihosocialne. Na
podlagi raziskav (tudi v Sloveniji) lahko prezgodnje porode razvrstimo v šest skupin zapletov
v nosečnosti: okužbe, motnje placentacije20, patologija ploda, patologija maternice,
večplodna nosečnost in endokrini vzroki.
Različne okužbe so vzrok za 20–30 %21 prezgodnjih porodov in so verjetno vodilni
posamični vzrok zanje. Različni mirkoorganizmi v maternici, porodnih kanalih, izvodilih oz. v
materinem ali plodovem telesu lahko sprožijo prezgodnje popadke ali razpok plodovih
ovojev, kar privede do začetka prezgodnjega poroda. V Sloveniji se 45 % vseh prezgodnjih
porodov začne s prezgodnjim razpokom plodovih ovojev, kjer je glavni vzrok večinoma
okužba. Tako je tudi pri nas vodilni vzrok za prezgodnji porod in nedonošenost otrok.
Motnjam placentacije oz. motnjam v delovanju posteljice po izračunu pripisujemo približno
20 % prezgodnjih porodov v Sloveniji. Polovica nosečnosti s predležečo posteljico22 in
20

Placentacija je nastajanje posteljice. (Kališnik, 2002) Motnje placentacije pa so motnje, do katerih pride med
nastajanjem posteljice.
21
Raziskave različnih avtorjev kažejo, da se odstotki primerov okužbe kot vzroka za prezgodnji porod gibljejo od
20–30 %. (Novak-Antolič, 2001)
22
O predležeči posteljici (placenta previja) govorimo takrat, ko posteljica leži nizko v maternici in se dotika,
prekriva ali je v bližini materničnega ustja. Del posteljice leži pred vodilnim plodovim delom in se pojavlja v 0,2
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abrupcijo placente23 se konča s prezgodnjim porodom. Več je induciranih kot spontanih
prezgodnjih porodov zaradi uteroplacentarnih vaskulopatij24 in s tem povezanih placentarnih
insuficienc25 – motnje v delovanju posteljice in zastoja rasti ploda v maternici. Različne
patologije oz. napake ploda kot so strukturne, kromosomske in genetske nepravilnosti (npr.
spina bifida26, anencefalija27, mikrocefalija28, hidrocefalus29, kromosomopatije30) in stanja31,
ki jih spremljajo, predstavljajo velik dejavnik tveganja za prezgodnji porod, vendar je zaradi
redkosti pojavljanja njihov delež v skupnem številu prezgodnjih prodov le nekajodstoten.
Plod je lahko poškodovan tudi zaradi materine virusne bolezni, alkohola, zdravil in drog,
izpostavljenosti sevanju ali medicinskega posega. Raziskave različnih avtorjev kažejo, da
patologije oz. nepravilnosti maternice predstavljajo vzrok za 3–16 % prezgodnjih porodov.
Med nepravilnosti maternice uvrščamo izrazite in manj izrazite pregrade maternice. Pri
večplodnih nosečnostih je verjetnost za prezgodnji porod približno desetkrat večja. Kar več
kot polovica večplodnih nosečnosti se zaradi večje prostornine maternice in pospešenega
zorenja mehanizmov za začetek poroda konča pred 37. tednom. (Lovšin, 2001)
Psihosocialni in drugi vzroki so ponavadi posredni in sovplivajoči. Vpliv teh vzrokov na
prezgodnji porod je težje dokazljiv. Med druge vzroke štejemo socialno in ekonomsko
stanje32 nosečnice, njeno starost, prehranjenost, poklicno, fizično in psihično obremenjenost,
stres in operacije ter druge posege med nosečnostjo. Raziskava Europop je potrdila večino že
znanih dejavnikov ogroženosti za prezgodnji porod, ki so: nizka izobrazba, nizek socialni
status, samskost, starost do 20 let in starost nad 34 let. (Lovšin, 2001) V skupino rizičnih
nosečnic prištevamo tudi kadilke, ženske z zelo nizkim ali zelo visokim indeksom telesne
mase, ženske, ki so že rodile prezgodaj, in ženske, ki imajo sladkorno bolezen. Tveganje za
prezgodnji porod je tudi do šestkrat večje pri nosečnicah, ki o poteku nosečnosti in poroda
niso bile izobražene. To so nosečnice, ki ne obiskujejo posvetovalnic. Ob tem je potrebno
omeniti, da pri teh ženskah ukrepanje in preprečevanje sploh ni mogoče.

% vseh porodov. Značilen znak je zunanja krvavitev v drugem in tretjem trimesečju, najpogosteje v 7. mesecu
nosečnosti.
23
Abrupcija placente je predčasna ločitev pravilno ležeče posteljice, zaradi katere nastane notranja krvavitev,
zunanja je lahko odsotna. Med steno maternice in plodovimi ovoji nastaja hematom, potrebna je čimprejšnja
prekinitev nosečnosti.
24
Vaskulopatija je bolezen drobnega krvnega žilja (Kališni, 2002), v tem primeru žilja v maternici in posteljici.
25
Insuficienca je pomanjkanje popolne funkcije ali moči določenega organa (Kališnik, 2002), v tem primeru
posteljice.
26
Spina bifida je nezaraščeni zadajšnji kostni del hrbteničnega kanala. (Kališnik, 2002)
27
Anencefalija je prirojena odsotnost ali huda nerazvitost možganov s sočasno nerazvitostjo nevrokranija.
(Kališnik, 2002)
28
Mikrocefalija je nenormalna majhnost glave, najpogosteje zaradi motenega razvoja možganov. Združena je z
duševno manjrazvitostjo. (Kališnik, 2002)
29
Hidrocefalus je povečana količina likvorja v možganskih ventriklih, zaradi česar se ti razširijo. (Kališnik, 2002)
Pri dojenčkih se poveča obseg glave, povečan je tlak znotraj lobanje.
30
Kromosomopatije so kromosomske nepravilnosti, ki nastanejo zaradi odstopanj v številu ali strukturi
kromosomov – najtežje in najbolj opazne kromosomopatije so trisomija 21 (Downov sindrom), trisomija 18
(Pataujev sindrom) in trisomija 13 avtosomnega kromosoma (Edwardsov sindrom), med kromosomopatijami
spolnih kromosomov pa Turnerjev sindrom. (Felc, 2011)
31
Polihidramnija in oligohidramija sta stanji, kjer je preveč oz. premalo plodovnice v amnionskem ovoju, v
katerem plava plod.
32
V nadaljevanju SES.
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1. 3 Nedonošenček
1. 3. 1 Nedonošen otrok oz. nedonošenček je plod, rojen prezgodaj, pred
dopolnjenim 37. tednom nosečnosti oziroma s porodno težo manj kot 2500 g. (Kališnik,
2002)
Nedonošenčki predstavljajo izjemno heterogeno skupino, ki jo delimo na posamezne
skupine prezgodaj rojenih otrok. Zaradi svoje nezrelosti lahko ima nedonošenček številne
težave in zaplete, ki so odvisni od zrelosti in razvitosti posameznih organov in organskih
sistemov. Posledice prezgodnjega poroda so odločilno povezane s slabšo zmožnostjo
prilagajanja na zunanje okolje in nesposobnostjo preživetja v zunajmaterničnem okolju, kar
pa zahteva zagotovitev podpore različnim organskim sistemom in intenzivno nego
novorojencev. Resnično ogroženi so nedonošenčki, rojeni pred 30. oz. 32. tednom
nosečnosti, ki imajo pogosto tudi zelo nizko ali ekstremno nizko porodno težo. Prezgodaj
rojen novorojenček za neonatologe in druge medicinske delavce še vedno pomeni enega od
najbolj ogroženih novorojenčkov, glede na umrljivost in obolevnost tako v zgodnjem
neonatalnem obdobju kot tudi v kasnejšem življenju. Zahvaljujoč tehnologiji v medicini in
napredku perinatalne oskrbe novorojenčkov v zadnjih desetletjih preživi vedno več
nedonošenčkov. Posledično se pojavljajo nove oblike specifičnih simptomov pri spremljanju
razvoja ekstremno prezgodaj rojenih novorojenčkov. Razvojne oškodovanosti se pripisujejo
neposrednemu vplivu na možgane pri možganskih krvavitvah ali pa posrednim vplivom
pomanjkanja kisika in/ali drugih kemijskih snovi ter splošnemu neravnovesju v organizmu.
Strokovnjaki poudarjajo tudi, da je zaostanek v razvoju nedonošenčka lahko posledica
nedonošenosti in številnih sočasnih faktorjev, kot so porodne komplikacije, nizka porodna
teža, zgodnje obdobje izolacije v inkubatorju, neonatalne anomalije, odziv staršev na
novorojenčkovo očitno majhnost in šibkost ter zgodnja ločitev staršev in otroka. (Kodrič,
2010)
Pred ali med porodom zdravnik porodničar in babica opišeta potek nosečnosti in
poroda. Po rojstvu vsakega novorojenčka njegove podatke in ocene opiše zdravnik pediater.
Ti podatki se prenašajo v zbirko iz enotnega obrazca porodnega zapisnika. V poporodnem
času se zapisnik dopolni s podatki o poporodnem poteku pri materi in morebitnih boleznih in
zdravljenju novorojenčka. Vsi podatki porodov in rojstev se zbirajo v nacionalnem
perinatalnem informacijskem sistemu (v nadaljevanju NPIS) Republike Slovenije, ki jih
beležijo že od leta 1987. (Verdenik, Pajtnar, 2002) V enotni obrazec porodnega zapisnika se
med drugim beleži stanje novorojenčka ob rojstvu, gestacijska starost novorojenčka, njegova
porodna teža in rezultati testa APGAR po 5 minutah ter podatki o materi.
Nedonošenčke razdelimo v skupine prezgodaj rojenih otrok glede na trajanje
nosečnosti oz. gestacijsko starost, porodno težo in njuno medsebojno skladnost. Za
ugotavljanje trajanja nosečnosti in gestacijske starosti novorojenčka se uporabljajo podatki o
datumu pričetka zadnje menstruacije matere in ultrazvočni pregledi za ugotavljanje
parametrov rasti ploda. Po rojstvu je ocena zrelosti in starosti novorojenčka možna na
podlagi telesnega in nevrološkega pregleda. Pomembno je tudi, koliko ob prezgodnjem
rojstvu novorojenček tehta. V preteklosti so porodno težo (manj kot 2500 gramov)
uporabljali kot merilo za prezgodnje rojstvo. Danes pa vemo, da lahko imajo prezgodaj rojeni
otroci povišano porodno težo, a so zaradi nezrelosti organizma kljub temu ranljivi in dovzetni
za zaplete, povezane s prezgodnjim rojstvom. Takšno merilo pa vključuje tudi zahirane
novorojenčke, rojene ob terminu, ki nimajo specifičnih težav nedonošenčka.
11

Tabela 1: Razvrstitev nedonošenčkov v skupine glede na trajanje nosečnosti/gestacijsko
starost, porodno težo in njuno medsebojno skladnost (Kodrič, 2010)
Trajanje nosečnosti/gestacijska starost (v tednih)
≤ 28 tednov
Ekstremno prezgodaj rojeni
29–32 tednov Zelo zgodaj rojeni
33–36 tednov Zmerno zgodaj rojeni
< 37 tednov
Prezgodaj rojeni
Porodna teža (v gramih)
Ekstremno nizka
< 1000 g
Zelo nizka
1000–1500 g
< 2500 g
Nizka
Razmerje med porodno težo in trajanjem nosečnosti/gestacijsko starostjo (v percentilih)
< 10 perc.
> 90 perc.

Lahek za gestacijsko starost
Težek za gestacijsko starost

V perinatalnem oz. obporodnem obdobju so nizka porodna teža, prirojene anomalije
in obporodne asfiksije33 trije pomembni vzroki neonatalne smrti in obolevnosti.
Najpogostejši vzrok je porodna teža nedonošenčka, vendar pa moramo pri spremljanju
otrokovega razvoja in proučevanju njegovih razvojnih značilnosti upoštevati tudi gestacijsko
starost nedonošenčka. Ta kot parameter nezrelosti in ranljivosti prezgodaj rojenih otrok
povečuje homogenost bioloških dejavnikov tveganja ob rojstvu. Z intenzivno medicinsko
neonatalno nego in terapijo pričakujemo preživetje več kot 90 % nedonošenčkov z
gestacijsko starostjo 28 tednov in več kot 50 % nedonošenčkov gestacijske starosti 26
tednov. V prvih minutah nedonošenčkovega življenja se mora njegov organizem prilagoditi
na zunajmaternično okolje. Prilagoditi se morajo vsi organski sistemi. Najpomembnejše
prilagoditve so prilagoditev dihanja, krvnega obtoka in uravnavanja telesne temperature.
Nedonošenček se prilagaja počasneje od donošenega vrstnika, zato je po prezgodnjem
porodu za varno preživetje in čim manjše posledice zapletov bistvenega pomena
zagotavljanje ustreznega in zadostnega dihanja, termonevtralno okolje, hranjenje, zaščita
pred okužbami in varno, ljubeče okolje. Vzroki slabšega prilagajanja so pomanjkanje
surfaktanta34, hitra izguba toplote zaradi nezrele, tanke kože, velike telesne površine ter
nezadostno razvitega rjavega maščevja, nezrelost živčnega sistema in hormonskega odziva
na porodni stres. (Babnik, 2001)

33

Asfiksija pri novorojenčkih je huda motnja dihanja ploda ob porodu, lahko se razvije tudi po porodu in lahko
vodi v nezavest zardi pomanjkanja kisika v krvi. (Kališnik, 2002)
34
Surfaktant je površinsko aktivna snov na notranjem površju pljučnih alveolov, ki znižuje površinsko napetost,
preprečuje sesedanje alveolarnih sten in olajšuje vdih. (Kališnik, 2002)
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1. 3. 2 Epidemiologija
Pogostost in razporeditev pojavnosti prezgodnjega poroda oz. nedonošenosti otrok
se v Sloveniji longitudinalno poleg Statističnega urada Republike Slovenije beleži še z dvema
statističnima sistemoma. V okviru potreb medicinskega raziskovanja pa se izvajajo tudi krajše
lokalne raziskave.
1. 3. 2. 1 Nacionalni perinatalni informacijski sistem republike Slovenije (NPIS)
Podatki o rojstvih vseh otrok v Sloveniji, o njihovih materah in porodih se zbirajo v
Nacionalnem perinatalnem informacijskem sistemu Republike Slovenije (NPIS). Zapise
preverja, vodi in statistično obdeluje Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Inštitut je tudi uradni skrbnik baze podatkov. Sredi osemdesetih let so ga začeli graditi dr. M.
Pajntar, dr. M. Kožuh-Novak, dr. J. Zupan in mnogi drugi v okviru raziskave prezgodnjega
poroda. (Verdenik, Pajtnar, 2002) Njegov namen je bilo predvsem zmanjšanje perinatalne
obolevnosti in umrljivosti novorojencev. Do leta 1992 so v okviru raziskovalnega projekta
začeli razvijati sodoben informacijski sistem za spremljanje perinatalnega varstva in je
prerasel osnovni namen. V sistem se je do leta 1997 vključilo vseh 14 slovenskih porodnišnic
(Brežice, Celje, Izola, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje), leta 1993 pa je NPIS postal zdravstveni
register rojstev in porodov v državi.
V NPIS se prijavljajo vsi živorojeni novorojenčki, ne glede na porodno težo in
gestacijsko starost, ter vsi mrtvorojeni s porodno težo 500g in več (in/ali gestacijsko starostjo
22 tednov in več in/ali dolžino telesa 25 cm in več). Izjema so mrtvorojeni plodi multiplih
nosečnosti. Za izračune stopenj umrljivosti (zgodnja in pozna neonatalna umrljivost,
perinatalna umrljivost) so uporabljeni podatki iz podatkovne zbirke umrlih, ker sistem ne
zajema smrti novorojencev po odpustu iz porodnišnice. Vir podatkov o porodnicah in
novorojenčkih sta obrazca "Porodni zapisnik" (obrazec 8,172; DZS) in "Novorojenček"
(obrazec 8,173; DZS). Zbirka je opredeljena v Zakonu o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva. (ZZPPZ; Uradni list RS, št. 65/2000) Zabeležijo se tudi rojstva, ki so bila
izvedena izven porodnišnic, s strokovno pomočjo ali brez nje. NPIS je učinkovit, enostaven in
hiter za zbiranje natančnih podatkov za celotno populacijo porodnic in novorojencev v
državi. V podatkovni zbirki podatkov so na enoten način zabeležena rojstva v porodnišnicah
in doma. Za posamezno koledarsko leto se izda publikacija s podatki o vseh porodih in
rojstvih v Sloveniji od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta po statističnih regijah
ter s kazalniki perinatalnega zdravstvenega varstva. Vsebuje podatke s področij vitalne
statistike (število porodov in rojstev živorojenih in mrtvorojenih otrok, itd.), demografskih in
reproduktivnih značilnosti porodnic (starost matere, izobrazba, regija, itd.) in zdravstvenega
varstva nosečnic (število pregledov nosečnice, prisotno očetov pri porodu, itd.). Publikacije
so opremljene z grafičnimi in tabelarnimi prikazi. Slabosti obstoječega sistema zbiranja
perinatalnih podatkov sta izjemna obsežnost podatkov, ki so namenjeni predvsem državni
administraciji, in nedostopnost podatkov zaradi varovanja osebnih podatkov.
Pojavnost prezgodnjega poroda oz. nedonošenosti je v Sloveniji dokaj majhna in v
zadnjih 27 letih ustaljena v vseh treh skupinah nedonošenčkov. V Sloveniji se vsako leto rodi
nekaj več kot 1000 nedonošenčkov (v zadnjih letih okrog 1500 letno), od tega je približno
ena petina ekstremno prezgodaj rojenih (pred dopolnjenim 32. tednom nosečnosti).
Nedonošenost in njeni zapleti so vzrok za 75–90 % neonatalnih smrti, kjer vzrok za smrt ni
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malformacija35 pri plodu. Vzrok pa so tudi za 50 % trajnih nevroloških okvar, kot so
cerebralna paraliza, slepota, gluhota, ipd. (Premru-Sršen, Verdenik, 2001) V obdobju od leta
1987 do 1999 je bila pojavnost prezgodnjega poroda v Sloveniji 4,8–5,8 %, povprečna 5,6 %.
V obdobju od leta 2007 do leta 2011 je bila povprečna pojavnost nedonošenosti 7,3 %.
(Premru-Sršen, Verdenik, 2001)
1. 3. 2. 2 Register rizičnih otrok
Na Pediatrični kliniki v Ljubljani je bil v sedemdesetih letih ustanovljen republiški
register rizičnih novorojencev. Njegov pobudnik, ustanovitelj in dolgoletni vodja od samega
začetka je prof. Milivoj Veličković Perat. Z ustanovitvijo registra rizičnih otrok so v
zdravstvenih domovih in nekaterih bolnišnicah oblikovali tudi razvojne ambulante za
spremljanje teh novorojencev. Večina slovenskih porodnišnic v omenjeni register še vedno
prijavlja tiste novorojenčke, pri katerih obstajajo dejavniki tveganja, ki bi lahko pomembno
vplivali na kasnejši otrokov razvoj, nevrološko stanje in druga patološka stanja. Ideje registra
rizičnih novorojencev so bile: pregled nad številom rizičnih novorojencev, natančna
diagnostika, načrtovanje učinkovite terapije oz. programa in sledenje tem otrokom. Register
pa zaradi težav s posodabljanjem in vzdrževanjem baze že nekaj let ne deluje, zato aktualni
podatki niso na voljo. Podoben register se ustvarja z vnašanjem diagnoz po MKB36, ki jih
zdravniki vnašajo v računalniški sistem Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v
porodnišnicah in/ali ob sistematskih pregledih v razvojnih ambulantah.

1. 4 Posledice nedonošenosti
1. 4. 1 Zgodnje fizične značilnosti ter razvoj nedonošenčka
Povečana stopnja preživetja nedonošenčkov, posebno v skupini ekstremno prezgodaj
rojenih oz. najbolj nezrelih novorojenčkov, s seboj prinaša tudi pogoste zdravstvene zaplete.
Ti lahko imajo neugodne posledice za otrokov nadaljnji razvoj. Zelo nezreli nedonošenčki (ne
glede na porodno težo) so ogroženi zaradi nezrelih življenjskih funkcij, predvsem nezrelosti
pljuč, ranljivosti možganskega žilja, nezrelih jetrnih encimov in nezrelega imunskega sistema.
Med najpogostejša bolezenska stanja nedonošenčkov v obporodnem obdobju spadajo
kronična pljučna bolezen, huda retinopatija zaradi nedonošenosti in možganska krvavitev.
Zaradi nezrelosti organskih sistemov imajo nedonošenčki težave na področju dihal,
centralnega živčnega in hormonskega sistema, slabokrvnosti, termoregulacije, prirojenih
nepravilnosti, motenj presnove, sečil ter imunskega sistema. Dihalna stiska je bolezen
nedonošenčkov in se pojavi pri 30 % otrok, rojenih pred 30. tednom. Vzrok za nastanek
dihalne stiske je pomanjkanje surfaktanta in posledična neprezračenost pljuč, ki lahko
povzroči pomanjkanje kisika v vseh pomembnih organih v telesu. Najpogostejša in najbolj
značilna krvavitev pri nedonošenčkih je možganska krvavitev, ki lahko prizadene do 40 %
nedonošenčkov s porodno težo, manjšo od 1500 gramov, in do 60 % vseh, katerih porodna
teža je manjša od 1000 gramov. (Pajntar, Novak-Antolič, 2004) Zaradi nezrelosti ožilja v
možganih in vzpostavitve tlaka v kapilarah možganov ob porodu pride do krvavitve. Kot
35

Malformacije so vrste razvojnih nepravilnosti, ki nastanejo med 3. in 8. tednom po oploditvi. Takrat se
razvijajo strukture, kot so organi. Posledica nepravilnosti v razvoju struktur je delna ali popolna odsotnost
strukture ali sprememba v delovanju strukture.
36
MKB – Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene.
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posledica težke možganske krvavitve nastane hidrocefalus. Vpliv krvavitve na
novorojenčkove možgane je odvisen od njene velikosti in uspešnosti preprečevanja oz.
zaustavljanja le-te. Lahko ne vpliva na razvoj otroka, lahko pa privede do težke
psihomotorične motnje ali celo smrti nedonošenčka. Nezrelost centralnega živčnega sistema
povzroča zastoje, motnje dihanja nedonošenčka in nezrelost sesanja ter požiranja. Nezrel
hormonski sistem z nizkim nivojem hormona kortizola vpliva na zorenje pljuč, razvoj srca in
jeter, na zorenje različnih encimov in hormonskih receptorjev, vpliva na rastni hormon,
posredno tudi na metabolizem maščob, prehranjevalne navade ter homeostazo energije.
Vzroki za nedonošenčkovo slabokrvnost so zgodnja prekinitev popkovine, otrokova hitra rast
in pogosti odvzemi krvi. Temperaturna nestabilnost nedonošenčka je posledica povečane
površine telesa glede na težo in manjših zalog rjavega maščevja pri nedonošenih otrocih.
Povzroča hitrejše izgubljanje vlage in s tem telesne toplote, ter zmanjšuje sposobnost
proizvajanja toplote.
Nedonošenčki imajo težave z uravnavanjem telesne temperature, zato potrebujejo
visoko temperaturno okolje in visoko vlago v inkubatorju. Nezrelost prebavnega trakta,
majhen želodček, težave pri sesanju in požiranju nedonošenčku onemogočajo zadovoljivo
hranjenje skozi usta. Večina jih najbolje prenaša mamino mleko, ekstremno prehitro rojeni
dobivajo obogateno materino mleko. Ker so podvrženi hipoglikemiji, je potrebno
prehranjevanje z vbrizgavanjem dodatnih tekočin v krvni obtok. Ledvice delujejo nezrelo,
imajo zmanjšano sposobnost redčenja, koncentriranja urina in razstrupljanja. Nezrelost jeter
privede do pogostejše zlatenice in posledične okvare možganov. Razvitost in delovanje
imunskega sistema nedonošenčka sta odvisna od gestacijske starosti novorojenčka.
Zastrupitev krvi (sepsa) in meningitis37 sta zato štirikrat pogostejša pri prezgodaj rojenem
otroku kot pri otroku, rojenem ob terminu. Zmanjšanje so sposobnosti in funkcije celotnega
imunskega sistema, ki se okrepi šele po 30.–32. tednu. (Tekauc-Golob, 2001) Majhni in lahki
za gestacijsko starost imajo pogosteje prirojene nepravilnosti, tudi zaradi znotrajmaterničnih
okužb. Pogosto imajo hipoglikemijo, med nosečnostjo in porodom pa utrpijo hipoksijo38.
S povečevanjem deleža preživelih prezgodaj in ekstremno prezgodaj rojenih otrok se
povečuje tudi zanimanje za posledice prezgodnjega rojstva. Otroci s hujšimi razvojnonevrološkimi težavami zaradi pojava posledic tudi v kasnejših obdobjih življenja, predvsem v
obdobju otroštva in mladostništva, potrebujejo dolgoročno obravnavo v multidisciplinarnih
timih zdravnikov, psihologov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, specialnih pedagogov,
logopedov in surdopedagogov, ter drugih sorodnih strokovnjakov. Nedonošenost zaradi
svojih značilnosti povzroča veliko perinatalno umrljivost in obolevnost, nevrološke in
razvojne motnje. Razvojno-nevrološke težave predstavljajo skupino kroničnih, medsebojno
povezanih motenj v delovanju osrednjega živčevja. Te pa so posledica sprememb ali poškodb
razvijajočih se možganov. Ugotovitve raziskav različnih avtorjev kažejo, da je pojavnost
hujših razvojno-nevroloških težav in/ali nizkih intelektualnih sposobnosti stalna, povečuje pa
se pojavnost blažjih razvojno-nevroloških težav. Med hujše razvojno-nevroloških težave
sodijo: cerebralna paraliza, okvare vida, okvare sluha in epilepsija. Ob hipoksiji, konvulziji in
nenormalnih nevroloških znakih je nedonošenost najpogostejši rizični dejavnik za razvoj
cerebralne paralize. Razvojna motnja koordinacije, kognitivni primanjkljaji, specifične učne
težave, vedenjske in socialno-čustvene težave pa prištevamo k blažjim razvojno-nevrološkim
težavam, ki pa pomembno vplivajo na življenje in delovanje otroka v kasnejših obdobjih
37

Meningitis je vnetje ovojnic centralnega živčevja, poznamo več vrst meningitisa, najpogostejši je bakterijski in
klopni. (Kališnik, 2002)
38
Hipoksija je pomanjkanje preskrbe s kisikom v tkivih. (Kališnik, 2002)
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življenja. Raziskave kažejo, da se, sorazmerno z naraščanjem gestacijske starosti ob rojstvu
otrok, zmanjšuje odstotek otrok, pri katerih je prisoten nenormalni nevrološki, kognitivni
in/ali gibalni razvoj. Pogosto je ugotovljena prisotnost težav na več področjih hkrati.
Raziskave Rijkenove s sodelavci (Rijken, 2008) so pokazale jasne nenormalnosti na enem ali
več področjih nevroloških funkcij, gibalnega in mentalnega razvoja in vedenja pri 46 %
nedonošenčkov, rojenih pred 27. tednom nosečnosti, in 21 % nedonošenčkov, rojenih med
27. in 32. tednom. (Kodrič, 2010) Prisotnost razvojno-nevroloških in drugih težav je pokazala
raziskava EPICure39. Pri 2. letu starosti je razvojno-nevrološke težave imelo 49 % v raziskavo
vključenih otrok, pri 6. letu pa 42 %. Delež s hujšimi razvojno-nevrološkimi težavami narašča
sorazmerno z nižjo porodno težo. Pri prezgodaj rojenih otrocih so v povprečju hujše
nevrološke motnje prisotne pri 20 % nedonošenčkov z ekstremno nizko porodno težo. Pri
nedonošenčkih z zelo nizko porodno težo je prisotnost teh težav 14–17 %, pri otrocih z nizko
porodno težo pa od 6–8 %. (Kodrič, 2010) Okrog četrtega leta starosti 15 % nedonošenčkov s
porodno težo pod 1500 grami dohiti donošene vrstnike na področju motoričnega in
intelektualnega razvoja, 30 % nedonošenčkov s porodno težo pod 1000 grami pa še naprej
kaže določene kognitivne primanjkljaje. (Velikonja, 1993) Posplošimo lahko ugotovitev, da se
pogostost razvojno-nevroloških težav povečuje z nižanjem gestacijske starosti in porodne
teže nedonošenčkov. Velika večina raziskovanja je usmerjena na proučevanje posledic
prezgodnjega poroda in razvojno-nevroloških značilnosti in težav zelo in ekstremno
prezgodaj rojenih nedonošenčkov, vendar so zaradi nezrelosti organskih sistemov ogroženi
tudi zmerno nedonošeni otroci. Rezultati raziskav kažejo, da so tudi pri zmerno prezgodaj
rojenih nedonošenčkih prisotne posledice prezgodnjega rojstva, ki so sicer značilne za zelo in
ekstremno prezgodaj rojene nedonošenčke. Čeprav je pojavnost redkejša, nam dokazuje
pomen okolja znotraj maternice na razvoj plodovih možganov. Pri nedonošenčkih, ki se
soočajo s težavami, s katerimi se soočajo tudi donošeni otroci v populaciji, so te težave veliko
pogostejše in v kasnejših razvojnih obdobjih potrebujejo dodatno psihološko, pedagoško in
specialno-pedagoško pomoč ter obravnavo. Aylward ocenjuje, da se blažje razvojnonevrološke težave pojavljajo pogosteje, in sicer pri 50–70 % prezgodaj rojenih otrok. (Kodrič,
2010)
1. 4. 2 Zgodnje psihološke značilnosti in razvoj nedonošenčka
Vedenjske in prav tako nevrološke razlike med donošenim in nedonošenim otrokom
se lahko pojavijo v zgodnjem perinatalnem obdobju ali kadar koli v obdobju otroštva.
Nedonošenčki pogosteje kažejo znake spremenjene organiziranosti možganov. Ti se kažejo
kot motnje spanja, težaven temperament, prevelika (hipersenzibilnost) ali premajhna
(hiposenzibilnost) občutljivost in odzivnost na zaznane dražljaje, podaljšana pozornost za
odvečne informacije in dražljaje, nepozornost za nove dražljaje, ter slabe gibalne
sposobnosti. (Marjanovič-Umek, Zupančič, 2001) Teh predhodnikov učnih in vedenjskih
težav ne moremo docela pojasnjeni niti s posledicami nedonošenosti niti s kasnejšimi pogoji,
ki jih imajo nedonošenčki v domačem oz. neposrednem okolju. Prisotne mejne intelektualne
sposobnosti, specifični nevropsihološki primanjkljaji, učne in vedenjske težave so označene
kot manj hude motnje z visoko stopnjo pogostosti. Zanje je značilno, da se v populaciji
nedonošenčkov pojavljajo pogosteje kot v splošni populaciji. Nanje pa pogosto postanemo
pozorni šele z otrokovim vstopom v šolo, ko se zahteve po njegovi učinkovitosti povečajo oz.
39

EPICure je še vedno potekajoča vzdolžna populacijska raziskava, ki spremlja razvoj nedonošenčkov, rojenih
leta 1995 in pred dopolnjenim 26. tednom nosečnosti v Veliki Britaniji in na Irskem. (Kodrič, 2010)

16

ko otrok začne te sposobnosti kvalitativno uporabljati in je hkrati konstantno primerjan z
vrstniki. Razvojne značilnosti nedonošenčkov so preučevane v primerjavi z donošenimi
vrstniki.
Zaznavni sistem in s tem zaznavne sposobnosti so pri nedonošenčkih zaradi
prezgodnje izpostavljenosti zunanjemu okolju izven maternice v primerjavi z donošenimi
otroki ob rojstvu manj zreli. Med donošenimi in nedonošenimi otroci se pojavljajo razlike na
področju delovanja vseh zaznavnih sistemov. Raziskave so pokazale, da je vidni sistem
najbolj oškodovan zaradi prezgodnje izpostavljenosti zunajmaterničnim razmeram, saj je
vidni sistem ob prezgodnjem porodu najmanj zrel. Izrazite razlike so opazili med skupinama
donošenih in nedonošenih novorojenčkov na področju vidnega procesiranja. (Kodrič, 2010)
Nedonošenčki imajo krajši obseg vidne pozornosti, kasneje začnejo razlikovati med znanimi
in neznanimi vidnimi dražljaji in se začnejo kasneje odzivati na spremembe v podrobnosti
dražljaja. Manj prizadet je slušni sistem, medtem ko taktilni sistem navadno ostane
neprizadet. Na področju sluha so nedonošeni novorojenčki v primerjavi z donošenimi manj
odzivni na slušne dražljaje in govor, težave imajo pri razlikovanju glasov in slušnem
razlikovanju. Ti primanjkljaji v slušni diskriminaciji, ki so pomembni za prepoznavanje govora
in jezika, pa lahko vplivajo na otrokov govorni razvoj in kvaliteto govora in jezika. (Velikonja,
1993)
Nedonošenčki se takoj po rojstvu in v prvih mesecih življenja vedejo drugače od
donošenih vrstnikov. Imajo več težav pri samouravnavanju vedenja, pogosteje pa kažejo tudi
znake stresa. Z uporabo Brazeltonove lestvice za ocenjevanje vedenja novorojenčkov
(Neonatal Behavioral Assessment Scale), Ocenjevalne lestvice vedenja dojenčka (Infant
Behavioral Assessment) in Lestvice zgodnjega razvoja N. Bayley (Bayley Scales of Infant
Development, v nadaljevanju BSID) so strokovnjaki ugotovili, da nedonošenčki z zelo nizko
porodno težo dosegajo nižje rezultate pri zmožnostih socialne interakcije, orientaciji na
dražljaje, kakovosti budnosti, sposobnostih uravnavanja stanj, zrelosti gibalnih funkcij in
stabilnosti avtonomni stanj, na področju vedenja, spomina in pozornosti ter na mentalni in
motorični lestvici. V primerjavi z donošenčki nedonošenčki težje vzdržujejo pozornost in ob
tem kažejo več avtonomnih in gibalnih znakov stresa. Za ohranitev optimalnega stanja
potrebujejo več pomoči in se hitreje vzdražijo ob zunanjih dražljajih. Stanja budnosti in
spanja so pri nedonošenčku neorganizirana in potrebujejo več obdobij počitka za
(re)organizacijo. Nedonošenčki pri 3. in 6. mesecu korigirane starosti40 sicer lahko
samostojno vzdržujejo budno stanje, vendar so pri tem fiziološko in gibalno neuravnovešeni.
Njihovo vedenje je bolj neorganizirano in kažejo več stresnih vedenj. Pri treh mesecih
korigirane starosti imajo več težav z uravnavanjem pozornosti in vzburjenja. Pri 6. mesecu pa
pri usmerjanju pozornosti, vključevanju v socialno interakcijo in dejavnosti, ter pri
uravnavanju čustev in vedenja. V socialni interakciji se manj smejijo, bolj so nemirni in
razdražljivi ter pogosteje odmaknejo pogled. Ti rezultati nakazujejo na to, da se vedenje
nedonošenčkov do 6. meseca korigirane starosti le malo izboljša, ostaja ranljivo in šibko
organizirano. (Kodrič, 2010)
Nedonošenčke so primerjali z donošenimi vrstniki tudi na področju temperamenta in
njegovih značilnosti. Pri dve leti starih nedonošenčkih so tako opazili pomembne razlike v
petih izmed devetih temperamentnih značilnostih. Rezultati Vprašalnika temperamenta za
malčke (The Toddler Temperament Questionnaire) so pokazali, da bi lahko nasplošno
40
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17

skupino nedonošenčkov opisali bolj pasivno kot skupino donošenih vrstnikov. V primerjavi z
njimi so bili manj aktivni, bolj prilagodljivi in kazali so bolj pozitivno razpoloženje. Imeli so
nižji prag odzivnosti, na dražljaje pa so se odzivali manj močno. Razlike v vedenju in
temperamentnih značilnostih med nedonošenčki in donošenčki so se pojavile tudi na
ocenjevalni lestvici obnašanja BSID. Nedonošenčki so manj usmerjeni k cilju, manj pozorni in
manj vztrajni v primerjavi z donošenimi vrstniki. Avtorji so prav tako potrdili povezavo med
nižjimi dosežki nedonošenčkov na lestvici, ki meri mentalno starost otrok BSID z nižjo stopnjo
socialne orientacije, negativnim čustvenim tonom, nižjimi dosežki na lestvicah sodelovanja,
usmerjenosti na predmete in k cilju, s krajšim obsegom pozornosti in s krajšo vztrajnostjo.
Razlike v obsegu pozornosti in vztrajnosti nedonošenčka se pojavljajo tudi znotraj skupine
nedonošenčkov. Pomembni faktorji so razne obporodne možganske krvavitve in prisotnost
cerebralne paralize. Njihove posledice na možgane so lahko dolgotrajne ali celo trajne.
Opažene so bile tudi razlike med nedonošenčki, ki so bili dlje hospitalizirani na oddelku za
intenzivno nego, in tistimi, ki so bili hospitalizirani krajši čas. Trajanje hospitalizacije pa je
odvisno od zrelosti organizma nedonošenčka, obporodnih zapletov in/ali poškodb, infekcij
ipd. (Kodrič, 2010) Razlike znotraj skupine nedonošenčkov so bile ugotovljene v povezavi z
gestacijsko starostjo, porodno težo nedonošenčkov, z njuno medsebojno skladnostjo in s
prisotnostjo drugih dejavnikov tveganja. Bolj pozitivno razpoloženje so v primerjavi z
nedonošenčki z zelo nizko in nizko porodno težo kazali nedonošenčki z ekstremno nizko
porodno težo. Bili pa so manj usmerjeni k predmetom in s krajšim obsegom pozornosti.
Dosežki nedonošenčkov so na različnih razvojnopsiholoških preizkusih z nižanjem gestacijske
starosti in/ali porodne teže nižajo. V raziskavah različnih avtorjev, med katere spadajo Wolf
s sodelavci (2000 in 2002), Hack s sodelavci (2000), Rijken s sodelavci (2003), Stoelhorst s
sodelavci (2003) in Johnson s sodelavci (2004), so ugotovili, da nedonošenčki v obdobju
dojenčka41 in malčka42 dosegajo pomembno nižje rezultate na lestvicah, ki merijo mentalno
starost in motorične sposobnosti otrok v primerjavi z donošenimi vrstniki. Raziskave so
proučevale različne populacije nedonošenčkov, v različnih starostnih obdobjih (pri 3., 6., 18.,
24. in 42. mesecu). Potrdile so povezanost nižjih dosežkov s prisotnostjo določenih
medicinskih dejavnikov tveganja. Med že omenjene dejavnike prištevajo še zgodnje obdobje
izolacije v inkubatorju, odziv staršev in zgodnjo ločitev nedonošenka od staršev. Ekstremno
prezgodaj rojeni otroci so bili pogosteje v območju pomembnega razvojnega zaostanka.
Statistično pomembno pogosteje kot v referenčni skupini donošenčkov se je pri 18. in 24.
mesecu korigirane starosti nedonošenčkov pojavil disharmonični profil. To pomeni, da so bili
rezultati na eni izmed lestvic bistveno višji. V večini so bili rezultati na lestvicah, ki merijo
mentalno starost otrok višji kot na »motoričnih« lestvicah, pri ostalih je bilo obratno. Po
šestih mesecih je približno polovica nedonošenčkov na »mentalni« lestvici dosegla (pri 24.
mesecu) višji rezultat, kot pri 18. mesecu, ostali pa obratno. Na »motorični« lestvici pa se je
to zgodilo pri 34 % nedonošenčkov. Nižji dosežki na »mentalni« in »motorični« lestvici BSID
so bili povezani s prisotnostjo nekaterih medicinskih dejavnikov tveganja, z moškim spolom
in z nižjim socialno-ekonomskim statusom staršev. Raziskovanje z dosežki na »mentalni«
lestvici BSID-II na področju primerjanja razvoja donošenčkov in vrstniških nedonošenčkov je
nadaljevala tudi Rose (2005). Dosežki na »mentalnih« lestvicah predstavljajo merilo
otrokovih spoznavnih sposobnosti v obdobju malčka. Rose je ugotovila, da so ti dosežki,
izmerjeni v obdobju dojenčka, povezani z drugimi dosežki na preizkusih specifičnih
41
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spoznavnih sposobnosti. V raziskavi so primerjani dosežki donošenčkov in nedonošenih
vrstnikov v 7. mesecu starosti in pri 2 in 3 letih. Spoznavne sposobnosti43 dojenčkov so
ugotavljali s preizkusi spomina, hitrosti procesiranja informacij, reprezentaciji kompetenc in
pozornosti. Dosežki nedonošenčkov pri preizkusih pozornosti, spomina in hitrosti
procesiranja v vseh treh starostnih obdobjih so bili nižji kot pri donošenih vrstnikih.
Ugotovitve so pokazale tudi, da so primanjkljaji pri nedonošenčkih pri preizkusih procesiranja
informacij pri prvem testiranju (v 7. mesecu) ključni za kasnejše nižje dosežke pri preizkusih
spoznavne sposobnosti pri 2. in 3. letu starosti. Kot velja tudi za kasnejša razvojna obdobja,
posamezni primanjkljaji pozornosti, hitrosti procesiranja in spomina prispevajo h kasnejšim
nižjim dosežkom pri preizkusih splošnih intelektualnih sposobnosti. Pomembna pa je
ugotovitev, da je pri nedonošenčkih mogoče te specifične primanjkljaje prepoznati že v
prvem letu starosti. (Kodrič, 2010)
Siegel (1983) je s kombinacijo vzdolžne in prečne raziskave spremljala nedonošenčke
v starosti od 4 mesecev do 5 let. V vsakem od izbranih obdobij je primerjala dosežke pri
razvojnih preizkusih. Z različnimi razvojnimi preizkusi in preizkusi spoznavnih sposobnosti so
se med skupinama nedonošenčkov in donošenih otrok pokazale pomembne razlike v vseh
starostnih obdobjih do 5. leta. (Kodrič, 2010) Razlike so bile prisotne z upoštevanjem in brez
upoštevanja korigirane starosti. Ugotovila je, da so od 1. leta dalje s kasnejšimi rezultati bolj
povezani brez upoštevanja korigirane starosti. Avtorica raziskave meni, da je uporaba
korigirane starosti upravičena le do 1. leta. Po 1. letu naj bi bilo ustreznejše merilo za
prezgodnje rojstvo navajanje dosežkov brez korigirane starosti, predvsem z vidika
napovedovanja kasnejših razvojnih dosežkov nedonošenčka. Na otrokove dosežke v prvih
mesecih vpliva učinek biološke zrelosti, kasneje pa se povečuje učinek okoljskih dejavnikov.
Strokovnjaki soglašajo, da se korigirana starost poenoteno uporablja pri ocenjevanju zelo
prezgodaj rojenih otrok in nedonošenčkov z zelo nizko porodno težo.
1. 4. 3 Razvojne značilnosti nedonošenčkov od zgodnjega otroštva do zgodnje
odraslosti
Razvojne značilnosti nedonošenčkov na področjih gibanja, kognitivnih sposobnosti in
vedenja so bile ugotovljene na podlagi številnih različnih raziskav na posameznih področjih.
Razvojne značilnosti in težave, ki nastanejo in se kažejo z njimi, niso pri vseh nedonošenčkih
prisotne v enaki meri. Kot vse posledice nedonošenosti in njenih spremljajočih zapletov, se
tudi razvojne značilnosti izrazijo glede na več različnih dejavnikov. Mednje spadajo nizka
porodna teža, nizka gestacijska starost, njuno medsebojno vplivanje, različni dejavniki
tveganja (genetski, medicinski) in vplivi okolja na nedonošenčkov razvoj. Prisotnost razvojih
posebnosti je odvisna od kombinacije vseh teh dejavnikov. Prav tako ni nujno, da se vse
značilnosti izrazijo pri vseh nedonošenčkih.
Posledice nedonošenosti so različne razvojnonevrološke težave, ki predstavljajo
skupino kroničnih, medsebojno povezanih motenj v delovanju osrednjega živčnega sistema.
Le-te so posledice nepravilnosti (malformacij) ali poškodb razvijajočih se možganov v
prenatalnem, neonatalnem ali perinatalnem oz. obporodnem obdobju. Delež prezgodaj
rojenih otrok s hujšimi nevrološkimi težavami, gibalnim in/ali mentalnim zaostankom
narašča sorazmerno z nižjo porodno težo. (Kodrič, 2010) Hujše nevrološke nenormalnosti se
pojavijo na področju gibanja in motorike, zaznavanja in integracije ter kognitivnih
sposobnosti. Mednje uvrščamo cerebralno paralizo, okvare vida, okvare sluha in epilepsijo,
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in/ali nizke intelektualne sposobnosti. Njihovi lažji ali težji znaki se praviloma pokažejo v
prvih dveh letih življenja. S pojavom nedonošenosti pa se povečuje pojavnost blažjih
razvojnonevroloških težav/motenj. Kadar govorimo o blažji nevrološki disfunkciji oz. razvojni
motnji koordinacije, kognitivnih, učnih težavah, vedenjskih motnjah in socialno-emocionalnih
težavah, imamo v mislih blažje razvojnonevrološke težave, ki se izrazijo šele v zgodnjem
otroštvu. Celoten psihomotorični razvoj nedonošenčkov se v prvih 4 letih razlikuje od razvoja
donošenih vrstnikov. Razlike so kvalitativne in kvantitativne, vendar se z večanjem
kronološke starosti nedonošenčkov njihov razvojni zaostanek zmanjšuje. Omeniti pa je
potrebno, da so znotraj skupine nedonošenčkov zaradi različnih gestacijskih starosti in
porodne teže izredno velike individualne razlike v psihomotoričnem razvoju.
Cerebralna paraliza44 je eden najpogostejših vzrokov za nastanek motenj v otrokovem
gibalnem (motoričnem) razvoju. Je nenapredujoče stanje, nastalo zaradi okvare ali poškodbe
možganov pred, med ali kmalu po rojstvu. CP označuje široko skupino možganskih okvar, ki
se kažejo v blagih do zelo hudih oblikah. (Kališnik, 2002) Pri otrocih z zgodnjo okvaro
osrednjega živčevja so zmanjšane zmožnosti na področju motoričnega funkcioniranja zaradi
primarne nevrološke prizadetosti in sekundarnih mišično-skeletnih nepravilnosti. Kaže se v
različnih oblikah motenj gibanja in drže, pojavijo se težave pri hoji, krči v mišicah, povečan ali
zmanjšan tonus mišic, nehoteni gibi, nekoordiniranost gibov, otrplost. Otroci s CP imajo
pogosto tudi spremljajoče težave kot so motnje na področju sluha, govorno-jezikovne
motnje, epilepsija, škiljenje. Pogosti, vendar ne nujno, so tudi primanjkljaji na področju
intelektualnih sposobnosti. Vzrokov za nastanek CP je več in so med seboj povezani. Eden od
glavnih vzrokov je pomanjkanje kisika v času nosečnosti ali ob porodu. Pomembno je
poudariti tudi, da sta nizka porodna teža in gestacijska starost novorojenca pomembna
faktorja pri ugotavljanju prisotnosti CP. Polovica otrok s CP ima nizko porodno težo, 28 %
otrok s CP pa zelo ali ekstremno nizko porodno težo. Nižja kot je gestacijska starost
nedonošenčka, bolj je organizem nezrel. Nezrelost pa lahko povzroči premajhno preskrbo
možganov s kisikom. Do nastanka CP pride tudi zaradi okvar možganov, nastalih neposredno
med porodom in najhuje poškodujejo prav nedonošenčke. V razvitih državah, tudi v Sloveniji,
je pojavnost CP ocenjena na okoli 2 do 3 primera na 1000 živorojenih otrok. (Gorišek Humar,
2012) Prizadene enako oba spola, vse etnične in socialno-ekonomske skupine. Pomemben
delež predstavljajo nedonošenčki, saj jih zaradi boljše neonatalne intenzivne nege in terapije
vedno več preživi. Pojavnost CP se pri nedonošenčkih rahlo povečuje, saj se povečuje tudi
število otrok z nizko porodno težo, ki danes preživijo. Narašča pa tudi število večplodnih
nosečnosti (rizična skupina za nastanek CP) zaradi postopkov umetnih oploditev. Verjetnost
CP pri nedonošenčkih, rojenih med 24. in 33. tednom je 12 %.
Po številnih raziskavah, kot so Behrman in Butler (2007), Foulder-Hughes in Cooke
(2003), Hadders-Algra (2002) in drugi, lahko potrdimo pogostejše pojavljanje razvojne
motnje koordinacije ali razvojne dispraksije pri nedonošenčkih kot pri njihovih donošenih
vrstnikih. Razvojna dispraksija predstavlja veliko skupino motenj gibanja in zanjo v različnih
literaturah zasledimo različne izraze. Vsi izrazi pa označujejo vztrajne nevrogibalne
nenormalnosti ob majhni ali minimalni okvari gibalnih funkcij. Kažejo se kot motnja procesov
pri usklajevanju in načrtovanju motoričnih dejavnosti v prostoru in času, usklajevanju
finomotoričnih gibov in težave pri senzomotorični integraciji. Pogosto se povezuje s težavami
v zaznavnem, jezikovnem in miselnem funkcioniranju. Splošne intelektualne sposobnosti
posameznika z razvojno dispraksijo so navadno povprečne. V zgodnjem razvoju je pri otrocih
z razvojno dispraksijo opažen zaostanek na gibalnem področju, vendar večina otrok do 2.
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leta shodi. Pogostost pojava razvojne dispraksije je prav tako večja pri nedonošenčkih z nižjo
gestacijsko starostjo in nižjo porodno težo. (Kodrič, 2010)
Po poročanju staršev in izvajanju različnih preizkusov gibalnih sposobnosti in
senzorne integracije (Baterija za ocenjevanje otrokovega gibanja, Klinični preizkus
ocenjevanja gibalnih spretnosti in drže, Preizkus vidno-gibalne integracije) so nedonošenčki
pogosteje ocenjeni kot nerodni, napeti, odkrenljivi, manj vztrajni, a bolj aktivni pri izvajanju
gibalnih aktivnosti. Dosegali so nižje rezultate v primerjavi z vrstniki in kazali značilnosti
blažjih nevroloških (31 % vseh vključenih otrok) in gibalnih težav (42 %).
V raziskavi Batstra, Neelemana in drugih (2003) je bilo ugotovljeno, da je blaga
nevrološka okvara nedonošenčkov povezana s kasnejšimi učnimi in vedenjskimi težavami.
Otroci, ki so imeli v sklopu blage nevrološke motnje več nevroloških disfunkcij, so kasneje v
šolskem okolju imeli več težav pri branju, pisanju, računanju in pogosteje prepoznano
motnjo pozornosti. Behrman in Butler (2007) pa sta ugotovila povezavo med prisotnostjo
blagih nevroloških težav in razvojne dispraksije in šolsko neuspešnostjo, kljub
posameznikovim povprečnim intelektualnim sposobnostim. Tudi nizka samopodoba in
težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju vrstniških odnosov naj bi bili posledici blagih
nevroloških težav.
Zaradi nezrelosti možganov in različnih poškodb in okvar, ki so nastale pred, med in
kmalu po porodu, so pogosto poškodovani različni deli možganov. Možgani so organ,
katerega poškodbe, motnje in bolezni najbolj vplivajo na kognitivni razvoj in delovanje
posameznika. Že v razvoju zdravih možganov so časovna obdobja, ki omogočajo najbolj
optimalen razvoj določenega področja možganov. Ta obdobja imenujemo kritična obdobja.
Kar se v določenem času naučimo, se naučimo hitreje in bolj temeljito kot v kakšnem drugem
obdobju. Torej je zamujeno obdobje razvoja možganov kasneje težje nadomestiti. Še težje je
razvoj spodbuditi pri poškodovanih možganih. Za najbolj optimalen razvoj možganov je
potrebno čim bolj stimulativno in spodbudno okolje, ustrezna in zadostna prehrana ter
ljubeča skrb že v rani mladosti. (Bregant, 2007) Posledice nedonošenosti na spoznavnem
razvojnem področju obsegajo nizko povprečne in mejne intelektualne sposobnosti, ter
primanjkljaje in motnje specifičnih nevropsiholoških funkcij, kot so vidno-gibalne spretnosti,
govor in jezik, pozornost, spomin in izvršilne sposobnosti. Večina raziskav na področju
splošne intelektualne sposobnosti je proučevala povezanost nedonošenosti s splošnimi
spoznavnimi sposobnostmi, ki so izražene z razvojnim količnikom (DQ) ali količnikom
inteligentnosti (IQ). Vendar pa ta količnika predstavljata povprečne vrednosti
posameznikovih spoznavnih sposobnosti in ne opisujeta subtilnejših primanjkljajev,
povezanih s specifičnimi učnimi ali vedenjskimi težavami. Le-te pa lahko pogosto imajo
negativen učinek na kasnejše šolsko funkcioniranje. Številne raziskave potrjujejo sorazmerno
povezavo med pogostostjo nižjih intelektualnih sposobnosti in nizko gestacijsko starostjo ter
nizko porodno težo nedonošenčkov. Povzetki ugotovitev različnih raziskovalcev, kot so
Aylward (2002), Foulder-Hughes in Cooke (2003), Saigal s sodelavci (2003), Van Baar s
sodelavci (2009) in Johnson s sodelavci (2009), navajajo, da pri preizkusih inteligentnosti
obstaja linearni trend med višjo (nižjo) porodno težo in višjo (nižjo) gestacijsko starostjo ter
višjimi (nižjimi) dosežki nedonošenčkov v kasnejši dobi. Iz raziskav so pogosto izključeni hudo
ovirani otroci in nedonošenčki, ki niso imeli perinatalnih zdravstvenih zapletov. Prezgodaj
rojeni otroci so v različnih starostnih obdobjih (od 2. do 16. leta) dosegali pomembno nižje
rezultate na Wechslerjevi lestvici inteligentnosti za otroke – tretja izdaja, Amsterdamskem
preizkusu inteligentnosti za otroke, Kaufmanovi ocenjevalni bateriji intelektualnih
sposobnosti za otroke in Wechslerjevi lestvici intelektualnih sposobnosti za otroke –
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revidirana izdaja. Dosežki pri preizkusih intelektualnih sposobnosti so bili pomembno
povezani tudi z dosežki pri preizkusih gibalnih sposobnosti. Nekateri avtorji, med njimi tudi
Aylward (2002), povzemajo ugotovitve, da nedonošenčki, rojeni z zelo in ekstremno nizko
porodno težo, brez hujših težav in zapletov v perinatalnem obdobju dosegajo v povprečju
mejne in nizko povprečne rezultate na preizkusih intelektualnih sposobnosti. (Kodrič, 2010)
Dosežki nedonošenčkov v primerjavi z donošenimi vrstniki s povprečnimi in nadpovprečnimi
dosežki pogosto ne zadostujejo za doseganje povprečnih šolskih rezultatov.
Pri spremljanju razvoja, diagnostiki in načrtovanju dela z nedonošenčki je potrebno
poleg izračunavanja inteligenčnih količnikov upoštevali tudi možno prisotnost subtilnejših
specifičnih spoznavnih primanjkljajev in težav. Te imajo tudi večji učinek na posameznikovo
splošno in šolsko funkcioniranje. Specifične spoznavne sposobnosti je mogoče meriti že v
obdobju dojenčka, pomen ugotavljanja prisotnosti primanjkljajev v obdobju otroštva pa je še
večji, saj vplivajo na splošne intelektualne in učne dosežke otrok in mladostnikov.
Vidno-gibalno delovanje različne raziskave in literatura opisujejo na različne načine in
z različnimi izrazi, zato je določanje narave in pojavnosti težave pri nedonošenčkih težavno.
Pod vidno-gibalno delovanje lahko prištevamo vidno zaznavanje, senzorno integracijo,
koordiniranost zaznanih informacij in gibalnega odziva, nadzor, izvedbo in hitrost izvedbe
finomotoričnih gibov, itd. Raziskave potrjujejo obstoj različnih stopenj vidno-gibalnih težav
pri nedonošenčkih. Baron s sodelavci (2009) je v raziskavi triletnih zmerno prezgodaj rojenih
ugotovil, da so pri njih prisotni primanjkljaji na področju vidno-prostorskih in vidno-gibalnih
funkcij. V primerjavi z donošenimi vrstniki so nedonošenčki dosegali nižje rezultate na
Lestvicah diferencialnih spretnosti45. (Kodrič, 2010) Primanjkljaji so lahko prisotni kljub
povprečnim dosežkom pri preizkusih intelektualnih sposobnosti. Na področju vidnogibalnega delovanja se primanjkljaji kažejo pri različnih nevropsiholoških preizkusih. Težave
se izražajo pri prerisovanju oz. prepisovanju, zaznavnem usklajevanju, prostorskem
procesiranju, tapkanju s prsti, nalogah finomotoričnih spretnosti, vidnem spominu in
pomnjenju vidnih zaporednih dražljajev. Težave na vidno-gibalnem področju vplivajo na
šolsko delovanje posameznika in lahko pomenijo kasnejše težave pri vseh treh osnovnih
šolskih veščinah. Kasnejši primanjkljaji se pojavijo na drugih kognitivnih področjih, kot so
govor, branje, pravopis in računanje. Spet obstaja linearna povezava med nižjo porodno težo
in gestacijsko starostjo ter nižjimi dosežki pri preizkusih vidno-gibalnih sposobnostih. Prav
tako pa sta v korelaciji tudi z razvojem govora v celotnem predšolskem obdobju.
Po povzetkih ugotovitev raziskave Sajaniemi s sodelavci (2001) so enoletni
nedonošenčki v primerjavi z donošenimi vrstniki izkazovali zaostanek na področju govornega
izražanja, jezika in komunikacije. Pri 2 letih se tem zaostankom pridružijo še zaostanki na
področju govornega in jezikovnega razumevanja. Povprečne dolžine njihovih izjav so bile
krajše kot izjave donošenih vrstnikov. Pri spremljanju skupine nedonošenčkov, katerih
dosežki na mentalni lestvici BSID pri 2 letih so bili v območju znotraj 2 standardnih odklonov
in niso imeli očitnih nevroloških težav, so pri 4. letu ugotovili pomembne težave v govoru pri
22 % nedonošenčkov. Opredeljeni so bili z dosežki na Wechslerjevi lestvici inteligentnosti za
predšolske otroke v primerjavi z dosežki Nevropsihološkega preizkusa za otroke. Dosežke pri
govorno-jezikovnih preizkusih so najbolje napovedovali dosežki na mentalni lestvici BSID. Z
njimi so bile povezane tudi nekatere temperamentne in vedenjske značilnosti otrok. Rushe in
sodelavci (2001) so ugotovili povezavo med učinkom nedonošenosti in besedno fluentnostjo
govora v mladostništvu. Pri nedonošenčkih je v obdobju od srednjega otroštva dalje večina
govorno-jezikovnih funkcij (besednjak in govorno razumevanje) v normativnem območju.
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Težave se pojavljajo pri kompleksnejšem besednem procesiranju, kot so razumevanje
sintakse, abstraktne govorne sposobnosti, besedno izražanje in povprečna dolžina izjav.
Kljub subtilnosti težav so te lahko odločilne pri šolskem in socialnem delovanju posameznika.
Pri odkrivanju in ocenjevanju govorno-jezikovnih sposobnosti otrok pa je potrebno
upoštevati tudi pomen okoljskih dejavnikov, ki so pomembno povezani z razvojem govora. V
longitudinalni raziskavi (Velikonja, 1993) so ugotovili, da nedonošenčki v razvoju govora in
jezika zaostajajo za skupino nedonošenih vrstnikov v prvih 4 letih življenja. Razlike v
razumevanju govora in jezika okrog 4. leta izginejo, razlike v izražanju in na področju jezika
pa so očitne vseskozi. Nedonošenčki imajo zato poleg drugih neugodnih faktorjev, ki vplivajo
na osebnostni razvoj, tudi slabše možnosti za verbalno predelavo emocionalnih stanj.
Posledice nedonošenosti se odražajo tudi v delovanju spomina nedonošenčkov. V
raziskavah Taylor, Klein in Hack (2000) so potrdili primanjkljaje nedonošenčkov na področju
spomina. S sedemletniki so izvajali Kalifornijski preizkus verbalnega učenja. (Kodrič, 2010)
Nedonošenčki iz skupine z najnižjo porodno težo so dosegali najnižje rezultate pri preizkusu
spomina in učenja. Njihovi dosežki so bili pri prostem priklicu informacij in pri priklicu z
namigom nižji, saj so pri priklicu naredili več napak kot kontrolna skupina otrok. V primerjavi
med nedonošenimi z nizko porodno težo in donošenimi so ekstremno nedonošeni otroci
pridobili več, kadar je priklic informacij temeljil na prepoznavi informacij. Sorazmerno s težo
so bili rezultati testov višji. V raziskavi so primerjali tudi rezultate nedonošenčkov glede na
prisotnost oz. odsotnost dokumentirane poškodbe možganov v neonatalnem obdobju, ne
glede na porodno težo. Nedonošenčki z visokim tveganjem so pri preizkusih učenja dosegali
nižje rezultate od tistih z nizkim tveganjem. Nižji rezultati so bili tudi pri preizkusih
odloženega priklica, pri samem priklicu pa so napravili več napak. Razlike v dosežkih pri
spominskem preizkusu so ostale tudi, ko so primerjali le nedonošenčke iz skupine z nizkim
tveganjem. Rezultati in dosežki na preizkusih inteligentnosti in obsega besednjaka so
pokazali, da obstajajo razlike med skupinami otrok glede na porodno težo in gestacijsko
starost. To kaže na manjšo učinkovitost besednega učenja, a ne na manjšo zmožnost
akumuliranja besedno-semantičnega znanja. Poškodbe periventrikularnih46 možganskih
struktur in povezav teh struktur s frontalnim korteksom ter druge možganske poškodbe in
okvare, ki so najpogostejše prav pri nedonošenčkih, naj bi bile povezane prav z izoliranimi
spominskimi težavami.
Nedonošenčki imajo v primerjavi z donošenimi vrstniki nižje dosežke in več težav na
področjih procesiranja informacij, pozornosti in delovnega spomina. Z nižjo gestacijsko
starostjo ob rojstvu dveletni nedonošenčki dosegajo tudi nižji razvojni nivo kontrole
pozornosti. So v stadiju 1 leto starega donošenčka, imajo visoko odkrenljivo pozornost, vsak
nov dražljaj preusmerja njihovo pozornost. Starši in učitelji opisujejo, da imajo nedonošeni
šolarji pogostejše simptome motenj pozornosti in so bolj hiperaktivni. V populaciji
nedonošenčkov z zelo in ekstremno nizko porodno težo se po raziskavi Behrmana in Butlerja
(2007) ti simptomi pojavijo v povprečju 2,6-krat pogosteje. V obdobju adolescence, ko se
težave na tem področju docela izrazijo, pa ima motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 8–19 %
mladostnikov, ki so bili rojeni z ekstremno nizko porodno težo. Prisotnost motenj pozornosti
(angleška kratica je ADD) in/ali primanjkljajev pozornosti s hiperaktivnostjo (angleška kratica
je ADHD) in drugih vedenjskih motenj je pri nedonošenčkih 4-krat pogostejša kot pri njihovih
donošenih vrstnikih. Pogostost in intenziteta izražanja simptomov pa spet sorazmerno
naraščata z nižanjem porodne teže in gestacijske starosti. Motnje pozornosti ovirajo tudi
proces učenja, kar pomeni, da so motnje pozornosti povezane z učnimi težavami. Skupina
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nedonošenih otrok z upočasnjenim ali motenim govorno-jezikovnim razvojem ima v večji
meri tudi moteno sposobnost kontrole pozornosti. Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo so
starši in učitelji nedonošenčkov najpogosteje opazili v obdobju srednjega otroštva in tudi v
obdobju mladostništva. (Kodrič, 2010)
Za posameznikovo spoznavno delovanje in čim bolj učinkovito celostno kognitivno
delovanje, kamor spadajo tudi vedenje, nadzor čustev in socialna integracija, so pomembne
izvršilne sposobnosti. Te predstavljajo medsebojno povezane procese, ki so odgovorni za
namerno, k cilju usmerjeno vedenje. Delovanje izvršilnih sposobnosti je v veliki meri
povezano s številnimi spoznavnimi procesi: anticipacija, izbira ciljev, aspiracija, načrtovanje
in organizacija, iniciacija dejavnosti, samouravnavanje vedenja, čustev in dejavnosti,
mentalna fleksibilnost, pozornost, delovni spomin in uporaba povratnih informacij. Pri
raziskovanju delovanja izvršilnih dejavnosti so raziskovalci preizkušali delovni spomin in
druge izvršilne dejavnosti nedonošenčkov med 8. in 10. letom. Ugotovili so njihove težave na
področjih sklepanja, načrtovanja in organizacije dejavnosti, strateškega odločanja, delovnega
spomina in na drugih področjih spominskega sistema. Nižji rezultati zaradi primanjkljajev na
področju izvršilnih sposobnosti so bili pogostejši pri večji težavnosti nalog. Starši
preizkušanih nedonošenčkov pa so poročali o metakognitivnih težavah, predvsem o težavah
pri začenjanju dejavnosti, razvijanju novih idej in strategij, pomnjenju informacij, načrtovanju
zaporednih dejanj in organizaciji informacij ter misli. (Kodrič, 2010)
Težave na posameznih kognitivnih in metakognitivnih področjih vplivajo na uspešnost
pri šolskem delu in se kažejo v nižjih dosežkih pri preizkusih učnega znanja, v nižjih ocenah,
potrebi po dodatni učni pomoči in/ali prilagojenih učnih programih ali celo preusmeritvi na
primernejši šolski program. Primanjkljaji specifičnih spoznavnih sposobnosti so povezani z
nižjimi intelektualnimi sposobnostmi in posledično nižjimi učnimi dosežki otrok, tudi
nedonošenčkov. Ker so primanjkljaji in težave pogosteje prisotni kot pri skupini donošenih
vrstnikov, tudi pogosteje potrebujejo dodatno učno pomoč. Dosežki nedonošenčkov na
področju spoznavnih sposobnosti so zaradi posledic nedonošenosti in vplivov drugih
okoljskih dejavnikov nižji kot dosežki donošenih vrstnikov. Pri nedonošenčkih primanjkljaji
specifičnih spoznavnih funkcij, najpogosteje razvojni zaostanek na govorno-jezikovnem
področju, težave z uravnavanjem in vzdrževanjem pozornosti ter specifične učne težave,
povečujejo tveganje za nastanek učnih težav. Specifične učne težave so heterogena skupina
motenj delovanja enega ali več psiholoških procesov. Kažejo se z zaostankom v zgodnjem
razvoju in/ali z izrazitimi težavami na vsaj enem od področij: pozornosti, pomnjenja,
mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, pisanja, računanja, socialne kompetentnosti in
čustvenega dozorevanja. Vpliv primanjkljajev na posameznikovo sposobnost interpretiranja
in povezovanja zaznanih informacij ovira učenje osnovnih šolskih veščin. To so branje,
pisanje, pravopis in računanje. Ločimo lažje, zmerno specifične učne težave in težje oblike
specifičnih učnih težav. Da težjo obliko ločimo od lažjih specifičnih učnih težav, jo imenujemo
tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Težave in motnje so notranje,
nevrofiziološke narave, in niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi
težavami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi težavami ali neustreznimi okoljskimi
dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Specifične učne težave se lahko pojavljajo
skupaj s splošnimi, zato je učni neuspeh sicer nujen, ne pa zadosten kriterij za prepoznavanje
specifičnih učnih težav. Da specifične ločimo od splošnih učnih težav, moramo upoštevati in
jih dokazati s pomočjo vseh petih naslednjih kriterijev:
1. vidno neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo
dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja,
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2. prisotne obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju (pri eni
ali več osnovnih štirih šolskih veščin), ki so izražene do te mere, da učencu onemogočajo
napredovanje pri učenju,
3. slabša učna učinkovitost učenca zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih
strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) ter motenega
tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja),
4. prisotna je motnja enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin,
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in
prostorska orientacija, organizacija informacij, itd.; med najpomembnejšimi procesi, ki
jih je pri učencu z učnimi težavami treba preučiti, sta pozornost in spomin,
5. izključeni morajo biti: okvare čutil, motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske
motnje, kulturna različnost in neustrezno poučevanje kot glavni povzročitelji težav pri
učenju. (Koncept dela, Učne težave v osnovni šoli, 2008)
Glede na stopnjo primanjkljajev in ovir oz. motenj na posameznih področjih učenja
specifične učne težave delimo še na specifične težave nižje in višje stopnje težavnosti.
Nedonošenčki imajo poleg opisanih specifičnih učnih težav pogosto tudi nebesedne motnje
učenja. Zanje je značilno, da so dosežki pri besednih preizkusih intelektualnih sposobnosti
pomembno višji kot pri nebesednih. Z njimi so povezane težave pri matematiki, pisanju,
motnje zavedanja in presoja socialnih situacij. (Kodrič, 2010) Nebesedni tip motenj vključuje
motnje desnohemisfernih procesov. Ti nadzorujejo predelovanje nebesednih informacij, kot
so zavedanje prostora, prepoznavanje vizualnih vzorcev, koordiniranje vidnih informacij z
motoričnimi odgovori. Primanjkljaji se izražajo v psihomotoričnih deficitih, slabi koordinaciji
veščin grobe in fine motorike, s težavami organizacije vidnega zaznavanja in vidno-gibalne
integracije. Nebesedne učne težave imajo zaradi svojih značilnosti zelo negativen vpliv in
učinek na posameznikove akademske dosežke in socialno delovanje. Tako kot na drugih
področjih funkcioniranja je bila ugotovljena povezava med prisotnostjo učnih težav in nizko
porodno težo oz. gestacijsko starostjo. Po poročanju nekaterih avtorjev je bila ugotovljena
prisotnost učnih težav pri 50–63 % nedonošenčkov s porodno težo nižjo od 750 gramov oz.
66 % nedonošenčkov rojenih pred 28. tednom nosečnosti. Učne težave so bile prisotne pri
30–38 % nedonošenčkov z zelo nizko porodno težo in pri 7–18 % donošenih otrok. (Aylward,
2002) Raziskave na področju posebnih potreb nedonošenčkov so potrdile sorazmerno
povezanost med porodno težo in učnimi težavami. V nemški longitudinalni raziskavi avtorjev
Weindrich, Jennen-Steinmetz, Laucht in Schmidt (2003) je sodelovalo 215 otrok različnih
porodnih tež. Prezgodaj rojeni otroci so se v dosežkih razlikovali od donošenih vrstnikov. Pri
preizkusih spoznavnih sposobnosti so dosegali nižje rezultate, imeli so več vedenjskih težav
in neuspehov v šoli. S šolsko (ne)uspešnostjo so bili povezani dosežki pri preizkusih besednih
in nebesednih spoznavnih sposobnosti, težave s pozornostjo in gibalne težave. (Kodrič, 2010)
Specifične dolgoročne posledice, ki so povezane s šolskim uspehom, ostajajo tudi pri
nedonošenčkih, ki ne kažejo nevroloških oškodovanosti in imajo normalne intelektualne
sposobnosti ter obiskujejo redne osnovne šole.
Po svetu ugotavljajo, da nedonošenčki dodatno učno pomoč v šoli potrebujejo
pogosteje kot njihovi donošeni vrstniki. 60–70 % nedonošenčkov z ekstremno nizko porodno
težo in kar polovica nedonošenčkov z zelo nizko porodno težo v šoli potrebuje posebno
pomoč. (Kodrič, 2010) Dodatna strokovna pomoč se izvaja na različne načine glede na
posameznikove potrebe, zmožnosti in okoljske dejavnike. Najpogostejše so učne težave pri
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osnovnih šolskih veščinah. Nedonošenčki do srednjega otroštva v primerjavi z donošenimi
vrstniki dodatno učno pomoč potrebujejo 3 do 5-krat pogosteje, do adolescence pa 8 do
10-krat pogosteje. Do 3-krat pogosteje koristijo tudi pomoč šolskih psihologov. Prisotnost
specifičnih učnih težav je neodvisna od izmerjenih inteligenčnih količnikov. Približno 32 %
nedonošenčkov z ekstremno ali zelo nizko porodno težo se šola v rednih osnovnih šolah brez
dodatne učne pomoči, vendar je raven njihovega znanja za več kot en razred nižja od tistega,
ki ga obiskujejo. Primanjkljaji in učne težave ostajajo tudi v dobi mladostništva, tako se
potreba po dodatni strokovni in učni pomoči z leti povečuje. Na pojav in vztrajnost učnih
težav imajo zmeren učinek tudi okoljski dejavniki, kot sta socialno-ekonomski status in
izobrazba staršev. Nedonošenčki z učnimi težavami, ki prihajajo iz družin z nižjim socialnoekonomskim statusom, so pogosteje vključeni v posebne izobraževalne programe. Učinek
socialno-ekonomskega statusa je največji v prvih letih šolanja. Razlike v pogostosti
razvojnonevroloških motenj, vedenjskih in čustvenih težav, kognitivnih, učnih težav in nižjih
akademskih dosežkov med nedonošenčki in njihovimi donošenimi vrstniki se pojavijo že v
obdobju dojenčka in so pogosto opazne vse do zgodnje odrasle dobe. Zato je upravičeno
pričakovati razlike med nedonošenčki in donošenčki tudi v odrasli dobi. Na tem področju je
bilo izpeljanih precej manj raziskav. Večinoma so se tej temi posvečali v skandinavskih
državah. V veliki populacijski retrospektivni raziskavi na Danskem so primerjali socialnoekonomske pokazatelje nedonošenih ljudi, rojenih med letoma 1974 in 1976. Ugotovitve so
pokazale, da težave ostajajo tudi v zgodnji odraslosti. (Kodrič, 2010) Kljub težavam večina teh
ljudi živi samostojno in so relativno dobro vključeni v družbo. V primerjavi z donošenimi
vrstniki pa v povprečju dosežejo nižjo stopnjo izobrazbe, imajo nižje dohodke in dvakrat
pogosteje prejemajo socialno pomoč.
Pogosto so vedenjske in učne težave otrok povezane in velikokrat ene spodbujajo
nastanek oz. poglabljanje drugih. Zato so jih raziskovalci s pomočjo staršev ocenjevali pri
nedonošenčkih že v obdobju dojenčka in malčka. Razdražljivost, hiperaktivnost, težavnost in
trmoglavost otrok so predstavljale eksternalizacijske vedenjske težave. Sramežljivost,
prestrašenost in negotovost pa so bile lastnosti internalizacijskih vedenjskih težav. Te
raziskave ugotavljajo, da se med nedonošenčki pogosteje pojavljajo eksternalizirane in
internalizirane vedenjske težave in motnje kot pri donošenih vrstnikih. Vedenjske motnje so
različno definirane glede na etiologijo nastanka in zanje se v različnih literaturah pojavljajo
različni termini. Govorimo o otrocih in mladostnikih s težavami v socialni integraciji, o otrocih
z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Termin vedenjske težave opisuje kot težavno ali
problematično vedenje, ki se pri posamezniku glede na pogostost in intenzivnost pojavlja v
različnih oblikah. O prisotnosti različnih vedenjskih motenj pri nedonošenčkih starši poročajo
že v obdobju malčka. Na ocenjevalnih lestvicah vedenja (Ocenjevalna lestvica vedenja za
otroke, Presejalni preizkus za odkrivanje avtizma pri malčkih) so nedonošenčki v 29 % spadali
v skupino otrok z internaliziranimi in v 13 % v skupino otrok z eksternaliziranimi vedenjskimi
težavami. V populacijski raziskavi Hille in sodelavcev (2001) so ugotovili, da so vedenjske
težave, ki so se pojavile pri nedonošenčkih z ekstremno nizko porodno težo, v različnih
kulturnih okoljih podobne. Tako je bila dokazana povezava med vedenjskimi težavami in
biološkimi mehanizmi, ki sodelujejo pri njihovem nastanku oz. razvoju. Starši nedonošenih
otrok v primerjavi z donošenimi vrstniki na podlagi Ocenjevalne lestvice vedenja za otroke
pogosteje poročajo o prisotnosti motenj pozornosti in mišljenja ter o težavah v medosebnih
odnosih. (Kodrič, 2010) Motnje pozornosti in hiperaktivnosti so lahko posledica možganskih
okvar in poškodb v prenatalnem in/ali perinatalnem obdobju. Te pa povzročajo težave pri
percepciji in procesiranju informacij, kar otežuje medosebne odnose. Zelo pogosto pa so
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starši nedonošenčkov še hiperprotektivni (tudi v smislu socialnih in komunikacijskih
interakcij), kar pa medosebne odnose z drugimi ljudmi še bolj otežuje. Po poročanju staršev
in glede na rezultate testov vedenja se pri nedonošenčkih pogosteje pojavijo internalizirane
vedenjske težave in motnje. Njihova prisotnost se povezuje s prisotnostjo nebesednih učnih
težav in težav v medosebnih odnosih. Ti otroci so pogosteje tudi žrtve medvrstniškega
nasilja. Internalizirane vedenjske težave se pogosteje kot pri donošenih vrstnikih pri
nedonošenčkih izražajo tudi z depresivnimi simptomi v mladostniškem obdobju.
Nedonošenčki z zelo nizko porodno težo pa v obdobju zgodnje odraslosti pogosteje
izkazujejo psihopatološke simptome v primerjavi z donošenimi vrstniki.
Domneva se, da je povezava med nedonošenostjo in internalizacijskimi ter
eksternalizacijskimi vedenjskimi težavami posredna, in sicer prek učinka prezgodnjega
rojstva na zdravje, na nedonošenčkove spoznavne sposobnosti in nevrogibalne funkcije. Po
ugotovitvah nekaterih avtorjev nevrogibalni primanjkljaji, ki so pogostejši v tej populaciji
otrok, povzročajo funkcionalno oviranost posameznikov v socialnih situacijah. (Kodrič, 2010)
Ti otroci so zato v medvrstniških interakcijah bolj previdni, vrstniki pa jih vse pogosteje
zavračajo. Kognitivne motnje posameznika pa so bolj povezane z motnjami pozornosti in
primanjkljaji pozornosti s hiperaktivnostjo. Prezgodnje rojstvo z vsemi možnimi
spremljajočimi zapleti tako predstavlja biološko osnovo za specifične kognitivne in
nevrogibalne primanjkljaje, ki so povezani z vedenjskimi in drugimi težavami nedonošenčkov
v otroštvu, mladosti in vse do dobe odraslosti.

1. 4. 4 Vplivi bioloških in okoljskih dejavnikov tveganja
Na nedonošenčkov nadaljnji fizični in psihološki razvoj ter na izraženost njegovih
razvojnonevroloških značilnosti vplivajo medsebojne interakcije bioloških (medicinskih) in
okoljskih dejavnikov. Biološke oz. medicinske dejavnike, povezane s prezgodnjim rojstvom, v
grobem ločimo v tri skupine. Prva je stanje nedonošenčka ob rojstvu, torej vsi parametri
(gestacijska starost, porodna teža, njuna medsebojna skladnost) patologije in ocene po
APGAR testih. Druga in tretja skupina se bolj nanašata na medicinsko oskrbo in njen rezultat.
Druga skupina dejavnikov je medicinski odziv oz. intervencija. Tretja skupina dejavnikov so
zdravstveno stanje nedonošenčka ob odpustu iz porodnišnice oz. bolnišnice ter pogostost in
trajanje kasnejših zapletov in hospitalizacij. Okoljske dejavnike pa razdelimo na skupino
dejavnikov širšega okolja (socialno-ekonomski status47 družine) in dejavnike bližnjega okolja
oz. družine. SES merimo z ravnjo izobrazbe staršev in zaposlitvenim statusom matere. Med
dejavnike bližnjega okolja pa sodijo značilnosti staršev, stres matere, interakcija med
otrokom in starši, življenjski dogodki, disfunkcionalnost v družini, stopnja podpore družini,
idr. Kadar so otroci izpostavljeni tako biomedicinskim kot okoljskim dejavnikom tveganja,
govorimo o dvojnem tveganju. Ob domnevi, da ne gre za ekstremne biološke dejavnike, ki
minimalizirajo učinek okolja, biološki dejavniki določajo, ali se bo določen deficit izrazil ali ne,
okoljski dejavniki pa določajo stopnjo njegove izraženosti. Fiziološki in psihološki razvoj
nedonošenčka sta v veliki meri odvisna od stimulativnosti okolja. V bolj stimulativnem okolju
kot se otrok nahaja, bolj lahko deloma kompenzira posledice možganske poškodbe in tako
dosega čim višje rezultate pri preizkusih spoznavnih sposobnosti. Praviloma velja, da so
perinatalni dejavniki povezani s telesnimi in senzornimi okvarami in nižjo stopnjo nizkih
intelektualnih sposobnosti. Za socialnogeografske dejavnike velja povezanost s čustvenimi,
govornimi in vedenjskimi težavami. Soodvisnost med biomedicinskimi in okoljskimi dejavniki
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pa je ključna pri nizkih intelektualnih sposobnostih lažje stopnje in specifičnih učnih težavah.
(Kodrič, 2010) Zgolj prezgodnji porod, ki je potekal brez obporodnih zapletov, s primerno
porodno težo nedonošenčka in brez zdravstvenih zapletov, ne pomeni nujno povečanja
tveganja razvojnih težav nedonošenčka in nima nujno neugodnih posledic na razvoj otroka.
Neugodne posledice so odvisne predvsem od relativne stopnje nevrološkega tveganja.
Raziskave, ki so proučevale učinek programov zgodnje obravnave nedonošenčkov, so
pokazale, da med vključenimi in nevključenimi nedonošenčki v programe zgodnje obravnave
v 1. letu niso ugotovili razlik. Pomembno višje rezultate in dosežke pa so vključeni
nedonošenčki v primerjavi z nevključenimi dosegali pri 2. in 3. letu starosti. Aylward (2004)
povzema, da je bil učinek intervencije programov zgodnje obravnave večji pri nedonošenčkih
z višjo porodno težo in pri tistih, katerih matere so imele višjo stopnjo izobrazbe. (Kodrič,
2010) Programi zgodnje obravnave, kot so obiski na domu, podporne skupine za starše,
vključevanje otrok v centre za spreminjanje njihovega razvoja in druge oblike pomoči
otrokom in njihovim družinam, staršem nudijo zadostne informacije, jim omogočijo
izobraževanje in podporo, ter jih opozarjajo na pomembnost čim zgodnejše intervencije.

1. 5 Rizična skupina
SSKJ pravi, da je rizičen: (rízičen, -čna, -o) prid. (í) publ. tvegan, nevaren: taka
odločitev, specializacija je rizična / zvišan krvni pritisk spada med rizične faktorje, ki ogrožajo
zdravje (SSKJ, n.d.).
Rizična skupina otrok je skupina otrok, ki je v večji meri ogrožena pred vplivom
določenih/posameznih faktorjev tveganja nanje. Prezgodaj rojeni otroci spadajo v rizično
skupino za specialno pedagoško obravnavo, ker nanje vplivajo enaki dejavniki tveganja za
fizično in psihološko oškodovanost ob in/ali po rojstvu, ki lahko vodijo do nastanka motenj v
razvoju. Posledice teh dejavnikov prezgodnjega rojstva se lahko pokažejo že zelo zgodaj na
različnih področjih otrokovega funkcioniranja. Proces biološke rasti in razvoja delimo na
obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let), obdobje zgodnjega otroštva (do šestih
let), obdobje srednjega in poznega otroštva ter obdobje mladostništva. Posamezno obdobje
se odlikuje po prevladujočih značilnostih in razvojnih mejnikih. Razvoj otroka poteka sočasno
in soodvisno na psihomotoričnem, kognitivnem in čustveno-socialnem področju. Je celovit
proces od rojstva do zrelosti, pri vsakem otroku poteka po zakonitostih razvoja, ampak
individualno. (Marjanovič Umek, Župančič, 2004) Razlike med vrstniki tako v telesnem kot
duševnem razvoju lahko opazimo že v zgodnjem otroštvu otrok brez posebnih potreb.
Zaskrbljujoča pa so večja odstopanja od pričakovanih razvojnih mejnikov na različnih oz.
posameznih področjih. Tako napredek kot tudi zaostanek na enem od področjih razvoja
povzroči podobno spremembo na preostalih dveh. To pa se najbolj izrazito odraža prav v
zgodnjih razvojnih obdobjih, saj takrat razvoj poteka najhitreje. Telesni razvoj se naglo odvija
že v prenatalnem obdobju, duševni razvoj pa je najhitrejši prav v obdobju prvih treh let
življenja. Do 3. leta tako prihaja do intenzivnih količinskih in kakovostnih sprememb v razvoju
otroka. (Marjanovič Umek, Župančič, 2004) Izrazitost in opaznost motenj in zaostankov v
razvoju je odvisno tudi od specifike, obsega in težavnosti posamezne motnje. Kadar so
blažje, jih pogosto opazimo šele na koncu zgodnjega otroštva, ob všolanju otroka, na
področju šolskega delovanja otroka. Tveganje za motnje v razvoju pri nedonošenčkih je večje
kot pri ostali populaciji novorojenčkov. Otroci z motnjami v razvoju potrebujejo čim
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zgodnejše odkrivanje in sledenje, ki zahteva hitro, učinkovito in celovito timsko vodenje
vsakega posameznega primera že v predšolskem obdobju. Motnje v razvoju pogosto vplivajo
na celotno funkcioniranje otroka, kar privede do posebnih potreb vzgoje in izobraževanja.
Pojmovanje nedonošenčkov kot rizične skupine otrok za specialno pedagoško obravnavo je
tako upravičeno in izraža težnjo po celostni obravnavi med seboj povezanih usposobljenih
strokovnih timov. Tako so lahko prisotne posledice zapletov nedonošenosti zmanjšane,
nedonošenčku in njegovi družini pa je nudena pomoč pri usposabljanju otroka za čim bolj
samostojno in aktivno življenje.
Zgodnja diagnostika in obravnava nedonošenčkov v obdobju dojenčka, malčka in v
zgodnjem otroštvu kot rizične skupine, omogoča presejanje rizične skupine in poveča
možnost detekcije teh otrok pred vstopom v šolo. Dojenčki, malčki, otroci v zgodnjem
otroštvu in njihovi starši imajo pravico do celovitega pristopa zgodnje pomoči, ki jim glede na
njihove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe omogoča pridobiti najbolj ustrezno
strokovno pomoč, ki jo zagotavlja tim različnih strokovnjakov. Zgodnja obravnava omogoča
različne pomoči neposredno otrokom in njihovim družinam ter obsega svetovanje, socialno
pomoč in varstvo, organizirane preglede, ocene in obravnave otrok pri različnih, a povezanih
specialistih.

1. 6 Zgodnja obravnava
1. 6. 1 Koncepti zgodnje obravnave
Zgodnja obravnava48 je v splošnem kompleksen sistem medicinskih, terapevtskih,
psiholoških, socialnih in specialno pedagoških postopkov za rizične predšolske otroke z
razvojnimi primanjkljaji, za njihove družine in širše socialno okolje, v katerem otrok biva in
deluje. Pri vzpostavljanju sistema postopkov pomoči tem otrokom in njihovim družinam je
potrebno sodelovanje različnih strok in disciplin. Prepleta se sodelovanje strokovnjakov s
področja medicine in zdravstva, psihologije, socialnega dela ter specialne in rehabilitacijske
pedagogike. V tem sodelovanju sta najpomembnejši predvsem dve področji, ki sta osnova za
sodelovanje in medsebojno dopolnjevanje strokovnjakov. To sta področje staršev oz. družine
in področje otroka. Ključni partner za uspešno, čim bolj kakovostno in učinkovito ZO so starši
oz. za čim boljši izid je potrebno aktivno sodelovanje družine. Zgodnja obravnava mora biti
družini otroka s posebnimi potrebami blizu, saj je družina otrokov prvi in primarni socialni
sistem, ki mu zagotavlja zadovoljevanje primarnih potreb in mu lahko nudi prve spodbude za
celostni razvoj od rojstva naprej. Tako kot so specifične posebne potrebe posameznega
otroka, so specifične tudi individualne življenjske posebnosti, zakonitosti in interakcije
znotraj posamezne družine. Strokovnjaki, ki želijo začeti in učinkovito nuditi pomoč ZO,
morajo zato načine, oblike, strategije pomoči in dela prilagoditi posebnostim družine. ZO se
mora prilagoditi tako otrokovim individualnim potrebam kot njegovemu življenju v
socialnem sistemu znotraj in tudi izven njegove družine. Najboljši možni izid programov ZO
so odvisni še od vrste drugih dejavnikov. Dejavniki vključujejo trenutne potrebe otroka in
njegove družine, starost otroka, razpoložljivost zahtevane/potrebovane pomoči, različne
zakonske, finančne in organizacijske ureditve za zagotavljanje storitev v zgodnjem otroštvu.
Z ZO se v evropskem prostoru srečujemo zadnjih dvajset do trideset let in ji posvečamo
posebno pozornost. Vse se začne pri pojmovanju posebnih potreb in odnosu do njih. V praksi
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so se v zgodovini srečevali prav z dvema pogledoma na posebne potrebe pri otrocih: z
medicinskim in s socialnim (sociološkim, socialnim in kulturološkim) pogledom.
Medicinski koncept je poznan že iz srednjega veka in v ospredje postavlja diagnozo
posameznika in njegovo bolezensko stanje. Tako je otrok diagnosticiran in njegov
primanjkljaj je viden in predstavljen kot problem, bolezensko stanje, ki potrebuje zdravilo.
Otrok in njegova družina sta pasivna prejemnika različnih uslug. (Globačnik, 2009) ZO se
začne prav na medicinskem področju, kjer se zaostanki v razvoju, motnje in ovire najprej
opazijo in diagnosticirajo. V tem modelu obravnave posebnih potreb otroka je dostopnost do
zagotavljanja pomoči ustreznih strokovnjakov, kot so logoped, specialni pedagog, socialni
delavec, zdravnik specialist, delovni terapevt, poseben prevoz itd. sicer omogočena, vendar
sta otrok in njegova družina pri tem pristopu pasivna prejemnika. Osnovne človekove pravice
niso kršene, vendar družine pogosto ne poznajo vseh svojih in otrokovih pravic, zakonske
ureditve in jim je nudena pomoč dolgoročno neuporabna.
V socialnem modelu je problem zaznan v širšem družbenem okolju. Le-to se ne
prilagaja manjšinam in prav tako ne posebnim potrebam posameznika. Zato sta v socialnem
konceptu otrok s posebnimi potrebami in njegova družina aktivna udeleženca, ki si aktivno in
enakovredno prizadevata za enakopravnost v družbi. Pri tem sodelujeta in se povezujeta z
zavezniki in enako mislečimi.
V Evropi se je v zadnjih dveh desetletjih oblikoval koncept pogleda na otrokove
posebne potrebe in invalidnost, ki temelji na prilagajanju ožjega in širšega otrokovega okolja.
Prilagoditve v okolju posamezniku omogočajo razvoj v samostojnejše in neodvisno življenje.
Koncept je podprla Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), dokument se imenuje
Mednarodna klasifikacija okvar, ovir in prizadetosti. V Sloveniji smo prevod klasifikacije dobili
leta 2008 in je prilagojena za otroke in mladostnike. (Globačnik, 2009) Z uvajanjem,
upoštevanjem in uporabo konceptov te klasifikacije v praksi se bodo v večji meri uveljavljali
socio-kulturni modeli, kjer bodo udeleženci v procesu prilagoditev imeli aktivnejšo vlogo.
Proces prilagajanja in sprejemanja posebnih potreb družbe omogoča tudi večje vključevanje
otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalno okolje, čemur pravimo inkluzivni
model. Nova perspektiva je tako tesno povezana s socialnim pristopom, ki temelji na
sistemsko-ekološkem pristopu, ki ga Porter (2002) opredeljuje kot pogled na otrokov razvoj z
holističnega, dinamičnega, transakcijskega in posamičnega vidika.
Holistični pristop temelji na medsebojni povezanosti vseh področij razvoja:
kognitivnega, jezikovnega, telesnega, socialnega in čustvenega področja.
Dinamični pristop je načelo “dobrega ujemanja”, ki predpostavlja, da se mora okolje
spremeniti glede na spreminjajoče se potrebe posameznika, če želimo omogočiti njegov
razvoj.
Pri transakcijskem modelu (Sameroff, Chandler, 1975) posameznikov razvoj spodbuja
dvosmerna in recipročna interakcija med otrokom in njegovim okoljem. Rezultat razvoja je
posledica nenehnega in dinamičnega medsebojnega delovanja otrokovega vedenja, odziva
staršev nanj in z okoljem povezanih spremenljivk. Vplivajo tako na otroka kot tudi na starše.
Posamični model poudarja, da sta znanje in razvoj posamična. Vsak posameznik gradi svoje
lastne, enkratne perspektive. (Globačnik, 2009)
Ti vidiki sistemsko-ekološkega pristopa nam omogočajo sistemski način analiziranja,
razumevanja in beleženja dogajanj otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v
družinskem in širšem okolju, v katerem živijo. Sistemsko-ekološki pristop je danes zelo
razširjen in ga v okviru ZO lahko pojmujemo kot najprimernejšega. Vendar kljub razpravljanju
in zavzemanju za najboljši model ZO otrok s posebnimi potrebami o jasni identiteti le-tega še
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vedno ne moremo govoriti. Zaplete se pri neenotnosti izhodiščnih interesov ter nalog
sodelujočih strokovnjakov in celih disciplin, primanjkovanju strokovnega kadra, delovnih
pogojih, nezadovoljivi finančni in zakonski ureditvi, pri nedefinirani vlogi staršev, ipd. To so
problemska vprašanja, katerih rešitve bi doprinesle k razvoju celotnega sistema zagotavljanja
zgodnje pomoči. V tujini velja praksa, da se v ZO vključi vse predšolske otroke, pri katerih so
opazna odstopanja od običajnega razvoja. Vse različne definicije ZO se strinjajo, da le-ta traja
od rojstva do petega oz. šestega leta starosti, torej do vstopa v šolo.
1. 6. 2 Definicije zgodnje obravnave
Guralick (2000) pravi, da je ZO sistem podpore družinskim vzorcem interakcije, ki najbolje
spodbujajo otrokov razvoj. Pomembne so transakcije med starši in otroki, otrokove izkušnje,
ki jih pridobiva v družini, in pomoči, ki jo starši dobijo z namenom, da se v največji meri
zagotovita otrokovo zdravje in varnost.
Shonkoff in Meisels (2000) ZO pojmujeta kot sestav multidisciplinarnih storitev, namenjen
otrokom od rojstva do starosti petih let. Njegovi glavni cilji so spodbujanje otrokovega
zdravja in blagostanja, razvijanje sposobnosti, zmanjševanje razvojnih zaostankov, blaženje
obstoječih ali nastajajočih invalidnosti, preprečevanje funkcionalnega poslabšanja,
spodbujanje vloge družine.
Po Blackmanu (2003) so cilji intervencije v zgodnjem otroštvu preprečiti ali do največje
možne mere zmanjšati telesne, kognitivne, čustvene omejitve in omejitve v virih majhnih
otrok z biološkimi ali okoljskimi dejavniki tveganja.
Dunst (1985) pravi, da je ZO kot oblika pomoči družinam majhnih otrok s strani članov
neformalnih in formalnih mrež socialne podpore, ki posredno in neposredno vplivajo na
delovanje staršev, družine in otrok. (Globačnik, 2009)
Po Beli knjigi pa je definicija ZO OPP zahteva po celovitem, meddisciplinarnem in
medresorskem pristopu na področjih diagnostike, pomoči in svetovanja družini in
strokovnim delavcem vrtca, spremljanja in evalvacije učinkov pomoči. (Krek, Metljak, 2011)
Po povzetku analize Evropske agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih
potreb in v skladu z novim predlaganim modelom ZO je bila sprejeta tudi skupna operativna
definicija ZO:
“ZO je nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so jim na voljo na njihovo
prošnjo v določenem obdobju otrokovega življenja ter pokrivajo vsakršne dejavnosti
posebne podpore, z namenom da:
• se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj,
• okrepi zmogljivost same družine in
• spodbudi socialna vključenost družine in otroka.”
(Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2010, Zgodnja
obravnava – napredek in razvoj 2005–2010)
Če povzamemo, je namen zgodnje intervencije čim zgodnejše vključevanje tima
strokovnjakov iz različnih strok v obliki pomoči otroku s posebnimi potrebami in njegovi
družini za aktivno premagovanje ovir. Uspešno sodelovanje vseh partnerjev je ključ do
otrokovega optimalnega razvoja, njegovega vključevanja v širšo družbo in do stabilizacije
družine.
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1. 6. 3 Cilji zgodnje obravnave
Cilji ZO so usmerjeni k otroku s posebnimi potrebami, njegovi družini in tudi v širšo
družbo. Cilj ZO v smislu usmerjenosti k otroku je predvsem preventiven. Z njo zmanjšujemo
psihološke, kognitivne, čustvene in druge ovire pri otroku pred vstopom v šolo (Blackman,
2003). Zato morajo biti pedagoške obravnave in terapije naravnane tako, da prispevajo k
razvijanju otrokovih pristojnosti, samodoživljanja in integraciji v širše socialno okolje. Za
otroke s povečanim tveganjem za nastanek razvojnih motenj oz. rizične skupine otrok, kot so
nedonošenčki, je zato potrebna čim zgodnejša detekcija, čim hitrejša preventivna
intervencija in longitudinalno spremljanje razvoja rizičnih otrok. V procesu nudenja pomoči
ZO je preprečevanje oz. preventiva pomemben del obravnave in eden njenih
najpomembnejših ciljev.
Simeonsson (1994) razlikuje tri ravni delovanja preventive od začetka vključevanja
otroka v obravnavo dalje. (Globačnik, 2009) V prvi stopnji (primarna preventiva) izločimo
nove primere otrok, ki v širši populaciji odstopajo v razvoju. Pogosto se te otroke opazi in
izloči na sistematskih pregledih pri zdravniku. Univerzalni ukrepi so kot rutinski pregledi,
namenjeni vsem otrokom in njihovim družinam. Selektivni ukrepi primarne preventive so le
za določen del prebivalstva, namenjeni najbolj ogroženim (nizek SES, priseljencem, ipd.).
Indicirani ukrepi pa se izvajajo pri posameznikih z že ugotovljeno stopnjo tveganja. Primarna
preventiva temelji na preprečevanju motenj in okoliščin, ki bi povzročale in spodbujale razvoj
zaostankov, motenj oz. ovir. Na drugi stopnji (sekundarna preventiva) se natančneje
prepoznajo in opredelijo problemi rizičnega otroka ter se začne zagotavljati pogoje za najbolj
optimalen nadaljnji razvoj. Cilj sekundarne preventive je zmanjševanje obstoječih primerov.
Tretja stopnja (terciarna preventiva) je stopnja izločanja prepoznanih komplikacij, ki
nastajajo v povezavi z ugotovljenim stanjem. Postavljajo se omejitve in možnosti za
nastajanje težjih odklonov oz. invalidnosti. (Globačnik, 2009)
Vendar pa pri posamezniku ne upoštevamo zgolj zdravstvenega stanja, temveč
moramo gledati tudi na njegovo ožje in širše okolje. V okviru preventivnih postopkov imajo
pomembno vlogo starši oz. družina kot ožje okolje in porodnišnica ter pediatrična služba,
kjer so otroci prvič zaznani kot rizični otroci ali otroci s primanjkljaji, ovirami oz. motnjami.
Cilji ZO, usmerjeni v družino oz. k staršem, imajo dve osnovni usmeritvi. Prva je strokovno
vodenje in svetovanje staršem. Predstavljene so jim pristojnosti, ki jih imajo glede
zadovoljevanja otrokovih posebnih potreb, kakšne in katere pravice imajo otroci in njihove
družine po zakonski ureditvi, motnje otroka, način, postopki, strategije in pripomočki pri
pristopanju k otroku, ter svetovanje in pomoč pri vzpostavljanju stikov z ostalimi strokovnimi
delavci. Druga usmeritev pa je pomoč staršem z vidika psihološkega svetovanja in
emocionalne opore. Torej pomoč staršem in celotni družini pri sprejemanju otroka in
njegovih posebnih potreb ter pri prilagajanju in soočanju z novonastalo situacijo.
Cilji ZO, usmerjeni v širšo družbo, temeljijo na inkluziji rizičnih otrok z razvojnimi
primanjkljaji v širše socialno okolje. S tem se želi doseči pripravljenost širše družbe pri
zagotavljanju ustrezne pomoči vsakemu rizičnemu otroku s posebnimi potrebami in njegovi
družini. Pomoč naj bi tako bila zagotovljena in dosegljiva vsaki družini, s tem pa bi se razvili
realni pogoji za vključevanje teh otrok v širše socialno okolje. V grobem so cilji zgodnje
obravnave:
• preprečevanje motenj s pomočjo preventivnih ukrepov,
• normalizacija obstoječe motnje,
• omilitev preostalih motenj,
• preprečevanje ali omilitev sekundarnih motenj,
32

•
•
•
•

preprečevanje ali omilitev stanja nemoči pri progresivnih motnjah,
vključevanje v skupino enako starih vrstnikov v redni ali razvojni vrtec,
zgodnja pomoč družini kot strokovno svetovanje, psihoterapevtska pomoč, ipd.,
oddaja otroka v rejniško družino ali ustrezno ustanovo, kadar je to v dobro otroka in/ali
njegove družine. (Novljan, 2000)

1. 6. 4 Vloga specialne in rehabilitacijske pedagogike v ZO nedonošenčkov
Specialna in rehabilitacijska pedagogika se ukvarja s problemi in izzivi edukacije na
področju oseb s posebnimi potrebami, ter ustrezno posreduje z metodami, strategijami
poučevanja in načini prilagajanja okolja. S specifičnostjo nedonošenčkov kot rizične skupine
za specialno pedagoško obravnavo je pomembna oz. nujna vpletenost specialnega pedagoga
v proces ZO nedonošenčkov. Tako kot že marsikje v tujini bi specialni pedagog moral delati
neposredno z otrokom. S konkretnim delom z otrokom specialni pedagog spozna otroka,
njegove sposobnosti, primanjkljaje in (posebne) potrebe. Pred vstopom v interakcijo z
rizičnim otrokom za ZO ali otrokom s posebnimi potrebami bi moral sodelovati s starši in
drugimi strokovnjaki ter biti obveščan o zgodovini, trenutnem stanju in napredku vsakega
posameznega otroka. Njegova bistvena naloga je sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in
evalvaciji programa v zgodnji (predšolski) obravnavi. Ob uspešnem sodelovanju z vpletenimi
strokami pa je specialni pedagog pomemben v vlogi obveščanja staršev o otrokovem stanju,
načrtih, ciljih, napredkih. Starše vodi, jim svetuje, jih seznanja z metodami in oblikami dela v
institucijah in doma, jim predstavlja zakonodajo in možnosti oblik obravnav in terapij. Na
podlagi mnenj zdravnikov, fizioterapevtov in drugih zdravstvenih delavcev in znanj o
primanjkljajih na področju učenja49 in razvojnih značilnosti bi moral specialni pedagog v
procesu ZO biti kompetenten priporočiti vrsto obravnave. Odločanje o ustreznem programu
za posameznika temelji na strokovnem mnenju usposobljenega tima različnih strokovnjakov
in na poročilu staršev. Odločitev je sprejeta na podlagi motenj otroka, ki se kažejo oz. so
izražene. Pomembno pa je, da starše sooči z realnimi rezultati in dosežki, tej jim pomaga pri
postavljanju čim bolj realnih pričakovanj. (Lah, 2009) Poleg konkretnega dela z otrokom, pri
katerem ugotavljamo razne razvojne zaostanke, je pomembno tudi delo s starši oz. družino.
Za uspešno sodelovanje in učinkovito ZO je potrebno, da starši otroka sprejmejo takšnega
kot je, se sprijaznijo s posebnimi potrebami, ki jih ima, in ga spodbujajo v razvoju. Specialni
pedagog bi prevzel vlogo terapevta, svetovalca in tudi podpornika. Vloga specialnega
pedagoga ni zanemarljiva pri prehajanju otrok med programi oz. v prelomnih trenutkih, kot
so vstop v oddelek vrtca, v osnovno šolo, srednjo šolo, itd. (Čelešnik, 2009) Vloga specialnega
in rehabilitacijskega pedagoga v ZO nedonošenčkov je torej uspešno koordiniranje in
organizacija izvajanja storitev pomoči v zgodnjem otroštvu. Slovenski specialni in
rehabilitacijski pedagogi zaradi pomanjkanja znanj na področju zgodnje obravnave OPP in
nevključenosti v že obstoječi model ZO nismo pripravljeni na takšno vlogo. Glede na
značilnosti in lastnosti vsakega posameznega nedonošenčka bi bilo potrebno ustrezno
povezati porodnišnico oz. bolnišnico z predšolskimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami,
logopedi in surdopedagogi, fizioterapevti in psihologi. Kot aktivne člane pa nujno vključiti
starše oz. celo družino.

49

Učenje gledano zelo široko, saj so otroci lahko zelo mladi.
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1. 6. 5 Ureditev in področja ZO v Sloveniji
Storitve pomoči ZO so namenjene rizičnim skupinam predšolskih otrok, ki imajo
povečano tveganje zaostanka oz. motenj v razvoju. Ti otroci specifične motnje in ovire kažejo
zelo individualno in odvisno od vrste motnje, ovire oz. primanjkljaja. Med skupine
predšolskih otrok s posebnimi potrebami prištevamo:
• otroke z motnjo v duševnem razvoju,
• slepe in slabovidne otroke,
• gluhe in naglušne otroke,
• otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,
• gibalno ovirane otroke in
• dolgotrajno bolne otroke. (Krek, Metljak, 2011)
Nedonošenčki spadajo v rizično skupino otrok s povečanim tveganjem motenj v razvoju na
več naštetih področjih, ki so odvisne od poteka nosečnosti, gestacijske starosti in porodne
teže novorojenca ter drugih pred-, med- in obporodnih dejavnikov. Razvojni zaostanki
nedonošenčkov se kažejo na različnih področjih, pogosto tudi v kombiniranih motnjah.
Nedonošenčkov neonatalni razvoj je zaradi nezrelosti organizma še toliko bolj odvisen od
takojšnje in hitre medicinske intervencije. Prvi stik z ZO otrok s posebnimi potrebami starši
pogosto doživijo v porodnišnici ali kasneje v razvojni ambulanti. Kadar pride do težav, se po
medicinskih pregledih določita diagnoza in terapija. Otrok se uvrsti v ustrezno skupino otrok
s posebnimi potrebami in šele s postopkom usmerjanja otrok s posebnimi potrebami se
otroku (nedonošenčku) zagotovijo ustrezen program in pogoji vzgoje in izobraževanja oz.
predšolskega varstva. Od postavitve medicinske diagnoze in do usmeritve v ustrezen
program lahko traja nekaj mesecev ali tudi več let.
Otroke, vključene v ZO, razdelimo v dve skupini. Prva je skupina rizičnih otrok, mlajših
od treh let, pri katerih pričakujemo nastanek ali razvoj trajnega zaostanka v razvoju na
različnih področjih (kognitivnem, gibalnem, senzornem, čustvenem področju in na področju
komunikacije). V drugi skupini so otroci s primanjkljaji, ovirami oz. motnjami v razvoju, ki
imajo izrazit in vidno opazen primanjkljaj (okvara sluha, vida, motnje v duševnem razvoju,
gibalna oviranost). (Globačnik, 2009) Obema skupinama otrok je potrebno zagotoviti zgodnje
odkrivanje, ustrezno diagnostiko in čim zgodnejšo vključitev v ustrezen vzgojno-izobraževalni
program s ciljno naravnanim in čim bolj naravnim vključevanjem otroka v okolje. (Novljan,
2000) Temu pravimo ZO otrok s posebnimi potrebami. ZO je naraven starševski interes in
pravica. Je tudi pravica otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega izobraževanja, do
posebne skrbi in do usposabljanja, vendar pa proces zagotavljanja te vrste pomoči zahteva
usposobljene strokovnjake iz različnih področij. Multidisciplinarno timsko delo vendarle še
vedno ni dovolj za zagotavljanje optimalnega izida, potrebna sta prizadevnost in aktivno
udeleževanje vseh partnerjev, vključno z družino. Strokovnjaki na področju ZO izpostavljajo,
da je v ta proces potrebno nujno vključiti vse dotične discipline: področje medicine in
zdravstva, vzgoje in izobraževanja, psihologije in socialnega varstva.
V Sloveniji na izvedbeni ravni še ni ustreznega, t.j. celostnega in učinkovitega, sistema
zgodnje obravnave, ki bi zajela vse skupine OPP, še posebej rizične skupine otrok. (Krek,
Metljak, 2011) Na različnih področjih so se v praksi šele začeli uvajati novi predlogi in
programi, ki se v sistem ZO vključujejo postopoma. Prav tako še niso uveljavljene enotne
definicije skupin OPP in rizičnih skupin otrok. Strokovna področja klasificirajo in razvrščajo
otroke s posebnimi potrebami po različnih ključih in z različnih perspektiv. Potrebni so
politični ukrepi na državni, regionalni in lokalni ravni, ki bi se zavzemali za poenotenje in
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povezovanje strokovnih področij ZO. ZO zaradi večanja potreb prejemnikov storitev in vedno
večje ozaveščenosti širše družbe o pomenu ZO rizičnih otrok in OPP postaja vedno
pogostejša tema javnih in strokovnih razprav.
Medicina in zdravstvo sta področji, ki se najprej srečata z zapleti in težavami otrok z
različni motnjami, ovirami oz. posebnimi potrebami, ki so vir bioloških in/ali okoljskih
dejavnikov tveganja. Z različnimi postopki, pregledi in razvojnimi testi lahko določena
odstopanja v fiziološkem in psihološkem razvoju določijo že zelo hitro. Pogosto so bolj zgodaj
vidna večja odstopanja, ki so posledica obsežnejših, večjih, težjih motenj ali kombinacije več
motenj z bolj izrazitimi specifičnimi znaki. Blažje motnje so lahko prikrite in ostanejo
neopažene do vstopa v širše socialno okolje, ali celo do vstopa v šolo. Področje medicine
otroke z razvojnimi težavami na medicinskem področju diagnosticira in spremlja s
sistematskimi in drugimi pregledi, testiranji (APGAR, Denverski razvojni presejalni test II,
itd.). Za optimalni začetek življenja vsakega posameznika je pomembna že preventiva v času
nosečnosti. Zdravstvena in tudi splošna preventiva sta ena od prednostnih ciljev ZO in se
izvajata v porodnišnicah, zdravstvenih domovih in v obliki patronažnih služb. Medicina in
zdravstvo tako izvajata skrb za zdravje žensk že pred prihodom novorojenčka na svet. Mrežo
javne zdravstvene službe določajo in zagotavljajo občine na podlagi kadrovskih standardov in
normativov. (Ul RS, št. 9/92) Organizirano odkrivanje, spremljanje, svetovanje in priprava
bodočih mater v nosečnosti je še posebej pomembna za rizične nosečnice. Medicina in
zdravstvo skrbita tudi za preprečevanje prezgodnjega poroda in njegovih zapletov ter za
hitro intervencijo ob prezgodnjem porodu. Tako lahko rečemo, da se ZO nedonošenčkov
začne že v obdobju pred rojstvom. Za novorojenčke s prirojenimi nepravilnostmi ali rizične
novorojenčke se takoj po porodu preventivna obravnava nudi že v porodnišnici.
Nedonošenčki so zaradi svoje nezrelosti v porodnišnici praviloma dlje časa, zaradi dodatnih
preiskav in opazovanj. Po odpustu iz porodnišnice je tej skupini otrok namenjena posebna
skrb, saj do dopolnjenega prvega leta s starši obiskujejo posebej njim namenjeno
posvetovalnico. V razvojnih ambulantah in posvetovalnicah za odkrivanje razvojnih motenj
uporabljajo metodo presejanja v obliki minimalnega nevrološkega pregleda. Pri zgodnjem
odkrivanju ima pomembno vlogo tudi patronažna služba, ki deluje na otrokovem domu, v
domačem okolju. Tukaj se otroci počutijo najvarneje, se odzivajo najbolj naravno in se tudi
najlažje učijo. Cilj obravnav patronažne službe na domu je svetovanje pri negi in oskrbi
otroka ter zagotavljanje zdravega psihofizičnega razvoja novorojenčka. Najpomembnejšo
vlogo pri zgodnjem odkrivanju motenj, ovir in primanjkljajev v zgodnjem otroštvu ima
pediatrična služba. Za zdravstveno varstvo in celostno obravnavo otrok in mladostnikov z
razvojnimi in drugimi motnjami v Sloveniji skrbijo razvojne ambulante v zdravstvenih
domovih, splošnih bolnišnicah in v zasebnem zdravstvu. V osnovnem zdravstvu je dejavnost
zgodnje obravnave na primarnem in sekundarnem nivoju. Na primarnem nivoju se izvajata
osnovno razvojno prebiranje vse populacije in preventivna mentalno-higienska dejavnost, ki
sta opisana zgoraj. Pod dejavnosti sekundarnega nivoja pa spadata sledenje razvojno rizičnih
otrok ter obravnava otrok z razvojnimi motnjami. Obravnava otrok in mladostnikov z
razvojnimi motnjami naj bi zajemala populacijo od rojstva do 18. leta starosti. Začne se s
prvim sistematskim pregledom dojenčka pri pediatru v 1. mesecu v zgodnjem otroštvu, ki še
spada pod primarno preventivo. V poznejšem obdobju v otroških dispanzerjih izvajajo
preventivne sistematske preglede tri- in petletnikov. Ti so pomembni, saj preverjajo
ujemanje razvojnih mejnikov z vrstniki in vsebujejo tudi psihološki in logopedski pregled
(ponekod samo pregled petletnih otrok). S presejalnimi postopki se ugotavlja otrokov
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duševni, osebnostni in govorno-jezikovni razvoj. Celostna skrb za predšolske otroke z
motnjami v razvoju se uveljavlja v otroških dispanzerjih, razvojnih ambulantah in
mentalnohigienskih centrih po Sloveniji. Razvojne ambulante in centri niso enakomerno
razporejeni in dostopni v vseh regijah države. Prav tako ni standardizirana dejavnost (storitve
ZO) vseh centrov.
Stalna strokovna skupina za predšolske otroke z motnjami v razvoju je sestavila
predlog o širitvi celostne ZO, v katerem naj bi bilo zagotovljenih 20 strokovnih timov. V
predlogu so standardi, vendar se je pri izvedbi vzpostavljanja mreže proces širjenja celostne
ZO ustavil. Mreža timov za obravnavo na sekundarnem nivoju je sestavljena
multidisciplinarno za zagotavljanje celostne pomoči otrokom in njihovim družinam. Tim
sestavljajo specialist razvojne medicine (1), klinični psiholog (1), razvojni nevrofizioterapevti
(3), delovni terapevt (1), logoped (2), specialni in rehabilitacijski pedagog (1), višja
medicinska sestra (1), socialni delavec (1) na populacijo 20–23.000 oseb, ki potrebujejo
storitve ZO. Poleg tega so potrebni še specialisti za specifične motnje in zunanji sodelavci:
ortoped, okulist, otolog, fiziater in psihiater. (Povzetek predloga stalne strokovne skupine za
rehabilitacijo otrok z razvojnimi motnjami, Zavrl, 2009) Strokovni tim deluje predvsem na
sekundarnem nivoju, sodeluje po potrebi, delno deluje tudi na primarnem nivoju. Na predlog
zdravnika specialista je predšolskim otrokom pravica do svetovalne storitve kot dodatne
strokovne pomoči zakonsko zagotovljena že pred uvedbo postopka usmerjanja v obsegu
največ 2 ur mesečno. Na začetku procesa ZO je za učinkovito načrtovanje, izvedbo in
evalvacijo programa in storitev potrebno opredeliti diagnozo oz. diagnostično oceno
posameznega otroka z motnjo v razvoju. Diagnostična ocena mora biti timska in
funkcionalna, pri ocenjevanju, ki predstavlja osnove individualiziranega programa, pa morajo
biti poleg strokovnjakov vključeni tudi starši, širša družina, vzgojitelji, ipd. Pobudo za
vstopanje v postopek diagnosticiranja motenj, ovir in primanjkljajev predšolskega OPP lahko
poda izbrani zdravnik pediater ali svetovalna služba v vrtcu. Za prvi obisk se odločijo starši
sami. Pediater po potrebi izda napotnico za kliničnega psihologa.
Na področju psihologije in psihoterapevtske pomoči klinični psihologi in pedopsihiatri
delujejo v okviru zdravstvenih dispanzerjev in svetovalnih centrov. Opravljajo diagnostično,
svetovalno, korektivno in terapevtsko delo. Delujejo na individualni, skupinski in družinski
ravni, vendar psihološka obravnava ni vključena v storitve ZO kot del vsake obravnave. Starši
in OPP imajo pravico do dostopanja do teh storitev na predlog zdravnika ali na lastno
pobudo. Zaradi neozaveščenosti se malo staršev samovoljno odpravi na pregled k psihologu.
Pogosto so ekstremna odstopanja v psihološkem, čustvenem in vedenjskem razvoju
predšolskega otroka moteče šele, ko otrok vstopa v širše, bolj zahtevno okolje. Za ostale
strokovnjake (logoped, specialni pedagog, fizioterapevt, itd.) pediater izda delovne naloge.
Lahko pa se izda delovni nalog za timsko obravnavo, po katerem se otrok zvrsti na pregledih
pri vseh zahtevanih strokovnjakih. Proces lahko traja več mesecev, odvisno od
razpoložljivosti strokovnjakov in obsežnosti potrebovane diagnostike. Po določeni
diagnostični oceni se strokovni tim dogovori o nadaljnjem delu, obravnavi in terapiji, ki jo
otrok potrebuje. Starši so obveščeni o ugotovitvah, predlogih in oblikah pomoči in so
vključeni v sodelovanje s strokovnim timom, po potrebi z zunanjimi strokovnjaki in
ustanovami (vrtci, centri za socialno delo, zavodi, itd.) pri diagnostičnem ocenjevanju in
kasnejšem spremljanju otroka. (Vajagič, 2010)
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V socialnem varstvu prihaja do sprememb, ki se v sistem ZO vpeljujejo postopoma.
Na podlagi dokumenta “Svet po meri otrok”, ki vključuje Deklaracijo, Poročilo o napredku ter
Akcijski načrt (Program aktivnosti) za zaščito in razvoj otrok ter mladine v 21. stoletju je pod
okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter drugih odborov nastal Program
za otroke in mladino 2006–2016. Po sprejetju Resolucije o temeljih oblikovanja družinske
politike leta 1993 je to prvi dokument, ki bo zapolnil vrzel na področju integracije subjekta
otroka, mladine in družine kot celote na področju socialnega varstva. Nosilci programa so si
zadali več ciljev na različnih področjih uresničevanja otrokovih in mladostnikovih pravic v
praksi. Eno od področij so tudi otroci s posebnimi potrebami.
Cilji Programa za otroke in mladino 2006–2016 na področju OPP:
1. “Temeljni cilj je sistemski pristop pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami, ki upošteva
vse podsisteme in interakcijo med njimi (otrok, družina, šola, socialne in zdravstvene
institucije, lokalne skupnosti, ipd) …”
2. “Omogočiti vsem otrokom s posebnimi potrebami celovito zgodnjo obravnavo kot temelj
za njihov uspešen razvoj in kakovostno življenje.”
3. “Oblikovati ne le številčni pregled otrok s posebnimi potrebami, temveč tudi zagotoviti
njihovo individualno obravnavo, kot jo določa zakon, in predvideti ukrepe za vsakega
posameznega otroka.”
4. “Vplivati na sistemske dejavnike in usposobiti sistem vzgoje in izobraževanja, ki bo
omogočil učinkovito učenje učencev s posebnimi potrebami (vključeni tudi varovalni
mehanizmi za prilagajanje in preprečevanje šolske neuspešnosti) ter zagotovil celoten
kontinuum vzgojnih in izobraževalnih programov (od zgodnje obravnave do usposabljanja za
delo in od manj podpornih oblik do vključevanja v redne šole).”
Program predstavlja tudi predvidene strategije reševanja oz. uresničevanja ciljev.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mora pristopiti k spremembam in
dopolnitvam Zakona o socialnem varstvu tako, da bodo zavodi postali centri strokovne
podpore. Delovanje zavodov, ki vključujejo OPP, naj bi bilo namenjeno tudi otrokom, ki niso
v zavodskem varstvu. Zavodi morajo zagotavljati mobilno službo, biti odprti za okolje in so v
strokovno podporo strokovnjakom, ki delujejo v okolju in razvijajo občasne oblike skrbi za
otroke s posebnimi potrebami. S tako opredeljeno vlogo zavodov bi se okrepil proces
“deinstitucionalizacije” oziroma pluralizacije oblik pomoči in podpore, za OPP in njihove
družine bi se povečale tudi možnosti izbire. Pristojnosti ministrstva so priprava celovitega
programa operacionalizacije Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, poenotenje
in kadrovsko dopolnjevanje zdravstvene oskrbe otrok s posebnimi potrebami in vzpostavitev
sistemov povezovanja različnih institucij, ki tem otrokom in njihovim družinam zagotavljajo
pomoč v obliki ZO. Zakon o celoviti ZO vseh otrok s posebnimi potrebami in druga področna
zakonodaja morata vsem OPP sistemsko zagotoviti pogoje za celovito zgodnjo obravnavo v
Sloveniji. Celovita ZO vključuje zgodnje odkrivanje in usklajeno ZO otroka in družine s strani
različnih strokovnjakov. Socialno varstvo stopa tudi na področje izobraževalnega sistema,
kjer zagotavlja stalno strokovno usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih
delavcev, kot tudi stalno usposabljanje članov komisij za usmerjanje in za odgovorne naloge
v zvezi z usmerjanjem OPP. Potrebno je povezovanje in sodelovanje socialnih delavcev z
drugimi strokovnjaki sodelujočih disciplin in prav tako sodelovanje s starši oz. družino OPP.
Skrb socialnega varstva je tudi zagotavljanje ustrezne zdravstvene in terapevtske oskrbe
(fizioterapijo, delovno, logopedsko terapijo) OPP ob pedagoški pomoči, tudi tistim, ki niso
vključeni v zavod. Centri za socialno delo in socialni delavci aktivno sodelujejo pri oddaji
predšolskih OPP v vzgojne zavode in rejništvo.
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Med psihosocialne sovplivajoče vzroke nastopa prezgodnjega poroda in s tem
nedonošenosti pogosto štejemo nizek SES nosečnice in njene družine. Zato je sodelovanje
centrov za socialno delo v preventivnem varovanju zdravja nosečnic ter urejanju družinskega
življenja takoj po rojstvu nedonošenčka družinam z nizkim SES velikega pomena.
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami50 vzgoja in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami temeljita na ciljih in načelih:
• zagotavljanja največje koristi otroka,
• celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja,
• enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
• vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike
pomoči,
• individualiziranega pristopa,
• interdisciplinarnosti,
• ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega
razvoja,
• čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
• takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in
izobraževanja,
• vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,
• organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, in
• zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.
Otroci s posebnimi potrebami51 so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami. Potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne
programe vzgoje in izobraževanja. (UL RS, št. 58, 2. in 4. člen, 2011) ZO na področju vzgoje in
izobraževanja se začne s postopkom usmerjanja OPP v ustrezen program. Medicinska
diagnoza otroka s specifičnimi razvojnimi odstopanji ali fiziološkimi težavami okvirno uvrsti v
skupino OPP. Diagnostično oceno strokovni tim opredeli v sodelovanju s strokovnjaki z več
področij, usmeritev in izvajanje ustreznega programa za posamezno motnjo, oviro,
primanjkljaj oz. posebne potrebe otroka pa je v večini delo področja vzgoje in izobraževanja.
Na področju zgodnje diagnostike se kažejo spoznanja, da je nekatere izmed motenj težko
zanesljivo in veljavno napovedati, zato je umestitev otrok v prvem starostnem obdobju v to
skupino nezanesljiva in tvegana. To velja zlasti za motnjo v duševnem razvoju pri dojenčkih in
malčkih. Manj tvegani in bolje merljivi sta ocena in napoved motnje v duševnem razvoju pri
otrocih v zgodnjem otroštvu (v drugem starostnem obdobju) in pri starejših otrocih.
Smiselno bi bilo posebej določiti skupine OPP za starost otrok do šestega leta starosti
(0–3 let in 3–6 let). Prav tako bi bilo za skupino rizičnih otrok bolj utemeljeno uvesti skupino
otrok s pomembnim odstopanjem od značilnega razvoja, ki bi nadomestila vse druge skupine
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ul RS, št. 58/2011). V nadaljevanju ZOUPP.
V nadaljevanju s krajšavo OPP.
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OPP v obdobju od rojstva do treh let. Pri dojenčkih in malčkih, ki so ob rojstvu ali v
najzgodnejših razvojnih obdobjih vodeni kot rizični otroci oz. otroci s tveganji v razvoju, je
zaradi oteženosti izvajanja diagnostike težko zanesljivo in veljavno napovedati, kako se bodo
težave v nadaljnjem razvoju razvijale in razvile. Določeni znaki in značilnosti razvojnih
zaostankov so vidni le z daljšim spremljanjem otrokovega razvoja. Določene primanjkljaje,
ovire oz. motnje (npr. slepoto, gluhoto, gibalno oviranost, ipd.) je mogoče ugotoviti z
ocenjevanjem s pomočjo razvojnih preizkusov, ki vključujejo mere oz. kriterije razvoja na
različnih področjih (npr. gibalnem, zaznavnem, spoznavnem, govornem). V takih primerih je
utemeljeno, da se to zapiše v odločbo o usmeritvi, s čimer otroku zagotovimo ustrezno
pomoč. Po tretjem letu starosti lahko otroka praviloma umestimo v prej navedene skupine
OPP, vendar pa moramo pri tem upoštevati diferencialno diagnostiko.
ZO dojenčkov, malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu (do 6. leta starosti) je
utemeljena v sodobnih konceptih otroštva. Ti v zgodnjih obdobjih še posebej izpostavljajo
hitre količinske in kakovostne spremembe v razvoju, ki so povezane predvsem z nevrološkim
razvojem ter z bolj občutljivim in natančnim prepoznavanjem bioloških in socialnih
dejavnikov tveganja v razvoju.
Predšolski OPP imajo po 5. členu ZUOPP zakonsko zagotovljeno možnost vzgoje in
izobraževanja po programih:
– program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojen program za predšolske otroke. (UL RS, št. 58, 5. člen, 2011)
V Sloveniji organizacijsko in vsebinsko načrtno povezanih vrtcev (in šol), ki bi
prestavljali mrežo potrebnih institucij za OPP, še ni. (Krek, Metljak, 2011) Določene
prilagojene programe izvajajo specializirane šole ali zavodi. Glede na obstoječo zakonodajo
se OPP vključuje v programe vzgoje in izobraževanja v vrtcih le na podlagi izdane odločbe o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Predšolski OPP se v ustrezni program usmerjajo
glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj.
Začetek postopka usmerjanja OPP je vloga – pisna zahteva staršev oz. skrbnikov. V
primeru, da se starši oz. zakoniti zastopniki ne strinjajo ali ne želijo vložiti zahteve za
postopek usmerjanja, lahko predlog za začetek postopka podajo tudi vzgojno-izobraževalne
ali zdravstvene ustanove, socialni ali drugi zavodi, če presodijo, da je usmeritev potrebna in v
dobro otroka, ki je vključen vanj. Kadar se postopek ne začne na zahtevo staršev, se zahteva
za začetek postopka usmerjanja vroči tudi njim. Vlagatelj zahteve za začetek usmerjanja
mora pisni zahtevi za usmerjanje priložiti razpoložljivo strokovno dokumentacijo. Vloži se na
območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega
prebivališča OPP. Postopek usmerjanja je uveden, ko Zavod RS za šolstvo prejme popolno
zahtevo za začetek. Zahteva se lahko vloži pred vpisom in tudi v času vključenosti v
(predšolske) vzgojno-izobraževalne programe. Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v
obdobju šestih mesecev od dneva uvedbe postopka. V tem času pridobi vso strokovno
dokumentacijo, v kolikor ta ni priložena, kamor prištevamo zdravstvena, psihološka,
specialno pedagoška, socialna in druga poročila. Pri vodenju postopkov usmerjanja OPP je
pomembno sodelovanje s starši, vrtci, šolami in zunanjimi institucijami. Postopke usmerjanja
vodijo višji svetovalci za vodenje postopkov usmerjanja OPP, ki starše ob začetku seznanijo s
potekom postopka, s pravicami in zakonskimi podlagami. Komisija za usmerjanje prve
stopnje na podlagi razpoložljive dokumentacije, pregledov in razgovorov izda strokovno
mnenje, kjer predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje in izobraževanja ali pa ugotovi,
da usmeritev ni potrebna. V strokovnem mnenju je opredeljena vrsta in stopnja
primanjkljaja, ovire oz. motnje. Na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb
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otroka je podan predlog usmeritve OPP v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Strokovno
mnenje vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi
predpisi. Komisije za usmerjanje delujejo v senatih, ki jih določi predsednik komisije glede na
vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje OPP. Komisije so v sestavi treh članov:
specialni in rehabilitacijski pedagog ustrezne smeri, psiholog in specialist pediater ali
specialista pedopsihiater oz. specialist šolske medicine. Pred izdajo odločbe Zavod RS za
šolstvo ugotovi, ali lahko vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega bo OPP vključen, izpolnjuje
pogoje za sprejem otroka oz. za izvajanje programov, povezanih s posebnimi potrebami
otroka.
“OPP se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju otrokove
dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja standardov znanja, etiologije in
prognoze glede na otrokove primanjkljaje, ovire oz. motnje ter ob upoštevanju kriterijev za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami.”
(UL RS, št. 58, 20.a člen, 2011)
Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na
podlagi strokovnega mnenja, ki ga je pripravila komisija za usmerjanje prve stopnje. Če se
otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo odloči o:
– vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka,
– programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja,
– vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil,
– datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod,
– obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,
– pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni,
– začasnem ali stalnem spremljevalcu,
– zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
– roku preverjanja ustreznosti usmeritve,
– pravicah, za katere tako določa poseben zakon. (UL RS, št. 58, 2011)
Starši oz. zakoniti zastopniki so predšolskega OPP dolžni vključiti v vrtec ali zavod v
skladu z dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o
usmeritvi ni določeno drugače. Vrtec oz. zavod, v katerega mora biti OPP vključen, mora OPP
vključiti. Vstop v vrtec mora biti za vsakega posameznika prijazno, spodbudno in aktivno
okolje. Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljšanje
kakovosti družinskega življenja in ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in
duševnih sposobnosti. (Vajagič, 2010) Vrtec postane drugo najpomembnejše okolje v
življenju malčka oz. otroka. OPP je tako kot njegovi zdravi vrstniki sposoben učenja in
napredka na vseh razvojnih področjih, zato ga ne izvzemamo iz nobenega področja življenja v
vrtcu. Vsi otroci v vrtcu so aktivni in dejavni na področjih razvoja in učenja v predšolskem
obdobju, skrbi zase (počitek, hranjenje, higiena), odnosov med vrstniki, med otroki in
odraslimi in na področju socialnega učenja. Glede na posameznikov razvoj je ob
odgovarjajoči osebni pomoči in drugih vrstah pomoči zagotovljeno polno in aktivno
sodelovanje z drugimi otroki v oddelku, so- in samoodločanje o svojem življenju in razvijanje
interesov. Zato se splošni cilji predšolske vzgoje OPP ne razlikujejo od ciljev vzgoje vrstnikov
brez težav v razvoju. Za vzgojo predšolskih OPP so poleg vseh načel iz kurikuluma za vrtce
pomembna še: načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program predšolske vzgoje, načelo
interdisciplinarnosti, načelo integracije/inkluzije, načelo individualizacije, načelo celovitosti,
načelo kontinuiranosti programov in načelo timskega dela. (Bahovec in drugi, 1999)
Primanjkljaji, motnje oz. ovire in njihove posledice so le ena od značilnosti otroka, ki jih
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morajo odrasli v vrtcu prepoznati in upoštevati pri vsakodnevnem načrtovanju in izvajanju
vzgojnega dela. Odstopanje v razvoju sposobnosti otrok se kaže v obsegu in v kakovosti
dosežkov. Dosežki in izdelki OPP so poleg stopnje in vrste motnje odvisni tudi od spodbud, ki
jih je otrok deležen iz okolja. Pomembno je omogočanje razvoja pozitivne samopodobe
otroka v skupini, dostopa do raznovrstne ponudbe materialov in sredstev ter umika v
zasebnost. Tako bo OPP lahko deloval v interakcijah z drugimi osebami, objekti in situacijami,
izbiral njemu bližnje dejavnosti in načine, imel bo možnost izbire ožje ali širše igralne skupine
in bo dosegal uspehe in osebne potrditve. Vzgojitelj in strokovni delavec je OPP v pomoč pri
vključevanju med vrstnike v oddelku in pri enakovrednem sodelovanju pri igri in delu. Skuša
tudi ugotoviti vzroke morebitnih otrokovih stisk in težav ter se trudi, da otrokove težave
omili ali odpravi. Pri tem ne sme prezreti potreb preostalih otrok v oddelku in mora biti
pozoren na ugodno klimo v oddelku. (Čas, Kastelic, Šter, 2003) V proces pomoči OPP vstopa
pri neposrednem vsakodnevnem delu z njim, pri sodelovanju s starši in z različnimi
strokovnjaki. Program dela po potrebi prilagaja specifičnim potrebam posameznega OPP,
realizira del individualiziranega programa v oddelku in kontinuirano spremlja otrokov
napredek glede na raven dosežkov in stopnjo socializacije v oddelku. Vključitev OPP v
oddelek vrtca pogojuje zagotavljanje neposredne pomoči otroku, pomoč in svetovanje
vzgojiteljem in staršem s strani defektologa oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga.
Defektolog dela oz. pristopa k OPP neposredno v oddelku ali/in individualno – odvisno od
otrokovih sposobnosti, potreb, težav oz. motenj. Pogosto izvaja dodatno strokovno pomoč.
Izvajanje programov ZO za predšolske otroke izhaja iz povezovanja različnih pristopov, ki
omogočajo čim bolj individualno obravnavo, hkrati pa prispevajo k sproščenemu vzdušju v
oddelku in uveljavljanju posameznikovih pravic v kontekstu celotne skupine in vrtca.
Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih skupinah, otroci od 1. do 3. leta in otroci stari 3
do 6 let oz. do vstopa v šolo. Oddelki so lahko starostno homogeni, heterogeni ali
kombinirani. Omogočeno je prehajanje med oddelki in programi ter so tako navzoči tudi v
rednih oddelkih vrtca. Vzgoja je usmerjena na pozitivne lastnosti in sposobnosti vsakega
posameznega otroka. Z vključevanjem OPP v vzgojno-izobraževalne programe se posredno
vključujejo tudi v širše socialno okolje, kar pa jim omogoča razvoj njihovih zmožnosti ter
sprejemanje in priznavanje njihove drugačnosti in posebnih potreb. (Kastelic, 2000) Vrtec je
tako za zdravega malčka kot tudi za OPP prvi vstop v novo, širše okolje. Za OPP je hkrati šok
in podpora, ki vpliva na razvoj malčkov. Skupna predšolska vzgoja je sestavljen proces, ki
deluje obojestransko. Oboji, OPP in zdravi vrstniki, se sprejemajo in navajajo drug na
drugega. S strokovno pomočjo se razvija strpnost, teži k obvladanju novega znanja,
spretnosti, sposobnosti in pa tudi k razvijanju interesa, pozitivne samopodobe in dobrih
socialno-emocionalnih odnosov.
Glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb se lahko prilagodita organizacija in način
izvajanja programa, zagotovi se dodatna strokovna pomoč. Med drugim jih določa
individualiziran program posameznega otroka. Individualizirani program52 je načrt
individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega
otroka oz. učenca. Je osnovno vodilo vzgojiteljev, učiteljev in staršev pri zadovoljevanju
posebnih potreb otroka. Prilagojen je potrebam posameznega otroka in je zanj enako
pomemben kot učni načrt ali kurikulum za vrtce. Vsebuje uravnoteženo in celovito oceno
otrokovega funkcioniranja in njegovih razvojnih potreb na kognitivnem, motoričnem in
socialno-emocionalnem razvojem področju. Cilj IP za predšolske OPP v vrtcu je predvsem
opredeliti prilagoditve poučevanja, ki so izražene v ciljih, skladnih z dosežki OPP v razvoju
52

V nadaljevanju IP.
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kognitivnih procesov in socialne kompetentnosti. (Krek, Metljak, 2011) Pri izvajanju IP se
upošteva Izvedbeni kurikulum vrtca in oddelka. IP prilagajajo tekočim vsebinam in
dejavnostim ter otrokovemu odzivu. Potrebno je slediti ciljem, ki lahko prispevajo k
otrokovemu potencialnemu razvoju. Za OPP se načrtujejo dejavnosti, ki zahtevajo in
omogočajo multisenzorno učenje, preizkušanje in trening senzorne integracije, spodbujanje
usmerjene pozornosti, poslušanja, razumevanja in izražanja, spodbujanje lastne aktivnosti,
samostojnosti in razvijanje notranje motivacije. (Bahovec in drugi, 1999)
Dodatna strokovna pomoč53 OPP se lahko v programih vzgoje in izobraževanja OPP
izvaja v vrtcih kot pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj ali svetovalna
storitev. Izvaja se individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka vzgojnoizobraževalne ustanove. V okviru IP se prilagaja vsebina, organizacija in način izvajanja
posameznega programa, prilagajajo se tudi prostor in pripomočki. Prilagojen program za
predšolske otroke izvajajo javni vrtci v razvojnih oddelkih, javni vrtci oz. enote vrtcev, ki so
ustanovljeni/organizirani za izvajanje teh programov, javni zavodi za vzgojo in izobraževanje
OPP in javni socialnovarstveni zavodi. DSP izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog
(ustrezne smeri), logoped, socialni pedagog, fizioterapevt, ipd. Sodeluje pri diagnosticiranju,
načrtovanju, izvajanju in evalviranju IP. Njegove naloge v okviru DSP so:
• sistematična individualna pomoč s ciljem razvijati psihofizične sposobnosti OPP,
• ozaveščanje okolice in s tem ustvarjanje strpnejših odnosov do OPP,
• sodelovanje pri zagotavljanju ustreznih pogojev v vrtcu (prostor, igrače, oprema ...),
• sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci, ki otroku nudijo dodatno strokovno pomoč,
in z odraslimi, ki otroku nudijo fizično pomoč v vrtcu,
• povezovanje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, pomoč pri prepoznavanju značilnosti
OPP, posledic težav oz. motenj in ovir v razvoju,
• svetovanje vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev pri postopkih dela z OPP in s
pripomočki,
• seznanjanje staršev o vsakem napredku OPP,
• svetovanje staršem o delu in igri z OPP doma tako, da staršev in otroka dodatno ne
obremenjuje, in priporočanje ustrezne opreme in igrač,
• ozaveščanje staršev o možnostih vključevanja družine v združenja, društva,
• spremljanje razvoja OPP skupaj s strokovno skupino vrtca, v soglasju s starši in drugimi
zunanjimi strokovnimi delavci, preverjanje in prilagajanje ustreznosti programa glede na
njegov napredek,
• organiziranje različnih oblik izobraževanja za strokovne delavce vrtcev in starše,
• sodelovanje s širšim okoljem pri organizaciji in zagotavljanju pomoči, razumevanju
problematike otroka in njegove družine. (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi
potrebami, 2003)
Glede na potrebe in interese OPP in njegovih vrstnikov ter glede na objektivne okoliščine,
izvajalec DSP delo z otrokom izvaja na različne načine z multisenzornim pristopom.
Mobilna specialno pedagoška služba oz. pomoč se je začela širiti in intenzivneje
uporabljati v praksi v začetku 90. let. Že v 80. letih so strokovne institucije, ki so nudile
strokovno pomoč otrokom s primanjkljaji, motnjami ali ovirami sluha, govora, vida in
gibanja, čutile potrebo po mobilni službi in jo tudi uvedle. Prav tam so bili zaposleni prvi
mobilni specialni pedagogi, ki so nudili strokovno pomoč učencem z učnimi težavami v
53
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večinskih osnovnih šolah. Po sprejetju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami leta
2000 se je potreba po mobilnih specialnih pedagogih zelo povečala. (Lozar Šömen, 2006)
Mobilna specialno pedagoška pomoč poteka v obliki mobilne službe po celi Sloveniji in je
namenjena OPP, ki so vključeni v redne oddelke v vrtcih. Mobilni specialni pedagogi so na
voljo več vrtcem, kjer izvajajo DSP, ki je čim bližje v otrokovem okolju in čim bolj dostopna. S
spodbujanjem razvoja in skrbi za ustreznost pogojev predšolske vzgoje in izobraževanja OPP
aktivno izvajajo storitve programov ZO. Z vstopanjem v redne oddelke presegajo fizično
integracijo in spodbujajo inkluzijo. Za mobilno specialno pedagoško pomoč je tesno
sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, svetovalnimi delavci in drugimi
delavci vrtca, s starši in družinami, z vodstvom vrtca, z zunanjimi ustanovami, društvi in
drugimi zunanjimi strokovnjaki še pomembnejše. Zaradi nestalne prisotnosti mobilnega
specialnega pedagoga imajo sprotno podajanje povratnih informacij, komuniciranje in
prilagajanje še dodatno težo za uspešno delo. Mobilni specialni pedagog izvaja DSP v vrtcih, v
zavodih in na domu za OPP z odločbami o usmeritvi in na podlagi priporočil, ki jih izdajo
razvojne ambulante.
Predšolski otrok, ki je vključen v večinski vrtec in/ali ima pravico prejemanja DSP po
odločbi, ima lahko v tednu največ tri ure DSP, ki jih izvaja mobilni specialni pedagog. Izvajajo
se lahko v skupini, individualno ali v manjši skupini vrstnikov. Strokovnjaki delajo neposredno
z OPP in vodijo potrebno predpisano dokumentacijo.
Razvojni oddelki predšolske vzgoje so manjši vrtčevski oddelki (normativ do 6 otrok),
kamor se vključujejo OPP v prilagojen program vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke.
V razvojne oddelke se vključujejo OPP z izrazitejšimi primanjkljaji, okvarami oz. motnjami in
razvojnimi zaostanki glede na svoje posebne potrebe in sposobnosti, dd zmernih do težjih
motenj v razvoju, v starostnem obdobju od dveh do sedmih let. Prilagojen program vodi
specialni pedagog s pomočnikom vzgojitelja po individualiziranem programu OPP, delo pa
poteka predvsem individualno. Skozi igro se največ pozornosti namenja skrbi zase,
spodbujanju komunikacije in govora, razvijanju motorike, čutil in spoznavanju okolja,
spoznavanju pojmov in osnovnih predstav, ter razvijanju in utrjevanju socialnih spretnosti. V
razvojnih oddelkih je za OPP zagotovljena izpeljava intenzivnejše in večplastne zgodnje
pomoči s specialno pedagoškimi metodami in oblikami dela. Ob tem pa se upoštevajo
posebne potrebe posameznika. V ZO v razvojnih oddelkih vrtca ogosto sodelujejo tudi
fizioterapevti. (Vajagič, 2010)
“Malčki in otroci imajo pravico do celovitega pristopa zgodnje pomoči, ki malčkom in
otrokom v zgodnjem otroštvu omogoča pridobiti glede na njihove motnje, ovire in težave
najbolj ustrezno strokovno pomoč, ki jo lahko zagotavljajo le različni strokovnjaki. V vseh
državah se dejavnosti zgodnje obravnave poleg pomoči otroku osredotočajo tudi na njegovo
družino. Zgodnja obravnava obsega različne pomoči otroku neposredno in njihovim
družinam: svetovanje, socialno pomoč, priložnostno varstvo, organizira preglede, ocene
otroka in obravnave pri specialistih (zdravnikih, fizioterapevtu, psihologu, logopedu,
specialnemu pedagogu, itd.).” (Krek, Metljak, 2011)
V Sloveniji deluje kar nekaj društev, zvez in organizacij, ki se kot nevladne in
neprofitne organizacije zavzemajo za življenjske pogoje, ki zagotavljajo enake možnosti vsem
prebivalcem Slovenije ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti. OPP
omogočajo življenje po lastni izbiri in v sožitju z drugimi prebivalci. Ena izmed ključnih
prizadevanj nevladnih organizacij je pomoč družinam že ob rojstvu in v zgodnjem razvojnem
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obdobju otrok s telesnimi in/ali duševnimi primanjkljaji, motnjami oz. ovirami. Kar je
bistvenega pomena tudi z vidika izvajanja ZO. Njihove organizirane dejavnosti in storitve
pomagajo družinam tudi v podpornem smislu. Pomagajo krepiti notranjo moč družin pri
sprejemanju otrokove drugačnosti in pri stabilizaciji celotne družine. Svetujejo pri ravnanju z
dojenčkom, malčkom in kasneje otrokom in z njegovimi posebnostmi. Omogočajo druženje
in izmenjavo informacij z drugimi starši, ki se soočajo s podobnimi izzivi in problemi.
Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom (v Ljubljani od leta 1996 in v Mariboru) je bilo
ustanovljeno na pobudo staršev nedonošenčkov in zdravstvenih delavcev, ki delajo na
oddelkih intenzivne nege in zdravljenja novorojenčkov v porodnišnicah. Sprva je bil namen
društva le organizacija letnih srečanj nedonošenčkov v Mostecu. V letih delovanja pa je
prevzelo mnoge druge naloge za pomoč novorojenčkom in njihovim staršem. Med drugim
organizirajo predavanja različnih strokovnih delavcev (zdravniki pediatri, medicinske sestre,
fizioterapevti, psihologi, ipd.) o najpogostejših težavah nedonošenčkov in njihovih družin,
možnostih ukrepanja in načinih konkretnega dela z otroki. Društvo je izdalo priročnik Vaš
nedonošenček in aktivno organizira zbirne akcije za nakup aparatur, ki so na intenzivnih
oddelkih porodnišnic nujno potrebne.
Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček – so ustanovili starši otrok s
cerebralno paralizo v sodelovanju s strokovnjaki. Ima status javno delujoče organizacije.
Izvaja storitve in programe za osebe s cerebralno paralizo in druge invalidnosti. Otrokom in
njihovim družinam so namenjeni naslednji programi: Šola za starše, Zdravstveno terapevtske
kolonije in Korak k sončku, ki se izvaja v procesu inkluzije v sodelovanju z Zavodom Republike
Slovenije za šolstvo.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije že od leta 1970 organizira posebne oblike dela
s starši in njihovimi predšolskimi slepimi in slabovidnimi otroki in otroki s kombiniranimi
motnjami. Strokovni sodelavci so prepričani, da bi morali, ne glede ne vključenost v
predšolske oddelke in usmerjenost v posebne programe, ZO zagotoviti vsem slepim in
slabovidnim otrokom od odkritja njihove okvare do vstopa v šolo. Zveza samostojno
organizira srečanja, vikend seminarje, tematska srečanja, starši organizirajo tudi skupine za
samopomoč. Za potrebe predšolskih slepih in slabovidnih otrok organizacija uvaža in
posreduje prilagojene pripomočke, didaktične materiale in igrače.
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije svojim članom zagotavlja številne posebne
socialne programe na državni ravni, brezplačne usluge tolmačev, organizirajo tečaje
znakovnega jezika in nabavo tehničnih pripomočkov. V socialnih programih želijo gluhe in
naglušne čim bolje usposobiti za samostojno in aktivno življenje. Prirejajo tudi različne
kulturne, športne prireditve, druženja in izobraževanja. V društvih organizirajo srečanja za
družine gluhih in naglušnih otrok, da se starši čim bolj vključujejo v delavnice in igre z otroki.
Center za avtizem v Ljubljani je razvil program Biserčki, ki je namenjen družinam otrok z
motnjami avtističnega spektra. Na podlagi programa Early Bird ciljno izobražujejo starše in
strokovnjake, ki delajo s predšolskimi in šolskimi otroki na področju komunikacije, socialne
interakcije, obvladovanja specifičnega vedenja in spodbujanja socialnih veščin.
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Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije – Sožitje – je nastala leta 1975 z
namenom, da nudi in omogoča strokovno pomoč in podporo družinam z mlajšimi otroki z
motnjami v duševnem razvoju. Usposabljanja so namenjena celotnim družinam, ki se
izobražujejo, izkustveno učijo, izmenjujejo izkušnje in napotke. V okviru Sožitja je bila 1997
ustanovljena Sekcija za Downov sindrom in v njej Center za zgodnjo obravnavo. Tukaj
konkretno delo z majhnimi otroki in njihovimi starši poteka na podlagi programa Majhni
koraki, po programu Macquarie in gibalnem programu Čebelica (Robert Kaštrun). Center
aktivno deluje v Kranju. Program Majhni koraki (Moira Pieterse) je prilagodljiv, razumljiv
program zgodnje obravnave za otroke z motnjami v razvoju od petih let naprej. Temelji na
programu Macquarie, ki je bil razvit v okviru programov za Downov sindrom, do leta 2005 pa
je bil realiziran tudi prevod vseh 11 knjižic v slovenski jezik. Program Majhni koraki je
usmerjen v učenje majhnih OPP in temelji na čim zgodnejši intervenciji. Namenjen je
staršem, vzgojiteljem, terapevtom in učiteljem. Zelo primeren in razumljiv je za laične starše
otrok z različnimi motnjami v razvoju. Kljub nazornosti in razumljivosti pa starši potrebujejo
pomoč, vodenje in svetovanje strokovnjakov pri prakticiranju in izvajanju pristopov in
postopkov glede na otrokovo motnjo, oviro oz. primanjkljaje in močna področja.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča – je z razvijanjem
medicinske rehabilitacije v Sloveniji nastajal nekje od leta 1952. Izvaja celostno medicinsko,
psihosocialno in poklicno rehabilitacijo odraslih in otrok z okvarami osrednjega in
perifernega živčevja, z gibanjem povezanih telesnih zgradb in funkcij ter bolnikov s kronično
bolečino in rakom. Je najpomembnejša tovrstna zdravstvena ustanova v Sloveniji. Ena
pomembnejših nalog je (re)habilitacija otrok z različnimi razvojnimi motnjami, posledicami
poškodb in bolezni, s prevladujočimi motnjami gibanja od rojstva do 15. leta. Veliko
nedonošenčkov ima težave prav v nevrološkem in gibalnem razvoju, s prisotnostjo
cerebralne paralize in drugih nevroloških motenj. Zato so v obravnavo in terapijo vključeni
zgodaj po ugotovitvi težav, pri vidnejših težavah pogosto tudi kar iz porodnišnice. Otroke z
nezgodno možgansko poškodbo, poškodbo hrbtenjače, sveže prebolelimi boleznimi
osrednjega in perifernega živčevja, s stanji po operacijah ter amputacijah udov sprejemajo
neposredno iz bolnišnice, kjer so se zaradi bolezni zdravili. Otroke s kroničnimi prirojenimi
motnjami, kot je cerebralna paraliza ali mielomeningokela, sprejemajo v zahtevnejše in
intenzivne programe habilitacije. Multidisciplinarni timi se pri testiranjih in terapijah
povezujejo tudi s strokovnjaki, ki z otrokom delajo v domačem okolju. (Re)habilitacija v
Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča je celostna obravnava pacientov v
multidisciplinarnih timih. Zdravniki specialisti, fizioterapevti, medicinske sestre, delovni
terapevti, socialni delavci, psihologi, logopedi in psihoterapevti ter drugi strokovnjaki na
osnovi ugotovitev skupaj določijo kratkoročne in dolgoročne cilje in program rehabilitacije.
Program (re)habilitacije izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki, pri svojem delu uporabljajo
najsodobnejšo tehnološko opremo. Namen terapevtskih programov je čim bolj izkoristiti
otrokova močna področja in preostale sposobnosti, jih podpreti v vsakodnevnih opravilih s
potrebnimi pripomočki in pripraviti vse potrebno, da se lahko vključijo med vrstnike v vrtec
in šolo. Pomembno je tudi sodelovanje s starši, zato otroka že v (re)habilitaciji spremlja eden
od staršev. Starše seznanijo z načini dela z OPP, ki jih nadaljujejo v domačem okolju.
Povezani so z vzgojitelji in učitelji. V času hospitalizacije šolarji obiskujejo bolnišnično šolo.
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1. 6. 6 Začetki uresničevanja konceptov ZO
Splošni okvir sodobne ideje ZO otrok se je razvijal iz več virov. Nastanek ideje lahko
povzamemo iz zgodovinskih prispevkov štirih sorodnih področij: predšolska vzgoja, storitve
na področju duševnega zdravja otrok, specialna pedagogika in raziskave na področju razvoja
otrok. Skozi zgodovino so se področja razvijala, združevala, ločevala, si nasprotovala in na
pragu 21. stoletja sta predšolska vzgoja in izobraževanje ter zgodnja obravnava doživeli niz
političnih, praktičnih in teoretičnih izzivov in priložnosti.
Intelektualne korenine predšolske vzgoje in zgodnje obravnave segajo v 17. in 18.
stoletje prejšnjega tisočletja. Izhajajo iz nedavnih zgodovinskih spoznanj otroštva kot
edinstvenega obdobja življenja. J. A. Komensky (1592–1670), ki velja za utemeljitelja
moderne pedagogike in glavnega protagonista šolskih in vzgojnih reform, je “materino šolo”
označeval kot najprimernejše sredstvo za učenje v prvih šestih letih otrokovega življenja in
zagovarjal je spontano učenje v igri v domačem okolju. J. Locke (1632–1704) je populariziral
idejo tabule rase s predpostavko, da so otroci ob rojstvu kot nepopisan list papirja. S tem je
izpodbijal koncept genske določenosti vedenja in sposobnosti. J. J. Rousseau (1712–1778) je
še bolj strogo zagovarjal otrokovo neokrnjeno naravo in z laissez-faire pristopom vzgoje v
zgodnjem otroštvu želel spodbuditi naravno razvijanje individualnih talentov in sposobnosti.
Ta stališča so bila v veliki meri vključena v izobraževalne eksperimente Tolstoya, A. S. Neilla
in drugih šolskih reformatorjev v 19. in prvi polovici 20. stoletja. (Shonkoff, Meisels, 2000)
Prvi formalni otroški vrtci so temeljili na verskih vrednotah in prepričanju o
pomembnosti učenja skozi nadzorovano igro. Njihov ustanovitelj je bil Friedrich Froebel v
Nemčiji v zgodnjem 18. stoletju. V drugi polovici 19. stol. so bile ideje predšolskega varstva
prenesene čez Atlantik in so spodbudile širitev poskusnih programov po Združenih državah
Amerike54. Leta 1872 je bil v St. Luisu ustanovljen prvi javni vrtec in nedolgo za tem je
Nacionalno združenje za izobraževanje (National Education Association) izdalo uradno
priporočilo, da vrtec postane redni del javnega šolskega sistema v ZDA. Leta 1910 sta Rachel
in Margaret Macmillan v Londonu ustanovili jasli, katerih program je temeljil na
eksperimentalnem programu, ki bi zagotavljal celovito preventivno orientirane storitve za
otrokove socialne, psihološke, čustvene in intelektualne potrebe. Njun kurikulum je bil
zasnovan na posvetnih družbenih vrednotah in orientiran na razvoj skrbi samega zase,
individualne odgovornosti in zrelosti za izobraževanje. Bil je izoblikovan model zgodnje
medicinsko-pedagoške obravnave. Medtem pa je v Italiji Maria Montessori odprla vrtec/jasli
v revnih predelih Rima, kjer je metode treninga, ki jih je razvila za otroke z nižjimi
intelektualnimi sposobnostmi, uporabljala tudi za revne mestne otroke brez posebnih težav
v razvoju. Montessori metoda se je od tradicionalnega vrtčevskega kurikula bistveno
razlikovala s poudarkom na individualiziranem samoučenju s skrbno pripravljenimi
pripomočki in okoljem. V letih po 1920 so nastajali številni vrtci in jasli, mnogi programi pa so
bili po vojni opuščeni. Brez javnih sredstev so bili na voljo le tistim, ki so si privatne
obravnave lahko privoščili. Tako kot sta industrializacija in sekularizacija v 90. letih prejšnjega
stoletja ustvarjala ugodne pogoje za razvoj novih konceptov na področju ZO, je večanje
smrtnosti majhnih otrok povečalo skrb in zanimanje za zdravje otrok.
Na področju specialne pedagogike v zgodovini razvoj delimo na tri večja obdobja. V
prvem obdobju (prva polovica prejšnjega stoletja) je družba izstopajoče otroke in osebe z
motnjami v razvoju oz. posebnimi potrebami umikala iz javnosti, predvsem zaradi sramu, ki
so ga povzročali družinam. V drugem obdobju (okoli 1950 in 1960) so otroke z motnjami,
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primanjkljaji in ovirami začeli testirati in diagnosticirati, a so jih vseeno izolirali v posebne
institucije. Na tak način so jih želeli zaščititi, saj so bili prepričani, da niso sposobni delovati in
živeti ob povprečni populaciji. V začetku 70. let pa se je začelo tretje obdobje. Z zakonodajo
posebnega izobraževanja, ki je postavila mejnik, so si strokovnjaki začeli prizadevati za
odkrivanje posebnih potreb v zgodnjem otroštvu v upanju, da zagotovijo čim ustreznejše
storitve in pomoč OPP čim bolj zgodaj. Lahko dodamo četrto obdobje zadnjih petnajstih let
razvoja specialne pedagogike, katerega glavno načelo je “učiti in vključiti”. Njegovi glavni cilji
so preprečevanje posledic motenj, ovir oz. primanjkljajev, preprečevanje nastanka resnejših
obolenj, usposabljanje družin OPP in povečevanje možnosti doseganja polnih potencialov
vsakega otroka z vključevanjem v redne oddelke šolanja in širšo družbo. (Shonkoff, Meisels,
2000) Poleg pomembnosti potreb družbe in politične naklonjenosti ZO, ki sta dve temeljni
gonili razvoja ZO, pa je na njen razvoj pomembno vplivala tudi raziskovalna dejavnost razvoja
OPP in otrok v zgodnjih obdobjih nasploh. Raziskave so potekale na vseh področjih, ki pri
svojem delu vstopajo v stik z otrokovimi (ne)tipičnimi značilnostmi, mejniki razvoja in
potencialnimi dosežki. V raziskavah vzgoje in izobraževanja so longitudinalne raziskave z
majhnimi otroki poglobile splošno znanje o poteku in naravi razvojnega procesa ter
potencialnih koristih storitev ZO v zgodnjem otroštvu. Stopnja, do katere kvaliteta vzgojnega
okolja vpliva na učinke bioloških dejavnikov tveganja, zagotavlja podporo za razvoj
intervencijskih strategij za prilagajanje in ustvarjanje čim bolj spodbujajočega okolja.
(Shonkoff, Meisels, 2000) S storitvami ZO želimo čim prej vplivati na okoljske in biološke
dejavnike tveganja, ki so pomembni za zdrav razvoj kognitivnega in socialnega razvoja.
Na slovenskem področju kot začetek razvoja institucionalne skrbi za OPP na
pedagoškem področju štejemo 60. leta prejšnjega stoletja. Ustanavljanje posebnih šol in
oddelkov za usposabljanje otrok in mladine s posebnimi potrebami je bilo izrazito močno
družbeno podprto, zato so intenzivno delovale komisije za kategorizacijo OPP. Sem štejemo
tudi začetek mobilne specialno-pedagoške službe. Strokovne in družbene pobude za
zagotavljanje usposabljanja predšolskih otrok z motnjami v razvoju je dal Posvet o duševno
manj razvitih osebah v Sloveniji (1969). Tako je bil leta 1971 odprt prvi razvojni oddelek v
Mariboru, v istem desetletju so mu sledili še razvojni oddelki v vrtcih v Ljubljani. (Krek,
Metljak, 2011) Do leta 1995 so bile na različnih posvetovanjih sprejete smernice, stališča,
izhodišča in usmeritve za razvoj vzgoje in varstva predšolskih otrok, sprejet je bil Zakon o
vzgoji in varstvu predšolskih otrok (1980). S prihodom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju so
bili postavljeni temeljni osnutki za spremembe na področju vzgoje in izobraževanja
predšolskih OPP. To področje je postalo integrirano v vsa področja vzgoje in izobraževanja,
upoštevajoč Splošne deklaracije človekovih pravic. V letu 2005 je bil izdan Zakon o vrtcih, ki
daje zakonsko podlago izvajanju prilagojenih in posebnih programov v vrtcih. V Sloveniji na
področju zgodnje obravnave pred letom 2004 ni bilo posebne zakonodaje, ki je na področju
vzgoje in izobraževanja v pristojnosti Ministrstva za šolstvo. V letih 2009/2010 sta bila v
pripravi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in sprememba Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami. Slednja uvaja dodatno strokovno pomoč, ki se izvaja kot svetovalna
storitev tudi za OPP, ki niso usmerjeni. (Krek, Metljak, 2011)
Zdravstveno varstvo in preventiva sta v pristojnosti Ministrstva za zdravje. (Krek,
Metljak, 2011). Pomemben za vzpostavitev in nudenje storitev ZO je začetek otroške
nevrologije v Sloveniji, ki ga štejemo z letom 1954. Istega leta je bil ustanovljen prvi slovenski
dispanzer za epileptične otroke. Obravnaval je tudi druge nevrološke bolezni otroškega
obdobja. Temu se je kmalu pridružil hospitalni oddelek za obravnavo živčno bolnih otrok. V
tem obdobju se je po njeni zaslugi zelo razmahnilo multidisciplinarno in timsko delo znotraj
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medicine. V sedemdesetih letih je bil ustanovljen republiški register rizičnih novorojencev
(Milivoj Veličković Perat). Za (re)habilitacijo nedonošenčkov in drugih otrok z motnjami v
razvoju skrbi posebna skupina strokovnjakov, ki se stalno izobražuje na posebnih področjih
razvojno-nevrološke obravnave in na izbranih področjih otroške nevrologije. V 90. letih
prejšnjega stoletja sta se razmahnili predvsem ambulantna dejavnost in otrokom prijaznejša
funkcionalna diagnostika, zahvaljujoč naprednim tehnologijam tudi na domu. Poleg
ambulantne obravnave otrok z nevrološko boleznijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani obstajajo
tudi otroški dispanzerji po vsej Sloveniji. Obstajajo tudi drugi večji hospitalni centri za
nevrološko obravnavo otrok, predvsem v Mariboru, Celju, Slovenj Gradcu in Šempetru.
1. 6. 7 Evropa
Zgodnja obravnava OPP v vzgoji in izobraževanju in na drugih področjih se je razvijala
in širila v več državah Evrope in po svetu. Razvoj in uveljavitev programov je bil odvisen od
posamezne države, njene politike in naklonjenosti do uresničevanja in izvajanja teh
programov. Na pragu 21. stoletja je tako ZO izpostavljena političnim, teoretičnim in
praktičnim izzivom in priložnostim. Za pregled nad napredkom in spremembami na evropski
ravni je Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb55 izvajala
raziskave na področju ZO v državah članicah Agencije. Analiza raziskave je bila predstavljena
za obdobje v letih 2003–2004 in primerjana z analizo v letih 2005–2010. V prvem projektu je
sodelovalo 19 držav članic Agencije, v drugem pa 26 (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska,
Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Latvija, Litva, Luskemburg, Madžarska,
Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska,
Švica, Združeno kraljestvo in Severna Irska). Prva projektna analiza poudarja pomen ZO na
ravni politik in na strokovni ravni. V okviru analize je bil predlagan model ZO, ki je
osredotočen na razvojne procese in na vpliv socialne integracije na otrokov razvoj. Vključuje
zdravstvo, šolstvo in socialo. Je razširjen pristop, ki v proces ZO vključuje otroka, družino,
okolje in tako prestopa od “medicinskega” modela k “socialnemu”. Vse vključene države so
sodelovale v projektnih dejavnostih, za katere je bilo imenovanih 35 nacionalnih
strokovnjakov. Ti so zastopali politiko ZO v otroštvu, prakso in raziskovalna področja na
nacionalni ravni udeleženih držav v projektu. Zastopana so bila strokovna področja
izobraževanja, zdravstvenih in socialnih služb. (Vajagič, 2010) ZO se v vseh evropskih državah
začne zelo zgodaj, takoj po rojstvu oz. takoj, ko je ugotovljen primanjkljaj, motnja oz. ovira ali
je postavljena diagnoza. V sodelujočih državah organizacija ZO ni homogena, vendar so v
vsaki od teh držav nudene storitve ZO in pomoč zelo majhnim otrokom in njihovim
družinam. Izvajanje storitev ZO v različnih državah se razlikuje na področju organizacije in
uresničevanja programov, a za učinkovito izvajanje je potrebnih pet elementov, ki so skupni
vsem državam. To so razpoložljivost ZO, krajevna bližina, dostopnost, interdisciplinarno delo
in raznolikost služb in storitev.
Cilj razpoložljivosti storitev ZO je zmanjšanje regionalne razlike glede na
razpoložljivost virov in zagotavljanje enake kakovosti storitev vsem OPP in staršem, ki
zaprosijo za pomoč. Razpoložljivost storitev ZO je splošna prioriteta v vseh sodelujočih
državah, saj je skupni cilj ZO čim prej vključiti vse otroke, ki potrebujejo pomoč, in njihove
družine. Za uresničevanje zahteve za čim zgodnejšo vključitev celih družin OPP v programe
ZO so bile leta 2005 predlagane tri vrste priporočil: ukrepi politik na lokalni, regionalni in
nacionalni ravni (z namenom, da se ZO otrokom in njihovim družinam zagotovi kot pravica),
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takojšnja razpoložljivost obširnih, razumljivih in natančnih informacij na lokalni, regionalni in
nacionalni ravni za starše in strokovnjake, ter jasna definicija ciljnih skupin ZO (za
določevanje meril upravičenosti do ZO). Od leta 2005 so po poročilih v okviru projekta
Agencije ukrepi politik, reforme in ureditve na lokalni, regionalni in nacionalni ravni v
sodelujočih evropskih državah naklonjene in v podporo razvoju storitev ZO za predšolske
OPP do 5. oz. 6. leta starosti in njihove družine. Vse politične pobude posredno ZO ali
neposredno jamčijo kot pravico za otroke in družine, ki storitve ZO potrebujejo. Pobude
politik, izvajani ukrepi in praksa storitev ZO so širom Evrope posredno ali neposredno
vključene v proces ZO. Načrtujejo in izvajajo se znotraj treh sektorjev: zdravstva, sociale in
izobraževanja. Sektor, ki na različnih stopnjah procesa izvajanja ZO v celoti ali delno
prevzame odgovornost za nudenje pomoči in storitev, deluje z upoštevanjem trenutnih
potreb OPP in družine, starosti in razvojne stopnje otroka, razpoložljivosti zahtevane pomoči
in tudi različnih zakonskih ureditev. Povzetki poročil vseh sodelujočih držav poudarjajo
pomembnost sodelovanja in usklajevanja tako politik kot praks vseh treh področij na
različnih ravneh odločanja za uspešno in učinkovito izvajanje ZO. V poročilih vse države
navajajo, da so informacije o storitvah in možnostih ZO v sodelovanju z zdravstvenimi,
socialnimi in izobraževalnimi službami na voljo vsem družinam preko informacijskih kampanj,
spletnih strani, brošur, posterjev, delavnic, konferenc, ipd. Strinjajo se, da so informacije
dosegljive, vendar je težje pridobiti specifične podatke, vezane neposredno na konkreten
primer OPP. Preventivno oz. predporodno pomoč in zdravstveno varstvo v prvem letu
otrokovega življenja v vseh državah smatrajo za zelo pomembne storitve pri ugotavljanju
razvojnih zamud, motenj, ovir in primanjkljajev. Tretje priporočilo Agencije se po poročilih iz
sodelujočih držav težje uresničuje. Po vseh državah je težnja zagotavljanja podpore in
pomoči ogroženim otrokom zelo velika. Vendar med državami in tudi znotraj njih (celo na
lokalni ravni) merila upravičenosti do storitev niso enako oz. jasno opredeljena. Prav tako
zajamčen dostop do zadostnih sredstev in podpore kot tudi same ciljne skupine. Mehanizmi
za identifikacijo predšolskih otrok z motnjami v razvoju, ovirami in primanjkljaji ali zelo
ogroženih otrok so vzpostavljeni, vendar se med državami po Evropi razlikujejo, nekateri so
bolje razviti in učinkoviti kot drugi. Z upoštevanjem napredka in pridobljenimi izkušnjami
projektni strokovnjaki poudarjajo, da definicija jasnih, konkretnih meril za identifikacijo in
nudenje storitev na vseh sodelujočih področjih v ZO predstavlja učinkovito osnovo za
izboljšanje zagotavljanja pomoči otrokom in družinam. Ciljne skupine so otroci, ki izkazujejo
biološke in/ali socialne dejavnike tveganja, in njihove družine. Nedonošenost s svojimi
značilnostmi predstavlja možne škodljive učinke na otrokov razvoj in spada pod biološke
dejavnike tveganja. Nedonošenčki zatorej lahko spadajo v skupino rizičnih otrok in
potencialnih OPP.
Ciljna populacija uporabnikov storitev in pomoči ZO je geografsko razdrobljena ne
glede na zgoščenost ustanov v večjih mestih po vseh državah. Krajevna bližina omogoča in
zagotavlja dostopnost oz. čim manjšo oddaljenost pomoči družinam, tako na lokalni ravni kot
na ravni skupnosti. Tako se v zadnjih desetletjih strokovne službe trudijo srečevati z
družinami na njihovih domovih ali v skupnostih čim bliže domu. Krajevna bližina se izraža
tudi v idejah o storitvah ZO, osredotočenih na otroka in družino. S tem omogoča
spoznavanje, razumevanje lastnosti, individualnih značilnosti in potreb posamezne družine.
Da bi se zgornji ideji oz. značilnosti v čim večji meri uresničili, sta bili v letu 2005 predlagani
dve priporočili: decentralizacija služb in storitev ZO ter zadovoljevanje potreb otrok in družin
z dobrim informiranjem in sodelovanjem, ter s strinjanjem strokovnjakov glede pomena in
koristi izvajanja izbrane obravnave ZO. Kljub razlikam v organizaciji in strukturi zagotavljanja
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storitev ZO v sodelujočih evropskih državah je iz poročil razvidna skupna težnja po
zagotavljanju storitev ZO čim bliže otroku in družini. Razlike v zagotavljanju enakega dostopa
storitev ZO za vse državljane se pojavljajo med regijami in med mestnimi ter podeželskimi
predeli. Znotraj iste države so storitve v določenih regijah bolje razvite, bolj usklajene in
drugače strukturirane kot v drugih. V večjih mestih je v primerjavi z podeželskimi predeli več
služb in strokovnjakov za izvajanje storitev ZO z bolj kvalificiranim kadrom. Zagotavljanje
storitev, osredotočenih na družino, in s tem zadovoljevanje njenih potreb, je po poročilih
posameznih sodelujočih držav po vsej Evropi glavna naloga ukrepov politik ZO. Potrebe
posamezne družine morajo biti temelj vsake dejavnosti programov ZO. Države želijo z
različnimi političnimi pobudami, nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi programi in
smernicami družinam ponuditi razumljive in zadostne informacije. Informacije morajo biti
zagotovljene čim se potrebe pojavijo oz. so identificirane. Spodbujajo tudi vključevanje in
enakovredno sodelovanje staršev pri načrtovanju in izvajanju storitev ZO s strokovnjaki. Za
starše pa je lahko v poplavi informacij (po vsej Evropi, svetu) težko ločiti koristne in
pomembne informacije od nepomembnih. Družine se prav tako soočajo s težavami pri
iskanju prave oz. ustrezne kontaktne osebe, pri presoji o izbiri vrste pomoči in pri odločanju
o najboljši pomoči za njihovega otroka. V Evropi se za preprečevanje in premagovanje teh
težav izvajajo različne usklajevalne sheme. Njihov cilj je zbrati vse potrebne informacije in
storitve, otrokom in njihovim družinam pa priskrbeti koordinatorja ZO. Ta je z družino v
partnerskem odnosu in koordinira izvajanje storitev ter za družino predstavlja referenčno
osebo.
Dostopnosti storitev ZO pa ne pojmujemo le v smislu oddaljenosti oz. bližine, ampak
tudi v smislu financiranja. V vseh sodelujočih državah so storitve na voljo brezplačno ali za
minimalno plačilo. Javne in zasebne storitve so različno financirane večinoma z javnimi
sredstvi zdravstvenih, izobraževalnih, socialnih organov, organizacij, zavarovalnic in
neprofitnih združenj. Določene zasebne storitve ZO so v nekaterih državah plačljive zgolj s
strani družine, vendar so v manjšini. V letu 2005 so predlagana priporočila predvidevala, da
je za zagotavljanje pomoči potrebnim otrokom in njihovim družinam ne glede na njihov SES
potrebno zagotoviti brezplačne storitve in izvajanje ZO za vse družine. Zato bi morala javna
sredstva kriti vse stroške, ki nastanejo z izvajanjem storitev ZO vseh javnih služb, nevladnih in
neprofitnih organizacij, ipd.
Narava oz. ideja programa ZO je sodelovanje strokovnjakov z različnih področij, ki so
zaposleni v različnih samostojnih ustanovah in institucijah. Učinkovitost nudenja storitev in
pomoči je odvisna od interdisciplinarnega dela. Ta zahteva uspešno sodelovanje s starši oz.
družino, medsebojno izmenjavo informacij, skupno načrtovanje, usklajevanje izvajanja
storitev ZO in longitudinalno spremljanje celotnega razvoja OPP.
Tako kot so raznolika področja oz. discipline, ki sodelujejo v ZO, so raznolike tudi
njihove vloge in storitve, ki jih nudijo in izvajajo v okviru programa ZO. Njihove vloge so v
različnih državah hkrati skupna značilnost in ena od bistvenih razlik.
(povzeto po Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb: ZGODNJA
OBRAVNAVA V OTROŠTVU, Napredek in razvoj, 2005-2010)
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1. 6. 8 Primeri dobre prakse v Evropi
Nekatere preučevane države (npr. Avstrija, Finska, Velika Britanija …) imajo že zelo
dobro razvit koncept zgodnje obravnave.
Avstrija spada med države v Evropi, ki urejajo zakonodajo na zvezni in pokrajinski oz.
regijski ravni. Zato se politike oz. zakonodaja, merila za zaznavanje upravičenosti do storitev
ZO, izvajanje storitev ZO in razporejenost centrov med pokrajinami razlikujejo. Na zvezni
ravni je bil leta 2009 sprejet Zakon o enakosti invalidov. V 90. letih prejšnjega stoletja se je
začelo urejanje ZO na ravni pokrajin s priznanjem storitev ZO za OPP in rizične predšolske
otroke (1985), uvedbo Zakona o socialnem skrbstvu za mladino, kjer je bila ZO opredeljena
kot skrbstvena storitev (1990-91), Uvedbo o organiziranosti ZO (1993) in Zakona o invalidih
(1986). (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb: ZGODNJA
OBRAVNAVA V OTROŠTVU, Napredek in razvoj, 2005-2010) Organizacija, struktura in
financiranje predšolske strokovne pomoči56 temelji na devetih regijskih zakonih. PSP je v
Avstriji samostojna in natančno opredeljena služba, ki temelji na specialno pedagoški pomoči
tako otroku kot tudi staršem oz. družini. Preventivna služba je znanstveno osnovana, kot
služba za OPP, za otroke iz rizičnih skupin za prepoznavanje motenj v razvoju (tudi prehitro
rojenih) in za otroke, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Organizacija PSP je sestavljena
iz dveh kategorij, splošne predšolske strokovne pomoči (OPP z opredeljenimi motoričnimi,
kognitivnimi ali čustvenimi motnjami) in PSP za otroke s senzoričnimi motnjami (slepi in
slabovidni, gluhi in naglušni). V večini regij je PSP samostojna in natančno opredeljena
služba, ki zahteva posebno usposobljene strokovne delavce na vseh področjih. Zakonski
predpisi posameznih regij določajo usposobljenost strokovnih delavcev, ki individualno
sestavijo tim (zunanjih) sodelavcev. Začetek ZO se začne z vlogo staršev pri krajevnem
organu za pridobitev upravičenosti izvajanja. Tja jih pogosto napotijo bolnišnice, vrtci in
centri za socialno delo. Potrebna dokazila in merila za identifikacija oviranosti oz. ogroženosti
otroka/družine se med regijami razlikujejo. Po pridobljeni pravici koriščenja storitev ZO
krajevna služba PSP stopi v stik z družino in na podlagi opazovanj, obiskov in ocen pripravi
individualni načrt pomoči. Krajevna enota določi vrsto, obseg in pogostost specialne pomoči.
Socialni delavec je v stiku z družino in krajevnim organom. Družini predstavi model pomoči in
postopke PSP, je kot vezni člen med družino oz. OPP in komisijo. Po soglasju staršev (delovna
pogodba) se začne izvajati PSP v krajevnih centrih enkrat tedensko. Najpogosteje v
otrokovem naravnem okolju (doma), skupaj s starši, sorojenci in drugimi člani primarnega
okolja. Individualiziran program vsebuje cilje, ki so sproti preverjani in po potrebi prilagojeni
oz. spremenjeni. PSP se v večini organizacij in pokrajin nudi v predšolskem obdobju oz. pred
vstopom v vrtec. Program se izvaja približno 2 leti. Za OPP s senzoričnimi motnjami PSP
sodeluje tudi z vrtci. V večini regij so ob vstopu v vrtec OPP nudene različne (druge) oblike
pomoči. Centri PSP so razporejeni lokalno, delo strokovnih sodelavcev pa je terensko oz.
mobilno. Pretežno delo poteka na domu, zato je dostopnost PSP velika. Storitve so v večini
regij brezplačne oz. z manjšimi doplačili, ki so staršem dosegljiva. Za družine z nizkim SES je
pomoč brezplačna. Strokovni delavci oz. izvajalci PSP so plačani glede na število opravljenih
obiskov/obravnav. Na posameznega otroka je to 40 obiskov letno, kar je za državno blagajno
povprečni strošek med 400 in 500 evri. Znesek vključuje potne stroške, a ne drugih terapij.
Logopedske, fizioterapevtske, delovne terapije in/ali zdravstvene obravnave pa pokriva
zdravstveno zavarovanje. (Vajagič, 2010) V nekaterih regijah otroci iz rizičnih skupin in
socialno ogroženih družin še ne dobivajo podpore in pomoči, ki bi jo potrebovali. PSP za te
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otroke je ponekod še vedno močno stigmatizirana. Težave imajo pa tudi z nadzorom
kakovosti in merjenjem vplivov in učinkovitosti ter financiranjem centrov, saj je PSP nevladna
organizacija. Dober primer v praksi v Avstriji je predstavljen center Vinco v Kapfenbergu.
Tako kot velika večina centrov deluje na lokalni ravni. V centru so otrokom in staršem na
razpolago usposobljeni strokovnjaki in specialisti drugih strok (zdravniki, fizioterapevti),
različne vrste (samo)pomoči, prostori za sproščanje, senzorično integracijo ter motorično in
psihomotorično spodbujanje, posebej pa so usmerjeni v obravnavo disleksije. (Vajagič, 2010)
Sistem ZO v Nemčiji je podoben načinu organizacije in izvedbe kot v sosednji Avstriji
in Švici. Storitve ZO so v veliki meri organizirane po zveznem/regionalnem decentraliziranem
modelu. Sestava programov, njihova organizacija, izvajanje in financiranje se med zveznimi
državami razlikujejo. Centre za ZO večinoma upravljajo nacionalne dobrodelne organizacije.
Leta 1974 je z Zveznim zakonom (Bundessozialhilfegesetz) bilo omogočeno, da se začnejo
ustanavljati centri ZO za otroke z oviranostjo in otroke iz rizičnih skupin, ter za pomoč
družinam. Tako so bili še istega leta ustanovljeni prvi interdisciplinarni, regionalni in v
družino usmerjeni centri ZO na Bavarskem. V letu 2001 se s Posebnim zveznim zakonom
(Sozialgesetzbuch IX) definira in začne izvajati zgodnje odkrivanje OPP. Zakon pokriva tudi
interdisciplinarno ZO, ki vključuje vsa strokovna področja. Programi zgodnjega izobraževanja
za preprečevanje ogroženih otrok se začnejo uveljavljati z letom 2005, ki pa je prav tako leto
izdaje Bavarskega zakona o integrativnih vrtcih. Dve leti kasneje je bil ustanovljen Nacionalni
center za zgodnjo pomoč z namenom, da se razvije sistem odkrivanja ogroženih oz. rizičnih
otrok, za pomoč družinam. S tem želijo okrepiti mrežne povezave med različnimi
zdravstvenimi, izobraževalnimi in socialnimi ustanovami v zgodnjem obdobju in podpreti
raziskovanje na področju ZO. (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju
posebnih potreb: ZGODNJA OBRAVNAVA V OTROŠTVU, Napredek in razvoj, 2005-2010) Prvi
celostni sistem interdisciplinarnih ZO za predšolske OPP so vzpostavili na Bavarskem. Mrežo
storitev in pomoči ZO sestavljajo regionalni centri za ZO, ki so dostopni vsem otrokom v
oddaljenosti največ 10 km od njihovega doma. Storitve in pomoč strokovnjaki nudijo tako v
centrih, kot tudi na domu (do 50 % zgodnjih obravnav). (Vajagič, 2010) Tak pristop staršem
omogoča neposredni stik s strokovnjaki in informacijami. Na Bavarskem obstaja dolgoletna
tradicija pristopa, usmerjenega v družino. ZO v Nemčiji temelji na kombinaciji teoretičnih
načel in pokazateljev uspešne intervencijske prakse. Uveljavljajo pa se holistični pristop,
družinska usmerjenost, regionalna in mobilna ZO, interdisciplinarno timsko delo, mreže in
socialna vključenost. (Vajagič, 2010) Pristop pomembno prispeva k učinkovitosti ZO in
vključitvi OPP v širše okolje. Starši so aktivni partnerji v procesu izvajanja storitev ZO.
Povezani pa so tudi strokovnjaki iz različnih disciplin, ki že vrsto let sodelujejo pri doseganju
skupnih ciljev. Strokovnjake že v letih šolanja in usposabljanja pripravijo in usposobijo za
interdisciplinarni timski pristop. Za kakovostne obravnave in izvajanje programov ZO imajo
strokovnjaki tedenska timska srečanja, ki so finančno dobro podprta s strani centrov ZO.
Sredstva za izvajanje storitev centri pridobijo od občin, zdravstvenih zavarovalnic,
bavarskega ministrstva za šolstvo in socialne zadeve. Storitve in pomoč OPP v zgodnjem
otroštvu je vsem otrokom in družinam zagotovljena brezplačno v obsegu 1–2 srečanj
tedensko za obdobje dveh let. ZO je individualno prilagojena posameznim posebnim
potrebam otroka in družine. Interdisciplinarni centri ZO pa so poleg obravnav in timskega
sodelovanja odgovorni tudi za uspešno prehajanje v druge službe in storitve programov ZO.
Najpomembnejši je prehod v šolo. Strokovnjaki so v sodelovanju s starši in šolo in si
izmenjujejo informacije za čim boljšo vključitev v novo okolje. Nemčija ima, kot nekatere
evropske države (Francija, Irska, Norveška, Švica …), specifične ukrepe politik ZO, ki jasno
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opredeljujejo standarde kakovosti storitev ZO in smernice izvajanja ZO, ki jih morata
upoštevati in izpolnjevati tako javni kot zasebni sektor strokovnjakov v ZO. (Evropska
agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb: ZGODNJA OBRAVNAVA V
OTROŠTVU, Napredek in razvoj, 2005–2010)
V večini evropskih držav so bili in se ustanavljajo različni centri za ZO v otroštvu OPP.
Nordijske države pa ZO izvajajo na lokalni ravni. Storitve nudijo in izvajajo zdravstvene,
socialne in pedagoške službe skupaj. Švedska je s posodobitvijo Zakona o zdravstvenih in
medicinskih službah in Zakona o socialnem skrbstvu, storitvah in podpori za invalide (1982) v
letu 1992 z Zakonom o šolstvu postavila temeljne mejnike za izvajanje ZO. Prav tako kot v
Nemčiji so storitve ZO za OPP na Švedskem decentralizirane in v pristojnosti regionalnih oz.
lokalnih skupnosti. Občine imajo ugodnejše pogoje za izpolnjevanje zagotavljanja izvajanja
storitev čim bliže otroku in družini. Občine so odgovorne za vse osnovne storitve za vse
prebivalce, vključno z otroškim varstvom, šolo in socialnimi službami. Otroški rehabilitacijski
center diagnosticira in ugotovi potrebe posameznega otroka. Tam se na podlagi ugotovitev
po Mednarodni klasifikaciji funkcionalne invalidnosti in zdravja (ICF) otrok usmeri v ustrezno
zdravstveno službo. Kadar otrok v razvoju zaostaja za vrstniki, mu interdisciplinarni timi v
rehabilitacijskem centru nudijo pomoč na medicinskem, izobraževalnem, psihološkem in
socialnem področju. Strokovnjaki različnih disciplin prihajajo tudi iz različnih organizacij in
delujejo v tesnem stiku z otrokom in starši. Povezava in koordinacija priporočil in storitev teh
strokovnjakov pa je za ZO na Švedskem še vedno izziv. Storitve ZO za OPP se izvajajo kot
intervencijska praksa za otroke v zgodnjem otroštvu do všolanja (0–7 let). Obravnava poteka
v naravnem okolju otroka, bodisi doma ali v predšolski varstveni skupini. Skupnost zagotavlja
specifično intervencijo, osebnega asistenta in nadomestno oskrbo za OPP in njihove družine.
(Vajagič, 2010) Za občinske organe je naloga zagotavljanja dostopnosti lažja, saj so v
tesnejših stikih z družino in poznajo njeno socialno okolje oz. stanje. (povzeto po: Evropska
agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb: ZGODNJA OBRAVNAVA V
OTROŠTVU, Napredek in razvoj, 2005–2010) Družine so vključene v načrtovanje, oblikovanje
in izvajanje individualnih načrtov dela z OPP. Cilj teh načrtov je zagotoviti kontinuiteto med
vsemi ponudniki storitev. Vse nudene storitve upoštevajo celosten pristop k otroku in
njegovi družini ter interakcije med strokovnjaki in primarnim okoljem otroka. Po analizi
rezultatov raziskave Agencije pa starši na Švedskem pogrešajo koordinacijo in usklajevanje
storitev ZO za svoje otroke. V predšolskih ustanovah imajo otroci z motnjami, primanjkljaji in
ovirami, ki prihajajo iz ZO, zakonsko prednost pri vključevanju. Standarde kakovosti izvajanja
storitev ZO ocenjujeta in določata Nacionalni odbor za izobraževanje in Nacionalni odbor za
zdravje in socialno skrbstvo. Smernice pa sta po zakonu dolžna upoštevati oba sektorja
izvajalcev storitev ZO za otroke v zgodnjem otroštvu. Na Švedskem enega od problemov
predstavlja dostopnost do pomembnih informacij glede storitev ZO, predvsem za družine z
nizkim SES in družine, ki živijo na izoliranih območjih. (Evropska agencija za razvoj
izobraževanja na področju posebnih potreb: ZGODNJA OBRAVNAVA V OTROŠTVU, Napredek
in razvoj, 2005–2010)
V Veliki Britaniji so politike že v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja napovedale in
skušale uresničiti širitev predšolske VIZ, tudi za OPP. Ker storitve niso bile zakonsko
predpisane, se je širjenje zaustavilo oz. se je obseg začel manjšati. V 80. letih pa se je začelo
spodbujati delovanje prostovoljnih in zasebnih storitev za otroke v zgodnjem otroštvu. Zakon
o otrocih (1989) je spodbudil sodelovanje med socialno službo, VIZ, zdravstvenimi in
prostovoljnimi organizacijami. Velika Britanija je z letom 1995 z Zakonom proti diskriminaciji
invalidnosti (posodobljen leta 2001 – Zakon o posebnih izobraževalnih potrebah in
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invalidnostih) v predšolskih ustanovah želela preprečiti diskriminacijo OPP, mlajših od 5 let,
in zagotoviti prilagoditev za vključevanje teh otrok v redne oblike varstva. Nova vlada je leta
1997 začela oblikovati in izvajati vrsto novih iniciativ za izboljšanje kakovosti storitev za
predšolske OPP in njihove družine na lokalni ravni. Predšolsko obdobje je pojmovano do 5.
leta otrokove starosti. Iniciative so sestavljene iz programov (Partnerstvo ZO in varstva otrok,
Zanesljiv začetek in Cilj zgodnjega učenja), storitev (Osnovno ocenjevanje) in centrov (Centri
zgodnje odličnosti). Vladna politika v Angliji se močno nagiba k načelu inkluzije in javni
podpori. Družine in OPP seznanjajo z novimi storitvami in priložnostmi, zagotavljajo
dostopnost in izvajanje storitev ZO in zadovoljevanje individualnih potreb OPP in družin v
največjem možnem obsegu. Rezultati programov ZO v Angliji pa kažejo, da vložki v
visokokakovostne storitve ZO, ki so podprte z usposobljenimi strokovnjaki in sodelovanjem
družin, pripomorejo k optimiziranju razvoja OPP, k pomoči njihovim družinam in pozitivnim
spremembam v družbi. (Vajagič, 2010) Od leta 2001 do 2003 so sprejeli še Kodeks prakse za
posebne izobraževalne potrebe (za Wales) in Skupaj od začetka. Kodeksa zagotavljata
usmerjanje glede DSP za OPP v rednih ali splošnih ustanovah in šolah za otroke, mlajše od
petih let. Skupaj od začetka pa je skupno usmerjanje Ministrstva za izobraževanje in
usposabljanje ter Ministrstva za zdravje na področju integriranega zagotavljanja storitev ZO
za OPP, mlajše od treh let, v partnerstvu s starši. Po letu 2004 je prav tako prišlo do
sprememb v zakonodaji o izobraževanju OPP v zgodnjem otroštvu. Zakon o otrocih (2004)
spodbuja interdisciplinarno in povezano delo ZO na vseh ravneh. Nacionalni okvir za storitve
za otroke, mladino in za materinske storitve (v Walesu) je začetek uveljavljanja nacionalnih
standardov za izvajanje storitev za otroke in mladino (vključno s storitvami ZO za otroke,
mlajše od treh let) s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Od leta 2003 je kot pomoč pri
izvajanju programa Skupaj od začetka v izvajanju tudi redni nacionalni program Program
zgodnje pomoči. Teži k razvoju storitev ZO na osnovi modela storitev Evropske agencije za
OPP mlajše od petih let. Program Odstranjevanje ovir do uspeha (2004) je namenjen
spodbujanju inkluzije že v predšolskem obdobju. Temeljna predšolska stopnja (2008) je
zakonski in kakovostni okvir za zagotavljanje razvoja, varstva in učenja za otroke od rojstva
do vstopa v šolo. Spodbuja inkluzijo in individualno učenje OPP. (Evropska agencija za razvoj
izobraževanja na področju posebnih potreb: ZGODNJA OBRAVNAVA V OTROŠTVU, Napredek
in razvoj, 2005–2010) Program Partnerstvo ZO in varstva otrok vključuje izobraževanje
strokovnega kadra in informiranje staršev. Izvajalcem predšolske ZO so na voljo informacije o
prepoznavanju posebnih VIZ potreb in o njihovem obravnavanju, o načinih partnerstva pri
zagotavljanju čim uspešnejše inkluzije nudenih storitev, o možnostih specialističnega
usposabljanja (na različnih področjih). Staršem pa so na voljo informacije o storitvah varstva
otrok in predšolske VIZ v lokalnem okolju za OPP in informacije o svetovanjih o varstvu in
predšolski VIZ, ki so na voljo staršem in drugim skrbnikom OPP. (prav tam) Za socialno
ogrožene OPP oz. družine je zasnovan program Zanesljiv začetek (Blankett, Jowell). Program
otroko, mlajšim od 4 let, in njihovim družinam nudi storitve ZO s krajevno in finančno
dostopnostjo. Omogoča jim boljši dostop do predšolske VIZ, iger, zdravstvenih storitev, nudi
podporo znotraj družin, pomaga družinam čim bolj izkoristiti nudene lokalne storitve ZO in
staršem nudi svetovanje o vzgoji. Cilji programa so izboljševanje življenjskih možnosti otrok
in preprečevanje socialne izključenosti. Cilj zgodnjega učenja je po mnenju strokovnjakov iz
VIZ bolj strukturiran pristop za predšolske otroke iz najrevnejših okolij. Zagotavljal naj bi jim
trdnejše temelje ob vstopu v šolo in ustvarjal boljše ravnotežje med igro in strukturiranim
učenjem. Zavzema se za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb OPP. Pomoč je
namenjena OPP s komunikacijskimi, govorno-jezikovnimi težavami oz. motnjami, s težavami
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na posameznih področjih učenja in vedenjskimi motnjami. Izvaja se z načrtnim
multisenzornim učenjem, uporabo pripomočkov, opor in opreme, spremstva in celostnega
pristopa k otroku. (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb:
ZGODNJA OBRAVNAVA V OTROŠTVU, Napredek in razvoj, 2005–2010) Osnovno ocenjevanje
je storitev, ki je zakonsko predpisana in se izvaja po otrokovem 4. letu. Strokovnjaki staršem
dajo povratne informacije o posebnih potrebah otroka, o načinih rokovanja z njegovim
stanjem in o načinih razvijanja veščin in sposobnosti, pri katerih otrok zaostaja pri doseganju
mejnikov. Ocene otrok so dostopne tudi učiteljem ob všolanju in so podlaga za razumevanje,
načrtovanje in kasnejše izvajanje učinkovite VIZ pomoči. Družinam so dodeljena tudi sredstva
lokalih oblasti za premagovanje ovir in primanjkljajev. Primeri dobre prakse so tudi Centri
zgodnje odličnosti in Otroški razvojni centri.
Centri zgodnje odličnosti so centri predšolske vzgoje, ki z multidisciplinarnim
pristopom skušajo zagotoviti čim bolj učinkovito obravnavo in/ali podporo vseh potrebnih
strok. Sodelujejo strokovnjaki z vseh dotičnih področij.
Otroški razvojni centri pa so locirani v lokalnih bolnišnicah in celostno skrbijo za
potrebe rizičnih otrok. Multidisciplinarni tim vsakega centra sodeluje tudi z zunanjimi
strokovnjaki, npr. logopedi, govornimi terapevti, kliničnimi in šolskimi pedagogi. Tim
najpogosteje vodi razvojni pediater. Sestavljajo ga še drugi strokovnjaki s področij medicine
in pedagogike. Razvojni centri imajo dobre kadrovske in prostorske pogoje, kar jim omogoča
opazovanje odzivov OPP na različne šolske situacije. Proces ni zgolj serija testov in diagnoz,
temveč longitudinalno proučevanje individualnih otrokovih potencialov, primanjkljajev in
posebnosti. Za posameznega otroka se tako poišče najustreznejša usmeritev v programe ZO
oz. VIZ. Na nekaterih lokalnih območjih Velike Britanije so ustanovljeni specializirani
strokovni timi, ki izvajajo storitve in pomoč OPP in njihovim družinam na domu. (Prav tam.)

1. 6. 9 Zgodnja obravnava in primeri dobre prakse v Združenih državah Amerike
Po pregledu zgodovinskega dogajanja in razvoja zgodnje obravnave otrok v ZDA lahko
opazimo trajne, a spreminjajoče se vrednote, ki so pomembne za razvoj in uresničevanje
programov ZO. Pregled razkriva pripravljenost do raziskovanja idej drugih držav/kontinentov
in prilagajanja teh idej za trenutno zaznane potrebe družbe Združenih držav. Poudarja, v
kolikšni meri so interesi in potrebe otrok ter njihovih družin obravnavani v okviru sočasnih
omejitev političnih in družbenih zahtev. In tudi stopnjo razvoja programov ZO, ki zadovoljuje
potrebe revnih in otrok srednjega razreda z družinami in obseg neizogibnega prekrivanja
zadovoljevanja potreb na področjih splošnega zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter
socialnega varstva vseh otrok, ne glede na SES družin. Storitve ZO so bile pod izrazitim
vplivom zgodovinskega razvoja izobraževalnega sistema. Osnova programov, ki so se
zakoreninili v trenutnih prizadevanjih pomoči, vključuje kurikulum, ki je osredotočen na
otroka in družino, poudarja zgodnjo socializacijo izven otrokovega najožjega okolja, povečuje
razumevanje otrokovega razvoja in praktičnih aplikacij razvojnih teorij, ter temelji na
prepričanju o pomembnosti pomoči, posebno v prvih letih otrokovega življenja, ki so naložba
za otrokove socialne, emocionalne in intelektualne sposobnosti kasneje v življenju. Ta
konceptualna zapuščina v kombinaciji z bogastvom materialov, virov in tehnik, ki so bile
oblikovane in prilagajane skozi leta prakse, se prepletajo v dnevnih aktivnostih programov
ZO OPP. V nasprotju z področjem izobraževanja, ki je državna odgovornost, so storitve
zdravstva v ZDA skupek javnih in zasebnih virov. Čeprav so temeljne odločitve o oblikovanju
programov in razporejanju sredstev praviloma zasnovane na družbeno-političnih vidikih, so
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na razvoj konceptualnega okvirja storitev ZO bistveno vplivale tudi znanstvene študije o
razvoju otrok v ranem otroštvu. Zakonodaja, ki se dotika ZO, združuje trajno nacionalno
zavezanost potrebam ranljivih otrok. Po zakonih je vsaka država v ZDA neodvisno in
samostojno zadolžena sprejemati odločitve o:
• definiranju razvojnih zaostankov OPP,
• upravičenosti do storitev otrok iz skupin z tveganjem razvoja razvojnih motenj, ovir oz.
primanjkljajev,
• kriterijih in metodah ocenjevanja družin, in
• potrebnih strategijah za prepoznavanje vodilne agencije za vodenje storitev ZO.
(Shonkoff, Meisels, 2000)
Več kot 20 let je zvezna zakonodaja ZDA prepoznavala pomembnost zagotavljanja storitev
ZO dojenčkov in malčkov z invalidnostmi ter njihovim staršem. Program za dojenčke in
malčke z motnjami in primanjkljaji v razvoju (del C akta Individuals with Disabilities Education
Act57) zveznim državam ZDA zagotavlja financiranje upravljanja celovitega vsedržavnega
izvajanja programov storitev ZO otrokom z razvojnimi zaostanki v zgodnjem otroštvu (od
rojstva do drugega leta) in njihovim družinam. Trenutno vse države ZDA in upravičena
območja sodelujejo v Part C programu. (povzeto po viru: http://ectacenter.org/partc/partc.asp)
Program je bil ustanovljen leta 1986 s priznanjem po nujni in znatni potrebi po:
• krepitvi razvoja dojenčkov in malčkov z motnjami in primanjkljaji v razvoju,
• zmanjšanju stroškov izobraževanja s zgodnim posredovanjem (ZO) in posledično
zmanjševanjem potreb po naknadnem posebnem izobraževanju,
• zmanjšanju verjetnosti institucionalizacije OPP in spodbujanju samostojnega življenja
OPP,
• krepitvi zmogljivosti soočanja družin s posebnimi potrebami otroka.
Vsaka zvezna država je dolžna zagotavljati oz. omogočati programe ZO vsem
upravičenim otrokom do starosti dveh let in njihovim družinam. Vendar se države razlikujejo
v razsežnosti izvajanja ZO. Razlikujejo se tudi v izbiri vodilnih agencij, ki upravljajo program, v
sestavi in organizaciji lokalnih programov, ki nudijo storitve ZO, ter v financiranju programov
ZO. (Hebbeler in sod., 2007) Vsaka država mora družini predstaviti in zagotoviti primerno
agencijo, ki koordinira in olajša prehod iz storitev ZO v programe predšolske specialne
vzgoje. (Shonkoff, Meisels, 2000) V Severni Ameriki ZO izvajajo od rojstva do tretjega leta
otrokove starosti. Ob koncu tretjega leta pa se mora otrok v prehodu iz storitev ZO vključiti v
storitve predšolske specialne edukacije, kot je inkluzivni vrtec ali druge ustrezne storitve.
(Vajagič, 2010)
Z letom 1996 se je pod okriljem Urada programov specialnega izobraževanja (Office
of Special Education Programs) začela longitudinalna študija National Early Intervention
Longitudinal Study58 in je v desetih letih doprinesla k jasnejšemu vpogledu v stanja in
potrebe OPP v zgodnjem otroštvu in njihovih družin. Raziskava o ZO v ZDA je vključevala
293,816 otrok, mlajših od treh let, ki so po določenih kriterijih bili upravičeni do koriščenja
storitev ZO. NEILS je prva in edina raziskava na nacionalnem nivoju, ki se je ukvarjala s
pomembnimi političnimi vprašanji, katerim otrokom in družinam so programi ZO na voljo,
kakšne storitve oz. oblike pomoči prejemajo in kakšne rezultate doživljajo. Vključevala in
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V nadaljevanju s kratico NEILS.
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preučila je vse kriterije oz. elemente ZO, ki so potrebni za učinkovito izvajanje programov ZO.
Zvezni zakon o zgodnjem posredovanju je bil tako utemeljen v precej razsežni raziskavi, ki je
demonstrirala moč in potrebo zagotavljanja pomoči in storitev ZO otrokom z razvojnimi in
drugimi zaostanki, primanjkljaji, motnjami oz. ovirami že v zgodnjih letih. In pa seveda tudi
njihovim družinam oz. staršem. Rezultati tako obsežne raziskave so poudarili pomembnost in
potrebnost čim zgodnejšega posredovanja za doseganje polnih potencialov OPP in njihov
optimalni razvoj. Raziskava je začela odkrivati, vrste storitev ZO, ki so najbolj primerne in
učinkovite za različne vrste OPP in njihove družine. Kljub temu, da študija ni mogla zajeti in
izmeriti vseh medsebojno povezanih dejavnikov (bioloških, socialnih, okoljskih in kulturnih),
ki vplivajo na razvoj OPP, je pripeljala do zaključka, da je prejem pomoči ZO eden od
dejavnikov, ki vpliva na rast in razvoj OPP, ter na povečanje podpore družine otroku. Poleg
vsega je študija temeljila na teoriji sistemov družine, ki družino vidi kot sistem, na katerega
vpliva veliko notranjih in zunanjih dejavnikov. Vključno z njeno sestavo, sredstvi in podporo,
ki so na voljo, skupnostjo, v kateri živijo, in njihovimi prepričanji ter pričakovanji. Glavna
značilnost transakcijskega modela je predpostavka, da v družini obstaja recipročni vpliv med
otrokom in njegovo družino/starši. (Hebbeler in sod., 2007) Družina ima velik vpliv na
otrokov psihični in fizični razvoj, prav tako otrok vpliva na družino, njeno funkcioniranje,
sodelovanje, itd. Programi ZO naj bi zato izhajali iz sodelovanja in nudenja pomoči družini,
šele nato otroku.
Osnova programov ZO je niz šestih storitev: koordinacija storitev ZO,
govorna/jezikovna terapija, posebno svetovanje za otroke, fizioterapija, delovna terapija,
razvojno spremljanje. Po poročanju staršev v raziskavi, ki so bili deležni pomoči ZO, so z
otrokom in družino večinoma delali različni strokovnjaki (koordinatorji storitev ZO, logopedi,
fizioterapevti, delovni terapevti, razvojni specialisti in/ali specialni pedagogi),vendar pa so
vloge strokovnjakov pogosto združene, npr. specialni pedagog z družinami opravlja tudi
koordinacijo in organizacijo poteka izvajanja storitev oz. pomoči ZO. Z večino družin so v
prvih šestih mesecih pomoči delali 2 do 3 strokovnjaki, z nekaterimi tudi do 6 strokovnjakov.
Ti so bili visoko izobraženi, usposobljeni za delo z OPP in njihovimi družinami, ter z večletnimi
izkušnjami izvajanja in nudenja ZO. (Hebbeler in sod., 2007) Program ZO v ZDA je namenjen
otrokom od rojstva do dopolnjenega 36. meseca, vendar je redkokateri otrok obravnave
deležen vseh 36 mesecev. V obdobju med drugim letom OPP in vstopom v vrtec
(kindergaten) je otrokom na voljo specialno pedagoška obravnava, kot so terapije in
specialna navodila, ter vodenje. Večina programov oz. storitev se izvaja doma. Program ZO
zajema širok spekter različnih zaostankov in je program, ki odpravlja obseg okvar oz.
zmanjšuje možnosti bodočih zapletov. Za otroke z zmernimi in relativno hudimi
invalidnostmi pa lahko predstavlja oboje. ZO pomaga pri pridobivanju sposobnosti in
spretnosti, ki jih brez posebnega izobraževanja, terapij in obravnave OPP ne bi dosegli. Za
otroke z mejnimi oz. blagimi razvojnimi zaostanki ali rizičnim stanjem lahko kvalitetna ZO
prepreči napredovanje zaostankov in zmanjša zgodnja rizična stanja. Za boljše razumevanje
populacije, ki ji je ZO namenjena, je pomembno, da je opisana narava vsakega zaostanka oz.
primanjkljaja. Strokovnjaki so v raziskavi NEILS kategorizirali opise zaostankov, motenj in
primanjkljajev OPP, ki so bili deležni storitev ZO. Najpogostejša kategorija so bile motnje
govora oz. komunikacije (41 %). Med drugimi pogostejšimi vzroki za vključitev otrok v ZO so
bili prenatalni/perinatalni zapleti (19 %), zaostanki v motoričnem razvoju (17 %) in splošni
zaostanki v razvoju (12 %). Pogostost prenatalnih in perinatalnih težav OPP, vključenih v ZO,
ni presenetljiva, saj je približno tretjina (32 %) v raziskavo vključenih otrok imela nizko
porodno težo (manj kot 2500 g), 17 % zelo nizko porodno težo (manj kot 1000 g), skoraj
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tretjina (31 %) otrok je bila rojena prezgodaj (pred 37. tednom) in dobra tretjina (38 %) jih je
bila po rojstvu v neonatalni intenzivni oskrbi. (Hebbeler in sod., 2007)
Raziskava NEILS je bila oblikovana kot opisna študija vseh vključenih OPP v programe
ZO (podprte s Part C (IDEA)), prejetih oz. nudenih storitev ZO, stroškov izvajanja storitev in
rezultatov, ki jih OPP in njihovi starši izkušajo. Kot mnogo predhodnih obširnejših socialnih
raziskav, tudi NEILS pomembna vprašanja pušča neodgovorjena in odpira nova. Namen
raziskave ni bila ocena učinkovitosti ZO, vendar vpogled v izvajanje programov ZO. Povzetki
raziskave govorijo o razponu rezultatov vključenih OPP s precejšnjim odstotkom otrok, ki so
se v razvoju med terapijami brez težav približali vrstnikom. Raziskava potrjuje tudi mnoga že
znana dejstva: nekateri OPP, odkriti v prvih 3 letih življenja, najverjetneje izkušajo
pomembne spremembe v vsakem življenjskem obdobju, velika večina staršev poroča o zelo
zadovoljivih izkušnjah z ZO in o številnih pozitivnih rezultatih. Ni možno popolnoma potrditi,
da so vsi rezultati otrok plod ZO, vendar so ugotovitve o samopercepciji družin in o
doživljanju programov ZO zelo vzpodbudne. (Hebbeler in sod., 2007)

1. 7 SKLEP
Zgodnja obravnava OPP je za uspešno odpravljanje in premagovanje težav,
primanjkljajev, motenj in ovir ter prilagajanje okolja na njihove posebne potrebe nujno
potrebna. Posebno za skupino tako majhnih otrok, ki imajo že takoj po rojstvu težave s
prilagajanjem na novo življenjsko okolje. Nedonošenčki poleg zdravstvene podpore
potrebujejo tudi kasnejšo predšolsko in šolsko dodatno strokovno pomoč. Po svetu že dajejo
poseben poudarek ravno sistemom obravnav in terapij, ki so namenjeni OPP v zgodnjem
otroštvu in predšolskem obdobju ter njihovim družinam. Prizadevajo si upoštevati
priporočila Agencije na vseh področjih in s pomočjo kriterijev sproti vrednotijo ustreznost in
uspešnost programov. Tako nastajajo primeri dobre prakse. Da pa se lahko mi zgledujemo po
sosednjih državah in priporočilih Agencije, pa bi za začetek morali pregledati stanje
uresničevanja storitev pomoči ZO v Sloveniji. Področje ZO je zelo široko in vključuje veliko
partnerskih strok. Za realno stanje bi bilo potrebno izvesti dolgoročne in longitudinalne
študije v posameznem prostoru in času. Z raziskovalnim delom diplomske naloge sem želela
dobiti vsaj malo vpogleda v trenutno stanje in potekanje slovenskega modela ZO za skupino
nedonošenčkov. Pridobila sem dva pogleda, in sicer stališče uporabnikov (starši
nedonošenčkov) in stališče izvajalcev storitev ZO (strokovnjaki vseh sodelujočih strok).
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2 CILJI RAZISKOVANJA
Cilj raziskovanja je preučiti stališča staršev nedonošenčkov in strokovnih delavcev
(zdravniki pediatri, medicinske sestre, babice, pedopsihiatri, fizioterapevti, delovni terapevti,
psihologi, socialni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in surdopedagogi),
ki izvajajo storitve ZO, o ustreznosti izvajanja programov zgodnje obravnave po kriterijih za
kakovost izvajanja storitev in pomoči ZO v Sloveniji in njihova stališča o pomembnosti teh
kriterijev za nadaljnje izvajanje storitev in pomoči teh programov.
Problem diplomske naloge je primerjati modele ZO v Sloveniji z modeli v tujini ter
najti primer dobre prakse ZO, ki bi bil najbolj ustrezen za aktualne potrebe ZO za rizično
skupino nedonošenčkov v slovenskem prostoru. Aktualne potrebe sem skušala pojasniti s
pomočjo preučevanja pojavnosti prezgodnjih porodov v Sloveniji in aktualnega števila
nedonošenih otrok s posebnimi potrebami, ki so deležni specialno pedagoške obravnave. V
analizo teh nedonošenčkov sem zajela otroke, rojene v obdobju 2007–2011. S preučitvijo
struktur in delovanja učinkovitih svetovnih modelov ZO in stanja modelov ZO v Sloveniji pa
sem skušala poiskati najustreznejšo rešitev za naš čas in prostor.
Glede na zastavljene cilje sem oblikovala raziskovalna vprašanja:
RI1: Ali je skupina nedonošenčkov s strani staršev in strokovnjakov prepoznana kot rizična
skupina otrok s posebnimi potrebami?
RI2: Ali se staršem nedonošenčkov in strokovnjakom, ki delajo z nedonošenčki v Sloveniji,
obstoječi model ZO nedonošenčkov zdi ustrezen?
RI3: Ali so kriteriji za učinkovito izvajanje storitev pomoči ZO, ki jih najdemo v strokovni
literaturi, tudi v praksi pomembni za starše nedonošenčkov in strokovnjake, ki delajo z njimi?
RI4: Ali je obstoječe timsko delo različnih strok v ZO zadostno za učinkovito izvajanje storitev
pomoči ZO za nedonošenčke?
Na podlagi sestavljenih vprašalnikov pa naslednje hipoteze:
H1: Staršem nedonošenčkov sta za doseganje učinkovitosti ZO najpomembnejša krajevna
bližina in finančna dostopnost storitev pomoči.
H2: Strokovnjakom sta za doseganje učinkovitosti ZO najpomembnejši interdisciplinarnost in
sodelovanje različnih disciplin.
H3: Razpoložljivost pomoči ZO je kriterij, ki je pomemben obema skupinama.
H4: Nedonošenčki in njihovi starši se najpogosteje soočajo s težavami, motnjami in ovirami
na gibalnem področju.
H5: Delavci medicinske stroke pogosteje kot pedagoški delavci menijo, da je izvajanje
storitev ZO ustrezno.
H6: Pedagoški delavci pogosteje kot delavci medicinske stroke menijo, da so kriteriji izvajanja
storitev ZO pomembnejši.
H7: Starši nedonošenčkov pogosteje kot strokovnjaki menijo, da je izvajanje storitev ZO
ustrezno.
H8: Strokovnjaki pogosteje kot starši menijo, da so kriteriji za izvajanja storitev ZO
pomembni.
H9: Prebivalci Osrednjeslovenske in Štajerske regije pogosteje kot prebivalci ostalih regij v
Sloveniji menijo, da je izvajanje storitev ZO ustrezno.
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3 METODOLOGIJA
3. 1 Vzorec
Vzorec raziskave predstavlja 79 staršev nedonošenčkov in 47 strokovnih delavcev
(zdravniki pediatri, medicinske sestre, babice, pedopsihiatri,
pedopsihiatri, fizioterapevti, delovni terapevti,
psihologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in surdopedagogi)
surdopedagogi iz štirih različnih
strok (medicina in zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, socialno delo, psihologija).
Graf 1: Grafični
rafični prikaz (v %) sodelujočih v raziskavi glede na odnos do nedonošenčkov

Strokovnjaki

37,30%

Starši nedonošenčkov

62,70%

Slovenski prostor sem razdelila na 7 pokrajin: Štajerska, Koroška, Pomurje, Osrednja
Slovenija, Gorenjska, Primorska in Dolenjska. Odzivnost in sodelovanje v raziskavi sta
prikazana
zana v stolpčnem diagramu grafa 2. Največ odgovorjenih anketnih vprašalnikov sem
prejela s Štajerske, sledita
ta Osrednja Slovenija in Primorska. Najmanj pristopov k
izpolnjevanju spletne ankete in razdeljevanju/zbiranju anket za starše pa je bilo na
Gorenjskem in Koroškem.
Graf 2: Vsi sodelujoči v raziskavi po pokrajinah (v %)
35,00%

32,54%

30,00%
Štajerska
25,00%

Koroška
19,84%

Pomurje

18,25%

20,00%

Osrednja Slovenija
15,00%

Gorenjska

10,00%
5,00%

7,94%

7,94%

8,73%

Primorska
Dolenjska

4,76%

0,00%

3. 1. 1 Vzorec strokovnjakov
Teoretično načrtovanje anketiranja strokovnjakov z domnevo, da ima vsaka pokrajina
(n=7) eno porodnišnico, vsaj eno razvojno ambulanto
ambulanto in vsaj en otroški dispanzer, kjer bi
vsak profil (n=10) anketirala po 2 vprašalnika, je bilo število vzorca strokovnjakov 140. Na
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vsako izmed ustanov v posamezni regiji je bila s prošnjo za sodelovanje poslana povezava
spletne ankete za strokovne sodelavce.
s
. V nagovoru sem sodelujoče prosila za razpošiljanje
povezave tudi njihovim sodelavcem v ZO, katerih elektronskih naslovov iz različnih razlogov
nisem uspela pridobiti. Z naključnim spletnim anketiranjem torej nisem imela pregleda nad
točnim številom
om posredovanih anket. Rešenih je bilo 81 spletnih anketnih vprašalnikov za
strokovne sodelavce, uporabnih je 47 anketnih vprašalnikov za strokovne sodelavce.
Graf 3:: Sodelujoči strokovnjaki po spolu
6%

Ženski
Moški
94%

Po razdelitvi slovenskega prostora
pros
na pokrajine (graf 2 in tabela 2) lahko opazimo, da je bilo
največ odgovorjenih anketnih vprašalnikov na področju Štajerske in Osrednje Slovenije.
Predvidevam, da zaradi centralizacije storitev, strokovnjakov in prejemnikov ZO na teh
področjih.
Tabela 2:: Sodelujoči strokovnjaki po pokrajinah

Pokrajine

Frekvenca

%

Štajerska

14

29,8

Koroška

2

4,3

Pomurje

3

6,4

Osrednja Slovenija

14

29,8

Gorenjska

7

14,9

Primorska

3

6,4

Dolenjska

4

8,5

Skupaj

47

100,0

Po strokovnih
vnih področjih je prevladovalo medicinsko (tabela 3).. Verjetno zaradi izvora
razdeljevanja povezave do spletnega vprašalnika. Zaradi največje
največje povezanosti in
najpogostejšega stika z nedonošenčki in njihovimi družinami (starši) sem se obrnila na
strokovnjake v razvojnih
zvojnih ambulantah. Prevlada strokovnih sodelavcev s področja medicine in
zdravstva pa nakazuje tudi na nepovezanost s strokovnjaki z drugih področij, predvsem s
področja socialnega dela.
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Tabela 3: Sodelujoči strokovnjaki po strokovnih nazivih
%
Pediater, zdravnik specialist

23,4

Medicinska sestra, babica

8,5

Delovni terapevt

10,6

Fizioterapevt

36,2

Strokovni naziv Psiholog

4,3

Specialni in rehabilitacijski pedagog

2,1

Logoped

6,4

Drugo

8,5

Skupaj

100,0

Iz istega razloga največ anketiranih strokovnjakov prihaja iz razvojnih ambulant (n=31),
najmanj iz vrtcev (n=2) oz. pedagoških ustanov (tabela 4).
Tabela 4: Zaposlenost sodelujočih strokovnjakov
Porodnišnica
Vrtec
Razvojna ambulanta
Otroški dispanzer
Drugo
Skupaj

Frekvenca
4
2
31
2
8
47

%
8,5
4,3
66,0
4,3
17,0
100,0

Sodelujoči strokovni delavci so se opredelili kot zaposleni in delujoči na področju medicine in
zdravstva ter vzgoje in izobraževanja. Iz področja medicine je sodelovalo 44 strokovnjakov,
medtem ko s področja vzgoje in izobraževanja le trije (tabela 5).
Tabela 5: Področja dela sodelujočih strokovnjakov
Medicina
Vzgoja in izobraževanje
Skupaj

Frekvenca
44
3
47

%
93,6
6,4
100,0

Kljub slabši in neenakomerni zastopanosti vseh strokovnih področij pa sodelujoči strokovni
delavci poročajo o sodelovanju z ostalimi disciplinami oz. strokovnimi področji. S vprašanjem
»S katerimi disciplinami pri svojem delu sodelujete (delate v timu)?« sem želela pridobiti
podatke o povezanosti disciplin in o vključenosti različnih strokovnjakov v strokovni tim
izvajanja ZO. Znotraj področja medicine je ta povezanost pogostejša in bolj vzajemna.
Najmanj sodelovanja je med sodelujočimi strokovnimi delavci in strokovnimi delavci s
področja psihologije (tabela 6).
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Tabela 6:: Sodelovanje strokovnjakov z drugimi disciplinami (sodelovanje v timu). N=število
posameznih strokovnjakov, ki sodelujejo
sodeluje s drugimi strokovnjaki danega področja
očja in pripadajoči %.
Odgovori
število

%

Medicina

44

47,3

Socialno delo

17

18,3

Vzgoja in izobraževanje

29

31,2

Drugo

3

3,2

Skupaj

93

100,0

3. 1. 2 Vzorec staršev nedonošenčkov
Starši nedonošenčkov so populacija, ki je zaradi varovanja osebnih
osebnih podatkov in drugih
specifik težko dosegljiva. Že pri načrtovanju razdeljevanja anketnih vprašalnikov za starše
sem se osredotočila na razvojne ambulante, ki so mi bile v pomoč pri vzpostavljanju stika s
starši in razdeljevanju vprašalnikov. Načrtovano število vzorca staršev je bilo 350 z domnevo,
da v posamezni pokrajini v različnih razvojnih ambulantah pridobimo po 50 anketnih
vprašalnikov za starše. Zaradi vstopanja v drugačno, pogosto preobremenjeno delovno
de
okolje razvojnih ambulant sem uspela razdeliti
razdeliti 200 klasičnih anketnih vprašalnikov. Na
območju celotne Slovenije je bilo pridobljenih 81 rešenih vprašalnikov, od tega jih je
uporabnih 79.
Anketne vprašalnike so izpolnjevale večinoma ženske oz. mame nedonošenčkov (graf
4). Povprečna starost anketiranih
anih staršev je bila 30,93 let.
Graf 4:: Sodelujoči starši nedonošenčkov po spolu
Ženski

22%

Moški

78%

Ankete so bile enakomerno razporejene po vseh pokrajinah
pokrajinah Slovenije, vendar so odstotki
vrnjenih anketnih vprašalnikov zaradi sodelovanja redkih ustanov
ustanov in specifike dostopnosti
staršev po regijah zelo nizki in neenakomerni. Največ staršev je sodelovalo na Štajerskem in
Primorskem. Grafični prikaz
ikaz si lahko ogledamo v grafu 5.
5

63

Graf 5: Porazdeljenosti
orazdeljenosti sodelujočih staršev nedonošenčkov
nedonošen
po pokrajinah v %
Štajerska

9%

Koroška
Pomurje

34%
25%

Osrednja Slovenija
Gorenjska
Primorska
5%

4%

Dolenjska

9%

14%

Starše sem v anketnem vprašalniku spraševala tudi po doseženi izobrazbi (graf 6). Največ
sodelujočih staršev ima zaključeno srednješolsko izobrazbo (47 %), najmanj staršev ima
zaključeno samo osnovno šolo (6 %). Najvišjo izobrazbo in s tem zaključen univerzitetni oz.
visokošolski program ima dobra tretjina anketirancev (36 %).
Graf 6:: Dosežena izobrazba sodelujočih staršev nedonošenčkov (v %)

6%

zaključena osnovna šola
36%

zaključena srednja šola
zaključena višja šola
47%

zaključen univerzitetni program
11%

3. 1. 3 Vzorec populacije nedonošenčkov
V anketnih vprašalnikih sem starše nedonošenčkov spraševala tudi po karakteristikah
njihovih nedonošenih otrok, da si lažje ustvarimo
ustvarimo sliko o populaciji, ki je pravzaprav
uporabnik storitev in pomoči ZO. Pri razdeljevanju anketnih vprašalnikov smo se osredotočili
na starše otrok, rojenih v letih od 2008 do 2011. To so predšolski nedonošenčki, ki se zaradi
različnih težav vračajo v razvojne ambulante. Največ otrok je bilo rojenih v letu 2011 (44,3
%), saj so v prvem letu pregledi najpogostejši. Na vprašanja anket je odgovorilo 79 staršev, ki
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predstavljajo število sodelujočih nedonošenčkov v raziskavi. Starše sem spraševala po
gestacijski starosti otroka in njegovi porodni teži ob rojstvu (tabela 7).
Tabela 7: Tabelarni prikaz gestacijske starosti otrok ob rojstvu in njihovih porodnih tež

Gestacijska starost
otroka

Porodna teža otroka

Število

%

manj kot 28 tednov

13

16,5

od 28 do 32 tednov

28

35,4

od 33 do 36 tednov

35

44,3

s 37 tedni

3

3,8

manj kot 1000 gramov

8

10,3

od 1000 do 1500 gramov

26

33,3

od 1500 do 2500 gramov

31

39,7

drugo

13

16,7

Manjkajočih

1

Največ nedonošenčkov s težavami (44,3 %) je bilo rojenih od 33. do 36. tedna nosečnosti in
spadajo v skupino zmerno prehitro rojenih otrok. Sledi visok odstotek (35,4 %)
nedonošenčkov, ki spadajo v skupino zelo zgodaj rojenih otrok. Kot pričakovano, je iz skupin
ekstremno prezgodaj rojenih in prezgodaj rojenih po 37. tednu najmanj. Prav tako se najvišji
delež nedonošenčkov v raziskavi giblje v skupinah otrok z zelo nizko (1000–1500 g) in nizko
(1500–2500 g) porodno težo.

3. 2 Spremenljivke
Neodvisna spremenljivka je: regija.
Odvisne spremenljivke so: kriteriji za ustreznost realizacije in učinkovitost izvajanja storitev
in pomoči zgodnje obravnave
• pomembnost razpoložljivosti, krajevne bližine, finančne dostopnosti,
interdisciplinarnosti in raznolikosti storitev zgodnje obravnave, ocenjena v treh trditvah
s številsko lestvico od 0 do 5;
• ustreznost realizacije storitev na področjih razpoložljivosti, krajevne bližine, finančne
dostopnosti, interdisciplinarnosti in raznolikosti storitev zgodnje obravnave, ocenjena v
treh trditvah s številsko lestvico od 0 do 5.
Kriteriji za ustreznost in učinkovitost izvajanja zgodnje obravnave so: razpoložljivost,
krajevna bližina, finančna dostopnost, interdisciplinarno delo in raznolikost storitev in
pomoči ZO.

3. 3 Instrumentarij
Instrumentarij raziskovanja predstavljata dva polodprta vprašalnika, oblikovana na
osnovi teoretičnih izhodišč. Za namen raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik za starše
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nedonošenčkov (priloga št. 2) in spletno anketo za strokovne sodelavce (zdravniki pediatri,
medicinske sestre, babice, pedopsihiatri, fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, specialni
in rehabilitacijski pedagogi, logopedi) v ZO (priloga št. 3). Oba vprašalnika sta sestavljena iz
treh delov. Prvi del vsakega vprašalnika predstavljajo izbirna in odprta osnovna vprašanja o
posameznem anketirancu (spol, starost, kraj, izobrazba) in v primeru vprašalnika za starše še
podatki o nedonošenem otroku (leto rojstva, gestacijska starost, porodna teža, področje
težav). V drugi in tretji del je zajetih pet kriterijev izvajanja ZO, ki so opredeljeni s
postavkami. Drugi del vprašalnikov je sestavljen iz nabora trditev o ustreznost izvajanja ZO.
Tretji del pa iz nabora trditev o pomembnosti kriterijev za nadaljnje izvajanje storitev ZO.
Ocenjevalci izražajo svoja stališča tako, da na 6-stopenjski lestvici označijo številko od 0 do 5.
Označujejo ustreznost oz. pomembnost trditev znotraj teh petih kriterijev (kriteriji razvidni iz
prilog št. 2 in št. 3).

3. 4 Način vrednotenja
Anketiranci so znotraj posameznega področja (kriterija izvajanja ZO) izražali svoja
stališča o ustreznosti realizacije storitev ZO tako, da so na 6-stopenjski lestvici označili
številko, pri čemer je:
0 = odsotnost storitve,
1 = zelo neustrezno realizacijo,
2 = neustrezno,
3 = delno neustrezno,
4 = ustrezno in
5 = zelo ustrezno realizacijo storitev ZO.
V naboru trditev o pomembnosti kriterijev za nadaljnje izvajanje storitev ZO pa so
ocenjevalci izražali svoja stališča tako, da so na 6-stopenjski lestvici označili številko od 0 do
5, pri čemer je:
0 = odsotnost stališča,
1 = nepomemben,
2 = ne posebej pomemben,
3 = niti nepomemben, niti pomemben,
4 = pomemben in
5 = zelo pomemben kriterij.
Kriteriji A (razpoložljivost), B (krajevna bližina), Č (interdisciplinarno delo) in D (raznolikost
storitev in pomoči zgodnje obravnave) vsebujejo po tri postavke za ocenjevanje. Kriterij C
(finančna dostopnost) pa dve postavki za ocenjevanje.

3. 5 Način pridobivanja podatkov
Pridobivanje in zbiranje podatkov je potekalo na več ravneh. Statistične podatke
rojstev nedonošenih otrok v letih 2006–2011 sem pridobila z vpogledom v register
Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema Republike Slovenije na Inštitutu za
varovanje zdravja.
Za dovoljenje sodelovanja pri raziskavi v zdravstvenih institucijah, ki imajo
najobsežnejši in najbolj natančen pregled nad populacijo nedonošenčkov, ter najlažje stopijo
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v stik s starši in družinami teh otrok, sem najprej potrebovala dovoljenje Komisije Republike
Slovenije za medicinsko etiko. V naslednjem koraku sem na ciljne zdravstvene ustanove
(porodnišnice, bolnišnice, zdravstvene domove) v vsaki pokrajini poslala prošnje za
sodelovanje pri razdeljevanju anketnih vprašalnikov staršem (razvojne ambulante, otroški
dispanzerji) in izpolnjevanju spletnih anket za strokovne sodelavce. Ob privoljenju in po
predhodnem telefonskem oz. osebnem razgovoru sem tudi osebno dostavila anketne
vprašalnike za starše s predgovorom (priloga št. 1) in posredovala povezavo do spletne
ankete.
Kvantitativne in kvalitativne podatke o vključenosti nedonošenčkov v zgodnjo
obravnavo in stališča njihovih staršev o kakovosti in pričakovanjih izvajanja storitev zgodnje
obravnave sem pridobila s klasičnimi polodprtimi anketnimi vprašalniki. Vprašalniki so bili
razdeljeni in zbrani v razvojnih ambulantah (Maribor, Celje, Brežice, Slovenj Gradec, Murska
Sobota, Ljubljana, Kranj, Jesenice, Koper, Novo mesto).
Kvantitativne in kvalitativne podatke o vključenosti nedonošenčkov v zgodnjo obravnavo in
stališča strokovnjakov sem pridobila s polodprto spletno anketo na povezavi
https://www.1ka.si/a/17667.
Ocenjevalci so anketne vprašalnike reševali individualno, brez dodatnih omejitev.
Časovna omejitev vrnitve oz. zbiranja vprašalnikov za starše je bila na začetku 3 mesece,
vendar smo zaradi slabše pogostosti obiskov v razvojnih ambulantah iskane populacije
zbiranje podaljšali za 3 mesece. Spletna anketa za strokovne sodelavce je bila aktivna ves čas
zbiranja anketnih vprašalnikov za starše. Tako klasična kot spletna anketa sta bili opremljeni
z uvodnim besedilom, kjer sem se osebno predstavila, predstavila temo in namen
raziskovanja, ter se zahvalila za sodelovanje.
Primerjava razdeljenih in prejetih vprašalnikov za starše po pokrajinah je predstavljena v
tabeli 8.
Tabela 8: Primerjava razdeljenih in prejetih anketnih vprašalnikov za starše po pokrajinah
ŠT. RAZDELJENIH
VPRAŠLNIKOV

ŠT. PREJETIH
VPRAŠALNIKOV

ŠT. PREJETIH
VPRAŠALNIKOV V %

Štajerska

60

27

45

Koroška

30

4

13,3

Pomurje

15

7

46,7

Osrednja Slovenija

30

11

40

Gorenjska

20

3

15

Primorska

30

20

70

Dolenjska

15

7

46,7

200

79

39,5

POKRAJINA

skupaj
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Največji delež prejetih anketnih vprašalnikov za starše glede na število razdeljenih
vprašalnikov sem prejela s Primorske s 70 % realizacijo, sledijo Pomurje in Dolenjska (46,7 %)
ter Štajerska (45 %). Najmanj odziva in rešenih vprašalnikov sem prejela z Gorenjske regije
(15 %). V Slovenj Gradcu so sicer procentualno zbrali najmanj vprašalnikov, vendar s
pojasnilom, da anket niso razdeljevali staršem nedonošenčkov, ki so bili brez težav, ti pa so
bili v tem času v večini.
Tabela 9: Ustrezni vprašalniki staršev nedonošenčkov po pokrajinah
Frekvenca

%

Štajerska

27

34,2

Koroška

4

5,1

Pomurje

7

8,9

11

13,9

Gorenjska

3

3,8

Primorska

20

25,3

Dolenjska

7

8,9

79

100,0

Osrednja Slovenija

Skupaj

Dva vprašalnika sem zaradi neustreznosti oz. nepopolnosti morala izključiti iz raziskave.
Končno število ustrezno rešenih vprašalnikov za starše nedonošenčkov je 79, kar je 39,5 %
razdeljenih anketnih vprašalnikov (tabela 9). Med neveljavne vprašalnike sem uvrstila vse
tiste, kjer je bil nenapisan oz. neobkrožen en odgovor ali več in kjer je bilo pri vprašanju z
enim možnim odgovorom obkroženih več odgovorov. Te vprašalnike sem izključila iz
nadaljnje analize, iz obdelave podatkov in interpretacije.
Pri spletni anketi za strokovne sodelavce je bilo pridobljenih 81 rešenih vprašalnikov,
izmed teh je program samodejno zaznal 34 neveljavnih (nedokončanih) anket. Končno
število ustrezno rešenih vprašalnikov za strokovne sodelavce je 47. V nadaljnji analizi,
obdelavi podatkov in interpretaciji rezultatov sem vključila le slednje.

3. 6 Statistična obdelava podatkov
Podatki so obdelani z računalniškimi programi Microsoft Word, Excel, SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences). Uporabljene so bile naslednje statistične
metode:
• opisna statistika (numerus, maksimalna in minimalna vrednost, povprečna vrednost,
standardna napaka, standardni odklon),
• t-test za ugotavljanje razlik med stališči med dvema skupinama,
• enosmerni test analize variance za ugotavljanje razlik med stališči med tremi skupinami,
• F-test – Levenov test za ugotavljanje oz. potrjevanje homogenosti varianc,
• test ANOVA za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med skupinami, kadar je
porazdelitev normalna,
• Kruskal-Wallis test, kadar porazdelitev ni normalna,
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•

neparametrični Mann-Whitney U test.

Hipoteze so bile preverjane na stopnji tveganja 5 % (sig. oz. p=0,05). Rezultati z interpretacijo
so tabelarno in opisno predstavljeni v poglavju 4.

4 REZULTATI IN ITERPRETACIJA
4. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
4. 1. 1 RI1
Ali je skupina nedonošenčkov s strani staršev in strokovnjakov prepoznana
kot rizična skupina otrok s posebnimi potrebami?
Skupina nedonošenčkov je na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov prepoznana
kot rizična skupina OPP. Tako strokovni delavci, ki pri izvajanju ZO prihajajo v stik z
nedonošenčki, kot tudi njihovi starši, se strinjajo, da imajo nedonošeni otroci zaradi svojih
specifik in ogroženosti večje možnosti za nastanek oz. razvoj posebnih potreb. Vsi strokovni
sodelavci, ki so pravilno izpolnili anketni vprašalnik (n=36), so se strinjali s trditvijo, da so
nedonošenčki ena od skupin za vključitev v program ZO. Prav tako starši z 81 % strinjanjem
menijo, da je nedonošenčke potrebno čim prej vključiti v ZO. Rezultati raziskave so prikazani
v tabelah 10 in 11.
Tabela 10: Predstavitev mnenja strokovnjakov o Tabela 11: Predstavitev mnenja staršev o skupini
skupini nedonošenčkov kot rizični skupini OPP
nedonošenčkov kot rizični skupini OPP

veljavnih

Da

Frekvenca

%

36

100,0

manjkajočih

11

skupaj

47

Frekvenca

%

Da

64

81,0

Ne

14

17,7

veljavnih
manjkajočih

1

skupaj

79

100,0

4. 1. 2 RI2
Ali se staršem nedonošenčkov in strokovnjakom, ki delajo z nedonošenčki v
Sloveniji, obstoječi model ZO nedonošenčkov zdi ustrezen?
Povprečne ocene stališč skupine staršev nedonošenčkov in strokovnih delavcev s
področja ZO so med oceno 3 (delno ustrezno) in 4 (ustrezno). Starši in strokovnjaki so
ocenjevali ustreznost izvajanja storitev in pomoči ZO (tabeli 12 in 13). Tako na izvedbeni
ravni, kot tudi ustreznost zakonodajne podlage oz. osnove. Strokovnjakom in staršem se zdi
najustreznejši vidik modela po kriterijih krajevne bližine in razpoložljivosti storitev ZO za to
skupino uporabnikov storitev ZO. Najmanj ustrezno se jim zdi izvajanje glede finančne
dostopnosti teh storitev. Med raziskovanjem sem dobila občutek, da so starši
nedonošenčkov premalo informirani o možnostih izbire in koriščenja storitev, ki jih ponuja
obstoječi program ZO na različnih področjih. Sami te informacije tudi težje poiščejo.
Zadovoljni so s programom pomoči, ki ga uspejo dobiti. Za pravi odgovor na to vprašanje bi
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potrebovali dolgoletno in longitudinalno raziskavo, ki bi vključevala konkretne prezgodaj
rojene OPP skozi predšolsko obdobje ZO in med kasnejšim vključevanjem v šolo. Tako bi
rezultati lahko sami govorili o uspešnosti obstoječega modela ZO nedonošenčkov v Sloveniji.
4. 1. 3 RI3
Ali so kriteriji za učinkovito izvajanje storitev pomoči ZO, ki jih najdemo v
strokovni literaturi, tudi v praksi pomembni za starše nedonošenčkov in strokovnjake, ki
delajo z njimi?
Kriterije, ki jih je Agencija določila za lažje raziskovanje in spremljanje napredka
razvoja pomoči in programov ZO v Evropi, sem pri raziskovanju uporabila tudi sama. Na
njihovi podlagi sem oblikovala raziskovalni del diplomske naloge in anketne vprašalnike.
Kriteriji za učinkovito izvajanje storitev pomoči ZO so pomembni tudi staršem
nedonošenčkov in strokovnjakom, ki delajo s to populacijo. Povprečne ocene stališč o
pomembnosti kriterijev se gibljejo med 4 (pomembno) in 5 (zelo pomembno).
Strokovnjakom je najpomembnejši kriterij interdisciplinarnosti – timskega dela, sodelovanja
s drugimi disciplinami in usposabljanja strokovnih delavcev na področju ZO (tabela 13).
Staršem pa kriterij finančne dostopnosti storitev oz. zagotavljanje financiranja iz javnih
sredstev (tabela 12).
4. 1. 4 RI4
Ali je obstoječe timsko delo različnih strok v ZO zadostno za učinkovito
izvajanje storitev pomoči ZO za nedonošenčke?
Timsko delo različnih strokovnjakov s področij, ki se vključujejo v ZO nedonošenčkov,
je eden od temeljnih dejavnikov za uspešno izvajanje programov in nudenje pomoči
predšolskim nedonošenčkom in njihovim staršem. Na podlagi povprečnih ocen stališč o
ustreznosti izvajanja storitev ZO lahko sklepamo, da je interdisciplinarnost različnih strok v
ZO ustrezna oz. zadostna za učinkovito izvajanje storitev. Povprečni oceni se pri starših
nedonošenčkov in strokovnjakih gibljeta od 3,39 do 3,74 (tabeli 12 in 13). To je med
ocenama 3 (delno ustrezno) in 4 (ustrezno). Vendar pa moramo vzeti v zakup, da v raziskavi
ni sodeloval niti en strokovnjak s področja psihologije in da so bili deleži strokovnjakov
sodelujočih strok zelo različni : medicina 47,3 %, socialno delo 18,3 %, VIZ 31,2 %, drugo 3,2
% anketiranih strokovnjakov (tabela 6). To nakazuje tudi na težnjo po bolj pogostem
sodelovanju in možnosti za izboljšanje učinkovitosti izvajanja ZO s povečanjem inter- in
multidisciplinarnosti. Timsko sodelovanje je vsekakor pomembno, najpomembnejša pa je
vzajemna povezanost in sodelovanje strokovnjakov s starši. V Sloveniji so starši pri iskanju
pomoči za svoje nedonošenčke v zgodnjem otroštvu praktično prepuščeni sebi oz. toku
obstoječega programa. Ta pa ne nudi vedno optimalne obravnave. Kot v mnogih državah v
Evropi in po svetu, bi tudi mi potrebovali službe, ki bi prevzele organizacijo in koordinacijo
storitev v ZO. S tem bi bila povezanost med disciplinami oz. strokami večja, uresničevanje
ciljev ZO pa bolj uspešno.
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4. 2 PREVERJANJE HIPOTEZ IN INTERPRETACIJA
H1
Staršem nedonošenčkov sta za doseganje učinkovitosti ZO najpomembnejša
krajevna bližina in finančna dostopnost storitev pomoči.
Po rezultatih raziskave so najvišje povprečne ocene pomembnosti kriterijev za
doseganje učinkovitosti ZO po mnenju staršev dosegli finančna dostopnost storitev ZO,
interdisciplinarnost strokovnega tima in krajevna bližina. To pomeni, da so za doseganje
učinkovitosti storitev ZO staršem nedonošenčkov najpomembnejši trije kriteriji. Povprečne
ocene vseh kriterijev so nad oceno 4, ki izraža stališče do kriterija: pomembno.
Najpomembnejši kriterij za starše je finančna dostopnost storitev ZO v smislu zagotavljanja
pravic in financiranja storitev vsem nedonošenčkom in njihovim družinam. Eden od
psihosocialnih vzrokov prezgodnjega poroda je tudi SES nosečnice oz. nedonošenčkove
družine. Če sklepamo po doseženi izobrazbi staršev nedonošenčkov, imajo družine
sodelujočih nižji SES in jim je zagotavljanje brezplačnih storitev za otroka pomembno.
Drugi kriterij je kriterij interdisciplinarnosti v smislu sodelovanja strokovnjakov
znotraj strokovnega tima, povezovanja z zunanjimi strokovnjaki, usposabljanja za delo s
populacijo nedonošenčkov z razvojnimi zaostanki, težavami, motnjami, ovirami in
vključevanja staršev v proces načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja storitev in programov ZO.
Tretji najpomembnejši dejavnik po mnenju staršev pa je krajevna bližina oz. omogočanje
storitev ZO čim bližje otroku in družini, zagotavljanje zadostnega števila ustanov, v katerih se
izvajajo storitve ZO v geografski bližini otrok in družin, dostopnost do usposabljanja staršev
za delo s svojim OPP in dostopnost do informacij o programih in storitvah ZO. Rezultati so
prikazani v tabeli 12 in grafično ponazorjeni v grafu 10.
Spremenljivko finančna dostopnost, ki je imela le 2 podvprašanji, sem naredila primerljivo z
ostalimi kriteriji tako, da sem vsako dimenzijo delila s številom vprašanj.
Tabela 12: Prikaz stališč o pomembnosti kriterijev ZO za doseganje učinkovitosti ZO za skupino
staršev

Razpoložljivost

Krajevna bližina

Finančna
dostopnost

Interdisciplinarnost

Raznolikost in usklajevanje
sodelujočih disciplin

N

78

78

78

78

79

M

4,02

4,26

4,40

4,31

4,09

SD

1,18

0,96

1,00

1,02

1,15

Min

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Max

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

SE

0,13

0,11

0,11

0,11

0,13

Prvo hipotezo lahko potrdim, saj imata kriterija finančne dostopnosti in krajevne bližine
storitev pomoči ZO med šestimi kriteriji najvišjo (4,40 – med pomembno in zelo pomembno)
in tretjo najvišjo (4,26) povprečno oceno pomembnosti za kakovostno in učinkovito izvajanje
storitev ZO nedonošenčkov v predšolskem obdobju.
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Graf 7:: Grafični prikaz povprečnih ocen staršev za pomembnost kriterijev ZO za doseganje
učinkovitosti ZO
M

4,40
4,26

4,31
4,09

4,02

Razpoložljivost 2

Krajevna bljižina 2

Finančna
dostopnost 2

Interdisciplinarnost
2

Raznolikost in
usklajevanje
sodelujočih
disciplin 2

H2
Strokovnjakom sta za doseganje učinkovitosti ZO najpomembnejši
interdisciplinarnost in sodelovanje
ovanje različnih disciplin.
Pri drugi hipotezi sem želela preveriti,
preveriti ali so strokovnim delavcem pomembnejši
kriteriji zagotavljanja kakovosti izvajanja storitev ZO, ki se tičejo njihovega poklicnega
področja in sodelovanja s strokovnjaki drugih disciplin. Povprečne ocene vseh kriterijev so
nad oceno 4, kii izraža stališče do kriterija: pomembno. Najvišje povprečne ocene
pomembnosti kriterijev za doseganje kakovosti izvajanja storitev in učinkovitosti ZO sta po
mnenju strokovnih delavcev dosegli interdisciplinarnost
interdisciplinarnost in finančna dostopnost.
Najpomembnejši kriterij za strokovnjake je interdisciplinarnost v smislu sodelovanja
strokovnjakov znotraj strokovnega tima, povezovanja z zunanjimi strokovnjaki, usposabljanja
za delo s populacijo nedonošenčkov s razvojnimi
razvojnimi zaostanki, težavami, motnjami, ovirami in
vključevanja staršev v proces načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja storitev in programov ZO.
Tako kot za starše nedonošenčkov je tudi za strokovnjake finančna dostopnost storitev
sto
ZO
kriterij z drugo najvišjo oceno
ceno pomembnosti.
pomembnosti Strokovni
trokovni delavci menijo, da je za učinkovito
izvajanje storitev ZO pomembno zagotavljanje pravic nedonošenčkom in njihovim družinam
do uveljavljanja storitev ZO in financiranja potrebnih storitev vsem nedonošenčkom in
njihovim družinam. Pomembna jim je zagotovitev enakopravnosti. Rezultati
zultati so prikazani v
tabeli 13 in grafično ponazorjeni v grafu 8.
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Tabela 13:: Prikaz stališč o pomembnosti kriterijev ZO za doseganje učinkovitosti za skupino
strokovnih sodelavcev

Razpoložljivost

Krajevna
bližina

Finančna
Raznolikost in usklajevanje
Interdisciplinarnost
dostopnost
sodelujočih disciplin

N

35

35

35

35

35

M

4,34

4,48

4,53

4,69

4,48

SD

0,47

0,48

0,55

0,38

0,46

Min

3,67

3,00

3,00

3,33

3,67

Max

5,00

5,00

5,00

5,00

5,33

SE

0,08

0,08

0,09

0,06

0,08
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Graf 8:: Grafični prikaz povprečnih ocen učinkovitosti ZO med strokovnimi delavci za posamezni
kriterij
M
4,69
4,53

4,48

4,48

4,34

Razpoložljivost 2

Krajevna bljižina 2

Finančna
dostopnost 2

Interdisciplinarnost
2

Raznolikost in
usklajevanje
sodelujočih disciplin
2

Kriterija interdisciplinarnosti storitev pomoči ZO in raznolikosti ter usklajevanja
sodelujočih
elujočih disciplin pri izvajanju ZO imata med šestimi
šestimi kriteriji najvišjo (4,69 – med
pomembno in zelo pomembno) in drugo najvišjo (4,48) povprečno oceno pomembnosti za
kakovostno in učinkovito izvajanje storitev ZO nedonošenčkov v predšolskem obdobju.
Hipoteza H2 je na podlagi analize potrjena.
H3

Razpoložljivost pomoči ZO je kriterij, ki je pomemben obema skupinama.

Po povprečnih ocenah pomembnosti kriterijev za izvajanje ZO so vsi kriteriji tako
staršem nedonošenčkov kot strokovnim delavcem pomembni. Povprečno
Povprečno dosegajo oceno 4,
ki izraža stališče do kriterijev in ocenjuje kriterije s: pomembno. Standardna odklona (SD)
vrednosti nam povesta, da so ocene strokovnjakov bolj koncentrirane okoli aritmetične
sredine, ocene staršev nedonošenčkov pa so bolj razpršene
razpršene v populaciji. Primerjava ocen
med skupinama staršev in strokovnjakov
stroko
je prikazana v tabeli 14.
Tabela 14:: Stališča o pomembnosti razpoložljivosti pomoči ZO za učinkovitost izvajanja med starši
in strokovnjaki
N
M
SD
Min
Max
SE

Strokovnjaki

Starši

35
4,34
0,47
3,67
5,00
0,08

78
4,02
1,18
0,00
5,00
0,13

Strokovnjaki so se opredelili od ocene 3 (niti pomembno, niti nepomembno) do ocene 5
(zelo pomembno). Razpršenost ocen pri skupini staršev pa je bila od ocene
ocen 0 (nimam
mnenja) do ocene 5 (zelo pomembno).
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Graf 9: Grafična primerjava povprečnih ocen po kriterijih ZO med starši nedonošenčkov in
strokovnimi delavci
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60

Starši
Strokovnjaki

Iz grafičnega prikaza (graf 9) primerjave povprečnih ocen pomembnosti vseh kriterijev ZO
med skupinama staršev in strokovnjakov lahko razberemo, da razpoložljivost kot kriterij
kakovostne in učinkovite ZO ni najpomembnejši dejavnik za nobeno od skupin anketirancev.
Na podlagi vrednosti standardnega odklona in po primerjavi s statističnimi vrednostmi
drugih ocenjevanjih kriterijev je hipoteza H3 ovržena.
H4
Nedonošenčki in njihovi starši se najpogosteje soočajo s težavami, motnjami in
ovirami na gibalnem področju.
S hipotezo H4 sem želela preveriti, ali se pri nedonošenčkih zaradi prezgodnjega
poroda, nezrelosti in ob/poporodnih zapletov težave v razvoju pogosteje pojavljajo na
področju motorike. Starše nedonošenčkov sem v anketnem vprašalniku spraševala po
področjih, na katerih so opazne težave, s katerimi se s svojim otrokom soočajo. Na vprašanje
izbirnega tipa je največ staršev odgovorilo z odgovorom gibalno področje (70,5 %). Rezultati
anketnega vprašalnika so predstavljeni v tabeli 15.
Tabela 15: Področja težav nedonošenčkov

Na katerem področju se Vi in Vaš otrok soočate s
težavami?

Skupaj

N

%

Gibalno področje

62

70,5

Vid
Sluh
Govor

7
4
10

8,0
4,5
11,4

Spomin in pozornost

5

5,7

88

100,0

S 70,5 % prisotnostjo težav ne gibalnem področju se starši z nedonošenčki vračajo v razvojne
ambulante in na obravnavo fizioterapije. Opozoriti je potrebno, da vsi sodelujočo starši na
obisku v RA niso bili prvič, torej so lahko bili zaradi težav na drugih področjih usmerjeni k
drugim strokovnjakom in da so pri razdeljevanju anketnih vprašalnikov za starše pomagali
tudi fizioterapevti. Zato je odstotek težav na tem področju tudi nekoliko večji. Vendar lahko
na podlagi zbranih podatkov in teoretičnih izhodišč H4 potrdimo. Nevrološke težave
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nedonošenčkov kot posledica poškodb možganov, so prisotne pri 40–60 % prezgodaj rojenih
otrok. Nevrološke težave, katerih posledice so pogosto gibalni zaostanki in motnje, naraščajo
sorazmerno z nižjo porodno težo.
Zaradi vsebinske povezanosti interpretacije rezultatov, enakega postopka statistične
obdelave podatkov in analize hipotez, predstavljam H5 in H6 ter H7 in H8 v parih.
H5
Delavci medicinske stroke pogosteje kot pedagoški delavci menijo, da je izvajanje
storitev ZO ustrezno.
H6
Pedagoški delavci pogosteje kot delavci medicinske stroke menijo, da so kriteriji
izvajanja storitev ZO pomembnejši.
Pri H5 in H6 me je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med stališči o
ustreznosti in pomembnosti kriterijev izvajanja storitev ZO med strokovnjaki s področja
medicine in področja vzgoje in izobraževanja. Zaradi premajhnega numerusa (N) pedagoških
delavcev je statistična pomembnost za ugotavljanje statistično pomembne razlike v
povprečjih ocen med skupinama medicinskih in pedagoških delavcev manj kot 0,05. Zato s ttestom ni bilo možno izračunati koeficienta za pedagoške delavce in je bil za izračun
uporabljen neparametrični Mann-Whitney U test.
Tabela 16: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney U testa za ugotavljanje statistično
pomembnih razlik v stališčih o ustreznosti izvajanja storitev ZO med strokovnjaki različnih disciplin

statistično
tveganje
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija razpoložljivosti je enaka za vse 0,640
kategorije
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija krajevna bližina je enaka za vse 0,458
kategorije
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija finančna dostopnost je enaka za 0,742
vse kategorije
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija interdisciplinarnost je enaka za 0,417
vse kategorije
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija raznolikost in usklajevanje je 0,159
enaka za vse kategorije
Nična H

1
2
3
4
5

Razlike v povprečjih ocen ustreznosti izvajanja storitev ZO med skupinama medicinskih in
pedagoških delavcev so se pojavile, vendar sem kljub temu z neparametričnim MannWhitney U testom za neodvisne vzorce ugotavljala statistično pomembnost teh razlik. Z
izračunom povprečij ocen glede na drugo (neodvisno) spremenljivko, ki izbrane
spremenljivke deli (izobrazba), sem preverjala statistično pomembne razlike v povprečjih pri
izbranih spremenljivkah. Statistična pomembnost se interpretira kot vrednost p. Pri analizi so
bile vse vrednosti p večje od 0,05, torej ne moremo trditi, da med skupinama glede na
izbrano spremenljivko (izobrazbo) ne obstajajo statistično pomembne razlike.
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Prav tako pri povprečnih ocenah pomembnosti kriterijev izvajanja ZO v predšolskem
obdobju med skupinama medicinskih in pedagoških delavcev ni bilo odkritih statistično
pomembnih razlik.
Tabela 17: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney U testa za ugotavljanje statistično
pomembnih razlik v stališčih o pomembnosti kriterijev ZO za učinkovito izvajanje storitev med
strokovnjaki različnih disciplin

statistično
tveganje
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija razpoložljivosti je enaka za vse 0,629
kategorije
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija krajevna bližina je enaka za vse 0,290
kategorije
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija finančna dostopnost je enaka 0,734
za vse kategorije
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija interdisciplinarnost je enaka za 0,629
vse kategorije
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija raznolikost in usklajevanje je 0,734
enaka za vse kategorije
Nična H

1
2
3
4
5

Razlike se verjetno niso pokazale zaradi premajhnega števila (N) sodelujočih pedagoških
delavcev. Na podlagi rezultatov raziskave ne moremo potrditi H5 in H6.
H7
Starši nedonošenčkov pogosteje kot strokovnjaki menijo, da je izvajanje storitev ZO
ustrezno.
H8
Strokovnjaki pogosteje kot starši menijo, da so kriteriji za izvajanja storitev ZO
pomembni.
Spet sem iskala statistično pomembne razlike med stališči o ustreznosti dosedanjega
izvajanja storitev ZO in o pomembnosti kriterijev ZO za čim bolj učinkovito izvajanje teh
storitev v prihodnje. V H7 in H8 sem primerjala stališča skupine strokovnjakov in skupine
staršev nedonošenčkov. Pokazale so se razlike, za preverjanje statistične pomembnosti razlik
pa je bil uporabljen neparametrični Mann-Whitney U test. Vrednost p je bila pri
spremenljivkah krajevna bližina in finančna dostopnost večja od vrednosti 0,05, kar pomeni,
da ne moremo trditi, da pri teh spremenljivkah obstajajo statistično pomembne razlike v
stališčih o ustreznosti izvajanja ZO med skupinama strokovnjakov in staršev. Pri
spremenljivkah razpoložljivost ZO, interdisciplinarnost ter raznolikost in usklajevanje
sodelujočih disciplin pa so vrednosti p manjše od 0,05. Zanje lahko na nivoju 5 % tveganja
trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike.
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Graf 10:: Grafični prikaz razlik povprečnih ocen stališč o ustreznosti izvajanja
izvajanja storitev ZO med
strokovnjaki in starši
3,82

3,76

3,74

3,72
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Razpoložljivost

Krajevna bljižina Finančna dostopnost Interdisciplinarnost

Raznolikost in
usklajevanje
sodelujočih disciplin
1

Iz tega sledi, da H7 potrdimo, saj smo odkrili statistično pomembne razlike. Starši
nedonošenčkov pogosteje kot strokovnjaki storitev ZO menijo, da je izvajanje storitev ZO
ustrezno.
Tabela 18:: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney
Mann Whitney U testa za ugotavljanje statistično
pomembnih razlik v stališčih o ustreznosti izvajanja storitev ZO med strokovnjaki in starši
nedonošenčkov

statistično
tveganje
Porazdelitev ocen ustreznosti krit
kriterija razpoložljivosti je enaka
aka med 0,004
kategorijama strokovni delavci in starši
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija krajevna bližina je enaka
aka med 0,051
kategorijama strokovni delavci in starši
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija finančna dostopnost
dostopnost je enaka 0,112
med kategorijama strokovni
strok
delavci in starši
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija interdisciplinarnost je enaka med 0,002
kategorijama strokovni delavci in starši
Porazdelitev ocen ustreznosti kriterija raznolikost in usklajevanje
usklajevanje je 0,003
enaka
naka med kategorijama strokovni
strokovn delavci in starši
Nična H

1
2
3
4
5

Pri ugotavljanju statistično pomembnih razlik v stališčih o pomembnosti kriterijev za
izvajanja storitev ZO med strokovnjaki in starši so bile p vrednosti vseh spremenljivk večje od
0,05.
5. Ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih razlik, zato H8 ovržemo. Stališča staršev in
strokovnih delavcev o pomembnosti kriterijev se na podlagi pridobljenih rezultatov ne
razlikujejo. Obema skupinama so kriteriji enako pomembni oz. nepomembni.
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Tabela 19: Rezultati neparametričnega Mann-Whitney U testa za ugotavljanje statistično
pomembnih razlik v stališčih o pomembnosti kriterijev ZO za izvajanje storitev ZO med strokovnjaki
in starši nedonošenčkov

1
2
3
4
5

statistično
tveganje
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija razpoložljivosti je enaka med 0,790
kategorijama strokovni delavci in starši
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija krajevna bližina je enaka med 0,658
kategorijama strokovni delavci in starši
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija finančna dostopnost je enaka 0,762
med kategorijama strokovni delavci in starši
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija interdisciplinarnost je enaka 0,239
med kategorijama strokovni delavci in starši
Porazdelitev ocen pomembnosti kriterija raznolikost in usklajevanje je 0,278
enaka med kategorijama strokovni delavci in starši

H9
Prebivalci Osrednjeslovenske in Štajerske regije pogosteje kot prebivalci ostalih
regij v Sloveniji menijo, da je izvajanje storitev ZO ustrezno.
Pri H9 me je zanimalo, ali se statistično pomembne razlike v stališčih o ustreznosti
izvajanja storitev ZO pojavljajo med vpletenimi v izvajanje/prejemanje storitev ZO glede na
bližino oz. oddaljenost ustanov, ki izvajajo te storitve. Zaradi centralizacije ustanov, storitev
in strokovnjakov v večjih mestih v Sloveniji sem vpletene razdelila v tri skupine. Primerjala
sem stališča prebivalcev Osrednjeslovenske regije, Štajerske regije in ostalih regij. Analiza je
potekala v dveh delih, najprej sem ugotavljala statistično pomembne razlike za skupino
strokovnih sodelavcev in nato za skupino staršev.
Tabela 20: Test homogenosti varianc – Levenov test
Levenov test

df1

df2

Krajevna bližina
Interdisciplinarnost

0,748
2,011

2
2

33
33

statistično
tveganje
0,481
0,150

Raznolikost in usklajevanje sodelujočih
disciplin

2,419

2

33

0,105

Rezultati tabele 20 potrjujejo, da se variance med skupinami strokovnjakov iz različnih regij
pri treh kriterijih (krajevna bližina, interdisciplinarnost in raznolikost ter usklajevanje) ne
razlikujejo statistično značilno – variance med skupinami so enake oz. homogene (Levenov
test p>0,05). Homogenost varianc omogoča nadaljnji izračun enosmerne analize variance –
ANOVA. Na podlagi rezultatov izračuna enosmerne analize variance – ANOVE lahko
potrdimo, da statistično pomembne razlike obstajajo le pri kriteriju krajevna bližina (p<0,05).
Rezultati so prikazani v tabeli 21.
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Tabela 21: Enosmerna analiza variance - ANOVA
F

statistično tveganje

Krajevna bližina

med skupinami 6,988

0,003

Interdisciplinarnost

med skupinami 0,794

0,460

Raznolikost in usklajevanje sodelujočih disciplin med skupinami 0,569

0,572

Pri dveh od kriterijev (razpoložljivost in finančna dostopnost) distribucija ni normalna, zato
sem statistično pomembne razlike preverila s Kruskal-Wallisovim testom (tabela 22).
Statistična pomembnost se interpretira enako kot pri testu ANOVA. Statistično pomembne
razlike so se pokazale pri stališčih strokovnjakov o ustreznosti izvajanja storitev ZO v okviru
dveh kriterijev: krajevne bližine in finančne dostopnosti. To pomeni, da se strokovnjakom
storitve ZO zdijo dovolj blizu in dostopne za uporabnike, tako geografsko kot finančno.
Tabela 22: Kruskal-Wallisov test za skupino strokovnjakov
Razpoložljivost

Finančna dostopnost

1,895
2

9,495
2

0,388

0,009

Hi-kvadrat
df
Statistično
tveganje

Pri skupini staršev iz različnih regij po Sloveniji distribucija ni bila normalna. Statistično
pomembne razlike sem preverjala s Kruskal-Wallisovim testom. Ni statistično pomembnih
razlik v stališčih o ustreznosti izvajanja storitev ZO med prebivalci Osrednjeslovenske in
Štajerske regije in prebivalci ostalih regij v Sloveniji (tabela 23).
Tabela 23: Kruskal-Wallisov test za skupino staršev

Hi-kvadrat
df
Statistično
tveganje

Razpoložljivost

Krajevna
bližina

Finančna
dostopnost

Interdisciplinarnost

0,903
2

1,614
2

2,579
2

2,935
2

Raznolikost in
usklajevanje
sodelujočih
disciplin
3,183
2

0,637

0,446

0,275

0,231

0,204

Na podlagi rezultatov in analize sem prišla do sklepa, da H9 ne morem popolnoma potrditi,
zato jo ovržem. Hipotezo bi morala razdeliti na več hipotez, ki bi se dotikale posameznega
kriterija oz. posamezne skupine.
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V hitrem pregledu empiričnega dela diplomske naloge iz tabele hipotez lahko
razberemo potrjene oz. ovržene hipoteze.
Tabela 24: Pregled potrjenih in ovrženih raziskovalnih hipotez

HIPOTEZA
H1
Staršem nedonošenčkov sta za doseganje učinkovitosti ZO
najpomembnejša krajevna bližina in finančna dostopnost storitev pomoči.
H2
Strokovnjakom sta za doseganje učinkovitosti ZO najpomembnejši
interdisciplinarnost in sodelovanje različnih disciplin.
H3

Razpoložljivost pomoči ZO je kriterij, ki je pomemben obema skupinama.

H4
Nedonošenčki in njihovi starši se najpogosteje soočajo s težavami,
motnjami in ovirami na gibalnem področju.
H5
Delavci medicinske stroke pogosteje kot pedagoški delavci menijo, da je
izvajanje storitev ZO ustrezno.
H6
Pedagoški delavci pogosteje kot delavci medicinske stroke menijo, da so
kriteriji izvajanja storitev ZO pomembnejši.
H7
Starši nedonošenčkov pogosteje kot strokovnjaki menijo, da je izvajanje
storitev ZO ustrezno.
H8
Strokovnjaki pogosteje kot starši menijo, da so kriteriji za izvajanje storitev
ZO pomembni.
H9
Prebivalci Osrednjeslovenske in Štajerske regije pogosteje kot prebivalci
ostalih regij v Sloveniji menijo, da je izvajanje storitev ZO ustrezno.

Skupina nedonošenčkov je heterogena skupina otrok, ki je tako s strani staršev kot
tudi s strani strokovnjakov v Sloveniji prepoznana kot rizična skupina otrok s posebnimi
potrebami. Med otroci te skupine se pojavljajo zaostanki v celostnem razvoju, ki se razvijejo
ali poglobijo v težave na različnih področjih otrokovega delovanja. Te pa otežujejo
nedonošenčkovo vsakdanje življenje tako v dobi otroštva kot tudi kasneje v življenju.
Nedonošenčki in njihove družine se zaradi specifik zapletov in značilnosti prezgodnjega
poroda najpogosteje soočajo s težavami na gibalnem področju. Zato v zgodnjem
predšolskem obdobju najpogosteje sodelujejo z razvojnimi ambulantami (zdravniki
specialisti, fizioterapevti) in kasneje v šoli z drugimi pedagoškimi delavci, primanjkuje pa
sodelovanja s psihologi. Po rezultatih raziskave se vsem sodelujočim zdi model nudenja
storitev ZO ustrezen, vendar je raziskava za posplošitev ugotovitve zajela premajhen vzorec v
prekratkem časovnem obdobju. Kriterije ustreznosti nudenja in izvajanja storitev ZO vsi
anketiranci prepoznavajo kot pomembne za čim boljše izvajanje storitev. Vendar se
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naklonjenost do posameznih kriterijev med skupinama strokovnjakov in staršev razlikuje. Kot
pričakovano, sta staršem nedonošenčkov najpomembnejša kriterija krajevna bližina in
finančna dostopnost storitev pomoči, torej zagotavljanje ustreznih storitev ZO in njihova
dostopnost. Potrdimo lahko tudi predpostavko, da sta strokovnjakom za doseganje
učinkovitosti ZO najpomembnejša kriterija interdisciplinarnosti in multidisciplinarnosti.
Omenjena kriterija sta tudi najbolj povezana z njihovim delom in s konkretnim izvajanjem
storitev pomoči ZO. Z rezultati se je pokazala tudi težnja po večjem in bolj pogostem
timskem in multidisciplinarnem sodelovanju. Razpoložljivost pomoči ZO je kriterij kakovostne
in učinkovite ZO, ki na podlagi rezultatov anket ni najpomembnejši dejavnik za nobeno od
skupin anketirancev. Morebiti ravno zaradi slabše razpoložljivosti in dostopnosti informacij o
možnostih izvajanja programov ZO in njenega pomena. Za razpoložljivost informacij o
programih in možnostih ter programov ZO samih sem pričakovala, da bo pomembna vsaj
strokovnjakom, saj je informiranost javnosti in uporabnikov odvisna od stroke. S tem pa se
pokaže tudi nivo sodelovanja s starši, ki je trenutno le enostranski, in sicer s strani staršev.
Zaradi premajhnega vzorca strokovnjakov s področij primerjave (medicina, vzgoja in
izobraževanje) hipotez o stališčih ustreznosti in pomembnosti kriterijev nisem potrdila.
Zaradi neposredovanja podatkov o nedonošenosti OPP v vzgojno-izobraževalne ustanove so
pedagoški delavci (učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in surdopedagogi)
pogosto neinformirani o stanju otroka ob porodu. V raziskavi je zato sodelovalo le 8,5 % vseh
pedagoških delavcev, ki delajo v zdravstvenih ustanovah (razvojne ambulante). V primeru, ko
pa me je zanimala razlika v stališčih drugih dveh skupin anketirancev (starši in strokovnjaki)
pa sem hipotezi H7 in H8 na podlagi podatkov lahko potrdila oz. ovrgla. Starši
nedonošenčkov pogosteje kot strokovnjaki menijo, da je izvajanje storitev ZO ustrezno, saj
so slabše informirani o možnostih storitev pomoči ZO za svojega nedonošenčka, o otrokovih
in svojih pravicah. Vendar pa so s storitvami, katerih uporabniki so, zadovoljni. Skupaj s
strokovnjaki pa so mnenja, da so kriteriji za ocenjevanje uspešnosti storitev ZO pomembni za
uspešno in primerno uresničevanje modela storitev ZO. Tako kot pri stališčih do kriterijev
najdemo razlike v stališčih med skupinama strokovnjakov in staršev, je enako tudi pri
stališčih o decentralizaciji storitev v državi. Starši nedonošenčkov, ki prihajajo z vseh koncev
Slovenije, občutijo primanjkljaje v dostopnosti, pogostosti potrebnih storitev ZO in
pomanjkanje ustreznega kadra v svoji bližini, medtem ko jih strokovnjaki manj ali sploh ne.
Potreba po decentralizaciji storitev pomoči nedonošenčkom in njihovim družinam je kljub
temu prisotna.
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5 ZAKLJUČEK
Z izbiro teme za diplomsko delo sem se podala na dokaj nerazvit in neraziskan teren,
vsaj kar se tiče slovenskega prostora. Težave pri vstopanju na področje zgodnje obravnave
nedonošenčkov vidim v več dejavnikih. S temi težavami sem se v raziskovanju soočala tudi
sama, oteževale so moje delo in privedle do premajhnih vzorcev za posploševanje rezultatov.
Eden o teh dejavnikov je delikatnost prezgodnjega poroda, s katero se soočajo starši
v trenutku ob porodu in še leta kasneje. Zato je k populaciji staršev in prezgodaj rojenih
otrok s težavami težje pristopiti. Tukaj je tudi varstvo podatkov, ki še bolj skrči možnosti
stopanja v stik. Osebnega stika s starši nedonošenčkov nisem imela, prav tako pa nisem
imela dostopa da vseh podatkov, ki bi mi pomagali pri razumevanju razširjenosti
prezgodnjega poroda in težav, s katerimi se soočajo nedonošenčki ter njihovi starši. Ti
podatki so se še pred nekaj leti zbirali v NPIS-u Slovenije. Podatke o posameznih
nedonošenčkih (potek rojstva, gestacijska starost in porodna teža, zdravljenja in terapije,
bolezenska stanja, problemi, ovire in primanjkljaji …) imajo shranjene v razvojnih
ambulantah, vendar samo za paciente, ki se vračajo. V predšolskih ustanovah (vrtci, centri,
ipd.) do teh podatkov nimajo dostopa oz. jih na željo staršev kot posebnosti priložijo v
osebno mapo otroka. Nedonošenčkom kot rizični skupini za specialno pedagoško obravnavo
od rojstva dalje po navadi ne sledimo, razen kadar se pojavijo vidne težave, ovire in
primanjkljaji v predšolskem/šolskem obdobju.
Drugi pomemben dejavnik je povezanost strok, ki sodelujejo v procesu izvajanja
storitev ZO. V času raziskovanja sem opazila, da so v največji meri v okviru ZO prisotni
strokovnjaki s področja medicine (pediatri, zdravniki specialisti) in zdravstva (medicinske
sestre/babice, fizioterapevti, delovni terapevti). Med sabo so povezani in usklajeni.
Povezanost in timsko sodelovanje z drugimi strokami pa je slabša oz. odvisna od posamezne
zdravstvene ustanove (regije). Najslabše je sodelovanje s pedopsihologi in psihologi. Ti pa so
iz zaključkov mnogih evropskih in ameriških raziskav najpomembnejši faktor uspešne terapije
oz. obravnave, ki temelji na podpori, pomoči staršem in družini nedonošenčkov ter njihovem
sodelovanju. Slabše sodelovanje je vidno tudi s socialnimi delavci, ki staršem lahko pomagajo
z informiranjem o njihovih pravicah, dolžnostih, zakonskih temeljih ZO in nekakšno
koordinacijo med strokovnjaki, ki jih nedonošenček s težavami potrebuje. Sodelovanje s
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter logopedi in surdopedagogi temelji na napotitvi
otroka po sistematskem pregledu v razvojni ambulanti. Starši lahko tudi sami zahtevajo obisk
pri enem od teh strokovnjakov. Ker pa se težave nedonošenčkov, ki so nastale bodisi pred,
med ali po prezgodnjem porodu, pogosto kažejo kot učni deficiti, bi bilo nujno potrebno, da
specialni in rehabilitacijski pedagogi ter logopedi v ZO začnejo sodelovati čim bolj zgodaj. Za
čim prejšnjo pomoč in zgodnjo intervencijo naj bi bil specialni in rehabilitacijski pedagog
prisoten v zdravstvenih ustanovah, v svetovalnih centrih in v vzgojno izobraževalnih
institucijah. ZO pa naj bi potekala na otrokovem domu in ambulantno v ustrezni ustanovi.
(Lah, 2009) Neposrednega vstopanja v domače okolje oz. dom OPP pri nas ni opaziti.
Pomembna je tudi ustrezna kompetentnost specialnih pedagogov za delovanje na področju
ZO. Pri nas primanjkuje izobraženih strokovnih delavcev s področja specialne in
rehabilitacijske pedagogike, ki bi se ukvarjali s problematiko ZO, kaj šele s problematiko
nedonošenčkov kot rizične skupine. Na fakulteti ni smeri, ki bi izobraževala tak kader, prav
tako specialni pedagogi ne moremo pridobiti ustreznih znanj ob delu (prekvalifikacije,
dodatna izobraževanja, ipd.).
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Starši nedonošenčkov so od rojstva naprej pod velikim pritiskom, stresom in se
pogosteje soočajo s težavami, ki so staršem donošenih otrok neznane. Naloge pomoči
specialnih pedagogov (in tudi drugih strokovnjakov) v ZO naj bi bile: informiranje staršev,
svetovanje staršem, seznanjanje staršev, dajanje navodil staršem, neposredno specialno
pedagoško delo z OPP, seznanitev institucije, kamor bo otrok vključen (bodisi v predšolskem
ali šolskem obdobju). Starši bi morali biti obveščeni o značilnostih motnje, okvare oz.
primanjkljajev, ki so vzrok za razvojne zaostanke ter o postopkih usmerjanja oz. o ustrezni
zakonodaji, ki OPP omogoča nudenje ustrezne pomoči na področju VIZ. Specialni pedagog
naj bi staršem svetoval o ustreznih prilagoditvah, igračah, medicinskih, ortopedskih, optičnih
in drugih pripomočkih, ter o najučinkovitejši uporabi le-teh za hitrejše usvajanje otrokovih
higienskih navad in vsakodnevnih spretnosti. Starši morajo biti med izvajanjem obravnave
seznanjeni z objektivnim razvojnim napredkom nedonošenčka, realnim stanjem na
posameznih področjih in objektivnimi možnostmi za usmeritev v ustrezni program.
Seznanjeni in podučeni pa naj bi bili tudi z načini in metodami dela z OPP ter s strategijami za
motivacijo, komunikacijo, socializacijo, idr. Timsko delo se nanaša tudi na sodelovanje s
predšolskimi in šolskimi ustanovami. Strokovnjaki morajo pred vključitvijo OPP v VIZ
ustanovo delavce vrtca seznaniti s posebnostmi OPP, z načini dela, jim nuditi pomoč in
svetovanje pri prostorskem, časovnem, materialnem in kadrovskem prilagajanju dela, ter jim
pomagati pri seznanjanju staršev drugih otrok v skupini oz. razredu. (Lah, 2009) Primanjkuje
nam strokovnjakov, ki bi povezovali stroke in bi starše vodili skozi proces storitev pomoči ZO.
V tujini se temu uspešno izognejo z strokovnimi centri. Slaba in nesamoumevna pa sta tudi
povezanost in sodelovanje med vpletenimi strokami.
Slovenija je kot mala država zelo centralizirana. Prednost števila usposobljenih
strokovnjakov imajo večja mesta, predvsem Ljubljana in Maribor. Na podlagi raziskave o
vključevanju predšolskih OPP v institucije (Krautberger, Kocjančič, 2009) sem ugotovila, da
primanjkuje predvsem usposobljenih strokovnih delavcev specialne pedagogike na področju
predšolske vzgoje, da primanjkuje oddelkov, kjer se programi ZO izvajajo, da ni vzpostavljene
mreže mobilne specialno pedagoške pomoči, da postopki usmerjanja (predšolskih) OPP
trajajo predolgo in niso nudeni vsem otrokom ter da sta sodelovanje in pomoč drugih
strokovnjakov privilegija večjih krajev. Potrebna je decentralizacija storitev in pomoči ZO.
Na podlagi raziskovalnega dela diplomske naloge lahko kljub majhnemu vzorcu
ugotovimo, da so vsi kriteriji ZO, ki jih določa Agencija tako ustrezni kot tudi pomembni. Za
natančnejše pridobivanje stališč staršev in strokovnjakov bi bilo potrebno vsakega od
kriterijev še podrobneje razčleniti. Smiselno bi bilo izvesti tudi longitudinalno raziskavo o ZO
v slovenskem prostoru, ki bi spremljala skupino nedonošenčkov od rojstva do všolanja. S
primerjavo kontrolnega vzorca bi pridobili dejanske podatke učinkovitosti in ustreznosti
obstoječega modela ZO.
Namen diplomskega dela je osvetlitev problema nedonošenčkov kot rizične skupine,
ki potrebuje specialno pedagoško pomoč. Primerjava modela ZO v Sloveniji in modelov po
svetu nam nudi širino vpogleda v dejansko stanje ZO pri nas. Želela sem predstaviti ZO kot
pomemben del specialno pedagoškega dela v VIZ. Umestila sem ga v prostor in čas ter
skušala najti vzporednice s primeri dobrih praks v tujini. Za vzpodbujanje otrokovega
optimalnega razvoja (glede na genske, okoljske dejavnike in dejavnike vzgoje) sta potrebni
čim bolj zgodnja detekcija in intervencija. Z odlašanjem je mnogo priložnosti za pomoč lahko
za vedno zamujenih.
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Predlogi za bolj uspešno izvajanje ZO v Sloveniji se dotikajo obstoječega modela na
vseh omenjenih točkah. Najprej bi bilo potrebno usmeriti (bodoče) specialne pedagoge v
izobraževanje na področjih ZO. Nato bi bilo potrebno zagotoviti delovna mesta v vseh
ustanovah, ki prihajajo v stik z nedonošenčki oz. rizičnimi skupinami predšolskih otrok. V
tujini se delo na področju ZO izvaja s pomočjo strokovnih centrov. Centri bi morali pri nas
delovati na visoki strokovni ravni. Strokovnjake bi povezovali, razpolagali bi s sredstvi,
namenjenimi za izvajanje ZO. Tukaj bi bile zbrane vse informacije, zato bi si prizadevali za
razvoj na področjih stroke, znanstvenoraziskovalnega dela na področju ZO, dodatnega
izobraževanja, svetovanja, supervizij za strokovne time in individualne strokovnjake iz
prakse. Strokovni centri so dobra rešitev za lažje koordiniranje in delo specialnih pedagogov,
vendar se bojim, da bi s takšnimi centri spet centralizirali storitve pomoči ZO, zato bi bila
potrebna ustanovitev lokalnih centrov, ki bi se ukvarjali s mobilno specialno pedagoško
pomočjo v bližini otrokovega doma oz. na domu. V sodelovanju s predšolskimi ustanovami bi
usklajevali in dopolnjevali DSP v vrtcih, zdravstvenih domovih in kasneje v šolah. V
sprejemanju zakonodaje upravičenosti koriščenja storitev ZO bi skupina nedonošenčkov
morala postati rizična skupina otrok s posebnimi potrebami, ki bi bila upravičena do
potrebnih obravnav in terapij. Vsekakor pa bi morala biti rešena vprašanja dostopnosti in
financiranja storitev s strani pristojnih organov.
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7 PRILOGE
Priloga 1: PREDGOVOR ZA STARŠE
Spoštovani!

Moje ime je Ana Petrun in končujem študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Potrebujem Vašo pomoč pri raziskavi v okviru diplomske
naloge z naslovom Zgodnja obravnava nedonošenčkov kot rizične skupine za specialno
pedagoško obravnavo. Anketa je prostovoljna in anonimna. Prosim Vas, da si vzamete 5
minut časa in odgovorite na spodnja vprašanja.
Z Vašo pomočjo se bom poskušala seznaniti s trenutnim modelom zgodnje obravnave
predšolskih nedonošenčkov v slovenskem prostoru. Na podlagi Vaših odgovorov, stališč in
teoretičnih izhodišč bom poskušala sestaviti čim učinkovitejši in celostni model zgodnje
obravnave, ki ga v aktualnem prostoru in času potrebujemo. Podatki, pridobljeni z Vašo
pomočjo, bodo uporabljeni za potrebe diplomske naloge in izključno za znanstveno
raziskovalne namene.

Izredno hvaležna bom, če si boste med čakanjem vzeli čas ter ga izpolnjenega vrnili
medicinski sestri, saj bi s čim več vrnjenimi anketami prispevali k večji reprezentativnosti
rezultatov.

Sodelovanje v anketiranju lahko tudi odklonite, kar pa ne bo vplivalo na nadaljnjo obravnavo
in zdravljenje Vašega otroka. V primeru, da pa želite biti obveščeni o rezultatih raziskave,
lahko navedete kontakt na zadnji strani ankete.

Najlepše se Vam zahvaljujem za razumevanje, čas in vložen trud. S spoštovanjem,
Ana Petrun
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Priloga 2: PREDGOVOR ZA STROKOVNE SODELAVCE
Spoštovani!
Moje ime je Ana Petrun in končujem študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Potrebujem Vašo pomoč pri raziskavi v okviru diplomske
naloge z naslovom Zgodnja obravnava nedonošenčkov kot rizične skupine za specialno
pedagoško obravnavo. Z Vašo pomočjo se bom poskušala seznaniti s trenutnim modelom
zgodnje obravnave predšolskih nedonošenčkov v slovenskem prostoru. Na podlagi Vaših
odgovorov, stališč in teoretičnih izhodišč bom poskušala sestaviti čim učinkovitejši in celostni
model zgodnje obravnave, ki ga v aktualnem prostoru in času potrebujemo.
Anketa je prostovoljna in anonimna. Podatki, pridobljeni z Vašo pomočjo, bodo uporabljeni
za potrebe diplomske naloge in izključno za znanstveno raziskovalne namene.

Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na vprašanja. S klikom na povezavo
(http://www.1ka.si/a/17667) se Vam bo odprlo novo okno z vprašalnikom za strokovne
sodelavce, ki pri svojem delu prihajajo v stik z nedonošenčki. Ko zaključite z anketo, lahko
zaprete okno. S ponovnim klikom na povezavo lahko anketo izpolnijo tudi Vaši sodelavci.

V veliko pomoč pri pridobivanju podatkov bi mi bili, če bi o anketi obvestili tudi svoje
sodelavce (ki prihajajo pri svojem delu v stik z nedonošenčki) in povezavo posredovali naprej.
V kolikor želite biti obveščeni o rezultatih raziskave, lahko pošljete kontakt na elektronski
naslov: ana_petrun@hotmail.com

Za Vaše sodelovanje in čas se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam,
Ana Petrun
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Priloga 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE
VPRAŠALNIK ZA STARŠE
Prosim, odgovorite na nekaj osnovnih vprašanj.
Spol:
Ž
M

Starost:
____________

Leto rojstva Vašega
nedonošenčka

Izobrazba:
zaključena osnovna
zaključena višja šola
šola
zaključen univerzitetni program
zaključena srednja šola
Gestacijska starost Vašega otroka ob Porodna teža Vašega otroka
rojstvu
manj kot 1000 gramov
manj kot 28 tednov
od 1000 do 1500 gramov
od 28 do 32 tednov
od 1500 do 2500 gramov
od 33 do 36 tednov
drugo: ___________________
s 37 tedni

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ali menite, da so nedonošenčki ena izmed rizičnih skupin za vključitev v programe zgodnje obravnave?
Da

Kraj:
__________________________________________
Kje ste bili seznanjeni z možnostjo zgodnje
obravnave Vašega otroka?
v porodnišnici
v razvojni ambulanti
na oddelkih otroškega dispanzerja
drugo: ____________________

Ne

Na katerem področju se Vi in Vaš otrok soočate s težavami?
gibalno področje
vid
sluh

govor
spomin in pozornost
drugo:________________________

Poskusite oceniti, kako ustrezne se Vam zdijo spodnje podstavke za kakovostno izvajanje storitev zgodnje obravnave (v nadaljevanju ZO) Vašega
nedonošenčka v ustanovah, kjer koristite storitve in programe zgodnje obravnave.
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Ocenjujete tako, da obkrožite eno izmed številk od 0 do 5, ki najbolj opiše Vaše stališče, pri čemer številka 0 predstavlja odsotnost storitve, ki je zato ne
morete oceniti.
Ni
storitve
– ne
Menim, da je:
morem
oceniti
1 sodelovanje in usklajevanje politik in praks ZO
0
2 razpoložljivost podatkov in informacij o ZO
0
3 definicija nedonošenčkov kot ciljne skupine ZO
0
4 kakovost storitev ZO nedonošenčkov glede na Vašo geografsko oddaljenost
0
5 usposabljanje in informiranje staršev o programih ZO
0
6 število ustanov, oddelkov, kjer izvajajo programe ZO v Vaši geografski bližini
0
7 upoštevanje pravic o prejemanju storitev in izvajanja ZO otrok in staršev
0
8 zagotavljanje financiranja iz javnih sredstev za storitve in izvajanje ZO
0
9 vključevanje staršev v proces načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja programov 0
ZO
10 timsko sodelovanje različnih disciplin/strokovnjakov
0
11 število strokovnjakov v timu za izvajanje programov ZO
0
12 določenost vloge in odgovornosti izvajanja programov ZO s strani
0
strokovnjakov
13 proces prehajanja otrok iz storitve ene discipline v drugo
0
14 opredeljenost standardov kakovosti programov ZO
0

Zelo
Delno
Zelo
Neustrezno
Ustrezno
neustrezno
neustrezno
ustrezno
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4

5
5
5

4
4

5
5

Poskusite oceniti, kako pomembne se Vam zdijo spodnje podstavke za kakovostno izvajanje storitev zgodnje obravnave (ZO) nedonošenih otrok v
predšolskem obdobju na Vašem področju.
Ocenjujete tako, da obkrožite eno izmed številk od o do 5, ki najbolj opiše Vaše stališče, pri čemer številka 0 pomeni, da nimate stališča.
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Menim, da je:
15 zakonodajna podlaga za zagotavljanje storitev ZO v zgodnjem
otroštvu
16 razpoložljivost in dostopnost informacij o ZO družinam
17 natančna opredelitev nedonošenčkov s posebnimi potrebami kot
ciljne skupine ZO
18 decentralizacija storitev ZO – storitev čim bližje družini in otroku
19 usposabljanje in informiranje staršev o programih ZO
20 zadostno število ustanov, oddelkov, kjer izvajajo programe ZO v
Vaši geografski bližini
21 zagotavljanje pravic vseh družin in nedonošenčkov o prejemanju
storitev in izvajanja ZO
22 zagotavljanje financiranja iz javnih sredstev za storitve in izvajanje
ZO – brezplačnost storitve in izvajanja
23 vključevanje staršev v proces načrtovanja, izvajanja in
ocenjevanja programov ZO
24 timsko sodelovanje različnih disciplin/strokovnjakov
25 usposobljenost strokovnjakov v timu za izvajanje programov ZO
26 določenost vloge in odgovornosti različnih disciplin za izvajanje
programov ZO
27 proces prehajanja otrok iz storitve ene discipline v drugo
28 opredeljenost standardov kakovosti programov ZO

Niti
Nimam
Ne posebej nepomembno,
Zelo
Nepomembno
Pomembno
stališča
pomembno niti
pomembno
pomembno
0
4
5
1
2
3
0
0

1

2

3

1

2

3

0
0
0

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

0
0
0

1
1

2
2

3
3

1

2

3

0
0

1
1

2
2

3
3

0
0
0
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4
4

5
5

4
4
4

5
5
5

4

5

4

5

4

5

4
4
4

5
5
5

4
4

5
5

Priloga 4: VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE SODELAVCE
VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE
Prosim, odgovorite na nekaj osnovnih vprašanj.

Spol:
Ž

Letnica rojstva:
__________

M

Kraj:
___________________________________

Vaš strokovni naziv

Zaposlen/a v

Področje Vašega dela

pediater, zdravnik specialist
medicinska sestra, babica
delovni terapevt
fizioterapevt
pedopsihiater
socialni delavec
psiholog
specialni in rehabilitacijski pedagog
logoped
drugo

porodnišnica
zdravstvo
razvojna ambulanta
socialno delo
otroški dispanzer
vzgoja in izobraževanje
vrtec
S katerimi disciplinami pri svojem delu sodelujete (delate v timu)
medicina
socialno delo
vzgoja in izobraževanje
drugo: ________________________

Ali menite, da so nedonošenčki ena izmed rizičnih skupin za vključitev v programe zgodnje obravnave?
Da

Ne

Poskusite oceniti, kako ustrezne se Vam zdijo spodnje podstavke za kakovostno izvajanje storitev zgodnje obravnave (v nadaljevanju ZO) nedonošenih otrok
v predšolskem obdobju na Vašem področju.
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Ocenjujete tako, da obkrožite eno izmed številk od 0 do 5, ki najbolj opiše Vaše stališče, pri čemer številka 0 pomeni odsotnost storitve, ki je ne morete
oceniti.
Ni
storitve
Zelo
Delno
Zelo
- ne
Neustrezno
Ustrezno
neustrezno
neustrezno
ustrezno
morem
oceniti

Menim, da je:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

sodelovanje in usklajevanje politik ministrstev za zdravje, socialne zadeve in
šolstvo ter izvajanja ZO v praksi
dostopnost do podatkov in informacij o ZO za strokovnjake
definicija nedonošenčkov kot rizične skupine za otroke iz ciljnih skupin ZO
kakovost storitev ZO nedonošenčkov glede na geografsko oddaljenost otroka
in družine
usposabljanje in informiranje staršev o programih ZO v geografski bližini
prebivanja otroka in družine
število ustanov, oddelkov, kjer izvajajo programe ZO v geografski bližini
prebivanja otroka in družine
zagotavljanje pravic vseh družin in nedonošenčkov o prejemanju storitev in
izvajanja ZO
zagotavljanje financiranja iz javnih sredstev za storitve in izvajanje ZO
vključevanje staršev v proces načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja programov
ZO
timsko sodelovanje različnih disciplin/strokovnjakov
število strokovnjakov v timu za izvajanje programov ZO
določenost vloge in odgovornosti izvajanja programov ZO vaše discipline
proces prehajanja otrok iz storitve ene discipline v drugo
opredeljenost standardov kakovosti programov ZO

0

1

2

3

4

5

0
0
0

1
1

2
2

3
3

1

2

3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0
0

1

2

3

1

2

3

4
4

5
5

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

0
0
0

Poskusite oceniti, kako pomembne se Vam zdijo spodnje podstavke za kakovostno izvajanje storitev ZO nedonošenih otrok v predšolskem obdobju na
Vašem področju.
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Ocenjujete tako, da obkrožite eno izmed številk od 0 do 5, ki najbolj opiše Vaše stališče, pri čemer številka 0 pomeni, da nimate stališča.

Menim, da je:
15 zakonodajna podlaga za zagotavljanje storitev ZO v zgodnjem
otroštvu
16 razpoložljivost in dostopnost informacij o ZO družinam in
strokovnjakom
17 natančna opredelitev ciljne skupine ZO
18 decentralizacija storitev ZO – storitev čim bližje družini in otroku
19 usposabljanje in informiranje staršev o programih ZO
20 zadostno število ustanov, oddelkov, kjer izvajajo programe ZO v
geografski bližini prebivanja otroka in družine
21 zagotavljanje pravic vseh družin in nedonošenčkov o prejemanju
storitev in izvajanja ZO
22 zagotavljanje financiranja iz javnih sredstev za storitve in izvajanje
ZO
23 vključevanje staršev v proces načrtovanja, izvajanja in
ocenjevanja programov ZO
24 timsko sodelovanje različnih disciplin/strokovnjakov
25 usposobljenost strokovnjakov v timu za izvajanje programov ZO
26 določenost vloge in odgovornosti vaše discipline za izvajanje
programov ZO
27 proces prehajanja otrok iz storitve ene discipline v drugo
28 opredeljenost standardov kakovosti programov ZO

Niti
Nimam
Ne posebej nepomembno,
Zelo
Nepomembno
Pomembno
stališča
pomembno niti
pomembno
pomembno
0
4
5
1
2
3
0

4

5

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2

3

4

1

2

3

1

2

3

0
0
0

1
1

2
2

3
3

1

2

3

0
0

1
1

2
2

3
3

0
0
0
0
0
0
0
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1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

1

5

4

5

4

5

4
4
4

5
5
5

4
4

5
5

