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»Zares, ti si ustvaril moje ledvice, 

me stkal v materinem telesu. 

Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, 

čudovita so tvoja dela, 

moja duša to dobro pozna. 

Moje kosti niso bile skrite pred tabo, 

ko sem bil narejen na skrivnem, 

stkan v globočinah zemlje. 

Moj zarodek so videle tvoje oči. 

V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, 

dnevi, ki so bili oblikovani, 

ko ni še nobeden od njih obstajal.«  

(Ps 139, 13-16) 
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POVZETEK 

Ena izmed najpogosteje prepoznanih motenj v duševnem razvoju je trisomija 21, ki jo 

imenujemo tudi downov sindrom (v nadaljevanju DS). Ker imajo otroci z DS nekatere skupne 

telesne značilnosti, se diagnoza oz. sum na diagnozo običajno postavi že kmalu po rojstvu, ko 

sta otrok in mati še v porodnišnici. Strokovnjaki, ki sporočajo staršem novico o otrokovih 

motnjah v razvoju, opravljajo pomembno nalogo. Starši imajo svoja pričakovanja o tem, kako 

naj bi v nastali situaciji strokovnjaki komunicirali. Prav tako imajo tudi predstave o 

informacijah, ki naj bi jih v teh trenutkih prejeli.  

V teoretičnem delu diplomskega dela smo opisali nekatere značilnosti oseb z DS, faze 

sprejemanja otrokove drugačnosti in ključne elemente zgodnje obravnave ter komunikacije 

med starši in strokovnjaki.  

V empiričnem delu smo naredili raziskavo, v katero smo vključili 8 staršev otrok z DS. 

Zanimalo nas je njihovo zadovoljstvo z načinom na katerega jim je bila podana otrokova 

diagnoza ter pomočjo, ki so je bili deležni v prvih dneh in tednih življenja z otrokom. Naš 

namen je bil na podlagi dobljenih informacij oblikovati ustrezna priporočila za podajanje 

informacij o otrokovih razvojnih motnjah ter za pomoč v prvih dneh in tednih življenja z 

otrokom. Izkazalo se je, da imajo starši nekatera skupna, pa tudi različna pričakovanja, zato 

ne obstaja le ena rešitev, kako jim zagotoviti čim lažji in čim hitrejši prehod preko začetnega 

šoka do sprejetja otrokove drugačnosti. Opazili smo, da v splošnem starši novico o otrokovi 

drugačnosti lažje sprejmejo, če jim je ta sporočena v mirnem in zasebnem prostoru, če sta 

prisotna oba starša, če novico sporoči zdravnik in je njegov odnos spoštljiv ter ima dovolj 

časa za odgovarjanje na vprašanja, informacije pa podaja na način, da jih starši razumejo. 

Nadalje si starši želijo časa zase, pa tudi možnosti nadaljnjih pogovorov s strokovnjaki, stikov 

z drugimi starši, ki so se znašli v podobni situaciji ter kvalitetno in čim hitrejšo zgodnjo 

obravnavo otroka in celotne družine. 

Na podlagi ugotovitev smo pripravili priporočila za strokovnjake, ki se srečujejo s starši otrok 

z DS v prvem obdobju po otrokovem rojstvu. Priporočila so povzeta po različnih virih ter 

dopolnjena s spoznanji naše raziskave. V prilogi je tudi zgibanka, namenjena družinam, v 

katero se je ravnokar rodil otrok z DS ali pa tistim staršem, ki potrebujejo spodbudo sredi 

vsakdanjih preizkušenj. V zgibanki so zbrane spodbudne misli staršev, otrok z DS, namenjene 

drugim staršem. 
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ABSTRACT 

One of the most commonly recognized intellectual disabilities is trisomy 21, also known as 

Down's syndrome (hereafter DS). Since children with DS have some distinguishing physical 

characteristics, diagnosis is usually established soon after birth when the child and the mother 

are still in the hospital. The task of breaking the news about children's disabilities to parents is 

very important. Parents have expectations about how experts should communicate in such 

sensitive situations. Furthermore, they also have expectations about the information they 

should receive in these moments. 

In the theoretical part of the thesis we describe some of the characteristics of people with DS 

and discuss the stages of parental acceptance of the fact that their child is different. We also 

discuss the key elements of early intervention and proper communication between parents and 

doctors. 

In the empirical part we provide a study in which we included 8 parents of children with DS. 

We were interested in their feedback about the manner in which the child's diagnosis have 

been reported to them, and the assistance they received in the first days and weeks of their 

child's life. Based on the received information our intention was to create recommendations 

for experts about proper communication when providing information on children's 

developmental disorders to the parents, and to properly assist them in the early days and 

weeks of their life with a child. We realized that parents have certain common expectations, 

as well as various different expectations among each other, so there is no unique solution on 

how to guide them through a passage of an initial shock to the acceptance of their child as 

easy and smoothly as possible. In general we noticed that it is easier for parents to accept the 

news of the child's diagnosis if it is reported in a quiet and private area, if both parents can be 

present, and if the diagnosis is communicated from the doctor in a respectful attitude with 

enough time at hand to answer any questions. Also, information should not be given in a too-

scientific way, so that parents can understand them. Furthermore, in such situations parents 

need time for themselves, additional possibilities of further discussions with experts, as well 

as contacts with other parents who have found themselves in a similar situation. Finally, 

parents need a professional and quick early intervention of their child and the entire family. 

Based on the findings we prepared recommendations for professionals who encounter parents 

of children with DS immediately after childbirth. The recommendations are taken from 

different sources and supplemented by findings of our research. In the appendix there is also a 
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leaflet for families in which a newborn child was just diagnosed with DS or for parents that 

need encouragement while facing related live challenges. In the leaflet, among other things, 

one can find a collection of inspiring thoughts from parents of children with DS intended to 

empower other parents of children with DS. 

 

Keywords: 

early intervention, breaking the news, down syndrome, accepting diversity, communication 

between parents and experts 
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1 UVOD 

Spočetje novega življenja je neprecenljiv trenutek. Za mater in očeta je čas nosečnosti 

čustveno bogato obdobje. Med nosečnostjo sanjata o otroku, ki ga pričakujeta, o njem 

premišljujeta, izbirata ime, želita si, da bi bil zdrav in bi bilo vse v redu. Če vse poteka brez 

večjih posebnosti, se starša ob otrokovem rojstvu veselita in se počutita izpolnjena. A ni 

vedno tako. Včasih se rodi otrok, ki zaradi takih ali drugačnih težav v razvoju že od začetka 

potrebuje več pozornosti in nege. V tem primeru nastopi za družino težko obdobje 

prilagajanja in sprejemanja nastale situacije. 

Velikega pomena je, da otroku v prvih letih življenja omogočimo pogoje za čim boljši razvoj 

ter mu v primeru motenj v razvoju namenimo še dodatno skrb. Za ta cilj si prizadevajo 

različne otrokom prijazne organizacije in politike. 

V konvenciji o otrokovih pravicah lahko npr. beremo: »Države pogodbenice otroku s 

posebnimi potrebami priznavajo pravico do posebne skrbi in v skladu z razpoložljivimi 

sredstvi spodbujajo in zagotavljajo, da je otrok, ki je do tega upravičen, in tisti, ki so 

odgovorni za skrb zanj, deležni pomoči, za katero so zaprosili, in ki ustreza otrokovemu 

stanju ter zmožnostim staršev ali drugih, ki skrbijo zanj« (ZN 1989, člen 23 §2). 

V Salamanski konvenciji pa so zapisali: »Skrb v zgodnjem otroštvu in izobraževalne 

programe za otroke do starosti šestih let je potrebno razvijati in/ali preusmeriti v spodbujanje 

telesnega, intelektualnega in socialnega razvoja in v pripravljenost na šolo« (UNESCO 1994, 

§53). 

Med tem ko stroka posveča posebno skrb otrokom s posebnostmi v razvoju, pa ne smemo 

pozabiti na njihove starše in celotno družino. Če starši v času nosečnosti ali po otrokovem 

rojstvu izvedo, da ima otrok razvojno motnjo, to zanje namreč predstavlja velik šok. Po 

sporočeni diagnozi se znajdejo v velikih notranjih stiskah in bojih. Sprejemanje in soočanje, 

da otrok ni tak, kot so si predstavljali, je za starše dolgotrajen proces. Preiti morajo različne 

faze, te pa spremljajo različna občutja in čustva. Starši v času po otrokovem rojstvu pogosto 

ne vedo, kje naj iščejo pomoč, prav tako pa jim večkrat ustrezna pomoč ni omogočena. 

Zgodnja obravnava, ki jo je (ali pa je ni) družina deležna od trenutka otrokovega rojstva do 

vstopa otroka v šolo, je ključnega pomena za otrokov nadaljnji razvoj. Prva leta življenja so 
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zelo pomembna, saj se v teh letih zgodijo veliki premiki v otrokovem razvoju. Prav zato je 

hitro zgodnje odkrivanje otrokovih primanjkljajev v razvoju in omogočanje ustrezne pomoči 

celotni družini, ključnega pomena. Prav trdnost in stabilnost celotne družine namreč največ 

pripomore k kakovostnemu otrokovemu razvoju. 

Prva faza zgodnje obravnave je sporočanje novice o otrokovih razvojnih primanjkljajih ter 

pomoč v prvih dneh. O tem, kako naj bi bila otrokova diagnoza sporočena, imajo starši 

določene predstave in pričakovanja, prav tako pa imajo v času po otrokovem rojstvu določene 

potrebe in želje. Da bi lahko staršem omilili začetni šok ter jim pomagali čim hitreje sprejeti 

otrokovo drugačnost, moramo poznati te potrebe in pričakovanja ter se po njih ravnati. 

V diplomski nalogi smo se osredotočili na družine, ki se jim je rodil otrok z DS. Ena izmed 

najhitreje prepoznanih razvojnih motenj je namreč prav trisomija 21 oz. tako imenovani DS. 

Družine z otrokom z DS zaradi hitro postavljene diagnoze potrebujejo vključitev v proces 

zgodnje obravnave že zelo hitro po otrokovem rojstvu. 

V teoretičnem delu diplomskega dela se najprej dotaknemo nosečnosti in doživljanja staršev v 

tem času, nato opišemo osnovne telesne, osebnostne in intelektualne značilnosti ter 

značilnosti socialnega in čustvenega razvoja oseb z DS. Pod naslovom 2.3. govorimo o 

soočanju staršev z novico o otrokovem stanju, pobližje si ogledamo tudi faze, skozi katere 

starši prehajajo ob sprejemanju otrokove drugačnosti. V naslednjem podpoglavju pišemo o 

zgodnji obravnavi, njenih ciljih in ključnih elementih, na koncu teoretičnega dela pa 

pozornost posvetimo še komunikaciji med starši in strokovnjaki, saj je ta ključnega pomena 

za njihovo medsebojno sodelovanje. 

V empiričnem delu smo s pomočjo intervjujev s starši otrok z DS zbrali informacije o tem, 

kako so starši sprejeli dejstvo, da se jim je rodil otrok z razvojno motnjo; kako jim je bila 

podana diagnoza; kako je potekala komunikacija med njimi in strokovnjaki; na katerih 

področjih življenja in skrbi za otroka so potrebovali pomoč ter ali so je bili deležni. 

Ugotovili smo, da že obstajajo nekatere smernice za komunikacijo med strokovnjaki in starši, 

vendar se strokovnjaki pogosto po njih ne ravnajo. Z našo raziskavo smo poskusili zbrati čim 

več informacij o pričakovanjih staršev glede zanje ustreznih načinov podajanja otrokove 

diagnoze ter oskrbe po tem. Ugotovili smo, da imajo starši različna pričakovanja, zasledimo 

pa lahko tudi nekatere skupne potrebe. Starši npr. lažje sprejmejo novico o otrokovih 

razvojnih motnjah, če jim je ta sporočena na samem, v prisotnosti obeh staršev, ter če je 
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strokovnjak, ki jim podaja informacije, sočuten in si vzame čas za morebitna vprašanja. 

Večina mater v prvih dneh, ko so z otrokom še v porodnišnici, potrebuje mir, prisotnost 

partnerja ter možnost ponovnega pogovora s strokovnjaki, nekateri starši pa si želijo tudi stika 

z drugimi starši s podobno izkušnjo. 

Na podlagi zbranih informacij smo oblikovali nekaj konkretnih predlogov, kako odgovoriti  

na potrebe in pričakovanja staršev otrok z DS, in kako jim pomagati v času zgodnje 

intervencije. Povzeli smo že obstoječe smernice za komunikacijo med strokovnjaki in starši 

ter dodali svoje predloge, ob čemer smo posebno pozornost namenili podajanju prvih 

informacij o otrokovih razvojnih posebnostih in komunikaciji v prvih dneh po otrokovem 

rojstvu.  

Na koncu smo oblikovali kratek seznam primerne literature za starše otrok z DS ter seznam 

neprofitnih organizacij, kjer lahko najdejo pomoč. Izdelali smo tudi zloženko, v katero smo 

vključili misli intervjuvanih staršev, ki so lahko v spodbudo drugim staršem v času soočanja z 

otrokovo diagnozo. 

Upamo, da bo naše delo prišlo v roke strokovnjakom, ki se srečujejo z družinami z otroki z 

DS v času zgodnje obravnave, ter jih bo nagovorilo k upoštevanju navedenih priporočil, ki so 

oblikovane na podlagi pričakovanj staršev. Verjamemo, da lahko s takim ravnanjem veliko 

storijo za družine oseb s posebnimi potrebami. 

Želimo si tudi, da bi diplomsko delo opogumilo starše in bi kljub miselnosti današnjega časa, 

ki stremi k popolnosti, z veseljem sprejemali svoje otroke in se zavedali, da prav vsak otrok 

lahko obogati življenje v družini, pa četudi ima DS ali katero drugo razvojno motnjo.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1. STARŠEVSTVO 

Če želimo razumeti, kaj starši doživljajo, ko po rojstvu otroka izvedo, da ima ta razvojne 

motnje, in zakaj je tako zelo pomembno, na kakšen način jim strokovnjaki to sporočijo, ter 

kako poteka nadaljnja pomoč družini (o čemer bomo govorili v nadaljevanju), moramo 

najprej razumeti, kaj starši doživljajo v času nosečnosti, o čem razmišljajo, kako se 

pripravljajo na novega člana. V tem poglavju bomo na kratko spregovorili o času nosečnosti, 

kaj se v tem času dogaja z materjo, in kaj z očetom, ter kakšna občutja jih prevzemajo, ko 

otrok prijoka na svet. 

2.1.1. ČAS NOSEČNOSTI 

Preden ženska ugotovi, da je noseča, skoraj vedno mine vsaj pol meseca. Najbolj očiten znak 

nosečnosti je seveda zaostanek redne menstruacije. Ko je nosečnost potrjena, nastopi nestrpno 

čakanje, da bo dojenček pokukal na svet. To je čas, ko se mešajo občutki ponosa, 

vznemirjenja in sreče.  

Kadar si ženska in seveda z njo tudi njen mož, želi otroka, se veselje čakanja nanj začne takoj, 

ko izvesta za nosečnost. Starši v času pričakovanja gojijo o otroku določene sanje, upe, 

predstave. Sanjarijo o tem, kako se bodo z njim igrali, kako ga vzgajali, kako bo otrok 

odraščal ipd.  

Nosečnost je veliko več kot zgolj naravni fiziološki proces, specifično dogajanje v telesu 

žene. V njenem telesu raste novo bitje, nov človek.  

Spremembe v celotnem organizmu nosečnice se odražajo tudi v njeni duševnosti. Pozitivno 

psihično stanje in telesno zdravje sta med seboj močno povezana in med nosečnostjo oba 

enako pomembna.  

Klun (1992) opisuje nosečnost kot čustveno zelo bogat čas. Po njenem mnenju nosečnost za 

žensko pomeni potrditev njene vrednosti kot ženske. Zaveda se, da se pripravlja na veliko 

preizkušnjo, izpolnjuje se namen zakonske zveze in utrjuje odnos z možem, ki ga ljubi. Zato 

je na nosečnost ponosna, poraja pa se tudi ljubezen do otroka, s tem pa skrb zanj in za 

njegovo zdravje. 
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Kuhar (2010) prav tako navaja, da je za večino staršev nosečnost čas veselega pričakovanja. 

Hkrati pa na drugi strani opozarja, da je velikokrat obdobje sreče in panike obenem. Starša se 

sprašujeta, kako bo, ali bosta zmogla, bo z otrokom vse v redu. Tudi v načrtovani nosečnosti 

se namreč pogosto zbudi marsikateri dvom, pravzaprav prastrah pred dogajanjem v telesu, ki 

se pomeša z iskrenim veseljem ob pričakovanju. Avtorica poudarja, da so taki mešani občutki 

nekaj povsem naravnega, in da je ženskam, ki so o tem seznanjene, običajno lažje. 

Tudi Drglin (2009) in Klun (1992) opisujeta podobne stiske mater. Obe pravita, da ni nič 

nenavadnega, če ženska poleg veselja in navdušenja v času nosečnosti doživlja tudi stiske in 

strahove, se spopada s tesnobo, žalostjo, jezo, je precej jokava in občutljiva.  

Še posebej v prvi nosečnosti je ženska pogosto negotova. Pred njo je povsem nova naloga, 

povsem nova izkušnja. Ženske pogosto niso pripravljene na nosečnost in so na žalost o tem 

zelo malo izobražene, kar stisko le še poveča. Navadno se pojavijo duševne krize v prvih treh 

mesecih nosečnosti. Razpoloženje nekaterih žensk v tem času niha bolj kot kdajkoli. Črne 

misli, tesnoba, jokavost in depresivnost v tem času niso izjema. Vendar pa je potrebno v 

primerih, ko ti znaki vztrajajo dlje časa, poiskati pomoč. Čeprav je nekaj tesnobnosti značilno 

za veliko večino nosečnic, je čustveno življenje pri vsaki različno. Njena duševna stanja so 

odvisna od njenega temperamenta, podpore, ki jo doživlja pri svojem partnerju, izobraženosti, 

ekonomske stabilnosti in predvsem od tega, ali si otroka želi ali ne. 

Za starše je pomembno, da se na rojstvo otroka pripravijo. Nosečnost je vsekakor idealen čas, 

da starša najdeta odgovore na mnoga vprašanja, ki se jima zastavljajo. To je čas, ko preko 

pogovorov spoznavata njune poglede na vzgojo, če se o tem še nista pogovarjala in je zanju to 

prvi otrok. Bodoča mati večkrat razmišlja tudi o trenutku poroda; o tem, kje in kako želi 

roditi. S tem se znebi strahu pred neznanim, kar ji olajša rojevanje. Straši se torej na rojstvo 

otroka pripravljajo na različnih nivojih: psihično, fizično, duhovno, materialno. 

Tako Klun (1992) kot tudi Kuhar (2010) se ne osredotočata samo na mater, ampak pozornost 

posvečata tudi očetom, saj je čas nosečnosti posebno obdobje tudi za očeta spočetega otroka. 

V tem času se mora tudi on pripraviti na svojo novo življenjsko vlogo, še posebej, kadar je to 

zanj prvič.  

Kuhar (2010, str. 41, 42) je o očetih zapisala takole: »Po eni strani kar pokajo od ponosa, po 

drugi strani pa jih nekoliko stiska pri srcu zaradi nastajajočih sprememb in zaradi povečane 

odgovornosti, ki jo čutijo do nastajajoče družine.« 
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Bodočega očeta vznemirja, »kako bodo nosečnost, porod in otrok delovali na ženo in njun 

medsebojni odnos. Se bosta morala odreči spolnosti? Se bo otrok vrinil mednju? Kako 

uspešen bo pri izpolnjevanju očetovskih dolžnosti? Bo lahko ženi in otroku dajal primerno 

čustveno in materialno varnost?«  

Pomembno je, da se oče zanima za nosečnost, otrokovo mater in njene težave in potrebe, ji 

stoji ob strani, je razumevajoč ter to čuteče sprejema. Sodelovanje moža med nosečnostjo je 

za ženo dragocena in nenadomestljiva pomoč, ki močno utrdi in poglobi njun odnos. 

Trobisch (1999) podaja primerjavo, da tako kot ne more dojenček živeti brez matere, tudi 

mati ne more preživljati nosečnosti v veselju, če se z njo ne veseli tudi njen mož. Otrok, ki 

raste v ženinem telesu, je eno največjih izpolnitev zakonske ljubezni. Največ, kar lahko oče 

naredi za svojega otroka, je, da ljubi njegovo mater že v času nosečnosti in seveda tudi po 

otrokovem rojstvu. 

Kuhar (2010, str. 41) opisuje izkušnjo neke mamice, ki o pomembnosti bližine med staršema 

pravi tako: »Dejstvo, da sem noseča, je zelo poglobilo najine odnose. Mož je bil od vsega 

začetka, kar ga poznam, ljubeč in pozoren partner. V njem sem našla ne le prijatelja, temveč 

tudi zaščitnika, kadarkoli sem se znašla v stiski. Na rastoče bitje v meni je bil strašno 

ponosen. Ni človek, ki bi besede »ljubim te« trosil kar tja v en dan. Ko pa sva nekoč objeta 

ležala v postelji, me je stisnil k sebi in rekel: »Ljubim te in ljubim najinega otroka, srečen 

sem.« Ta izjava me je grela ves čas nosečnosti.«  
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2.1.2. ROJSTVO 

Rojstvo otroka je en izmed najlepših trenutkov v življenju staršev. Po devetih mesecih 

čakanja, priprav, veselja in stisk končno ugledata malo dete, sad njune ljubezni.  

Porod je za oba starša enkraten izziv. Zato naj bosta, če je le mogoče, ob porodu prisotna oba 

starša. Oče naj z vso ljubeznijo, ki jo premore, spremlja ta čudovit dogodek. Svojo ženo naj 

spodbuja, opogumlja, hvali, ko prestaja napore. S tem povzroči, da je porodnica bolj 

sproščena in zato lažje prestaja porod. Poleg tega pa oče ni le pomoč otrokovi materi, ampak s 

prisotnostjo ob porodu tudi sam v polnosti doživi lepoto rojstva novega življenja. 

Otrokovo rojstvo prinese v družino veliko sreče, pa tudi novih odgovornosti in sprememb. 

Spremenijo se odnosi v družini, ritem življenja. Vsaka družina mora ponovno poiskati način 

življenja, ki bo omogočal čim bolj izpolnjujoče življenje za vse družinske člane. Če sta se 

starša v času nosečnosti na to pripravljala, se o tem pogovarjala, bo to zanju lahko 

predstavljalo prijeten izziv.  
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2.2. DOWNOV SINDROM 

Čeprav se večino novorojenčkov rodi zdravih in brez posebnosti, pa se zgodi tudi, da na svet 

prijoka otrok, ki je tako ali drugače potreben večje pozornosti in nege že od samega začetka 

življenja. Ob tem imamo v mislih otroke z motnjami v razvoju. Ena izmed teh skupin so tudi 

otroci z downovim sindromom. Veliko ljudi je sicer vsaj bežno že prišlo v stik s pojmom DS, 

vendar pa jih mnogo ne ve, za kaj pravzaprav gre, kaj je vzrok motnje. V tem poglavju bomo 

opisati nastanek DS in nekatere telesne in osebnostne značilnosti ter glavne značilnosti 

njihovega čustvenega in socialnega razvoja. 

2.2.1. KAJ JE DOWNOV SINDROM? 

DS je najbolj znana in ena izmed najpogostejših motenj v duševnem razvoju. Razvojna 

motnja je poimenovana po britanskem zdravniku z imenon John Langdon Down, ki je leta 

1866 ta sindrom prvi opisal. 

Vzrok DS je nerazdvajanje 21. kromosoma, do katerega pride v času delitve kromosomov. 

Oseba z DS ima namesto dveh, tri kromosome 21, kar imenujemo trisomija 21. Pomembno je 

poudariti, da je dodatni kromosom normalen in ni spremenjen ali tuj, je pa odvečen. Dodaten 

kromosom lahko otrok dobi od očeta ali matere. Geni na dodatnem 21. kromosomu 

povzročijo značilne telesne spremembe in posebnosti umskega razvoja.  

DS se pojavlja pri vseh rasah, v vseh deželah, ne glede na ekonomski in socialni status. Ni 

geografsko pogojen, tudi ni povezan s prehrano, podnebjem ali kakšnimi drugimi dejavniki. 

Verjetnost, da se sindrom pojavi, variira med enim primerom na 500 in enim primerom na 

900 rojstev. Dokazano je, da se možnost za rojstvo otroka z DS povečuje s povečevanjem 

starosti matere.  
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2.2.2. TELESNE IN ZDRAVSTVENE ZNAČILNOSTI  

Osebe z DS imajo zaradi dodatnega 21. kromosoma nekatere skupne značilnosti, vendar pa bi 

bilo napačno razmišljati, da so zaradi tega osebe z DS med seboj enake. V resnici imajo le 

nekatere podobne značilnosti, še vedno pa je vsaka oseba zase svoj svet, svoja osebnost. V 

mislih pa moramo imeti tudi to, da imajo osebe z DS veliko več »normalnih« kot pa 

»nenormalnih« značilnosti. Dodatni 21. kromosom povzroči, da imajo osebe z DS nekatere 

posebne telesne značilnosti. Vendar ima posamezna oseba le nekatere od teh značilnosti in ne 

vseh, poleg tega se nekatere značilnosti spremenijo, izginejo, druge pa ostanejo. 

Najopaznejše značilnosti so slabši mišični tonus (hipotonija) in čezmerna gibljivost sklepov 

(hiperfleksibilnost), majhna in okrogla glava s sploščenim zatiljem. Ušesa so majhna, oči  

poševno oblikovane, nosni lok je nizek, ličnice pa visoke, kar povzroči, da je obraz videti 

plosk. Jezik je velik in zaradi manjše ustne votline pogosto moli iz ust, zaradi ohlapnih mišic 

pa imajo osebe z DS pogosto odprta usta. Noge in roke so kratke, dlani pogosto sploščene in 

široke, prav tako so široka tudi stopala, prsti so krajši, med palcem in kazalcem na nogah je 

večji razmik.  

Poleg naštetih telesnih posebnosti, so pri osebah z DS opazili tudi večjo nagnjenost k 

naslednjim zdravstvenim težavam: 

 Ozki nosni vodi in slabo razvite obnosne votline povzročajo zamašene nosne vode in 

vnetja,  večjo dovzetnost za okužbe v prsnem košu in težave s požiranjem.  

 Kratkovidnost in daljnovidnost.  

 Majhne votline in kanali srednjega ušesa pogosteje povzročajo zapore, katerih 

posledica je začasni slabši sluh, zaradi izliva v srednje uho pogosto prihaja do 

prevodne naglušnosti. 

 Nekje med 30 in 40% otrok z DS ima prirojene različne srčne težave. Večino srčnih 

napak operirajo že kmalu po rojstvu, včasih pa operacija ni mogoča. Telesni razvoj 

otrok z DS, ki imajo srčno napako, je v primerjavi z razvojem otrok z DS brez srčne 

napake še počasnejši, a srčna napaka ne vpliva na umski razvoj otroka.  
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2.2.3. OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI 

Kot pri vseh drugih osebah, tudi pri osebah z DS ne moremo govoriti o samo enem tipu 

osebnosti, saj so tudi te osebe unikatne in imajo vsaka svoj temperament, svoje značilnosti.  

Kljub temu da sicer res ne moremo vedeti, v kakšno osebnost se bo razvil otrok z DS, in da ne 

moremo govoriti o skupnih značilnostih obnašanja, pa nekateri avtorji vseeno opisujejo 

značilnosti, ki se pri osebah z DS pojavljajo pogosteje.  

Fidler (2005) navaja, da so majhni otroci z DS pogosto opisani kot otroci z očarljivo 

osebnostjo, ljubeči, prisrčni, veseli in radodarni. Starejšim otrokom in mladim odraslim pa se 

pripisuje družabnost, večinoma vesel značaj, predvidljivo obnašanje, nekoliko manjšo 

aktivnost in vztrajnost ter nekaj težav pri ohranjanju pozornosti. Avtorica ob tem opozarja, da 

so v družbi prisotni določeni stereotipi in moramo vedeti, da niso vse osebe z DS dobrovoljne, 

ampak so tudi take z manj prijetnim značajem in osebnostjo. 

Cunningham (1983) in dr. Lorenz (2010) pravita, da postanejo otroci, ko shodijo,  prav tako 

nagajivi, živahni in raziskovalni. Včasih postanejo težje obvladljivi kot njihovi vrstniki. 

Vendar pa moramo vedeti, da je pri otrocih z DS razvoj upočasnjen in je njihovo vedenje 

primerno njihovi razvojni in ne kronološki starosti. Pri teh otrocih je razvoj govora 

počasnejši, prav tako je kratek slušni spomin, potrebujejo pa tudi več časa, da se naučijo 

pravil ter prilagodijo na spremembe v okolju. Ker ne morejo povedati, kaj želijo, pogosto 

doživljajo stisko. V takih trenutkih se lahko zgodi, da mečejo stvari, kričijo, postanejo 

agresivni, kar je značilno za vedenje mlajših otrok. 

Ko postane otrok starejši, postane zaradi njegovega umskega razvoja in razvoja zmožnosti 

komunikacije lažje obvladljiv, težave izginejo, starši so manj obremenjeni, saj otrok lahko 

pove, kaj se mu je zgodilo, kaj si želi in mu tako lažje pomagajo ter ga zaposlijo za dalj časa. 

Zmožnost razumevanja in komuniciranja o tem, kaj se dogaja, je namreč zelo pomembna za 

razvoj osebnosti in za vzdrževanje primernega značaja. 

Cunningham (1999) poudarja, da je razvoj otrokove osebnosti predvsem odvisen od okolja, v 

katerem živi, ter od možnosti in spodbud, ki jih v tem okolju prejema za svoj razvoj. Tako kot 

za druge otroke, je tudi za otroke z DS zelo pomembno, da se počutijo ljubljene, varne, 

razumljene. Le tako se bodo lahko razvili v samozavestne in čim bolj samostojne osebe. 
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2.2.4. INTELEKTUALNE ZNAČILNOSTI  

Tako kot drugi otroci tudi otroci z DS potrebujejo v prvih tednih življenja veliko stimulacij. 

Ljubeči starši, ki se ukvarjajo s svojim otrokom, so njegovi prvi in najboljši učitelji. Otroci se 

rodijo z različnimi sposobnostmi, naloga odraslih pa je, da njihov razvoj spodbujajo in 

usmerjajo. 

Tako Cunningham (1999) kot Klein in drugi (2001) poudarjajo, kako pomembno je, da se 

starši in drugi, ki se ukvarjajo z otrokom, zavedajo, da razvoj otrok z DS poteka v istem 

vrstnem redu kot pri ostalih otrocih, le počasneje, zaradi česar je potrebna potrpežljivost in 

vztrajnost. Odrasli, ki so v stiku z otrokom, morajo vedeti, kje v razvoju se otrok nahaja, saj je 

pomembno, da ga ne potiskajo na silo naprej, ampak mu omogočijo tako okolje, v katerem bo 

lahko uporabljal in utrdil sposobnosti, ki jih že ima, potem pa počasi naredil korak naprej. 

Otroci z DS ne zaostajajo na vseh področjih razvoja enako. Na socialnem in čustvenem 

področju so precej uspešni, kar se kaže pri vsakodnevnih opravilih in sodelovanju z okolico. 

Več težav imajo na področju govora in jezika, kar je morda posledica pogostih težav s sluhom 

v času zgodnjega otroštva. Primanjkljaje na področju jezika pogosto kompenzirajo z 

neverbalnimi oblikami sporazumevanja, ki so dobro razvite. Najlažje se učijo preko vida, 

dobro razvit je vizualni spomin in vizualno posnemanje. 

Otroci z DS lahko osvojijo večino osnovnih veščin, le da za to potrebujejo več časa. Seveda 

pa obstajajo med posamezniki individualne razlike. 

  



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 24 – 

2.2.5. SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ 

Kot smo že omenili, razvoj otroka z DS poteka počasneje kot pri drugih otrocih. Otrok z DS v 

prvih mesecih življenja še ni sposoben daljšega očesnega stika, prav tako kasneje razvije 

sposobnost gledanja tja, kamor gledajo ali kažejo drugi, in sposobnost interakcije z drugo 

osebo ter prevzemanja pobude. 

Cunningham (1999) in Cebula (2010) opozarjata, kako pomembno je, da mati in oče v 

zgodnjih letih spodbujata otrokov socialni in čustveni razvoj. Stik otroka s starši, igra, 

direkten, ampak topel pristop do otroka, bistveno pripomorejo k razvoju otrokovih socialnih 

spretnosti. Otroku z DS moramo dati možnost, da se razvija, da prihaja v stik z ljudmi in 

stvarmi v njegovem okolju. Moramo mu omogočiti, da se druži s sovrstniki, pri tem pa 

upoštevati, da ti otroci potrebujejo večjo mero pomoči, da se začno igrati z drugimi otroki, da 

razumejo socialna pravila in pravila igre. 

Pomembna stopnja socialnega razvoja je oponašanje drugega. Otroci z DS so sposobni 

oponašati druge in večinoma pri tem ne zaostajajo za drugimi otroki. Imajo pa v zgodnjih 

letih težave s prepoznavanjem čustev (predvsem izraza strahu, presenečenja in jeze) in 

ustreznim odgovorom nanje. Prav tako tudi sami kažejo nižjo stopnjo čustvenih odzivov.  

Ghosh in drugi (2008) so sicer v svoji raziskavi odkrili, da se večina otrok z DS pomeša med 

druge otroke, ter so sposobni uporabljati preproste igrače za smiselno igro. Vendar pa otroci z 

DS potrebujejo več pomoči pri reševanju konfliktov in navezovanju stikov s sovrstniki.  

Klein in drugi (2001) so v svoji raziskavi ugotovili, da imajo otroci z DS raje stike z ljudmi 

kot pa z neživimi predmeti. Kljub temu da so osebe z DS zmožne trdnih prijateljstev in 

empatije in je večina otrok z DS rada v bližini ljudi, pa omenjeni avtorji opozarjajo, da to ne 

sme postati stereotip, saj lahko najdemo tudi odstopanja od tega prevladujočega 

temperamenta.  

Odrasle osebe z DS obvladajo spretnosti, kot so na primer skrb zase, sporazumevanje z 

govorom. Zanimajo se za marsikaj, imajo različne konjičke in se ukvarjajo z različnimi 

dejavnostmi. Večina lahko živi v skupnosti (doma ali v domovih), nekateri pa celo v lastnih 

stanovanjih.  
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2.3. SOOČANJE Z DIAGNOZO 

Ko starši izvedo, da ima njihov otrok DS, je to zanje običajno velik šok. Različni avtorji so 

raziskovali odzive staršev po tem, ko so jim sporočili, da ima njihov otrok motnje v razvoju. 

V nadaljevanju bomo povzeli njihova spoznanja, opisali proces sprejemanja otrokove 

drugačnosti ter spregovorili tudi o stiskah staršev, ki izvedo za diagnozo pred otrokovim 

rojstvom. Dotaknili se bomo dileme staršev glede moralnosti testov za odkrivanje otrokovih 

razvojnih motenj v času nosečnosti ter o njihovem odločanju glede nadaljevanja nosečnosti. 

Spregovorili bomo o spremembah, ki jih prinaša otrok z DS v življenje in dinamiko celotne 

družine ter o sporočanju novice sorodnikom. 

Poznavanje procesa sprejemanja otrokove drugačnosti ter vpliva otroka z DS na odnose 

znotraj ožje družine nam bo pomagalo razumeti, kakšne so potrebe družin z otrokom z DS ter 

zakaj je zgodnja obravnava zanje lahko koristna. Temu bomo več pozornosti namenili v 

razdelku 2.4. 

2.3.1. PROCES ŽALOVANJA (FAZE SPREJEMANJA) 

Otroke z DS zaradi njihovih fizičnih značilnosti zlahka prepoznajo že ob rojstvu, domneve pa 

potrdijo z genetsko/kromosomsko kariotipizacijo.  

Sporočena diagnoza za otrokovo mater in očeta predstavlja velik šok. Povsem naravno je, da 

se starši ne morejo takoj sprijazniti z dejstvom, da je njihov otrok drugačen. Vsem staršem je 

težko sprejeti, da bo otrok, na katerem so gradili svoje upe in za katerega so delali načrte, 

predvidoma vse življenje potreboval njihovo pomoč.  

Kljub stiskam, ki jih starši doživljajo, pa so prav oni tisti, ki imajo pomembno vlogo pri tem, 

kako bo otrok napredoval. Kvaliteta nege otroka, učenje in vključevanje v skupine za pomoč 

lahko prinesejo velike koristi, ki se odražajo v otrokovem napredku skozi vse življenje. 

Preden pa lahko starši začnejo zares pomagati svojemu otroku in skrbeti zanj, se morajo 

spopasti s sabo in svojimi čustvi in občutji. Različni avtorji sicer različno opredeljujejo faze, 

skozi katere starši prehajajo v procesu sprejemanja otrokove drugačnosti, vendar lahko med 

njihovimi opredelitvami najdemo nekatere skupne točke. V nadaljevanju bomo povzeli 

ugotovitve nekaterih avtorjev in z njihovo pomočjo ponazorili pot, ki jo morajo starši 

prehoditi, preden sprejmejo svojega otroka z vsemi sposobnostmi in pomanjkljivostmi. 
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2.3.1.1. ZAČETNI ŠOK 

Mnogo avtorjev (Cunningham, 1999; Miller, 1997; Skotko, 2005b; Bridle, 2000; Velikonja 

1997) je opazilo, da starši v trenutku, ko jim je sporočeno, da je njihov otrok drugačen, doživi 

šok, ki ga spremljajo intenzivna čustva.  

Kot najpogostejša čustva navajajo strah, zmedenost, nemoč, osamljenost, občutek krivde, 

sramu in jeze, odrevenelost, nesposobnost treznega razmišljanja, pretresenost, gnus, 

samoobtoževanje, porušene sanje, utrujenost, uničenost, brezup, … 

Stanje šoka lahko traja sekunde ali pa se nekaj dni pojavlja večkrat na dan. Starši potrebujejo 

nekaj časa, da se sploh začnejo odzivati na novico. Ko pa so tega sposobni, jih preplavljajo 

različna občutja, ki se mnogokrat hitro menjujejo in spreminjajo svojo moč.  

V Skotkovem članku (2005a), v katerem navaja rezultate svoje raziskave, v katero je vključil 

starše otrok z DS, najdemo nekatere izjave staršev, ki se nanašajo na prve reakcije po 

sporočeni otrokovi diagnozi. Ena izmed mater navaja: »Čutila sem, da sem otopela in slišala 

sem svoj oddaljeni glas vprašati: »Kaj to pomeni?« Neka druga mati je povedala, da so se 

počutili naivne, neizobražene in so bili polni strahu. Izjava naslednje matere dobro opiše 

začetni pretres. Pravi: »Bila sem tako prestrašena. Rojstvo je bilo dramatično. Znašla sem se v 

psihičnem in fizičnem šoku.« 

Tudi Bridle (2000) omenja ogrožene sanje in razočaranja staršev. Prav tako pa je v svoji 

raziskavi opazila, da so reakcije mater zelo podobne ter pripovedujejo podobne zgodbe.  

Velikonja (1997) piše tako: »Soočeni s prizadetim otrokom starši navadno najprej sploh niso 

sposobni sprijazniti se z žalostno resničnostjo in uskladiti tega s svojimi fantazijskimi 

pričakovanji. Bolj vidna je okvara, večje so ovire za zgodnje emocionalno navezovanje na 

otroka. Gnus, strah in samoobtoževanje so običajne reakcije.« 

Velikonja (1997) in Millerjeva (1997) v del začetnega šoka vključujeta zanikanje otrokove 

motnje ter težnjo po begu, izolaciji pred družbo.  

Intenzivnost šoka, ki ga doživljajo starši, ni vedno enaka. Nekateri dejavniki lahko šok še 

povečajo, spet drugi pa ga omilijo.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krnc Sabina; diplomsko delo 

– 27 – 

Skotko (2005b) je v svoji raziskavi odkril, da matere lažje premagajo negativna čustva in 

sprejmejo diagnozo, kadar je ta izražena na primeren način. O tem bomo več govorili v 

poglavjih 2.4. in 2.5. 

Miller (1997) opisuje, da so čustva, odzivi in vedenje staršev pogosto odvisni tudi od odzivov 

okolja na rojstvo njihovega otroka. Kadar so starši obdani z ljudmi, ki jih razumejo; niso 

zadržani; se zmorejo pogovarjati o otroku, je staršem veliko lažje kot takrat, ko so sorodniki, 

prijatelji in ljudje iz najbližje okolice zadržani ter vsi samo molče in prikrito sočustvujejo s 

starši. 

Starši poskušajo na različne načine premagati začetno stisko. Pogosto se zgodi, da zlasti 

mame usmerijo vso pozornost v otroka s posebnimi potrebami, ob čemer zanemarjajo druge 

otroke, partnerja in tudi sebe.  

Na drugi strani pa se očetje trudijo na vse načine pomagati svoji preobremenjeni ženi ali pa 

zaradi nemoči ne sprejemajo nobene odgovornosti, se umaknejo in začno pretiravati s 

službenim delom ali pa katerimi drugimi izven družinskimi dejavnostmi. 

Pomembno je, da se starši zavedajo, da so njihovi čustveni odzivi povsem normalni. Vedeti 

morajo tudi, da je nujno, da v tem obdobju mislijo tudi nase, si vzamejo čas za žalovanje in 

razmišljanje. Prav tako si morajo vzeti čas za partnerja in za negovanje medosebnih odnosov, 

za druge otroke, njihove želje in potrebe, in za prijatelje. 

Tako Bartram (2007) kot Winter (2006) poudarjata, da je prehod iz te prve faze možen samo, 

če starši zmorejo ozavestiti čutenja in jih ubesediti, ter se o njih pogovoriti med seboj ali z 

drugimi. 
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2.3.1.2. ZAŠČITNIŠTVO IN ODPOR DO PRIZADETOSTI 

Kot eno izmed stopenj prilagajanja veliko avtorjev navaja odpor do otrokove prizadetosti, ki 

se meša s (prevelikim) zaščitništvom do otroka. Med avtorji prihaja do razlik v poimenovanju 

te faze, ter do rahlih odstopanj v vsebini. 

Wolfensberger (1967, v Teodorović, 1986) to fazo poimenuje kriza osebne vrednosti. Po 

njegovih opažanjih začno starši zaradi doživljanja krize osebne vrednosti čustveno odbijati 

člana s posebnimi potrebami. Strah pred socialno in fizično zaznamovanostjo, občutek krivde 

in neuspeha in drugi subjektivni razlogi so vzrok za to vrsto družinske krize.  

Za razliko od drugih dveh oblik družinske krize, ki ju navaja avtor (kriza začetnega šoka in 

realna kriza), lahko kriza osebne vrednosti traja celo življenje. V primeru lažje izraženosti 

krize osebne vrednosti se le ta odraža v zaščitništvu do otroka, med tem ko pri močnejši krizi 

osebne vrednosti prihaja do popolnega zanikanja otroka, ki posledično pogosto pripelje do 

tega, da starši otroka oddajo v zavod.  

O tej fazi Cunningham (1999) pravi, da se s trenutkom, ko pridejo starši s svojim 

novorojenčkom z DS domov, začne boj za preživetje. V začetku starše zaznamujeta predvsem 

dve čustveni stanji: to sta zaščitništvo do nebogljenega otroka, na drugi strani pa odpor do 

njegove prizadetosti. To sta povsem normalni reakciji, ki jih doživlja večina staršev, katerim 

se rodi otrok z DS.  

Nagibanje k temu, da otroka zaščitijo, starše pripelje k ljubeči in topli oskrbi, kar je vsekakor 

dobra posledica. Vendar pa se starši srečujejo tudi s slabo stranjo njihovega zaščitniškega 

nagona. Že majhno pripombo na račun otroka, njegovega izgleda, odzivanja, prihodnosti itd. 

lahko občutijo kot neprimerno. Njihove reakcije so hitre in večkrat nepremišljene, saj izhajajo 

iz njihove čustvene nestabilnosti. Starše lahko tudi zelo prizadene, če jih kdo obtoži, da so oni 

krivi, da ima otrok DS. 

Cankaya idr. (2010) v članku Interview with partents of children with down synrdrome: Their 

perceptions and feelings predstavljajo raziskavo, v kateri je sodelovalo 100 staršev otrok z 

DS. Poročajo o tem, da je kar 6% vprašanih mater bilo vsaj enkrat obtoženih, da so krive za 

otrokovo motnjo, medtem ko so bili očetje deležni takšnih kritik petkrat manj pogosto. 
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Za starše je zato zelo pomembno, da so seznanjeni s pravimi vzroki nastanka DS in se 

zmorejo zavedati, da ljudje, ki jih obtožujejo, pravzaprav ne vedo, o čem govorijo. Za starše 

je najbolje, da take opazke čim prej pozabijo.  

Cunningham (1999) pravi, da so tudi občutki odpora do otroka povsem normalni. Vendar pa 

je res, da v naši družbi o tem ne govorimo oz. je takšno mišljenje in čutenje ´prepovedano´. 

Ker starši pogosto ne zmorejo govoriti o svojih odklonilnih občutjih, doživljajo še večjo 

stisko. V nekaterih primerih se starši, zaradi občutkov zavračanja, počutijo krive. V že 

omenjeni raziskavi, ki so jo opravili Cankaya idr. (2010), je 22% sodelujočih mater čutilo 

krivdo, ker imajo otroka z DS. Občutek krivde se je pri materah pojavil 2,5 krat pogosteje kot 

pri očetih.  

Starši, ki občutijo krivdo, pogosto ravnajo z otrokom zelo ljubeče, mu poskušajo dati le 

najboljše. S tem sicer ni nič narobe, dokler to ne preraste v pretirano zaščitništvo, ki škoduje 

otroku z DS, kot tudi sorojencem in celotni družini. Če se ves svet vrti samo okoli otroka z 

DS, se bo prej ali slej porušila harmonija v družini. Drugi otroci se bodo počutili 

zapostavljene, kljubovali bodo zaradi nepravičnih pravil, prav tako pa se lahko poruši odnos 

med zakoncema. 

Pomembno je, da se starši potrebe po zaščiti otroka, kot tudi morebitnega odklanjanja otroka, 

zavedo in ta čutenja pravilno uravnovesijo. Potruditi se morajo, da otrok z DS postane 

resnični član družine, prejema primeren del družinskih moči, hkrati pa ni le nekdo, ki prejema 

v družini pomoč. Tako za otroka, kot za celotno družino je najbolje, če je otrok z DS sprejet 

kot enakovreden član družine, ki ima svoje pravice, a tudi dolžnosti in omejitve. 

  



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 30 – 

2.3.1.3. ŽALOST, JEZA, TESNOBA, ZADREGA, RAZOČARANJE, … 

Ko starši preidejo fazo začetnega šoka in spoznajo, da ima njihov otrok zares DS, začnejo 

doživljati jezo, tesnobo, žalost. Razočarani so, počutijo se nemočne in negotove. Vendar pa ta 

čutenja niso več tako močna kot takoj po sporočeni diagnozi. Večina staršev jih zmore 

kontrolirati, vedno manj je nenadzorovanih čustvenih izbruhov.  

Velikonja (1997) govori o žalosti, jezi in tesnobi, ki jo starši doživljajo nekaj tednov ali 

mesecev. Za tem se zopet vzpostavi čustveno ravnovesje.  

Cunningham (1999) je pri starših opazil občutke jeze in žalosti, poleg teh dveh pa še občutek 

nesposobnosti, negotovosti in zadrege. 

Opisuje, da starši doživljajo žalost, ki je podobna tisti, ki jo doživljajo starši ob smrti otroka. 

Po sporočeni diagnozi morajo starši namreč pokopati predstavo o otroku, žalovati morajo za 

svojim namišljenim, izgubljenim otrokom. Šele ko starši prenehajo razmišljati o tem 

namišljenem otroku in o tem, kako bi lahko bilo, so sposobni začeti sprejemati njihovega 

pravega otroka, s katerim bodo živeli.  

Veliko staršev doživlja občutke nesposobnosti. Predvsem gre tu za občutek, da niso sposobni 

roditi zdravega otroka, še posebej, če je otrok z DS prvorojenec. Ti občutki lahko slabo 

vplivajo na samozavest staršev in jih privedejo do malodušja.  

Ker malo staršev zares ve, kaj pomeni imeti DS, občutijo negotovost. V svojih mislih po tem, 

ko pokopljejo otroka, o katerem so sanjali pred sporočeno diagnozo, ustvarijo še enega 

namišljenega otroka. To je otrok z DS, ki ima značilnosti, za katere predvidevajo, da jih imajo 

taki otroci. Vendar pa je zaradi nepoznavanja ta podoba v večini primerov izkrivljena in 

napačna. Koristno je, da starši pri strokovnjakih ali drugih starših, ki imajo otroka z DS 

poiščejo verodostojne informacije. To jim pomaga razumeti njihovega otroka.  

Kot smo že omenili, Cunningham (1999) navaja, da se starši srečujejo tudi z jezo. Občutki 

jeze in zagrenjenosti so povsem normalni in se zmanjšujejo s časom. Izvirajo predvsem iz 

vprašanja: 'Zakaj se je to zgodilo prav meni?' Ta močna čustva jeze se morajo na nek način 

sprostiti. Večina staršev je uspešna pri izražanju jeze in se že s tem, da se o njej pogovorijo, 

njihova jeza občutno zmanjša. Vendar pa se dogaja tudi, da starši svojo jezo stresajo na 

partnerja, morda sorodnike ali prijatelje, ki najpogosteje za ta občutja niso krivi. Zaradi tega 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krnc Sabina; diplomsko delo 

– 31 – 

lahko pride do krhanja odnosov, kar za starše vsekakor ni dobro, saj izgubljajo dragocene 

ljudi, ki jim lahko nudijo pomoč in podporo.  

Imeti otroka, ki je drugačen od drugih, je lahko zelo neprijetno. Starši se lahko zaradi 

občutkov zadrege začno izogibati družbenim stikom in se z otrokom osamijo. To prav gotovo 

ne prinaša za nikogar nobene koristi. Nujno je, da se starši naučijo živeti z občutki zadrege in 

gredo, kar se da hitro, z otrokom med ljudi. V večini primerov se to zgodi, ko starši 

prebrodijo prvo krizo. Tudi raziskave Cankaya idr. (2010) kažejo, da otroci z DS nimajo 

velikega vpliva na odnose njihovih staršev s prijatelji. Socialno življenje večine družin otrok z 

DS se ne spremeni bistveno, kljub temu pa ima 23% staršev po rojstvu otroka z DS manj 

stikov s svojimi prijatelji.  

Millerjeva (1997) v svoji delitvi kot drugo fazo prilagajanja navaja fazo iskanja. Znotraj te 

faze omenja osamitev družine od okolice, jezo zaradi sprememb, ki jih v družino prinaša 

otrok s posebnimi potrebami, preobremenjenost predvsem matere. Starši doživljajo agresivna 

čustva do otroka s posebnimi potrebami, jezni in razočarani so zaradi neizpolnjenih želja, 

pogosto vozijo otroka od strokovnjaka do strokovnjaka. Staršem se zastavljajo razna 

vprašanja. Omenjena avtorica navaja naslednja: 

 »Sem dobra mama (oče), znam narediti za otroka vse, kar je potrebno? 

 Kako otrokove posebne potrebe vplivajo na mojega partnerja, in v čem se bo 

spremenil najin odnos? 

 Kako vpliva ta otrok na druge sorojence? 

 Kako vpliva ta otrok na najino odločitev za rojstvo še enega otroka? 

 Kako vpliva moj položaj na opravljanje službe, nadaljevanje izobraževanja, na moje 

interese? 

 Kakšni bodo moji odnosi s prijatelji, sorodniki? 

 Kdo je tisti, ki razume moj položaj? 

 Kaj bo z mojim otrokom, ko bo starejši? 

 Bo šel moj otrok lahko v vrtec, šolo, bo imel prijatelje? 

 Bo moj otrok kdaj zdrav in srečen? 

 Kdo bo skrbel za mojega otroka, če zbolim? 

 Bom kdaj prenehala misliti na vse težave z mojim otrokom?«  
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Navedena vprašanja staršem pomagajo spoznati same sebe in svoj položaj, hkrati pa spoznajo, 

da na nekatera vprašanja o njihovem otroku nikdar ne bodo našli odgovorov.  

Sčasoma se čustvena stiska ublaži, starši spoznajo, da imajo stvari pod nadzorom. 

Preoblikujejo svoje želje in pričakovanje za prihodnost, na otroka začno gledati drugače. 

2.3.1.4. PRILAGODITEV, SPREJETJE OTROKA 

Kot zadnjo in končno stopnjo večina omenjenih avtorjev opredeljuje čas, ko starši sprejmejo 

otroka v realnosti, z vsemi njegovimi sposobnostmi in pomanjkljivostmi. V tem obdobju se 

zopet vzpostavi čustveno ravnovesje, straši se začno prilagajati potrebam otroka, v družini se 

zopet vzpostavi ritem, ozračje se sprosti.  

Velikonja (1997) omenja naraščajoče sposobnosti staršev za spremembo svojega življenja, ki 

ga skušajo prilagoditi otroku s posebnimi potrebami. Tudi Bridle (2000) omenja, da se 

življenje zopet postavi v normalen in utečen red. 

Millerjeva (1997) pa tej fazi, ki jo sama imenuje faza normalizacije, pripisuje naslednje 

značilnosti:  

 »Starši otrokove sposobnosti in omejitve opazujejo realneje. 

 Ne bojijo se več svoje in otrokove prihodnosti in imajo občutek, da so sposobni sproti 

reševati nastale probleme. 

 Ne pričakujejo več čudežev, samozavesti in občutka lastne vrednosti ne razvijajo na 

sposobnostih in omejitvah svojega otroka. 

 So sposobni sočustvovati tudi z drugimi in sočasno zagovarjati svoja stališča. 

 Občutek krivde, sramu, jeze, očitkov, samokritičnosti znajo odriniti. 

 Imajo dober pregled nad svojim življenjem, problemi in neprijetnostmi. 

 Imajo razumevanje za individualne razlike in le-te tudi spoštujejo. 

 Zopet navežejo stike s sorodniki in prijatelji. 

 Kolikor je mogoče, poskrbijo tudi za potrebe drugih družinskih članov.  

 Nimajo več slabe vesti, če ne morejo narediti vsega. 

 Svojega otroka prenehajo stalno kaj učiti, stimulirati, z njim se lahko tudi samo igrajo 

in zabavajo. 

 Nimajo občutka krivde, če njihov otrok na nekem področju ne napreduje več. 
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 Prepričani so, da jim ni treba dajati vsakomur informacij o otroku in družini, in ne 

razmišljajo več, kaj mislijo o njihovi družini, zlasti pa o otroku, drugi ljudje.«  

2.3.2. DIAGNOZA, ODKRITA V ČASU NOSEČNOSTI 

Pravkar smo si pobližje ogledali faze sprejemanja otroka z DS, skozi katere prehajajo starši. V 

nadaljevanju bomo nekaj spregovoriti še o starših, ki za diagnozo izvedo pred otrokovim 

rojstvom. Ti starši morajo ob sporočeni diagnozi ne le premagati prvi šok, ampak je pred 

njimi največkrat tudi odločitev, kako naprej, ali ohraniti otrokovo življenje ali ne. Pogled na 

dogajanje v tem času nam bo pomagal razumeti notranje stiske ter potrebe staršev, s pomočjo 

tega razumevanja pa bomo lahko iskali različne oblike pomoči tudi zanje. 

V današnjem času je medicina že tako napredovala, da lahko zdravniki že v času nosečnosti s 

pomočjo različnih testov odkrijejo nekatere nepravilnosti v otrokovem razvoju, med drugim 

tudi DS. 

Danes se kot dolžnost osebnega ginekologa smatra, da nosečnico čim bolj zgodaj v nosečnosti 

seznani z možnimi preiskavami za odkrivanje DS, nosečnica pa se gleda na svoja osebna 

prepričanja prostovoljno odloči, katere preiskave bo opravila.  

2.3.2.1. DILEME STARŠEV, POVEZANE Z OPRAVLJANJEM PRESEJALNIH IN DIAGNOSTIČNIH 

TESTOV ZA ODKRIVANJE DS V ČASU NOSEČNOSTI 

Čeprav so v današnjem času nosečniški testi za odkrivanje otrokovih razvojnih motenj že 

povsem uveljavljeni in se le malo ljudi sprašuje o njihovih posledicah, bomo spregovorili 

nekaj besed prav o tem. Postavlja se nam namreč vprašanje, kaj je pravzaprav resnični namen 

teh testov in kakšne posledice prinašajo v našo družbo. 

Testi za ugotavljanje razvojnih motenj v času nosečnosti so v današnjem času predstavljeni 

kot odgovorno vedenje nosečnice, njihov razvoj pa kot medicinski dosežek. Vendar se na tem 

mestu lahko vprašamo o problematičnosti teh testov. Motnje v razvoju se namreč v družbi še 

vedno označuje na negativen način, polen predsodkov. Na ljudi s posebnimi potrebami ne 

gledamo kot na pomembne člane družbe, ampak jih še vedno zavračamo in pogosto ´stiskamo 

na rob´. 

Znano je, da se kar precejšen delež žensk po tem, ko izvedo za diagnozo DS, odloči za 

prekinitev nosečnosti. Ob tem se nam kar samo zastavlja vprašanje, ali je namen testov zares 
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zavarovati človeško življenje in mu nuditi čim boljše možnosti za življenje ali gre v resnici za 

selekcijo še v času pred rojstvom. Vprašamo se, kolikšna je vrednost otroka, in kakšno 

človeško družbo smo ustvarili. 

Bridle (2000) razmišlja, da so testi, ki omogočijo odkrivanje DS pri nerojenem otroku, 

pogosto predstavljeni kot sočutna možnost za družine, da se lahko izognejo takemu otroku. 

Vedno bolj se poudarjata možnost izbire in kontrole, čeprav vemo, da je to le iluzija, saj ko 

gre za starševstvo, ne bomo mogli nikoli nadzorovati vsega, kar se dogaja z našim otrokom. 

Za starše je pomembno, da imajo vero, moč in pogum. Dobre družine bolj zaznamuje 

sprejemanje kakor pa nadzorovanje. 

Omenjena avtorica razmišlja, kako drugačni bi lahko bili rezultati odločitev o nadaljevanju 

oz. prekinitvi nosečnosti, če bi materam/parom, pri katerih s testi v času nosečnosti ugotovijo 

sum, da ima njihov otrok DS, bil omogočen dostop do družin, ki imajo podobne otroke. 

Starši, ki pričakujejo otroka z DS namreč običajno slišijo samo o zahtevah, obremenitvah in 

stresu, ki jih čakajo. V stiku z družinami, ki živijo z otroki s posebnimi potrebami, pa bi lahko 

bodoči starši iz prve roke dobili celotno sliko, ki vključuje tudi prijetne trenutke in veselje, ki 

ga tak otrok prinaša. Slišali bi tudi o tem, da otrok z motnjami v razvoju širi tople odnose med 

družinskimi člani, da je prav ta otrok obogatil zakon, in ne ogrozil, ter da je celostna izkušnja 

dobra in pozitivna, otrok pa prinaša veliko veselja in ne le trpljenje. 

2.3.2.2.  ODLOČANJE O NADALJEVANJU NOSEČNOSTI 

Večini ljudi novica, da ima njihov otrok DS, povzroči šok, bolečino, dezorientacijo, strah, 

nemoč. Matere, ki izvedo za otrokovo diagnozo v času nosečnosti, se znajdejo v veliki stiski. 

Znajdejo se v mešanici čutenj, ki jih ne znajo postaviti na pravo mesto ter brez potrebnih 

informacij o DS. Kot smo že omenili, dodatno breme zanje predstavlja tudi sprejemanje 

odločitve o prekinitvi oz. nadaljevanju nosečnosti.  

Če je sum na DS ugotovljen v času nosečnosti, so straši napoteni na genetsko svetovanje. 

Glavni namen tega posveta je ugotoviti družinsko predispozicijo za kromosomopatijo, 

povedati, kolika je verjetnost, da bi otrok imel DS; pogovoriti se o klinični sliki otrok z DS; 

razložiti, zakaj motnja nastane; predstaviti možnosti nadaljnjih preiskav. S starši se 

pogovorijo o željah glede nadaljnjih preiskav ter o tem, kakšna bi bila njihova odločitev o 

nadaljevanju nosečnosti glede na rezultate preiskav. Vloga svetovalca je predvsem, da na 
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razumljiv način poda čim več informacij, s pomočjo katerih se bo lahko par odločil, ali in 

katere preiskave želi še opraviti.  

Par se lahko odloči za nadaljnje raziskave, ki lahko 100% ovržejo oz. potrdijo sum na DS. 

Ovržen sum predstavlja za večino staršev veliko olajšanje. Takšen rezultat sporočijo kar po 

pošti. Kadar pa je pri otroku ugotovljena kromosomska napaka, par pokličejo na genetski 

posvet (povzeto po Writzl, 2009). 

Raziskava, ki jo je opravil Skotko (2005c), je pokazala, da so sicer najpomembnejši dejavniki, 

ki vplivajo na odločitev o nadaljevanju nosečnosti notranji glas, religija in partnerjevo 

mnenje. Vendar veliko vlogo igrajo tudi informacije, ki jih matere pridobijo, pogovor z 

drugimi starši, ki imajo otroka z DS, ter slike in zgodbe o ljudeh z DS.  

Ob sporočeni diagnozi nekateri starši sicer vedo nekaj o DS in predvideva se, da s strani 

zdravnikov podana diagnoza zagotovi dovolj informacij, da se lahko starši odločijo o 

nadaljevanju ali prekinitvi nosečnosti. Vendar pa na drugi strani matere povedo, da si želijo in 

potrebujejo dodatne informacije, saj samo poimenovanje otrokove razvojne motnje ne pove 

pravzaprav ničesar o tem, kako boš živel, in kako bo živel tvoj otrok. 

Na odločanje o nadaljevanju oz. prekinitvi nosečnosti močno vpliva tudi način, na katerega 

strokovnjak sporoči diagnozo. Prav zato je tako zelo pomembno, da zdravniki s starši 

komunicirajo na objektiven, strokoven, spoštljiv način. (O tem bomo še več govorili v 

razdelku 2.5.) Na žalost pa se še prepogosto dogaja, da strokovnjaki izražajo svoje negativno 

mnenje o osebah z DS, starše silijo, da se hitro odločijo, ter podajajo subjektivne (običajno 

negativne) informacije o osebah s posebnimi potrebami. 

Če starša kljub vsem preizkušnjam, ki so jima postavljene na pot, zbereta dovolj poguma in se 

odločita za nadaljevanje nosečnosti, jima je zagotovljeno natančno ultrazvočno spremljanje 

otrokovega razvoja, s čimer se med drugim ugotavljajo morebitne druge nepravilnosti, kot so 

srčna napaka, nepravilnosti v razvoju prebavne cevi idr. Namen spremljanja v času nosečnosti 

je načrtovanje ustreznega poroda in oskrbe otroka po rojstvu. Starši imajo čas, da se v času 

nosečnosti pripravijo, informirajo o značilnostih otrok z DS, in tako lažje zaživijo z 

novorojenčkom, kot če bi informacijo o tem, da ima otrok DS, izvedeli šele ob njegovem 

rojstvu.  
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Če pa se straši po tem, ko izvedo, da ima otrok DS, odločijo za prekinitev nosečnosti, se z 

njimi pogovorijo o poteku prekinitve; o tem, ali želijo videti otroka; kakšen naj bo pogreb. 

Staršem je ponujena tudi možnost pogovora s psihologom (povzeto po Bridle, 2000; Skotko, 

2005a; Skotko, 2005c in Writzl, 2009). 

2.3.3. SPOROČANJE NOVICE SORODNIKOM, PRIJATELJEM 

Po tem, ko je ugotovljeno, da ima otrok DS, in so straši o tem že seznanjeni, mora nekdo  

novico sporočiti tudi sorodnikom in prijateljem. Ta naloga običajno doleti prav starše. Za 

mnoge starše je to težka in neprijetna dolžnost, saj so v prvih dneh in tednih še zmedeni in jih 

preplavljajo najrazličnejša čustva. Sorodniki in drugi, ki so povezani z družino otroka z DS, 

novico sprejmejo različno, njihovi odzivi lahko staršem pomagajo prebresti začetni šok, lahko 

pa jih tudi prizadenejo. 

2.3.3.1. SOROJENCI 

Eni izmed prvih, ki bodo morali izvedeti za novico, so bratje in sestre otroka z DS. Otroci kaj 

hitro občutijo moteče spremembe doma. Opazijo, da se pogovor med odraslimi stiša in zamre, 

ko se približujejo, občutijo neko napetost med staršema; opazijo, da mora dojenček pogosto k 

zdravniku. Zelo pomembno je, da starši sorojencem povedo resnico, takoj ko zmorejo.  

Starši morajo razlago o otrokovem stanju prilagoditi glede na starost posameznega otroka. 

Starejši kot so otroci, več bodo lahko razumeli. Pomembno je, da je razlaga preprosta. Če 

otrok že zmore razumeti, da so nekateri ljudje drugačni (to je nekje med 4 in 7 letom), mu 

starši to tudi povedo in morda razložijo, da se bo bratec/sestrica težko učil, da bo potreboval 

več pomoči in nege. Otroku je potrebno dovoliti, da sprašuje. Večina šest do desetletnikov bo 

sprejela novico hitro in se bo potem obnašala kot prej. Skozi odraščanje se bodo naučili novih 

dejstev. Nekateri otroci bodo morda po tem, ko bodo izvedeli novico, žalostni, spet drugi 

bodo nasprotovali in trdili, da ni res. Starši morajo dovoliti otrokom, da izrazijo svoja čustva. 

Tudi otroci potrebujejo čas, da novico sprejmejo. 

Dobro je, če novico povesta oče in mati skupaj. Prav tako je lepo, če ob tem pestujeta otroka v 

naročju in tako pokažeta, da ga imata rada in zanj skrbita enako kot takrat, ko še niso vedeli, 

da je kaj narobe. To je še posebej pomembno za mlajše otroke. Otrokom, ki so rojeni kasneje, 

morajo straši prav tako že od malega povedati, da njihov brat oz. sestra ni tak kot ostali in 
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potrebuje več pomoči. Nato mu z odraščanjem povedo vedno več stvari, ki jih zmore 

razumeti.  

Vsi starši čutijo veliko olajšanje, ko povedo drugim otrokom, in so običajno presenečeni in 

ponosni, kako dobro otroci reagirajo in sprejmejo novico (po Cunningham, 1999). 

2.3.3.2. SORODNIKI, PRIJATELJI 

Medtem ko je mati še v porodnišnici, očeta že vsi sprašujejo, ali je z otrokom vse v redu. 

Običajno je torej prav oče tisti, ki mora povedati novico sorodnikom in  prijateljem. Prav 

gotovo je staršem težko sporočiti novico naprej in dlje časa kot odlašajo, težje je. Tudi 

sorodniki in prijatelji morajo, po tem ko izvedo za diagnozo, premostiti čustva šoka, dvoma in 

jeze. Nekateri sprašujejo, ali je to res, in ne verjamejo. To je lahko za starše težko in jih 

užalosti ali razjezi, saj je prav to tisto, kar bi radi slišali, vendar vedo, da ima otrok zagotovo 

DS. Za starše pomeni olajšanje, ko o diagnozi spregovorijo s prijatelji in sorodniki. Neki oče 

je rekel: »Takoj ko sem izgovoril, je bilo običajno vse v redu, in vsakič, ko sem to povedal, se 

mi je nekoliko olajšalo. Vendar hitro ugotoviš, kdo so tvoji pravi prijatelji. Bil sem 

presenečen, kako prijazni so bili ljudje – celo tisti iz naše ulice, s katerimi smo se samo bežno 

pozdravljali. Bil sem tudi presenečen, koliko ljudi v naši ulici je imelo sorodnika ali prijatelja 

z DS« (prav tam). 

2.3.3.3. STARI STARŠI 

Povedati novico o tem, da ima otrok DS, starim staršem, je za starše včasih posebna 

preizkušnja. Potrebno se je zavedati, da stari starši potrebujejo čas, da sprejmejo novico, 

včasih tudi čas, da jo sploh pravilno razumejo. Nekateri stari starši postanejo zelo zbegani in 

žalostni, in če jim nihče ne razloži dovolj dobro ter ne razumejo, v kakšnem stanju je 

novorojenček, lahko povzročajo težave. Stari starši včasih težko sprejmejo in ocenijo 

posledice DS za novorojenčka. Lahko sprašujejo, ali se niso zdravniki morda zmotili, menijo, 

da bodo z leti stvari minile ali pa menijo, da bo otrok najbolj bister, čeprav ima DS. Ta 

nestvarnost lahko starše prizadene, saj jim zopet prebuja porušene sanje. Po drugi strani pa 

lahko starše tudi razžalosti, če stari starši gledajo preveč pesimistično in napovedujejo otroku 

z DS slabo prihodnost. Če silijo starše, naj premislijo, ali ne bi dali otroka v zavod, vse skupaj 

le še poslabša situacijo. Zato je potrebno starim staršem zagotoviti potrebne informacije, 

knjige, morda omogočiti, da se pogovorijo s kakšnim strokovnjakom ali starši, ki imajo otroka 
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z DS, da jim ta pomaga spoznati, kakšne možnosti bo imel otrok z DS v svojem življenju, in 

odgovori na vsa njihova vprašanja. 

Težave lahko nastanejo, če kateri izmed starih staršev (odkrito) očita, da se v njihovi strani 

družine ni nikdar pojavljalo kaj podobnega. Zaradi takih namigovanj in opazk lahko pride do 

prepira med zakoncema. Stari starši takšne pripombe običajno podajo zaradi nevednosti in iz 

želje, da bi zaščitili svojega otroka. Do takih in podobnih težav pa vedno prihaja predvsem 

zato, ker so stari starši prav tako žalostni in zmedeni in se šele prilagajajo na dejstvo, da imajo 

vnuka ali vnukinjo z DS.  

Na drugi strani so lahko stari starši, ki jih je mogoče vključiti v oskrbo otroka, v veliko 

pomoč, saj razbremenijo celotno družino. Tako vključevanje starih staršev koristi prav vsem: 

tako otroku, kot tudi staršem in starim staršem, ki bi sicer samo posedali doma v brezdelju in 

skrbeli in premišljevali, kako je z dojenčkom in njegovo družino (prav tam).  

2.3.4. VPLIV OTROKA Z DS NA DRUŽINSKE ČLANE IN DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 

Z rojstvom vsakega otroka se dinamika v družini spremeni, ko pa se rodi otrok z DS, so te 

spremembe še nekoliko večje. Da bomo lažje razumeli, zakaj je zgodnja obravnava družin z 

otroki z DS tako zelo pomembna, in zakaj je namenjena vsem družinskim članom, si 

poglejmo, kako rojstvo otroka z DS vpliva na celotno družino in na odnose med njenimi člani.  

2.3.4.1. VPLIV NA ODNOS MED ZAKONCEMA (STARŠEMA) 

O tem, kako vpliva rojstvo otroka z motnjo v duševnem razvoju na odnos med staršema, 

imajo strokovnjaki različna mnenja. Nekateri opažajo, da se odnos med partnerjema poslabša, 

ter prihaja do večje odtujenosti in napetosti med njima, spet drugi pa trdijo, da tak otrok 

partnerja poveže in obogati njuno zvezo.  

Novljan (2004) meni, da je veliko odvisno od tega, kakšen odnos sta imela partnerja pred 

otrokovim rojstvom. Če je bila njuna zveza načeta, se bo po vsej verjetnosti tudi po 

otrokovem rojstvu še naprej krhala, onadva pa bosta mislila, da je za to kriv otrok z motnjo v 

duševnem razvoju. Če pa je bil njun odnos že prej trden, iskren, sta bila navajena reševati 

spore in težave s pogovorom, ter sta se počutila blizu drug drugemu, obstaja večja verjetnost, 

da ju bo nova preizkušnja še bolj povezala in bosta drug drugemu stala ob strani ter si 

pomagala. 
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Cunningham (1999) je pri delu z družinami z DS ugotovil, da večino staršev rojstvo takega 

otroka poveže. Šok in kriza povečata potrebo drug po drugem, zato partnerja nudita drug 

drugemu večjo čustveno in dejansko pomoč, kar pa pogosto okrepi zvezo.  

Več težav se sicer pojavlja med zakoncema, katerih otrok z DS je težje duševno prizadet ali 

ima hude vedenjske motnje. V takih primerih izvirajo težave najpogosteje iz 

preobremenjenosti staršev in zaradi različnih mnenj, kako naj z otrokom ravnata. Do resnejših 

sporov lahko pride, kadar so globoko prizadeta čustva enega od staršev. Na primer 

nesporazumi glede povečanja družine ali pa razhajanja v dojemanju otroka z DS in zanikanje 

motnje s strani enega od staršev. Največ škode za odnos pa nastane, če se med otrokom in 

materjo vzpostavi simbiotski odnos, saj je v takih primerih oče odrinjen in se počuti 

nepotrebnega in zavrženega s strani žene. 

2.3.4.2. VPLIV NA SOROJENCE 

Kot omenja Jurišičeva (2008) predstavlja otrok z DS veliko spremembo, hkrati pa tudi 

obveznost za vso družino. Sorojenci morajo zaradi te spremembe poiskati nov položaj oz. 

vlogo v družini, kar pa pogosto ni preprosta naloga. 

Ker starši veliko časa posvetijo otroku z motnjo v duševnem razvoju, lahko postanejo 

sorojenci ljubosumni ali pa dobijo občutek manjvrednosti. Prav tako lahko začnejo čutiti 

pomanjkanje ljubezni in pozornosti s strani staršev. V nekaterih družinah se dogaja, da zaradi 

otroka z DS starši od sorojencev pričakujejo hitrejšo samostojnost in odgovornost ter pomoč 

pri skrbi za bolnega brata oz. sestro.  

Tako Restouxova (2010) kot Novljan (2004) poleg obremenitev, ki so jih deležni sorojenci, 

omenjata tudi stisko in strahove, ki jih doživljajo. Sprašujejo se, zakaj se je to zgodilo 

njihovemu bratu/sestri in ne njemu, razmišljajo o tem, ali so za motnjo krivi oni, hkrati pa jih 

preplavlja strah, ali lahko tudi sami zbolijo. Zastavljajo se jim vprašanja, kakšno bi bilo 

življenje brez brata/sestre z DS, in kako bi bilo, če bi bili v njegovi/njeni situaciji oni sami. 

Hkrati sorojenci zelo hitro zaznajo napetost in preobremenjenost staršev in morajo poleg 

svoje bolečine prenašati še stiske in bolečine svojih staršev. Pogosto se zgodi, da se morajo 

odpovedati marsikaterim aktivnostim in dejavnostim, ki so jih prej počeli skupaj s starši.   

Tako Cunningham (1999) kot Novljan (2004) poudarjata, da imajo prav starši velik vpliv na 

to, kakšen odnos bodo drugi otroci zavzeli do brata oz. sestre z DS. Zelo pomembno je, da 
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starši omogočijo otrokom pogovor o sorojencu z motnjo v duševnem razvoju. Če je 

komunikacija v družini odkrita, če starši odgovarjajo na vprašanja in dajo občutek, da ima 

vsak pravico do svojih čutenj, bodo otroci manj obremenjeni ter bodo čutili, da imajo pravico 

do svojega življenja, prijateljev in prostega časa. Vendar pa je v  mnogih družinah pogovor o 

otroku z motnjo v duševnem razvoju tabu tema, kar povečuje stiske, strahove in napetosti med 

družinskimi člani. 

Potrebno je omeniti, da se otroci zgledujejo po starših. Če bodo torej starši težko sprejemali 

otroka z DS ali venomer ponavljali, da so z njim samo težave, jih bo sram iti z njim v javnost, 

bodo te občutke prevzeli tudi drugi otroci. Kadar je staršem zaradi otroka z DS nerodno vabiti 

prijatelje ali sosede na obisk, jih bodo ostali otroci posnemali, in tako se lahko zgodi, da 

ostanejo osamljeni ter bratu oz. sestri z DS to celo zamerijo in so zaradi tega nanj jezni.  

Cunningham (1999) navaja, da ni neobičajno, da se sovrstniki norčujejo iz bratov in sester 

otroka z DS. To je lahko boleče za vse, ki so v to vpleteni, vendar če znajo starši otrokom 

razložiti, da do tega prihaja zaradi nevednosti in negotovosti, takšni dogodki ne bodo pustili 

trajnih posledic, ampak bodo lahko sorojencem otroka z DS pomagali, da se naučijo mnogo o 

sebi in drugih.  

Ko so otroci starejši, lahko prihaja do konfliktov med njimi in starši glede načina, kako 

skrbeti za otroka z DS. Nekateri bodo čutili, da morajo starše zaščititi, in zamerijo otroku z 

DS trpljenje in velikanski preobrat, ki ga je povzročil. Vendar pa to običajno traja samo nekaj 

časa. Ko se na otroka prilagodita starša, se prilagodijo tudi sorojenci. Mnogi starejši bratje in 

sestre so staršem v veliko pomoč pri skrbi za otroka z DS. To lahko učvrsti družinske vezi, saj 

so starši hvaležni in spoštujejo pomoč svojih otrok. Kadar starši ne zmorejo zares sprejeti 

otroka z DS, in če mora ta otrok kasneje v življenju v zavod, je lahko to za brate in sestre zelo 

boleče, saj čutijo, kot da starši brata oz. sestro z DS zavračajo. Restouxova (2010) pa omenja, 

da se v primerih, ko se starši sprašujejo, kaj bo v prihodnosti z njihovim otrokom, sorojenci 

pogosto odločijo, da bodo po njihovi smrti za brata/sestro skrbeli oni.  

Cunningham (1999) piše, da so v večini družin, kjer imajo otroka z DS, težave sorojencev 

samo občasne ter je njihov obseg odvisen predvsem od tega, koliko ta moti njihov vsakdanji 

ritem in dejavnosti. Sicer pa se njihovo življenje ne razlikuje bistveno od njihovih 

sovrstnikov, ki nimajo brata oz. sestre s posebnimi potrebami. Mnogi se celo zelo navežejo na 

svojega brata oz. sestro z DS in čutijo, da se jim je življenje z njim poboljšalo.  
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Pomembno je, da se starši z otroki veliko pogovarjajo; jim prisluhnejo; spoštujejo njihove 

predloge; jim dovolijo, da na primeren način izražajo svoja čustva ne glede na to, kakšna so; 

in jim dajo čas, da se prilagodijo. 

2.3.4.3. VPLIV NA DRUŽINSKE AKTIVNOSTI 

Prav tako kot z rojstvom vsakega otroka, se tudi z rojstvom otroka z DS dinamika znotraj 

družine spremeni. Družinske dejavnosti se prilagajajo novonastali situaciji, spremenijo se tako 

vsakdanji urnik kot družinski odnosi. Družina ne govori več istega jezika, njihova zanimanja 

se spremenijo, življenje poteka v drugačnem ritmu. Okolica novico sicer prej ali slej sprejme, 

njihovo življenje teče naprej po ustaljenih tirnicah. Družina otroka z motnjo v duševnem 

razvoju običajno sploh v začetku težko ohranja stare odnose, prijateljstva. Molk, težave pri 

izražanju občutij, nerodna vprašanja, nerazumevanje in nepoznavanje vsakdanje resničnosti so 

pogosto vir oddaljevanja med družino in njihovimi prijatelji. 

Winter (2006) starše opozarja, da naj ne ostajajo zaprti doma, ker imajo otroka s posebnimi 

potrebami. Po njenem mnenju si tako starši kot otrok zaslužijo več kot to.  

Restouxova (2010) pa navaja, da je človek kljub svoji bolečini sposoben navezovanja novih 

stikov. Običajno od starih prijateljstev ostanejo samo tista, ki so zares trdna in iskrena in 

katerih ne združuje samo skupne aktivnosti, ampak je njihov odnos globlji. Graditi se začnejo 

tudi nova prijateljstva, predvsem z družinami, ki prestajajo podobno preizkušnjo. Starši tako 

spoznavajo ljudi, ki so jim podobni; ljudi, ki z njimi čutijo in jih razumejo. To se pogosto 

dogaja na srečanjih, ki so temu namenjena, ali pa kar v čakalnicah pred terapijami, na 

srečanjih humanitarnih društev in podobno. S temi srečanji se starši okrepijo in zopet dobijo 

zaupanje vase. Tako kasneje lažje zopet stopijo v stik z zunanjim svetom, ki ga pogosto 

doživljajo kot krutega in nerazumevajočega. Ko oz. če starši zaznajo, da jih okolica sprejema 

in spoštuje, da sprejema njihovega otroka in v njem vidijo najprej osebo in ne le njegove 

motnje, se začno postopoma zopet udeleževati družbenih aktivnosti.  



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 42 – 

2.4. ZGODNJA OBRAVNAVA  

2.4.1. KAJ JE ZGODNJA OBRAVNAVA 

Kot smo videli v prejšnjem poglavju, prinese rojstvo otroka z DS v družino mnoge 

spremembe. Ko gre družina skozi faze sprejemanja otrokove drugačnosti, potrebuje pomoč 

različnih strokovnjakov, prav tako pa v najzgodnejšem času življenja potrebuje usmerjanje in 

spodbude tudi sam otrok z motnjami v razvoju. 

Prva leta otrokovega življenja so zelo pomembna in vplivajo na kakovost njegovega 

nadaljnjega življenja. Zgodnje izkušnje močno vplivajo na rast in razvoj možganov. Pozitivne 

in bogate izkušnje v zgodnjem otroštvu imajo pozitiven učinek na njihov razvoj, medtem ko 

je lahko otrokov razvoj zaradi blokad na čustvenem in socialnem področju resno prizadet. 

Posledice vsega, kar se z otrokom dogaja v prvih mesecih in letih, se kažejo v različnih 

kasnejših obdobjih njegovega življenja. 

Velikega pomena je torej, da otroku v prvih letih življenja omogočimo pogoje za čim boljši 

razvoj ter mu v primeru motenj v razvoju namenimo še dodatno skrb. Za ta cilj si prizadevajo 

različne otrokom prijazne organizacije in politike. 

Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989 govori o tem, da imajo otroci s posebnimi 

potrebami pravico do posebne skrbi. Otroci, ki so do tega upravičeni, in tisti, ki so odgovorni 

za skrb zanje, morajo biti deležni pomoči, za katero zaprosijo in odgovarja na njihove potrebe. 

Tudi konvencija iz Salamanke se v 53. členu zavzema za razvijanje in spodbujanje 

otrokovega telesnega, intelektualnega in socialnega razvoja. Pravi, da je potrebno otroke v 

prvih letih ustrezno spodbujati, da bodo kasneje pripravljeni na vstop v šolo.  

V zadnjih letih se vedno več govori o pomenu zgodnje obravnave (v nadaljevanju ZO), ki je 

namenjena otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.  

Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb je, pod uredništvom 

Soriano, V., leta 2005 izdala dokument s ključnimi vidiki zgodnje obravnave v evropskih 

državah. Leta 2010 ga je, pod uredništvom Soriano, V. in Kyriazopoulou, M., dopolnila z 

drugim dokumentom (v nadaljevanju EARIPPP), ki predstavlja pregled napredka in glavnih 

sprememb, ki so vidne na področju zgodnje obravnave na evropski ravni od leta 2005 do 

2012. Pomoč otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam se je skozi leta 

spreminjala. Ključne teorije o razvoju otroka so imele precejšen vpliv na oblikovanje zgodnje 
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obravnave, potek in poudarki le-te pa so se skozi desetletja spreminjali. Sprva je prevladoval 

klinični model, ki ga je nato zamenjal komunikacijski in za tem medicinski. Trenutno je 

precej v veljavi sociološki oz. socialni model. Ta model ZO se osredotoča na otrokov razvoj 

in na vpliv socialne interakcije na človeški razvoj na splošno, ter posebej na otroka. V 

obravnavo ni vključen le otrok, ampak celotna družina in okolje, v kateri družina biva. 

Oblikoval se je tudi sistemsko-ekološki pristop, ki poudarja, da so vsa področja razvoja 

medsebojno povezana, da se mora za omogočanje dobrega razvoja spremeniti okolje glede na 

spreminjajoče se potrebe posameznika, da razvoj otroka spodbuja njegova interakcija z 

okoljem, ter da posamezniki gradijo svoje lastne, enkratne perspektive. 

Definicija ZO ni poenotena. Različni avtorji podajajo različne definicije. Vajagič (2008) 

pravi, da se ZO osredotoča na otrokovo zdravje, na njegov celotni, optimalni razvoj ter nudi 

podporo družini.  

Novljanova (2004) opredeljuje ZO kot celosten sistem specialnopedagoških, terapevtskih, 

psiholoških, medicinskih in socialnih postopkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami 

in njihove družine.  

EARIPPP navaja, da ZO predstavlja službe in storitve za zelo majhne otroke in njihove 

družine, ki so zagotovljene otroku na osnovi prošnje, in sicer v določenem obdobju njegovega 

življenja. Vključujejo izvajanje kakršnekoli dejavnosti, kjer otrok potrebuje posebno pomoč, z 

namenom, da se zagotovi in krepi otrokov osebni razvoj, krepijo lastne zmožnosti družine ter 

spodbuja socialna vključenost družine in otroka. ZO se izvaja na lokalni ravni, na način, ki je 

usmerjen na družino in temelji na večdimenzionalnem timskem delu.  

Čeprav so opredelitve ZO različne, med njimi najdemo nekatere skupne točke. Poudarki, ki se 

v opredelitvah ZO pogosto pojavljajo, so predvsem usmerjenost v otroka, zagotavljanje čim 

boljšega razvoja na vseh področjih otrokovega življenja, vedno bolj pogosto pa se poudarja 

tudi pomoč in odgovarjanje na potrebe celotne družine.  
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2.4.2. NAMEN IN CILJI ZGODNJE OBRAVNAVE 

Kot smo že omenili, je otrokov razvoj v prvih letih zelo pomemben za njegovo nadaljnje 

življenje. Ker imajo vsi ljudje pravico do takega položaja, ki jim omogoča polno in bogato 

življenje, tako Vajagič (2008) kot Novljan (2004) in EARIPPP priporočajo, da se zgodnja 

intervencija prične takoj po tem, ko se pri otroku zazna motnjo v razvoju. V tem prvem, 

zgodnjem obdobju, je namen predvsem okrepiti vez med starši in otrokom ter staršem povrniti 

zaupanje, da zmorejo dobro vzgajati in skrbeti za svojega otroka. ZO mora biti usmerjena 

tako, da otroku zagotovi čim boljše napredovanje tako na kognitivnem in telesnem področju, 

kot pri vključevanju v socialno okolje ter doživljanju občutka lastne vrednosti. 

Prav tako je v začetku pomembno, da strokovnjaki navežejo zaupen odnos tako s starši kot z 

otrokom, saj bodo rezultati takega sodelovanja boljši. 

V praksi se ZO otrok s posebnostmi v razvoju začne različno hitro, saj so tudi otrokovi 

primanjkljaji različno hitro odkriti. Razumljivo je, da si starši otrok, pri katerih so razvojne 

motnje opažene že kmalu po rojstvu, želijo in potrebujejo ZO že v prvih mesecih otrokovega 

življenja. V to skupino spadajo tudi otroci z DS in njihove družine.  

Kljub prizadevanjem za čim hitrejšo vključitev družin v proces ZO pa EARIPPPP opozarja, 

da moramo biti pri tem pozorni, da starši ne občutijo pritiska in preobremenjenosti ter 

občutkov krivde, češ da niso naredili vsega za otrokov razvoj, ter so zamudili določena 

obdobja za razvoj posamezne sposobnosti.  

Ko govorimo o potrebnosti ZO, se nam kar samo postavi vprašanje, kaj otrok in družina 

pravzaprav pridobita z vključitvijo v ZO. Kaj je njen glavni namen? EARIPPP omenja, da je 

cilj ZO nuditi podporo in krepiti otroka, družino ter vse vključene. ZO pomaga pri razvoju 

inkluzivne in kohezivne družbe, ki se zaveda pravic otrok in njihovih družin.  

Novljan (2004) izpostavlja naslednje cilje zgodnje obravnave:  

 preprečevanje motenj s preventivnimi ukrepi; 

 normalizacija obstoječe motnje; 

 omilitev preostalih motenj; 

 preprečevanje in omilitev sekundarnih motenj; 

 preprečevanje in omilitev stanja nemoči pri progresivnih motnjah; 

 vključevanje v redni ali razvojni vrtec v skupino vrstnikov; 
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 svetovanje in pomoč staršem ter vsej družini; 

 vključevanje otroka v rejniško družino ali ustrezno ustanovo, če je to v dobro otroka 

ali njegove družine. 

V EARIPPP govorijo o usmerjenosti ZO v celotno družino. Strokovnjaki naj bi staršem 

znotraj ZO podajali potrebne informacije, ter jih naučili, kako delati z otrokom, prav tako pa 

bi morali staršem pomagati pri navezovanju stikov z drugimi strokovnjaki, pri vključevanju v 

širšo družbo ter pri lajšanju lastnih stisk in obremenitev. Hkrati je pomembno, da se tako 

strokovnjaki kot starši zavedajo, da so starši še vedno starši. Strokovnjaki naj bi zato starše 

opogumili, da si vzamejo čas zase, se spočijejo in uživajo. Tudi Verhnjak (2012) omenja kot 

pomembno nalogo strokovnjakov, da starše razbremenijo in jim povedo, da si lahko vzamejo 

tudi čas zase. Starši, ki ne bodo na življenje gledali le kot na odgovornosti do svojega otroka s 

posebnimi potrebami, bodo bolj sproščeni, prav zaradi tega pa bo njihova interakcija z 

otrokom boljša, posledično pa se bo otrok hitreje razvijal.  
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2.4.3. KLJUČNI ELEMENTI IN VIDIKI ZO 

Znotraj evropskih držav temelji ZO na osnovi (že omenjenega) sistemsko-ekološkega modela. 

Kljub enakemu teoretičnemu modelu, pa je izvedba v različnih državah različna. EARIPPP 

kot eno izmed razlik navaja, da v nekaterih državah ZO izvajajo skupine strokovnjakov, ki 

delujejo v okviru centra za ZO, drugje pa posamezni strokovnjaki. V drugem primeru se kot 

izziv pojavlja usklajevanje med strokovnjaki, skupni izziv, ki ga zaznavajo v mnogih državah, 

pa je tudi usposabljanje strokovnjakov o razvoju majhnih otrok. Čeprav so načini, na katere 

nudijo različne države pomoč, zelo raznoliki, pa gre pri vseh za podporo in nudenje pomoči 

zelo majhnim otrokom in njihovim družinam.  

Na področju izvajanja ZO se pojavljajo različni izzivi in vprašanja, kot so na primer: Kdaj se 

izvaja ZO v otroštvu? Koliko časa naj se izvaja ZO v otroštvu? Kdo je odgovoren? Kaj je 

potrebno storiti za izboljšanje ZO?  

Da bi omogočili kakovostno izvajanje ZO, od katere bi imela družina otroka s posebnimi 

potrebami kar največ koristi, ter bi odgovorili na zgornja vprašanja, so strokovnjaki, ki so 

sodelovali v projektu EARIPPP, opredelili nekatere ključne elemente in vidike, katere 

povzemam v nadaljevanju, in jih dopolnjujem z ugotovitvami nekaterih drugih avtorjev. 

Razpoložljivost  

ZO naj bi bila omogočena vsem otrokom oz. družinam, ki potrebujejo pomoč. Potrebno je 

preseči razlike med mesti in periferijo, ter omogočiti vsem enake možnosti. 

Pomembno je, da državna politika izvaja usklajene ukrepe, ki pomagajo različnim službam 

(socialnim, zdravstvenim in izobraževalnim) razviti sodelovanje ter podporne centre ZO v 

otroštvu. 

Pod področje razpoložljivosti vključujemo tudi razpoložljivost informacij – podatkov, ki jih 

družina potrebuje. Do teh naj bi starši imeli možnost priti takoj, ko se pojavi potreba, ter v 

vseh službah, tako na nacionalni kot na regionalni ravni. 
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Ciljne skupine 

Do programov ZO so upravičeni vsi otroci, ki to pomoč potrebujejo. Da bi to lahko dosegli, je 

potrebna jasna definicija ciljnih skupin oz. kriterijev, ki opredeljujejo osebe, ki so upravičene 

do ZO. EARIPPP je ugotovila, da v Sloveniji ciljne skupine še niso jasno določene. 

Krajevna bližina 

Službe, ki nudijo ZO družini, morajo biti razporejene po celotni državi. Potrebno je doseči 

decentralizacijo služb, odpravljanje podvajanje obravnav, omogočiti enake možnosti na 

različnih lokacijah ter zagotoviti vsem družinam čim bližje storitve, v nasprotnem primeru pa 

izvajati obravnave na otrokovem domu. Slednje poudarja tudi Novljanova (2004), ki pravi, da 

se to pri nas dogaja le v zelo redkih primerih.  

K krajevni bližini vključujemo tudi dostopnost do informacij. Družina mora biti dobro 

informirana, strokovnjaki, s katerimi je družina v stiku, pa naj imajo enako mnenje glede 

koristnosti določene obravnave, ter naj družino vključujejo pri načrtovanju in izvajanju ZO. 

Glede informiranosti družin je potrebno povedati še to, da je bolj kot to, da ni informacij, 

pogosto težava, da se starši ne znajdejo in težko najdejo tiste, ki jih sami resnično potrebujejo. 

Zato so potrebne usklajevalne službe, ki jim pri tem pomagajo. Poročilo EARIPPP navaja kot 

primer dobre prakse Usklajevalno službo za ZO na Cipru in Program zgodnje pomoči v 

Angliji. Oba modela temeljita na tem, da je družini dodeljen koordinator, ki potem koordinira 

izvajanje storitev in predstavlja za družino referenčno osebo. 

Tudi Ljubešič (2012) opozarja na potrebnost po enotnosti informacij. Pravi, da starši med 

samim procesom ZO pogosto slišijo od različnih strokovnjakov različne informacije, ki jih ne 

znajo povezati med seboj. Poudarja, da bi se morali strokovnjaki uskladiti in nastopati enotno, 

še najbolje pa bi bilo, da bi se s starši vedno pogovarjal isti predstavnik tima.  

V EARIPPP beremo, da v nekaterih državah staršem omogočajo različne tečaje, 

izobraževanja, redna srečanja z družinami, usposabljanja, … Razne zdravstvene, socialne in 

izobraževalne ustanove ponujajo različne brezplačne informacije v oblikah brošur, letakov, 

spletnih konferenc, s čimer zagotavljajo, da oviranosti ne ostajajo več nevidne in niso več 

tabu. Spet drugje dobi družina ključnega svetovalca, ki pomaga pri pripravi in izvajanju 

razvojnega in rehabilitacijskega načrta, vse večja pa je tudi težnja, da obravnava poteka v 
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domačem okolju, kjer je vzdušje bolj naravno, sproščeno in starši lažje vprašajo, karkoli 

želijo. 

Dostopnost (cenovna) 

Za družino, ki ima otroka s posebnostmi v razvoju in potrebuje dodatno strokovno pomoč, je 

pomembno, da finančni vidik ni ovira. Storitve naj bi se financirale iz javnih sredstev in bile 

brezplačne, v primeru, ko je plačilo neizogibno, pa naj bo to za družino minimalen strošek. 

Kljub brezplačnosti pa morajo storitve dosegati določene standarde kakovosti.  

V večini evropskih držav je zagotovljena brezplačnost storitev ZO. V nekaterih državah poleg 

tega delujejo nekatere nevladne organizacije/centri, ki se ukvarjajo s specifičnimi stanji. Te 

organizacije zbirajo denar, da lahko nekaterim družinam omogočijo brezplačno obravnavo. Po 

različnih evropskih državah pa najdemo tudi zasebne klinike, centre, strokovnjake, ki nudijo 

svoje storitve. Te storitve so plačljive, a se nekateri starši iz različnih razlogov odločajo zanje.  

V poročilu EARIPPP omenjajo, da bi morale posamezne države za dosego čim boljših 

rezultatov ZO jasno definirati standarde kakovosti ter izvajalce posameznih storitev, poleg 

tega pa razvijati učinkovite mehanizme za ocenjevanje učinkovitosti in kakovosti storitev ZO.  

Tudi Ljubešič (2012) govori o učinkovitosti ZO. Pravi, da te ne ocenjujemo s tem, koliko je 

napredoval otrok, ampak, kako je na otroka pripravljeno okolje, kako je usposobljeno za 

prepoznavanje in odzivanje na otrokove potrebe. V času ZO je dobro spoznati rutino družine 

in njihove navade ter najti načine, kako lahko znotraj teh rutin starši spodbujajo otrokov 

razvoj. Primarna vloga ZO je vzpostavitev interakcije med starši in otrokom. 

Interdisciplinarno ter timsko delo 

Izjemnega pomena je, da strokovnjaki, ki izvajajo ZO, sodelujejo z otrokovo družino kot 

ključnim partnerjem tima. Strokovnjaki morajo biti do družine spoštljivi in odprti, jim ne 

vsiljevati svojega mnenja, ampak spoštovati njihovo različnost, drugačen pogled. Skupaj z 

njimi sestavijo individualen načrt. Dogovorijo se o ciljih, strategijah, odgovornostih ter 

postopkih ocenjevanja napredka. Naloga strokovnjakov je, da povabijo starše in organizirajo 

srečanja z njimi. 

Pomembno je, da strokovnjaki, ki delajo z otrokom in celotno družino, izhajajo iz različnih 

strok in imajo različna znanja, ter da sodelujejo med seboj. Vsi strokovnjaki, ki delajo z 
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otrokom, bi si morali medsebojno izmenjevati vprašanja in ugotovitve, o njih debatirati in 

razpravljati, ter na podlagi teh skupnih razprav skupaj sprejemati odločitve o nadaljnjem delu 

z otrokom in njegovo družino. Tim naj bi imenoval ključno osebo, ki je nosilka primera. Za 

strokovnjake znotraj tima je pomembno, da se stalno izobražujejo.  

Vajagič (2008) in Novljan (2004) poudarjata pomen maksimalnega sodelovanja med 

strokovnjaki. Novljanova (2004) ob tem še opozarja, da se v praksi vse prevečkrat dogaja, da 

se starši vozijo z otrokom od strokovnjaka do strokovnjaka; ti pa nimajo med seboj nobenega 

stika, njihov program dela se ne dopolnjuje, poti in rešitve išče vsak zase in ne skupaj. Prav 

sodelovanje med različnimi strokovnjaki in starši pa je ključnega pomena za uspeh ZO. O tem 

bomo več govorili v poglavju 2.5. 

Usposabljanje strokovnjakov 

Pomembna naloga strokovnjakov je, da se nenehno izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje. 

Nekatera znanja, kot so npr. znanja o delu z družino, delo v skupinah, znanja o otrokovem 

razvoju ipd., bi morala spadati v osnovno izobraževanje vseh strokovnjakov. Ta osnovna 

znanja strokovnjakom pomagajo, da lahko medsebojno sodelujejo in se kasneje tudi učijo 

drug od drugega.  

Pori (2012) posebej izpostavlja potrebo po izobraževanju bodočih zdravstvenih delavcev o 

načinu sporočanja bolečih informacij ter o večplastnem doživljanju staršev ob rojstvu otroka s 

posebnimi potrebami. Poleg tega poudarja, da teoretično znanje ni dovolj, ampak bi morali 

biti strokovni delavci, ki se znajdejo ob čustveno razboleli materi, tudi osebnostno zreli oz. 

zavestno delati v tej smeri.  

Raznolikost  

Raznolikost strokovne podpore se nanaša na področje usklajevanja sektorjev in področje 

usklajevanja ukrepov. Poročilo EARIPPP navaja, da v Sloveniji ni specifičnih ukrepov za 

zagotovitev usklajevanja med sektorji, kakor tudi ne ukrepov, ki bi preprečevali prekrivanje 

med različnimi službami. Vloge in odgovornosti različnih služb niso dobro definirane, zaradi 

česar nastaja veliko vrzeli. 

V precejšnjem številu evropskih držav usklajevanje med sektorji še vedno ni zadovoljivo 

urejeno. Večkrat se zgodi, da se naloge sektorjev prekrivajo. ZO je, kot že omenjeno, 

interdisciplinarno delo. Državne politike bi morale zagotoviti, da vodenje in urejanje ZO 
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razvijajo ministrstvo za zdravje, ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za socialne 

zadeve skupaj. 

Delovno orodje 

Kot glavna elementa delovnega orodja EARIPPP opredeljuje ocenjevanje in izdelavo 

individualnega (družinskega) načrta. Z ocenjevanjem se ugotovi stanje otroka in družine, na 

podlagi rezultatov pa se ugotovi njihove trenutne potrebe in prednosti. Nato se oblikuje obliko 

in način ZO. Ključnega pomena je, da se ocenjevanje stalno preverja, saj se stanje otroka in 

družine spreminja. Družina ima aktivno vlogo pri določanju načina ZO in njenih korakov pri 

oblikovanju individualnega (družinskega) načrta.  

Pravkar opisani elementi ZO nam dajejo bežen vpogled v način, na katerega bi morali 

delovati strokovnjaki in politika, ki določa in omogoča pogoje za izvajanje ZO. Upoštevanje 

priporočil EARIPPP in drugih strokovnjakov bi predstavljalo precejšen doprinos h kvaliteti 

ZO.  

2.4.4. POTEK ZGODNJE OBRAVNAVE 

V nadaljevanju bomo opisali, kako pri nas poteka ZO, in kje so ključne pomanjkljivosti in 

slabosti. Osredotočili se bomo na najzgodnejšo fazo zgodnje obravnave. 

Kot vemo, je pri nekaterih otrocih motnja v razvoju ugotovljena prej kot pri drugih. Diagnoza 

DS je npr. postavljena zelo hitro po otrokovem rojstvu, včasih pa tudi že pred njim. Če je bil 

že v nosečnosti ugotovljen sum na DS, se diagnozo takoj po rojstvu potrdi ali ovrže s 

kromosomsko analizo.  

Kadar se rodi otrok s sumom na DS, ki ga med nosečnostjo niso pričakovali, se to materi 

sporoči ob prvem pregledu otroškega zdravnika, lahko pa tudi že prej, če mati želi, da otroka 

otroški zdravnik pregleda že v porodni sobi ali pa če je ta tam že prisoten zaradi prirojenih 

napak otroka, med katere najpogosteje spada srčna napaka. Otroški zdravniki menijo, da je 

dobro, da pred sporočeno diagnozo mati vzpostavi stik z novorojenčkom, ga prime v naročje, 

ga podoji. Na ta način mati lažje sprejme otroka kljub njegovi motnji v razvoju. 

Mati je torej običajno seznanjena, da ima njen otrok DS, že v porodnišnici. Z otrokom sta 

odpuščena domov, ko sta na to oba pripravljena. To pomeni, da otrok pije pri materinih prsih 
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ali pa po cuclju, napreduje s težo, nima več zlatenice in so opravljeni vsi običajni presejalni 

testi.  

Po prihodu domov so družine običajno prepuščene same sebi. Prvi sistematski pregled pri 

otroškem zdravniku je določen pri enem mesecu dojenčkove starosti. Družine v tem času 

velikokrat begajo različni dvomi in občutijo stisko. Ker so starši postavljeni v povsem novo 

vlogo, v kateri se ne znajdejo, pogosto doživljajo stisko. Posebej ko gre za prvega otroka, se 

matere velikokrat počutijo same, če pa ima ta otrok DS, je negotovost in obremenjenost mater 

še večja. Patronažne sestre, ki prihajajo na dom, običajno nimajo potrebnih informacij v zvezi 

z otrokovo diagnozo, ki bi jih starši želeli, poleg tega pa je tudi število obiskov patronažne 

sestre omejeno. 

Ko pri starosti enega meseca starši prinesejo otroka k pediatru, ga ta pregleda kot vsakega 

drugega otroka. Tudi pregledi in cepljenja pri otroku z DS v prvem letu potekajo kot pri 

otrocih brez posebnosti v razvoju. Pediater otroka in starše sicer napoti še v razvojno 

ambulanto, vendar pa je na ta pregled potrebno čakati še nadaljnji mesec ali dva. Poleg tega v 

razvojnih ambulantah običajno ne nudijo celostne obravnave otroka in le redko nudijo tudi 

podporo družini. Do vstopa v šolo so otroci pogosto obravnavani le z zdravstvenega vidika, le 

malo pa so vključeni kadri iz izobraževalnega in psihosocialnega področja.  

Poleg omenjene strokovne pomoči bi za večjo učinkovitost bilo potrebno v proces ZO 

vključiti tudi laično pomoč, pri čemer mislimo na družine s podobnimi izkušnjami, ki bi lahko 

staršem nudile veliko oporo. Tako strokovna kot laična pomoč bi morala biti družini ponujena 

še pred odhodom iz porodnišnice. Če bi zagotovili time strokovnjakov, ki bi zajemali vsa 

potrebna področja in bi bili kadrovsko dovolj močni, bi lahko zagotavljali tudi obiske na 

domu, kar bi bilo posebej dobrodošlo v času, ko mati in otrok prideta iz porodnišnice 

(povzeto po Pestevšek, 2009 in Zavrl, 2009). 

Pori (2012) poudarja, da bi morali ranjenim staršem takoj ponuditi psihološko pomoč, saj si 

starši brez pomoči od zunaj težko opomorejo. Na žalost pri nas taka pomoč še ni sistemsko 

urejena.  

Nekateri dvomi se staršem razblinijo na genetskem posvetu, na katerega pa so napoteni šele 

nekaj mesecev po otrokovem rojstvu. S starši se na posvetu pogovorijo o tem, zakaj pride do 

DS ter o tem, kakšna je možnost ponovitve DS v naslednjih nosečnostih (Writzl, 2009). 
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2.4.5. PROGRAM MAJHNI KORAKI 

Vsi otroci so sposobni učenja, vendar pa se otroci z motnjami v razvoju učijo počasneje, a se 

morajo tako kot drugi otroci naučiti enakih spretnosti in veščin, ki jim pomagajo, da se lahko 

igrajo, da sodelujejo z drugimi. Uspešnejši so, če od njih ne zahtevamo preveč naenkrat, 

ampak učenje razdelimo na manjše sklope. 

V svetu so se oblikovali različni programi zgodnje obravnave, ki pomagajo pri spodbujanju in 

usmerjanju otrok s posebnostmi v razvoju. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili enega 

izmed njih. 

Program, ki so ga poimenovali Majhni koraki, so oblikovali na Univerzi Macquarie, Sydney. 

Prvotno je bil program namenjen otrokom z DS, a se je izkazal kot uporaben tudi za otroke z 

drugimi motnjami v razvoju. 

Z dovoljenjem avtorice so leta 2000 člani Sekcije za DS pri Društvu Sožitje prevedli program 

v slovenski jezik. Program Majhni koraki je program zgodnje obravnave za otroke z motnjami 

v razvoju do razvojne starosti 4 leta. Program je usmerjen v poučevanje. Pristopi in 

pripomočki za vsako aktivnost so navedeni in opisani z jasnimi navodili. Oblikovani so tako, 

da poskušajo iz otrokovih potencialov potegniti najbolje. Program obsega vsa področja 

otrokovega razvoja v predšolskem obdobju. Priročnik zajema 8 knjižic. Prve tri knjige 

opisujejo zasnovo in pristope Programa Macquarie k ZO. V knjigah 4, 5, 6 in 7 so prikazani 

učni programi za štiri različna razvojna področja: groba motorika, fina motorika, razumevanje 

jezika ter osebnost in družabnost. 8. knjiga pa je namenjena sistematičnemu spremljanju 

otrokovega razvoja s pomočjo pregleda razvojnih spretnosti oziroma veščin. Po programu 

Majhni koraki delajo mnogi strokovnjaki, čeprav je prvotno namenjen staršem, kot prvim in 

najpomembnejšim otrokovim učiteljem. Program vključuje praktične nasvete kako ravnati z 

otrokom in je lahko v veliko pomoč tako strokovnjakom kot staršem otrok z motnjami v 

razvoju (Pieterse idr., 2000). 
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2.5. SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA MED STARŠI IN 

STROKOVNJAKI 

V prejšnjem poglavju smo govorili o nekaterih elementih, ki pomembno vplivajo na kakovost 

ZO. Sedaj pa se bomo dotaknili še enega dejavnika, ki igra bistveno vlogo pri uspehu ZO. 

Spregovorili bomo o sodelovanju med starši in strokovnjaki.  

Klein idr. (2001) pravijo, da je nemogoče zagotoviti optimalno, učinkovito oskrbo in storitve 

za otroke s posebnimi potrebami, če pri obravnavah ne sodelujejo starši. Za uspešno 

sodelovanje med starši in strokovnjaki je potrebno najprej vzpostaviti dober odnos, 

spoštovanje in zaupno ozračje. 

V nadaljevanju bomo govorili o pomenu in načinih sodelovanja med starši in strokovnjaki, ter 

o komunikaciji med njimi, kot ključnem elementu sodelovanja. 

2.5.1. SODELOVANJE 

Tako strokovnjaki kot starši imajo za cilj ZO čim boljši otrokov razvoj. Če želijo ta cilj 

doseči, je nujno potrebno, da med seboj kar se da kvalitetno sodelujejo. V zadnjem času se 

vedno bolj poudarja in uveljavlja partnerski odnos med strokovnjaki in starši.  

V takem odnosu vsak od partnerjev prispeva svoj delež, spoštuje prispevek drugega in nosi 

svoj del odgovornosti. Novljan (2004) omenja, da imajo tako starši kot strokovnjaki 

enakovreden položaj. Strokovnjaki morajo biti senzibilni in zaznati potrebe staršev. Te so 

običajno odraz njihovega življenjskega okolja, zato jih morajo strokovnjaki spoštovati. 

Jurišič (2012) in Cunningham (1999) označujeta starše kot neprecenljiv vir informacij o 

otroku. Starši so tisti, ki poznajo otrokovo vedenje, vedo, kaj ima rad in česa ne mara; kako se 

odziva na določene situacije; kakšna so njegova hrepenenja, dnevne navade ipd. Strokovnjaki 

pa so ustrezno usposobljene osebe, ki imajo strokovno znanje in izkušnje z delom z otroki. Te 

izkušnje jim pomagajo pri iskanju metod in tehnik za opazovanje, ocenjevanje in spodbujanje 

otrokovega razvoja. 

Strokovnjaki staršem razložijo namen ocenjevanja, njegov potek in možne izide. Kadar se 

starši počutijo bolj vključene, lažje sprejemajo diagnozo. Pomembno je, da strokovnjaki 

upoštevajo mnenje staršev, ob tem pa ne ravnajo nestrokovno in v škodo otroka ali staršev. 

Ker so v ZO vključeni tudi starši, to od strokovnjakov zahteva nova znanja, saj se ne 

ukvarjajo več samo z otrokom, ampak tudi s starši, ki del terapije/obravnave izvajajo doma. 
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Novljan (2004) omenja, da mora biti vloga strokovnjaka nekje med aktivno in pasivno. 

Aktivna vloga je pomembna za uspeh ZO, vendar pa mora strokovnjak paziti, da starši, otrok 

in družina ne postanejo odvisni od njega.  

Pravzaprav je sodelovanje med starši in strokovnjaki danes postalo nekako samoumevno in 

starši pogosto nimajo druge izbire. Starši so aktivno vključeni v obravnavo otroka. Da bi 

dosegli pravi partnerski model sodelovanja, bi morali pri obravnavi starši obdržati starševsko 

spontanost ter se zavedati, da je odločilna odgovornost za otroka na njih. Oni so tisti, ki se 

odločijo, katere izmed nasvetov strokovnjakov bodo sprejeli za svoje in jih upoštevali, katere 

pa ne. Vendar pa je potrebno pri tem omeniti, da se večkrat zgodi, da zaradi zahtev, ki jih 

imajo strokovnjaki do staršev, ti prevzamejo nase velik del vadbe z otrokom, saj si želijo, da 

bi bili strokovnjaki zadovoljni z njimi in otrokovim napredkom. Tako gledanje in delo z 

otrokom lahko družino utruja in spremeni njihovo celotno dnevno dinamiko, starši izgubijo 

svojo starševsko spontanost in spremenijo odnos do otroka.  

Temelj partnerskega modela naj bi bilo skupno odločanje strokovnjakov in staršev o vseh 

stvareh, ki se tičejo ZO. Strokovnjaki morajo upoštevati predloge staršev ter jih aktualizirati 

in spodbujati njihove pristojnosti. Pravzaprav gre za pristop, v katerem so strokovnjaki 

staršem pomočniki pri doseganju njihovih ciljev in želja. O partnerskem sodelovanju lahko 

govorimo, ko strokovnjaki vidijo vsako družino kot individualen primer, so občutljivi za 

njihove potrebe in močna področja, upoštevajo njihove navade, socialni in ekonomski status 

ter razmere okolja, v katerem živijo. 

2.5.2. KOMUNIKACIJA 

Ključni dejavnik, ki omogoča dobro sodelovanje, je dobra komunikacija. Pomembno je, da se 

znajo starši in strokovnjaki med seboj dobro sporazumevati, slišati drug drugega in iskati 

skupne rešitve, tudi ko pride do nestrinjanj in nesporazumov.  

Ljubešič (2012) označuje komunikacijo kot družbeno pomemben proces, od katerega je 

odvisna človekova učinkovitost na mnogih področjih. Komunikacija je uspešna takrat, ko je 

sporočilo razumljeno tako, kot si ga je zamislil pošiljatelj, oz. ko pride do medsebojnega 

razumevanja.  

Če želijo strokovnjaki doseči uspešno komunikacijo s starši, morajo med pogovorom slediti 

odzivom staršev, saj se vsak od njih odziva na sebi lasten način. Ne smejo se jeziti, kadar jih 

starši razumejo na način, ki si ga oni želijo. V takih primerih morajo strokovnjaki prepoznati, 
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zakaj se to dogaja in ustrezno odreagirati. Kodrič (2012) pravi, da morajo strokovnjaki 

poznati potrebe staršev in njihove čustvene odzive ter razvijati empatičnost ob soočanju z 

različnimi odzivi staršev otrok s  posebnimi potrebami. 

2.5.2.1. BLOKADE V KOMUNIKACIJI 

Kot v vsakem odnosu, se tudi v odnosu  med starši in strokovnjaki večkrat pojavijo določeni 

nesporazumi in nestrinjanja. Takrat je še posebej pomembno, da se strokovnjaki zavedajo 

najpogostejših napak v komunikaciji, saj je to prvi korak do njihovega odpravljanja. 

V nadaljevanju si bomo pogledali najpogostejše blokade v komunikaciji, kot jih po različnih 

avtorjih povzema Jurišič (2012). 

Najpogostejša napaka v komunikaciji je prekinjanje. Strokovnjaki včasih besedno ali pa tudi 

nebesedno prekinejo pripoved staršev. Povedo nekaj, kar se jim zdi pomembnejše, ali pa s 

kretnjami nakažejo, da se jim mudi, ne odobravajo govorjenega, ne poslušajo.  

Naslednja, zelo pogosta blokada v sporazumevanju nastane, ko strokovnjaki zmanjšajo pomen 

težav, o katerih pripovedujejo starši. Starši npr. povedo strokovnjakom svoje strahove, 

neprijetnosti, tesnobne občutke in podobno in si želijo biti v tem slišani, strokovnjaki pa to 

potrebo staršev zanemarijo in jim pojasnjujejo, da bodo težave minile; povedo nekaj, kar se 

jim zdi bolj pomembno, ali pa poudarjajo pozitivne otrokove lastnosti. V vseh primerih se 

starši počutijo neslišane, s čimer je zmanjšan njihov občutek varnosti in zaupanja.  

Jurišič (2012) nadalje kot eno izmed blokad navaja krivdo staršev. Strokovnjaki večkrat 

nehote s svojimi odzivi v starših povzročijo občutek krivde, ko se izražajo na način, ki ga 

starši lahko razumejo, kot da so oni povzročili otrokove težave, da so bili nedosledni in 

neuspešni pri pomoči otroku ipd. Včasih se zgodi, da težave, ki jih opišejo starši, strokovnjaki 

posplošijo še na druga področja, kar zopet v starših poveča občutek krivde. 

Strokovnjaki bi morali starše slišati, jih začutiti ter jim pomagati poiskati rešitve. Omogočiti 

bi jim morali, da preko njih slišijo same sebe, kasneje pa jim pomagati poiskati dobre rešitve, 

ki bi dajale staršem upanje in moč za delo z otrokom. 

Ena izmed napak strokovnjakov je, če začnejo pred starši kritizirati sistem ali ustanovo, v 

kateri delajo. S tem poskušajo opravičiti sami sebe, a to se staršev ne tiče. Oni so tam, da 
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pomagajo njihovemu otroku, ne pa da rešujejo probleme strokovnih delavcev, pa čeprav so 

morda ti problemi resnični in tudi vplivajo na zgodnjo obravnavo njihovega otroka.  

Če strokovnjaki poudarjajo osebne težave staršev, to pogosto privede do nesporazumov. 

Dogaja se, da skušajo strokovnjaki starše na vse načine prepričati, da imajo prevelika 

pričakovanja do otroka, da so njihove želje nerealne. Še posebej, če starši trenutno situacijo 

dobro ocenjujejo, je nepotrebno soditi cilje, ki jih imajo starši za otrokovo prihodnost in jim s 

tem jemati upanje. Neprimerno je tudi, da strokovnjaki v pogovorih omenjajo težave staršev 

ali družine, ki so jim jih ti kdaj prej zaupali.  

Strokovnjaki so kompetentni za opravljanje svojega dela. Od njih se pričakuje, da poslušajo 

predloge staršev, pokažejo zanimanje zanje, hkrati pa pojasnijo svoja stališča. Vzvišeno 

zavračanje predlogov staršev le s pojasnilom, da so oni strokovnjaki na svojem področju, pa 

lahko privede do napetega vzdušja med starši in strokovnjaki. Neprimerno je, da strokovnjaki 

ne podajo resne obrazložitve, zakaj se s predlogi staršev ne strinjajo, in kaj sami predlagajo.  

Kot še eno od pogostih ovir v komunikaciji Jurišič (2012) navaja uporabljanje strokovnih 

izrazov, tujk ali različnih okrajšav, ki jih starši pogosto ne razumejo. Naloga strokovnjakov je, 

da staršem v pogovoru pojasnijo čim več izrazov, jih spodbujajo k dejavnemu spraševanju in 

preverjajo, kako razumejo njihova pojasnila in navodila. 

Novljan (2004) navaja, da starše ob srečanjih s strokovnjaki najbolj moti neustrezna 

komunikacija, ob čemer izpostavlja pomanjkljive, nenatančne informacije, premalo informacij 

ali pa preveč informacij naenkrat ter nerazumevanje strokovnih izrazov. Poleg blokad v 

komunikaciji navaja Novljanova kot ovire za sodelovanje s strokovnjaki še pomanjkanje 

empatije, pomanjkanje strokovnih služb ali preobremenjenost obstoječih ustanov ter njihova 

prevelika oddaljenost, neusklajenost strokovnjakov med seboj, neprimerna organizacija 

strokovnih služb, nepripravljenost strokovnjakov na srečanjih, pomanjkanje potrebnih 

pripomočkov in nekuntinuiranost srečanj ter njihovo odpadanje. 

Ne moremo pričakovati, da bi strokovnjaki zgoraj opisane ´nepravilnosti´ v komunikaciji 

popolnoma odpravili. Pomembno pa je, da k temu stremijo in si za to neprestano prizadevajo. 

Strokovnjaki so tisti, ki imajo odgovorno vlogo, da se naučijo slišati starše, ter jim ne dajejo 

občutka, da stojijo na različnih bregovih. Da bi lahko učinkovito komunicirali s starši, bi 

morali strokovnjaki osvojiti tehnike, kot so poslušanje, empatija, samo-ocenjevanje, vodenje 

interakcije, odzivanje na čustva, parafraziranje, tišina ali premor, sklepno povezovanje, 
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spodbujanje z vprašanji ter uporaba izjav spodbude in pojasnjevanja. Z uporabo teh tehnik in 

z izogibanjem prej opisanim blokadam v komunikaciji, bo sodelovanje med starši in 

strokovnjaki bolj učinkovito, rezultati ZO pa posledično boljši in hitrejši. 

2.5.3. SPOROČANJE DIAGNOZE 

Podajanje diagnoze je za zdravstvene delavce velik izziv. Ni lahko najti primernega načina, 

kako vzpostaviti prvi stik s starši, in kako jim sporočiti neprijetno novico o razvoju njihovega 

otroka. Veliko zdravnikov poroča, da so skozi leta študija malo ali pa sploh nič govorili o 

tem, kako na strokoven, a čuteč način sporočiti take informacije. Dobre veščine komunikacije 

ter zavedanje blokad, o katerih smo govorili v prejšnjem razdelku, so jim lahko pri tem v 

pomoč. 

Pori (2012) navaja, da imajo starši, kljub temu da vemo, da jih bo bolelo, pravico izvedeti 

resnico. Te bolečine staršem ne moremo odvzeti. Lahko pa jim odvzamemo bolečino, ki bi 

nastala zaradi neprimerne komunikacije z njimi. Tisti, ki dela z otrokom, je staršem dolžan 

sporočati novice. Ni enotnega recepta, kako to storiti. Strokovnjak mora znati pravilno 

presoditi mater in očeta in jima novico sporočiti na pravi način. Za sporočanje slabe novice si 

mora zdravnik vzeti čas. Če je le mogoče, naj pogovor načrtuje in naj bosta prisotna oba 

starša, saj si tako lahko nudita medsebojno oporo, skupaj sta močnejša.  

Pomembno je, da strokovnjak počaka na odziv staršev in ne odkoraka stran, če ti v šoku za 

nekaj časa obmolknejo. Tudi navzočnost v tišini ob šokiranih starših je bližina, ki jo ob težki 

novici starši potrebujejo. Zdravnik mora počakati in biti pozoren na odziv staršev po prejeti 

novici. 

Pri sporočanju novice ne gre le za besede, ampak tudi za nebesedno izražanje občutkov in 

doživljanja. Starši – zlasti mlade matere – so zelo občutljive in ranljive, sposobne so zaznati 

že najmanjšo kretnjo ali spremembo v tonu glasu. Ljubešič (2012) omenja vsebinsko in 

odnosno prvino komunikacije. Vsebinski vidik komunikacije prinaša podatke, odnosni pa 

zajema način, na katerega nekaj izgovorimo, storimo.  

Porijeva (2012) pravi, da prav zaradi povečane občutljivosti staršev, pa tudi zaradi neznanja in 

pomanjkanja komunikacijskih spretnosti in vživljanja strokovnjakov v ranjene starše, slednji 

pogosto doživljajo še eno nepotrebno bolečino, bolečino zaradi pomanjkljive oz. neprimerne 

komunikacije strokovnih delavcev. 
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Omenjena avtorica svetuje, da bi morali strokovni delavci vedno, ko se pogovarjajo z mladimi 

mamami, zelo paziti na način, kako govorijo z njimi. Kakršenkoli črni humor pri tako 

občutljivih osebah, kot so mlade mamice, je neumesten. Lahko povzroča nepotrebne dodatne 

strahove in bolečine, ki še dolgo ne pojenjajo. Kodrič (2012) pa poudarja, da lahko 

strokovnjaki s primernim načinom sporočanja stanja otroka pomagajo staršem pri sprejemanju 

otrokove drugačnosti.  

Starši otrok z DS v zadnjih letih vse večkrat za diagnozo izvedo že v času nosečnosti. Tudi v 

tem primeru je zelo pomembno, kako strokovnjaki staršem sporočijo to novico, saj lahko 

način podajanja diagnoze vpliva na odločitev staršev o nadaljevanju oz. prekinitvi nosečnosti.  

Bridle (2000) je v svoji raziskavi ugotovila, da poskuša biti večina strokovnjakov kolikor se le 

da nepristranskih. Vseeno pa nekateri poudarjajo negativen pogled na DS z namenom, da bi 

se starši odločili za prekinitev nosečnosti; nekaj jih celo aktivno poziva k prekinitvi. Na drugi 

strani nekateri strokovnjaki poudarjajo pozitivne vidike DS, da bi se starši odločili obdržati 

otroka, majhen delež pa jih aktivno poziva k nadaljevanju nosečnosti. 

Zgodi se tudi, da zdravniki silijo ženske, da se hitro odločijo o nadaljevanju ali prekinitvi 

nosečnosti, medtem ko jim na drugi strani ne podajo nobenih informacij o motnji, ne 

svetujejo, kam se lahko obrnejo za pomoč. 

V različnih virih lahko najdemo kar nekaj priporočil, na kakšen način naj bi strokovnjaki 

komunicirali s starši, in kako sporočili novico, da ima njihov otrok razvojno motnjo. Kljub 

tem priporočilom še vedno prihaja do zadreg, težav in neprimernih odzivov strokovnjakov. 

Več o tej temi bomo spregovorili v empiričnem delu diplomskega dela, kjer bomo tudi 

navedli priporočila za sporočanje diagnoze.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1. RAZISKOVALNI PROBLEM 

3.1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Družine, ki se jim rodi otrok z downovim sindromom, potrebujejo za kvalitetno nadaljnje 

življenje čim boljšo podporo. Že od samega začetka, oz. takoj, ko je motnja v razvoju 

ugotovljena, mora biti družini ponujena primerna obravnava.  

Prvi korak zgodnje obravnave je podajanje otrokove diagnoze in oskrba družine takoj po 

otrokovem rojstvu. Kljub temu da so že podane nekatere smernice, kako naj bi strokovnjaki 

sporočili novico o otrokovem stanju, ter kakšne vrste podpora naj bi bila zagotovljena družini 

ter otroku takoj po rojstvu in v prvih letih življenja (se pravi v času zgodnje obravnave), je v 

preteklosti večkrat prihajalo do razhajanja med strokovnimi priporočili in njihovim dejanskim 

upoštevanjem. 

Starši so tisti, ki lahko najbolje ocenijo ustreznost komunikacije s strokovnjaki ter zadostnost 

informacij, ki so jih deležni ob podani otrokovi diagnozi. Oni so tisti, ki lahko na primarni 

ravni podajo največ konstruktivnih kritik, pohval in predlogov. 

Vedenje o tem, kaj starši doživljajo, ko izvedo za otrokovo diagnozo, ter kaj takrat resnično 

potrebujejo, je dobra osnova za oblikovanje priporočil glede načina podajanja diagnoze. Prav 

tako pa lahko na osnovi potreb, ki jih izrazijo starši, oblikujemo predloge za izboljšanje 

podpore družinam v času zgodnje obravnave. 
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3.1.2. NAMEN IN CILJI  

Osrednji namen je raziskati, kako starši otrok z DS gledajo na podporo, ki so je bili deležni ob 

rojstvu njihovega otroka in v prvih tednih in mesecih otrokovega življenja. Zanima nas, kako 

ocenjujejo komunikacijo in odnos strokovnjakov v času, ko so jih seznanili z otrokovimi 

razvojnimi motnjami in pričakovanji glede njegovega razvoja.  Poleg tega ugotavljamo, kako 

starši ocenjujejo informiranost in podporo, ki so jo prejeli v prvih urah in dneh po otrokovem 

rojstvu, ter tudi kasneje. 

Naš cilj je povzeti že obstoječa priporočila za čim boljšo komunikacijo med strokovnjaki in 

starši v času zgodnje obravnave ter dodati svoje predloge, oblikovane s pomočjo ugotovitev, 

pridobljenih v naši raziskavi. Navedli bomo tudi nekaj smernic za izboljšanje podpore 

družinam v času zgodnje obravnave (predvsem v času takoj po otrokovem rojstvu). Pri 

oblikovanju vseh priporočil poskušamo čim bolj upoštevati in vključiti potrebe, ki jih 

zaznavajo starši. 

Za cilj smo si postavili tudi oblikovanje seznama že organiziranih oblik pomoči, kamor se 

lahko obrnejo družine otrok z DS. Oblikovali pa bomo tudi zloženko, v kateri bomo podali 

nekaj spodbudnih misli, ki lahko družinam v težkih dneh vlijejo nekaj upanja in poguma. 

Zloženko želimo objaviti na javnem spletnem mestu Zveze društev za pomoč osebam z 

motnjami v duševnem razvoju Slovenije (zveza Sožitje). 

3.1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na cilje raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako starši ocenjujejo zgodnje stike s strokovnjakom, ki jim je sporočil diagnozo? 

- Kako je način, na katerega jim je bila podana diagnoza, vplival na njihovo sprejemanje 

dejstva, da je njihov otrok drugačen? 

- Kako starši ocenjujejo oskrbo in podporo, ki so je bili deležni v prvih dneh po rojstvu 

otroka, ko so bili še v porodnišnici? 

- Kako starši ocenjujejo informacije, ki so jih od strokovnjakov prejeli pred odhodom iz 

porodnišnice?  

- Kako starši ocenjujejo podporo v prvih dneh, tednih življenja doma? 
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- Kako starši ocenjujejo podporo danes, kje vidijo pomanjkljivosti, kaj pogrešajo, in kaj 

predlagajo kot izboljšave? 

3.2. METODOLOGIJA 

3.2.1. RAZISKOVALNA METODA 

S pomočjo staršev otrok z DS smo poskušali pridobiti vrsto kvalitativnih podatkov osebnostne 

narave. V ta namen smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo z uporabo kvalitativne 

analize informacij, pridobljenih z delno strukturiranim intervjujem.  

3.2.2. IZBOR OSEB 

V raziskavo smo vključili starše otrok z DS. Izbor zajema 7 mater in enega očeta, ki je mož 

ene izmed mater. Starost staršev, kot tudi starost njihovih otrok z DS, je raznolika. Natančneje 

je vzorec predstavljen v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Značilnosti intervjuvancev po spolu, starosti in starosti njihovega otroka z 

downovim sindromom 

 Spol Starost (leta) Starost otroka z DS (leta) 

intervjuvanec 1 in 2 mati in oče 56 in 59 33  

intervjuvanec 3 mati 54 17 

intervjuvanec 4 mati 35 12 

intervjuvanec 5 mati 38 9 

intervjuvanec 6 mati 34 2 

intervjuvanec 7 mati 36 2 

intervjuvanec 8 mati 28 1,5 

V stik s starši smo prišli s pomočjo osebnih poznanstev in preko poznanstev prijateljev in 

znancev, z nekaterimi pa so nas povezali že intervjuvani starši (vzorec snežene kepe). 

Ker je bilo v raziskavo vključenih le 8 intervjuvancev, vzorec ni reprezentativen in rezultatov 

ne moremo posploševati, kljub temu pa nam omogočajo vpogled v potrebe staršev in njihovo 

oceno ponujene pomoči v času zgodnje obravnave. Rezultati so nam tako lahko v pomoč pri 

uresničevanju zastavljenih ciljev.  
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3.2.3. INSTRUMENTARIJ IN IZVEDBA 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo delno strukturiranih intervjujev. Na podlagi raziskovalnih 

vprašanj smo izdelali vprašalnik, ki nam je služil kot pomoč pri pogovoru s starši. Vprašalnik 

smo razdelili na naslednjih šest sklopov: predstavitev, nosečnost, soočanje z diagnozo, 

zgodnja obravnava, predlogi za izboljšanje pomoči družinam v času zgodnje obravnave, 

spodbuda staršem. Vprašalnik je služil zgolj kot vodilo in pomoč pri pogovoru. Staršem smo 

poskušali dati čim več svobode, da so lahko sproščeno govorili, glede na njihove odgovore pa 

smo vprašalnik prilagajali in pogovor usmerjali na področja, ki so aktualna za našo raziskavo. 

Preko elektronske pošte ali telefonskega klica smo stopili v stik s starši, preverili njihovo 

pripravljenost in se nato dogovorili za osebno srečanje. Tri intervjuje smo izvedli na domu 

družin z otrokom z DS, dva pa smo opravili v drugih zasebnih prostorih. Otroci v času 

intervjujev niso bili prisotni, smo se pa z nekaterimi srečali pred ali po pogovoru s starši.  

Izvedba enega intervjuja je trajala od 45 minut do ene ure in pol. Pogovore smo z dovoljenjem 

intervjuvancev snemali.  

Dve materi sta izrazili željo, da bi odgovarjali pisno. Po elektronski pošti smo jima poslali 

vprašanja, na katera sta potem pisno podali odgovore. Odgovore smo prebrali, nato pa za 

dodatna pojasnila še enkrat stopili z njima v stik preko elektronske pošte.  

V vseh intervjujih smo imena in druge podatke, ki bi utegnili razkriti identiteto 

intervjuvancev, spremenili ali izpustili, ob tem pa ohranili resničnost pomembnih podatkov. 

3.2.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki smo jih pridobil s pomočjo naše raziskave, smo analizirali s pomočjo postopka 

kvalitativne analize. Pri tem smo vzeli način, ki ga predlaga Vogrinc (2013). Izvedli smo 

naslednje korake: 

1. transkripcija 

2. urejanje gradiva 

3. določanj enot kodiranja 

4. kodiranje 

5. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij 

6. definiranje kategorij 

7. oblikovanje končne teoretične formulacije 
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Najprej smo naredili transkripcijo posnetih intervjujev, nato smo zapise pregledali in označili 

dele besedila, ki so pomembni za našo raziskavo. Označene dele besedila smo za tem  

kategorizirali glede na to, na katera raziskovalna vprašanja odgovarjajo, pripisali smo jim 

kode, te pa združili v posamezne kategorije. Izjave staršev znotraj posamezne kategorije smo 

nato (združili in) interpretirali. 
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3.3. INTERPRETACIJA 

3.3.1. ZGODNJI STIKI MED STARŠI IN STROKOVNJAKI 

Kdo in na kakšen način vam je sporočil, da ima vaš otrok posebnosti v razvoju? Se 

spomnite besed, s katerimi so vam to sporočili? 

 KDO? NAČIN 

… je prišla k meni otroška zdravnica in na obisk je prišel 

mož in otroci ravno takrat; je samo govorila: »Kakšno 

družino imaš, kakšno družino imaš.« In nič drugega. (1) 

… praktikantka pripeljala Andreja, za njo pa priteče druga 

zdravnica in pravi: »Zakaj si ga že odnesla, saj nismo še 

končali.« In je vzela Andreja in ga odnesla nazaj. Za tem 

sem zaslišala na hodniku nekoga, ki se pogovarja po 

telefonu in sprašuje o nekih preiskavah za mojega otroka. 

Na koncu so mi potem spet pripeljali Andreja in za njim je 

prišla zdravnica in mi povedala za sum na downov 

sindrom. (2) 

… ko sem pa jaz videla Toneta v inkubatorju, mi je bilo pa 

nekako jasno, da nekaj ni v redu, glede na poteze na 

obrazu, saj sem nekaj o teh stvareh vedela, ampak ker so 

zdravniki na moja vprašanja odgovarjali 'ne, ne, ne,' sem 

bila tudi sama v dvomih. Nakar ga jaz vprašam naravnost, 

če menijo, da ima otrok downov sindrom. Mi reče, da kdo 

je pa z mano govoril. Ja, nihče. (3) 

 

Povedali so mi tisto nedeljo, da ima Luka zelo hudo srčno 

napako, in da lahko umre. (4) 

Zaznali so tudi šum na srcu, to so mi povedali. (5) 

 

… zdravnica povabila. Je Jano slekla in mi pokazala. Je pa 

rekla, da niso sigurni. Je rekla, da ima znake, mi povedala 

katere, rekla je, da so nakazani, ampak nismo pa sigurni. 

Naredili boste še raziskave v Ljubljani. In to je to. (6) 

pediater 

(1-10, 13-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zavlačevanje, 

prikrivanje  

(1–3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprva sporočili le 

za srčno napako 

(4–5) 

 

omenjen sum in 

nadaljnje 

preiskave (6–12) 
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Prišla je zdravnica in rekla, da sumijo, da ima deček 

downov sindrom. (7) 

… je rekla, da ja, da lahko gre za downov sindrom. Rekla 

je, da kaže znake, da bodo naredili teste. (8) 

… rekel, da opažajo neke nenormalne poteze, ki jih bo 

potrebno preveriti s krvno preiskavo. Me je pa opozoril, da 

zdravniki niso enotnega mnenja. (9) 

Ne vem več, s katerimi besedami nama je povedala za 

diagnozo. Jaz sem se branila in rekla, da to ne more biti 

res, saj sem bila na dveh testih. Rekla je, poglejte kakšne 

oči ima, jaz sem rekla, da ima moj brat ravno take. Potem 

je rekla, kako ima nizko ušesa, jaz pa, da jih imam jaz tudi 

(kar je čisto res). (10)  

 

So mi pa ves čas govorili, da je to sum, da bo potrditev 

dala krvna preiskava, na katero bova morala v Ljubljano. 

(11) 

… nama noben zdravnik ni hotel direktno reči, da pa je, 

ampak so samo govorili, da kaže znake. (12) 

 

 

 

… pediatrinja in rekla: »Saj verjetno sumite, da z vašim 

otrokom ni vse v redu.« (13) 

To je bilo tako, da so v porodno sobo poklicali pediatrinjo; 

ona gleda otroka in gleda naju. Midva sva dobila nek tak 

čuden občutek, kaj je narobe. In potem je rekla, da gleda, 

če ima kateri od naju kaj čudne oči. Samo to je rekla, da 

ima tako čudno 'učke'. (14) 

 … zdravnica mi je potem tudi pripovedovala, da bo z 

Lukom v redu, da vidi, da smo ga sprejeli, da ga imamo 

radi. (15) 

nejasno, 

neprijetno  

(13–14) 

 

 

 

 

spodbudne besede 

(15) 

… ena sestra direktno rekla: »Veste, jaz to že 30 let delam 

in je to to. To je sigurno to. Sprijaznita se. Prej kot se 

sprijaznita, boljše bo.« (16) 

… me je zdravnica poklicala v prostor, kjer so bili otroci 

medicinska 

sestra  

(16, 23) 

 

direktno, jasno 

(16–17) 
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in mi pokazala, povedala, kaj in kako je z njim. (17) zdravnik  

(17, 19-20, 

22) 

 

… tako, kot da bi se norca delal iz mene se mi zdi, zdaj ko 

razmišljam za nazaj. (18) 

Zdravnik je rekel: »Dajte ji injekcijo (za pomiritev).« (19) 

… zdravnik poklical v porodnišnico, ko je stopil ven iz 

dvigala, midva sva bila v atriju, je vpričo vseh obiskov, 

tam ko je tista sejna soba, rekel: »Ja, gospa, mongoloida 

imate.« Tako taka neprijetna izkušnja, zelo. (20) 

V glavnem, na koncu je rekla: “saj jo boste imeli radi?” 

Jaz pa: »Seveda, jo že imamo.« (21) 

nespoštljivo  

(18–21) 

… drugega rojstnega dne pa ne bo dočakal. (22) 

… sestra in je rekla: »Gospa, a vi veste, imate punčko, ki 

ne bo ne hodila, ne govorila, ne bo nč.«  (23) 

… grdim pristopom. (24) 

… da so ti otroci telesno in duševno prizadeti, da so 

bebčki ... Kar malo težke besede. (25) 

… tudi ponoviti nekaj časa nisem mogla, ker je bilo zelo 

boleče, ampak potem pač sprejmeš. (26) 

On je res grdo povedal. (27) 

Zelo grd. (28) 

Slaba izkušnja je bila.(29) 

neresnično, grobo 

(22–29) 

S tem vprašanjem smo ugotavljali, kdo in na kakšen način je staršem sporočil, da ima njihov 

otrok DS. Kot lahko razberemo iz odgovorov, je v večini primerov novico sporočil pediater, v 

drugih primerih pa je o tem starše obvestila medicinska sestra.  

Porijeva (2012) poudarja, da imajo starši pravico izvedeti resnico, ter da imajo strokovnjaki 

dolžnost le-to sporočiti, čeprav je boleča. V praski, kot vidimo iz odgovorov, še vedno prihaja 

do izmikanja strokovnjakov. 

Dve materi navajata, da je zdravstveno osebje zavlačevalo z novico o otrokovem stanju, eni 

izmed mater so, kljub direktnim vprašanjem, novico prikrivali. Dvema materama so sprva 

povedali le za otrokove težave s srcem.  
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Večina staršev navaja, da so zdravniki ob sporočeni diagnozi govorili o sumu na diagnozo, o 

tem, da otrok kaže znake, in o tem, da bo potrebno narediti še nadaljnje preiskave. Eni izmed 

mater so rekli, da pri otroku opažajo neke nenormalne poteze.  

Zaradi tega nekateri starši ocenjujejo podane informacije o diagnozi kot nejasne, indirektne. 

Poleg tega omenjajo neprijeten občutek ob tem, ko so slutili, da nekaj ni v redu, nihče pa jim 

ni podal jasne besede. Tudi Skotko (2005b), ki je v svojo raziskavo zajel 882 mater iz ZDA, 

navaja, da mnogo mater opisuje, da se je po otrokovem rojstvu pojavilo mučno obdobje tišine. 

Zdravniki so čakali in se izogibali staršev, ti pa so čutili, da je nekaj narobe. 

Ena izmed mater, ki jo je zajel v raziskavi, opisuje dogodek tako: »Odnesli so otroka, da bi ga 

stehtali, ker naj bi se pokvarila tehtnica. Mož jim je sledil in končno je le izvedel, da 

domnevajo, da ima hčerka kromosomsko napako.« 

Neka druga mati pa pripoveduje: »Moj osebni zdravnik je menil, da ni v njegovi pristojnosti, 

da pove take vrste informacijo, ampak da je to naloga pediatra. Počutila sem se, kot da sem 

zadnja, ki mora izvedeti.« 

Dve izmed mater, ki smo jih intervjuvali, omenjata, da sta dobili jasno informacijo o tem, da 

gre za DS. V enem primeru je o tem govorila medicinska sestra, ki je na podlagi svojih 

izkušenj staršema zagotovila, da gre zagotovo za DS.  

Starši imajo različne izkušnje s strokovnjaki, ki so jim podali diagnozo oz. sum nanjo. 

Nekatere izmed izkušenj se nanašajo tudi na preglede v naslednjih dneh po podanem sumu, ko 

so morali starši z otrokom na dodatne krvne preiskave, običajno v druge zdravstvene 

ustanove. 

Ljubešič (2012) pravi, da starši zamerijo strokovnjakom kratko in nejasno obveščanje, ter 

pretirano ovinkarjenje, kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi.  

Večini staršev je bilo zgolj formalno in kratko povedano, da sumijo, da ima otrok DS. Le ena 

izmed vprašanih mater ob tem omenja spodbudne besede strokovnjakov, nekateri starši pa se 

spominjajo grobosti in nespoštljivosti zdravstvenega osebja ob podajanju diagnoze, ter 

ocenjujejo, da so jim bile povedane neresnične stvari.  

Neprimerni odzivi se pojavljajo tako v preteklosti, kot še danes. Mati, ki je rodila otroka pred 

dvema letoma, pripoveduje, da jo je zdravnica spraševala, ali bodo otroka imeli radi. 
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Kdaj ste izvedeli za diagnozo? 

To so nama povedal še v porodni sobi. (1) 

Izvedela sva zelo kmalu po porodu. Diagnoza je bila sum na DS. 

(2) 

Vse tri so nas najprej odpeljali iz porodne sobe v eno drugo sobo 

v porodnem bloku, očitno pod pretvezo, da imajo gnečo. (3) 

takoj po rojstvu (1–3) 

 

Približno dve uri po rojstvu otroka. (4) 

Mož je odšel domov in se vrnil čez nekaj ur skupaj z ostalima 

otrokoma. Skupaj smo bili pri pregledu Timoteja, kjer je druga 

pediatrinja povedala, zakaj sumijo na DS in kaj ima 'ok'. (5) 

nekaj ur po rojstvu  

(4–5) 

… takoj so mi povedali za srčno napako, in da lahko umre že prvo 

noč. (6) 

Zaznali so tudi šum na srcu, to so mi povedali. (7) 

takoj, a le za srčno 

napako (6–7) 

… v nedeljo (op. naslednji dan) zjutraj so mi pa povedali, me je 

zdravnica poklicala v prostor, kjer so bili otroci in mi pokazala, 

povedala, kaj in kako je z njim. (8) 

… povedali za sum potem naslednji dan zjutraj na viziti. (9) 

naslednji dan (8–9) 

 

… bil Tone star mesec in pol, ko smo izvedeli. (10) po enem mesecu in pol 

(10) 

… na eni kontroli po 14 dneh so nama tudi osebno povedali, da je 

diagnoza potrjena. (11) 

Izvid, (op. potrditev) da ima DS, sem prejela na dom, ko je 

dopolnil ravno 1 mesec. Vmes smo ga ves čas opazovali in 

ugibali, ga ima ali ga nima … (12) 

potrditev suma po 14 

dneh oz enem mesecu 

(11–12) 

 

Starši so na vprašanje o času, ko so izvedeli za diagnozo, odgovarjali z dveh vidikov. Navedli 

so čas, ko jim je bil sporočen sum na DS, nekateri pa so omenili še čas, ko so dobili uradne 

rezultate in potrditev otrokove diagnoze.   

V štirih primerih so starši izvedeli za sum na DS takoj po rojstvu, v dveh primerih nekaj ur 

kasneje.  
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Eni izmed mater so takoj povedali le za srčno napako, naslednje jutro pa je izvedela še za 

otrokove razvojne motnje. Prav tako so materi, ki je rodila s carskim rezom, sum sporočili 

naslednje jutro. 

Eni izmed staršev so iz porodnišnice odšli brez otrokove diagnoze in so izvedeli, ko je bil 

otrok star mesec in pol. V tem primeru gre za otroka, ki je bil rojen pred 13 leti.  

Materi, ki sta rodili pred dvema letoma oz. letom in pol, sta prejeli potrditev pri otrokovi 

starosti en mesec oz. 14 dni.  

Iz pogovorov s starši smo lahko razbrali, da so zdravstveni delavci v zadnjih letih bolj 

previdni glede podajanja diagnoze, in da govorijo striktno o sumu in nočejo potrditi diagnoze, 

dokler niso opravljeni krvni testi. Tako nekateri starši prve tedne preživijo v negotovosti in 

spraševanju.  

Na drugi strani so staršem, ki so otroka rodili več let nazaj, zdravniki povedali, da gre pri 

otroku za DS, a da morajo narediti še teste, ki pa so bili predstavljeni zgolj kot formalnost. 
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Kje ste izvedeli za diagnozo? Kdo je bil prisoten? 

 PROSTOR PRISOTNOST 

DRUGIH 

OSEB 

PRISOTNOST 

PARTNERJA 

… naslednji dan zjutraj na viziti ... v sobi 

ob prisotnosti drugih mamic. To mi ni 

bilo všeč, ni mi bilo prijetno. (1) 

… povedali tam v sobi, v pričo vseh 

drugih mamic, ki so tudi rodile. (2) 

v sobi na 

oddelku 

(1–2) 

 

ob prisotnosti 

drugih  

oseb/brez 

zasebnosti  

(1–3) 

samo materi  

(1–3) 

 

… zdravnik poklical v porodnišnico, ko 

je stopil ven iz dvigala, midva sva bila v 

atriju, je vpričo vseh obiskov, tam ko je 

tista sejna soba, rekel: »Ja, gospa, 

mongoloida imate.« Tako, taka 

neprijetna izkušnja, zelo. (3) 

v atriju 

porodnišnice 

(3) 

Vse tri so nas najprej odpeljali iz 

porodne sobe v eno drugo sobo v 

porodnem bloku, očitno pod pretvezo, da 

imajo gnečo. Tam so ga odpeljali na 

pregled, nazaj pa je prišla samo 

pediatrinja in rekla: »Saj verjetno sumite, 

da z vašim otrokom ni vse v redu.«  

Mož je odšel domov in se vrnil čez nekaj 

ur skupaj z ostalima otrokoma. Skupaj 

smo bili pri pregledu Timoteja, kjer je 

druga pediatrinja povedala, zakaj sumijo 

na DS, in kaj ima 'ok'. (4) 

v zasebni sobi 

(4) 

 

 

na samem, 

omogočena 

zasebnost  

(4–9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ob prisotnosti 

obeh staršev  

(4–6) 

To so nama povedal še v porodni sobi. 

Bila sva midva in pa pediatrinja. (5) 

V porodno sobo je prišla pediatrinja ... 

Bil je zraven, presenečen, šokiran  (op. 

mož). (6) 

v porodni sobi 

(5–6) 
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… me je zdravnica poklicala v prostor, 

kjer so bili otroci in mi pokazala, 

povedala, kaj in kako je z njim ... Sem pa 

čutila, da je možu že zdravnica povedala, 

tako kot meni. (7) 

v sobi z otroki 

(7) 

 

 

 

 

 

ločeno možu in 

ženi (7) 

… na eni kontroli po 14 dneh so nama 

tudi osebno povedali, da je diagnoza 

potrjena. (8) 

potrditev na 

pregledu (8) 

Ob potrditvi 

risotna oba 

starša (8-9) 

Izvid (op. potrditev), da ima DS, sem 

prejela na dom, ko je dopolnil ravno 1 

mesec. (9) 

potrditev pisno 

po pošti (9) 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, v kakšnih okoliščinah je bila staršem sporočena otrokova 

diagnoza. Najprej smo želeli preveriti intimnost prostora. 

Tako Novljan (2004) kot Skotko (2005a) opredeljujeta kot enega izmed pomembnih 

dejavnikov sporočanja diagnoze, izbiro primernega prostora. Priporočata, naj pogovor poteka 

v mirnem vzdušju, primernem prostoru, brez prisotnosti drugih ljudi, in naj bodo podane 

informacije za starše razumljive. 

Odgovori na vprašanje so pokazali, da je bila v treh primerih diagnoza podana v prisotnosti 

drugih oseb, brez zagotovljene zasebnosti. Od tega so v dveh primerih novico sporočili v sobi 

na oddelku, v prisotnosti drugih otročnic, v enem primeru pa v atriju porodnišnice, polnem 

obiskovalcev. 

Štiri matere poročajo, da so jim novico sporočili na samem (v porodni sobi, sobi z otroki, ...), 

brez prisotnosti drugih oseb. Eni izmed staršev navajajo, da je bila tudi ob potrditvi suma 

zagotovljena zasebnost, medtem ko je bila enim izmed staršev potrditev sporočena pisno po 

pošti. 

Zanimalo nas je tudi, ali sta bila ob sporočeni diagnozi prisotna oba starša ali le eden izmed 

njiju. Prisotnost obeh staršev je namreč pomembna, saj tako dobita občutek, da sta oba 

pomembna pri skrbi za otroka, hkrati pa lahko ob slišani nepričakovani novici drug drugemu 

nudita podporo. 
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Iz odgovorov staršev lahko razberemo, da je v štirih primerih bila prisotna samo mati, od tega 

pa so v enem primeru diagnozo ločeno sporočili tudi očetu. V treh primerih pa sta bila 

prisotna oba starša, pri čemer so bili v enem primeru prisotni tudi sorojenci.  

Opazimo lahko, da se je v zadnjih letih na tem področju zgodil premik na bolje. Ob tem pa 

velja pomisliti tudi na to, da morda lahko prisotnost očeta ob podajanju diagnoze pripišemo 

tudi dejstvu, da so v zadnjih letih ob porodu pogosteje prisotni tudi očetje. 

Kako ocenjujete odnos strokovnjakov do vas? 

… bilo zelo dobro, lepo so delali z mano. Noben 

me ni nič sekiral. (1) 

… na lep način povedala. (2) 

prijazen (1–2) spoštljiv (1–6) 

… človeški pristop. (3) človeški (3) 

Odnos strokovnjakov je bil v redu. (4)  

… ostale potem so bile v redu. (5) 

… druge so bile vse v redu. (6)  

dober (4–6) 

Bili so grobi, nespoštljivi, so me nekako 

zasmehoval. (7)  

grob, zasmehovanje (7) nespoštljiv  

(7–12) 

… imela občutek, da se jim smilim. (8) pomilovanje (8) 

Takrat sem imela tak neprijeten občutek, 

občutek, kot da me obtožuje, ker nisem naredila 

preiskav. (9) 

Hitro sem zaznala, da je stroka proti, prepričana 

sem, da če bi v nosečnosti izvedela za diagnozo, 

bi mi zagotovo vsi svetovali splav. Najbolj boli 

občutek nezaželenosti. (10)  

obtoževanje –

nezaželenost otroka 

(9–10) 

… je bila ena sestra, saj druge so bile vse v redu, 

ampak ta me pa gleda in mi reče, kako jo držim. 

Ja prvi otrok je, naj mi pokaže, kako naj ga 

držim, ne pa komentira. Potem imaš tak slab 

občutek, kar malo jezen si. Naj ti pomaga, ...  ne 

rabimo, da nas nekdo komentira. (11) 

kritiziranje (11) 

Me je potrepljal tako pokroviteljsko po rami in pokroviteljski (12) 
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rekel: »A veste, vi se morate najprej navadit na 

svojega otroka, pa ga met rada.« (12) 

Povedo ti samo, kar oni hočejo …(13) 

V porodnišnici se najbolj spomnim besed 

pediatrinje, da verjetno sumim, da z otrokom ni 

vse v redu. Bile so mi popolnoma neprimerne. 

(14) 

pristranski (13–14) nestrokoven  

(13–18) 

Če sprašuješ, ti v bistvu lažejo, se izmikajo 

odgovorom, to mi res ni bilo všeč. (15) 

Ampak vseeno sem imela ves čas občutek, da se 

me izogibajo, kar je bilo še najbolj neprijetno. 

(16) 

Kar je bila laž, eno tako grdo zavajanje. (17) 

In pa povedali so mi čisto neresnične stvari. (18) 

izmikanje, laganje (15–

18) 

… vse tako nekako preveč teoretično, in da 

hočejo dat nek recept. (19) 

neoseben, naučen (19) Preveč 

´strokovno´(19) 

 

Matere so med nosečnostjo, porodom in prve dni po njem izredno občutljive. Za meter je 

rojevanje posebno in izredno pomembno doživetje. Glede na to pričakuje in potrebuje 

ustrezen odnos strokovnih delavcev.  

Iz odgovorov staršev smo lahko razbrali, kakšen je bil odnos strokovnjakov ob podani 

diagnozi, nekateri odgovori pa se nanašajo tudi na stike s strokovnjaki v naslednjih dneh. 

Zanimalo nas je, ali so strokovnjaki izpolnili pričakovanja staršev na področju strokovnosti 

ter na področju spoštljivosti. 

Tisti, ki sporoča diagnozo, mora imeti dovolj strokovnega znanja. Kot kaže, se to v praksi ne 

zgodi vedno, saj je nekaj vprašanih staršev izrazilo nezadovoljstvo nad nestrokovnostjo 

zdravstvenih delavcev. Njihovo mnenje je, da so ti bili pristranski, so se izmikali in lagali, 

podajali neresnične informacije. En izmed staršev pa je mnenja, da so strokovnjaki preveč 

naučeni in podajajo le teoretično znanje, ter poskušajo podati nek recept, so neživljenjski.  

Novljanova (2004) navaja, da starše ob srečanjih s strokovnjaki najbolj moti način, na 

katerega so jim sporočene informacije, pogrešajo pa tudi več empatije do njih samih in 
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situacije, v kateri so se znašli. Tudi Šošter (2009) meni, da starši potrebujejo korekten kontakt 

ter od strokovnjakov pričakujejo razumevanje in spoštovanje. 

V naši raziskavi smo odkrili cel spekter doživljanj. Nekateri starši so ocenili odnos 

strokovnjakov kot spoštljiv, kar vključuje prijaznost in človeški pristop, drugi so mnenja, da 

so bili strokovnjaki v redu, nekateri so se počutili nespoštovane, saj so jih zdravstveni delavci 

pomilovali, zasmehovali, bili grobi, pokroviteljski ali jih kritizirali.  

Na tem mestu je potrebno omeniti, da so dvoji izmed staršev imeli izjemno slabe izkušnje s 

strokovnjaki. Otroci teh staršev so sedaj stari 33 in 12 let. Pet vprašanih staršev pa je sicer 

mnenja, da je bila večina zdravstvenih delavcev spoštljiva, hkrati pa opisujejo situacije, ko so 

se počutili neprijetno.  

Starši so v teh trenutkih zelo občutljivi, ter lahko že majhno neprijaznost jemljejo kot grobo in 

neprimerno;to jih boli in izrečenega ne pozabijo še dolgo časa. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da se strokovnjaki zavedajo pomembnosti njihovih besed in vpliva, ki ga imajo te 

na počutje staršev.  

Kako bi morali strokovnjaki komunicirati s starši, da bi olajšali začetni šok? Kakšni bi 

morali biti drugi pogoji (prostor, čas...)? 

… da bi mi lahko vsaj ene tri mesece ne povedali, da bi se 

čisto brez skrbi veselila. Ampak gotovo bi bilo vsak trenutek 

huje. Verjetno je prav, da je tako, kot je. (1) 

odlašanje s sporočanjem 

novice (1) 

Mislim, da bi morali to narediti z zelo velikim občutkom.  

Delat bi morali s takim občutkom, kot da se njim to zgodi, kot 

da to doživljajo na lastni koži. Tako kot bi želeli, da bi njim to 

drugi povedali. (2) 

z občutljivostjo, vživeti se v 

starše (2) 

 

Predvsem bi morali dati pozitivne zglede. Povedati, da je 

običajno tako, so pa tudi izjeme. Te izjeme starše krepijo, dajo 

voljo, moč (3) 

… e staršem podati tiste krute, najslabše stvari, ki se ti lahko 

zgodijo, ne glede na to, a se potem bodo ali pa ne bodo 

zgodile. (4) 

Velikokrat povedo na negativen način, meni se zdi bolje, da bi 

povedo realno in pa tudi 

pozitivne zglede, pozitivne 

besede (3–5) 
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izbirali pozitivne besede. Rečejo naj raje, da se ti otroci 

počasneje razvijajo, ne pa da imajo težave, da ne zmorejo tega 

in onega … (5) 

Mirno in brez solz. Glede na odziv strokovnjakov sem imela 

občutek, da je to nekaj zelo hudega. (6) 

mirno, brez vpletanja čustev 

(6) 

Mislim, da bi morali to narediti na samem, in da bi moral biti 

ob tem prisoten tudi mož. (7)  

Naj sporočijo diagnozo ob prisotnosti obeh staršev, na samem. 

(8) 

… bi jo morali zelo poudariti. Diskretnost; ne moreš o nekem 

otroku razpravljati pred celo skupino. Ne pa nekoga dajati v 

nič vpričo celotne skupine in ga tam 'matretirat'. (9) 

… se pazi, v katerem okolju se ji to sporoči. (10) 

ob prisotnosti obeh staršev 

(7–8) 

 

diagnozo sporočijo: 

na samem/zagotovijo 

intimnost   (7–10) 

 

… in čim prej, pa čeprav gre le za sum. (11) 

… se ji sporoči takoj, da ne traja ta čas nevednosti tako dolgo, 

ker se mi zdi najhujše, da ne veš, pri čem si, in ko veš, da 

skrivajo pred tako informacije ne glede na to, kakšne so. (12) 

čim prej (11–12) 

 

… mogoče to, da bi povedali bolj direktno. (13) 

In niso niti vedeli, kdaj jo bodo odpeljali, niti jaz nisem vedela, 

da jaz ne bom šla z njo, do tistega jutra, ko so mi potem rekli: 

»Ja, saj vi ne greste.« (14) 

jasno, brez prikrivanja  

(13–14) 

… podatke vedno dajala ista pediatrinja, ki Simono spremlja 

še danes, to je bilo dobro. (15) 

Prav je, da rečejo kaj, da ti povedo, in da te potem tudi 

spremljajo. (16) 

odgovorna ena oseba, ki te 

spremlja (15–16) 

… o zgodnji obravnavi, o timskem delu. Jaz tukaj timskega 

dela nisem zasledila, niti timskega pristopa. Z mano je govoril 

le zdravnik, ne psiholog, ne pediater, ne sestra, ne vem, ne 

nekdo, ki bi vpletel v vso to zgodbo tudi družino, ali ki bi dal 

ene čisto tako mogoče prve ideje, kako naprej. (17) 

Nihče me ni vprašal, ali sploh vem, kaj to je, kako bom, kaj 

lahko pričakujem v prihodnosti. (18)  

… ponujena pomoč s strani 

tima strokovnjakov (17–18) 
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Če smo s prejšnjimi vprašanji preverjali, kakšne izkušnje imajo starši glede načina in odnosa 

strokovnjakov pri podajanju diagnoze, smo s tem vprašanjem poskušali izvedeti, kakšna so 

pričakovanja staršev glede komunikacije s strokovnjaki in glede pogojev, v katerih bi morala 

biti diagnoza sporočena. 

Nekateri starši niso imeli posebnih idej in so mnenja, da je bilo dobro tako, kot je, odgovore 

drugih pa lahko razberemo iz zgornje razpredelnice.  

Vprašani menijo, da bi morali diagnozo sporočiti na občutljiv način, se pri tem vživeti v 

starše, jim povedati realna dejstva, pa tudi pozitivne zglede in spodbudne besede, ne pa le 

tisto najslabše, kar se lahko zgodi z otrokom. O upoštevanju čustvenega stanja staršev, 

sočutnosti skrbi in humanosti ob podajanju informacij govori tudi Kodrič (2012), ki med 

drugim trdi tudi, da je poznavanje potreb staršev in njihovih čustvenih odzivov zelo 

pomembno za vse strokovnjake, ki delajo z družinami otrok s posebnimi potrebami.  

Ena izmed mater, zajeta v našo raziskavo, ki so ji zdravniki govorili le o sumu na diagnozo, 

poudarja, da bi morali podati diagnozo bolj direktno, tako starši ne bi ostajali v negotovosti. 

Druga mati pa je opozorila na to, da naj strokovnjaki povedo stvari mirno, brez solz, saj sicer 

starše, ki ne vedo ničesar o DS, prestrašijo.   

Starši želijo, da je ob sporočanju diagnoze zagotovljena zasebnost, da sta prisotna oba starša, 

ter da se to zgodi čim prej, pa četudi gre le za sum. Ob tem izstopa odgovor matere, ki si želi, 

da bi ji diagnozo sporočili šele čez kakšne tri mesece in bi se lahko do takrat brez skrbi 

veselila dojenčka. Vendar po drugi strani razmišlja, da bi najverjetneje bilo potem novico 

veliko težje sprejeti. Morda bi pri tej materi in podobnih starših bilo dobrodošlo postopno 

sporočanje, ki ga omenja Porijeva (2012). 

Dva izmed staršev omenjata, da bi morali strokovnjaki otroka oz. celo družino spremljati tudi 

kasneje, oz. da naj bi za posamezen primer bila odgovorna ena oseba, en pediater, ki podaja 

informacije staršem in je v stalnem stiku z njimi. Ta odgovor je povezan tudi z odgovorom 

matere, ki si želi, da bi imeli v porodnišnici vzpostavljen tim strokovnjakov, ki bi ponudil 

pomoč staršem in bi jim zagotovil zgodnjo obravnavo, ta pa bi se pričela kar se da hitro. 

Nujnost takega načina postopanja navaja tudi Globačnik (2012), ki povzema spoznanja 

Evropske agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb.  
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3.3.2. DOŽIVLJANJE STARŠEV OB SPOROČENIH OTROKOVIH RAZVOJNIH 

MOTNJAH IN VPLIV NAČINA PODANE DIAGNOZE NA SPREJEMANJE 

OTROKOVE DRUGAČNOSTI 

Kakšne so bile vaše prve reakcije po sporočeni diagnozi? 

… je bil to šok. (1) 

… seveda je bil to šok. (2) 

… bil na začetku šok. (3) 

Mož je bil čisto v šoku. (4) 

… prvi dan je bil kar stresen, za naju z možem je bil to šok. (5) 

Takrat je bil to velik šok; te kar malo pribije. (6) 

Bila sem v šoku. (7) 

… šokiran. (8) 

šok (1–8) 

Takrat imaš blokado, jaz mislim. In še dobro, da jo imaš, da ne pomisliš 

takoj, da bi bilo kaj narobe z otrokom. (9) 

In takrat, jaz ne vem točno, kaj sem slišala in kaj nisem slišala, ne spomnim 

se, malo si odsoten takrat takoj. In se mi zdi, da je kar dobro, da si malo 

odsoten, da ne razumeš vsega takoj, ker bi bilo verjetno preveč hudo. (10) 

blokada (9–10) 

… zakaj so mi povedali, ko bi bilo tako lepo se še veselit, potem te pa nekaj 

stiska. (11) 

Svoj razum ovekovečit, da sprejme, da se je sploh tebi zgodilo kaj takega. 

Ko sem jaz šel domov iz porodnišnice, ko so mi to povedali, jaz sem samo 

molil, da nebi bilo res. Sem se prepričeval, da je napaka. (12) 

… jaz pa sem to kar nekako preslišala. (13) 

… in ves čas sem se branila. Diagnoza je bila sum na DS, zato, dokler ni bila 

potrjena, nisem verjela, da je to res. (14)  

zanikanje  

(11–14) 

… me je stiskalo, kako bomo mi zmogli. (15) 

Kaj bomo pa zdaj, kako bomo pa zdaj živeli? (16) 

nemoč, skrb 

(15–16) 

… kako se je to ravno meni zgodilo. (17) 

Seveda sem se spraševala, zakaj se je to zgodilo ravno nam, a odgovora 

jasno ni. Na to nimamo vpliva. To se preprosto zgodi. Najtežje mi je bilo 

zaradi sorojencev, kako bosta to sprejela … (18) 

spraševanje, 

kako se je to 

lahko zgodilo 

(17–19) 
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Razmišljala sem o obeh testih (nuhalna svetlina in dvojni krvni test), kako 

sta se lahko oba zmotila. (19) 

 

…. prve dni. Ko ne veš, a to je zdaj moj otrok, ali kaj je. Ampak potem sva 

oba kar hitro prešla to. (20) 

… nisem dojela, takrat sem bila čisto zgubljena. Potem je prišlo za mano, kaj 

to je, kaj to je in kaj lahko 'učki' pomenijo ... (21) 

zmedenost 

(20–21) 

… si res presenečen, ko se kaj takega naredi. (22) 

Bil je zraven, presenečen. (23) 

presenečenje 

(22–23) 

Mož je jokal, sicer ga nikoli na vidim jokati, takrat pa je. (24) 

Obdajal me je en tak občutek, ne vem, najbrž žalosti, ne razočaranje, ne 

krivda … Bolj je bila žalost, da se nekaj ni zgodilo tako, kot je bilo 

načrtovano. (25) 

žalost – 

pokopati stare 

predstave 

(24–25) 

… midva se pa nikoli nisva spraševala, a je kdo od naju kriv ali pa da bi 

krivila drugega. Nikoli. (26) 

Nisem nič posebej razmišljala. Nisva se obtoževala, tudi ne spraševala, zakaj 

se je to nama zgodilo. (27) 

brez 

obtoževanja, 

krivde 

(26–27) 

Zaupala in verjela sem v Timoteja in imela občutek, da bo v vsakem primeru 

to zelo v redu fant. Tudi mož je hitro prišel k sebi. (28) 

zaupanje (28) 

Z otrokom sva bila nekako še bolj povezana. Nikakor ga nisem zavračala. 

Imela in imam ga neskončno rada. (29) 

… še bolj sva jo imela rada. (30) 

večja 

povezanost z 

otrokom  

(29–30) 

 

Več avtorjev (Bridle, 2000; Cunningham, 1999; Miller, 1997; Skotko, 2005b; Velikonja, 

1997; Wolfensberger, 1967, v Teodorović, 1986) označuje kot prvo fazo sprejemanja otroka s 

posebnimi potrebami šok, katerega del je tudi zanikanje, vse doživljanje pa spremljajo 

intenzivna čustva. 

Naša raziskava je ugotovitve zgoraj omenjenih avtorjev potrdila. Večina staršev, ki smo jih 

povprašali, kako so se odzvali, ko so izvedeli za otrokove razvojne motnje, je povedala, da je 

bil to zanje v prvem trenutku šok. Ena izmed mater navaja blokado, ki se je kazala v tem, da 

ni dojela vsega, kar so zdravniki govorili.  
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Štirje izmed staršev navajajo, da so v prvih urah nekako zanikali, da je to res, oz. so 

razmišljali o tem, da so se zdravniki zmotili, ali pa so novico preprosto preslišali. Pogosto je 

bilo tudi spraševanje, zakaj se je to zgodilo ravno njim, opisujejo pa tudi zmedenost, ki je 

nastopila po sporočeni diagnozi. Ena izmed mater je razmišljala, kako da testi, ki jih je 

opravila v času nosečnosti, niso pokazali pravih rezultatov. 

Izmed odzivov navajajo starši še presenečenje, da se je to zgodilo, ter žalost, saj so morali 

pokopati svoje predstave o tem, kakšen bo otrok. Nekateri starši so občutili nemoč in skrb za 

nadaljnje (otrokovo) življenje. Dva izmed staršev sta povedala, da nista občutila nobene 

krivde in nista krivila drugega partnerja. Tudi ostali starši ne navajajo občutkov krivde.  

Ena izmed mater je zaupala, da bo otrok v vsakem primeru dober fant, v dveh drugih primerih 

pa so bili starši z otrokom še bolj povezani in so ga imeli še raje.  

Menite, da je odnos strokovnjakov do vas vplival na vaše sprejemanje otrokove 

diagnoze? Kako? 

… besede, da bo umrl, zelo težile. Vsak večer sem šla z 

nekim strahom in prošnjo spat, da bi se zjutraj še zbudil. (1) 

Ja, vsekakor. Pri odpustu sem prosila za več informacij in 

med pogovorom je imela zdravnica solzne oči. Par tednov 

kasneje sem se pogovarjala z eno strokovno delavko in 

počutila sem se grozno, ko me je primerjala z mamico 

otroka, ki ne bo nikoli hodil, ne govoril. (2) 

negativen vpliv, sejanje strahu 

(strah pred smrtjo otroka; strah, 

da gre za zelo težko motnjo v 

duševnem razvoju) (1–2) 

Ja, vplival je. Pozitivno. Še bolj sva imela rada tega otroka. 

(3) 

pozitiven vpliv (več ljubezni do 

otroka) (3) 

Ne ne. (4) 

Ne ne, to ne. (5) 

ni vplival (4–5) 

 

Jurišič (2009) kot tudi Ljubešič (2012) menita, da način sporočanja diagnoze vpliva na to, 

kako se bodo starši soočili z otrokovo motnjo, kot tudi na to, kako bodo novico sporočili 

družini in prijateljem. Ljubešič (2012) še dodaja, da se grob in nepremišljen način sporočanja 

boleče zareže v spomin staršev in tega nikdar ne pozabijo.  
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Odgovori staršev, zajetih v našo raziskavo, delno potrjujejo vpliv načina podajanja diagnoze 

na sprejemanje otroka in njegove motnje. Na naše vprašanje je odgovorilo pet staršev. Dve 

materi sta povedali, da odnos strokovnjakov ni vplival na njuno dojemanje otrokove 

drugačnosti, na drugi strani pa so trije straši omenjali vsaj manjši vpliv na njihovo dojemanje 

otrokove diagnoze. 

V enem primeru mati navaja negativne posledice neresničnih besed zdravnika, ki so sprožile 

vsakodnevno zaskrbljenost in obremenjenost, strah pred otrokovo smrtjo. Druga mati pa 

navaja strah in grozo, ki jo je doživljala zaradi preveč čustvenih in neprimernih odzivov 

strokovnih delavcev. 

Eden izmed staršev omenja, da je nespoštljiv odnos strokovnjakov spodbudil večjo 

navezanost na otroka, da sta starša zato imela otroka še raje. Cunningham (1999) tak odnos 

opisuje kot zaščitništvo do otroka, ki je po njegovem mnenju stopnja na poti sprejemanja 

otrokove drugačnosti.  
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3.3.3. OSKRBA, PODPORA DRUŽINAM Z OTOROKOM Z DS V ČASU BIVANJA V 

PORODNIČNICI 

Kaj ocenjujete kot dobro glede oskrbe, podpore, ki ste je bili deležni v porodnišnici? 

Ostala sem sama v sobi. (1) 

… imela kar malo sreče; v porodnišnici delala moja sošolka; takoj 

naslednji dan, ko sem rodila in so mi že sporočili sum, preselili v 

drugo sobo, kjer sem bila sama. (2) 

Preselili so me v nadstandardno sobo – brez da bi me za to vprašali. 

Saj potem se je izkazalo, da je bilo to v redu, (vendar sem se 

počutila, kot da sem sedaj kužna). (3) 

… mogoče to, da mi niso dali nobene druge v sobo. (4) 

Vprašali so me, če bi rada imela svojo sobo in sem rekla, seveda. To 

je bilo res v redu in za to sem jim hvaležna. (5) 

samostojna soba (1–5) 

Otrok je bil ves čas pri meni. Bila sva sama. Mož in sorojenca so 

vsak dan prihajali na obisk. (6) 

… največ pomenilo, je bilo to, da je lahko bil mož z mano, dali so 

mu svojo posteljo, da je lahko tudi prespal in celo obroke so mu 

omogočili. In pa kdorkoli je lahko prišel kadarkoli na obisk. (7) 

… bile prijazne. Tudi do moža, niso nič komplicirali, na obisk je 

lahko prišel kadarkoli je želel. (8) 

omogočeni neomejeni 

obiski oz. stalna 

prisotnost moža, 

sorojencev (6–8) 

… pomagale so mi, kako črpat mleko, kako dojit. (9) pomoč pri dojenju (9) 

 

Kaj ocenjujete kot slabo glede oskrbe, podpore, ki ste je bili deležni v porodnišnici? 

… zelo čudno narejeno. Mi smo bili dve nadstropji nižje in dva 

hodnika bolj stran kot otroci. In potem si imel veliko poti, da si prišel 

do otroka. In jaz sem bila štiri dni po porodu. (1) 

Težko je bilo tisto, ko sem bila sama, brez otroka; drugi dan odpeljali 

iz porodnišnice. Jaz sem ostala v Novem mestu, njo pa so odpeljali 

na Pediatrično v Ljubljano. Tako da sem bila jaz dva ali tri dni sama 

v porodnišnici, njo so pa odpeljali na teste in preglede. (2) 

Najhuje je bilo to, da so naslednji dan po rojstvu zdravo punčko 

ločenost otroka in 

matere (1–6) 
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odpeljali v Pediatrično kliniko v Ljubljano, mene pa so pustili v 

porodnišnici. Tega se še zdaj z grozo spominjam. (3) 

Tisto je grozno, zelo zoprno. Tako imajo narejeno, čeprav si mislim, 

da naju ne bi bilo potrebno ločiti. To je največja bolečina, ki nama od 

tam ostaja. Otroci so kot vsak v svojem nekem inkubatorju, mame pa 

smo čisto v enem drugem nadstropju v eni sobi, kjer je prostor ... (4) 

… morala sme podpisati, da na lastno odgovornost vstajam prej, kot 

mi dovoli zdravnik, glede na carski rez. Ko sem podpisala papirje, 

sem ga lahko hodila gledati v inkubator; ker sem želela sama videti 

otroka, ker mi ga niso prinašali. (5) 

Iz porodnišnice sva šla za eno noč domov (čez konec tedna), nato pa 

na Pediatrično v Ljubljano. Šok je bil, ker je moral biti ločen od 

mene. Na neonatalnem oddelku so samo dojenčki, mamice so ločene 

in po drugih oddelkih. (6) 

Poleg tega dojenje ni steklo, stres, ločen si, vsak ti nekaj po svoje 

razlaga ...(7) 

Potem sem tudi morala jaz podpisati, da dovolim, da ga odklopijo, in 

da otroka poskusim sama dojiti. (8) 

neprimerna  strokovna 

pomoč glede dojenja 

(7–8) 

Potem pa se ni z mano nihče več posebej ukvarjal. (9) 

Ne ne, nič. (10) 

Sicer se niso z mano kaj posebej ukvarjali, če bi pa želela, bi bil 

najbrž možen kakšen pogovor. (11) 

… mi dajo rjuhe in rečejo, naj si sama posteljem, in da tam si lahko 

skuham čaj in tako naprej. To je bil zame šok. Meni je bilo tam zelo 

hudo. (12) 

brez posebne 

pozornosti (9–12) 

 

Z odgovori na zgornji vprašanji smo poskušali ugotoviti, kaj staršem v času, ko so z otrokom 

v porodnišnici, ustreza, in kaj ne. Ker je kar nekaj staršev govorilo tudi o prvih tednih, ko so 

morali na Pediatrično kliniko Ljubljana, kjer so naredili dodatne teste, so vključena tudi 

mnenja, ki se navezujejo na oskrbo v tem času.  

Vse matere, katerim je bila dodeljena samostojna soba, navajajo to kot dobro. Prav tako 

izkazujejo zadovoljstvo matere, katerim je bilo omogočeno neomejeno obiskovanje partnerja 
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ali celo sobivanje z njim. Oba odgovora potrjujeta pomembnost zagotavljanja zasebnosti in 

prisotnosti partnerja, kar smo zaznali že pri enem izmed prejšnjih vprašanj. Ena izmed mater 

je še omenila, da so ji pomagali pri dojenju in črpanju mleka za otroka.  

Na drugi strani pa smo kot največje nezadovoljstvo oz. bolečino zaznali situacije, ko je bil 

otrok ločen od matere. Tu je potrebno poudariti, da so v dveh primerih otroka naslednji dan 

po rojstvu odpeljali v drugo zdravstveno ustanovo, mati pa je ostala sama, v ostalih primerih 

pa gre za ločenost znotraj iste ustanove. To dejstvo matere opisujejo kot boleče, neprijetno, 

kot šok.  

Dve izmed mater opisujeta neprimerno strokovno pomoč glede dojenja, štiri matere pa 

ocenjujejo, da jim zdravstveno osebje ni izkazovalo posebne pozornosti oziroma oskrbe.  

Izmed dobljenih podatkov najbolj bode v oči dejstvo, da se glede ločenosti otroka in matere 

na Pediatrični kliniki Ljubljana v zadnjih 18 letih ni nič spremenilo. Mati, ki je otroka rodila 

pred 18 leti in druga, katere otrok je star leto in pol, opisujeta povsem enake pogoje bivanja. 

Mati in otrok sta ločena več nadstropji, ob čemer mati vidi svojega otroka le ob dojenju, ki je 

določeno vsake tri ure.  

Vprašamo se lahko, ali res ni mogoče stvari bolje prostorsko urediti ter omogočiti materi in 

otroku skupnega bivanja, saj je, kot pravi Kippley (2005), za otrokov razvoj najbolje, da je v 

stalnem stiku z materjo, in da je dojen na njegovo pobudo. Poleg tega, da doživljata stisko ob 

ločitvi tako mati kot otrok, je za mater nekaj dni po porodu tudi fizično naporno pogosto 

vstajanje in hoja po dolgih hodnikih. Ena od mater pripisuje zaustavitev laktacije prav 

stiskam, ki jih je ob tem doživljala. 

Prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da se v zadnjih letih dogaja, da naslednji dan po rojstvu 

otroka odpeljejo v drugo zdravstveno ustanovo (na Pediatrično kliniko Ljubljana), mati pa 

ostaja sama v porodnišnici.   

Otrok in mati sta močno povezana, sploh po rojstvu in te vezi ne smemo na silo pretrgati, 

razen če je to nujno potrebno zaradi življenjske ogroženosti enega ali drugega. Vemo, da za 

dober čustveni razvoj otroka stroka vse bolj poudarja pomembnost povezanosti med otrokom 

in materjo v prvih trenutkih, dneh in letih. Staršem je ob ločitvi od otroka prizadejana velika 

bolečina, prav tako pa se velika škoda dela otroku. Zato menimo, da bi bilo potrebno materi in 

otroku v zdravstvenih ustanovah, kadar je to le mogoče, zagotoviti skupno bivanje.   
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Kako dostopni so bili strokovnjaki za pogovor? Ste si tega sploh želeli? 

Mislim, da ne. Meni je bilo celo moteče tiste prve dni, ko sme bila v 

porodnišnici, da so mi ves čas nekaj govorili. Jaz se takrat nisem še niti 

navadila, da imam dojenčka, ne da imam drugačnega dojenčka, ampak 

sploh, da imam dojenčka.(1) 

Ne, sploh si nisem želela nobenega pogovora z njimi. Ker so mi na 

začetku tako grdo povedali, nisem imela niti želje se s kom pogovarjati. 

Ker od zdravstvenega osebja pričakuješ nek normalen pristop, in ker ga 

nisem dobila, nisem iskala nič več. Mene je to blokiralo, ker so mi tako 

rekli. (2) 

Nekega pogovora s strokovnjaki si takrat nisem želela. Najbrž je 

drugače, če ne veš nič o downovem sindromu, zame pa to ni bilo nekaj 

posebnega. (3) 

ni bilo želje po 

pogovoru  

(1–3) 

Sem si želela in kar sem vprašala, so tudi odgovorili, kar so seveda 

vedeli. Šlo pa je bolj za zdravstvene stvari, glede razvoja ne more nihče 

točno napovedati. (4) 

V Novem Mestu se potem nisva z nikomer prav pogovarjala. No, potem 

v Ljubljani se je tista zdravnica, ki je imela njo čez, malo več zavzela in 

povedala stvari. Tudi dala nam je neke te zloženke, zgibanke o tem. 

Povedal so osnove, tisto, kar za vse velja. Potem pa tisto, da so to 

sončki, da so zelo v redu, da znajo marsikaj sami ... tudi subjektivne 

stvari, ja, ampak samo pozitivne stvari. Potem nisva nekaj veliko več 

spraševala. (5) 

dostopnost 

strokovnjakov za 

pogovor (4–5) 

Ja, jaz sem ga takoj vprašala, sem rekla, kaj to zdaj pomeni, kdaj dobiva 

napotnico za fizioterapijo, za delovno terapijo ... Ker sem pač vedela 

toliko o teh stvareh. Je rekel: »Gospa, veste kaj, ne pretiravajte, ne 

delajte težav tam, kjer jih ni. Ko bo star šest mesecev, se naročite in 

pridite k meni na pregled v razvojni ambulanti, pa bova videla.«  (6) 

Niso bili preveč dostopni za pogovor. Želela bi si, da bi mi kdo povedal, 

kaj je DS. (7) 

nepripravljenost 

strokovnjakov na 

pogovor 

(6–7) 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krnc Sabina; diplomsko delo 

– 85 – 

Strokovnjaki so tisti, ki morajo, kot pravi Kodrič (2012), odgovarjati na potrebe otroka s 

posebnimi potrebami in njegove družine. Ob tem se morajo zavedati, da so starši različni, ter 

da nekateri po sporočeni diagnozi potrebujejo čas zase, drugi pa bi želeli marsikaj vprašati, se 

pogovoriti. Dobro je torej, da zdravstveni delavci staršem omogočijo čas za vprašanja, na 

katera odgovorijo v celoti in v preprostem ter staršem razumljivem jeziku. 

Tudi Porijeva (2012) podobno pravi, da si mora zdravnik, ki sporoča diagnozo, vzeti čas ter 

pogovor načrtovati. Ko sporoči diagnozo, mora počakati na odziv staršev, biti z njimi tudi v 

boleči tišini, ki velikokrat nastane. Tako starši dobijo zaupanje in vedo, da lahko vprašajo, ko 

bodo to zmogli. Omenjena avtorica poudarja, da je nujno potrebno staršem ponuditi možnost 

ponovnega pogovora z zdravnikom. Ponuditi pa jim je potrebno tudi možnost pogovora s kom 

drugim, npr. psihologom, preverjenim prostovoljcem, starši s podobnimi izkušnjami. 

Šošter (2009) še opozarja, da mora biti po sporočeni diagnozi staršem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

omogočen trenutek žalosti, joka, krik bolečine.  

V naši raziskavi polovica vprašanih staršev navaja, da so bili strokovnjaki dostopni za 

pogovor, pri čemer so eni izmed staršev bili zadovoljni s tem, kar so zdravstveni delavci sami 

povedali in tako niso imeli dodatnih vprašanj, eni izmed mater pa so bile informacije, ki jih je 

pogosto prejemala, celo moteče.  

V dveh primerih materi navajata, da strokovni delavci niso bili dostopni za pogovor. Ena od 

mater tako ni izvedela, kaj pravzaprav je downov sindrom, druga pa opisuje, da jo je zdravnik 

odbil z besedami: »Gospa, veste kaj, ne pretiravajte, ne delajte težav tam, kjer jih ni. Ko bo 

star šest mesecev, se naročite in pridite k meni na pregled v razvojni ambulanti, pa bova 

videla.« 

Dve izmed vprašanih mater nista želeli dodatnih pogovorov s strokovnjaki o podani diagnozi. 

Od tega je ena izmed mater že veliko vedela o sami diagnozi in imela stik s takimi osebami, 

druga pa je doživela tako grob prvi stik s strokovnjaki, da je povsem zablokirala in zatrla željo 

po nadaljnjih pogovorih. Ta primer potrjuje, da starše grobost in brezosebnost, ki so je deležni 

v odnosu s strokovnjaki, še dolgo boli. 
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Katera oseba je bila v tem času za vas najbolj pomembna? Na koga ste se najbolj 

obračali? 

… midva sva najbolj oba skupi držala. (1) 

Sem imela veliko oporo v možu. (2) 

Največ mi je pomenilo, da sva lahko bila skupaj z možem. (3) 

Partner. (4) 

Mož. (5) 

Partner. (6)  

partner (1–6) 

… in pa njegovi starši so nama veliko pomagali. (7) 

In pa moja mama, ja. Ona nama je zelo pomagala. (8) 

stari starši (7–8) 

 

V času po podani diagnozi vsem materam kot največjo oporo predstavlja partner. Tudi starša, 

ki sta odgovarjala skupaj, sta povedala, da sta bila največja opora drug drugemu.  

Če sta ob podani diagnozi in kasneje v času po njej starša skupaj, je to zanju veliko lažje, saj 

imata drug drugega, lažje sprašujeta in sprejemata odgovore. Pori (2012) pravi, da si običajno 

vsaj eden od njiju hitreje opomore, skupaj sta močnejša in si nudita oporo. 

V naši raziskavi so nekateri kot pomembne osebe omenili tudi stare starše, ki so pomoč nudili 

predvsem kasneje, ko je družina že prišla iz porodnišnice domov.  

Ker torej opažamo, da veliko vlogo pri pomoči in podpori predstavljajo partnerji ter stari 

starši, bi bilo potrebno razmisliti o tem, da bi tudi njih na poseben način vključili v zgodnjo 

obravnavo in jih ustrezno okrepili za pomoč materam pri skrbi za otroka. Razširjena družina 

je, kot kaže, tista, na katero se starši otrok z DS največ obračajo.  

Cunningham (1999) opozarja, da tudi stari straši potrebujejo čas, da sprejmejo novico o 

vnukovi drugačnosti in pogosto zanje ni lahka naloga priskočiti mladi družini na pomoč. 

Predpostavljamo torej, da bi tudi stari starši potrebovali podporo s strani strokovnjakov, da bi 

lažje predelali svoja čustva, poleg tega pa dobili nekaj strokovnih napotkov, kako skrbeti oz. 

pomagati pri skrbi za vnuka z DS, hkrati pa ne pozabiti nase, na svoje potrebe, zmožnosti in 

omejitve. 
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Kaj starši v času po sporočeni diagnozi resnično potrebujete?  

Potem sem šla nazaj v sobo in sem si zelo želela, da bi bila sama. (1) 

In potem sva se držala za roko in sva bila samo tiho, nič nisva 

govorila. (2) 

… ko ti povedo, rabiš nekaj časa zase. Vsaj ene dve uri, da se malo 

umiriš. (3) 

Starši potrebujejo mir, možnost, da so skupaj, da jim je zagotovljena 

intimnost. (4) 

mir (1–4) 

zaseben prostor  

(1, 3–4) 

 

prisotnost partnerja 

(2,4) 

Informacije s konkretnim prikazom na otroku – ne splošnih 

informacij. (5) 

Pomoč strokovnjakov, informacije in pa to, kar ti lahko dajo drugi 

starši z izkušnjami. (6)  

Podporo, ne pa izogibanja. (7) 

konkretne informacije  

(5–7) 

Najtežje je tisto, ko ti ne povejo 'direkt'. Ne smejo reči, dokler ni 

uradno. Najtežje je tisto čakanje. (8) 

direktno sporočena 

diagnoza (8) 

 

Od staršev smo želeli izvedeti, kaj resnično potrebujejo v času po sporočeni diagnozi. Med 

najbolj pogostimi potrebami se pojavlja potreba po miru, zasebnosti in prisotnosti partnerja, 

kar potrjuje odgovore, ki smo jih dobili z vprašanjem, kaj ocenjujejo kot dobro glede podpore, 

ki so je bili deležni v porodnišnici.  

Poleg omenjenih potreb navajajo še potrebo po konkretnih informacijah ter jasno sporočeni 

diagnozi. Ljubešič (2012) navaja kot dobro strategijo, da strokovnjaki najprej sporočijo 

pozitivne ugotovitve, skrbno izbirajo besednjak, povedo, kje so močne točke otroka, kje 

šibke. Nezaželeno novico pa morajo spremljati informacije o tem, kako naprej.  

  



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 88 – 

Imate kakšen predlog, kako bi lahko izboljšali podporo v prvih urah, dneh po sporočeni 

diagnozi? 

… takrat starši najbolj potrebujejo zdravnika, s katerim se lahko 

pogovorijo. Skrbi jih, ali bo otrok preživel, sploh če ima hude 

težave s srcem, skrbi jih, kaj se lahko otroku zgodi. (1) 

Psiholog pride na vrsto kasneje, ko že predelaš prvi šok, na primer 

po enem mesecu. Dobro bi bilo, če bi te takrat npr. poklicali 

domov in ti ponudili pogovor s psihologom, ampak naj bo to na 

zelo nevsiljiv način. Če starš reče 'ne, hvala, pustite me pri miru', 

ga ne kličejo več, oz. mu sam povedo, kam lahko pokliče, če bi 

vseeno želel pogovor. (2)  

Ne vem. Mislim, da bi potrebovala psihološko podporo, da bi se 

prej postavila na noge. (3) 

ponujen pogovor, pomoč 

zdravnika, psihologa (1–

3) 

Meni je bilo celo moteče tiste prve dni, ko sem bila v porodnišnici, 

da so mi ves čas nekaj govorili. Jaz se takrat nisem še niti 

navadila, da imam dojenčka, ne da imam drugačnega dojenčka, 

ampak sploh, da imam dojenčka. (4) 

manj informacij, več 

miru, časa zase (4) 

Ne bi veliko razlagala, ampak bi peljala te starše v eno družino 

(npr. k nam), in bi se pogovorila z njimi. To bi bila najboljša šola. 

So eni prijatelji dobili tako punčko in so prišli k nam na obisk, so 

malo povprašali, smo debatirali in se mi zdi, da jim je zelo 

pomagalo. (5) 

Morda bi bilo celo dobro, da bi imela porodnišnica nekaj staršev 

takih otrok, ki so pripravljene priti že v porodnišnico. Tako bi 

lahko zdravnik ponudil to staršem, katerim se rodi tak otrok, in bi 

potem kontaktirali tisto družino, da bi prišli starši v porodnišnico 

na pogovor. Če novi starši tega ne želijo, jim samo dajo številke, 

na koga se lahko obrnejo kdaj kasneje. (6) 

Morda, da bi imeli v porodnišnici seznam staršev otrok z DS, ki bi 

bili pripravljeni pomagati z nasveti mamicam, ki se jim otrok z DS 

rodi. (7) 

Že v porodnišnici bi bilo dobro, če bi ti dali številke družin, ki 

imajo takega otroka in so pripravljene ponuditi pogovor, obisk, 

ponujen/omogočen 

pogovor/srečanje z 

drugimi starši otrok z DS 

(srečanje z njimi že v 

porodnišnici, seznam 

kontaktov staršev, ki so 

pripravljeni na pogovor)  

(5–8) 
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pomoč …  (8) 

Potreboval bi tudi nekoga ali vsaj kontakt nekoga, ki bi ti dal 

informacije, kaj ti pripada, in kaj ne. (9) 

informiranje  o pravicah 

staršev (9) 

So me enkrat poklicali, da je tam in tam ena mama, da ima tudi 

četrtega otroka z downovim sindromom, in da naj grem tja, da 

bom v tistem društvu. In sem šla in še sedaj vidim, kako je imela 

tista mama punčko, stara okoli pol leta, leto in jo je hranila. In 

deklica je samo ležala … In meni se to ni zdelo. Sem rekla, da 

nočem videti, kakšen naj bi bil ...  (10) 

ne vsiljevati pogovora z 

drugimi starši otrok z DS 

(10) 

Bolj bi morda morali spodbujati dojenje – večjo prisotnost pri 

otroku, če je zdravstveno tega sposoben, ne pa da preklopijo na 

črpanje mleka in menim, da potem le najbolj trmaste in 

samozavestne mame uspejo vztrajati naprej pri dojenju, ko pridejo 

iz bolnišnice. Je pa dojenje izredno pomembno, pri teh otrocih 

morda še bolj, saj mi še sedaj govorijo, da ima obrazne mišice zelo 

v redu, verjetno tudi na račun dojenja, kjer se otrok bolj trudi, kot 

če pije po steklenički. Je pa mama tista, ki čuti, ali je otrok tega 

seveda sposoben, ali pa nima smisla iti z glavo skozi zid. Vsaj jaz 

sem to nekako čutila, da bo on zmogel. (11) 

spodbujanje in pomoč pri 

dojenju – ne črpanje, 

ampak čimprejšnja 

vzpostavitev dojenja (11) 

 

S tem vprašanjem smo starše spodbudili k podrobnejšemu razmišljanju o njihovih 

pričakovanjih glede oskrbe v prvih dneh po sporočeni diagnozi, o pomoči, ki bi bila 

dobrodošla s strani zdravstvenega osebja. 

Zanimivo je, da se je kot najbolj pogost odgovor pojavila želja po stikih z drugimi družinami, 

ki imajo otroka z DS. Starši želijo, da bi jim bilo omogočeno srečanje s takimi družinami. 

Nekateri predlagajo, da bi bilo srečanje ponujeno in na željo staršev izvedeno že v 

porodnišnici, drugi bi predvsem želeli imeti seznam staršev, na katere bi se lahko kasneje 

obrnili. Ob tem pa je potrebno omeniti, da naj srečanja ne bodo vsiljena. Ena izmed mater, ki 

ji je bilo tako srečanje pripravljeno v porodnišnici, se je namreč ob tem počutila zelo 

neprijetno in prisiljeno. Starši so različni in moramo biti zelo pozorni, da ne posplošimo 

potreb, ki jih imajo. Stiki z drugimi družinami z otroki z DS naj bodo torej ponujeni le kot 

možnost, ali jo bodo izkoristili oz. kdaj, pa naj se starši odločijo sami.  
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Poleg kontaktov staršev ena izmed mater omenja, da bi potrebovali tudi nekoga ali vsaj 

kontakt nekoga, ki bi bil pripravljen pomagati s konkretnimi informacijami o pravicah, ki 

pripadajo staršem z otrokom s posebnimi potrebami. Starši se namreč težko znajdejo in so že 

tako obremenjeni, v naši državi pa te stvari niso dobro urejene, zato je resnično dobrodošla 

pomoč nekoga z izkušnjami na tem področju.  

Kot dobrodošlo podporo so vprašani navedli tudi ponujeno pomoč oz. pogovor s strani 

zdravnika, psihologa. Starši večkrat želijo kaj vprašati, pa kar ne najdejo poguma oz. ne vedo 

točno, na koga naj se obrnejo. Strokovnjaki bi zato morali dati več jasnih možnosti in 

pokazati pripravljenost za odgovarjanje na vprašanja. To pa ne velja le za prve dni v 

porodnišnici, ampak tudi kasneje. Ena izmed vprašanih mater predlaga, da bi po npr. enem 

mesecu psiholog poklical starše domov in jim na nevsiljiv način ponudil možnost pogovora. 

Seveda je tudi tu potrebno paziti, da se starši ne počutijo k nečemu siljene, da se imajo 

možnost samostojno odločiti za, ali pa odklonijo povabilo.  

Iz pogovorov smo razbrali, da je praksa, da materam, ki rodijo otroka z DS, ko so z njim še v 

porodnišnici, predlagajo črpanje mleka in hranjenje otroka po steklenički. Glede tega ena 

izmed mater jasno opozarja, da bi morali zdravstveni delavci v porodnišnici bolj spodbujati in 

pomagati materam pri dojenju, ne pa preklopiti na črpanje in hranjenje po steklenički. Za 

otroka je zelo pomembno, da se doji, saj tako poleg tesnejše povezanosti z materjo krepi svoj 

imunski sistem in je bolj zaščiten pred boleznimi. 
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3.3.4. USTREZNOST IN ZADOSTNOST INFORMACIJ, KI SO JIH STARŠI 

PREJELI PRED ODHODOM IZ PORODNIŠNICE IN V PRVIH TEDNIH ŽIVLJENJA 

Z OTROKOM DOMA 

Koliko ste vedeli o diagnozi DS, preden so vam povedali, da ima vaš otrok to razvojno 

motnjo? 

Nisem nič vedela, kako to izgleda. (1) 

Nič nisva vedela. Še nikoli nisva slišala za to, tudi nobenega poznala. 

(2) 

Ma nisva vedela kaj dosti. Srečaš včasih kakšnega takega otroka ali pa 

starejšega človeka. To je vse, kar veš, vidiš nekoga. Ma, nisva ne 

vedla ... Ma nič kaj konkretnega, osnovno. (3) 

… nisem še nikoli prej nobenega stika imela s takimi osebami. (4) 

Nič. Še nikoli prej nisem videla nikogar z DS. (5) 

… nisva imela stika, nismo imeli tega ne v sorodu, ne vem. Nismo se 

gibali v takih krogih, kjer bi kdorkoli imel težave z otroki. (6) 

neinformiranost,  

brez predhodnih 

stikov z osebami z DS 

(1–6) 

Nisem vedela veliko, bolj negativne stvari in podobe debelejših otrok 

s čudnim vedenjem. (7) 

negativni predsodki 

(7) 

… moja prva zaposlitev je bila v varstveno delovnem centru in sem te 

stvari poznala. (8) 

Sem poznala, ja. Tekom študija sem delala na Igu, tako da sem imela 

priložnost videti od tri mesečnega dojenčka z downovim sindromom 

naprej. Imela sem kar nekaj izkušenj. (9) 

predhodni stiki in delo 

z osebami z DS (8–9) 

 

Večina intervjuvanih staršev, ki se jim je rodil otrok z DS, o tej razvojni motnji pred rojstvom 

njihovega otroka ni vedela nič ali pa zelo malo. Prav tako jih večina ni imela stikov s takimi 

osebami ali pa so bil ti stiki le bežni. Ena izmed mater pa je o osebah z DS imela le nekaj 

negativnih predsodkov. 

Na drugi strani sta dve izmed vprašanih mater po poklicu medicinska sestra oz. delovna 

terapevtka in sta bili zaposleni na delovnih mestih, kjer sta se vsakodnevno srečevali z 

osebami z DS različnih starosti in sta tako imeli veliko znanja in izkušenj na tem področju. 

Če se osredotočimo na starše, ki so ob rojstvu njihovega otroka slabo ali neinformirani o DS, 

si lahko predstavljamo, da jim poimenovanje motnje, ki jo ima njihov otrok, pravzaprav ne 



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 92 – 

pove prav veliko. Zato je po mnenju različnih avtorjev (Muggli 2009; Novljan, 2004; Skotko, 

2005a) nujno potrebno, da si strokovnjaki vzamejo čas in staršem ob sporočeni diagnozi 

povedo tudi osnovne (predvsem telesne) značilnosti teh oseb, hkrati pa opozorijo tudi na 

velike razlike med osebami z DS, ter da je težko predvideti, kako se bo njihov otrok razvijal. 

Predvsem pa morajo dati staršem tudi prostor za vprašanja ter jim v naslednjih dneh 

omogočiti pogovor in ponuditi potrebne informacije, kar smo že omenjali pri nekaterih 

prejšnjih vprašanjih. 

Kaj vse je bilo povedano o osebah z DS ob podani diagnozi ali kasneje? 

… so mi tudi rekli, da ima težave s srčkom. To so mi 

povedali že prvi večer. (1) 

… zdravnik, ki je povedal, da ima hudo srčno napako, 

povedal je pa tako, da če zahtevava operacijo. (2) 

Povedali so mi tisto nedeljo, da ima Luka zelo hudo srčno 

napako, in da lahko umre. (3) 

srčna napaka (1–3) 

… zdravnica mi je potem tudi pripovedovala, da bo z Lukom 

v redu, da vidi, da smo ga sprejeli, da ga imamo radi … 

potem je pa rekla, da vidi, da sva povezana, in da Luka ne bo 

šel nikamor brez mame.(4) 

poudarjanje povezanosti starša 

in otroka (4) 

 

… prišla takrat zdravnica in mi rekla, da naj me ne skrbi, da 

to ni nič dedno, nič nalezljivo. (5) 

Pri enem mesecu, ko smo bili v genetski ambulanti, so tudi 

potrdili, da gre za prosto trisomijo, torej ni nevarnosti, da bi 

bila gensko pogojena in glede tega ni bilo strahu med 

sorodniki. (6) 

Jaz sem ga takrat pestovala, ko mi je povedala, da se ne bo 

pozdravil. (7) 

downov sindrom ni deden, ni 

nalezljiv, je pa neozdravljiv  

(5–7) 

 

Ta zdravnica mi je zelo veliko povedala, kako bo z Lukom. 

Da bo ostal kot približno pet let star otrok, ampak da bo 

zrasel. (8) 

… rekli, da je veliko takšnih otrok tudi precej dobrih v 

razvoju. (9) 

Najbolj se spomnim, da so rekli, da če nima pridruženih 

značilnosti otrokovega razvoja  

(8–10) 
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kakšnih zdravstvenih težav, da je razvoj ponavadi precej 

boljši. (10) 

Pokazala mi ga je. Je rekla, da bo Luka zrasel, da bo hodil v 

šolo, da so to taki sončki, dobre volje, prijazni. (11) 

Povedal so osnove, tisto, kar za vse velja. Potem pa tisto, da 

so to sončki, da so zelo v redu, da znajo marsikaj sami ... tudi 

subjektivne stvari ja, ampak samo pozitivne stvari. (12) 

… jo je oplazil sindrom. (13) 

… da bi bila nadpovprečno inteligentna, če nebi bilo to. (14) 

pozitivni pogledi s 

subjektivnimi pripombami  

(11–14) 

… tudi ponoviti nekaj časa nisem mogla, ker je bilo zelo 

boleče, ampak potem pač sprejmeš. On je res grdo povedal. 

Rekel, da so ti otroci telesno in duševno prizadeti, da so 

bebčki ... Kar malo težke besede. (15) 

… drugega rojstnega dne pa ne bo dočakal. (16) 

… je, da so ti otroci različni, da eni vse noči vpijejo in jokajo, 

eno so v redu, ene se pa navadi kot na kužke. V meni je takrat 

vse vpilo: »Ne, človek je, človek je, ni kuža. Ne bomo ga 

dresirali in ne bomo ga imeli za kuža.« (17) 

… ne bo ne hodila, ne govorila, ne bo nč. (18) 

… bo dovzetna za vse bolezni, ves čas bo bolna. (19) 

negativne/neresnične 

značilnosti otrokovega razvoja 

s subjektivnimi pripombami 

(15–19) 

 

Muggli (2009) je v svoji raziskavi, v katero je vključil 123 mater otrok z DS, ugotovil, da si 

starši močno zapomnijo, kaj jim je bilo ob prvem stiku s strokovnjaki povedano glede 

otrokove motnje. Način, na katerega jim je bilo prvič sporočeno otrokovo stanje, vpliva na 

njihove kasnejše reakcije. Ta dejstva kažejo na to, kako pomemben je ta trenutek. 

Naši starši so navedli, da je bila motnja oz. sum nanjo poimenovana, mnogokrat so bili 

predstavljeni tudi telesni znaki, s pomočjo katerih so zdravstveni delavci prepoznali, da gre 

pri otroku za DS. Poleg tega so starši navedli, da so zdravniki povedali, da ima otrok srčno 

napako, v enem primeru je zdravnica poudarila, kako pomembno in dobro je, da so starši z 

otrokom povezani. Staršem je bilo v nekaterih primerih tudi predstavljeno, da DS ni 

ozdravljiv, prav tako pa tudi ni nalezljiv ali dedno pogojen. Veliko so zdravstveni delavci 

govorili o značilnem razvoju otrok z DS. Pojavljale so se napačne prognoze o otrokovem 

razvoju, ki se kasneje niso uresničile. Nekateri starši tako navajajo, da so jim povedali, da se 
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bo otrok dobro razvijal, da so to dobrovoljni otroci, sončki, da so sposobni tudi kaj sami 

narediti. Materi, ki sta otroka rodili pred 33 in 18 leti pa sta prejeli negativne, neresnične 

informacije, izražene na nespoštljiv način. S strani zdravstvenega osebja je bilo rečeno, da so 

otroci z DS bebčki, da jih je potrebno dresirati, ter da njihov otrok ne bo ne hodil, ne govoril. 

Tudi Skotko (2005a), ki je v raziskavo vključil 882 mater, ki so za diagnozo DS izvedele med 

leti 1964 in 2003 navaja nekaj primerov podajanja diagnoze, kot jih opisujejo starši.  

Tako neka mati, ki je rodila otroka leta 1994, pripoveduje, da je zdravnik njenemu možu 

»razložil«, da je njun otrok mentalno prizadet in ne bo mogel nikoli sam prestopati z avtobusa 

na avtobus.  

Tudi leta 2001 je neki zdravnik, ko je sporočil diagnozo, vprašal starše, ali se zavedajo, da 

njihova hčerka ne bo mogla nikdar živeti sama in hoditi v službo.  

Mati, ki je otroka rodila leta 1999 pa je svojo pozitivno izkušnjo zapisala tako: »Čeprav nam 

je pediater sporočil, da ima otrok DS, je bil zelo optimističen. Rekel je, da so v splošnem to 

dobri in zelo ljubeči otroci.«  

Spet druga mati, ki je rodila otroka leta 2001, se spominja dogodka z besedami: »Moj 

zdravnik je prišel v sobo po tem, ko je videl mojo hčerko in rekel: ´Čudovita je!´ To mi je 

zelo veliko pomenilo.« 
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So se vam zastavljala kakšna vprašanja? 

… na začetku nismo neki razglabljali, se spraševali, raziskovali. 

Nismo komplicirali. (1) 

On (op. mož) je sicer invalidsko upokojen in je že pri starejšem 

otroku veliko pomagal, tako da kar se tiče nege, ni imel nobenih 

težav. Ne spomnim se pa, da bi se kaj veliko informiral o 

downovem sindromu, niti da bi ga informirala jaz. (2) 

Kaj pa vem, ma niti ne. (3) 

Ne ne. Saj mi je tista zdravnica res ogromno povedala. (4) 

brez spraševanja  

(1–4) 

Ogromno vprašanj. (5) 

Vprašanje, če bo normalno živel naprej. (6) 

… kakšne so pridružene zdravstvene posebnosti, če nekaj o tem 

veš, zanima te ali je otrok zdrav. Ali mu dela normalno srce, ali mu 

dela normalno prebavni trakt, kaj je narobe, kaj je zdravo. (7) 

spraševanje staršev (5–7) 

 

Starše smo vprašali, ali so se jim po podani diagnozi zastavljala kakšna vprašanja.  

Zanimivo je, da več kot polovica staršev navaja, da se jim po sporočeni diagnozi niso 

zastavljala vprašanja. Pri obeh materah, ki sta imeli že veliko stika z osebami z DS, je odziv 

sicer pričakovan, s strani drugih staršev pa nekoliko presenetljiv.  

Ena izmed mater je na drugi strani odgovorila, da je imela ogromno vprašanj, drugi dve pa 

omenjata spraševanje o nadaljnjem otrokovem življenju in o otrokovem zdravstvenem stanju, 

pridruženih zdravstvenih posebnostih. O slednjem se je spraševala mati, ki je, kot sama pravi, 

nekaj vedela o tem. 

»Nezanimanje« nekaterih staršev morda lahko pripišemo zadostnim informacijam, ki so jih 

prejeli s strani zdravstvenega osebja, ali pa šoku, ki so ga doživeli. Sklepamo lahko, da 

začnejo starše stvari zanimati kasneje, ko se že malo privadijo na otroka, saj kot bomo videli 

pri naslednjem vprašanju, vendarle iščejo neke informacije in odgovore.  
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Ste dobili potrebne odgovore? Kje oz. kdo vam jih je dal? 

… na pediatrični precej bolj strokovni in dali 

potrebne informacije. (1) 

Bolj konkretne informacije so mi dali potem na 

Pediatrični. (2 

pediatri na 

pediatrični kliniki 

(1-2) 

 

zdravstveno 

osebje (1–3) 

Sem si želela, in kar sem vprašala, so tudi 

odgovorili, kar so seveda vedeli. Šlo pa je bolj za 

zdravstvene stvari, glede razvoja ne more nihče 

točno napovedovati. (3) 

zdravniki v 

porodnišnici (3) 

… sva šla potem k eni družini, ki ima sina, ki je sicer 

že 18 star, ampak kdo pa bo več vedel, če ne, kdor je 

že veliko dal čez. Potem sva se pa vključila še v 

društvo za downov sindrom in smo se sedaj povezali 

z nekaterimi družinami. (4) 

druge družine z 

otrokom z DS (4) 

osebe z 

izkušnjami (4) 

… sami sproti iskali in se učili. Pravzaprav naša šola 

je bila šola na njej sami. (5) 

učenje na otroku 

(5) 

samostojno 

učenje, iskanje 

informacij (5–11) Sem pa preveč brskala po spletu, kjer pa je vse 

napisano bolj črno-belo. (6) 

Največ  internet. (7)  

splet (6–7) 

In pa vidiš stvari, ki jih prej nisi, prebereš kje kaj, ko 

slučajno naletiš na kak članek. Pa si bolj pozoren, ko 

se govori kje o tem, ko prej sploh nisi slišal. Kakšno 

oddajo, prispevek. Prej bi to preskočil, ker te ne 

zanima, sedaj pa si bolj pozoren. (8) 

Sem pa seveda tudi iskala odgovore, kaj prebrala. (9) 

Na internetu pa sem na začetku naletela na same 

neumnosti, slabe spletne strani in neaktualne 

podatke. Kasneje sem brala tuje strokovne članke 

(nemške in angleške) in ti so mi najbolj pomagali. 

(10) 

članki, prispevki, 

oddaje (8–10) 

Edino, kar je bilo tako iz strokovnega vidika, smo šli 

nekajkrat na ena predavanja, ki jih je vodila Zveza 

Sožitje. (11) 

predavanja (11) 
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Starše smo povprašali o tem, kje so dobili informacije, odgovore, ki so jih iskali. Njihove 

odgovore smo združili v več kategorij.  

Muggli (2009) navaja, da so si nekateri starši, ki jih je zajel v raziskavo, kupili knjige, da bi 

več izvedeli o DS, večina jih je dobila informacije od lokalnih združenj za DS, nekateri pa so 

se zanašali na podatke, pridobljene na medmrežju. 

V naši mali raziskavi se je izkazalo, da so se starši najpogosteje učili in iskali informacije 

sami. Pri tem so si največ pomagali s spletom, oddajami, prispevki in članki ter predavanji. 

Eni izmed staršev pa omenjajo, da je zanje pravzaprav njihova šola bila šola na otroku 

samem.  

Mati deklice z DS je povedala, da so veliko izvedeli tudi od družine, ki ima starejšega otroka 

z DS. Po njenem mnenju največ lahko pove, »kdor je že veliko dal čez«. Ob tem naj 

omenimo, da so si srečanje z družino organizirali sami. 

Mnogi avtorji (McWilliam, 2010; Novljan, 2004; Pori 2012; Skotko, 2005a, Šošter, 2009, 

idr.) poudarjajo, kako pomembno je, da zdravstveni delavci ob sporočeni diagnozi omogočijo 

staršem primerno ozračje za postavljanje vprašanj, ter da jim ponudijo možnost ponovnega 

pogovora.  

McWilliam (2010) omenja, da je priložnost za pogovor in izmenjavo informacij med starši in 

strokovnjaki ključnega pomena za razvoj zaupnega odnosa, ki staršem pomaga, da lahko brez 

zadržkov sprašujejo in iščejo odgovore.  

Tri izmed vprašanih mater so navedle, da so precej informacij dobile od zdravnikov, 

predvsem tistih na Pediatrični kliniki Ljubljana. Ena izmed teh mater navaja, da so 

»odgovorili, kar so seveda vedeli.« Iz tega lahko sklepamo, da mati od zdravstvenega osebja 

ni dobila odgovorov na vsa svoja vprašanja. V tem primeru bi moralo zdravstveno osebje 

materi omogočiti druge vire, preko katerih bi prejela želene informacije. Ne smemo pa 

izključiti možnosti, da so bila njena vprašanja morda taka, na katera ni moč odgovoriti, saj se 

nekaterih stvari v razvoju otroka ne da vnaprej predvideti.  
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So vam dali kakšne posebne napotke, smernice pred odhodom iz porodnišnice? Kakšni 

so bili ti nasveti? 

Ja, jaz sem ga takoj vprašala, sem rekla, kaj to zdaj pomeni, 

kdaj dobiva napotnico za fizioterapijo, za delovno terapijo ... 

Ker sem pač vedela toliko o teh stvareh. Je rekel: »Gospa, 

veste kaj, ne pretiravajte, ne delajte težav tam, kjer jih ni. Ko 

bo star šest mesecev, se naročite in pridite k meni na pregled 

v razvojni ambulanti, pa bova videla.« (1) 

Brez nasvetov, ... Ne. Samo povedali so nama, da bomo 

morali še na pregled v Ljubljano. Drugače pa nič. Samo 

plavaj; … (2) 

brez napotkov, smernic  

(1–2) 

 

… ko pridemo domov, ne sme deklica imeti nobenega 

obiska, nihče je ne sme pogledat, ker bo dovzetna za vse 

bolezni, ves čas bo bolna. (3) 

prepoved obiskov (3) 

Morala sem biti pozorna na hranjenje, da bo pojedel dovolj. 

Predlagali so, da čim prej začneva s fizioterapijo, da je vsak 

teden pri tem pomemben, in da naj bom glede tega kar 

»sitna«. Imela sem tudi prikaz ravnanja z dojenčkom z nižjim 

tonusom, kako se ga pravilno previja, dviguje, … (4) 

Dobila sem napotke glede hranjenja. (5) 

predstavitev rokovanja z 

otrokom, spodbujanje 

motoričnega razvoja, opozorilo 

glede hranjenja (4–5) 

Dali so mi brošuro Življenje z otrokom z downovim 

sindromom, sicer pa nič posebnega. (6) 

Tudi dala nam je neke te zloženke, zgibanke o tem. (7) 

pisne informacije (6–7) 

 

Da bi še več izvedeli o tem, kako okrepljeni so starši odšli iz porodnišnice, smo jim zastavili 

vprašanje o napotkih in smernicah, ki so jim bili podani pred odhodom domov.  

Že pri drugih vprašanjih smo opazili, da so bili nekateri starši precej zadovoljni s pomočjo 

zdravstvenega osebja in z informacijami, ki so jih prejeli, drugi pa precej manj.  

Klein idr. (2001) omenjajo, da bi morali v porodnišnicah staršem ponuditi aktualne pisne 

informacije o otrokovi razvojni motnji. Če to ni storjeno, naj starši za informacije povprašajo 

sami.  
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Iz naših pogovorov s starši smo izluščili, da so v dveh primerih starši prejeli pisne informacije 

v obliki zloženk, zgibank o življenju z otrokom z DS. Poleg tega je ena izmed mater  

pohvalila predstavitev rokovanja z otrokom, dve materi pa sta prejeli nekaj napotkov glede 

hranjenja. 

V enem primeru staršem niso dali nobenih posebnih navodil, le rekli so, da otrok ne sme imeti 

nobenih obiskov, saj bo dojemljiv za vse bolezni. Starši so povedali, da se je to izkazalo kot 

povsem neresnično, saj je bila deklica zelo malo bolna. Opozorilo, ki je potrebno pri tem, pa 

je, da so to doživeli starši, katerim se je hčerka rodila pred 33 leti. 

Materi, ki je otroka rodila pred 13 leti, pa zdravnik kljub vprašanju ni želel dati nobenih 

usmeritev, kako naj postopa pri skrbi za otroka. 

  



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 100 – 

3.3.5. PODPORA STARŠEM V PRVIH DNEH, TEDNIH ŽIVLJENJA Z OTROKOM 

DOMA 

Kako je potekalo življenje, ko ste prišli z otrokom domov? Ste se znašli pred kakšnimi 

težavami? 

… prve par mesecev je bilo res težko. (1) 

… začetki so bili res hudi, ker nisi res imel nikogar. (2) 

Res je bilo grozno. (3) 

… morali vsak mesec hoditi na kontrolo srca 50 km daleč v bolnico. 

Ob petih zjutraj smo vstali, šli, potem smo tam čakali 3, 4 ure v 

čakalnici, je bilo vse skupaj zelo naporno. (4) 

Na začetku je bilo naporno, ker je morala vsake tri ure jesti, 

hranjenje pa je trajalo tudi eno uro. (5) 

naporno (1–5) 

Najslabši je bil tisti mesec čakanja na izvid krvi, ki je potrdil DS. (6) 

Smo čisto normalno funkcionirali. Malo sva mogoče bila v strahu, 

ker so  nama rekli, naj ga malo bolj pazimo. (7) 

… smo tudi doma še  imeli tak sistem, da sem si črpala in jo je potem 

mož hranil po steklenički in smo se zbujali ponoči na tri ure s 

pomočjo budilke in nisi vedel, kaj sploh moraš naredit, ko si zaslišal 

budilko ... Ko te otrok zbudi, je čisto drugače. (8) 

obremenjenost na 

področju skrbi za 

otroka (6–8) 

… se je potrebno soočiti z okoljem, s sorodniki, s prijatelji ... 

Potrebno je informacijo sporočiti naprej in to je kar zahtevna naloga. 

(9) 

… je začela hčerka jokati in sem jo tolažila. In ko se je ona 

potolažila, sem začela jaz jokati in je ona mene tolažila in tako 

naprej. Takrat je pa kar nekaj časa trajalo. (10) 

težave, povezane z 

odnosi med 

družinskimi člani, 

sorodniki (9–10) 

 

Čeprav smo iz dosedanjih odgovorov lahko razbrali, da starši niso vedno najbolj zadovoljni s 

podporo, ki jo prejmejo v dneh, ko so v porodnišnici, so tam vseeno obdani s kupom 

strokovnjakov, na katere se večinoma lahko obrnejo, prav tako pa imajo neko varnost, da 

bodo le ti pravilno postopali v primeru zapletov.  
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Ko pa pride mati z dojenčkom domov, se družina znajde sama. Zavrl (2009) omenja 

pomanjkljivosti sistemske ureditve, saj je družina do prvega otrokovega sistematskega 

pregleda ob starosti en mesec pravzaprav prepuščena sama sebi.  

Da bi lahko oblikovali predloge za boljšo podporo v prvih dneh po prihodu domov, nas je 

zanimalo, pred kakšnimi težavami se starši v tem času najpogosteje znajdejo.  

Pogosto so starši odgovarjali, da so se ob prihodu domov kar dobro znašli sami. Ena izmed 

mater na primer pravi: »Ko smo prišli domov, je bilo vse v redu. Če je bilo kaj, smo pa sproti 

reševali.« Kljub temu pa smo lahko iz odgovorov razbrali, da so bili za nekatere starše prvi 

dnevi in tedni z otrokom doma precej naporni.  

Ene izmed staršev je bremenila negotovost glede diagnoze, saj so ves čas opazovali otroka in 

ugotavljali, ali ima DS ali ne. O tem govori tudi Muggli (2009), ki pravi, da negotovost glede 

suma na otrokovo razvojno motnjo v starših povzroča tesnobo in strah.  

Mati dečka z DS je bila prestrašena glede otrokovega zdravja, nekatere matere so izpostavile 

težave z dojenjem, ki so jih tako fizično kot psihično utrujale.  

Drugi starši so omenjali še stisko in žalost med drugimi družinskimi člani, sorojenci, ki so 

potrebovali podporo in tolažbo, kot zelo zahtevno nalogo pa ena izmed mater opredeljuje 

sporočanje novice sorodnikom.  

Starši, ki se jim je rodil otrok z motnjami v razvoju, potrebujejo zgodnjo psihološko pomoč. 

Staršem bi moral biti ponujen pogovor s psihologom, morda tudi kakšnim izkušenim 

prostovoljcem. Mati in oče, ki sta očitno ranjena in ne najdeta ustrezne pomoči, bosta 

potrebovala veliko več časa, da 'odžalujeta' podobo zdravega otroka, ki sta ga pričakovala, in 

sprejmeta otroka, ki se jima je rodil (povzeto po Pori, 2012). 

Starši bi torej v prvih dneh, tednih potrebovali podporo tako z vidika skrbi za otroka, kot tudi 

z vidika premagovanja čustveno zahtevnih nalog.  

Po našem mnenju pa bi bilo dobro, da bi bila pomoč ponujena tudi drugim družinskim članom 

in sorodnikom, morda predvsem starim staršem, o čemer smo že govorili.  
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Ste imeli dovolj znanja in podpore? Ste se čutili dovolj močne, da boste lahko skrbeli za 

svojega otroka? Kdo vam je pomagal? 

… hodila babica kar pogosto. Tudi tista pediatrinja v Ljubljani mi je 

mislim da celo mail poslala, da se lahko obrnem nanjo, če bi kaj 

potrebovali. Tako da smo se imeli na koga obrniti, če bi bilo treba. 

(1) 

S pediatrinjo sva v dobrih odnosih in mi je tudi rekla, da lahko 

kadarkoli pokličem. (2) 

Hodila je patronažna. (3) 

Sem sama stopila v akcijo. Sem poklicala svojega pediatra, zahtevala 

napotnico za fizioterapijo, priskrbela specialno pedagoginjo, ki je 

'privat' hodila na dom izvajati zgodnjo obravnavo in tako naprej. 

Ampak to bi bila njegova naloga, oziroma naloga nekega tima v 

bolnici. (4) 

Seveda. Fizioterapevtki na Pediatrični kliniki sta me zelo dobro 

naučili, kako naj jo primem itd. Patronažna sestra me je naučila 

kopanja. (5) 

pomoč zdravstvenih 

delavcev (1–5) 

… ko je bil bolan pri sedmih letih, je prišla ona (hčerka) in njen fant, 

in sta ga pazila. (6) 

… imela podporo v družini, ker so bili starejši trije otroci vedno na 

razpolago in so ogromno pomagali. (7) 

… kolikor sem potrebovala pomoč, je bil to mož. Je pa bil Timotej 

zelo nezahteven dojenček in kakšne večje pomoči nisem potrebovala. 

(8) 

Mož in moji starši. (9) 

Sicer pa mož in pa njegovi starši so nama veliko pomagali, ker 

živimo v isti hiši. (10) 

pomoč družine, 

sorodnikov (6–10) 

Življenje te izuči, vse sproti vidiš. In če znaš malo gledati v naravi, 

malo v družini, malo v drugih stvareh, lahko pelješ sam brez kakšne 

velike pomoči. (11) 

Nismo potrebovali pomoči. Zaupamo v Timotejeve sposobnosti, 

verjamemo vanj in za enkrat uspeva. (12) 

Zanj sem večinoma skrbela sama. (13) 

samostojno učenje, 

vlaganje (11–14) 
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Ni bilo nobene pomoči. Smo sami. Smo ogromno vlagali. (14) 

Takoj, še v porodnišnici, sem tudi poklicala predsednico Sožitja za 

naš okraj, ker sva se poznali, tako da smo bili takoj v stiku s takimi 

družinami. Menim, da je dobro, da smo se povezali z družinami, ki 

imajo podobno izkušnjo. Včlanila sem se, če bi kdaj kaj potrebovali, 

kakšen pogovor, nasvet. Dobro je tudi imeti nekoga, ki ti pove, česa 

vsega si upravičen, ker v naši državi ti tega nihče ne pove. Od tega, 

kakšne finančne pomoči si upravičen, do tega, kje najti informacije, 

kam lahko otroka vključiš … To še najbolj vedo starši, ki so že šli 

čez to. (15) 

Društvo … da ti povedo stvari, ki jih sam mogoče spregledaš. Pa da 

se družiš, spoznaš še druge ljudi in vidiš, da so vsi vsak po svoje 

zanimivi. Pa kdaj kam gremo. Lani smo šli na nek vikend seminar s 

Sožitjem. (16) 

… največ, kar sem potrebovala, dobila preko staršev in preko 

društev. Društvo Sožitje, njihov štirileten cikel za družine je bil zelo 

dobrodošel takrat. Ampak ne toliko za mene, za našo družino 

dobrodošel, zaradi informacij, ki so bile kakorkoli kvalitetne, glede 

oseb s posebnimi potrebami, oseb z downovim sindromom in tako 

naprej, kot pa v bistvu za predelovanje čustev. (17) 

pomoč družin otrok z 

DS,  

društev, ki združujejo 

take družine (15–17) 

 

 

Iz pogovorov smo poskušali razbrati, kdo je staršem pomagal v prvih dneh in tednih, ko so 

bili z otrokom doma.  

Kot najpogostejša podpora so se izkazali družinski člani, med katerimi predvsem omenjajo 

partnerja, stare starše in starejše, že odrasle sorojence in njihove partnerje. Torej se tudi na 

tem mestu potrjuje, kar smo že prepoznali pri prejšnjih vprašanjih, da so za družino otroka z 

DS zelo pomembni dobri odnosi znotraj družine same, kot tudi dobri stiki z razširjeno 

družino. Na ta odgovor se navezujejo tudi odgovori, ki govorijo o tem, da je družina sama 

vlagala, se učila in ni imela oz. ni potrebovala zunanje pomoči. 

Vseeno pa nekateri starši kot zunanjo pomoč opredeljujejo zdravstvene delavce. Predvsem so 

omenili pediatra in patronažne sestre, pa tudi fizioterapevta. Vloga patronažne sestre, ki 

prihaja na dom staršev, bi lahko postala pomembna izhodiščna točka za razmislek o boljši 
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zgodnji obravnavi. Pravzaprav je patronažna sestra prva od zdravstvenega osebja, ki se sreča z 

družino po tem, ko ta odide iz porodnišnice. Kot pravi Pestevšek (2009), se matere, predvsem 

tiste, ki so rodile prvič, poleg tega pa ima njihov otrok še DS, velikokrat ne znajdejo v novi 

vlogi. Od patronažnih sester pričakujejo, da jim pomagajo pri negi in razumevanju otroka, da 

odgovorijo na številna vprašanja in svetujejo pri drobnih, a pomembnih stvareh, ki pa jih 

običajno niso vešče.  

Postavlja se nam torej vprašanje, ali bi bilo smiselno prav patronažne sestre bolje usposobiti 

za pomoč družinam z otokom z razvojno motnjo, ali bi morala ona prevzeti vez med starši in 

drugimi strokovnjaki, zaznati potrebe staršev po pogovoru s psihologom, specialnim 

pedagogom in podobno. Vsekakor pa bi morala, če drugega ne, patronažna sestra pokazati 

staršem, kako rokovati z otrokom z nižjim mišičnim tonusom (kako ga pravilno pestovati, 

previjati, kopati, hraniti ...). 

Iz odgovorov smo še razbrali, da je bilo staršem, ki so se srečali z drugimi podobnimi 

družinami, to v veliko pomoč. Precej družin se je vključilo v zvezo Sožitje, ki po njihovem 

mnenju ponuja dobre možnosti za druženje, izmenjavo izkušenj, nasvetov, predelovanje 

čustev, kot tudi kvalitetne strokovne informacije. 

V pogovorih smo tudi izvedeli, da je večina otrok kasneje pričela z obravnavami v razvojni 

ambulanti, terapijami pri fizioterapevtu, delovnem terapevtu, specialnem pedagogu, en izmed 

dečkov pa obiskuje tudi hipoterapijo. 
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Katere so bile glavne prelomnice v prvih letih otrokovega življenja?  

Najhuje je bilo, ko je bil bolan. (1) 

… najtežje je bilo, ko je bil bolan; sem bila pri njem morda malo 

bolj zaskrbljena, malo me je bilo strah, če je še kaj drugega v 

ozadju. (2) 

otrokova bolezen (1–2) 

Vstop v vrtec, v šolo. Ker si ti tisti, ki se moraš odločati, kam in 

kako boš otroka uvrstil. (3) 

Najhujše je bilo obdobje, ko je morala Jana v šolo. Jano so hoteli 

dati k tistim, ki so se plazili, so imeli večje težave. In  je nisem 

hotela dat k tistim, ki se plazijo ... (4) 

vstop v vrtec, šolo (3–4) 

… druga stvar, ki je bila težka, je bil pa čas, ko je bila Katja (op. 

sestra) v puberteti. Bilo je obdobje, ko ni hotela o tem govoriti, ni 

hotela, da bi šla Jana z nami v družbo, da bi jo videle njene 

kolegice. (5) 

sramovanje s strani 

sorojencev (5) 

 

Starše, ki imajo že starejše otroke, smo vprašali, katere so bile glavne prelomnice v življenju z 

njihovim otrokom. To nas je zanimalo zato, da bi videli, v katerih trenutkih življenja z 

otrokom starši potrebujejo več pomoči in podpore, ter bi lahko na podlagi teh ugotovitev 

oblikovali ustrezne predloge za pomoč družinam.  

Starši so kot najtežja obdobja označili obdobja otrokove bolezni, vstop v vrtec oz. šolo, eni 

izmed staršev pa navajajo kot težek tudi čas, ko se je odraščajoča sorojenka v javnosti 

sramovala svoje sestre z DS.  

  



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 106 – 

3.3.6. VIR UPANJA, MOČI, SPODBUDE ZA ŽIVLJENJE  

S spodnjimi vprašanji smo želeli izvedeti, kje starši črpajo upanje in moč za življenje z 

njihovim otrokom. Kaj je tisto, na kar se spomnijo, ko jim je včasih težko.  

Kako na otrokovo drugačnost gledate danes? 

Na Timoteja gledam povsem običajno. (1) 

Jaz se večkrat sploh ne spomnim, ne pomislim, da imam otroka s 

posebnimi potrebami. (2) 

… jo niti ne jemljeva kot drugačne. Tudi starši in drugi sorodniki ne. So 

jo veseli. (3) 

Mogoče malo več primerjaš z drugimi, sicer jo pa sploh ne jemljeva kot 

nekaj drugačno. (4) 

Zame ni kaj dosti drugačna od ostalih. Obnaša se tako kot ostali, počne 

vse kot ostali, samo z rahlim zaostankom. Vse zna, vse razume. (5) 

sprejemanje 

drugačnosti (1–5) 

Je tak zadovoljen, sonček. (6) 

Je vesela, dobronamerna, tudi hudomušna. (7) 

Je zelo potrpežljiv in priden, tako da bi z njim upala na »konec sveta«. (8) 

… je zelo simpatičen. (9) 

Pozitiven, veliko volje in energije, pripravljen, da vztraja. (10) 

… doma mu ni problem narediti, karkoli ga prosiš. (11) 

Je pa res tak sonček. Do 10 leta je bil res tak nežen, zdaj pa ga prav tako 

puberteta daje in hoče uveljavljat svojo voljo, ima svoje ideje in imava 

včasih boje, ali bo po moje ali po njegovo. (12) 

Timotej je res otrok, ki stalno razveseljuje. Ob njem ne moreš biti slabe 

volje. Ima neko posebno karizmo. Njegov objem je tak, kot ga ne da 

noben drug. (13)  

prijeten značaj 

otroka (6–13) 

 

… vedno zdel zelo učljiv, zelo si zapomni, tako da  ... (14)  

Jana je tako sposobna, radovedna, vedoželjna. (15) 

… si ogromno zapomni. (16) 

… vedoželjen, radoveden. (17) 

Jaz tako pravim tudi v vrtcu, da če ni potrebno, da dela drugače, če 

zmore, mora tudi ona narediti tako kot drugi. Če nekaj zmore, mora 

naredit. (18) 

učljivost, 

sposobnost  

(14–19) 
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… in za nič ne rečem, da tega ne bo zmogel. Vseskozi pa samo poslušam: 

otroci z DS se običajno ne dojijo, shodijo od 3 do 5 let, … To je splošno, 

v življenju pa je splošnih bolj malo stvari. Timotej se je dojil, shodil je 

pri 19 mesecih.  Res je, da je to prej izjema, a je. (19) 

… z vsakim se pogovarja, vsakega vse vpraša. (20) 

Ima zelo velik socialni čut. (21) 

Res je tak senzibilen, čuteč otrok. (22) 

Zna povedati stvari in ve, kdaj kaj povedat, kdaj pa je bolje biti tiho. Ona 

zna naredit tako, da če je kakšna huda ura, da se bo pomirilo. (23) 

socialni čut  

(20–23) 

Je pa res, da ne uboga, ne dela nič, ker ne more, ker je bolan, ker ima srce 

... (24) 

Ni pa ona matematik. (25) 

Je pa počasna, to pa je. Potrebuje čas. Pri njej ne moreš pričakovati, da bo 

naredila nekaj na hitro. (26) 

otrokove slabosti 

(24–26) 

 

Kodrič (2012) pravi, da se večina staršev postopoma organizira, prilagodi razmeram, spozna 

in vzljubi otroka takega, kot je, ter sprejme svojo novo osebno in družinsko identiteto.  

Iz odgovorov intervjuvanih staršev lahko razberemo, da so starši že prešli prve faze šoka, 

zanikanja, spraševanja, žalosti in razočaranja. Otroka so sprejeli in vidijo tako njegove dobre 

lastnosti, kot tudi pomanjkljivosti. To velja tudi za starše, ki imajo otroka, starega komaj leto 

in pol. Kot vidimo, starši otrok z DS zelo hitro sprejmejo otrokovo drugačnost. Vzrok je 

morda hitro prepoznavanje motnje in sporočanje diagnoze že kmalu po rojstvu, kar povzroči, 

da starši takoj začnejo s procesom prilagajanja.  

Kar nekaj staršev otroka  ne jemlje več kot drugačnega oz. tega nimajo ves čas pred očmi. 

Starši so tudi povedali, da z otrokom delajo tako, kot bi, če ne bi imel razvojnih motenj. 

Seveda vanj več vlagajo in morajo stvari pogosteje ponavljati, a prav tako od njega tudi 

zahtevajo, da stori, kar je v njegovi moči. Kljub temu pa sta dve izmed mater tudi priznali, da 

sta otroka malo razvadili. 

Starši označujejo otrokov značaj kot prijeten, kar vključuje pester nabor značilnosti. 

Naslednja stvar, ki jo starši pogosto omenjajo, pa je učljivost in sposobnost otroka za 

usvajanje novih znanj, veščin. Nekaj staršev omenja tudi otrokov velik socialni čut, svoje 

otroke ocenjujejo kot senzibilne, čuteče ter družabne. 
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Nam zaupate nekaj veselih trenutkov z vašim otrokom? Kaj vam daje upanje, moč v 

življenju z vašim otrokom? 

Veselje je bilo, ko se je rodila. Bila je tako lep otrok. (1)  rojstvo (1) 

Vsaj ena malenkost je v vsakem dnevu. (2) 

Veselih trenutkov je vsak dan veliko. Timotej je res otrok, ki stalno 

razveseljuje. (3) 

Vsaka sekunda, ki jo preživim z njo, je vesel trenutek. Vedno, ko 

me pogleda, ko se mi nasmeje in reče 'mama', … Njeno veselje do 

igre, ko si podajava žogo. Kopanje v morju, ko brca, šprica, uživa. 

Ko kuham in pride k meni, se dvigne in me objame. Ko mi pošlje 

poljub in pomaha, ko jo oddam v varstvo. (4) 

vsakodnevni dogodki  

(2–4) 

Ne vem, koliko je bil Luka star. Nekje pet, šest let in je bil bolan. 

Spal je še v košku. Imel je vročino in je bruhal in sem ga 

preoblekla, umila, postlala in ga dala nazaj ležat. Sem ga pobožala 

in mu rekla, naj zdaj pa kar lepo spančka. Pa je že zamižal, potem 

pa na rahlo odprl oči in rekel: »Hvala, mami!« (5) 

otrokova hvaležnost (5) 

Potem pa vsaka stvar, vsak mali napredek, ki ga je zmogla. (6) 

… vidiš, da so tudi napredki. (7) 

Vesel si vsakega njegovega napredka – ga ceniš še precej bolj kot 

pri ostalih otrocih. (8) 

… zdaj že kar hodi. Ker nisem še za nobenega z DS slišala, da bi 

hodu pri letu in pol. (9)  

… smo vsi bolj zadovoljni, ko nekaj doseže, še toliko bolj. Vidiš 

napredke. (10) 

otrokovi napredki  

(6–10) 

Meni je ogromno pomagala vera in družina. (11)  vera, družina (11) 

 

Žerdin (v Pori, 2012) pravi, da bo za družino, ki se bo veselila majhnih korakov otroka, ki 

vodijo v napredek, v samostojnost, postajal vsak dan lažji. Zaznali bodo otrokovo srečo, ki je 

najbolj odvisna od ljubezni, ki jo dobi in jo lahko vrača.  

V naši raziskavi smo starše prosili, da nam zaupajo nekaj veselih trenutkov z njihovimi otroki. 

Ker pa so na vsa vprašanja prosto odgovarjali, smo njihove odgovore združili še z odgovori o 

tem, kaj jim daje upanje in moč za življenje z otrokom, čeprav jim tega vprašanja nismo 

direktno zastavili.  
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Iz njihovih odgovorov smo lahko razbrali, da staršem prinašajo veselje vsakodnevni dogodki 

z otrokom, otrokova hvaležnost, ter da je bilo veselje že samo otrokovo rojstvo. Staršem daje 

moč in zagon predvsem vsak otrokov napredek, poleg tega pa so zaradi otrokove motnje v 

duševnem razvoju vsakega najmanjšega koraka še toliko bolj veseli. Ena izmed mater še 

omenja, da ji je pri premagovanju vsakodnevnih naporov najbolj pomagala vera in družina.  

Kaj vam je ta izkušnja prinesla v življenje? 

Ta otrok ti da nekaj, črpaš iz njega. 

In mislim, da tak otrok obogati tudi druge okrog sebe, če znajo imeti odprte oči.  

Ta življenjska izkušnja mi je prinesla veliko – pravzaprav drugačen pogled na svet.  

Nov pogled na svet, širjenje obzorja.  

Soočamo se s stanjem našega sistema, ki je izjemno slab, nečloveški. Cenimo pa vsak dan 

bolj, kot smo ga prej. Veselimo se že majhnih stvari. Veliko stvari pa mi je sedaj 

nepomembnih. Čudim se, kaj nekateri rečejo, da so težave …  

Samo pozitivno. Samo potrdilo se je, da drugačnost na papirju ni drugačnost v realnem 

življenju.  

Jaz sem doživela toliko lepih stvari in toliko dobrih staršev sem spoznala, toliko dobrega mi 

je Luka prinesel.  

 

Odgovori staršev na vprašanje, kako gledajo na izkušnjo življenja z otrokom z DS, so bili 

precej različni, zato jih nismo združili v kategorije.  

Če pa odgovore vseeno strnemo, bi lahko rekli, da je izkušnja življenja z otrokom z DS starše 

obogatila, jim spremenila pogled na svet. Naučili so se ceniti in veseliti se majhnih stvari, 

doživeli so veliko lepega in spoznali ogromno dobrih ljudi. Starši ne obžalujejo, da imajo 

otroka z DS, ampak so, nasprotno, mnogi veseli, da imajo ob sebi tako dragocenega in 

posebnega otroka.  

Tudi Bridle (2000), ki je delala z družinami otrok z DS, navaja, da večina staršev pove, da je 

prav otrok z DS obogatil njun zakon, ter da je celostna izkušnja dobra in pozitivna, otrok pa 

dar in ne le trpljenje. 
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Katere besede bi namenili kot spodbudo staršem, ki se soočajo s podobno situacijo? 

Starše smo za konec prosili, da podajo nekaj spodbudnih besed, ki bi lahko pomagale 

družinam, ki so pravkar izvedele, da ima njihov otrok DS. Odgovore smo dobesedno prepisali 

v celoti in jih puščamo nekategorizirane, saj je vsak zase na svoj način zgovoren. Starši so 

podali naslednje spodbude:  

»Staršem bi rekla, naj bodo hvaležni. To je oseba, otrok, ki te vse življenje spremlja, te vedno 

nagrajuje, vedno nekaj uči, on tebe. Da se je potrebno umiriti včasih, da se je potrebno 

pogovorit, ne videti samo te zidove.« 

»Jaz bi tako rekel, da ni samo otrok, ampak je tudi dejansko tvoj učitelj. Zoriš, nadgrajuješ 

sam sebe, ko vidiš, kako ta otrok ni tak, kot mislijo drugi, kot ga vidijo drugi, ker ga moraš 

najprej spoznati in potem šele veš, kaj je tista resnica. Ker nikoli ne veš, kaj bo iz tega zraslo, 

nekaj bo, ampak je tvoj križ tvoja šola za življenje. Zato bi vsakemu staršu rekel, da naj 

takega otroka obdrži. Ker so ti otroci angeli, hvaležni za stvari in imaš nekoga, ki je vse 

življenje ob tebi, živiš ob njem tudi eno lepo posebno življenje.« 

»Bolj pomembno je, da smo z njim povezani, da ga čutimo, kot pa da ga silimo v tempo 

današnjega časa. In pa pomembno je gibanje, ter da gredo ti otroci med ljudi.« 

»Če sprejmeš, je takoj lažje, kot pa če se otepaš. Če sprejmeš stvari, ki jih ne moreš spremeniti, 

je to to, in je narejeno.« 

»Pravijo, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Če se vam rodi otrok z DS, sprejmite ga kot vsakega 

drugega, bodite močni, pogumni, verjemite vanj.« 

»Rekla bi, naj vzamejo vsak dan sproti, počasi. Napredki so, vendar počasnejši, so pa na 

nekaterih področjih tudi večji. In rekla bi še to, da ne smemo biti preveč zahtevni do otroka, 

vedeti moramo, kje ima limit.« 

»Brez prevelikih pričakovanj in prevelikih skrbi. Živeti iz dneva v dan. To je to. Počasi iti 

naprej. Ne si postavljati ciljev daleč v naprej in previsoko.« 

»Greš vsak dan naprej, delaš. Ni nič tako težko. Mislim, je kdaj tudi težko, ampak zmoreš.«  

»Čestitke za novega člana! Bodite močni, ne pustite se neodobravanju in čudnim pogledom.« 

Kot vidimo, starši na življenje z otrokom z DS gledajo z veseljem. V njihovih izjavah je 

občutiti optimizem, hkrati pa tudi realnost in preudarnost o sprejemanju vsakega dne in izziva 

posebej.   
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3.4. SKLEPI IN UGOTOVITVE 

Starši po rojstvu otroka, pri katerem je zaznana motnja v duševnem razvoju, potrebujejo 

posebno pozornost strokovnjakov ter primerne okoliščine, da čim lažje preživijo začetni šok 

in se soočijo z novico. Intervjuvani starši so pokazali, da ni vseeno, na kakšen način z njimi 

ravnajo zdravstveni delavci in kakšna pomoč jim je ponujena. Starši imajo določene želje in 

potrebe, za katere si želijo, da bi bile izpolnjene, pa tudi jasne predstave o tem, kaj je v 

komunikaciji s strokovnjaki primerno in kaj ne, ter kakšni pogoji so dobrodošli, da družina 

otroka z DS lažje prestane začetni šok in prve dni, tedne skupnega življenja.   

Prvo raziskovalno vprašanje je bilo osredotočeno na to, kako starši ocenjujejo zgodnje stike s 

strokovnjakom, ki jim je podal diagnozo. Izkazalo se je, da so starši, ki so rodili otroka v 

zadnjih letih, bolj zadovoljni z načinom, na katerega jim je bila podana diagnoza. Njihove 

izkušnje se bolj ujemajo s predlogi, ki so jih podali o tem, kako naj bi bila diagnoza 

sporočena, kako naj bi strokovnjaki komunicirali s starši, da bi olajšali začetni šok. To 

ugotavlja tudi Globačnik (2012), ki povzema stanje v drugih evropskih državah. Še vedno pa 

lahko tudi pri starših mlajših otrok zasledimo določena nezadovoljstva in kritike glede načina 

podajanja diagnoze. Predvsem starše moti indirektnost strokovnjakov, govorjenje le o sumu in 

znakih, ki jih otrok kaže.  

Ker diagnoza ni jasno takoj postavljena, jih to spravlja v negotovost, spraševanje in 

zaskrbljenost. Tudi Muggli (2009) navaja, da so starši, ki jih je zajel v raziskavo, doživljali 

strah in tesnobo, če so morali čakati na rezultate kromosomske kariotipizacije, medtem pa jim 

ni nihče posvečal potrebne pozornosti. Ob tem je seveda potrebno povedati, da strokovnjaki 

ne morejo in tudi ne smejo podajati diagnoze, preden je ta potrjena s krvnimi preiskavami. 

Čeprav se v partnerskem modelu med starši in strokovnjaki, kot ga opisuje tudi Novljanova 

(2004) vedno bolj poudarjajo pričakovanja staršev, pa v tem primeru prihaja do razkoraka 

med željami staršev in možnostmi, ki jih imajo strokovnjaki. 

Starši so pri tem vprašanju podali kar nekaj predlogov, ki se nanašajo na način podajanja 

diagnoze. Predlogi se predvsem nanašajo na pogoje ob sporočanju diagnoze. Najpogosteje se 

izraža želja po sporočanju diagnoze kmalu po rojstvu. Muggli (2009) sicer navaja, da so starši 

nesrečni, če jim je diagnoza sporočena preden je mati oskrbljena po porodu oz. preden vidijo 

otroka, kar je povezano tudi s prvim dojenjem. 
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Starši v naši mali raziskavi pa si prav tako želijo, da je diagnoza sporočena v mirnem, 

zasebnem prostoru, brez drugih porodnic ali obiskovalcev, da sta ob tem prisotna oba starša, 

ter da je zdravstveno osebje spoštljivo in strokovno.  

Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na odzive staršev po sporočeni diagnozi, preverjali pa 

smo tudi, ali je na njihove odzive vplival odnos strokovnjaka, ki jim je sporočil novico. Naša 

mala raziskava je potrdila ugotovitve različnih avtorjev (Bridle, 2000; Cunningham, 1999; 

Kodrič, 2012; Skotko, 2005b; Velikonja, 1997), ki opisujejo proces sprejemanja otroka s 

posebnimi potrebami. Starši tako najpogosteje v prvem trenutku doživijo šok, nastopi 

blokada, spraševanje, zakaj se je to zgodilo ravno njim, zanikanje, žalost … Na pestro paleto 

reakcij pa večina vprašanih staršev odgovarja, da ne vpliva način, kako je bila podana 

diagnoza. Kljub temu da so nekateri starši imeli zelo slabo izkušnjo glede spoštljivosti in 

strokovnosti zdravstvenih delavcev pri podajanju diagnoze, to po njihovem mnenju ni 

bistveno vplivalo na sprejemanja otrokove drugačnosti. Vseeno pa nekateri starši pravijo, da 

je grobost strokovnjakov pripomogla k temu, da so imeli otroka še rajši, hoteli so ga bolj 

zaščititi. V dveh primerih pa je odziv strokovnjakov negativno vplival na starše in jim 

povzročil nepotrebne strahove in skrbi.  

Tretje raziskovalno vprašanje je bilo namenjeno odkrivanju zadovoljstva staršev glede oskrbe, 

podpore, ki so je bili deležni v porodnišnici. Pri tem vprašanju smo lahko razbrali, da je bila 

oskrba različna, ter da je bil v zadnjih letih na področju zagotavljanja samostojne sobe 

materam narejen korak naprej. Starši, ki so rodili otroka pred 33 in 13 leti so bili z oskrbo in 

možnostjo pogovora z zdravstvenimi delavci zelo nezadovoljni, medtem ko so matere, ki so 

otroka rodile pred 18, 9, 2 ter 1,5 leti, izkazale večje zadovoljstvo. Ker so matere omenjale 

tudi oskrbo na Pediatrični kliniki Ljubljana, kjer so, zaradi opravljanja dodatnih testov, kmalu 

po rojstvu preživele nekaj časa, smo izvedeli, da se razmere tam v zadnjih 13 letih niso 

bistveno spremenile. Matere izkazujejo nezadovoljstvo in žalost nad tem, da so ločene od 

otrok ter nastanjene v drugem delu stavbe. Na tem področju so prav gotovo potrebne velike 

spremembe.  

Prav tako je zaskrbljujoče dejstvo, da se v zadnjih letih dogaja, da naslednji dan po rojstvu 

otroka odpeljejo v drugo zdravstveno ustanovo, mati pa ostaja sama v porodnišnici. Zastavlja 

se vprašanje, ali je res nujno potrebno ločiti mater in otroka v teh prvih dneh življenja, ko je 

vez med njima tako velikega pomena. Trobisch (1999) navaja, da je za mater rojstvo otroka 

izjemen dogodek, prežet z različnimi občutji, prav tako pa je za otroka rojstvo težak prehod v 
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drugačno življenje, življenje zunaj matere. Kippley (2005) še dodaja, da je otrok devet 

mesecev živel v telesu svoje matere in sedaj potrebuje veliko stika z njo, mati naj ga ima 

veliko pri svojih prsih, ga drži v naročju, otrok naj posluša bitje njenega srca.  

Starši so ob tem vprašanju povedali tudi, da je najpomembnejša oseba zanje v teh trenutkih 

partner, ter da bi želeli, da jim je v porodnišnici zagotovljen mir, intimnost, prisotnost 

družine, želeli pa bi si tudi pomoči in pogovora z zdravstvenimi delavci ter možnost stika s 

starši s podobno izkušnjo.  

S četrtim raziskovalnim vprašanjem smo preverjali, koliko so bili starši informirani o DS, kje 

so dobili potrebne informacije. Odkrili smo, da je bila večina staršev pred rojstvom njihovega 

otroka slabo informirana o značilnostih oseb z DS. Dobro informirani so bili starši, ki so 

zaradi svoje poklicne poti bili v stiku s takimi osebami. Starši so nekaj informacij prejeli s 

strani zdravstvenih delavcev, večino odgovorov, ki so jih iskali, pa so poiskali kar sami s 

pomočjo raznih družbenih medijev in pa preko življenja z otrokom samim. Veliko se jih je 

vključilo tudi v društva, ki združujejo družine s podobnimi izkušnjami. Glede na to sklepamo, 

da bi bila za starše dobrodošla usmeritev, kam se lahko obrnejo za pomoč, in več informacij o 

sami diagnozi DS. Hkrati pa je pomembno, da se jim, kot pravi Pori (2012) in tudi nekateri 

drugi avtorji, ponudi možnost ponovnega pogovora z različnimi strokovnimi delavci, ter tudi 

izkušenimi prostovoljci.  

Peto raziskovalno vprašanje nam je dalo vpogled v potrebe staršev v prvih tednih življenja z 

otrokom doma. Ugotovili smo, da je za starše ta čas pogosto naporen, obremenjeni so s skrbjo 

za otroka ter z odnosi med družinskimi člani in širšim sorodstvom. V največji meri starša za 

otroka skrbita sama, pri čemer jima najpogosteje pomagajo stari starši ali starejši, že odrasli 

otrokovi sorojenci. Nekaj pomoči prejemajo tudi s strani zdravstvenega osebja in družin z 

otroki z DS. Glede na odgovore staršev smo lahko razbrali, da so pomoč s stani zdravstvenega 

osebja prejeli le v obliki rednih obiskov patronažne sestre. Mati, ki je rodila pred letom in pol, 

je sicer navedla, da so po rojstvu kar pogosto še hodili na preglede na Pediatrično kliniko 

Ljubljana, vendar pa na tem področju ostaja še veliko prostora za izboljšanje pomoči 

družinam. Prav tako bi starši potrebovali dobre usmeritve in podporo v času večjih prelomnic 

v prvih letih otrokovega življenja. Najpogostejše prelomnice so otrokova bolezen, ter vstop v 

šolo, vrtec. Prav tako bi morali biti v proces zgodnje obravnave dobro vključeni sorojenci, saj 

se morajo tudi oni soočiti s svojimi čustvi in postopoma sprejeti drugačnost brata/sestre. 

Novljan (2004) pa navaja, da si morajo sorojenci poleg konkretnih obremenitev in ovir zaradi 
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sorojenca z motnjo v duševnem razvoju na novo oblikovati tudi svoj položaj v družini in 

odnose z drugimi družinskimi člani.  

S šestim raziskovalnim vprašanjem smo pridobili podatke o tem, kje starši črpajo moč in 

upanje za življenje z otrokom z DS. Ugotovili smo, da so starši že sprejeli otrokovo 

drugačnost. Svoje otroke vidijo kot učljive in dobrega značaja, omenjajo pa tudi nekatere 

težave. Izkušnja, ki so jo doživeli oz. jo doživljajo, je za vse vprašane starše pozitivna, največ 

veselja in moči za nadaljnji trud pa jim prinašajo otrokovi napredki, mali koraki. Staršem, ki 

se znajdejo v podobni situaciji, predlagajo, naj vzamejo vsak dan posebej, naj ne hitijo in 

preveč zahtevajo od otroka, ter naj čim prej sprejmejo, česar ne morejo spremeniti, saj je tako 

lažje. Pravijo tudi, da je življenje s takim otrokom nekaj posebnega, saj te ta otrok na prav 

poseben način bogati in izpolnjuje.  

Ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo naše raziskave, nam kažejo zadovoljstvo staršev 

glede stikov s strokovnjaki, ki jim je sporočil otrokovo diagnozo ter oskrbe in informiranosti 

v prvih tednih po otrokovem rojstvu. Prav tako izražajo potrebe in želje staršev na teh 

področjih. Odpirajo se vprašanja, kako naj strokovnjaki komunicirajo s starši, kaj naj jim 

zagotovijo v času bivanja v porodnišnici in v prvih tednih po prihodu z otrokom domov, da se 

bo družina z otrokom z DS čutila kar se da močno in podkrepljeno, ter bo njihovo življenje 

čim bolj kvalitetno.  

Ključno spoznanje, do katerega smo prišli z našo raziskavo, je, da sicer obstajajo nekatera 

splošna pričakovanja staršev glede komunikacije s strokovnjaki ter oskrbe, ki naj bi je bili z  

njihove strani deležni, vendar pa so si starši med seboj tudi različni in določena rešitev 

nekomu odgovarja na njegove potrebe, drugemu pa ne. Tako lahko zaključimo, da ne obstaja 

ena sama rešitev, ki bi ustrezala vsem. Z gotovostjo pa vendar lahko prepoznamo nekatere 

nepravilnosti, ki so jih  kot take prepoznavali starši nekoč in tudi danes. 

V nadaljevanju tako navajamo nekatera splošna priporočila za komunikacijo med starši in 

strokovnjaki ter druga priporočila glede oskrbe družine v dneh po sporočeni diagnozi. 

Podajamo tudi seznam literature in neprofitnih organizacij, kamor se lahko starši otrok z DS 

obrnejo za pomoč in dodatne informacije. Na koncu pa še dodajamo zloženko, ki vsebuje 

spodbudne misli, ki so jih podali intervjuvani starši in lahko pomagajo staršem, ki so se znašli 

v podobni situaciji, okrepiti sprejemanje in ljubezen do otroka. 
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3.4.1. PRIPOROČILA ZA KOMUNIKACIJO MED STARŠI IN STROKOVNJAKI 

Kot smo videli, imajo starši nekatera pričakovanja in predstave o tem, na kakšen način naj bi 

strokovnjaki pristopili in podali otrokovo diagnozo. V nadaljevanju podajamo nekatera že 

oblikovana priporočila, kot jih navaja Skotko (2005a in 2005b), dopolnjujemo pa jih s 

priporočili, ki odgovarjajo na potrebe, ki so jih izrazili starši v naši raziskavi. Navajamo tudi 

nekaj predlogov, kako čim bolje pomagati družinam otroka z DS v času zgodnje obravnave, 

predvsem v času kmalu po otrokovem rojstvu. 

Tako raziskava, ki jo je opravil Skotko (2005a in 2005b), kot naša raziskava, sta pokazali, da 

morajo strokovnjaki nameniti pozornost naslednjim točkam:  

 Diagnozo naj sporoči zdravnik. On je najprimernejši za to nalogo. Vzame naj si dovolj 

časa, da odgovori na vprašanja staršev. Medicinske sestre, drugi specialisti, svetovalni 

delavci ali celo prostovoljci so premalo izobraženi in zato neprimerni za podajanje take 

diagnoze. Osebni zdravnik naj uskladi informacije z drugimi strokovnjaki ter jih staršem 

poda v celoti.  

 Diagnozo naj sporočijo materi takoj, ko je mogoče. Čakanje in negotovost mater ubija, 

izogibanje zdravnikov in čas tišine, ki nastane po rojstvu otroka, spravlja mater v strah in 

obup. Prav tako pa je neprimerno tudi sporočanje diagnoze, ko matere še niso oskrbeli po 

porodu.  

 Diagnozo naj, če je le mogoče, sporočijo obema staršema istočasno. V primeru, ko oče ni 

navzoč, naj zdravnik po očetovem prihodu (vrnitvi) v bolnišnico še enkrat ponovi vse 

povedano obema staršema.  

 Ob sporočanju novice je potrebno zagotoviti staršem zasebnost. Zdravnik naj povabi 

starša v sobo brez obiskovalcev in drugih porodnic ali pa zdravnik prijazno prosi 

obiskovalce, da zapustijo sobo, v kateri leži mati.  

 Zdravnik naj se izraža v občutljivem jeziku. Staršema naj najprej čestita ob rojstvu otroka. 

Izrazi, kot so: »Žal mi je«, ali »Za vas imam slabo novico …«, niso primerni. Veliko 

mater poudarja, da rojstvo otroka z DS ni tragedija in ne sme biti tako predstavljeno. 

 Pri sporočanju diagnoze morajo biti podatki točni, resnični. Diagnoza naj bo podana 

realno in brez prikrivanja. poleg tega pa zdravnik ne sme pozabiti poudariti le težave, 

ampak tudi močna področja otrok z DS, poleg tega pa ne sme podajati lastnega mnenja in 

stališč do diagnoze.  
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 Zdravniki naj ponudijo staršem kontakte lokalnih skupin za pomoč staršem otrok z DS, v 

katerih se bodo lahko srečali s starši s podobno izkušnjo. 

 Po tem, ko je sporočena diagnoza staršem, naj bo materi omogočeno nadaljnje okrevanje v 

bolnišnici v zasebni sobi brez drugih porodnic. Po sprejetju novice namreč starše 

preplavljajo različni občutki in čustva. Moramo jim zagotoviti zasebnost, da lahko ta 

čustva svobodno izražajo, če to želijo.  

Skotko (2005a in 2005b) dodaja še spodnji priporočili: 

 Zdravniki naj se zavedajo trenutne realnosti in možnosti odraščanja otroka z DS. 

Informirani naj bodo o intelektualnem in socialnem potencialu otrok z DS. Matere 

poudarjajo, da biti v koraku z medicinsko in znanstveno literaturo ni dovolj. Zdravniki naj 

bodo izobraženi o celotnem razvoju otroka z DS in čim bolj kvalitetnih možnostih za 

življenje.  

 Staršem naj bo ponujen najnovejši tiskani material in literatura. Literatura naj vsebuje 

uravnotežen pogled na šibka in močna področja oseb z DS. Če v bolnišnici zaradi 

finančnega stanja ne zmorejo imeti primerne literature, naj staršem dajo seznam z 

navedenimi naslovi in avtorji primernih knjig, ki jim bodo pomagale razumeti DS. Prav 

tako si matere želijo, da jim zdravnik da seznam pomembnih informacij o zdravju 

njihovega novorojenčka z DS.  

Na podlagi naše raziskave pa so se pokazale tudi naslednje potrebe staršev:  

 Za rojenega otroka in mater naj bo odgovoren en zdravnik, ki podaja materi informacije in 

ju spremlja. Menjavanje zdravstvenega osebja je namreč lahko zelo naporno. 

 V porodnišnici naj bo materi ponujen pogovor in pomoč s strani tima strokovnjakov, ki 

vključuje pediatra, psihologa, fizioterapevta, specialnega pedagoga. 

 Zdravstveni delavci naj materam ponudijo strokovno pomoč pri dojenju. Pomoč naj bo 

usmerjena k temu, da se otrok čim prej začne dojiti pri materinih prsih, ne pa k črpanju 

materinega mleka in hranjenju po stekleniči. 

 Omogočeni naj bodo neomejeni obiski oz. stalna prisotnost partnerja in drugih sorojencev.  

 Matere in otroka naj nikdar ne ločijo v različne sobe ali celo različne ustanove, razen v 

primeru, ko je ogroženo življenje enega ali drugega.  
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 Zdravstveno osebje naj bo pozorno na potrebe staršev glede količine podanih informacij. 

Nekateri starši potrebujejo več miru in časa zase.  

 Staršem naj bo ponujeno in omogočeno srečanje z drugimi starši z otrokom z DS v času, 

ko sta mati in otrok še v porodnišnici. Vendar srečanje ne sme biti vsiljeno.  

 Staršem naj ponudijo kontakt nekoga, ki jim bo znal pomagati s konkretnimi 

informacijami o njihovih pravicah (starševski dodatki, pregledi pri različnih 

strokovnjakih, različne olajšave ipd ...). 

 Staršem naj nazorno predstavijo rokovanje z otrokom. 

3.4.2. PODAJANJE DIAGNOZE PRED ROJSTVOM 

Dodajam še priporočila o tem, kako naj zdravniki povedo informacijo o diagnozi DS pred 

otrokovim rojstvom. Priporočila je oblikoval Skotko (2005c) glede na odzive mater, ki jih je 

zajel v svoji raziskavi: 

 Rezultati trojnega skrining testa naj bodo predstavljeni kot ocena tveganja, ne pa kot 

pozitivni ali negativni rezultat. Veliko mater razume trojni skrining test kot vse ali nič, 

tudi potem ko jim zdravnik poda rezultat.  

 Vrednosti rezultatov naj bodo predstavljene v takem jeziku, da jih lahko razume vsaka 

mati. Matere tudi zahtevajo, da je DS predstavljen po opravljenem skrining testu, ne pa 

šele, ko čakajo na rezultate amniocinteze ali biopsije horionskih resic.  

 Če je le mogoče, naj strokovnjak rezultate amniocinteze ali biopsije horionskih resic pove 

osebno in v prisotnosti obeh staršev. Če mora zdravnik, ker ne gre drugače, rezultate 

posredovati prek telefona, naj staršema zagotovi čimprejšnji osebni obisk v ambulanti.  

 Pri podajanju diagnoze DS naj strokovnjak uporablja sočuten jezik. Matere želijo, da 

zdravniki ne uporabljajo fraz, kot so: »Žal mi je,« ali »Na žalost imam slabe novice …«. 

Poleg tega je nedopustno, da so nekateri zdravniki v letu 1997 pri podajanju diagnoze DS 

materam še uporabljali besedo mongoloid.  

 Strokovnjaki naj značilnosti DS predstavijo stvarno, občutljivo in točno.  

 Staršem bi morali ponuditi aktualne informacije o DS. Matere želijo informacije o skrbi za 

otrokovo zdravje in zgodbe staršev, ki prikazujejo potencial in sposobnosti otrok z DS. 

 Staršem naj bodo posredovani kontakti lokalnih skupin za pomoč otrokom z DS in 

njihovim staršem.  
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3.4.3. PRIPOROČENA LITERATURA ZA STARŠE OTROK Z DS 

V naši raziskavi smo ugotovili, da starši informacije o downovem sindromu velikokrat iščejo 

sami. Da bi jim bilo olajšano iskanje dobrih virov, tukaj navajamo nekaj literature, v kateri 

lahko najdejo odgovore na marsikatero njihovo vprašanje.  

 Coulter Danner, S. in Cerutti, E. R.:Nursing your baby with Down syndrome. 

 Cunningham, C.: Down syndrome : an introduction for parents and carers. 

 Cunningham, C.: Poskušajmo razumeti Downov sindrom. 

 D.C. Van Dyke in drugi: Medical and surgical care for children with Down syndrome: a 

guide for parents.  

 Halder, C.: Otrok z Downovim sindromom. 

 Hierl. K in drugi: Srčne napake pri otrocih z Downovim sindromom. 

 Kraljić, H.: Imam downov sindrom. 

 Lehman, D.: Dagmar: dolga pot dozorevanja in spoznavanja matere in njenega 

mongoloidnega otroka, ki je danes samozavesten človek, poln veselja do življenja. 

 Maryanne, B.: Fine motor skills in children with Down syndrome: a guide for parents and 

professionals.  

 Mills, S.: Downov sindrom: vodič za starše novorojenih otrok. 

 Stray-Gundersen, K.: Babies with Down syndrome: a new parents guide.  
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3.4.4. SEZNAM NEPROFITNIH ORGANIZACIJ ZA POMOČ DRUŽINAM OTROKA 

Z DS 

Starši, ki se znajdejo v težki življenjski preizkušnji, si pogosto želijo stika z družinami v 

podobni situaciji. Če še niso imeli stika z ljudmi s posebnimi potrebami, največkrat ne vedo, 

kam naj se obrnejo. Na tem mestu torej navajajo nekaj neprofitnih organizacij, ki omogočajo 

staršem druženje z družinami v podobni situaciji, ter nudijo pogovor in druge vrste pomoči.  

 Zveza Sožitje, zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije. 

 Downov sindrom Slovenija, društvo za kakovostno življenje ljudi z downovim 

sindromom. 

 Študijsko raziskovalni center za družino (ŠRCD), skupina za starše otrok s posebnimi 

potrebami 

 Barka, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 

 Gibanje Vera in luč, mednarodno duhovno gibanje skupin oseb z motnjami v duševnem 

razvoju, njihovih staršev in prijateljev, zlasti mladih   
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4 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo ugotovili, da starše novica o tem, da ima otrok DS, preseneti in jih 

šokira. Po sporočeni diagnozi se pojavijo različne potrebe na področju pridobivanja 

informacij; komunikacije s strokovnjaki; pogojih bivanja v porodnišnici. Starši imajo 

določene predstave o tem, na kakšen način in v kakšnih okoliščinah bi morali strokovnjaki 

podati otrokovo diagnozo.  

Iz pogovorov s starši smo razbrali, da so v nekaterih primerih njihova pričakovanja 

izpolnjena, v drugih pa ne. Opazili smo, da je bil v zadnjih letih narejen korak naprej, vendar 

se še vedno dogaja, da starši niso zadovoljni s pristopom strokovnjakov. Kljub priporočilom, 

ki že obstajajo glede sporočanja novice o otrokovih razvojnih motnjah, se strokovnjaki po njih 

ne ravnajo. Zastavlja se nam vprašanje, ali strokovnjaki s priporočili niso seznanjeni ali jih 

zavestno kršijo.  

Na področju sporočanja ´slabe novice´ bodo gotovo vedno možne izboljšave. Menimo, da bi 

morali zdravstveni delavci že v času študija več pozornosti nameniti tej temi. Za starše je 

resnično zelo velikega pomena, na kakšen način strokovnjaki pristopajo do njih v teh 

občutljivih trenutkih. Slabe izkušnje jim ostanejo še dolgo v spominu. Negativen prvi stik s 

strokovnjaki vpliva na kasnejše stike z drugimi strokovnjaki. Če starši ne zmorejo zaupati 

strokovnjakom, se poslabša sodelovanje z njimi, to pa vpliva na kakovost zgodnje obravnave. 

Kot smo videli v naši raziskavi, starši potrebujejo največ pomoči prav v začetku, kmalu po 

rojstvu otroka. V tem obdobju so tudi sami še zmedeni, niso še sprejeli, da je njihov otrok 

drugačen, na novo se postavlja družinski ritem. Starši potrebujejo pomoč tako na področju 

skrbi za otroka, kot tudi pri predelovanju svojih čustev in stisk. Prav tu pa se pojavljajo vrzeli. 

Družine so, razen rednih obiskov patronažne sestre, prvi mesec prepuščene same sebi. Tudi 

kasneje se večinoma le počasi vzpostavijo specialistične obravnave otroka, medtem ko je za 

starše še slabše poskrbljeno. Potreba po strokovni pomoči v prvih tednih po otrokovem 

rojstvu ostaja še vedno le delno oz. neizpolnjena. 

Spodbudno je, da se v zadnjih letih vedno več govori o čim prejšnji zgodnji obravnavi, upamo 

pa, da bo prišlo v naslednjih letih do vidnih izboljšav tudi na terenu. 
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5. PRILOGE 

5.1. PRILOGA 1: ZGIBANKA ZA STARŠE 
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5.2. PRILOGA 2: DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU 

Osnovno vprašanje Vprašanja v pomoč 

Kako je potekala nosečnost pri vaši 

hčerki/sinu z DS? 

Katera nosečnost zapovrstjo je bila? 

Ste otroka načrtovali ali vas je presenetil? 

Občutki, veselje, skrbi v času nosečnosti? 

Kako ste se pripravljali na rojstvo? 

Ste v času nosečnosti razmišljali o možnosti, da bo vaš otrok 

drugačen? 

Kako ocenjujete zgodnje stike s 

strokovnjakom, ki vam je podal 

otrokovo diagnozo? 

 

Kdo in na kakšen način vam je sporočil, da ima vaš otrok 

posebnosti v razvoju? 

Kdaj in kje ste izvedeli za diagnozo? 

Se spomnite besed, s katerimi so vam to sporočili? Kaj 

vse je bilo povedano? 

Lahko bolj podrobno opišete ta dogodek? 

So bili prisotni kakšni moteči dejavniki, ki so še oteževali 

situacijo? 

Ko gledate nazaj, kaj menite, je bilo dobro in kaj ne?  

Vam je ustrezal način sporočanja diagnoze? 

Kdo je sporočil diagnozo očetu in kako se je odzval? 

Kako ocenjujete odnos strokovnjakov do vas? 

Kako bi morali strokovnjaki komunicirati s starši, da bi 

jim olajšali začetni šok? 

Kako ocenjujete oskrbo, 

podporo, ki ste je bili deležni v 

prvih dneh po otrokovem 

rojstvu, ko ste bili še v 

porodnišnici? 

Ste bili v porodnišnici deležni posebne oskrbe, pozornosti 

strokovnjakov? 

Kako dostopni so bili strokovnjaki za pogovor? Ste si tega 

sploh želeli? 

Katera oseba je bila v tem času za vas najbolj pomembna? 

Na koga ste se najbolj obračali? 

Kaj starši v času po sporočeni diagnozi resnično 

potrebujete? 

Imate kakšen predlog, kako bi lahko izboljšali podporo v 

prvih urah, dneh po sporočeni diagnozi? 

Kako ocenjujete informacije, ki ste Koliko ste vedeli o diagnozi DS, preden so vam povedali, 
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jih prejeli pred odhodom iz 

porodnišnice? 

da ima vaš otrok to razvojno motnjo? 

So se vam zastavljala kakšna vprašanja? 

Ste dobili potrebne odgovore? Od koga? 

So bile informacije po vašem mnenju zadostne, točne, 

objektivne? 

So vam dali kakšne posebne napotke, smernice pred 

odhodom iz porodnišnice? Kakšni so bili ti nasveti? 

Kako ocenjujete podporo, ki ste je 

bili deležni v prvih dneh, tednih 

življenja z otrokom doma?  

 

Kako je potekalo življenje, ko ste prišli z otrokom 

domov? Ste se znašli pred kakšnimi težavami? 

Ste imeli dovolj znanja in podpore? Ste se čutili dovolj 

močne, da boste lahko skrbeli za svojega otroka? 

Kje ste našli potrebne informacije, pomoč? 

Ste kaj pogrešali? Kaj bi takrat potrebovali, pa niste imeli?  

Kje vidite pomanjkljivosti glede zgodnje oskrbe družine z 

otrokom z DS? 

Kaj ste pogrešali in kaj predlagate kot izboljšave? 

Katere so bile glavne prelomnice v prvih letih otrokovega 

življenja? Ste takrat našli potrebno podporo, ki ste jo 

potrebovali? 

Kje črpate moč, upanje, spodbudo 

za življenje z otrokom z DS in kaj 

želite, da bi vam še bilo ponujeno 

na tem področju? 

Nam zaupate nekaj veselih trenutkov z vašim otrokom? 

Kako na otrokovo drugačnost gledate danes? 

Kaj vam je ta izkušnja prinesla v življenje? 

Katere besede bi namenili kot spodbudo staršem, ki se 

soočajo s podobno situacijo? 
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5.3. PRILOGA 3: ZAPIS INTERVJUJEV 

INTERVJU ŠT. 1 

Se lahko na kratko predstavite? Starost, število otrok, nekaj besed o vaši družini, otrocih. 

Mati: Smo štiričlanska družina z dvema hčerama, Jano in Katjo. Jana s posebnimi potrebami, downovim 

sindromom – trisomija 21,  ravnokar dopolnila 33 let. Druga hči je stara 29 let in živi v Ljubljani, dokončuje 

študij in je zaposlena. Jaz sem stara 56 let, mož pa 59. 

Kako je potekala nosečnost pri vaši hčerki? 

Mati: Normalno, čisto normalno. Ne pri prvi ne pri drugi se nisem veliko zredila. Jana je imela tri kilograme in 

še nekaj. Nosečnost je potekala brez kakšnih težav. Otroke sva si od vedno želela, zato sva tudi z veseljem 

pričakovala rojstvo. Predvsem sva bila vesela in naju stvari niso vznemirjale.  

Kako si doživljala nosečnost, kakšni posebni občutki? 

Mati: Obe sta bili v trebuhu zelo živahni, tako da je bilo zelo lepo. Lepo. Vedeli smo. Pri drugi smo vedli, da je 

punčka, ker sem šla delat amniocintezo. Danes bi jo ne, sigurno ne. Takrat sem bila nepoučena. Naredila sem jo, 

ker je ginekologinja predlagala zaradi prve nosečnosti. Noben mi pa ni povedal, da je takšna verjetnost splava. 

Če bi to vedela, ne bi pristala na to. Povedo ti samo tisto, kar oni hočejo. 

Oče: Bili smo nevešči, neuki. Narediš, kar ti predlagajo. Si pohleven, narediš, kar rečejo. Nismo pa razmišljali, 

da bi bila lahko kašna nevarnost. Še manj pa, da otroka ne bi obdržali, tudi če bi se pokazale kakšne 

nepravilnosti. Bilo je bolj kot neka samopotrditev sebi, zakoncema, družini sedaj že z Jano.  

Mati: Mogoče tudi zato, da lažje prestajaš nosečnost potem. Ampak tako ali tako si ne predstavljam, kako bi 

lahko katera mama takrat naredila splav, ker jaz sem delala amniocintezo v tako visoki nosečnosti, da sem otroka 

že čutila, otrok je že brcal. Ko zdaj gledam nazaj, tako neuko. 

Oče: Mlad si, nepodkovan, poslušaš, zaupaš, si še malo pod prejšnjim stresom. Saj sprejmeš karkoli se rodi, 

čeprav je s posebnimi potrebami, ampak človek le čuti v sebi nekaj, kot da hočeš biti prepričan.  

Mati: Podležeš. Danes nebi. Je bila grda izkušnja. In tudi drugim mama bi priporočala, da tega ne delajo. Sploh 

če mislijo otroka obdržati.  

Ste v času nosečnosti razmišljali o možnosti, da bo vaš otrok drugačen? 

Mati: Ne, nikoli, sploh nikoli. Niti poznali nismo nobenega takega otroka z downovim sindromom. Nič, nič, nič. 

Na vasi je bila ena punca, ki ima drugo okvaro, ni govorila, bolj pozno hodila. To je bila edina oseba, ki si jo 

nekako videl. Sicer pa nisva imela stika, nismo imeli tega ne v sorodu, ne vem. Nismo se gibali v takih krogih, 

kjer bi kdorkoli imel težave z otroki. 

Oče: In potem niti ne razmišljaš, da se lahko tebi kaj takega zgodi. Niti na kraj pameti ti ne pade. Potem si res 

presenečen, ko se kaj takega naredi.  

Kako, kdaj ste zvedeli, da ima vaš otrok posebnosti v razvoju? Na kakšen način? 

Mati: Zelo grd.  

Oče: Slaba izkušnja je bila. 

Mati: Prišel je zdravnik, je rekel: »Dajte ji injekcijo.« Mislil je mene. Sem se spraševala, kako, da Jane nisem 

videla tam v tisti posteljici. So zgleda oni delali preiskave. Takrat ni bilo tako, da je bil otrok zraven, si ga lahko 

samo videl tam skozi tisto šipo, ampak nje ni bilo tam. Potem je prišla sestra in je rekla: »Gospa, a vi veste, 

imate punčko, ki ne bo ne hodila, ne govorila, ne bo nič.« Sem jo vprašala, da kako ne. In je rekla, da tako je. Je 
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rekla: »Poglejte, če dobite nekoga, ki ima take oči, bomo razumeli.« Potem ni rekla nič več. Tako kot da bi se 

norca delal iz mene, se mi zdi zdaj, ko razmišljam za nazaj. Pa sem rekla: »Kakšne oči ima?« Potem so jo 

pripeljali. Ona je bila zelo lep otrok. Luštna. V sobi nas je bilo veliko, vsi so jo gledali, kako je luštna, 

simpatična. Tisto je bila sestra, ki je tako grobo govorila, zdravnik je prišel in rekel, naj mi dajo injekcijo za 

pomiritev in to je to. Potem me je pa zdravnica povabila. Je Jano slekla in mi pokazala. Je pa rekla, da niso 

sigurni. Je rekla, da ima znake, mi povedala katere, rekla je, da so nakazani, ampak niso pa sigurni. Povedala je, 

da bomo naredili še raziskave v Ljubljani in to je to. Imela je srčno napako, kar je del značilnosti – šum na srcu, 

ki pa je v enem letu izginil in potem ni bilo nič več, ne duha ne sluha o tem. In še s takim grdim pristopom so mi 

rekli, da ko pridemo domov, ne sme deklica imeti nobenega obiska, nihče je ne sme pogledat, ker bo dovzetna za 

vse bolezni, ves čas bo bolna. V resnici pa ima še danes prazno kartoteko in ni bila nič bolna. 

Oče: Samo moraš tudi to povedati, da si ti tudi tako dolgo dojila deklico, da je tudi to očitno pomagalo. Sedaj ne 

gre nikoli k zdravniku, nje noben zdravnik ne pozna, ker ni bila nikoli bolna. Samo gledaš, ona je bila 

obvarovana vseh bolezni, to se samo čudiš lahko.  

Mati: Ja in še te besede, da ne bo nikoli govorila, nikoli hodila, ko samo debelo gledaš. V resnici to ni res. Ko bi 

lahko imela kakšno predavanje za starše, bi jim želela povedati, da so zelo pomembni prvi stiki z življenjem, 

prva leta, prvih pet, šest let je najpomembnejših pri tem otroku. Ko je bila stara ne vem koliko mesecev, smo bili 

v Ljubljani, da so naredili še tisto krvno sliko. Je pa rekel tisti zdravnik, da bi bila nadpovprečno inteligentna, če 

nebi bilo to. In pa je reku, tega še zdaj ne razumem, da jo je oplazil sindrom. 

Oče: Ja, tako je reku, kaj je mislil pa… Znaki vsekakor so. 

Mati: To je bil en zdravnik, ko smo bili v Ljubljani in dobili točno potrditev diagnoze. Res je, da so zelo velike, 

grozne razlike med temi otroki z downovim sindromom. Ogromne.  

Kdo vse je bil prisoten, ko so vam v porodnišnici povedali za sum na diagnozo? 

Mati: Ja, to so meni povedali tam v sobi, v pričo vseh drugih mamic, ki so tudi rodile.  

Kako ocenjujete odnos strokovnjakov do vas ob tem dogodku? So vas pomilovali, bili grobi, nestrokovni, 

delili kakšne nasvete…? 

Mati: Ja, tako kot sem že povedala. Bili so grobi, nespoštljivi, so me nekako zasmehovali. In pa povedali so mi 

čisto neresnične stvari. Ker ne vem, zgleda da tudi oni niso še vedeli, so bili to zgleda šele začetki. Jaz nisem 

upoštevala zdravniških nasvetov. Sem bila zelo puntarca. Recimo, oni so rekli, da ne sme nihče na obisk, jaz sem 

vse vabila na obisk. 

Menite, da je odnos strokovnjakov do vas vplival na vaše prejemanje otrokove diagnoze? Kako? 

Mati: Ne, ne, to ne. 

Oče: Ja, vplivali je. Pozitivno. Še bolj sva imela rada tega otroka.  

Ste se imeli možnost s kom pogovoriti? Ste bili po tem prepuščeni sami sebi ali ste imeli kakšno podporo v 

naslednjih urah? 

Mati: Ne, ne. To so mi povedal, kar sem prej rekla. Potem pa se ni z mano nihče več posebej ukvarjal.  

Kdo je sporočil novico vam (otrokovemu očetu) in kako ste se odzvali, o čem razmišljali?  

Oče: Jano sva takoj sprejela. No, sigurno, da je bil na začetku šok. Svoj razum ovekovečit, da sprejme, da se je 

sploh tebi zgodilo kaj takega. Ko sem jaz šel domov iz porodnišnice, ko so mi to povedali, jaz sem samo molil, 

da nebi bilo res. Sem se prepričeval, da je napaka, kako se je to ravno meni zgodilo. Na koncu, ko čas preteče, 



Krnc Sabina; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 130 – 

sprejmeš, izhajaš iz nekih duhovnih notranjih vrlin in vidiš, da je to tvoje, sprejmeš in moraš peljat naprej. In 

potem, ko otrok postaja starejši, vidiš, da so tudi napredki, in potem poskušaš narediti iz dneva čim več.  

Koliko ste vedeli o diagnozi DS preden so vam povedali, da ima vaš otrok to razvojno motnjo? 

Mati: Nič nisva vedela. Še nikoli nisva slišala za to, tudi nobenega poznala. 

So se vam zastavljala vprašanja? Katera? 

Oče: Mi na začetku nismo neki razglabljali, se spraševali, raziskovali. Nismo komplicirali. Nismo kot nekateri, 

ki iščejo in vozijo povsod naokrog. Sva tudi slišala, naj peljeva sem in tja, pa h kakšnim zdravilcem in podobno, 

ampak midva nisva za to. Sva sprejela.  

Ste dobili potrebne odgovore, kdo vam jih je dal, v kolikem času? 

Mati: Nisem niti spraševala. Nisem pa tudi nič vedela. Nič, nič, nič. Vse sem morala še sama odkriti. Mi smo 

potem sami sproti iskali in se učili. Pravzaprav naša šola je bila šola na njej sami. Rekla sva tako, midva bova 

maksimalno vložila vanjo. Tudi ko so jo sprejeli v šolo, sem rekla, da vem, da ne bo vsega dokončala, ker sem 

videla da matematika in nekatere stvari ji ne gredo, vendar želim, da napreduje, kolikor je le mogoče.  

Kako dolgo ste z otrokom ostali v porodnišnici? 

Mati: Notri sva ostali normalno, tri dni kot druge mamice in otroci.  

Ste bili deležni posebne oskrbe, pozornosti strokovnjakov? 

Mati: Ne, ne, nič.  

Kako dostopni so bili strokovnjaki za pogovor?  Ste si tega sploh želeli? 

Mati: Ne, sploh si nisem želela nobenega pogovora z njimi. Ker so mi na začetku tako grdo povedali, nisem 

imela niti želje se s kom pogovarjati. Ker od zdravstvenega osebja pričakuješ nek normalen pristop in ker ga 

nisem dobila, nisem iskala nič več. Mene je to blokiralo, ker so mi tako rekli.  

So vam dali kakšne posebne napotke, smernice pred odhodom domov? Kakšni so bili ti nasveti….? 

Mati: Ne. Samo povedali so nama, da bomo morali še na pregled v Ljubljano. Drugače pa nič. Samo plavaj. Sem 

pa potem, ko smo prišli domov, bila taka, da sem želela vse sama odkriti. In se tudi prepričati, če je res to, kar so 

rekli – da ne bo ne govorila, ne hodila.  

Katera oseba je bila v tem času za vas najbolj pomembna? Na koga ste se največ obračali? Je bila ta oseba 

po vašem mnenju dovolj usposobljena za nudenje pomoči, ki ste jo potrebovali? 

Mati: Ne vem, midva sva najbolj oba skupi držala. Zlo. Tudi če so bili kakšni ljudje od zunaj, ki so nama kaj 

čudnega rekli, sva midva vedno bolj skupi držala. In pa moja mama, ja. Ona nama je zelo pomagala.  

Oče: Ja, medtem, ko moja mama pa ni mogla sprejet. Ona je pa hotela, da se ločiva. Ne vem, a je bila že tudi 

sicer ljubosumna, ali pa je krivila ženo, da imava takega otroka.  

Mati: Medtem ko midva se pa nikoli nisva spraševala, a je kdo od naju kriv ali pa da bi krivila drugega. Nikoli.  

Oče: Ampak, bolj ko so hodili po nama, bolj sva držala skupaj, bolj sva bila močna. No, saj začetki so bili res 

hudi, ker nisi res imel nikogar.  

Mati: Nisi poznal nikogar, da bi vedel, da lahko pa tak otrok tudi hodi in tako. Ampak saj potem, ko si videl 

napredke, je bilo lažje.  

Kako je potekalo življenje v prvih dneh po prihodu domov? 

Mati: Ma se mi zdi, da smo se kar znašli. Moja mama mi je pomagala in je šlo. 

Oče: Tut ko si vidu, da otrok napreduje.  

Mati: Ja, Jana je pri enem letu hodila. Bila brez plenic, lulala in kakala v kahlico prej kot druga hčerka.  
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Ste se znašli pred kakšnimi težavami? Katerimi? 

Mati: Edino kat je bilo, sva morali vsak mesec hoditi na kontrolo srca 50 km daleč v bolnico. Ob petih zjutraj 

smo vstali, šli, potem smo tam čakali 3, 4 ure v čakalnici, in ko smo končno prišli na vrsto, je bila diagnoza: 

´Zaradi nemirnosti deklice nismo mogli ugotoviti.´ To smo šli par mesecev, potem sem se razjezila in sem rekla 

lokalnemu zdravniku, da če hočejo, naj jo pogledajo tu, sicer pa nič.  

Oče: Nihče te ni prej vzel. Seveda je bil otrok nemiren od vožnje in čakanja. 

Mati: Tri ure tam v tisti čakalnici, še sedaj jo vidim. No, jaz sem taka, da če vidim, da je za dobro otroka, si 

upam reči in naredit red. No in jo je pregledal domači zdravnik in šum je izginil. Po enem letu nič več.  

Oče: No, saj to ne spada sem, ni bilo na začetku, pa vseeno povem. Kasneje se je pojavila slabovidnost, ampak 

tudi to je potem nekako kar izginilo in sedaj bere tisti najmanjši tisk, ki ga jaz še z očali ne vidim. No, ti dve 

stvari sta kar izginili. Ne moreš verjet. Jaz pravim, da to so pa druge dimenzije.  

Ali ste se, ko ste prišli iz porodnišnice, čutili dovolj podprte, močne, da boste zmogli skrbeti za hčerko? 

Mati: Midva sva skrbela za njo tako, kot da ni nič. Pač vzgajala sva jo tako, kot bi vsakega. Samo da sva še 

veliko več vlagala vanjo.  

Oče: Ja, na začetku je edino bila bolj mlahava in jo je bilo kar malo nerodno voziti v vozičku, ko so že vsi po 

vasi govorili o tem, da je z našo Jano pa nekaj narobe. 

Mati: Ampak vseeno smo jo vozili.  

Oče: Potem sva jo res vozila, nosila v nahrbtniku in je bila povsod z nami. Nisva je skrivala, povsod je bila z 

nami. Jaz nisem veliko razmišljal o odzivih ljudi.  

Mati: Pri teh otrocih je tako, da je zelo vidno, ker imajo jezik ven. Ampak jaz ti povem, da se vse da narediti z 

dresuro. Pred ljudmi nismo nikoli tega govorili, ampak sem samo pomigala z ustnicami in je že vedla, zakaj se 

gre. Doma smo pa stalno ponavljali, opozarjali. In danes ga ne stegne več jezička ven. Najbolj se ji je poznalo do 

enega leta, ko še ni razumela. Ali pa ko je bila bolna in so mišice popustile.  

Oče: Ampak mi smo to sami nagruntali. Ni bilo nobene pomoči. Smo sami. 

Mati: Smo ogromno vlagali, ampak smo delali z njo tako kot s Katjo.  

Oče: Življenje te izuči, vse sproti vidiš. In če znaš malo gledati v naravi, malo v družini, malo v drugih stvareh, 

lahko pelješ sam brez kakšne velike pomoči. Seveda smo mi tudi dali svoje skozi. Je hodila v VDC, v vrtec, 

malo šolo. Velikih izkušenj s strokovnjaki nimava. Takrat niti ni bilo toliko tega. Edine izkušnje kar jih imava, 

jih imava iz šole, VDC-ja. Za naju so bili strokovnjaki samo s tega vidika. No, saj so nam v začetku navrgli 

nekaj stvari, na tistih dveh seminarjih, ko sva bila, ampak jaz tega nisem nikoli tako vzel za svoje. Kaj pa vem, 

saj lahko da so bile tudi pametne stvari, ampak jaz sem bolj s tega krščanskega vidika gledal, skozi Božjo 

previdnost, kar te navdihne in tako.  

Mati: Vsak od nas je samosvoj. Mi smo za vsako od naših hčera vzeli drugačno taktiko. Pa ne zato, ker je Jana s 

posebnimi potrebami, ampak ker je tak karakter. Starš mora imeti to psihologijo do otroka. In pa starš mora imeti 

občutek, do katere mere iti. Jaz je ne bom urila matematiko do onemoglosti, če ji ne gre. Bova pa odkrivali 

države in kraje.  

Če prav razumem, niste iskali neke pomoči, odgovorov na morebitna vprašanja pri strokovnjakih, ampak 

sta bolj delala po svojem občutku? 

Oče: Ne, midva nisva iskala kakšne pomoči pri strokovnjakih. Nekako nisva bila taka, da bi želela letati od 

enega strokovnjaka k drugemu ali pa iskati druga mnenja.  
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Mati: Ja, nekako sva delala tako kot sva znala. Sproti sva se učila in delala po svoji pameti. Sem pa seveda tudi 

iskala odgovore, kaj prebrala. Edino kar je bilo tako iz strokovnega vidika, smo šli nekajkrat na ena predavanja, 

ki jih je vodila Zveza Sožitje.  

Oče: Ja, samo to meni ni nekaj veliko daoa. Saj znajo nekaj povedati ti strokovnjaki, psihologi, ampak jaz imam 

že od vedno nek tak odpor do njih. Se mi zdi, da je vse tako nekako preveč teoretično, in da hočejo dat nek 

recept. Ne vem, saj je dobro, če komu pomagajo, ampak jaz nisem za to. Jaz bolj črpam iz  narave in na tak način 

skušam pomagat otroku, bolj naravno.  

Mati: Ja, in pa še peljal so nas v Črno. Takrat je imela Jana kakšno leto in pol in bila sem ponovno noseča. Je bil 

en dvodnevni seminar. Sploh ne vem več, kdo nama je za to povedal. So rekli, naj greva, da bova lažje sprejela 

in tako. In smo v okviru tega seminarja šli tudi v zavod na Črni in tam so bili tako ubogi otroci. To me je bila pa 

groza. Ne vem, kaj so hoteli s tem doseč, ampak nobenim staršem ne priporočam, da bi šli to.  

Oče: Ja, res. To si bil prav hendikepiran. Čeprav po eni strani, ko si jih videl, si bil pa še nekako pomirjen, da je 

tvoj tak kot je, da že hodi. Je bilo pa težko videt. Še danes ne vem, kaj so hoteli s tem. Mogoče pripravit nas na 

življenje, ne vem.   

So bile kakšne prelomnice v prvih letih otrokovega življenja, ko ste se počutili šibki in ste potrebovali 

pomoč? Kako ste se takrat spoprijemali s stresom, katere strategije ste uporabljali? Ste iskali zunanjo 

pomoč in ali ste je bili deležni? 

Mati: Najhujše je bilo obdobje, ko je morala Jana v šolo. Najbolj hudo je bilo to, ker se je tu ravno odpirala šola 

s prilagojenim programom. Imeli so dva oddelka. Enega za tiste, ki so se učili brat, pisat in tako naprej, ki je bil 

polen. In enega za take, ki so se plazili. In Jano so hoteli dati k tistim, ki so se plazili, so imeli večje težave. Jaz 

pa sem bila taka, da sem hotela vse videt in vedet, kam bo šla in sem rekla, da je ne dam v tisto skupino. Moj 

otrok je poznal črke, številke in vse in ga nisem hotela dat k tistim, ki se plazijo. Zelo sva se pogajale z 

ravnateljico in sem rekla, da če je ne vzamejo v to skupino, bom pa pustila službo in jo vozila v sosednje mesto 

50 kilometrov stran. No, potem je ravnateljica po velikih mukah le popustila in rekla, da jo vzame poskusno. 

Problem je bil pač v številu, ker je ministrstvo tako predpisalo.  

Jo je vzela v razred in po pol leta se mi je prišla osebno opravičit. Jaz sem ji rekla, da vem, da ona ne bo nikoli 

zdravnica ali pa imela kakšen tak poklic, ampak da želim, da se vse tisto, kar sva midva vložila in naredila, 

nadgrajuje in ohranja. Mislim, da če nebi bili tako vztrajni, ne bi bilo tako, kot je sedaj.  

Oče: Ja, takrat jih še ni bilo toliko, so bili šele zametki. Je bila tista miselnost, da ti otroci z downovim 

sindromom ne morejo, ne znajo, se lahko plazijo, igrajo s kockami. To je bila takrat še tabu tema.  

Mati: Ja, mi smo orali ledino. Druga runda, ki je prišla, ni bilo več težav. Se jih je nekaj let za našo veliko rodilo. 

Zanimivo, ne vem. No, druga stvar, ki je bila težka, je bil pa čas, ko je bila Katja v puberteti. Bilo je obdobje, ko 

ni hotela o tem govoriti, ni hotela, da bi šla Jana z nami v družbo, da bi jo videle njene kolegice. Ne da je ni 

marala doma, ampak v družbi ji je pa bilo neprijetno. To je bilo za nas eno mučno obdobje, ampak sva rekla, da 

je ne bova silila, ampak da morava počakat in bo prišel čas, ko bo spoznala. Ja, kaj je pa sedaj? Onidve sta tako 

povezani. Katja vzame Jano za cel teden v Ljubljano, vsi jo poznajo, naredijo piknik, ko pride. In tudi njen fant 

jo je tako sprejel, vedno dobi Jana darilo. In kar se tiče okolice, jo je zelo lepo sprejela.  

Kaj bi predlagali, kako naj bi se strokovnjaki vedli, komunicirali s starši, da bi jim olajšali začetni šok? 

Mati: Mislim, da bi morali to narediti z zelo velikim občutkom. Ne staršem podati tiste krute, najslabše stvari, ki 

se ti lahko zgodijo, ne glede na to, a se potem bodo ali pa ne bodo zgodile. Delat bi morali s takim občutkom, kot 
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da se njim to zgodi, kot da to doživljajo na lastni koži. Tako kot bi želeli, da bi njim to drugi povedali. Ker to je 

travma, dobesedno.  

Oče: Mislim podobno. Prav je, da rečejo kaj, da ti povedo in da te potem tudi spremljajo. Sicer, ko sva bila 

midva v tej situaciji, še ni bilo tega, teh možnosti, je bilo vse še v povojih. Ja, ta povezava s strokovnjaki ni 

zanemarljiva, vsekakor ne. Ni pa za vsako ceno, da bi tekal sem in tja in iskal 10 različnih mnenj, ker potem 

trpijo druge življenjske funkcije.  

Mati: In pa še ena stvar se mi zdi, da bi jo morali zelo poudariti. Diskretnost, ki je pa ni. To je lahko 20 ljudi v 

sobi in se kar govori. Isto velja v VDC-ju, kot pri drugih strokovnjakih. Nimajo občutka za to. Jaz sem to 

velikokrat poudarila. Tudi če se na primer v VDC-ju nekaj zgodi, v sami enoti recimo, ne moreš o nekem otroku 

razpravljati pred celo skupino.  

Oče: To je pranje možganov. Naša Jana pride včasih domov in pravi, da je bilo danes pa pranje možganov. To 

tudi mene zelo moti. Tak način smo mi imeli v vojski, ko so nas hoteli postrojit. To moraš individualno 

obravnavat, ne pa nekoga dajati v nič vpričo celotne skupine in ga tam matretirat.  

Imate kakšen predlog, kako bi lahko izboljšali podporo v prvih trenutkih, urah, dneh po sporočeni 

diagnozi? 

Mati: Ko bi se neki družini rodil tak otrok, bi jaz naredila naslednje. Ne bi veliko razlagala, ampak bi peljala te 

starše v eno družino, npr. k nam, in bi se pogovorila z njimi. To bi bila najboljša šola. Ker med nami, če 

pogledamo, so starši, ki so sicer visoko izobraženi, ampak niso v tega otroka vložili nič in ta otrok ne zna brati, 

pa ja star toliko kot Jana. In ni pripravljen na življenje. In je tudi tem staršem sedaj žal. 

Oče: Moraš vlagat in imeti upanje in vero v to, kar delaš. To sem hotel reči, da ne samo poslušat ene tretje osebe, 

strokovnjaka. Saj je dobro, da kaj prebereš, vidiš, ampak če si sam močen, boš največ naredil. In tako kot je rekla 

žena. So eni prijatelji dobili tako punčko in so prišli k nam na obisk, so malo povprašali, smo debatirali in se mi 

zdi, da jim je zelo pomagalo. 

Nam lahko zaupate nekaj veselih trenutkov z vašim otrokom? Morda prvi trenutek veselja, ki vas je 

preplavil? 

Mati: Veselje je bilo, ko se je rodila. Bila je tako lep otrok. Potem pa vsaka stvar, vsak mali napredek, ki ge je 

zmogla. 

Kako na otrokovo drugačnost gledate danes? Kaj menite, vam je ta življenjska izkušnja prinesla v 

življenje? 

Oče: Jaz se večkrat sploh ne spomnim, ne pomislim, da imam otroka s posebnimi potrebami. Jana je tako 

sposobna, radovedna, vedoželjna.  

Mati: Mi mo sedeli z njo od jutra do večera. Jaz sem ji delala vse te zgibanke, kartončke, da je bila gor žogica, 

barva, številka – ker tega takrat nisi dobil. Ko so jo sprejeli v vrtec, so jo imeli vsi radi, ni bila ne nasilna ne nič 

drugega. In ko je šla v prvi razred v prilagojen program, je ona obvlada od barv, do črk in do številk.  

Oče: In se je naučila kasneje in brat in pisat, računalnik obvlada bolj kot jaz. Vse jo zanima. Je pa res, da kljub 

temu, da je hitro napredovala, smo tudi mi zelo veliko vložili vanjo. Tako rada je sestavljala puzle. No, kar se 

tiče pisanja, jaz vem, kolikokrat sem sedel zraven nje. So mi tudi popustili živci, ampak se je splačalo. Zdaj piše, 

bere, tipka na računalnik. Fotografira, preloži slike na računalnik. Ima ogromno krožkov – pleše, poje, igra na 

klavir, hodi na orfov krožek. Sama si izbere, kam bo hodila, se sama prijavi na to, kar jo zanima. Je vesela, 

dobronamerna, tudi hudomušna.  
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Mati: Zna povedati stvari in ve, kdaj kaj povedat, kdaj pa je bolje biti tiho.  

Oče: Ona zna naredit tako, da če je kakšna huda ura, da se bo pomirilo. 

Mati: Ni pa ona matematik. Za njo denar ne pomeni nič. Nima občutka. Ve približno, koliko lahko kupi s čim, 

vendar če ji boš dal 1000 evrov, nje ne boš razveselil. Gre sicer sama v trgovino in uredi, nakupi stvari, vendar 

na zaupanje prodajalk. Smo se trudili nekaj časa, ampak potem ni šlo in smo nehali. 

Oče: Ja, ko so v šoli računali do deset je šlo, potem pa ni bilo več naprej tiste logike. Zna pa povedat stvari, za 

govorit ni problem. In tudi take duhovne stvari pove, da samo gledaš.  

Mati: Je pa počasna, to pa je. Potrebuje čas. Pri njej ne moreš pričakovati, da bo nekaj na hitro. In smo imeli tudi 

težavo zjutraj, ker se nama je mudilo v službo. Imeli smo eno kopalnica in potem je bilo vsako jutro ropotanje, 

cela ceremonija, napetost. In potem je Jana sama naredila red. Še sedaj jo slišim, kako je rekla nekega dne, ko 

sva sedeli za mizo. Rekla je: »Pri naši hiši bo drugače.« In sem jo vprašala, kaj bo drugače. In je rekla: »Bom pol 

ure pred vama vstala in se bom uštimala.« In potem je prišla potrkat na najina vrata, ko je bila ona že 

pripravljena. In ni bilo več problemov. To je ona pogruntala, ko je bila stara 10 let. Jaz nisem mogla tega 

pogruntat.   

Povem pa še, kako poteka recimo zdaj njen dan. Ona gre v službo (v VDC) sama. Prejšnji večer si pripravi svež 

čaj in malico. Če misli, da je treba, gre v trgovino. Zvečer si pripravi obleke in jih zloži tako, kot jih obleče. 

Mora biti točno, natančno. Napravi si uro. Jo čisto prepustim. Če ve, da ima kaj prej, si pripravi uro prej, sicer 

kasneje. Jo sploh ne kontroliram. Zato je tudi dobro, da smo sedaj tako blizu, da lahko gre sama peš. Potem ko 

zaključi službo, pokliče, točno ob treh. Potem si je pa čisto sama izbrala tako pot za nazaj. Najprej gre malo čez 

mesto in pogleda, potem pa gre za pol ure v cerkev. Čisto sama se je to spomnila, vsak dan gre molit. Hudo je pa 

to, da ljudje mislijo, da mi silimo Jano v te verske stvari, ampak je ne silimo. Ona si je to pot sama zamislila, da 

mora vsak dan pol ure v cerkev. En dan sem jo prosila, naj pride takoj domov, ker se mi je tako mudilo, ampak je 

nisem mogla prepričat. Ona je morala iti molit.  

Edino kar je pri njej je to, da če greva kam sama, ji ne smeva povedati en teden ali pa par dni prej, ker potem ona 

to razglablja, kdaj bomo prišli in tako naprej. Tako da zdaj smo pogruntali, da ji poveš eno uro prej in je stvar 

rešena. Enkrat na teden gre k stari mami, ji zmasira noge. To je čudovita naveza. In potem Jana komandira 

mamo, da je pomembna in tako. In pa dvakrat na teden gre v dom upokojencev in tam čisti, gre v službo. Ne 

vem, to so take cvetke. Zadovoljni smo, da jo imamo in je ne damo.  

Katere besede bi namenili kot spodbudo staršem, ki se soočajo s podobno situacijo, oz. tistim, ki se 

odločajo ali otroka z DS obdržati ali ne? 

Oče: Takega otroka ne moraš imeti. Ta otrok ti da nekaj, črpaš iz njega. Ona ve, zakaj nekaj reče. Moraš 

razmišljat potem ti in če jo sprašuješ, ti pove tudi ozadje. Ona veliko razmišlja in ne reče nič brezpredmetno.  

Mati: Staršem bi rekla, naj bodo hvaležni. To je oseba, otrok, ki te vse življenje spremlja, te vedno nagrajuje, 

vedno nekaj uči on tebe. Da se je potrebno umiriti včasih, da se je potrebno pogovorit, ne videti samo te zidove.  

Oče: Jaz bi tako rekel, da ni samo otrok, ampak je tudi dejansko tvoj učitelj. Zoriš, nadgrajuješ sam sebe, ko 

vidiš, kako ta otrok ni tak, kot mislijo drugi, kot ga vidijo drugi, ker ga moraš najprej spoznati in potem šele veš, 

kaj je tista resnica. In živiš ob njem in dejansko, še enkrat ponavljam, da te gradi v življenju. Res je, da so 

različni primeri, ampak groza bi bilo pomislit, da bi takega otrok ali zavrgel ali še ko je v maminem trebuhu. Ker 

nikoli ne veš, kaj bo iz tega zrastlo, nekaj bo, ampak je tvoj križ tvoja šola za življenje. Zato bi vsakemu staršu 

rekel, da naj takega otroka obdrži. Ker so ti otroci angeli, hvaležni za stvari in imaš nekoga, ki je vse življenje ob 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krnc Sabina; diplomsko delo 

– 135 – 

tebi, živiš ob njem tudi eno lepo, posebno življenje.  

Mati: In mislim, da tak otrok obogati tudi druge okrog sebe, če znajo imeti odprte oči. Mojo mamo, brata, tudi 

druge, sploh pa da ne govorimo o sestri Katji. 

 

INTERVJU ŠT. 2 

Se lahko na kratko predstavite? Starost, število otrok, nekaj besed o vaši družini, otrocih. 

Sedaj sem stara 54 let. Z možem imava štiri otroke. Luka je bil rojen, ko sme imela 37 let in je četrti otrok. Sem 

trgovka, prodajalka. Med prvim in zadnjim otrokom je 18 let razlike. 

Kako je potekala nosečnost pri vašem sinu? 

Jaz imam smo eno ledvico in ko sta bila prva dva majhna, sem bila veliko bolna, veliko vnetij sem imela, ves čas 

sem imela vročino. In ko sem bila stara 23 let, so me operirali. Ko se je rodila tretja hčerka, so me zdravniki 

kregali, da nebi smela več imeti otrok z eno ledvico, vendar tisti zdravnik, ki me je pa operiral, je pa rekel, da 

druga ledvica čisto prevzame funkcijo in da ni nobenih težav, če ta ledvica dela. Je bila pa tudi ta druga že 

poškodovana od vseh teh vnetji in tega, ampak zdaj še dela. Upajmo, da bo še.  

Kako ste doživljali nosečnost, ko ste pričakovali Luka? 

Takrat, ko je bila tretja hčerka rojena, sem bila stara 27 let in so me, kot sem rekla, kregali, da nebi smela več 

imeti otrok. Ampak potem sem se jaz dobro počutila, vse je bilo v redu. Zdrava sem bila in sva z možem rekla, 

kaj če bi imela še enega. Dobra sem bila, zdravje mi je šlo vedno na boljše in potem sva se res odločila, da bi pa 

imela še enega. No, nekaj časa je potem trajalo, da sem zanosila. Ampak bilo je lepo, ko se je najavil, sva se ga 

veselila. Vse je bilo v redu. Mene so potem poslali v Ljubljano za rizično nosečnost, ampak mislim, da zaradi 

mene, ker sem imela le eno ledvico. Spomnim se, da sem prišla na tisti pregled in je bila tista zdravnica nekako 

malo zaskrbljena in da je govorila, da bi me morala še nekam poslati in da ima nek sum. Jaz sem pa kar plesala 

in govorila: »Ne, ne, z mano bo vse v redu. Jaz se dobro počutim, brez skrbi, z mano bo vse v redu.« Rekli so mi 

tudi, da bi morala na preglede hoditi v Ljubljano, ampak jaz sem rekla, da bom hodila kar doma, saj imam dobro 

zdravnico, saj bo vse v redu.  

Kakšne preiskave so vam takrat naredili v Ljubljani? 

Po mojem, da je takrat na ultrazvoku videla, da je nuhalna svetlina povečana in  me je želela poslati še naprej na 

preiskave. Ampak tudi, če mi je takrat povedala, na kaj sumi, jaz nisem nič vedela. Jaz se spomnim samo to, da 

sem ji govorila, da bo vse dobro. Tako da mi doma niso nič več rekli, samo enkrat na mesec sem še hodila tudi k 

zdravniku zaradi ledvice. Ves čas mi je pa zdravnica govorila, da bi bilo dobro, če bi šla rodit v Ljubljano, če bi 

prišlo do kakšnih zapletov, da bi mi lažje pomagali. A jaz se s tem nisem vznemirjala. V Kranju v porodnišnici je 

babica moja svakinja in sem ji popolnoma zaupala, tako da nisem razmišljala o tem, da bi šla v Ljubljano.  

Bila sem sicer doma zaradi rizične nosečnosti, ampak nič hudega, to sem bila rada. Potem mi je pa približno tri 

tedne pred rokom poroda, ko sem šla zjutraj na stranišče, sobota je bila, malo odtekla voda in sem poklicala 

svakinjo in je rekla, da naj kar pridem, da bo gotovo treba rodit. In sem šla popoldan v Kranj, me je pogledala, je 

rekla, da je že vse pripravljeno za rodit. Malo prej je bilo, ampak nič takega, tri tedne je čisto v redu. Med 

popadki sva se še vse pogovarjali in tako. Potem se je pa Luka rodil in jaz sem samo videla, da je dal glavico 

čisto tako nazaj, ampak ni nihče nič rekel, ga nič popravil, tako da... In pa malo kasneje je zajokal, ni čisto takoj 

zajokal. Potem so ga odnesli, jaz sem pa videla, da se je svakinja po rojstvu čisto spremenila. Samo to sem 
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videla, da je spremenila obraz. Potem je imela veliko dela z drugimi porodnicami, prej je bila pri meni in sva se 

pogovarjali. Jaz sem ob tej njeni reakciji samo nekajkrat pomislila, da če bi rada imela še enega, ga lahko ima, 

saj je še dovolj mlada, zakaj me sedaj tako gleda, če imam sina. Tako me je prešinilo. Takrat imaš blokado, jaz 

mislim. In še dobro, da jo imaš, da ne pomisliš takoj, da bi bilo kaj narobe z otrokom.  

Potem čez nekaj časa so mi pa prinesli Luka in meni je bil tako lep. Jaz nisem nič videla, da bi bilo kaj drugače, 

tako lep je bil, kot vsak. Potem je pa že tisti večer prišla k meni otroška zdravnica in na obisk je prišel mož in 

otroci ravno takrat. Najstarejši je bil takrat ravno maturant. In zdravnica je samo govorila: »Kakšno družino 

imaš, kakšno družino imaš.« In nič drugega. Tam v sobi sem se pogovarjala še s tiso mamo, ki je bila zraven, 

čisto normalno kot vedno. Je pa nekajkrat prišla otroška zdravnica mimo, ampak se mi ni zdelo to nič posebnega.  

Otrok je bil pri vas tisti večer? 

Ne ne. So ga odpeljali. So ga dali pod lučko, so mi tudi rekli, da ima težave s srčkom. To so mi povedali že prvi 

večer. In mislim, da je bil prvo noč celo v inkubatorju. Ampak jaz sem rekla, saj to se bo pozdravilo in bo potem 

v redu. No, v nedeljo zjutraj so mi pa povedali, me je zdravnica poklicala v prostor, kjer so bili otroci in mi 

pokazala, povedala, kaj in kako je z njim. In takrat, jaz ne vem točno, kaj sem slišala in kaj nisem slišala, ne 

spomnim se, malo si odsoten takrat takoj. In se mi zdi, da je kar dobro, da si malo odsoten, da ne razumeš vsega 

takoj, ker bi bilo verjetno preveč hudo. Potem sem šla nazaj v sobo in sem si zelo želela, da bi bila sama. In kot 

naročeno je ta druga mamica, ki je bila z mano v sobi, šla potem domov s sinčkom. Ostala sem sama, prišel je 

mož na obisk in me vprašal, kako sem. Odgovorila sem, da sem jaz dobro, ampak Luka ni. In me je vprašal, kaj 

pa je. In sem mu odgovorila, da srček. In potem sva se držala za roko in sva bila samo tiho, nič nisva govorila. 

Sem pa čutila, da je možu že zdravnica povedala, tako kot meni. Midva se pa nisva nič pogovarjala takrat. 

Povedali so mi tisto nedeljo, da ima Luka zelo hudo srčno napako in da lahko umre. Tako da so šli mož in otroci 

na Brezje in ga je zdravnica tudi krstila. No, meni to veliko pomeni. In potem je Luku odleglo, da je lažje dihal 

in preživel potem tudi drugo noč. Ta zdravnica mi je potem tudi pripovedovala, da bo z Lukom v redu, da vidi da 

smo ga sprejeli, da ga imamo radi. Jaz sem ga takrat pestovala, ko mi je povedala, da se ne bo pozdravil. Ampak 

potem je pa rekla, da vidi, da sva povezana in da Luka ne bo šel nikamor brez mame. Tako je bilo potem 

odločeno, ker najprej so hoteli Luka samega poslati naprej v Ljubljano. 

No, potem sva šla midva skupaj v petek, peti dan po rojstvu v Ljubljano, da bi naredili pregled srca in da bi še 

točno potrdili, ali je diagnoza prava. Zdravnica je rekla, da se še nikoli, žal, ni zmotila, ampak da morajo pa 

narediti krvni test, da bodo zares dokazali, da je to downov sindrom.  

Torej, če prav razumem, so vam že v Kranju povedali, da ima sin downov sindrom? 

Ja, ona mi je takoj povedala. In potem se mi je tisto nedeljo vrtel film, zakaj so mi povedali, ko bi bilo tako lepo 

se še veselit, potem te pa nekaj stiska. Samo to me je stiskalo, kako bomo mi zmogli, ker nisem še nikoli prej 

nobenega stika imela s takimi osebami. Nisem nič vedela, kako to. Mislila sem si samo, kako bomo mi zmogli, 

mi ne bomo zmogli. In kako ga bodo sprejeli sorojenci in vse sorodstvo. Jaz imam veliko žlahte in teh nečakov, 

ki jih je bilo takrat okoli 40 ravno v letih za se poročiti in kako bodo to sprejeli, da ima tam ena teta tistega, ane... 

To me je nekako begalo in ne moreš verjet, da je prišla takrat zdravnica in mi rekla, da naj me ne skrbi, da to ni 

nič dedno, nič nalezljivo. Kot da bi vedela, kaj me skrbi. Za vsako skrb, ki sem jo imela, sem dobila tolažbo. 

Prišla je ena sestra in rekla, da naj grem v stranišče in se izjočem, ker moram dat iz sebe ven, ampak jaz nisem 

imela za kaj jokati. Jaz sem imela Luka in ne vem… Mislim, ne vem, nič mi ni bilo. Mislila sem si, da  ko bomo 

doma, bo v redu. V Kranju je bilo zelo dobro, lepo so delali z mano. Noben me ni nič sekiral, zakaj imam 
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četrtega, kot na primer pri tretji hčerki, ko so me zelo grdo gledali, zakaj hočem imet tri otroke, kaj mislim z eno 

ledvico. Zdaj sem bila kar malo pripravljena, če mi bo kdo kaj rekel, ampak ni bilo nič. Ta zdravnica mi je zelo 

veliko povedala, kako bo z Lukom. Da bo ostal kot približno pet let star otrok, ampak da bo zrastel.  

So vam povedali vse, kar ste želeli vedeti ali so se vam zastavljala še kakšna vprašanja? 

Ne, ne. Saj mi je tista zdravnica res ogromno povedala. No, ko sva pa šla v Ljubljano, so pa imeli tam zelo čudno 

narejeno. Mi smo bili dva štuka nižje in dva hodnika bolj stran kot otroci. In potem si imel veliko poti, da si 

prišel do otroka. In jaz sem bila štiri dni po porodu. V Kranju so mi vse lepo postlali in vse, pridem pa v 

Ljubljano, mi dajo rjuhe in rečejo, naj si sama posteljem in da tam si lahko skuham čaj in tako naprej. To je bil 

zame šok. In sem hodila Luka dojit čez vse tiste stopnice in hodnike in potem nazaj malo počivat in spet. 

Mamice, ki so bile pa z mano so pa imele dva tri  mesece stare otroke, nedonošenčke, one se bile že pri močeh. 

Vmes so šle na sprehod v mesto, pa potem prišle podojit in tako. Meni je bilo tam zelo hudo. Bila sem od petka 

do ponedeljka. Tam me je pa sesulo. Želela sem si samo to, da gremo domov in da bova z Lukom doma 

funkcionirala brez težav. Luka je pri meni pil, sem ga dojila, bilo je super. Potem sva prišla domov, morala pa bi 

po dveh dneh zopet na kontrolo v Ljubljano. In tisto noč preden sva šla, je bilo zame zelo stresno, ker sem se 

bala samo tega, da naju obdržijo tam. In sem zato izgubila mleko, dobesedno čez noč ni bilo več mleka in sem se 

potem še trudila, si izčrpavala in vse, ampak mleka ni bilo nazaj. To je bilo kar hudo. Potem je jedel tisto umetno 

hrano. Tista izkušnja res ni bila dobra.  

V Ljubljani je bil tudi en zdravnik, ki je povedal, da ima hudo srčno napako, povedal je pa tako, da če zahtevava 

operacijo, ga bodo operirali, da je približno 50 procentov možnosti, da preživi, da mu bo to kasneje prišlo prav. 

Pripovedoval pa je, da so ti otroci telesno in duševno prizadeti, da so bebčki. Kar malo težke bese. Z možem sva 

se spogledala, rekla da ga ne bomo dali operirati, da bova pa kasneje raje, ko bo malo bolj pri močeh, pri dveh 

letih na primer. Je pa rekel zdravnik, da takrat pa ne, ker drugega rojstnega dne pa ne bo dočakal.  

Potem sva šla domov in prve par mesecev je bilo res težko. Ampak jaz sem imela veliko oporo v možu. On je bil 

tako miren in prepričan, da bomo zmogli, da bo šlo s tem. Mene so pa tiste besede, da bo umrl, zelo težile. Vsak 

večer sem šla z nekim strahom in prošnjo spat, da bi se zjutraj še zbudil. Potem pa sem enkrat na eni točki rekla, 

da moram nehat skrbet, da ne glede na to ali bom skrbela ali ne, bo živel ali pa ne. In potem sem ga pestovala in 

se ga veselila in šla z njim na sprehod, bila sem srečna, da ga imam vsak dan in sedaj bo 18 let star. Nismo ga 

dali na operacijo. Sicer bi mu to sedaj prav prišlo, ampak takrat so bile te operacije res še tako rizične. In mislim, 

da sva se prav odločila. Želim si sreče za otroke, da je on zadovoljen, da smo mi zadovoljni. Je pa res tak sonček. 

Do 10 leta je bil res tak nežen, zdaj pa ga prav tako puberteta daje in hoče uveljavljat svojo voljo, ima svoje ideje 

in imava včasih boje ali bo po moje ali po njegovo. Malo smo ga scrkljali, to priznam, ampak je pa še vedno tak 

zadovoljen, sonček. Je pa res, da ne uboga, ne dela nič, ker ne more, ker je bolan, ker ima srce... Tako je. Ampak 

se pa tolažim, da so bili ostali zdravi, pa tudi niso slišali, ko so bili v puberteti. Ne, nič ni hudega z Lukom. Hodi 

v šolo in rad hodi v šolo. Zjutraj gre in ob treh pride. Fajn je. Kaj lahko še povem? 

Če se vrneva malo nazaj v čas, ko so vam sporočili diagnozo. Če prav razumem, vas je najbolj skrbelo 

zaradi njegove srčne napake, kaj pa drugo, ste imeli še kakšne skrbi? 

Ja, takoj so mi povedali za srčno napako in da lahko umre že prvo noč. Ampak, kakor se jaz spomnim, se nisem 

tako vznemirjala. Samo skrbelo me je, kako bomo zmogli, kako bom povedala bratom in sestram in morem reči, 

da so ga vsi lepo sprejeli, da so bili vsi tako navdušeni. Sestrica, ki je bila takrat stara 10 let je samo ves čas 

govorila: »Kaj bi jaz brez Luka, kaj bi jaz brez Luka?« Res zanimivo, pa prej ni nikoli prosila za dojenčka ali pa 
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kaj takega. Starejša je bila pa stara 17 let in se spomnim, ko sva se enkrat pogovarjale tam v sobi in me je 

spraševala: »A bo Luka kobacal, kdaj bo Luka sedel, kdaj bo...« In potem sem ji pa jaz rekla, da ne, da Luka ne 

bo. In me je vprašala, zakaj ne. In sem ji rekla, da je Luka bolan. Rekla sem ji: »Luka ne bo pri pol leta kobacal, 

ne bo... Bo kasneje. Ne vem, kdaj bo shodil. Ne vem... Bo pa shodil, ne vem pa kdaj.« In je začela hčerka jokati 

in sem jo tolažila. In ko se je ona potolažila, sem začela jaz jokati in je ona mene tolažila in tako naprej. Takrat je 

pa kar nekaj časa trajalo. Ampak takrat ko se je rodil, ni noben slutil in tako. Še najbolj je starejši sin slutil, 

razumel. Takrat je bil maturant in je govoril o nekih kromosomih in tako, ampak ne vem, ni nič posebej rekel, 

mislim pa, da je najbolj on slutil, najbrž je videl. Ker Luka je bil ves mehak, tudi ko smo ga pestovali, ni mogel 

glavice držat, kar tak mehak je bil kot dojenček. No, to je bila ena stvar, ko sva se s hčerko tolažili. In tudi 

potem, ko je bil bolan pri sedmih letih, je prišla ona in njen fant in sta ga pazila, da sem se jaz malo spočila. 

Vedno so mi stali ob strani. Nikoli se nisem počutila sama, da bi rekla, da sem bila sama z Lukom. Ga je hčerka 

vzela v voziček in ga peljala po mestu. Tudi sicer smo ga vedno vzeli s sabo, nismo se ga sramovali. Z nami je 

šel v kino, gostilno, cerkev, povsod. Ko sem ga peljala po vasi, so ženske skrbele, a bo shodil, a že kaj hodi in 

jaz sem vedno odgovarjala, da ja, da bo hodil. Mene to ni nikoli skrbelo, kaj pa, če ne bo hodil, kako ga bomo 

nosili. In res, pri štirih letih je shodil, zelo pozno, ampak je. Sicer se mi je pa vedno zdel zelo učljiv, zelo si 

zapomni. Mogoče če bi se še več ukvarjali z njim, da bi se še več naučil. Ampak sedaj gledati nazaj… 

Neverjetno si zapomni obraze, kraje. Vedno me preseneča. Ko smo šli na morje eno leto, so šli otroci igrati 

biljard. Sicer on včasih tako govori, da ga težko razumemo, ampak zna pa zelo dobro pokazati stvari, tako da 

potem ni problem razumeti. No, kar sem hotela reči je to, da smo potem prišli domov in celo leto ni nihče 

govoril o morju ali biljardu. Luka je bil takrat star nekje sedem let. In ko smo naslednje leto šli na isti kraj na 

morje, je takoj ko smo prišli, prosil očeta za pet evrov. In ga je oče vprašal, zakaj, Luka pa je rekle, da bi šel z 

bratom igrat biljard. Tako da, neverjetno, kako se zapomni, te kar preseneti.  

Lepo. Otroci res presenečajo. Če še malo pomislite na čas v porodnišnici. So bili zdravniki dovolj dostopni 

za pogovor ali ste si želeli več pogovora z njimi? 

Mislim, da ne. Meni je bilo celo moteče tiste prve dni, ko sem bila v porodnišnici, da so mi ves čas nekaj 

govorili. Jaz se takrat nisem še niti navadila, da imam dojenčka, ne da imam drugačnega dojenčka, ampak sploh 

da imam dojenčka. So me enkrat poklicali, da je tam in tam ena mama, da ima tudi četrtega otroka z downovim 

sindromom in da naj grem tja, da bom v tistem društvu. In sem šla in še sedaj vidim, kako je imela tista mama 

punčko, staro okoli pol leta, leto in jo je hranila. In deklica je samo ležala. In meni se to ni zdelo. Sem rekla, da 

nočem videti, kakšen naj bi bil. Ne vem, Luka ni imel nikoli težav pri hranjenju. On je normalno jedel, tudi pil je 

že takoj pri meni. Meni je bilo moteče, da so me hoteli takoj dati v društvo. Jaz sem imela otroka in to je bilo to. 

Bom že kasneje, ko bom lahko.  

Ko je imel tri leta je šel Luka v razvojni vrtec, tam se je ogromno naučil. Jaz sem samo gledala, kaj dela, kaj zna. 

Tudi sedaj, ko šivajo, ustvarjajo, samo gledaš. To je bilo super, da mi je takrat zdravnica svetovala, naj ga dam v 

vrtec, da tako ali tako bo šel v šolo in ga ne bomo mogli držati doma in da je dobro, da gre v vrtec, da se 

prilagodi. Nič ni jokal, rad je šel, imel je čudovite vzgojiteljice. No in takrat sem se potem včlanila tudi v Sožitje. 

Drugače je, ko si nekaj časa že z otrokom, ne moreš pa takoj z dojenčkom. Takrat mi je bilo res čudno, da so me 

tako hitro kar poslali k tisti mamici.  
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Prej ste rekli, da Vas je bilo strah, kako boste zmogli. Ste si želeli več napotkov, kako naj delate z 

otrokom, bi to omililo Vaše skrbi? 

Ne. Jaz sem se to spraševala, me je skrbelo, ja, ampak nisem si pa mislila, da bi mi morali to drugi povedati. Saj 

mi je ta zdravnica veliko povedala in tudi lepo. Spomnim se tistega pogovora, bil je tak človeški pristop. 

Pokazala mi ga je. Je rekla, da bo Luka zrasel, da bo hodil v šolo, da so to taki sončki, dobre volje, prijazni. Ona 

mi je na lep način povedala. Ker ta zdravnik v Ljubljani je bil pa čisto nasprotje. Sem potem tudi razmišljala, da 

mogoče sem pa samo tako slišala, da ni tako mislil. Ker tudi ponoviti nekaj časa nisem mogla, ker je bilo zelo 

boleče, ampak potem pač sprejmeš. On je res grdo povedal. Rekel je, da so ti otroci različni, da eni vse noči 

vpijejo in jokajo, eni so v redu, ene se pa navadi kot na kužke. V meni je takrat vse vpilo: »Ne, človek je, človek 

je, ni kuža. Ne bomo ga dresirali in ne bomo ga imeli za kuža.« To je meni ostalo. Čeprav pri teh otrocih moraš 

res vse tisočkrat povedati, da si zapomnijo, naučijo. Pa je zbolel, je imel angino in so se stvari podrle za tri 

mesece nazaj. Ne moreš biti pameten pri tem, ker je vsak drugačen. Vsak otrok je drugačen, ti so pa sploh 

drugačni. 

Ne vem, koliko je bil Luka star. Nekje pet, šest let in je bil bolan. Spal je še v košku. Imel je vročino in je bruhal 

in sem ga preoblekla, umila, postlala in ga dala nazaj ležat. Sem ga pobožala in mu rekla, naj zdaj pa kar lepo 

spančka. Pa je že zamižal, potem pa na rahlo odprl oči in rekel: »Hvala, mami!« Joj, nikoli mi ni nihče tega 

rekel, tako da so res pravi sončki. Jaz sem doživela toliko lepih stvari in toliko dobrih staršev sem spoznala, 

toliko dobrega mi je Luka prinesel. In jaz vedno rečem, da dobro da nisem šla na preiskave v času nosečnosti.   

Kako je potekalo življenje v prvih dneh po prihodu domov? 

Ko smo prišli domov, je bilo vse v redu. Če je bilo kaj, smo pa sproti reševali.  

Katere pa so bile glavne prelomnice v prvih letih otrokovega življenja, ko ste se počutili šibki in ste 

potrebovali pomoč? Kako ste se takrat spoprijemali s stresom, katere strategije ste uporabljali? Ste iskali 

zunanjo pomoč in ali ste je bili deležni? 

Najhuje je bilo, ko je bil bolan. Ker je bil veliko bolan. To je hudo, če je dojenček, otrok bolan. Ampak jaz sem 

imela srečo, ker sem imela podporo v družini, ker so bili starejši trije otroci vedno na razpolago in so ogromno 

pomagali. So ga oni pazili. Midva z možem sva imela čas za naju, sva šala na primer na sprehod.  

Kaj bi predlagali, kako naj bi se strokovnjaki vedli, komunicirali z vami, da bi vam olajšali začetni šok? 

Jaz sem si mislila, da bi mi lahko vsaj ene tri mesece ne povedali, da bi se čisto brez skrbi veselila. Ampak 

gotovo bi bilo vsak trenutek huje. Verjetno je prav, da je tako, kot je. Si predstavljam, da bi bilo potem huje. Ker 

takrat si nekako v drugačnem stanju, ko rodiš in lažje sprejmeš. Edino tista izkušnja v Ljubljani ni bila lepa. In 

pa ko ti povedo, rabiš nekaj časa zase. Vsaj ene dve uri, da se malo umiriš. Jaz sem imela srečo, da sem bila 

sama v sobi.  

Katere besede bi namenili kot spodbudo staršem, ki se soočajo s podobno situacijo, oz. tistim, ki se 

odločajo ali otroka z DS obdržati ali ne? 

Ne vem, ne vem, kaj naj rečem. Meni je ogromno pomagala vera in družina. Težko je reči za druge. V glavnem 

je tako, da če sprejmeš, je takoj lažje, kot pa če se otepaš. Če sprejmeš stvari, ki jih ne moreš spremeniti, je to to 

in je narejeno. 
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INTERVJU ŠT. 3 

Se lahko prosim na kratko predstavite? 

Sem Tanja, stara sem 35 let. V družini smo štirje. Prvi sin je Tone, maja bo star 12 let, mlajši sin je star sedem 

let, obiskuje drugi razred, Tone pa hodi v 5. razred prilagojenega programa, nižji izobrazbeni standard. Potem je 

pa še mož, tri leta starejši od mene, oba sva zaposlena. Jaz sem delovna terapevtka po izobrazbi, pridobivam pa 

izobrazbo specialne pedagoginje.  

Kako je potekala nosečnost pri Tonetu? Kaj posebnega? 

Nosečnost je potekala brez težav, brez problemov. Do konca sem bila tudi v službi. Zdravstveno ni bilo nobenih 

težav, tudi na ultrazvoku se ni nič videlo, tako da v bistvu dejansko pred samim rojstvom nismo vedeli, da bo 

Tone imel downov sindrom. Je bil pa rojen s carskim rezom, normalno so se začeli popadki, ampak potem je pa 

njegov srček začel počasneje bit, tako da je bil rojen s carskim rezom. 

Otrok ste si želeli? 

Ja, ja. Smo se ga veselili. 

Kako ste se pripravljali na rojstvo? 

Joj, čisto nič posebnega. Takrat sva bila v bistvu oba zelo mlada, delala sva, ustvarjala sva si socialno 

neodvisnost, šla sva na svoje živet, tako da čisto tako po sistemu najprej štalca, potem pa kravca, tako nekako.  

Prvi otrok, pričakuješ, čisto normalno, ne veš, kaj pričakuješ. 

Pa ste morda v času nosečnosti vi ali pa vaš mož kdaj pomislili, da bi otrok lahko bil drugačen, imel 

kakšne težave? 

Ne ne, čisto zares se nisva o tem nič pogovarjala. Ne glede na to, da sem jaz imela prej izkušnje s tako 

populacijo tekom študija in preko službe, nisva na to niti pomislila. Tako da je bil to šok, ja.  

Kdo vam je sporočil diagnozo? Na kakšen način? 

Ko je bil Tone rojen, je bil najprej v inkubatorju, ker je imel zlatenico in ker je imel izredno gosto kri. Zaznali so 

tudi šum na srcu, to so mi povedali. Sem imela pa izredno slabo izkušnjo z informacijami v sami porodnišnici, 

ker so me na viziti prve tri dni kar preskočili, oz. ko sem bila jaz na vrsti, se je pediater odpravil drugam, češ da 

ima obveznosti in ga potem cel dan ni bilo, tako da jaz nisem prišla do pravih informacij zelo hitro. Nakar, toliko 

let nazaj je bilo pravilo, da po carskem rezu ne vstaneš takoj, sedaj je to drugače, takrat pa nisi smel vstati pet 

dni, ampak jaz sem, ker sem želela sama videti otroka, ker mi ga niso prinašali. Samo flaško za dojit so mi 

prinesli oz. za črpat mleko. Tako da ko sem pa jaz videla Toneta v inkubatorju, mi je bilo pa nekako jasno, da 

nekaj ni v redu, glede na poteze na obrazu, saj sem nekaj o teh stvareh vedela, ampak ker so zdravniki na moja 

vprašanja odgovarjali ´ne, ne, ne´, sem bila tudi sama v dvomih. Nakar so mi rekli, da za testiranje ne morejo 

vzeti krvi takoj, ker ni dovolj zrela, kar je bila laž, eno tako grdo zavajanje. Odpustili so naju iz porodnišnice po 

desetih dneh, s tem da nisem imela diagnoze. Nato sva se morala čez ene štiri ali pet dni vrniti, da so mu vzeli 

kri, ki so jo poslali v Ljubljano na laboratorijske teste, nakar so mi rekli naj pokličem v porodnišnico za izvide, 

za rezultate. Jaz sem tako klicala, ampak gospod zdravnik, ni važno kateri, je bil na dopustu, tako da je bil Tone 

star mesec in pol, ko smo izvedeli. Tako je bilo neprijetno. Izgledalo je pa to tako, da me je zdravnik poklical v 

porodnišnico, ko je stopil ven iz dvigala, midva sva bila v atriju, je vpričo vseh obiskov, tam ko je tista sejna 

soba, rekel: »Ja gospa, mongoloida imate.« Tako taka neprijetna izkušnja, zelo.  
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Če sem prav razumela, vam otroka prve dni sploh niso pokazali? 

Pokazali so mi ga takoj po carskem rezu, sem videla, da je fantek. Potem so mi ga prinesli, ker je bil rojen proti 

jutru, okoli desete ure dopoldan, da bi ga dojila. Ko mi ga je babica dala v roko, je šla ven. Jaz sem ga poskusila 

pristaviti, da bo sesal mleko, nakar vidim, da je Tone čisto moder, da postaja moder v usta, v obraz, zmanjkovalo 

mu je dejansko kisika. In kličem sestro oz. babico in ona reče: »Ja, saj to nam pa že cel čas počne.«  In ga potem 

odnese. Od takrat naprej ga pa nisem videla.  

Torej ste si morala izboriti to, da ste lahko vstala prej, kot bi smeli, da ste otroka videli? 

Ja, morala sme podpisati, da na lastno odgovornost vstajam prej, kot mi dovoli zdravnik, glede na carski rez. Ko 

sem podpisala papirje, sem ga lahko hodila gledati v inkubator. Potem sem tudi morala jaz podpisati, da 

dovolim, da ga odklopijo in da otroka poskusim sama dojiti. Tone je potem normalno pil pri meni mleko, 

normalno se je dojil.  

Ker ste nekaj vedeli o tem, ste imeli sum, da ima deček downov sindrom? 

Tako. Potem je ta pediater prišel mimo, pred mojim odpustom in rekel, da opažajo neke nenormalne poteze, ki 

jih bo potrebno preveriti s krvno preiskavo. Me je pa opozoril, da zdravniki niso enotnega mnenja. Nakar ga jaz 

vprašam naravnost, če menijo, da ima otrok downov sindrom. Mi reče, da kdo je pa z mano govoril. Ja nihče. 

Tako neko je to zgledalo. Zelo neprijetna izkušnja.  

Kaj bi torej predlagali, kako bi se morali strokovnjaki vesti, da bi olajšali šok staršem? 

Če si jaz predstavljam, da rodi mama, ki ne ve nič o downovem sindromu, takega otroka ali s katerokoli drugo 

razvojni motnjo, se mi zdi fino, da se pazi, v katerem okolju se ji to sporoči, da se ji sporoči takoj, da ne traja ta 

čas nevednosti tako dolgo, ker se mi zdi najhujše, da ne veš, pri čem si in ko veš, da skrivajo pred tabo 

informacije ne glede na to, kakšne so. Če sprašuješ, ti v bistvu lažejo, se izmikajo odgovorom, to mi res ni bilo 

všeč. To je ena stvar. Druga stvar: nenehno poslušamo o zgodnji obravnavi, o timskem delu. Jaz tukaj timsekga 

dela nisem zasledila, niti timskega pristopa. Z mano je govoril le zdravnik, ne psiholog, ne pediater, ne sestra, ne 

vem, ne nekdo, ki bi vpletel v vso to zgodbo tudi družino ali ki bi dal ene čisto prve ideje, kako naprej. Nihče me 

ni vprašal, ali sploh vem, kaj to je, kako bomo, kaj lahko pričakujem v prihodnosti. Po navodilih tega pediatra, ki 

je bil celo predstojnik oddelka porodnišnice, naj bi Tone prišel k njemu v razvojno ambulanto pri starosti šestih 

mesecev. Oprostite, ampak to ni zgodnja obravnava, tako da. Tukaj je bila takrat ena velika luknja. Je bilo pa to 

12 let nazaj, tako da to moram res poudariti.  

Zdravnik vam je povedal za dečkovo razvojno motnjo sredi hodnika. Ste imeli potem možnost govoriti še 

s kom drugim, ste si tega želeli? 

Ja, jaz sem ga takoj vprašala, sem rekla: »Kaj to zdaj pomeni, kdaj dobiva napotnico za fizioterapijo, za delovno 

terapijo...« Ker sem pač vedela toliko o teh stvareh. Je rekel: »Gospa, veste kaj, ne pretiravajte, ne delajte težav 

tam, kjer jih ni. Ko bo star šest mesecev se naročite in pridite k meni na pregled v razvojni ambulanti, pa bova 

videla.« In me je potrepljal tako pokroviteljsko po rami in rekel: »A veste, vi se morate najprej navadit na 

svojega otroka, pa ga met rada.« To je bilo to. Nakar sem jaz sama stopila v akcijo. Sem poklicala svojega 

pediatra, zahtevala napotnico za fizioterapijo, priskrbela specialno pedagoginjo, ki je ´privat´ hodila na dom 

izvajati zgodnjo obravnavo in tako naprej. Ampak to bi bila njegova naloga, oziroma naloga nekega tima v 

bolnici. 
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O čem ste razmišljali, ko je bila na koncu le postavljena diagnoza oz. tudi že prej, ko ste sumili, da ima sin 

downov sindrom? 

Ko je bila diagnoza potrjena, te seveda naprej zanima, kakšne so pridružene zdravstvene posebnosti, če nekaj o 

tem veš, zanima te ali je otrok zdrav. Ali mu dela normalno srce, ali mu dela normalno prebavni trakt, kaj je 

narobe, kaj je zdravo. To je prva informacija, drugo pa, da se je potrebno soočiti z okoljem, s sorodniki, s 

prijatelji. Potrebno je informacijo sporočiti naprej in to je kar zahtevna naloga. In videl si, da ljudje, ki o teh 

stvareh nič ne vedo, iz strahu, da nebi kaj narobe rekli oz. iz nevednosti, ne vedo, kako odreagirati. Tako da smo 

srečali dve vrsti odzivov. Od tistih, ki te pomilujejo in se jim smiliš, do tistih, ki izgubijo tvojo telefonsko in jih 

kar nekaj časa ni več blizu. Sčasoma so se stvari uredile, v domačem okolju so Toneta sprejeli, Tone je sedaj 

lepo sprejet. Tako zelo osebna izkušnja na primer je ta. Moj tast je mesec dni delal pet metrov krog  okoli 

vozička in tudi pogledati ga ni mogel, ker mu je bilo tako težko, tako hudo mu je bilo. Ni si upal otroka niti v 

roke prijet, pa sta sedaj zelo dobra prijatelja. Ampak to so težke čustvene preizkušnje tudi za starejše.  

Vi ste imeli prej stik z osebami z downovim sindromom, kar nekaj ste vedela o tej razvojni motnji. Pa so 

se vam morda vseeno zastavljala kakšna vprašanja? 

Sem poznala ja. Tekom študija sem delala na Igu, tako da sem imela priložnost videti od tri mesečnega dojenčka 

z downovim sindromom naprej. Imela sem kar nekaj izkušenj, tudi potem se spominjaš stvari za nazaj. Sem se 

spomnila, da je na vasi, kjer sem živela kot otrok, bil en štirideset let star fant. Potem se spominjaš. 

Sem pa največ, kar sem potrebovala, dobila preko staršev in preko društev. Društvo Sožitje, njihov štirileten 

cikel za družine je bil zelo dobrodošel takrat. Ampak ne toliko za mene, za našo družino dobrodošel, zaradi 

informacij, ki so bile kakorkoli kvalitetne, glede oseb s posebnimi potrebami, oseb z downovim sindromom in 

tako naprej, kot pa v bistvu za predelovanje čustev. Socialno, emocialno področje je potrebno negovati, ga 

spodbujati in urediti, tako da tukaj so društva in pomoč staršev zelo prav prišla. Ker drugega ni.  

Katera oseba je bila v tem času najbolj pomembna, kdo vam je bil v največjo oporo? 

Partner.  

Ste se v prvih dneh, ko ste prišli domov, znašli pred kakimi težavami? Ste imeli dovolj znanja in podpore 

za skrb za otroka? 

Jaz moram rečt, da sem glede na izobrazbo in izkušnje verjetno v prednosti pred določenimi starši. Tako da jaz 

nisem potrebovala nekih dodatnih informacij, mogoče zgolj potrditve, da razmišljam v pravo smer, kvečjemu to.  

Če se postavite v kožo nekega starša, ki ni imel prej stika s taki osebami. Kaj potrebuje, ko pride domov 

in je prepuščen sam sebi? 

Ja, kot pravim. Pomoč strokovnjakov, informacije in pa to, kar ti lahko dajo drugi starši z izkušnjami. To je to.  

Katere so bile največje prelomnice v naslednjih letih življenja z otrokom? 

Vstop v vrtec, v šolo. Ker si ti tisti, ki se moraš odločati, kam in kako boš otroka uvrstil.  

Ste se imeli takrat kam obrniti za kakšen nasvet? 

Sva kar sama sprejemala odločitve in pa preko staršev in ogledov raznih inštitucij.  

Ali je način, na kakršnega so povedali, da ima Tone downov sindrom, vplival na to, kako ste otroka 

sprejeli, gledali nanj? 

Ne, ne.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krnc Sabina; diplomsko delo 

– 143 – 

Mi lahko sedaj zaupate kakšen vesel trenutek, dogodek z vašim sinom? 

To bom pa težko izpostavila, ker je vsak dan. Vsaj ena malenkost je v vsakem dnevu. Težko bi se sedaj 

osredotočila na eno stvar. Mogoče ko bo starejši.  

Kako vidite vašega sina? Kako bi ga opisali? 

Pozitiven, veliko volje in energije, pripravljen, da vztraja, vedoželjen, radoveden. 

Kaj bi rekli kot spodbudo staršem, ki pričakujejo takega otroka, oziroma, k i se jim rodi tak otrok? 

Brez prevelikih pričakovanj in prevelikih skrbi. Živeti iz dneva v dan. To je to. Počasi iti naprej. Ne si postavljati 

ciljev daleč v naprej in previsoko.  

 

INTERVJU ŠT. 4 

Se lahko na kratko predstavite? Starost, število otrok, nekaj besed o vaši družini, otrocih. 

Stara sem 38 let. Z možem imava tri otroke. Najstarejši ima 11 let, potem je Andrej, k ima downov sindrom in je 

star 9 let, potem je pa še punčka stara 3 in pol. Živimo na vasi, sem diplomirana medicinska sestra in sem 

zaposlena v domu starejših občanov, mož pa je invalidsko upokojen in je doma. 

Kako je potekala nosečnost, ko ste čakali Andreja? 

Normalno, brez posebnosti. Imela sem sicer carski rez, ampak to sem imela že pri prvem otroku in tako potem 

pri vseh treh. Se pravi, kot sem rekla, je Andrej drugi otrok, rodila sem pri 27 letih. Otroka sva se z možem 

veselila, sva si ga tudi želela in nosečnost je bila eno lepo obdobje. Imela sem tiste redne preglede in je bilo vse v 

redu. Merjenje nuhalne svetline sem zavrnila. 

Vas je v času nosečnosti kaj skrbelo, ste razmišljali o možnosti, da bi lahko bil vaš otrok drugačen? 

Nisem razmišljala o tem. Pa tudi če bi razmišljala o tem, se mi zdi da mi ne bi bilo to nič posebnega, saj sem 

delala tudi kot delovni terapevt in moja prva zaposlitev je bila v varstveno delovnem centru in sem te stvari 

poznala.  

Kdaj ste izvedeli, da ima vaš otrok posebnosti v razvoju, na kakšen način vam je bilo to sporočeno? 

Kot sem rekla, sem rodila s carskim rezom. To je bilo ob petih popoldan in potem sem se nekje ob enajstih 

zvečer zbudila in sem seveda bila še vsa taka omotična. Prinesli so mi otroka in sem ga v poltemi dojila. Tako 

nisem videla nič posebnega, pa tudi Andreju se sicer po videzu ne vidi toliko, da ima downov sindrom. Tudi v 

porodnišnici, ko je potem tretji dan prišel en starejši zdravnik in me vprašal, kako da še ne grem domov, ter sem 

mu povedala, da ima otrok downov sindrom, se je začudil, ko ga je pogledal, saj res tako na prvi pogled ni bilo 

takoj opaziti. No, meni so povedali za sum potem naslednji dan zjutraj na viziti. Prišla je zdravnica in rekla, da 

sumijo, da ima deček downov sindrom in me je vprašala, če vem, kaj to pomeni. Sem pritrdila in potem me niso 

več nič kaj veliko spraševali.  

Lahko morda še bolj podrobno opišete ta dogodek?  

Ja, to je tako. Ležiš tam na intenzivni po carskem rezu in so tri po tri postelje v sobah. Potem zjutraj, ko je vizita, 

zdravnik otroke pregleda, pripravi v drugem prostoru, potem pa ga pripeljejo k mamam enega po enega. Tako 

sem zjutraj čakala, da mi pripeljejo otroka, medtem je prinesla medicinska sestra temperaturni list in ga dala na 

posteljo. Ker sem bila seveda radovedna, sem ga pogledala in opazila, da na njem piše, da ima otrok medvedjo 

šapo. Malo sem se začudila, zakaj to pišejo, saj ob rojstvu otroka običajno ne pišejo, ali je lep ali kakšen je. 

Kmalu za tem je ena praktikantka pripeljala Andreja, za njo pa priteče druga zdravnica in pravi: »Zakaj si ga že 
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odnesla, saj nismo še končali.« In je vzela Andreja in ga odnesla nazaj. Za tem sem zaslišala na hodniku nekoga, 

ki se pogovarja po telefonu in sprašuje o nekih preiskavah za mojega otroka. Na koncu so mi potem spet 

pripeljali Andreja in za njim je prišla zdravnica in mi povedala za sum na downov sindrom. Ja, poleg tega, da me 

je vprašala, ali vem, kaj to pomeni, me je še vprašala, če sem bila v nosečnosti na preiskavah in zakaj ne. Takrat 

sem imela tak neprijeten občutek, kot da me obtožuje, ker nisem naredila preiskav. Sama jih zavestno nisem 

naredila, morda pa je zdravnica tudi le mislila vprašati, ali mi morda nihče ni povedal za to možnost. Ne vem, 

ampak sem se neprijetno počutila. Pa kaj potem, če jih nisem naredila. Sama sem precej proti merjenju nuhalne 

svetline, ker ne da nobenega relevantnega rezultate. Poznam mamico, ki je dobila rezultat 1:12000, pa je rodila 

otroka z downovim sindromom in drugo, ki je imela rezultat 1:25, pa je rodila zdravega otroka. Vem, kdo je 

začel s temi meritvami in zakaj, in sama sem proti takim preiskavam, ki so nastrojene proti eni »vrsti« ljudi. Če 

kdo hoče vedeti, ali nosi takega otroka, naj naredi amniocintezo in bo tako lahko prepričan o tem.  

Ali ste bili, ko so vam sporočili sum na diagnozo, sami ali je bil prisoten še kdo in kako ste se ob tem 

počutili? 

Meni so povedali tam na intenzivni, v sobi ob prisotnosti drugih mamic. To mi ni bilo všeč, ni mi bilo prijetno. 

Mislim, da bi morali to narediti na samem in da bi moral biti ob tem prisoten tudi mož. Čeprav bi po eni strani 

bilo tudi čudno, če bi me spraševali, kdaj pride mož, da bi se o nečem pogovorili. Potem bi se najbrž ves čas 

spraševala, kaj je narobe.  

Je bila diagnoza po vašem mnenju podana na objektiven način? 

Meni so v bistvu samo povedali, da sumijo na downov sindrom in mi niso o tem nič govorili, ker sem rekla, da 

stvari poznam.  

Kako ste se v teh prvih trenutkih, ko je bila diagnoza (oz. sum nanjo) sporočena, počutili? 

Tisti prvi dan je bil kar stresen, za naju z možem je bil to šok. Mož je jokal, sicer ga nikoli na vidim jokati, takrat 

pa je. Obdajal me je en tak občutek, ne vem, najbrž žalosti, ne razočaranje, ne krivda. Bolj je bila žalost, da se 

nekaj ni zgodilo tako, kot je bilo načrtovano. Samo to je bilo prvi dan, potem sva normalno sprejela. Še v 

porodnišnici sem tudi poklicala predsednico Sožitja za naš okraj, ker sva se poznali, tako da smo bili takoj v 

stiku s takimi družinami.  

O čem ste razmišljali tisti prvi dan? 

Nisem nič posebej razmišljala. Nisva se obtoževala, tudi ne spraševala, zakaj se je to nama zgodilo. Otrok je bil 

dobrega zdravja. Najbrž je drugače, če so zelo bolni že ob rojstvu. Preden so bili uradni izvidi, sva že sprejela, da 

je tako in nisva niti upala na kakšne drugačne rezultate.  

Ste se imeli v naslednjih urah po sporočeni diagnozi možnost s kom pogovoriti in ali ste si tega sploh 

želeli? 

Nekega pogovora s strokovnjaki si takrat nisem želela. Največ mi je pomenilo, da sva lahko bila skupaj z 

možem. Najbrž je drugače, če ne veš nič o downovem sindromu, zame pa to ni bilo nekaj posebnega. 

Prej ste omenili, da bi si želeli, da bi bil ob tem, ko ste izvedeli za diagnozo, prisoten tudi mož. Kdo je 

njemu povedal? 

Povedala sem mu jaz, vendar se ne spomnim več, kako. 
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Vi ste veliko vedeli o postavljeni diagnozi, imeli tudi stik z ljudmi z downovim sindromom. Predvidevam, 

da pri možu ni bilo tako. So se morda njemu zastavljala vprašanja, je potreboval več informacij? 

Ja. On je sicer invalidsko upokojen in je že pri starejšem otroku veliko pomagal, tako da kar se tiče nege, ni imel 

nobenih težav. Ne spomnim se pa, da bi se kaj veliko informiral o downovem sindromu, niti da bi ga informirala 

jaz. 

Kako lahko opišete prve dni po porodu, ko ste bili še v porodnišnici? 

Jaz sem imela kar malo sreče. Takrat ko sem rodila, je v porodnišnici delala moja sošolka. Tako da zdaj ne vem, 

ali sem bila tako obravnavana zaradi tega ali je to praksa v takih primerih. Mene so takoj naslednji dan, ko sem 

rodila in so mi že sporočili sum, preselili v drugo sobo, kjer sem bila sama. In kar mi je največ pomenilo, je bilo 

to, da je lahko bil mož z mano, dali so mu svojo posteljo, da je lahko tudi prespal in celo obroke so mu 

omogočili. In pa kdorkoli je lahko prišel kadarkoli na obisk. To je bilo ravno med novoletnimi prazniki, tako da 

sem ostala tam 5 dni. Sicer se niso z mano kaj posebej ukvarjali, če bi pa želela, bi bil najbrž možen kakšen 

pogovor. Ker vem, da je ravno v tistem času ena mamica rodila mrtvega otroka in so ji omogočili psihologa.  

So vam dali kakšne posebne napotke, smernice pred odhodom domov? Kakšni so bili ti nasveti? 

Dali so mi brošuro Življenje z otrokom z downovim sindromom, sicer pa nič posebnega.  

Katera oseba je bila v tem času za vas najbolj pomembna? Na koga ste se največ obračali?  

Mož in moji starši.  

Kako je potekalo življenje v prvih dneh po prihodu domov? Ste se čutili dovolj podprte, močne, da boste 

zmogli skrbeti za vašega otroka ali ste se znašli pred kakšnimi težavami?  

Smo čisto normalno funkcionirali. Malo sva mogoče bila v strahu, ker so  nama rekli, naj ga malo bolj pazimo. 

Imel je dve mali luknjici v srčku, ampak tisto se je potem kmalu uredilo. S pediatrinjo sva v dobrih odnosih in mi 

je tudi rekla, da lahko kadarkoli pokličem. Hodila je patronažna. Edino enkrat sem bila malo jezna, ker je 

zapadel sneg in me je klicala, da ne bo prišla, da naj kar sama uredim, saj sem medicinska sestra. Sem si mislila, 

da jaz sem temu otroku mama, ne pa medicinska sestra. Ampak dobro… Kar se tiče dojenja, sem si na začetku 

črpala, potem pa je pri dveh, treh mesecih začel sam sesati in sva se potem dolgo dojila. Sicer pa otroka nismo 

pred nikomer skrivali, vsem smo povedali.  

Kako pa so sorodniki in okolica sprejeli otroka, oz. kako so gledali na situacijo? 

Moja mama je zelo zelo težko sprejela. In ko še ni bilo uradnih rezultatov, je kar upala, da so se zmotili. 

Potrebovala je dve leti, da je sprejela, sedaj ga pa ima zelo rada in ne bi mogla brez njega. Tudi na vasi so ga 

čisto sprejeli in ga dojemajo, po mojem, kot enega izmed mnogih otrok. Tudi sorodniki niso imeli težav. Pri 

enem mesecu, ko smo bili v genetski ambulanti, so tudi potrdili, da gre za prosto trisomijo, torej ni nevarnosti, da 

bi bila gensko pogojena in glede tega ni bilo strahu med sorodniki. 

Prej ste omenili, da ste se takoj povezali s Sožitjem. Zakaj ste si tega želeli in ali ste iskali še druge vrste 

pomoči? 

Menim, da je dobro, da smo se povezali z družinami, ki imajo podobno izkušnjo. Včlanila sem se, če bi kdaj kaj 

potrebovali, kakšen pogovor, nasvet. Dobro je tudi imeti nekoga, ki ti pove, česa vsega si upravičen, ker v naši 

državi ti tega nihče ne pove. Od tega, kakšne finančne pomoči si upravičen, do tega, kje najti informacije, kam 

lahko otroka vključiš. To še najbolj vedo starši, ki so že šli čez to.  
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Katere pa so bile glavne prelomnice v prvih letih otrokovega življenja, ko ste se počutili šibki in ste 

potrebovali pomoč?  

Ni bilo kaj posebnega. Še najtežje je bilo, ko je bil bolan. Med prvim in drugim letom je imel bronhitise in sva 

bila po nekaj dni v bolnici, ampak to sem bila tudi z drugimi otroki. Sem bila pa pri njem morda malo bolj 

zaskrbljena, malo me je bilo strah, če je še kaj drugega v ozadju.  

Sicer je hodil v redni vrtec. Jaz sem šla pri 10 mesecih v službo, ker se je pokazala priložnost. So mi pa v službi 

šli precej na roko, da sem ga lahko vsak teden ob ponedeljkih peljala na fizioterapijo, delavno terapijo, k 

logopedu in specialnemu pedagogu 40 km daleč. In sem potem šla v službo popoldan. Pri dveh letih smo ga dali 

v redni vrtec, kjer je ogromno pridobil. So ga vzeli brez težav in se je zelo počasi uvajal, ostajal vedno dlje, tako 

da je pri treh letih bil že celoten dopoldan v vrtcu. Tam so mu omogočili tudi logopeda in specialnega pedagoga. 

Potem je pa šel v 1. razred v nižji izobrazbeni standard, sedaj ponavlja drugi razred. Smo se že lani decembra 

dogovorili, da bo dvakrat delal drugi razred, ker je opismenjevanje zelo pomembna snov in je dobro, da stvari 

utrdi. Tako da jaz  mislim, da bo naredil še kakšen tretji in morda četrti razred, potem pa bo najbrž šel v posebni 

program. Ima pa sedaj v šoli omogočene obravnave pri delavnem terapevtu in fizioterapevtu. Hodi pa tudi na 

hipoterapijo.  

Kaj bi predlagali, kako naj bi se strokovnjaki vedli, komunicirali s starši, da bi jim olajšali začetni šok? 

Naj sporočijo diagnozo ob prisotnosti obeh staršev, na samem in čim prej, pa čeprav gre le za sum. Velikokrat 

povedo na negativen način, meni se zdi bolje, da bi izbirali pozitivne besede. Rečejo naj raje, da se ti otroci 

počasneje razvijajo, ne pa da imajo težave, da ne zmorejo tega in onega. 

Kaj starši v času po sporočeni diagnozi resnično potrebujete? Imate kakšen predlog, kako bi lahko 

izboljšali podporo v prvih trenutkih, urah, dneh po sporočeni diagnozi? 

Starši potrebujejo mir, možnost, da so skupaj, da jim je zagotovljena intimnost. Dobro bi bilo, da bi ti oni 

ponudili, če karkoli potrebuješ – npr. pogovor s psihologom. Mislim pa, da takrat starši najbolj potrebujejo 

zdravnika, s katerim se lahko pogovorijo. Skrbi jih, ali bo otrok preživel, sploh če ima hude težave s srcem. 

Skrbi jih, kaj se lahko otroku zgodi. Psiholog pride na vrsto kasneje, ko že predelaš prvi šok, na primer po enem 

mesecu. Dobro bi bilo, če bi te takrat npr. poklicali domov in ti ponudili pogovor s psihologom, ampak naj bo to 

na zelo nevsiljiv način. Če starš reče: »Ne hvala, pustite me pri miru,« ga ne kličejo več, oz. mu samo povedo, 

kam lahko pokliče, če bi vseeno želel pogovor.  

Potreboval bi tudi nekoga ali vsaj kontakt nekoga, ki bi ti dal informacije, kaj ti pripada in kaj ne. Že v 

porodnišnici bi bilo dobro, če bi ti dali številke družin, ki imajo takega otroka in so pripravljene ponuditi 

pogovor, obisk, pomoč. Življenje s takim otrokom je namreč kot s katerim drugim. Najbrž je težje, če imajo hude 

zdravstvene težave. Morda bi bilo celo dobro, da bi imela porodnišnica nekaj staršev takih otrok, ki so 

pripravljeni priti že v porodnišnico. Tako bi lahko zdravnik ponudil to staršem, katerim se rodi tak otrok in bi 

potem kontaktirali tisto družino, da bi prišli starši v porodnišnico na pogovor. Če novi starši tega ne željo, jim 

samo dajo številke, na koga se lahko obrnejo kdaj kasneje. 

Mi lahko zaupate nekaj veselih trenutkov z vašim otrokom?  

Andrej je zelo simpatičen, z vsakim se pogovarja, vsakega vse vpraša. Smo šli enkrat na eno prireditev v Stožice 

in je zagledal tam Boruta Pahorja in je šel direktno k njemu in sta se vse pogovorila. Ga je pa poznal, ker je 

Borut Pahor prišel, ko so imeli šolo v naravi, da jim je pomagal spakirati nahrbtnike.  
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Andrej si ogromno zapomni, doma mu ni problem narediti, karkoli ga prosiš. Ima zelo velik socialni čut, in tudi 

ko pride kdaj k meni v službo, so ga te stare gospe prav vesele, z njimi se pogovarja.  

En dan, ko sem ga pustila pri mami, da bi ga potem ona peljala v šolo, je mama zaspala nazaj in me kliče ob pol 

devetih, če je bil Andrej pri njej in pravi, da ga ni več. Smo klicali v šolo in je bil tam. Ko je v cerkvenem 

zvoniku bilo 15 minut do osmih, si je očitno mislil, zakaj bi budil staro mamo, saj pozna pot do šole in je šel 

sam. Po poti je menda srečal kuharico in sta skupaj prišla v šolo. Me je kar malo stisnilo, po drugi strani pa vidiš, 

kako samostojen je že lahko.  

Kaj menite, vam je ta življenjska izkušnja prinesla v življenje? 

Samo pozitivno. Samo potrdilo se je, da drugačnost na papirju ni drugačnost v realnem življenju. Ko pridem 

utrujena iz službe, mi starejši sin včasih še nalašč sitnari, Andrej pa reče: »Glej mama, tam je kavč. Malo se  

uleži in odpoči.« Res je tak senzibilen, čuteč otrok. Mnogi pravijo, da on je moj otrok. Sva zelo zelo povezana. 

Se tudi rad stisne, zelo išče dotike. Čeprav moramo to kar malo namensko omejevat. Saj dokler je majhen je 

vsem lušto, ampak ko bo zrastel, pa ne bo več tako. 

Katere besede bi namenili kot spodbudo staršem, ki se soočajo s podobno situacijo, oz. tistim, ki se 

odločajo, ali otroka z DS obdržati ali ne? 

Rekla bi, naj vzamejo vsak dan sproti, počasi. Napredki so, vendar počasnejši, so pa na nekaterih področjih tudi 

večji. In rekla bi še to, da ne smemo biti preveč zahtevni do otroka, vedeti moramo, kje ima limit. Bolj 

pomembno je, da smo z njim povezani, da ga čutimo, kot pa da ga silimo v tempo današnjega časa. In pa 

pomembno je gibanje, ter da gredo ti otroci med ljudi. Mislim, da je za te otroke zelo koristna vključitev v javni  

vrtec in ne v razvojne oddelke. Ti otroci se ogromno učijo s posnemanjem in lahko ogromno pridobijo, ko 

opazujejo druge otroke, ki so sposobni več od njih. Nisem za vključevanje v redne osnovne šole, ker sistem ni 

urejen tako, kot bi moral biti, ampak glede vrtca pa močno priporočam redni vrtec in ne razvojnega, ker jim s 

tem narediš škodo.  

 

INTERVJU ŠT. 5 

Intervju je bil opravljen pisno preko elektronske pošte. 

Se lahko na kratko predstavite? (Vaša starost, število otrok in njihova starost, zaposlenost/nezaposlenost 

vas in moža, morda kakšni hobiji vaše družine...) 

Stara sem 34 let, partner 35. Imava punčko, ki bo čez tri tedne stara dve leti. Oba sva zaposlena. Rada hodiva na 

sprehode, kolesariva, plavava, se druživa s prijatelji. Hčerka pa najraje riše.  

Kako je potekala nosečnost pri vaši hčerki? 

Vse je potekalo normalno brez kakršnihkoli težav. 

Katera nosečnost zapovrstjo je bila? 

Prva. 

Ste otroka načrtovali ali vas je presenetil? 

Načrtovali smo ga. 

Občutki, veselje, skrbi v času nosečnosti? 
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Komaj smo čakali, da punčka pride na svet. Bila sem na dveh testih in oba sta potrdila, da je z otrokom vse v 

redu, še ginekologinja me je klicala, naj me nič ne skrbi, da je rezultat testa zelo dober. Tudi na vseh ultrazvokih 

je bila punčka v samem povprečju, skratka vse je bilo b.p.  

Kako ste se pripravljali na rojstvo? 

Nisem imela nobenih posebnih priprav razen šole za starše.  

Ste v času nosečnosti kdaj pomislili, da bi lahko bil vaš otrok drugačen, imel zdravstvene težave ali kaj 

podobnega? 

Seveda, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Tudi pri samem porodu gre lahko kaj narobe.  

Kdo in na kakšen način vam je sporočil, da ima vaš otrok posebnosti v razvoju? Kdaj in kje ste izvedeli za 

diagnozo? Se spomnite besed, s katerimi so vam to sporočili? Kaj vse je bilo povedano? Lahko bolj 

podrobno opišete ta dogodek? 

Izvedela sva zelo kmalu po porodu. V porodno sobo je prišla pediatrinja, ki je punčko pregledala. Ne vem več, s 

katerimi besedami nama je povedala za diagnozo. Jaz sem se branila in rekla, da to ne more biti res, saj sem bila 

na dveh testih. Rekla je, poglejte kakšne oči ima, jaz sem rekla, da ima moj brat ravno take. Potem je rekla, kako 

ima nizko ušesa, jaz pa da jih imam jaz tudi - kar je čisto res. V glavnem, na koncu je rekla: “Saj jo boste imeli 

radi?” Jaz pa, seveda, jo že imamo. Bila sem utrujena in šokirana, zato se ne spomnim vsega. 

So bili prisotni kakšni moteči dejavniki, ki so še oteževali situacijo? (prostor, prisotnost drugih ljudi, ...) 

Ne. Vprašali so me, če bi rada imela svojo sobo in sem rekla, seveda. To je bilo res v redu in za to sem jim 

hvaležna.  

Ko gledate nazaj, kaj menite, je bilo dobro in kaj ne? Vam je ustrezal način sporočanja diagnoze? 

Menim, da je bilo v redu. Kdaj pa je pravi trenutek? V takih primerih nikoli ne veš, kaj je prav; odvisno od 

človeka. Vsekakor sem bila v šoku, zato se vsega ne spomnim več.  

Kdo je sporočil diagnozo očetu in kako se je odzval? 

Bil je zraven, presenečen, šokiran.  

Kako ocenjujete odnos strokovnjakov do vas? 

Odnos strokovnjakov je bil v redu. Ampak vseeno sem imela ves čas občutek, da se me izogibajo, kar je bilo še 

najbolj neprijetno. Hitro sem zaznala, da je stroka proti, prepričana sem, da če bi v nosečnosti izvedela za 

diagnozo, bi mi zagotovo vsi svetovali splav. Najbolj boli občutek nezaželenosti.  

Kako bi morali strokovnjaki komunicirati s starši, da bi jim olajšali začetni šok? 

Mirno in brez solz. Hudo je bilo, ker o DS nisem vedela praktično nič. Glede na odziv strokovnjakov sem imela 

občutek, da je to nekaj zelo hudega.  

Kakšne so bile vaše prve reakcije po sporočeni diagnozi? O čem ste razmišljali? 

Bila sem v šoku in ves čas sem se branila. Diagnoza je bila sum na DS, zato, dokler ni bila potrjena, nisem 

verjela, da je to res. Razmišljala sem o obeh testih (nuhalna svetlina in dvojni krvni test), kako sta se lahko oba 

zmotila.  

Menite, da je odnos strokovnjakov do vas vplival na vaše sprejemanje otrokove diagnoze? Kako? 

Ja, vsekakor. Pri odpustu sem prosila za več informacij in med pogovorom je imela zdravnica solzne oči. Par 

tednov kasneje sem se pogovarjala z eno strokovno delavko in počutila sem se grozno, ko me je primerjala z 

mamico otroka, ki ne bo nikoli hodil ne govoril.  
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Ste bili v porodnišnici deležni posebne oskrbe, pozornosti strokovnjakov? 

Ne.  

Kako dostopni so bili strokovnjaki za pogovor? Ste si tega sploh želeli? 

Niso bili preveč dostopni za pogovor. Želela bi si, da bi mi kdo povedal, kaj je DS. 

Katera oseba je bila v tem času za vas najbolj pomembna? Na koga ste se najbolj obračali? 

Partner.  

Kaj starši v času po sporočeni diagnozi resnično potrebujete?  

Podporo, ne pa izogibanja.  

Imate kakšen predlog, kako bi lahko izboljšali podporo v prvih urah, dneh po sporočeni diagnozi? 

Ne vem. Mislim, da bi potrebovala psihološko podporo, da bi se prej postavila na noge. Najhuje je bilo to, da so 

naslednji dan po rojstvu zdravo punčko odpeljali v Pediatrično kliniko v Ljubljano, mene pa so pustili v 

porodnišnici. Tega se še zdaj z grozo spominjam.  

Koliko ste vedeli o diagnozi DS preden so vam povedali, da ima vaš otrok to razvojno motnjo? 

Nič. Še nikoli prej nisem videla nikogar z DS.  

So se vam zastavljala kakšna vprašanja? 

Ogromno vprašanj.  

Ste dobili potrebne odgovore? Od koga? 

Saj nisem imela koga vprašati. Na internetu pa sem na začetku naletela na same neumnosti, slabe spletne strani 

in neaktualne podatke. Kasneje sem brala tuje strokovne članke (nemške in angleške) in ti so mi najbolj 

pomagali.  

So bile informacije po vašem mnenju zadostne, točne, objektivne? 

Ne, na začetku sem imela občutek, da bo moj otrok “rastlina”. 

So vam dali kakšne posebne napotke, smernice pred odhodom iz porodnišnice domov? Kakšni so bili ti 

nasveti? 

Dobila sem napotke glede hranjenja.  

Kako je potekalo življenje, ko ste prišli z otrokom domov? Ste se znašli pred kakšnimi težavami? 

Na začetku je bilo naporno, ker je morala vsake tri ure jesti, hranjenje pa je trajalo tudi eno uro. Nismo pa imeli 

nobenih težav. 

Ste imeli dovolj znanja in podpore? Ste se čutili dovolj močne, da boste lahko skrbeli za svojega otroka? 

Seveda. Fizioterapevtki na Pediatrični kliniki sta me zelo dobro naučili, kako naj jo primem itd. Patronažna 

sestra me je naučila kopanja.  

Kje ste našli potrebne informacije, pomoč? 

Nismo potrebovali nobene posebne pomoči, vse je potekalo tako kot pri vseh ostalih dojenčkih.  

Ste bili vključeni v kakšne terapije, obravnave? So vam ponudili tudi kakšno pomoč za celotno družino ali 

le za otroka? 

Vključeni smo bili in smo še vedno v razvojno ambulanto. Zelo kmalu smo začeli s fizioterapijami, kjer sva se 

naučila pravilnega handlinga. Ponudili so nam tudi obisk pri psihologinji. 

Ste kaj pogrešali? Kaj bi v prvih tednih življenja z otrokom potrebovali, pa niste imeli? 

Ves čas sem si želela, da bi se vsi ljudje do mene obnašali kot do ostalih staršev, da ne bi imela občutka, da je 

punčka manjvredna in nezaželena.  
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Katere so bile glavne prelomnice v prvih letih otrokovega življenja? Ste takrat našli potrebno podporo, ki 

ste jo potrebovali? 

Vsak večji napredek; ko se je sama usedla, ko je začela kobacati, ko so se pojavile prve besede, ko je naredila 

prve korake. Podpora ni bila potrebna.  

Nam zaupate nekaj veselih trenutkov z vašim otrokom? 

Vsaka sekunda, ki jo preživim z njo, je vesel trenutek. Vedno ko me pogleda, ko se mi nasmeje in reče mama,… 

Njeno veselje do igre, ko si podajava žogo. Kopanje v morju, ko brca, šprica, uživa. Ko kuham in pride k meni,  

se dvigne in me objame. Ko mi pošlje poljub in pomaha, ko jo oddam v varstvo.  

Kako na otrokovo drugačnost gledate danes? 

Zame ni kaj dosti drugačna od ostalih. Obnaša se tako kot ostali, počne vse kot ostali, samo z rahlim 

zaostankom. Vse zna, vse razume.  

Kaj vam je ta izkušnja prinesla v življenje? 

Nov pogled na svet, širjenje obzorja.  

Katere besede bi namenili kot spodbudo staršem, ki se soočajo s podobno situacijo? 

Čestitke za novega člana! Bodite močni, ne pustite se neodobravanju in čudnim pogledom. 

 

INTERVJU ŠT. 6 

Intervju je bil opravljen pisno preko elektronske pošte. 

Se lahko na kratko predstavite? Starost, število otrok, nekaj besed o vaši družini, otrocih 

Stara sem 36 let, iz okolice Škofje Loke. Z možem imava štiri otroke, stare 12, 10, 2 leti, najmlajši pa ima 10 

mesecev. Tretji otrok, Timotej, ima downov sindrom. Aprila je dopolnil dve leti. Z  možem sva oba zaposlena. 

Smo športna družina. Naši hobiji so šport in morje. 

Kako je potekala nosečnost pri vašem sinu Timoteju? 

Nosečnost je potekala dokaj normalno, je pa ginekolog pri pregledu morfologije v 22. tednu nosečnosti ugotovil, 

da imam preveč plodovne vode, zato me je napotil na dodatni pregled z UZ v porodnišnico v Ljubljano. Tam so 

mi prav tako potrdili, da je plodovnice preveč, drugih posebnosti pa niso zaznali. Dvakrat sem še prišla na 

kontrolo, potem pa je bilo plodovnice manj in kontrole niso bile več potrebne. Rekli so, da kakšne večje 

nepravilnosti ne more biti. Pregledali pa so me z UZ zelo natančno. Enkrat je pregled trajal več kot pol ure. V 

začetku nosečnosti sem opravila tudi pregled nuhalne svetline, ki ni pokazala povečanega tveganja za rojstvo 

otroka z DS. Moje mnenje je, da je ta pregled le komercialna poteza in dodaten zaslužek. Je ocena tveganja, ni 

pa zanesljivo ne v smer, da otrok ima DS, ne v smer, da ga nima. Kdor želi vedeti, naj gre na pregled 

amniocinteze, sicer pa na nič. To je zgolj moje mnenje. 

Ste otroka načrtovali ali vas je presenetil? 

Otroka smo načrtovali in dlje razmišljali o njem, a smo nosečnost kar prelagali. Zanosila sem zelo hitro, brez 

težav. Otroka smo se vsi zelo veselili. Malce skrbi je bilo le zaradi preveč plodovnice, a so potem minile. 

Kako ste se pripravljali na rojstvo? 

Povsem običajno, nič posebnega. 
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Ste v času nosečnosti kdaj pomislili, da bi lahko bil vaš otrok drugačen? 

Nismo ravno razmišljali o tem.  

Kdaj ste izvedeli, da ima vaš otrok posebnosti v razvoju? 

Približno dve uri po rojstvu otroka. 

Kako in kdo vam je to sporočil? Lahko bolj natančno opišete ta dogodek? 

Sporočeno je bilo od pediatrinje v porodnišnici. Babice so očitno takoj posumile in so poklicale pediatrinjo, naj 

pregleda Timoteja. Vse tri so nas najprej odpeljali iz porodne sobe v eno drugo sobo v porodnem bloku, očitno 

pod pretvezo, da imajo gnečo. Tam so ga odpeljali na pregled, nazaj pa je prišla samo pediatrinja in rekla: »Saj 

verjetno sumite, da z vašim otrokom ni vse v redu.« Seveda je bil to šok. Res je, da mi je bilo takoj po rojstvu 

malce čudno, da plazi jeziček, nisem pa nič sumila, ker so babice rekle, da je vse v redu. Mož je bil čisto v šoku, 

jaz pa sem to kar nekako preslišala. Zaupala in verjela sem v Timoteja in imela občutek, da bo v vsakem primeru 

to zelo v redu fant. Tudi mož je hitro prišel k sebi. Pediatrinja je hitro potem zapustila sobo, obiskali sta nas še 

babici iz porodne,  potem smo ostali skupaj v sobi še kakšni dve uri, nato pa so naju s Timotejem prepeljali na 

oddelek, kjer so naju namestili v običajno sobo za otročnice. V sobi sem bila še z eno mamico. Mož je odšel 

domov in se vrnil čez nekaj ur skupaj z ostalima otrokoma. Skupaj smo bili pri pregledu Timoteja, kjer je druga 

pediatrinja povedala, zakaj sumijo na DS in kaj ima ok. Ko je bilo pregleda konec, sem ob vrnitvi v sobo opazila, 

da prenašajo moje stvari. Preselili so me v nadstandardno sobo, brez da bi me za to vprašali. Saj potem se je 

izkazalo, da je bilo to v redu, vendar sem se v tistem trenutku počutila, kot da sem sedaj kužna. K sreči sem 

trdna, tako da me vse skupaj niti ni tako vrglo iz tira. Glede na sum mi je bilo najhuje zaradi ostalih sorojencev. 

So mi pa ves čas govorili, da je to sum, da bo potrditev dala krvna preiskava, na katero bova morala v Ljubljano. 

V porodnišnici sva ostala mislim da tri noči. Kljub temu, da so mi rekli, da se Timotej verjetno ne bo mogel 

dojiti, se je dojil. Vse je bilo normalno. Je pa res, da je bil zaradi hipotonije mlahav in je bilo z njim težje 

rokovati. Iz porodnišnice sva šla za eno noč domov (čez konec tedna), nato pa na Pediatrično v Ljubljano. Tam 

sva ostala tri noči. Naredili so mu različne preiskave, ki zdravstvenih odstopanj niso pokazale, tako da je 

zdravstveno b.p. Šok je bil, ker je moral biti ločen od mene. Na neonatalnem oddelku so samo dojenčki, mamice 

so ločene in po drugih oddelkih. K njemu sem lahko prišla za čas dojenja. Je pa jasno, da je otroka težko 

sprogramirati, da se bo dojil ravno na tri ure, zato sem si mleko črpala - kot vse ostale. Vse je bilo potrebno 

tehtati- koliko mora pojesti, itd. Prav psihično naporno in zame zgrešeno. Ko sva prišla domov, sem si nekaj časa 

še črpala, vse zapisovala, koliko popije, nato pa sva prešla nazaj na dojenje. Steklo je brez problemov in dojil se 

je 13 mesecev. Gosto hrano je začel sprejemati pri skoraj desetih mesecih. Izvid, da ima DS, sem prejela na dom, 

ko je dopolnil ravno 1 mesec. Vmes smo ga ves čas opazovali in ugibali, ga ima ali ga nima. So pa bili na 

Pediatrični precej bolj strokovni in dali potrebne informacije, kot v porodnišnici v Kranju. Tam sem imela 

občutek, da se jim smilim, v Ljubljani pa so preprosto rekli, da je veliko takšnih otrok tudi precej dobrih v 

razvoju. Poleg tega vidiš druge otroke s še precej hujšimi težavami. Rečeš si: »Zakaj vsi v nosečnosti tako 

pregledujejo možnost DS, ko pa je še toliko hujših diagnoz?« 

Kako ste sprejeli diagnozo? 

Sprejemali smo jo sami. Sem pa preveč brskala po spletu, kjer pa je vse napisano bolj črno-belo. Na Timoteja 

gledam povsem običajno in za nič ne rečem, da tega ne bo zmogel. Vseskozi pa samo poslušam: ´Otroci z DS se 

običajno ne dojijo, shodijo od 3 do 5 let,…´ To je splošno, v življenju pa je splošnih bolj malo stvari. Timotej se 

je dojil, shodil je pri 19 mesecih. Res je, da je to prej izjema, a je. 
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Koliko ste vedeli o diagnozi DS preden so vam povedali, da ima vaš otrok to razvojno motnjo? 

Nisem vedela veliko, bolj negativne stvari in podobe debelejših otrok s čudnim vedenjem.  

So se vam zastavljala vprašanja? Katera? 

Vprašanje, če bo normalno živeli naprej. Ker nima zdravstvenih težav, z njim živimo normalno. Je zelo 

potrpežljiv in priden, tako da bi z njim upala na »konec sveta«. 

Kako je potekalo življenje v prvih dneh po prihodu domov? Ste se čutili dovolj močne, da boste zmogli 

skrbeti za vašega otroka ali ste potrebovali in iskali kakšno pomoč? 

Nismo potrebovali pomoči. Zaupamo v Timotejeve sposobnosti, verjamemo vanj in zaenkrat uspeva. Timotej 

obiskuje redni vrtec in se tam dobro počuti.  

Kako se je spreminjalo vaše počutje in občutje do otroka tekom njegovega razvoja? Kako na situacijo 

gledate danes? 

Počutje ni bilo kaj posebno. Najslabši je bil tisti mesec čakanja na izvid krvi, ki je potrdil DS. Skrbi sedaj so le, 

kako bo z njim v primeru, da ne bi bil sam sposoben skrbeti zase, ko bo odrasel in ko naju ne bo več. Upam pa, 

da bo sposoben skrbeti sam zase in v življenju tudi kaj dosegel.  

Kaj starši v času po sporočeni diagnozi resnično potrebujete? 

Informacije s konkretnim prikazom na otroku- ne splošnih informacij.  

Imate kakšen predlog, kako bi lahko izboljšali podporo v prvih trenutkih, urah, dneh po sporočeni 

diagnozi? 

Strokovnjaki bi se morali vesti povsem običajno. Morda da bi imeli v porodnišnici seznam staršev otrok z DS, ki 

bi bili pripravljeni pomagati z nasveti mamicam, ki se jim otrok z DS rodi.  

Kaj bi morali strokovnjaki izboljšati? 

Predvsem bi morali dati pozitivne zglede. Povedati, da je običajno tako, so pa tudi izjeme. Te izjeme starše 

krepijo, dajo voljo, moč,.. 

Nam lahko zaupate nekaj veselih trenutkov z vašim otrokom? Morda prvi trenutek veselja, ki vas je 

preplavil? 

Veselih trenutkov je vsak dan veliko. Timotej je res otrok, ki stalno razveseljuje. Ob njem ne moreš biti slabe 

volje. Ima neko posebno karizmo. Njegov objem je tak, kot ga ne da noben drug. Vesel si vsakega njegovega 

napredka, ga ceniš še precej bolj kot pri ostalih otrocih.  

Kako na otrokovo drugačnost gledate danes? Kaj menite, vam je ta življenjska izkušnja prinesla v 

življenje? 

Ta življenjska izkušnja mi je prinesla veliko- pravzaprav drugačen pogled na svet. Soočamo se s stanjem našega 

sistema, ki je izjemo slab, nečloveški. Cenimo pa vsak dan bolj kot smo ga prej. Veselimo se že majhnih stvari. 

Veliko stvari pa mi je sedaj nepomembnih. Čudim se, kaj nekateri rečejo, da so težave. 

Katere besede bi namenili kot spodbudo staršem, ki se soočajo s podobno situacijo, oz. tistim, ki se 

odločajo, ali otroka z DS obdržati ali ne? 

Vsak naj se odloči po svoji vesti, po tem, kaj mu narekuje srce. Če je otrok zdravstveno brez težav in ima DS, 

življenje z njim ni veliko drugačno, če so težave velike in je potrebno velikokrat v bolnišnico, potem je zadeva  

verjetno drugačna. Nikoli pa ne veš, kaj te čaka. Lahko je vse v nosečnosti v redu, pa se zaplete pri porodu. 

Pravijo, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Če se vam rodi otrok z DS, sprejmite ga kot vsakega drugega, bodite 

močni, pogumni, verjemite vanj.  
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Spodaj je zapis drugega dela intervjuja. Po prejetih zgornjih odgovorih, smo materi poslali še nekaj vprašanj. 

Tako smo dobili dodatna pojasnila nekaterih odgovorov.  

 

Omenili ste, da niste veliko vedeli o DS. Ste se po rojstvu otroka pozanimali o nastanku, značilnostih takih 

otrok, njihovem razvoju in podobno? Če ste se, kje ste našli te informacije in ali jih je bilo težko najti? 

Pozanimala sem se na spletu. Informacije so splošne, vsak otrok pa je zgodba zase, tako da podatkov, ki so 

zapisani, ni moč enačiti s tem, kar je potem pri otroku. Primer: pisalo je, da ti otroci večinoma le spijo, pa pri nas 

ni bilo tako. Tudi značilnosti nimajo vsi vseh. 

Kot ste omenili, je bil to za vas šok. Lahko morda še bolj podrobno opišete vaša doživljanja, čutenja, 

razmišljanja v tistih prvih urah, dneh po sporočenem sumu? Ste se morda krivili, da se je to zgodilo, ste 

bili jezni, žalostni, ste se lahko veselili otroka ali ste ga zavračali ipd. Kako so se potem ta občutja 

spreminjala? 

Z otrokom sva bila nekako še bolj povezana. Nikakor ga nisem zavračala. Imela in imam ga neskončno rada. 

Seveda sem se spraševala, zakaj se je to zgodilo ravno nam, a odgovora jasno ni. Na to nimamo vpliva. To se 

preprosto zgodi. Najtežje mi je bilo zaradi sorojencev, kako bosta to sprejela. 

Ste se imeli možnost v porodnišnici pogovoriti s kakšnim strokovnjakom (zdravnikom, medicinsko 

sestro...) o sporočenem sumu? Ali ste si tega sploh želeli? 

Sem si želela in kar sem vprašala, so tudi odgovorili, kar so seveda vedeli. Šlo pa je bolj za zdravstvene stvari, 

glede razvoja ne more nihče točno napovedovati. 

Če sem prav razumela, so vas v porodnišnici preselili v svojo sobo, otrok je bil lahko z vami, prav tako 

mož. Je bil on lahko ves čas z vami ali je prihajal samo na obiske? 

Otrok je bil ves čas pri meni. Bila sva sama. Mož in sorojenca so vsak dan prihajali na obisk. 

Se spomnite še kaj, kar so zdravniki rekli o otrocih z DS? So govorili o tem, kako se bo razvijal, kakšni so 

ti otroci ipd.? 

Nič posebnega se ne spomnim. Bolj konkretne informacije so mi dali potem na Pediatrični. Najbolj se spomnim, 

da so rekli, da če nima pridruženih kakšnih zdravstvenih težav, da je razvoj ponavadi precej boljši. 

So vam pred odhodom domov dali kakšne posebne smernice, kako ravnati z otrokom? Morda so vam dali 

kakšno literaturo, povedali na koga se lahko obrnete, če bi potrebovali pomoč, povedali za kakšna 

društva, kamor se lahko včlanite ipd., predlagali kakšno literaturo ipd.? 

Literature ali kaj podobnega niso predlagali. Morala sem biti pozorna na hranjenje, da bo pojedel dovolj. 

Predlagali so, da čim prej začneva s fizioterapijo, da je vsak teden pri tem pomemben in da naj bom glede tega 

kar »sitna«. Imela sem tudi prikaz ravnanja z dojenčkom z nižjim tonusom, kako se ga pravilno previja, dviguje. 

Kdo vam je pomagal skrbeti za otroka, ko ste prišli domov? Je bil to mož, starši, sorodniki, kdo drug? 

Kako so oni sprejeli to novico in kako so sprejeli to sorojenci, kako ste jima to povedali? 

Zanj sem večinoma skrbela sama, kolikor sem potrebovala pomoč, je bil to mož. Je pa bil Timotej zelo 

nezahteven dojenček in kakšne večje pomoči nisem potrebovala. 

Pri sprejemanju novic pri ostalih ni bilo kakšnih posebnosti. Sorojencema sem to povedala malce kasneje, 

sprejemala pa sta to postopoma. Še vedno pravita, da je zanju povsem običajen otrok. 
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Če sem prav razumela, ste odšli iz porodnišnice domov, kjer vas je najverjetneje obiskovala patronažna 

sestra. Je ona kaj govorila o DS, kako drugače obravnavala vas in otroka? 

Ni ga kaj drugače obravnavala, tudi o DS ni nič govorila. 

Prvi mesec ste še čakali na potrjeno diagnozo. Potrditev ste prejeli pisno po pošti. Vas je kdo po tem še 

kontaktiral, ste imeli možnost pogovora s strokovnjaki? Ste bili napoteni v razvojno ambulanto ali vam je 

bila ponujena kakršnakoli druga dodatna pomoč? 

Še isti teden sem imela pregled na Pediatrični, kjer je Timotej še vedno voden in ima pregled vsako leto. 

Pregledajo mu kri, predvsem za ščitnico in morebitne alergije. Tam so pojasnili, kako pride do DS, kaj to pomeni 

za morebitne naslednje nosečnosti- da zaradi tega ni večjega tveganja. 

Ste s Timotejem v teh dveh letih hodili na kakšne posebne terapije, obravnave? 

Na nevrofizioterapijo od prvega meseca naprej, pri enem letu in dveh mesecih je bil na terapevtski koloniji, kjer 

je imel tudi delavno terapijo in logopeda. Od takrat naprej ima tudi to dvoje enkrat na tri tedne. Obravnavan je v 

razvojni ambulanti v našem ZD in enkrat letno na Pediatrični. 

Kako gledate na strokovnjake, ki so vam sporočili sum na diagnozo DS? Se spomnite kakšnih konkretnih 

besed, kaj so rekli? Kako so se obnašali do vas? Ste imeli občutek, da vas spoštujejo ali da vas pomilujejo, 

obsojajo,... So dajali kakšne neprimerne komentarje ali so vas spodbujali? 

V porodnišnici se najbolj spomnim besed pediatrinje, da verjetno sumimo, da z otrok ni vse v redu. Bile so mi 

popolnoma neprimerne. To je bila ena pediatrinja, ostale potem so bile v redu, a to ostane v spominu za vedno. 

Na Pediatrični pa na takšne stvari gledajo povsem drugače, ker se velikokrat srečajo s tem in se jim ne zdi nič 

posebnega. 

Imate še kakšen predlog, kako bi lahko zdravstveni delavci pomagali staršem v prvih dneh po rojstvu 

otroka z DS? 

Bolj bi morda morali spodbujati dojenje- večjo prisotnost pri otroku, če je zdravstveno tega sposoben, ne pa da 

preklopijo na črpanje mleka in menim, da potem le najbolj trmaste in samozavestne mame uspejo vztrajati naprej 

pri dojenju, ko pridejo iz bolnišnice. Je pa dojenje izredno pomembno, pri teh otrocih morda še bolj, saj mi še 

sedaj govorijo, da ima obrazne mišice zelo v redu, verjetno tudi na račun dojenja, kjer se otrok bolj trudi kot če 

pije po steklenički. Je pa mama tista, ki čuti, ali je otrok tega sposoben, ali pa nima smisla iti z glavo skozi zid. 

Vsaj jaz sem to nekako čutila, da bo on zmogel. 

 

INTERVJU ŠT. 7 

Se lahko na kratko predstavite? 

Stara sem 28 let. Z možem  sva sedaj poročena dve leti in pol. Imava dva otroka. Prva je Simona, ki ima DS in je 

stara eno leto in pol, drugi pa je fant, star dva tedna. Živimo v bistvu na vasi, tako rekoč na podeželju.  

Ko sta čakala Simono, sta si želela otrok, sta načrtovala? 

Ja, Simona je bila načrtovana in drugi tudi.  

Kako je potekala nosečnost, kako si se počutila? 

Super, vse v redu. Nič posebnega. Tudi nuhalno sem šla delati, pa ni pokazalo nič posebnega, zelo nizka 

verjetnost, tako da... Veselila sva se, pripravljala stvari. Pred rojstvom nisva vedela, da ima DS.  
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Pa vaju je kaj skrbelo? Sta kdaj pomislila, da bi lahko bil otrok drugačen, imel kakšne težave? 

V bistvu ne. Jaz sem po naravi optimistka, tako je bilo tudi zdaj, tako da nisva razmišljala o tem, da bi lahko bilo 

karkoli narobe.  

Torej sta za diagnozo izvedela ob rojstvu? 

Ja, čeprav niso še potrdili. Dali so nama vedeti, da verjetno ima, da pa morajo narediti še teste.  

Lahko malo bolj podrobno opišeš, kako so vama povedali za sum, kdo je bil prisoten, kaj so vama rekli?  

To je bilo tako, da so v porodno poklicali pediatrinjo. Midva takrat nisva vedela, da je to kaj neobičajnega, da 

pokličejo pediatra v porodno in potem ona gleda otroka in gleda naju. Midva sva dobila nek tak čuden občutek, 

kaj je narobe. In potem je rekla, da gleda, če ima kateri od naju kaj čudne oči. Včasih potem rečejo, da je mogoče 

pa to to, pa ni downov sindrom. Samo to je rekla, da ima tako čudno učke. Jaz sploh nisem pomislila na kaj. Sem 

jo potem še vprašala, če je lahko to kaj narobe in potem je rekla, da ja, da lahko gre za downov sindrom. Pa še 

vedno nisem dojela, takrat sem bila čisto zgubljena. Potem je prišlo za mano, kaj to je in kaj lahko učki 

pomenijo. Pa midva tega nisva videla tam, ker ne moreš. To potem šele vidiš. Rekla je, da kaže znake, da bodo 

naredili teste. V bistvu so jo drugi dan odpeljali iz porodnišnice. Jaz sem ostala v Novem Mestu, njo pa so 

odpeljali na Pediatrično v Ljubljano. Tako da sem bila jaz dva ali tri dni sama v porodnišnici, njo so pa odpeljali 

na teste in preglede. Tako da dejansko potrditev sva dobila nekje čez 14 dni ali pa še malo kasneje. Je bilo pa 

tako, da nama noben zdravnik ni hotel direktno reči, da pa je, ampak so samo govorili, da kaže znake. Prav tako 

zoprno je bilo, ker ti noben ne reče, to pa je to in je potem še vse tako čudno. Edino ena sestra, ki naju je peljala 

na oddelek iz porodne, je tako, sicer je bilo takrat obupno slišati, prav direktno rekla: »Veste, jaz to že 30 let 

delam in je to to. To je sigurno to. Sprijaznita se. Prej kot se sprijaznita, boljše bo.« Takrat je bil to velik šok, 

ampak potem nama je pomagalo, da se nisva sekirala ali je ali ni, sva vedela, da je, ampak zdravniki nočejo 

potrditi, dokler nimajo uradnega izvida. Ampak sva midva lažje prej sprejela, takrat je bilo pa grozno, ko je 

sestra tisto rekla. Te kar malo pribije. Najtežje je tisto, ko ti ne povejo direkt. Ne smejo reči, dokler ni uradno. 

Najtežje je tisto čakanje.  

Kako si se počutila, ker so otroka odpeljali in sta bili ločeni? 

To je bilo grozno. Jaz sem si črpala mleko na tri ure, še ponoči, vse me je bolelo, ker sem bila šivana. Je bilo kar 

strašno. V bistvu je mož hodil k meni po mleko in ga vozil v Ljubljano tiste tri dni. Bilo je res naporno. 

Tako da sem takoj, ko sem lahko šla, šla v Ljubljano, kjer pa nisi z otrokom. Otroci so kot vsak v svojem nekem 

inkubatorju, mame pa smo čisto v enem drugem nadstropju v eni sobi, kjer je prostor in hodimo na tri ure hranit, 

dojit otroka. Tisto je grozno, zelo zoprno. Tako imajo narejeno, čeprav si mislim, da naju nebi bilo potrebno 

ločiti. To je največja bolečina, ki nama od tam ostaja. Poleg tega dojenje ni steklo, stres, ločen si, vsak ti nekaj 

po svoje razlaga. Tako da sme si morala še črpat. Bila sem pol ure pri njej, da sem jo nahranila, potem sem si 

morala iti še črpat. Bilo je pa tako, da ponoči so sestre hranile otroka, da si lahko spal. Bilo je zelo naporno. V 

bistvu sem bila tam en dan, potem me je čisto zvilo, vse za mano prišlo. Potem sva šle domov, čez dva dni ko 

sva imeli kontrolo, sva pa spet ostali še ene dva dni tam, ker je zgubila na teži. Potem je bilo dobro, je počasi 

začela dobivati na teži in sva se začeli tudi dojiti. Ker je bilo grozno, ker smo tudi doma še  imeli tak sistem, da 

sem si črpala in jo je potem mož hranil po steklenički in smo se zbujali ponoči na tri ure s pomočjo budilke in 

nisi vedel, kaj sploh moraš naredit, ko si zaslišal budilko. Ko te otrok zbudi, je čisto drugače. No potem po enem 

mesecu, ko smo imeli kontrolo v Ljubljani, je lepo pridobila na teži, tako da sva se potem samo še dojili in nas ni 

več tako skrbelo. 
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Težko je bilo tisto, ko sem bila sama, brez otroka. Še prvi otrok je, že tako si zmeden. In je bila ena sestra, saj 

druge so bile vse v redu, ampak ta me pa gleda in mi reče, kako jo držim. Ja prvi otrok je, naj mi pokaže, kako  

naj ga držim, ne pa komentira. Potem imaš tak slab občutek, kar malo jezen si. Naj ti pomaga, že tako smo starši, 

sploh pri prvem, zmedeni in ne rabimo, da nas en komentira, naj pomaga. Zdaj ko sem imela drugega, nisem v 

porodnišnici v bistvu nikogar potrebovala, pa še šivana nisem bila, tako da sem bila drugi dan že čisto v redu.  

Če sem prej prav razumela, sta torej za sum izvedela takoj po rojstvu? Kje so vama to povedali in kdo vse 

je bil prisoten? 

To so nama povedal še v porodni sobi. Bila sva midva in pa pediatrinja. 

Sta se imela možnost o tem potem s kom pogovoriti? 

V porodni jaz  res nisem dojela, tako da je potem pediatrinja nekaj malega povedala, ampak nič kaj posebnega. 

V Novem Mestu se potem nisva z nikomer prav pogovarjala. No potem v Ljubljani se je tista zdravnica, ki je 

imela njo čez, malo več zavzela in povedala stvari. Tudi dala nam je neke te zloženke, zgibanke o tem. Povedali 

so osnove, tisto kar za vse velja. Potem pa tisto, da so to sončki, da so zelo v redu, da znajo marsikaj sami... tudi 

subjektivne stvari ja, ampak samo pozitivne stvari. 

Prej si rekla, da je bil najprej kar šok? Lahko kaj več poveš o tem? 

Ja, prve par dni je kar bilo. Ko ne veš, a to je zdaj moj otrok ali kaj je. Ampak potem sva oba kar hitro prešla to. 

Saj tudi drugi ne vedo, kaj bo z njihovimi otroki čez 10 let in mi tudi  ne vemo. Zdaj ne delava z njo nič drugače, 

kot bi sicer. Ja delava več, delava usmerjeno, ampak kaj pa hočeš. Stvari, ki jih moraš, narediš in hodiš 

vsepovsod, kjer moraš, ampak tudi če bi imela normalnega otroka, bi vseeno delali, edino nebi toliko razvajali. 

Potem pri drugem vidiš, kaj ne smeš delati. Čeprav takrat misliš, da ni nič takega, vidiš, da vpliva. 

Če pomisliš malo na način, kako vama je bilo povedano, da ima hčerka DS. Imaš kakšen predlog, kako bi 

lahko strokovnjaki izboljšali način podajanja diagnoze? 

Ne vem, mogoče to, da bi povedali bolj direktno. Čeprav so vsi vedeli. Po eni strani razumeš, po drugi pa bi 

želel, da ti povedo naravnost. In niso niti vedeli, kdaj jo bodo odpeljali, niti jaz nisem vedela, da jaz ne bom šla z 

njo, do tistega jutra, ko so mi potem rekli: »Ja, saj vi ne greste.« Ali sem jaz narobe razumela, ampak ena sestra 

je bila tam mutasta res. Mislim, da so bili sami malo zgubljeni, ker niso vedeli, kako bo. V Ljubljani potem je 

bilo pa tako, da mi je podatke vedno dajala ista pediatrinja, ki Simono spremlja še danes. 

Si bila deležna kakšne posebne oskrbe, pozornosti po sporočeni diagnozi? 

Ne vem, mogoče to, da mi niso dali nobene druge v sobo. Mislim, da so me namenoma pustili samo. Tisto bi 

bilo težko gledati eno mamico z otrokom, ti si pa sam tam. So me pustile samo v sobi  in pa pomagale so mi, 

kako črpat mleko, kako dojit. Ves čas sem jim tisto mleko nosila. Tako da ja, zelo so bile prijazne. Tudi do 

moža, niso nič komplicirali. On je moral hoditi po mleko, da ga je vozil v Ljubljano.  

O čem si razmišljala v teh prvih dneh?  

Ne vem. Kaj bomo pa zdaj, kako bomo pa zdaj živeli? Ne vem, ne vem, kaj naj ti rečem.  

Kdo je bil zate najbolj pomemben v teh dneh, kdo ti je nudil oporo, ko ste prišli domov? 

Kar se zdravstvenega osebja tiče, je hodila babica, kar pogosto. Tudi tista pediatrinja v Ljubljani mi je mislim, da 

celo mail poslala, da se lahko obrnem nanjo, če bi kaj potrebovali. Tako da smo se imeli na koga obrniti, če bi 

bilo treba. V Ljubljani smo imeli kar precej pogosto še kontrol. In na eni kontroli po 14 dneh so nama tudi 

osebno povedali, da je diagnoza potrjena.  
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Koliko sta vedela o DS, preden se je rodila Simona? 

Ma nisva vedela kaj dosti. Srečaš včasih kakšnega takega otroka ali pa starejšega človeka. To je vse kar veš, 

vidiš nekoga. Ma nisva ne vedla. Ma nič kaj konkretnega, osnovno.  

Vaju je potem to zanimalo? Sta se spraševala npr. o značilnostih takih otrok, nastanku DS ipd? 

Ja, seveda naju je zanimalo, zelo. Tako da sva šla potem k eni družini, ki ima sina, ki je sicer že 18 star. Kdo pa 

bo več vedel, če ne kdor je že dal veliko čez. Potem sva se pa vključila še v društvo za downov sindrom in smo 

se sedaj povezali z nekaterimi družinami.  

Kako sta prišla v stik s to družino h kateri sta šla na obisk? 

V bistvu sva vedela za tega fanta in sva imela željo. Potem pa je tako naneslo, da mi je ena rekla, da pozna to 

mamo tega otroka in smo potem tako navezali stik. Preko njih sva se vključila v društvo za downov sindrom in 

spoznala še druge družine.  

Zakaj se ti zdi pomembno, da ste se vključili v društvo? 

Ne vem, da ti povedo stvari, ki jih sam mogoče spregledaš. Pa da se družiš, spoznaš še druge ljudi in vidiš, da so 

vsi vsak po svoje zanimivi. Pa kdaj kam gremo. Lani smo šli na nek vikend seminar s Sožitjem, tako da.  

Sta še kje drugje dobila informacije, ki so vaju zanimale? 

Največ internet. In pa vidiš stvari, ki jih prej nisi, prebereš kje kaj, ko slučajno naletiš na kak članek. Pa si bolj 

pozoren, ko se govori kje o tem, ko prej sploh nisi slišal. Poslušaš kakšno oddajo, prispevek. Prej bi to preskočil, 

ker te ne zanima, sedaj pa si bolj pozoren.  

Kako gledate na Simono, njeno drugačnost?  

Ma ne vem, jo niti ne jemljeva kot drugačne. Tudi starši in drugi sorodniki ne. So jo veseli. In ja, smo vsi bolj 

zadovoljni, ko nekaj doseže, še toliko bolj. Vidiš napredke. 

Česa se še posebej veselite pri njej? 

Ma ne vem, vsega. Ona zdaj že kar hodi. Ker nisem še za nobenega z DS slišala, da bi hodu pri letu in pol. 

Slišala sem za 19 mescev in tako. No, pa ona sedaj že kar nekaj časa hodi. Tako da ja, tistih tavelikih stvari. Pa v 

bistvu midva sploh ne gledava na to. Ok, ja, saj vedno, čeprav mogoče nebi smeli, primerjaš z isto starimi, pa 

potem vidiš, da so nekateri zelo naprej, drugi pa ne, pa si rečeš in misliš, da nam ni nič hudega. Mogoče malo 

več primerjaš z drugimi, sicer jo pa sploh ne jemljeva kot nekaj drugačno. Jst tako pravim tudi v vrtcu, da če ni 

potrebno, da dela drugače, če zmore, mora tudi ona narediti tako kot drugi. Če nekaj zmore, mora naredit. 

Čeprav popustiš, ker popustiš tudi pri normalnem. Ampak ja, sploh je ne jemljeva kot nekaj zelo drugačno, 

noben od naju.  

Kaj bi rekla staršem, ki se soočajo s podobno situacijo? 

Greš vsak dan naprej, delaš. Ni nič tako težko. Mislim, je kdaj tudi težko, ampak zmoreš. 


	SEZNAM UPORABLJANIH KRATIC
	1 UVOD
	2 TEORETIČNI DEL
	2.1. STARŠEVSTVO
	2.1.1. ČAS NOSEČNOSTI
	2.1.2. ROJSTVO

	2.2. DOWNOV SINDROM
	2.2.1. KAJ JE DOWNOV SINDROM?
	2.2.2. TELESNE IN ZDRAVSTVENE ZNAČILNOSTI
	2.2.3. OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI
	2.2.4. INTELEKTUALNE ZNAČILNOSTI
	2.2.5. SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ

	2.3. SOOČANJE Z DIAGNOZO
	2.3.1. PROCES ŽALOVANJA (faze sprejemanja)
	2.3.1.1. ZAČETNI ŠOK
	2.3.1.2. ZAŠČITNIŠTVO IN ODPOR DO PRIZADETOSTI
	2.3.1.3. ŽALOST, JEZA, TESNOBA, ZADREGA, RAZOČARANJE, …
	2.3.1.4. PRILAGODITEV, SPREJETJE OTROKA

	2.3.2. DIAGNOZA, ODKRITA V ČASU NOSEČNOSTI
	2.3.2.1. DILEME STARŠEV, POVEZANE Z OPRAVLJANJEM PRESEJALNIH IN DIAGNOSTIČNIH TESTOV ZA ODKRIVANJE DS V ČASU NOSEČNOSTI
	2.3.2.2.  ODLOČANJE O NADALJEVANJU NOSEČNOSTI

	2.3.3. SPOROČANJE NOVICE SORODNIKOM, PRIJATELJEM
	2.3.3.1. SOROJENCI
	2.3.3.2. SORODNIKI, PRIJATELJI
	2.3.3.3. STARI STARŠI

	2.3.4. VPLIV OTROKA Z DS NA DRUŽINSKE ČLANE IN DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
	2.3.4.1. VPLIV NA ODNOS MED ZAKONCEMA (STARŠEMA)
	2.3.4.2. VPLIV NA SOROJENCE
	2.3.4.3. VPLIV NA DRUŽINSKE AKTIVNOSTI


	2.4. ZGODNJA OBRAVNAVA
	2.4.1. KAJ JE ZGODNJA OBRAVNAVA
	2.4.2. NAMEN IN CILJI ZGODNJE OBRAVNAVE
	2.4.3. KLJUČNI ELEMENTI in VIDIKI ZO
	2.4.4. POTEK ZGODNJE OBRAVNAVE
	2.4.5. PROGRAM MAJHNI KORAKI

	2.5. SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA MED STARŠI IN STROKOVNJAKI
	2.5.1. SODELOVANJE
	2.5.2. KOMUNIKACIJA
	2.5.2.1. BLOKADE V KOMUNIKACIJI

	2.5.3. SPOROČANJE DIAGNOZE


	3 EMPIRIČNI DEL
	3.1. RAZISKOVALNI PROBLEM
	3.1.1. OPREDELITEV PROBLEMA
	3.1.2. NAMEN IN CILJI
	3.1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

	3.2. METODOLOGIJA
	3.2.1. RAZISKOVALNA METODA
	3.2.2. IZBOR OSEB
	3.2.3. INSTRUMENTARIJ in IZVEDBA
	3.2.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

	3.3. INTERPRETACIJA
	3.3.1. ZGODNJI STIKI MED STARŠI IN STROKOVNJAKI
	3.3.2. DOŽIVLJANJE STARŠEV OB SPOROČENIH OTROKOVIH RAZVOJNIH MOTNJAH IN VPLIV NAČINA PODANE DIAGNOZE NA SPREJEMANJE OTROKOVE DRUGAČNOSTI
	3.3.3. OSKRBA, PODPORA DRUŽINAM Z OTOROKOM Z DS V ČASU BIVANJA V PORODNIČNICI
	3.3.4. USTREZNOST IN ZADOSTNOST INFORMACIJ, KI SO JIH STARŠI PREJELI PRED ODHODOM IZ PORODNIŠNICE IN V PRVIH TEDNIH ŽIVLJENJA Z OTROKOM DOMA
	3.3.5. PODPORA STARŠEM V PRVIH DNEH, TEDNIH ŽIVLJENJA Z OTROKOM DOMA
	3.3.6. VIR UPANJA, MOČI, SPODBUDE ZA ŽIVLJENJE

	3.4. SKLEPI IN UGOTOVITVE
	3.4.1. PRIPOROČILA ZA KOMUNIKACIJO MED STARŠI IN STROKOVNJAKI
	3.4.2. PODAJANJE DIAGNOZE PRED ROJSTVOM
	3.4.3. PRIPOROČENA LITERATURA ZA STARŠE OTROK Z DS
	3.4.4. SEZNAM NEPROFITNIH ORGANIZACIJ ZA POMOČ DRUŽINAM OTROKA Z DS


	4 ZAKLJUČEK
	5  LITERATURA
	5. PRILOGE
	5.1. PRILOGA 1: Zgibanka za starše
	5.2. PRILOGA 2: Delno strukturiran intervju
	5.3. PRILOGA 3: Zapis intervjujev


