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POVZETEK 

Z diplomskim delom želim opozoriti na vpliv, ki ga imata dolgotrajna bolezen in 

dolgotrajna hospitalizacija na življenje obolelega otroka in tudi celotne njegove družine. Ta 

vpliv je namreč velikokrat spregledan in zato osebe niso deležne potrebne pomoči za soočanje 

z njim. V teoretičnem delu definiram pojem dolgotrajne bolezni in posvetim pozornost 

različnim strategijam soočanja z boleznijo, ki je zaznamovala družino. Nakažem znake, pri 

obolelem otroku in ostalih družinskih članih, ki kažejo na prisotnost posledic zaradi dolgotrajne 

bolezni ali dolgotrajnih hospitalizacij ter predstavim trenutno stanje dela z dolgotrajno bolnim 

otrokom in njegovo družino tako v bolnišnici kot tudi v šolskem prostoru. Poskusim tudi 

umestiti profil socialnega pedagoga v delo z dolgotrajno bolnimi otroci. V empiričnem delu 

preko pogovorov z osebami, ki so na tak ali drugačen način neposredno vključene v procese 

dela z dolgotrajno bolnimi otroci dobim informacije o njihovem soočanju z dolgotrajno 

boleznijo, trenutnem stanju v slovenskem prostoru ter njihovih predlogih za izboljšave v 

prihodnje. Rezultati analiz pogovorov so pokazali, da se stanje izboljšuje, več je zavedanja o 

vplivu, ki ga imata dolgotrajna bolezen in dolgotrajna hospitalizacija na življenje otroka in 

njegove družine, povečuje se psihološka pomoč, sodelovanje vseh vpletenih, tako zdravstvene 

stroke, šole in staršev, vendar stanje še zdaleč ni idealno. Za dosego tega so potrebna še številna 

izboljšanja in predvsem večje osveščanje o tej problematiki v širši javnosti.  
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ABSTRACT 

In this thesis, I would like to draw attention to the impact of long-term illness and 

prolonged hospitalization on the life of the ill child and his family. The effects of the illness are 

often overlooked and people do not receive the assistance they need to deal with it. In the 

theoretical part of the thesis, I define the term »long-term« illness and I pay attention to different 

strategies to cope with it. I indicate signs that show the presence of consequences of the long-

term illness and prolonged hospitalization and I introduce those signs into the school premises 

considering the education legislation. I present the current situation of working with long-term 

ill child and his family and try to accommodate the profile of social pedagogue in the work with 

long-term ill children. The empirical part of the thesis consists in getting first-hand information 

from people directly working with long-term ill children about coping with long-term illness, 

current situation in Slovenia and their suggestions for possible improvements. Analysis of the 

interviews shows that the situation is improving; there is more awareness on the impact of long-

term illness and prolonged hospitalization on the life of a child and his family. The 

psychological support is increasing and so is the cooperation of everyone involved - health 

professionals, schools and parents. Nevertheless, the situation is still far from ideal. Many 

improvements are needed, especially a greater awareness of this issue among the public.  
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I. UVOD 

Bolezen pomeni spremembo telesnega stanja osebe, ki posledično lahko pomembno vpliva 

na življenje te osebe. V primeru krajših in milejših bolezni tem ne namenimo pretirane 

pozornosti, ampak samo za kakšen dan počivamo, da bolezen mine, nato pa zopet zaživimo 

polno življenje. Drugače pa je, če v naše življenje vstopi dolgotrajna ali kronična bolezen. Ta 

lahko posameznika zaznamuje za daljše časovno obdobje, nemalokrat pa kar za celotno 

nadaljnje življenje. V tem primeru lahko govorimo o pomembnem vplivu bolezni na 

posameznikov vsakdan, njegovo soočanje z vsakodnevnimi nalogami ter tudi na njegovo 

soočanje z okolico. Še težje kot odrasle osebe pa menim, da se s temi vplivi bolezni soočajo 

otroci v dobi odraščanja, šolanja in integracije v širšo družbo. Dolgotrajno bolni otroci tako 

veliko časa preživijo proč od »normalnega« življenja vrstnikov, v bolnišnicah, kjer morajo 

slediti tudi vsem zapovedim zunanjega sveta – uspešno nadaljevati šolanje, ohranjati stike z 

zunanjostjo ter se kasneje spet vrniti v prejšnje okolje.  

Sama sem v bolnišnicah, ki jih obiskujem kot prostovoljka, opazila pomemben primanjkljaj 

pri upoštevanju posledic, ki jih imata tako dolgotrajna hospitalizacija kot dolgotrajna bolezen, 

zato sem se skozi diplomsko delo odločila raziskati stanje na tem področju ter prepoznavati 

možnosti za vključitev socialnega pedagoga, ki je v zdravstvenem sektorju redkeje prisoten. 

Menim, da bi profil socialnega pedagoga lahko pomembno doprinesel k psihosocialni opori 

dolgotrajno bolnih in hospitaliziranih otrok in njihovih družin tudi kot strokovnjak, ki ljudem 

pomaga poiskati notranjo moč in vire za premagovanje težav.  

V teoretičnem delu se usmerim tudi na pozornost, ki jo dobijo starši in sorojenci bolnega 

otroka, saj se tudi sami soočajo s stigmatizacijo ter težavami pri vključevanju v okolje in 

medsebojne odnose, ki jih prinaša otrokova bolezen. Za pridobitev informacij iz prve roke sem 

se nato obrnila še na študentko s kronično boleznijo, zaradi katere je velik čas svojega 

mladostništva preživela v bolnišnicah, na njeno mamo ter na vodjo bolnišnične šole. S tem sem 

hotela pridobiti širši socialni kontekst in različne poglede na življenje, ki ga oblikuje kronična 

bolezen ter poudariti pomen prisotnosti oziroma neprisotnosti različnih oblik pomoči, ki jih 

otrok in družina v tem primeru potrebujejo.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

DOLGOTRAJNA BOLEZEN 

Dolgotrajna bolezen je zdravstveno stanje, ki osebo prizadene za daljši čas ali celo za celotno 

nadaljnje življenje, in je le redko popolnoma ozdravljena. V življenju prizadete osebe je stalno 

prisotna, izmenjujejo se samo intervali obolenja in mirovanja. Med dolgotrajne bolezni spadajo 

astma, epilepsija, sladkorna bolezen, Crohnova bolezen, cistična fibroza … Te bolezni vplivajo 

na življenjski stil prizadete osebe, še toliko bolj pa, če je prizadeta oseba še otrok. Od staršev 

se zahteva soočanje z otrokovimi zdravstvenimi potrebami na vsakodnevni ravni, potrebna so 

stalna medicinska zdravljenja, pogosto tudi dolgotrajne hospitalizacije (Chronic childhood 

illness-managing the emotional impact, 2010).  

Dolgotrajna bolezen se razvija skozi več faz, v katerih Juul (2010) najprej govori o 

posamezniku kot akutnem bolniku, kateremu se motnja krepi, bolezen razvija in postane bolj 

prepoznavna. Poudarja, da dolgotrajna bolezen navadno bolnika ne prizadene samo na ravni 

fizičnega stanja, ampak tudi psihološko in socialno, saj vpliva na občutke, doživljanja, čustva 

in odnose s socialnim svetom. Tako se bolnik poleg soočanja s fizično bolečino sooča tudi s 

psihičnimi in socialnimi posledicami bolezni. Sooča se s številnimi negotovostmi in strahovi, 

ki so povezani z boleznijo, sedanjostjo in prihodnostjo, spremenjeno samopodobo in odnosom 

do sebe, s spremenjenimi odnosi do sveta, bližnjih in dela. Dolgotrajen bolnik mora stalno živeti 

z boleznijo, tudi v svojem domačem okolju. Dolgotrajno bolne osebe morajo obvladovati 

predvsem tri strategije v življenju, in sicer najti smisel življenja kljub trajni oviranosti, 

rekonstruirati red v življenjskem svetu in rekonstruirati svojo samopodobo. Zelo pomembno je 

namreč, kako bolnik sam dojame in sprejme bolezen (prav tam). Sčasoma pa, ko se to okolje 

prilagodi bolezni, lahko večina bolnikov normalno funkcionira in živi relativno normalno 

življenje (Chronic childhood illness-managing the emotional impact, 2010). 

Juul (2010) govori tudi o stigmatiziranosti kroničnih bolnikov, ki se kaže in nanaša predvsem 

na pričakovanja drugih ljudi, na njihove vrednote in identitete, ki jih pripisujejo bolnemu. Prav 

v današnji družbi, kjer se tako zelo poudarja osebna avtonomija, zdravje in dober izgled, je 

stigmatizacija bolezni še hujša. Kaže pa se tudi na drugačen način kot v preteklosti, saj so 

kronično bolni otroci po eni strani prioriteta, po drugi strani pa predstavljajo tudi breme tako za 

družino kot za družbo (prav tam).  



3 

 

Veliko bolezni, ki otroka uvrščajo med dolgotrajno bolne, zahteva več krajših ali 

dolgotrajnejših hospitalizacij, pri čemer so otroci odvisni od drugih oseb, večkrat ločeni od 

staršev, strah jih je zdravljenja in tega, kako se bo bolezen končala. Vse to v otroku in njemu 

bližnjih ljudeh pusti posledice, ki pa so velikokrat prezrte, spregledane, ne nameni se jim 

potrebne pozornosti in posledično vplivajo na bolnikov način življenja, doživljanje sveta, 

socialne stike in čustven razvoj (Zorec, 2005). Kot pojasnjuje J. Zorec (prav tam) pa lahko 

dolgotrajne bolezni imenujemo tudi kronične bolezni. Slednje namreč le natančneje definirajo 

motnje v telesni strukturi in funkcijah, ki lahko spremenijo normalen potek življenja, trajajo 

dalj časa in se počasi razvijajo.  

 

DOLGOTRAJNO BOLAN OTROK V ŠOLI 

Po ocenah, ki jih navaja T. Bečan (2012), naj bi bilo v populaciji šoloobveznih otrok v 

evropskih državah, torej tudi v Sloveniji, kar 10 do 25 odstotkov otrok in mladostnikov, ki se 

zdravijo zaradi katere izmed dolgotrajnih bolezni, zato je zanje potrebna tudi zakonska ureditev 

nadaljevanja njihovega šolanja med soočanjem z boleznijo.  

Zakon za otroke s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZOUPP; 2011) definira skupino 

otrok, ki pri vzgoji in izobraževanju krajši ali daljši čas potrebujejo različne oblike pomoči in 

prilagoditve. Te posebne pravice so vezane na pravico posameznika, da mu družba ponudi 

pomoč in prilagoditve. V devetletni program osnovne šole se tako lahko vključijo tisti učenci, 

ki so zmožni doseganja standardov ob ustreznih prilagoditvah, kot so način preverjanja znanja, 

časovne razporeditve in dodatna strokovna pomoč. Po 2. členu ZOUPP (2011), ki opredeljuje 

otroke s posebnimi potrebami, mednje spadajo tudi dolgotrajno bolni otroci, zato so lahko 

deležni določene pomoči in prilagoditev v šoli. Definicija dolgotrajno bolnih otrok s strani 

Zavoda Republike Slovenije za šolstvo se glasi (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljaja, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015): »V skupino 

dolgotrajno bolnih otrok uvrščamo otroke, katerih bolezen ne izzveni najmanj v treh mesecih. 

Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do njenih ponovnih 

zagonov (do ponovnega poslabšanja otrokovega stanja)«. Definicija zajema 14 področij 

dolgotrajnih bolezni, kot so kardiološke, onkološke, alergološke, pulmološke, psihiatrične... 

bolezni. Za opredelitev dolgotrajno bolnega pa mora imeti otrok postavljeno diagnozo 

zdravnika specialista določenega področja. Za pridobitev dodatne pomoči in prilagoditev v šoli 

pa ni dovolj le diagnoza, ampak morajo značilnosti bolezni in zdravljenja vplivati na otrokovo 



4 

 

funkcioniranje v vzgojno izobraževalnem procesu ter na njegovo uspešnost in učinkovitost 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljaja, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015). ZOUPP (2011) poskuša otroku, ki trpi za dolgotrajno boleznijo z določbo o 

izdelavi individualiziranega programa omogočati boljše delovanje in sodelovanje v šoli v času, 

ko se z boleznijo sooča ter tudi kasneje. Tako kot ostalim otrokom s posebnimi potrebami se 

dolgotrajno bolnim glede na vrsto in stopnjo ovire ali motnje prilagodi organizacija, način 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi 

dodatna strokovna pomoč. Za olajšanje nekaterih zdravstvenih potreb otrok (jemanje zdravil, 

merjenje krvnega sladkorja…) je lahko otroku dodeljen tudi začasni spremljevalec, ki ga dobijo 

otroci, ki potrebujejo fizično pomoč ali pa imajo posebne zdravstvene potrebe, ki jih sami ne 

morejo zadovoljiti. Začasni spremljevalci morajo pridobiti ustrezna dodatna znanja, otroku pa 

so lahko dodeljeni za celotno šolanje ali zgolj za obdobje, dokler ne postane dovolj zrel, da je 

sam sposoben poskrbeti za svoje in bolezenske potrebe. Učna pomoč pa se, kot navaja 8. člen 

ZOUPP (2011), izvaja samo v osnovni šoli ter programih nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja. Šele, ko je učenec zaradi bolezni od pouka odsoten dva meseca ali več, pa tudi 

v ostalih programih srednjega izobraževanja.  

 

SEZNANJENJE Z DIAGNOZO 

Večina družin, ki sedi pred zdravnikom, ko jim ta pove za otrokovo diagnozo, besede, ki 

prihajajo iz njegovih ust, le težko razumejo. Vendar ravno te besede prinesejo v njihovo 

življenje pomembne spremembe, ki so velikokrat tudi ključne za preživetje otroka. Tako se, ko 

otrok zboli, v njegovem življenju in v življenju njegove družine spremeni prav vse. Pojavi se 

strah za otrokovo življenje, njegovo zdravje in prihodnost. Starše preplavi stalna skrb zanj. 

Kako poteka predstavitev bolezni staršem in otroku je zanje odločilno, saj postavi temelje za 

nadaljnji odnos z zdravstvenim timom (Bečan, 2012; Dolničar Benedikt, 2009). Tudi J. 

Stričević (2011) poudarja, da je tako za otroka kot za starše izredno pomembno, da slišijo 

strokovno oceno resnosti otrokovih težav, se z njo sprijaznijo ter si pridobijo sodelovanje in 

zaupanje strokovnega tima.  

M. Dolničar Benedikt (2009) poudarja, da naj se z otrokom o diagnozi pogovori oseba, ki 

ji otrok zaupa. Najboljši čas za pogovor pa je kar hitro po postavljeni diagnozi na mirnem in 

tihem kraju. Ravno tako mu moramo dopustiti vprašanja ter ga spodbuditi k pogovoru. Z 

diagnozo in načinom zdravljenja moramo biti dobro seznanjeni, da lahko odgovarjamo na 
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otrokova vprašanja. Pomembno je tudi zavedanje otrokove stopnje razvoja pri odločanju, kaj in 

kako naj otroku povemo. Predšolskemu otroku moramo zdravljenje in posege pojasniti iskreno 

in odkrito na enostaven in jasen način. Pri tem pa si lahko pomagamo z zgodbicami, risbami, 

glasbo. Ravno tako mu moramo tudi dopovedati, da ni sam kriv za svojo bolezen. Šolskemu 

otroku je potrebno še vedno poenostaviti razlago, medtem ko pa so mladostniki že zmožni 

razumeti kompleksne odnose med dogodki (Dolničar Benedikt, 2009). 

Prve reakcije ob diagnozi so navadno strah, jeza, žalost, nezaupanje, občutki krivde, 

zmanjša pa se tudi povezanost z ostalimi člani družine, partnerjem in ostalimi otroki. Vse to 

lahko privede do pomanjkanja časa za lastno razbremenitev, nabiranje novih moči, sprotno 

reševanje problemov in posledično do telesne in čustvene izčrpanosti. Pojavijo se lahko tudi 

občutki jeze in ljubosumja v družini ter poskusov varovanja drugih družinskih članov pred 

občutki strahu in žalosti. Zaradi raznolikih občutkov, pomanjkanja časa in ostalih težav, ki se v 

tem obdobju pojavijo, različni avtorji, kot so Juul (2010), M. Dolničar Benedikt (2009) in A. 

Trtnik (2006), poudarjajo pomen ohranjanja medsebojnega zaupanja in povezanosti v družini. 

M. Dolničar Benedikt (2009) tudi dodaja, da se vsak otrok in vsaka družina na bolezen odzoveta 

na svoj način, kar od vseh prisotnih zahteva izjemno medsebojno prilagajanje.  

T. Bečan (2012) govori o utrujenosti, slabem počutju, bolečinah, številnih pregledih, 

zdravljenjih, omejitvah, odsotnosti od pouka, strahu, jezi…, ki jih v otrokovo življenje prinese 

bolezen ter o strahu, skrbi, trudu za lajšanje bolečine, občutkih krivde, trudu za ohranjanje 

družine…, ki jih prinese bolezen v življenje otrokove družine. Vidimo lahko kompleksnost in 

razširjenost težav, ki jih prinese bolezen v življenje prej običajne družine (Bečan, 2012). 

Soočanje z dolgotrajno boleznijo je tako sprva zelo težko ne samo za otroka, ampak za celotno 

družino, saj je poleg otrokovega fizičnega zdravja in zdravstvenih potreb potrebno poskrbeti 

tudi za občutke, ki pridejo z vsemi spremembami in zdravstvenimi težavami. Odvisno od 

bolezni lahko otrok občuti razne simptome, nelagodnosti in bolečino. Ravno tako je lahko tudi 

samo zdravljenje neprijetno, zastrašujoče in boleče. Celotna situacija je zelo stresna za celotno 

družino, saj bo bolezen poleg čustev družine zahtevala tudi veliko časa in energije (Chronic 

childhood illness-managing the emotional impact, 2010). Osrednje mesto v družini namreč 

zavzame otrokova bolezen, vendar kot opozarja T. Bečan (2012), se s postavitvijo diagnoze 

samo na videz konča obdobje negotovosti, upanja, strahu in tesnobe, ki starše preplavlja v 

obdobju, ko je jasno, da otrok ni več zdrav, ne ve se pa še, kako je bolan. Strah, skrb, negotovost 

in žalost namreč ostanejo tudi po tem, ko je bolezen ugotovljena in se zdravljenje prične.  
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Ko pa ni upanja za popolno ozdravitev in razbremenitev, Juul (2010) govori, da je potrebno 

uporabiti vse moči za uspešno normalizacijo. Najti je potrebno poti, da se minimalizira vpliv 

bolezni na kvaliteto vsakdanjega življenja, da se naredi življenje bolj pregledno in obvladljivo. 

Družina se namreč sooči s še enim močnim članom, in sicer z občutkom krivde, kar pogosto 

ovira stike s preostalimi člani družine in širše skupnosti. Tako velikokrat pride tudi do težav 

različnega dojemanja bolezni v socialnem okolju (prav tam).  

 

PROCES ZDRAVLJENJA IN ZNAČILNOSTI DOLGOTRAJNE HOSPITALIZACIJE 

Po postavljeni diagnozi sledi proces zdravljenja, ki je velikokrat dolgotrajen, vključuje pa 

lahko tako dolgotrajne hospitalizacije, dolgotrajna ležanja doma ali zgolj dolgotrajno, 

velikokrat pa tudi vseživljenjsko jemanje zdravil. J. Peterka Novak (2004) navaja pomen 

dinamike odnosov med svojci, zdravstvenim osebjem in bolnim otrokom pri oblikovanju 

procesa zdravljenja. Vsak od udeležencev namreč prinese v ta odnos svoj delež. Glede na 

situacijo in vlogo, ki jo vsak posameznik v njej ima, pa se razvijajo določena pričakovanja in 

zahteve do te osebe. Merilo za ugotavljanje kakovosti odnosa je tudi čustveno in psihosocialno 

ozračje.  

Družina 

Staršem je potrebno resno in realno razložiti situacijo ter jih seznaniti z načrtom 

zdravstvene nege njihovega bolnega otroka; s temi informacijami se bodo med obdobjem 

soočanja z dolgotrajno boleznijo lažje soočali z izmenjujočimi se občutki žalosti, depresije in 

preobremenjenosti (Children with chronic illness: dealing with emotional problems and 

depression. 2015; Švajncer, 1988).  

Juul (2010) in M. Dolničar Benedikt (2009) opozarjata, da, zaradi velike povezanosti, ki je 

navadno med člani družine, vse, kar se dogodi enemu članu družine, vpliva tudi na ostale - tako 

na osebni in čustveni ravni kot tudi na ravni medsebojnih odnosov. Glede na trdnost vezi med 

člani in način funkcioniranja družine nekatere ob takšni situaciji razvijejo večjo moč in se bolj 

povežejo, druge pa so v stalnem neravnovesju, kjer se pojavljajo dodatni razlogi za napetosti v 

zakonu in družini.  

Interakcijo v družini z bolnim otrokom pomembno obremenjuje tudi stres; kot posledica 

družinske krize vznika v krajših intervalih kot v večini drugih družin. Juul (2010) navaja, da ta 

od družin zahteva hitrejše učenje soočanja s splošnimi zagatami, kot so ravnovesje med 
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starševstvom in partnerstvom, sposobnost uzreti drug drugega in se upoštevati, potreba po 

lastnem življenjskem slogu… Družinski člani so namreč čustveno preobremenjeni, starši se 

soočajo z več psihosocialnimi težavami, kot so povečani stres, depresija, anksioznost, 

zmanjšano zadovoljstvo v zakonu… Vse to pa pomembno vpliva na zdravje in napredek 

dolgotrajno bolnega otroka, ki potrebuje čim manj družinskega stresa, intenzivno prisotnost 

staršev in ohranitev družinske integracije. Pozabiti pa se ne sme niti na potrebe ostalih 

družinskih članov, zato je nujno uravnotežiti prav vse potrebe. Starši kronično bolnih otrok 

imajo približno pol manj časa od drugih družin, da prehodijo pot osebnega razvoja, ki je nujna 

za stabilno in zadovoljno družino (prav tam). 

Strategije soočanja z novo situacijo so podvržene individualnim potrebam in lastnostim ter 

sprejetim kulturnim vzorcem. Socialna opora pa je tista zaščita, ki posameznika in njegovo 

zdravje ščiti pred stresnimi vplivi okolja. Družinski člani dolgotrajno bolnega otroka se, kot 

navaja Juul (2010), navadno opirajo na tri vrste pomoči: socialni viri (zdravstvene institucije, 

društva, družina, prijatelji), psihološki viri (samospoštovanje) in individualni načrti 

premagovanja težav (specifično vedenje, mišljenje). Z vstopom bolezni v družino se ta povezuje 

v dve pomembni socialni omrežji: zasebno (ki jo sestavljajo sorodniki in prijatelji) ter 

profesionalno medicinska (zdravstveni tim). Za zasebno omrežje je zelo pomembno, da pozna 

bolezen, s katero se družina sooča, ampak ta ne sme biti edina in glavna tema pogovorov. 

Zasebno omrežje članom družine z dolgotrajno bolnim otrokom omogoča ohranjanje 

življenjskih navad, ki so jih imeli pred boleznijo (prav tam).  

Pri soočanju družine z izgubo zdravega otroka, stresom, izčrpanostjo ter raznimi pritiski, ki 

se pri tem pojavljajo, pa je zelo pomembna komunikacija, ki omogoča, da so družinski člani 

slišani ter se tako med seboj bolj povežejo. Pogovor in osebni dialog sta namreč pokazatelja 

družinskih vlog in odnosov ter tudi najbolj konstruktivna načina za reševanje konfliktov v 

družini, saj vodita k osebnemu razvoju, bližini in sveži energiji (Chronic childhood illness-

managing the emotional impact, 2010; Juul, 2010).  

Obdobje soočenja z dolgotrajno boleznijo je burno obdobje, ki lahko pusti tako na otroku 

kot njegovi družini dolgoročne vedenjske in psihične brazgotine (Children with chronic illness: 

Dealing with emotional problems and depression, 2015). Za lažje soočanje z boleznijo 

povzemam nekaj nasvetov, ki so družini lahko v pomoč (Chronic childhood illness-managing 

the emotional impact, 2010):  
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- zaradi bolezni se ne sme prezreti individualnih in skupnih potreb ostalih družinskih 

članov, 

- družina mora prositi za pomoč, ko jo potrebuje (pomoč prijateljev in sorodnikov, 

psihološka pomoč …), 

- pomemben je tudi čas, ki ga celotna družina preživi skupaj (obedovanje, družabne igre, 

gledanje filma, pogovarjanje…), 

- truditi se je potrebno za ohranjanje družinske rutine, ki se jo prilagodi novi situaciji in 

možnostim, ki jih ta ponuja (skupna večerja v bolnišnici namesto doma), 

- nujno je izobraževanje o bolezni in poteku zdravljenja bolnega družinskega člana, 

- pogovori z ostalimi člani družine morajo biti odkriti in iskreni, 

- pridobiti je potrebno pomoč zdravstvenih strokovnjakov.  

M. Švajncer (1988) navaja proste in čim pogostejše obiske s strani staršev kot edino 

možnost, da se ne pretrga stik med otrokom in družino ter da se ne porušijo odnosi, če je nujen 

proces hospitalizacije. Raziskovalci verjamejo, da se verjetnost čustvenih in vedenjskih težav, 

povezanih z dolgotrajno boleznijo, v zadnjem času zmanjšuje, saj starši, šola in zdravniško 

osebje iščejo bolj učinkovite načine pomoči zadovoljevanja psiholoških potreb otrok in njihovih 

bližnjih (Children with chronic illness: Dealing with emotional problems and depression, 2015).  

Dolgotrajna bolezen otroka v družino prinese velike spremembe, vendar to ni nujno razlog, 

da takšna družina ne bi skušala živeti kolikor toliko običajnega in polnega življenja. Bolezen je 

potrebno sprejeti, saj postane »nov družinski član« (Juul, 2010). 

 

HOSPITALIZACIJA 

V trenutku, ko starši in otrok zvedo, da bo otrok moral ostati v bolnišnici, je zanje nujno 

potrebna čustvena podpora in primerna razlaga nujnosti hospitalizacije, po kateri pa naj zaradi 

posledic, ki jih pusti pri otroku in njegovih bližnjih, zdravniki posegajo le, ko ni druge možnosti 

zdravljenja (Švajncer, 1988).  

J. Zorec (2005) kot enega izmed načinov zmanjševanja števila hospitalizacij in s tem 

psihofizičnega počutja otroka predlaga uveljavljanje dnevnih bolnišnic. To so bolnišnice, kjer 

so v enem dnevu opravljene preiskave, ki trajajo več kot 4 ure in zato ne morejo biti opravljene 

ambulantno. Otrok se tako po potrebi dnevno vrača v bolnišnico, opravi preiskavo, zdravljenje 

in se vrne nazaj domov. 
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Za zmanjšanje posledic hospitalizacij pa se morajo pediatrične ustanove in ostali otroški 

oddelki držati listine o pravicah otrok v bolnišnici (»Carta magna«) ter s tem otroku nadomestiti 

dom ali mu ga vsaj približati. Listina je bila leta 1988 vključena tudi v sklepe Evropskega 

parlamenta. Med drugim »Carta magna« navaja (Zorec, 2005): 

- otroci naj bodo hospitalizirani le, če skrb ne more biti zagotovljena v domačem okolju, 

- otroci imajo pravico imeti ob sebi starše vedno, ko to hočejo, 

- otroci in starši imajo pravico do soodločanja o medicinskih posegih, 

- otroci morajo biti obravnavani z občutkom in razumevanjem ter s spoštovanjem njihove 

osebnosti, 

- za otroke mora skrbeti primerno usposobljeno osebje, 

- otroci lahko uporabljajo osebna oblačila in predmete, 

- zdravljenje na oddelkih naj poteka z otroci enake starostne skupine, 

- okolje mora ustrezati standardom varnosti in nadzora ter biti primerno potrebam otrok, 

- otrokom je potrebno zagotoviti možnosti za igro, sprostitev in šolanje. 

 

OTROK 

Diagnoza in spoprijemanje z diagnozo 

Kot navaja M. Dolničar Benedikt (2009), moramo otroka seznaniti z diagnozo v obliki, ki 

je prilagojena njegovi starosti in zrelosti, preveriti moramo, ali nas razume, biti pozorni na 

nebesedno govorico ter mu dopuščati vprašanja. Pozorni moramo biti tudi na to, da otroka s 

preveč informacijami ne zmedemo ali nasprotno, da s premalo informacijami izzovemo dodatno 

zaskrbljenost in otrokovo spraševanje samega sebe: “Kaj mi prikrivajo?”. Seznanimo ga z 

odkrito, pošteno in natančno informacijo o bolezni, preiskavah in poteku zdravljenja, ki ga 

čakajo ter tudi o zdravilih, ki ga bodo sedaj spremljala. Vse informacije, ki jih posredujemo 

otroku, se morajo ujemati z njegovim stanjem. Otrok namreč zasluti, ko je nekaj hudo narobe, 

zato se poskusi prikrivanja prave diagnoze navadno izkažejo za neuspešne (prav tam). Tudi 

raziskave (Children with chronic illness: Dealing with emotional problems and depression, 

2015) so namreč pokazale, da trud, ki ga veliko staršev vloži v zaščito otroka pred čustveno 

prizadetostjo, deluje v slabo otroka, ki se bo lažje prilagodil neprijetni resnici kot občutku, da 

sta starša zaskrbljena in pred njim nekaj skrivata. Neodkrit pogovor namreč lahko pripelje do 

napačnega razumevanja, kar da otrokovi domišljiji prosto pot, rezultat tega pa so novi, pretirani 

in nerealni strahovi.  
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Vpliv bolezni na otroka ter njegovo spoprijemanje z njo je odvisno od njegove starosti in 

stopnje zrelosti, tipa, resnosti in trajanja bolezni, okolja zdravljenja, podpore, načinov soočanja 

družine z boleznijo, odnosov do bolezni, osebnostnih lastnosti, preteklih izkušenj… (Chronic 

childhood illness-managing the emotional impact, 2010; Mikuš Kos, 1969). V toku celotnega 

procesa soočanja z boleznijo je zelo pomembna komunikacija. Biti moramo odprti, otroka 

seznanjati s sprotnimi informacijami ter ga predvsem opomniti, da ne gre skozi bolezen sam, 

ampak ima ob sebi stalen vir ljubezni in podpore. Številne študije so potrdile, da je ključ do 

otrokove odpornosti odnos s skrbnim, ljubečim in dostopnim odraslim, na katerega se otrok 

lahko zanese in mu zaupa (Children with chronic illness: Dealing with emotional problems and 

depression, 2015).  

Kljub temu da bolezen postane del otrokove osebnosti in obstoja ter velikokrat prevlada, 

pa Juul (2010) poudarja, da otroka ne smemo nikoli omejiti na vlogo pacienta, ampak se 

moramo zavedati, da je ta le manjši del njega ter gledati nanj kot na osebo in človeško bitje. 

Dolgotrajno bolan otrok se tako sooča s svojevrstnim življenjskim izzivom, saj se mora boriti, 

da ga bodo drugi videli in doživljali kot osebo ter ne kot poosebljanje svoje bolezni in 

primanjkljaja. Bitke ne moremo preprečiti, lahko pa preprečimo, da otrok postane žrtev, za kar 

mu moramo omogočiti razvoj in krepitev njegove notranje moči (prav tam). Vsi smo namreč 

oblikovalci njegove prihodnosti, s svojimi dejanji pa ga poskušamo čimbolj rehabilitirati ter 

vključiti v običajno življenjsko in socialno okolje.  

 

Doživljanje med boleznijo 

Bolezni so v otroški dobi zelo pogoste, kar izvira iz otrokove neodpornosti proti 

bolezenskim povzročiteljem, za otroka pa predstavljajo težjo situacijo kot za odraslega, zato 

lahko privedejo do zmanjšanega zaupanja v okolico, povečanega in podaljšanega strahu pred 

separacijo, strahu pred izgubo celovitosti lastnega telesa, spremenjenega odnosa do bolezni in 

preobčutljivosti tudi v odrasli dobi (Švajncer, 1988). A. Mikuš Kos (1969) opozarja, da zlasti 

težje bolni otroci med boleznijo doživljajo strah tako pred realnimi nevarnostmi obolenja kot 

tudi pred namišljenimi, soočajo se tudi z občutki krivde, nemočjo in nebogljenostjo. V času 

bolezni se namreč spremeni ves dnevni red, igra, prehrana in ostale vsakodnevne aktivnosti. 

Velike spremembe pa so tudi v doživljanju in vedenju, ki pa sta odvisna od različnih dejavnikov, 

kot so resnost bolezni, trajanje bolezni, otrokova starost, kraj zdravljenja, odnos staršev do 

bolezni, otrokovih osebnostnih lastnosti, socializacije… (Mikuš Kos, 1969; Zorec, 2005).  J. 

Zorec (2005) tudi navaja, da odvisno od starosti otroka vidimo tudi vpliv, ki jo bolezen ima na 
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otroka, saj je majhen otrok pogosto žalosten, se zapre vase, medtem ko se večji otroci že bolj 

zanimajo za svojo bolezen in jih je zato potrebno vključiti v zdravstveno obravnavo. Zaradi 

različnega dojemanja bolezni in zdravljenja v različnih stopnjah razvoja je potrebno z otrokom 

komunicirati na način, ki je primeren njegovi starosti. Pred vsako preiskavo, posegom, novim 

zdravilom pa mu je potrebno na kratko, ampak pošteno opisati postopek in njegov pomen 

(Dolničar Benedikt, 2009).  

Velik vpliv na otrokovo doživljanje pa pogojuje tudi kultura in družba, v kateri je odraščal 

in v kateri je postal bolnik. Različne kulture namreč drugače razlagajo iste bolezni in jim 

pripisujejo različne pomene. Tako lahko rečemo, da otrokovo doživljanje bolezni vključuje tako 

subjektivne spremembe kot tudi potrditve teh pri drugih ljudeh (Lampret, 2012). J. Peterka 

Novak (2004) dodaja, da se soočanja z boleznijo in sprejemanje nujnosti zdravljenja v 

bolnišnici otrok naleze v družini, saj lahko pretirano zaskrbljeni starši slabo vplivajo na otroka 

in ga celo prestrašijo, negativno pa lahko vplivajo tudi neumestne grožnje z bolnišnico.  

V tem obdobju otrok od staršev potrebuje podporo pri spodbujanju njegove neodvisnosti, 

podpiranju njegove socialne interakcije, pojasnitvi potrebe po bolnišnični oskrbi, iskanju 

odgovorov na vsa vprašanja, ki se mu v toku procesa pojavljajo, soočanju s strahovi… Slednje 

je namreč zelo pomembno, saj mlajši otrok vse negotovosti, zaskrbljenosti in prestrašenosti ne 

bo mogel besedno izraziti, ampak jih bodo morali starši prepoznati v njegovem vedenju, ko bo 

postal neprijazen, siten, zahtevajoč, zaprt, tih… (Dolničar Benedikt, 2009; Jašarevič, 2010). 

Juul (v Gergorić, 2011) pojasnjuje, da je zato zelo pomembno, da starši nehajo spraševati, 

ampak začnejo komunicirati z otrokom na različne načine, saj bodo tako dobili veliko več kot 

samo puste besedne odgovore.  

Ob soočanju z dolgotrajno ali vseživljenjsko boleznijo pa mora biti odgovornost (npr. za 

jemanje zdravil) sčasoma prepuščena otroku, starši pa naj bodo v bližini. Tako mu bo pokazano, 

zaupanje in odgovornost, omogočeno mu bo izkustveno učenje, saj bo spoznal posledice, ki ga 

bodo čakale, če ne bo odgovoren, hkrati pa bo otrok tudi vedel, da so starši blizu, če jih bo 

slučajno potreboval (Gergorić, 2011).  

 

Doživljanje hospitalizacije 

J. Zorec (2005) predlaga, da je za otroka najbolje, če se zdravljenje lahko dogaja doma, saj 

s tem ostane v svojem okolju, ohrani svoj življenjski ritem, rituale, ampak za to morajo biti 

izpolnjeni ustrezni pogoji, kot so ustrezne stanovanjske in ekonomske razmere, ustrezno mora 

biti poskrbljeno za nego in varstvo otroka, primerno zdravstveno stanje otroka. Velikokrat pa 
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se predvsem pri dolgotrajnih boleznih zgodi, da vsem tem zahtevam ni ugodeno in je edina 

možnost za zdravljenje otroka hospitalizacija, ki pa pomeni spremembo vsakdanjega življenja, 

ločitev od staršev, prijateljev, sorojencev, odhod iz varnega domačega okolja… (Zorec, 2005). 

Odhod v bolnišnico je sprva povezan s strahom in neugodjem, ampak se na koncu izkaže, da je 

lahko hospitalizacija tudi pozitivna, saj si otrok okrepi samozavest in ponos. Splošna 

pričakovanja o otrokovem doživljanju hospitalizacije so, da pogreša svoje prijatelje in družino, 

se dolgočasi, boji zdravnikov, njihovih dejanj, svoje bolezni, testiranj, operacij… Ta 

pričakovanja so tudi resnična, saj že sama hospitalizacija pri otroku povzroča anksioznost pred 

stiskami, ki jih predstavlja tuje okolje, novi in neznani obrazi ter ločenost od staršev (How 

patients react to hospital care, 2003; Jašarević, 2010). A. Mikuš Kos (1969) in F. Jašarević 

(2010) navajata tri faze, ki jih izzovejo vse spremembe v otrokovem življenju in skozi katere 

gre otrok: 

- faza protesta, ki poteka prve dni po prihodu v bolnišnico, ko otrok zavrača hrano, izraža 

nezadovoljstvo, kriči, joka, je splošno hiperaktiven; 

- faza obupa, ko se otrok umiri, postane apatičen, se začne regresivno obnašati (sesanje 

palca, ne je sam, nazaduje v govoru), je žalosten in lažje vodljiv; 

- faza navidezne prilagoditve se pojavi ob daljši hospitalizaciji, ko postane bolj 

zainteresiran za okolico, začne navezovati prijateljstva, normalizira se vedenje, vendar 

je še vedno prisotna čustvena osiromašenost. 

Ob prehajanju skozi te faze se pri hospitaliziranem otroku lahko pojavijo določene spremembe 

v vedenju, ki so še toliko večje pri daljših hospitalizacijah. Na te spremembe vpliva tudi njegova 

starost, psihične priprave na hospitalizacijo ter zrelost otroka (Švajncer, 1988; Zorec, 2005). 

Tako zgoraj navedene faze najbolj veljajo za otroka med 2. in 4. letom starosti. Mlajši otroci 

namreč hitreje zamenjajo za mamo katero drugo ljubečo osebo, starejši predšolski otrok pa se 

že navezuje tudi na druge ljudi, zato ločitev od mame ni več tako zelo boleča. Šolskemu otroku 

lahko že pojasnimo položaj ter da je v bolnišnici zgolj začasno (Mikuš Kos, 1969). Raziskave 

(Chronic childhood illness-managing the emotional impact, 2010) so pokazale pomen vpliva 

stresa, ki je prisoten od hospitalizaciji, na dolžino trajanja in zdravljenja bolezni, zato se 

bolnišnice to trudijo zmanjšati pri mlajših otrocih tako, da dovolijo staršem bivanje z otrokom.  

Vsak otrok se s stresom, ki spremlja hospitalizacijo, sooči na edinstven način. Najpogostejši 

odzivi, ki jih navaja spletna stran How to react to hospital care (2003) so: 

- Regresija, ki otroku predstavlja način soočanja z novo situacijo, pomeni premik na 

zgodnejšo stopnjo razvoja otroka. Obnaša se, kot da bi bili mlajši kot v resnici so 

(močijo posteljo in počnejo stvari, ki pomirjajo majhne otroke, kot na primer sesanje 
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prstov), postanejo bolj razdražljivi, jokavi in težje vodljivi. Otroku moramo dati vedeti, 

da njegova čustva, pomisleke in strahove jemljemo resno, te pa nam lahko predstavi na 

različne načine (risanje, igranje, pogovor …). 

- Agresija, do katere privedejo vse odločitve, ki so sprejete o otroku mimo njega, je 

značilen odziv otrok na strah. Takšni agresivni izbruhi vključujejo jokanje, kričanje, 

brcanje, odpor do zdravil, nesramnost…  

- Umik je pogost odziv otrok, ko postanejo manj zainteresirani za aktivnosti, v katerih so 

prej uživali, več spijo, manj govorijo in jejo, ne ohranjajo očesnega stika. Tako se 

odmaknejo od normalnega življenja in normalnih aktivnosti.  

Zelo pomembno pa je zavedanje, da noben od teh odzivov ne bo trajal večno, saj se bodo 

zmanjšali in izginili, ko se bo otrok začel počutiti bolj varnega in se bo v družino vrnila rutina. 

Preden pa se otrok lahko vrne domov v svoje običajno življenje, je pomembno, da ga starši, 

sorojenci v bolnišnici obiskujejo, saj mu predstavljajo zavetje in varnost ter nanj delujejo 

spodbudno in pomirjajoče. Otroku naj najprej pokažejo prijetne stvari, s seboj naj prinesejo 

njegove igračke. Med obiski so priporočljivi umirjeni pogovori o vsakdanu doma ter otrokovem 

v bolnišnici. Vsi pogovori pa morajo biti realni in povedati pravo stanje, opisati realno situacijo. 

Otroka se ne sme tolažiti, da bo kmalu prišel domov, če tega nihče ne ve zagotovo (Jašarević, 

2010). 

 

Potrebe 

Temeljne potrebe dolgotrajno bolnih otrok Juul (2010) enači s potrebami drugih otrok, 

vendar poudarja, da si je za njihovo zadovoljitev potrebno bolj prizadevati, se nanje bolj 

osredotočiti. Glavni akterji pri njihovem zadovoljevanju so starši, sledijo pa jim strokovnjaki, 

ki otroka spremljajo dlje časa. Te temeljne potrebe otrok, ki ne smejo biti nikoli spregledane, 

so (prav tam, str. 17): 

- »potreba po občutenju, da so vredni člani družine, 

- potreba po tem, da je zanje poskrbljeno, 

- potreba, da razvijejo osebno integriteto, samospoštovanje in odgovornost.« 

Kot enega najpomembnejših pogojev za zadovoljitev teh potreb Juul (2010) navaja občutek 

ljubljenosti, občutek, da so njihove misli, občutki in dejanja priznani, vzeti resno, občutek 

vrednosti za družino, ljudi okoli sebe, občutek, da nas nam najpomembnejši ljudje opazijo. S 

tem, ko nas ne nadzirajo in pazijo, ampak opazijo naš trud, zavzetost, srečo, strah, potrdijo naš 

obstoj. Med vsemi potrebami mora biti posebne pozornosti deležno samospoštovanje, saj se 
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zdravi otroci z njim prvič srečajo šele v puberteti, medtem ko se bolni otroci že takoj po prvih 

simptomih bolezni. Tukaj zopet v ospredje stopi vloga staršev, ki postavijo temelje za 

samospoštovanje in s tem pomembno vplivajo na njegov celoten nadaljnji razvoj. Starši morajo 

priznavati otrokov položaj ter ga pozivati k izražanju njegovih misli in čustev ter krepitvi 

njegove osebne odgovornosti, kar otroka preusmeri v odraslo stran, neodvisno od staršev. S tem 

tudi dajo protiutež vsem situacijam, ko je moral otrok zaradi bolezni odgovornost za lastno 

življenje in lastne odločitve predati zdravnikom in ostalim avtoritetam. Zato mora starš v tem 

procesu otroka spremljati kot vodnik in partner ne pa kot avtoriteta. Povprašati ga morajo o 

njegovem počutju in ne samo o bolezni. Da pa pridemo do te točke, ko otrok od staršev 

prevzame lastno odgovornost za bolezen pa mora prej postati neubogljiv. Zgodi se obdobje, ki 

ga navadno poznamo pod pojmom puberteta (Juul, 2010). Že A. Mikuš Kos (1969) pa je 

poudarila pomen celotnega okolja, v katerem ta proces poteka; biti mora prijetno, otroku pa 

mora biti naklonjenega dovolj negovanja in pozornosti.  

 

Značilnosti hospitalizacije 

Zaradi negativnega vpliva hospitalizacije otrok potrebuje pozitivne misli, oporo in topline 

(Jašarević, 2010).  

Vpliv dolgotrajne hospitalizacije na otroka je odvisen predvsem od njegove starosti in 

zrelosti. Tako lahko opazimo razliko med otroki od 1. do 4. leta starosti, ki so še vedno tako na 

področju nege kot čustvenega življenja odvisni od mame ter čustveno urejenim in 

prilagodljivim šolskim otrokom, ki se lažje vživi v novo okolje, razume, da je ločitev zgolj 

začasna in so vzrok težav večinoma obolenje, bolečine, preiskave… (Mikuš Kos, 1969). Zaradi 

vseh telesnih in fizičnih težav, ki jih ima dolgotrajno bolan otrok, je velikokrat spregledana 

psihična plat. Obe strani sta namreč med seboj povezani, posledično pa psihično stanje otroka 

lahko vpliva na dolžino in hitrost zdravljenja bolezni (Zorec, 2005). V tem sklopu J. Zorec (prav 

tam) govori o razvoju izraza psihični hospitalizem, s katerim označujemo psihično reakcijo 

otroka na namestitev v bolnišnico, ki se kaže v različnih oblikah spremenjenega vedenja, kot 

so grizenje nohtov, močenje postelje, zrahljana zvez med otrokom in starši, spremenjenimi in 

bolj površnimi odnosi z ljudmi… 

Posledice dolgotrajne ločitve mlajših otrok in staršev pa se lahko pojavijo tudi kasneje kot 

slabe navade prehranjevanja, osebne higiene, spanja, socialnega obnašanja, motnjah govora, 

nevroloških težavah predvsem otroka (Jašarević, 2010) 

Zaradi pogostih zdravstvenih pregledov in veliko počitka, ki postanejo vsakdan otroka, 
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pride do izostankov v šoli in s tem negativnih vplivov na učenje, igranje, prijateljstva. Dejstvo, 

da otroku na marsikaterem področju lahko ne uspe dohitevati vrstnikov pa lahko povzroči še 

dodatne občutke drugačnosti, frustracij, jeze in, če bolezen vpliva tudi na zunanji videz otroka, 

tudi bojevanje za otrokov izgled (Chronic childhood illness-managing the emotional impact, 

2010). Občutki osamljenosti, nesposobnosti, tesnobnosti postanejo normalna čustva, ki 

spremljajo otroka. Zaradi teh občutkov, soočanja s ponavljajočim se strahom in bolečino, 

drugačnostjo, socialno izoliranostjo lahko pride do tesnobe, žalosti, umika, uporništva, 

zmanjšanega zanimanja za šolo, okolico, odmika od prijateljev, jeznega vedenja, celo 

depresivnosti in zatekanja k eksperimentiranju z alkoholom, drogami, pobegi od doma, 

razmišljanji o samomoru… Zato velja še enkrat omeniti pomen prisotnosti osebe, ki ji otrok 

zaupa in s katero lahko komunicira (Children with chronic illness: Dealing with emotional 

problems and depressions, 2015). 

Zopet pa so pri preventivi pred posledicami zelo pomembni starši, ki lahko veliko naredijo 

z majhnimi pozornostmi, kot so otrokove igračke in predvsem obiski. Ti pozitivno vplivajo na 

otrokovo počutje, saj zmanjšajo občutke strahu, žalosti in nemoči. Pomagajo pa lahko tudi pri 

zagotavljanju najpomembnejših stvari za njihovo starost, kot je za otroke do 2. leta prisotnost 

in tesen stik s starši, predšolskemu otroku igra, skozi katero komunicira z zunanjim svetom, 

šolskemu otroku pa ohranjanje stika s prijatelji in sošolci (Dolničar Benedikt, 2009; Pevec, 

2015).  

M. Dolničar Benedikt (2009) nadaljuje o posebnem problemu bolezni v življenju 

mladostnika. V teh letih se namreč takoj pojavijo skrbi o neodvisnosti, izgledu, sprejemanju, 

spolnosti, načrtih za prihodnost, samopodobi, občutku privlačnosti, s tem pa je resno ogrožena 

avtonomnost in lastna identiteta. Zato je pomembno, da mladostnik sodeluje pri kritičnih 

odločitvah, spremlja svoje zdravljenje in se vključuje v razprave, saj bo tako dobil občutek 

nadzora in moči. Zelo pomemben vir moči je po Juul (2010) samospoštovanje, ki otroka 

najbolje opremi za soočanje s težkimi boleznimi, duševnimi in družbenimi travmami.  

Če so težave in posledice prisotne dlje časa, je potrebno poiskati pomoč pri strokovnjaku 

(Jašarević, 2010).  

Nasveti, kako pomagati dolgotrajno bolnemu otroku (How patients react to hospital care, 

2003; Dolničar Benedikt, 2009): 

- povemo mu o bolezni, na njegova vprašanja odgovarjamo po resnici, iščemo odgovore, 

ki jih še ne poznamo; 

- ohranjamo stik z družino, prijatelji, šolo (otrok posname video, piše pisma prijateljem); 

- dovolimo mu izražati svoja čustva in mu povemo, da niso napačna (npr.: da pove kdaj 
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je jezen in takrat lahko udarja po blazini); 

- s samostojno izbiro roke za odvzem krvi, predajo odgovornosti za jemanje zdravil mu 

omogočimo aktivno sodelovanje v celotnem procesu; 

- pogovarjamo se o čustvih, pišemo dnevnik, postavljamo mu vprašanja; 

- ohranjamo pravila in meje, ki jih je otrok imel pred boleznijo, saj s tem ohranjamo 

rutino; 

- otroka pohvalimo, ko se dobro sooči s pregledom, vzame zdravila… 

- dovolimo se mu igrati, biti v interakciji z drugimi otroci, s čimer ohranja občutek 

normalnosti, sodelovanja, uspeha… 

- dovolimo mu sodelovati pri pripravljanju stvari za distrakcijo med pregledi 

(pripravljanje knjig, igrač…); 

- opozorimo ga, da ni sam kriv, da je zbolel; 

- spodbujamo ga k dejavnostim, ki zmanjšujejo zaskrbljenost; 

- poudarjamo, da ga imamo radi, da se bomo vrnili. 

 

STARŠI 

Proces žalovanja 

M. Pevec (2015) povzema, da morajo starši ob postavljeni diagnozi dolgotrajne bolezni 

otroka najprej skozi poseben proces, ki ga imenujemo proces žalovanja, v katerem se poslovijo, 

ločijo in oddaljijo od sanj, ki so jim imeli o zdravem otroku. Ta proces je nujen za njihov 

kasnejših čustven in duševni razvoj, vpliva pa tudi na način dela z otrokom ter posledično na 

njegovo doživljanje in njegov razvoj. 

Da pa lahko pride po slovesa od otroka, o kakršnem smo sanjali, Juul (2010) govori o 

potrebi po jokanju, dramatiziranju, besnenju in biti nerazumen. A. Trtnik (2006) tukaj dodaja, 

da se vsak s tem sooča na drugačen način, ima individualno pot, pri vseh pa navaja naslednja 

obdobja: 

1. obdobje šoka: pojavi se takoj ob seznanitvi z otrokovo diagnozi, traja pa lahko nekaj 

mesecev ali celo let. V tem obdobju je pri starših značilna otopelost, notranja praznina, 

občutek ogroženosti, neorganiziranost, depresija. Pogosta reakcija staršev je zanikanje, 

zato je naloga strokovnjakov, da otroku zagotovijo takojšnje intervencije in zdravljenje. 

To je tudi obdobje, v katerem prevladuje faza žalovanja oziroma preživetja z občutki 

zmedenosti, krivde, sramu in jeze. Na starše pomembno vpliva prizanesljivost in 

čustvena podpora okolja. 
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2. Obdobje vrednostne krize: v njem starši predelujejo občutke in se soočajo s težavami, 

ki so povezane s posebnimi obveznostmi in nalogami, ki jih zahteva otrokova bolezen. 

Tukaj nastopi faza iskanja, ko starši iščejo informacije o otrokovi bolezni in njenem 

pomenu za otrokovo prihodnost, iščejo krivce za situacijo, v kakršni so se znašli in jih 

obtožujejo, pojavijo se različni strahovi glede odziva okolja na otroka, otrokovega 

odraščanja in prihodnosti… Sčasoma postanejo otrokove posebne potrebe del družine. 

3. Preko terapij, preiskav in posegov starši preidejo v obdobje realne krize, ko se obrnejo 

od sebe k otroku, ga sprejmejo takšnega, kot je, in se zanj angažirajo. To obdobje je 

razdeljeno v fazo adaptacije, ko starši postanejo realni in pričnejo iskati odgovore ter 

pomoč in fazo orientacije, ki pripelje do reorganizacije, načrtovanja prihodnosti in 

odgovornosti. Dodana je tudi faza normalizacije in ločitve, ko starši pričnejo nase in na 

svet okoli sebe gledati bolj realno, zmanjša se intenzivnost čustev, pozornost se od 

bolnega otroka preusmeri tudi k drugim družinskim članom ter samemu sebi in lastnim 

potrebam.  

Ko se starši poslovijo od svojega sanjskega otroka, pa morajo ponovno zaživeti polno življenje 

ter poleg vloge starša živeti tudi vlogo partnerja, prijatelja ter poskrbeti sami zase. Starši 

govorijo o dnevu, ko začutijo, da je to za njimi, ko se pojavi občutek miru, misli so manj 

depresivne, spet imajo moč, občutek krivde zbledi, pojavita se močnejša odgovornost in skrb 

za otroka. Skozi celoten proces pa ni treba staršem samim, saj obstajajo razne podporne 

skupine, socialni delavci in družinski prijatelji, ki lahko ponudijo roko pomoči (Caring for a 

seriously ill child, 2015; Juul, 2010).  

 

Partnerstvo, prijatelji 

Ko je otrok bolan, gre družinska dinamika skozi hudo preizkušnjo, saj vsi ambulantni 

obiski, kirurški posegi in ostali zdravniški pregledi pretresejo urnik celotne družine in terjajo 

velik čustveni davek (Caring for a seriously ill child, 2015). Juul (2010) trdi, da so družinski 

člani veliko bolj izčrpani, v odnosu med staršema pa lahko začnemo govoriti o testu med 

zakoncema. Raziskave namreč kažejo, da se v družinah z dolgotrajno bolnim otrokom poveča 

delež ločitev predvsem zaradi zamrtja dialoga, med katerim bi si morala partnerja nakloniti 

bližino, zanimanje in odprtost drug do drugega. Govorimo namreč o kritičnem obdobju treh do 

štirih let, kolikor jih potrebuje večina staršev, da se lahko vrnejo v ravnovesje in popolnoma 

sprejmejo bolnega otroka. V tem času poteka proces žalovanja od sanjskega, zdravega otroka, 

ko vsak starš razvije svoje rituale in svoja čustva izraža na različne načine, skozi jok, jezo, 
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obtoževanje … Tukaj Juul (prav tam) poudarja, da se morata partnerja z občutki spopasti skupaj, 

saj bi drugače lahko prišlo do medsebojnega nerazumevanja in nerazumevanja čustev partnerja. 

Opazna je tudi razlika med spoprijemanjem z novo situacijo mam ali očetov. Prve zaradi izgube 

perspektive niso sposobne zavedanja lastnih potreb, zato je naloga njihovih mož, da zanje 

poskrbijo, jih od celotne situacije za kakšen večer, dan, vikend odmaknejo. Skrb zase je nujna, 

saj bodo le tako lahko starši poskrbeli tudi za družino in otroka. Ljubezenski odnos med 

staršema ima v družini zelo velik vpliv, saj določa razpoloženje in ozračje v njej. Že veliko 

družin z zdravim otrokom ima na tem področju težave, kjer pa je otrok bolan, je še pomembneje, 

da starša namenita prednost medsebojni ljubezni in prijateljstvu (Juul, 2010).  

Če na to pozabita, dobi večina bolnih otrok občutek krivde za slab odnos med staršema, saj 

je vedno on v središču njihove pozornosti. Ko pa starša ustvarita prostor zase in za svoj odnos, 

otrok občuti olajšanje (Juul, 2010). 

Starši se zaradi otrokove bolezni soočijo z veliko spremembami v svojem življenju, od 

težav s službo, nazadovanja kariere, neenakomernega preživljanja časa z bolnim in zdravim 

otrokom, težav v partnerstvu, finančnim obremenitev, pozabljanju na hobije, sprostitev in 

prijatelje. Veliko slednjih se namreč distancira, ker je celotna situacija boleča in imajo občutek, 

da morajo nekaj narediti, čeprav se hkrati zavedajo svoje nemoči (Juul, 2010).  

Zaradi vseh sprememb, čustev, težav, ki postanejo del vsakdana Juul (2010) govori, da le 

malo ljudem uspe iti skozi celoten proces brez strokovnjaka. Življenje nas namreč ne pripravi 

na takšno situacijo, zato potrebujemo ob sebi nekoga, ki o tem ve več. To pomoč morata starša 

poiskati in dobivati skupaj, kot par, kar bo pozitivno vplivalo na njun odnos.  

Za zmanjšanje pritiska na družinsko dinamiko je potrebno poskrbeti za ohranjanje 

družinske rutine. Pri tem se lahko po pomoč obrnejo k prijateljem in družini, ki pomagajo pri 

opravkih, prevozih, obrokih, da ima družina tudi skupen čas in se trudi za ohranjanje 

normalizacije. Ključna je tudi prilagodljivost, kot je ohranjanje enake rutine kot pred boleznijo 

nemogoče in se jo zato priredi trenutni situaciji in možnostim, ki jih ponuja. Tako se npr. lahko 

skupna večerja izza družinske mize preseli v bolnišnico (Caring for a seriously ill child, 2015).  

 

Sodelovanje (komunikacija) 

Battelino (2004) govori o tem, da otrok za zdrav in uravnotežen razvoj potrebuje veliko 

ljubezni, nege, podpore in spodbude, na kar pa negativno vpliva bolezen. Ta nenadoma vnese 

strah, negotovost, skrbi, občutke stiske in osamljenosti, zato je že od začetka ključno, da otrok 

lahko svoje občutke deli z ljudmi, ki so mu najbližje. Zdravljenje mora biti organizirano tako, 
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da otrok ostane v bolnišnici čim manj časa, starši pa morajo biti spodbujeni k aktivnemu 

sodelovanju. M. Pevec (2015) pojasnjuje, da se pri starših s soudeleženostjo v zdravstveni 

oskrbi in natančnimi informacijami o tem, kaj se bo dogajalo, dokazano zmanjšajo stres, 

negotovost in nepredvidljivost. Prisotnost staršev tuje bolnišnično okolje prične spreminjati v 

prilagojeno domače okolje, otrok pa ima poostren nadzor nad zdravljenjem, vzgojni proces pa 

se v skladu s telesnim stanjem otroka nadaljuje (Battelino, 2004). Juul (2010) opozarja na 

težavo v sodelovanju, do katere lahko pride, ko starši prevzamejo vlogo skrbnikov otroka, zanj 

skrbijo ves svoj čas in tako pridobijo občutek koristnosti. Otrok kmalu ta občutek začuti in 

prične se mišljenje, da se njegovi starši počutijo koristne samo, ko je bolan. To lahko pripelje 

do pomanjkanja razumskosti, bližine in nepotrebnih konfliktov. J. Peterka Novak (2004) 

staršem nalaga nalogo, da svoja čustva na primeren način obvladujejo ter otroku pomagajo na 

veder in sproščujoč način.  

 

Kako delati z otrokom 

A. Mikuš Kos (1969) skrb za dolgotrajno bolnega otroka opisuje kot eno najbolj utrujajočih 

in zahtevnih nalog za starše, s katero se lahko soočijo. Najpogostejši odzivi staršev so povečana 

pozornost do otroka, spreminjanje meja in pravil vedenja, siljenje otroka s hrano, depresivnost, 

anksioznost, spraševanje zakaj… Odnos starša do otroka pa je bistvenega pomena za otrokovo 

prilagoditev. Ujeti morajo ravnovesje med skrbjo za otrokovo zdravje, primernimi 

disciplinskimi in delovnimi zahtevami, s katerimi pri otroku razvijajo neprizadete sposobnosti, 

preprečujejo pasivnost, lagodnost ter mu pomagajo najti osebno zadovoljstvo, čustvenimi 

potrebami otroka ter vpliva, ki ga ima dolgotrajna bolezen na vso družino (Caring for a seriously 

ill child, 2015). 

Ključnega pomena je iskrena komunikacija, s katero morajo starši pojasniti bolezen otroku, 

vse teste in zdravila, ki lahko nanj delujejo zastrašujoče, ampak bodo poskrbeli za njegovo 

boljše počutje, odgovorili na vsa njegova vprašanja. Tukaj se lahko srečamo s težavo 

odgovarjanja na težka vprašanja, kot so “Zakaj jaz?” ali “Ali bom umrl”, na katera mu tudi 

moramo odgovoriti primerno njegov starosti in iskreno. Pomembno je tudi otroku razložiti ter 

ga pripraviti na morebitno nelagodje med zdravljenjem. Iskreno je potrebno povedati, če 

postopek lahko povzroči nelagodje, bolečino ali pritisk, nato pa otroka pomiriti s potrditvijo, da 

bo to le začasno in bodo starši zraven za njegovo podporo in oporo. Otroka je potrebno tudi 

spodbujati, mu dati priložnost izražanja vseh občutkov, pomislekov in strahov, ki se pojavijo 

ob spremembah. Pri tem je zelo pomembno zavedanje, da ni nujno, da se otrok izraža verbalno, 
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ampak svoja čustva izrazi tudi preko glasbe, risanja, pisanja in domišljije. Poslušati ga moramo, 

razumeti njegove občutke in poskrbeti za njegovo udobje (Caring for a seriously ill child, 2015).  

Ne glede na vse pa mora otrok vedeti, da obstajajo ljudje, ki ga imajo radi, ki bodo tam zanj in 

poskrbeli, da mu bo udobno. Otroci z dolgotrajno boleznijo potrebujejo dodatno ljubečo skrb 

in rutino otroštva ter predvsem vzgojo. Starši imajo na začetku s tem težave, da se do svojega 

otroka normalno obnašajo, mu določijo meje nesprejemljivega vedenja, vztrajajo ob običajni 

rutini. Pomaga pa lahko zavedanje, da naredi razvajanje vse samo še težje, predvsem po odpustu 

iz bolnišnice in ponovnem uvajanju v normalno življenje (prav tam). Juul (2010) opozarja, da 

se moramo z otrokom veliko ukvarjati, mu pomagati premagovati dolgčas, ga obiskovati ter s 

tem dajati občutek ljubljenosti in ne zapuščenosti. Kot že omenjeno, pa je potrebno poskrbeti 

zase, se z otrokom tudi igrati, šaliti, zabavati ter tudi občasno primerjati svoja opažanja o najbolj 

surovih dejstvih. Za olajšanje svojega pritiska ob vsem prisotnem stresu in skrbi za dolgotrajno 

bolnega otroka lahko starši poskusijo z reševanjem težav na način, da jih razdelijo na manjše in 

bolj obvladljive dele ter se nato soočajo z vsakim delom posebej, zavedanjem nujnosti skrbi za 

svoje potrebe (morajo se spočiti, biti pozorni na odnos z zakoncem, ohranjati hobije in 

prijatelje), sprejemanjem pomoči prijateljev in sorodnikov (naj sorojence vozijo na krožke, 

prepustimo jim delež odgovornosti pri skrbi za svojega otroka, saj sami ne zmoremo vsega), 

zavedanjem, da se vsak drugače sooča s stresom (pogovor o tem s partnerjem o njegovem 

načinu soočanja s situacijo), razvojem delovnega partnerstva z zdravstvenim osebjem 

(postavljanje vprašanj, učenje o otrokovi bolezni), posvetovanjem z drugimi starši v podpornih 

skupinah ali na spletu, pisanjem dnevnika… (Caring for a seriously ill child, 2015).  

Če se pojavijo znaki, da žalost, depresija, jeza, prestrašenost, zanikanje, ki se pojavljajo ob 

otrokovem soočanju in prilagajanju diagnozi, vplivajo na otrokovo normalno funkcioniranje, 

se prične umikati, postane depresiven, kaže korenite spremembe v prehranjevalnih in spalnih 

navadah, je potrebno poiskati strokovno pomoč. Pri manjših težavah pa lahko pomagajo tudi 

zdravnik in zdravniško osebje otroka, ko ponudijo nasvet, kako se pogovarjati z otrokom 

(Caring for a seriously ill child, 2015).  

Kaj morajo in kaj lahko naredijo starši (povzeto po Chronic childhood illness-managing the 

emotional impact, 2010): 

- odkrito in iskreno se pogovorijo z otrokom ter tudi z ostalimi osebami v njegovem 

življenju; 

- spodbujajo otroka k ohranjanju in vključevanju v vsakodnevne aktivnosti; 

- dovolijo otroku imeti nadzor nad zdravljenjem, ko je to mogoče; 

- prepoznajo in se odzovejo na čustvene posledice bolezni; 
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- poiščejo strokovno pomoč. 

 

SOROJENCI 

Ostali otroci se doma velikokrat počutijo osamljeni, odrinjeni in zapuščeni, kar lahko 

privede do raznih vedenjskih in čustvenih težav. Zato je zelo pomembno, da tudi njih kdaj 

postavimo v središče pozornosti in jih vključimo v pogovor o bolnem sorojencu, saj so 

velikokrat ob bolezni nehote potisnjeni na stran s strani staršev, zato vse spremembe občutijo, 

vidijo in spoznavajo nekoliko odmaknjeno. Zaradi občutkov strahu, tesnobe, občutkov krivde, 

zaščitništva, povečane obzirnosti, skrbi, jeze in ljubosumja, ki se pri sorojencih pojavljajo, pa 

potrebujejo pomoč, pri kateri imajo ključno vlogo starši, širša družba in ožji prijatelji (Dolničar 

Benedikt, 2009). T. Bečan (2012) dodaja, da mora biti pozornost namenjena prepoznavanju 

občutkov odrinjenosti zaradi potreb bolnega sorojenca, kar se kaže lahko skozi jezo, mrkost, 

zamerljivost, prestrašenost, upad učne uspešnosti, tesnobnost, glavobole, bolečine v trebuhu, 

umik ter tudi visoko prisotnost depresije in anksioznosti pri sorojencih bolnih otrok. Vendar T. 

Bečan (prav tam) zagotavlja, da so vse spremembe, ki lahko pripeljejo tudi do ljubosumja, 

lepljivosti in ukazovanja, praviloma le prehodne in izginejo, ko se življenje vrne v utečen ritual. 

Najbolje je, da s sorojenci ravnamo enako kot v odnosu z bolnim otrokom. Potrditi moramo 

njegovo vlogo in njegov prispevek k družini, ko pomagajo, kažejo odgovornost. Omogočiti pa 

jim moramo tudi sodelovanje v priložnostih, kjer so lahko nerazumni in svobodni, saj je 

spontanost, ki jo izražajo zelo verjetno posledica potrebe po skrbi in pozornosti staršev. 

Potrebno jim je prisluhniti ter kdaj tudi pozabiti na opominjanje in vzgajanje (Juul, 2010). Tukaj 

se lahko, kot se z avtorjem strinja tudi M. Dolničar Benedikt (2009), izkoristi pomoč ostalih 

sorodnikov in prijateljev, ki pomagajo pri hišnih opravilih, prevozu sorojencev na treninge in 

ostale hobije ter na obiske v bolnišnico. Starš pa si mora tako rezervirati čas za vsakega otroka 

posebej ter tudi skupni čas z otroci, zato je tudi sorojence dobro spodbujati k vključitvi v proces 

zdravljenja, ko je to mogoče. Hodijo naj na obiske v bolnišnico, pospremijo sorojenca na 

kliniko… Tako kot bolan otrok tudi sorojenci pogosto razvijejo zamisli o bolnišnicah in bolezni, 

ki so nerealne in veliko slabše od resničnosti. Ob prihodu v bolnišnico pa razvijejo bolj realno 

sliko, si ne delajo utvar in nerealnih idej, poleg neprijetnih plati zdravljenja pa lahko spoznajo 

tudi osebe, ki jim je za njihovega sorojenca mar in se mu trudijo po najboljših močeh pomagati 

(Bečan, 2012; Caring for a seriously ill child, 2015) 

Pomembna stvar, ki naj ostane v sorojenčevem vsakdanu je tudi šola, kjer naj se počutijo 

varne, sprejete, pomembne, uspešne in predstavlja kraj, kjer se odvijajo dogajajo stvari. Ostati 

mora kraj otroštva in mladosti, saj morajo zaradi sorojenčeve bolezni doma velikokrat hitro 
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odrasti. Tako je za sorojence nujno, da obiskujejo šolo in običajne dejavnosti za prosti čas. Pri 

prepoznavanju možnih težav, ki jih lahko razvijejo zaradi bolezni, pa lahko starši poprosijo tudi 

učitelje in šolsko svetovalno službo, ki lahko popazijo in opazijo spremembe vedenja ali znake 

stresa med sorojenci (Caring for a seriously ill child, 2015). 

 

VRNITEV V ŠOLO IN DOMOV 

Nasvet A. Mikuš Kos (1969) je, da naj otrok zapusti bolnišnico takoj, ko zdravnik to dovoli. 

Pri tem pa M. Švajncer (1988) poudarja, da z odpustom otroka ne smemo zavajati in mu dajati 

lažnega upanja. Zelo pomembna pa je tudi priprava otroka in staršev na odhod domov, kamor 

se bo sedaj prestavilo zdravljenje. Izobraziti jih je potrebno o pravilnem jemanju zdravil, 

aktivnostih, ki jih otrok lahko izvaja, hrani, ki jo mora jesti… Po prihodu domov pa bo 

potreboval še nekaj časa za predelavo dogajanja iz bolnišnice, kar bo najpogosteje pokazal skozi 

igranje, ki bo ponazarjalo življenje v bolnišnici. Spremenilo pa se bo tudi njegovo vedenje. Ta 

sprememba bo bolj prehodna, če bodo starši ob njih pravilno ravnali. Globlje in trajne posledice 

v duševnosti pa hospitalizacija pusti le pri otroku, ki je mesece ali leta preživel ločen od doma. 

Otroke je potrebno čimprej usmeriti v ritem normalnega življenja, v postopno izpolnjevanje 

vsakodnevnih obveznosti ter nadoknaditi zamujene snovi v šoli (Juul, 2010).  

 

OBSTOJEČA PRAKSA 

Bolnišnična šola 

T. Bečan (2004 in 2012) v več svojih delih imenuje šolo kot za otroka eno najpomembnejših 

psihosocialnih okolij, v katerem se pridobivajo nova znanja, spoznanja, veščine, doživljajo 

uspehi, premagujejo neuspehi, tkejo vezi med ljudmi, učijo sodelovanja, vztrajnosti, oblikujejo 

svojo osebnost, krepijo svojo samopodobo, se oblikujejo. Če otroku vse to vzamemo, pa ostane 

sam, izločen, pozabljen, sam. Možnost obiskovanja bolnišnične šole zato otroku veliko pomeni, 

saj mu predstavlja (Bečan, 2012): 

- most do običajnega življenja, ko otroka popelje nazaj v vsakdanje in običajno življenje, 

kjer se sooča z vprašanji, kako narediti nalogo, kaj sploh je za nalogo, kaj bo v testu, 

kakšen zvezek potrebujem. S temi aktivnostmi se lahko umakne od bolezni in 

zdravljenja, zato je pomembno, da otrok kljub bolezni ohrani vlogo šolarja.  

- upanje za prihodnost, šola postane za otroka vrednota in mu daje upanje, da bo jutri 

lahko uporabil, kar se je danes naučil. S šolo se lahko ukvarjaš samo, ko bolezen ni 

prevelika ovira, zato jo je potrebno ceniti, spoštovati, pristopati k njej z resnostjo in 



23 

 

odgovornostjo. 

- enega od pogojev za samostojno življenje, ki se otroku z vseživljenjsko boleznijo zdi 

tako nemogoče. Vendar s šolanjem dobi znanje, veščine in potrebno izobrazbo, da bo 

nekoč prišel do poklica in zaposlitve ter samostojno zaživel navkljub bolezni.  

Ravno zaradi teh vzrokov je bolnišnična šola pomemben varovalni dejavnik še posebej za, kot 

kažejo raziskave (Bečan, 2004), kar 10% dolgotrajno bolnih otrok v evropskem prostoru. Poleg 

povezave z običajnih življenjem, prihodnostjo in samostojnostjo pa tudi osmišlja dneve v 

bolnišnici, preprečuje občutke osamljenosti, izgubljenosti, strahu in tesnobe, krepi življenjsko 

perspektivo, pomaga pri iskanju novih poti, pomaga pri razvoju učnih tehnik in strategij, 

zagotavlja razvoj močnih področij učenja…  

Poleg šole v bolnišnicah delujejo tudi vrtci, katerih glavni cilj je preprečiti, da bi izkušnja 

hospitalizacije prešla v travmo pri najmlajših bolnikih, ki bolj travmatično doživljajo situacijo 

in izražajo svojo stisko. Vzgojiteljice tako otroke pomirjajo, sproščajo, poslušajo, tolažijo, 

pomagajo pri izražanju čustev, premagovanju bolečin, upoštevajo otrokove potrebe in želje, 

pridobiti otrokovo zaupanje… Ravno tako so vzgojitelji pomembni tudi pri delu s starši, saj jih 

seznanijo z ozadjem otrokovega vedenja, ko so starši velikokrat presenečeni nad agresivnostjo 

ali pasivnostjo svojega otroka (Bečan, 2004).  

Obe obliki dela pomagata hospitaliziranim otrokom, da se lažje navadijo na novo rutino, 

dobijo občutek varnosti, saj tudi zdravljenje samo poteka hitreje, če je otrok umirjen, 

optimističen in zaupljiv (Bečan, 2004).  

 

Rdeči noski 

Humanitarna nepridobitna organizacija Društvo za pomoč trpečim in bolnim – Rdeči noski 

deluje, kot opisuje A. Lampret (2012), v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. 

Sestavljajo ga klovni zdravniki, ki prihajajo na obiske v bolnišnico, delajo z bolniki, njihovimi 

svojci in medicinskim osebjem. Z glasbo, improvizacijo in humorjem promovirajo dobro 

počutje in izboljšujejo življenje v bolnišnici. S svojimi dejavnostmi ne poskušajo odvračati 

misli bolnika od bolezni, ampak želijo vplivati na njegovo razmišljanje, doživljanje, zmanjšanje 

stresa ter s tem tudi na uspešnost nadaljnjega procesa zdravljenja. Z igro in smehom poskušajo 

otroku prikazati nov način čustvenega izražanja, nadzora in socialne interakcije med celotnim 

procesom hospitalizacije, ki vpliva na otroka negativno kot proces depersonalizacije. Funkcije 

klovnov zdravnikov so tako (prav tam): detabuiziranje z zamenjavo besed in skozi igrane 

situacije; preusmeritev pozornosti s humorjem in igro; ustvarjanje zaupanja; ustvarjanje 
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pričakovanja… Glede na stopnjo otrokovega razvoja ima lahko igra v njegovem življenju velik 

pomen, saj se z njo otrok povezuje z okoljem, se uči življenja in družbenih vlog, zato njena 

odsotnost lahko povečuje občutke strahu in stresa. Igra pomaga ublažiti otrokove strahove in 

mu omogoča pridobitev novih izkušenj, občutek, da je del celote, skupine, razumevanje 

situacije, v kateri je in povezovanje te z njegovimi osebnimi izkušnjami. Humor prinaša vrsto 

pozitivnih vplivov, saj lajša napetost, predstavlja način soočanja s težavami in bolečino, pomaga 

pa tudi otroku ohraniti samozavest in dobro samopodobo. Zbuja pozitivna čustva, optimizem 

in pomaga obvladovati ter premagovati stres, s tem pa vpliva na počutje in zdravje z 

zmanjševanjem bolečine ter pozitivnim vplivom na imunski sistem (Lampret, 2012). 

 

Terapije s živalmi 

V kar nekaj slovenskih bolnišnicah so že omogočene terapije oziroma aktivnosti z živalmi. 

V sklopu teh pridejo posebej šolani psi, redkeje druge živali, na obisk v bolnišnico v družbi 

svojih vodnikov. Takšen način dela na preventive pred negativnimi posledicami hospitalizacije 

je že zelo razširjen v tujini, kjer opažajo izboljšano samopodobo pri pacientih, nižjo stopnjo 

stresa, izboljšano čustvovanje, povečano socialno interakcijo, manjšo depresijo ter izboljšano 

splošno počutje pacientov in njihovih svojcev. Zaradi velikega pozitivnega vpliva na paciente, 

ki ga kažejo te dejavnosti v tujini, se njihovo število viša tudi v Sloveniji, kjer se že govori o 

široki paleti pozitivnih občutkov ter nasmehu, zadovoljstvu in veselju, ki se vrnejo v pacienta 

(Obiski psov v slovenskih bolnišnicah, 2013; Zupanc, 2011).  

 

SOCIALNI PEDAGOGI 

Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja z integracijo »drugačnih« posameznikov ali 

skupin v širšo socialno skupnost. Ker vključenost v družbo dojema kot pozitivno in nujno 

vrednoto življenja vsakega posameznika, je njena prisotnost najbolj pomembna za posameznike 

in skupine, ki se v družbo ne morejo vključiti zaradi raznolikih razlogov. Socialni pedagog 

poskuša s svojim delom, prizadevanji in kompetencami posameznika opremiti s potrebnimi 

lastnostmi za življenje v družbi ter mu tako omogočiti, da vanjo vstopi, v njej zaživi in deluje 

(Musek, 1982). Socialno pedagogiko zanima trenutno stanje posameznika, ki ga poskuša 

razumeti in odkriva možnosti za razvoj in napredek posameznika z delom na njegovih močnih 

točkah ter z razvojem njegovih šibkejših področij (Martinjak, 2004). Za vse te korake in 

uspešnost procesa pa je seveda potrebno soglasje in želja posameznika po spremembi. Socialna 

pedagogika posameznika vzpodbuja, mu pomaga in oblikuje primerne razmere, ki mu bodo 
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omogočale celostni razvoj. Za dosego primernih razmer pa je potrebno v pomoč zaobseči tudi 

preoblikovanje neprimernega okolja posameznika, ki njegove probleme ustvarja oziroma 

vzdržuje. Tako tudi H. Jeriček (2008) delo socialnega pedagoga opiše kot usmerjenost v 

skupnost in delovanje za krepitev ter varovanje uporabnikovih virov moči.  

Skozi čas se je pojem skupnosti spreminjal. Nekdaj manjše število skupnosti, ki jim je 

posameznik pripadal in so bile večinoma prostorsko omejene, so kot močne in trdne poskrbele 

za zadovoljitev vsaj večine, če ne celo vseh potreb, ki jih je posameznik na različnih področjih 

svojega življenja imel. S spremembami v družbi pa je prišlo tudi do ustvarjanja novih in novih 

skupnosti, ki so vedno bolj odprte, prostorsko oddaljene in posledično tudi šibkejše. Ta široka 

paleta možnih skupnosti in odnosov, ki jim posameznik lahko pripada in jih ima, pa od njega 

zahteva odločitve, ki lahko vodijo v notranje konflikte ter razdvojenost (Jeriček, 2008). Ker 

živimo tudi v času velikih sprememb in nenehnih novosti, ki od nas zahtevajo nove in nove 

prilagoditve, se povečuje tudi število različnih razlogov, ki nekaterim posameznikom in 

skupinam onemogočajo vključitev v družbo. To pa socialnim pedagogom omogoča delo na 

raznolikih področjih in z zelo raznolikimi populacijami. Vsak posameznik, tudi brez dodatnih 

težav in problemov v življenju se v družbi sodobnega časa znajde na majavih tleh, da zadošča 

kriterijem vseh skupnosti, si s tem omogoča obstanek v njih, istočasno pa ohrani tudi svojo 

individualno identiteto. Proces iskanja primernih skupnosti zase je še težji v času otroštva in 

mladostništva, ko se posameznik šele začenja spoznavati ter zavedati svojih pravih želja. Če pa 

se v tem obdobju otrok ali mladostnik sooča še s kakšno dodatno težavo, kot je na primer 

dolgotrajna bolezen, je celoten proces še veliko težji in napornejši.  

Dolgotrajne hospitalizacije, daljše odsotnosti iz šole, opazne fizične spremembe zaradi 

bolezni. Itd. so vse razlogi, zaradi katerih dolgotrajno bolan otrok lahko postane izoliran ali 

odrinjen iz zunanjega sveta, družbe in svojih vrstnikov. Pri soočanju s temi dodatnimi težavami 

pa menim, da je otroku in tudi njegovi družini lahko v veliko pomoč oseba, ki razume situacijo, 

v kateri se je otrok znašel, je empatična ter mu je pripravljena pomagati. Ravno v tej osebi vidim 

možnosti vključitve socialnega pedagoga. Bolezen in hospitalizacija predstavljata za vsakega 

izmed nas hud stres in obremenitev. Bolnik pa se mora poleg bolezni soočati še z vrsto drugih 

prilagoditev, saj ga bolezen iztrga iz njegovega vsakdanjega življenja, obveznosti, druženja. 

Lahko ga celo loči od njegovih bližnjih, poleg tega pa ga navda z bojaznijo za lastno zdravje 

ali celo življenje. Tak bolnik rabi ogromno podpore, ne samo s strani bližnjih oseb, ampak tudi 

s strani strokovnjakov. Odnos zdravstveni delavec-bolnik, M. Šantej (1995) enači z odnosom 

socialni pedagog-klient, s čimer izpostavlja pomen socialnega pedagoga v bolnišnici predvsem 

na področju ljubezni do življenja, suicidalnih pacientov ter kot glas preslabotnih in tistih, ki ne 
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morejo govoriti. Pri delu z bolniki tako pride na dan ena najosnovnejših kompetenc socialnega 

pedagoga – empatija, ki bolniku omogoča občutek biti slišan, razumljen, biti pomemben. 

Občutek, da nas nekdo razume, nas navdaja z zadovoljstvom, občutkom sprejetosti in varnosti; 

pomaga nam tudi pri socializaciji in doseganju družbenih norm. Bolni v bolnišnici namreč ne 

more sprejeti vseh norm, ki jih družba zapoveduje, saj njegova socializacija poteka v drugih 

pogojih, sam pa se je znašel v položaju, ko ima drugačne prioritete, ki ga od ostalih izolirajo. 

Vloga socialnega pedagoga v bolnišnici bi lahko prispevala k temu, da se bolnik iz vloge žrtve 

okoliščin spremeni v aktivnega akterja v svojem položaju, posledično zmanjša vpliv negativnih 

posledic hospitalizacije ter olajša ponoven prehod iz bolnišnice v domače okolje. Cilj vseh 

socialno pedagoških dejavnosti in posegov je namreč pomagati ljudem, da razvijejo svoje 

zmožnosti in sposobnosti, razrešijo svojo situacijo in se polnovredno integrirajo v svoje okolje. 

Zelo pomembno pri tem pa je tudi zavedanje, da je od uspešnega zadovoljevanja pacientovih 

psihičnih potreb odvisen tudi uspeh telesnega zdravljenja (prav tam).  

Še ena zelo pomembna kompetenca socialnega pedagoga, ki se je izkazala za nujno tudi pri 

delu z dolgotrajno bolnimi otroci, je sposobnost komunikacije. Socialna pedagogika kot stroka 

izhaja iz spoznanja, da je komunikacija ključ do odnosov med ljudmi, saj pomeni tako prenos 

informacije med udeleženimi, kakor tudi razvoj odnosa med njimi. Tukaj se tako pojavi še ena 

možnost za vključitev socialnega pedagoga v delo z dolgotrajno bolnim otrokom, bodisi pri 

komunikaciji z bolnikom in njegovo družino bodisi pri komunikaciji med strokovnimi timi, ki 

delajo z otrokom. 

 

III. EMPIRIČNI DEL 

 

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Ko otrok zboli in mora zaradi tega dlje časa manjkati v šoli oziroma biti prikrajšan za 

druženje s svojimi vrstniki in prijatelji, pride v otrokovem življenju do velikih sprememb 

(Bečan, 2012; Mikuš Kos, 1969), zato je zelo pomembna pomoč različnih strokovnjakov, med 

katere spada tudi socialni pedagog. Vsi strokovnjaki otroku pomagajo skozi proces zdravljenja 

ter pri ponovni vključitvi v življenjski vsakdan. Da se s to problematiko sooča kar veliko 

Slovencev, nam pove podatek Nacionalnega inštituta za javno zdravje (2016), da je bilo v letu 

2014 hospitaliziranih kar 33.655 otrok med 1. in 14. letom starosti. Kljub relativno kratki 

povprečni ležalni dobi, ki je znašala 3,66 dni, je kar nekaj otrok bilo deležnih dolgotrajne 
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hospitalizacije ter tako tudi večmesečne odsotnosti iz svojega vsakdana in od ljudi, ki jih 

poznajo.  

Otrok se ob soočanju z diagnozo bolezni sreča z nepoznanimi dejstvi, strahom pred 

prihodnostjo ter veliko drugimi občutji, na katerih je potrebno delati, da pusti proces zdravljenja 

nanj čim manjše posledice (Bečan, 2012; Mikuš Kos, 1969). Poleg procesa zdravljenja pa je 

kritično tudi obdobje ponovne vključitve v domače okolje, šolo, med prijatelje. Otrok se lahko 

počuti odtujenega razredni skupnosti in prijateljem, težko se vživi v normalno življenje doma 

in težko izpolnjuje vsakodnevne dolžnosti doma in v šoli (Mikuš Kos, 1969). Temeljne potrebe 

kronično bolnih otrok so enake potrebam drugih otrok, vendar je potrebno zadovoljevanju 

potreb teh otrok nameniti več pozornosti. Največjo odgovornost za zadovoljevanje teh potreb 

nosijo starši, poleg njih pa so tukaj pomembni tudi strokovnjaki, ki otroka spremljajo več časa 

(Juul, 2004).  

Teorija družinskega sistema vidi otroka kot enega od članov družinske skupnosti, ki 

ustvarja skupno dinamiko, od nje prejema in daje (Tomori, 2002). Ostale člane družine tako ob 

bolezni preplavi strah za otrokovo življenje, za njegovo zdravje in prihodnost (Bečan, 2012), 

zato so razne posledice možne tudi pri njih, saj se soočajo s podobnimi čustvi in težavami kot 

njihov otrok, sorojenec... (Mikuš Kos, 1969). Vsaka sprememba pri enem članu družine se tako 

ali drugače pokaže tudi pri ostalih (Korenjak, 1998), ki jim v primeru dolgotrajne bolezni in 

hospitalizacije otroka zmanjka časa za lastno razbremenitev, nabiranje novih moči, kar lahko 

pripelje do telesne in čustvene izčrpanosti in posledično tudi do zrušitve družinskega ravnovesja 

in povezanosti (Dolničar Benedikt, 2009). Kot navaja A. Mikuš Kos (1969) se med 

zdravljenjem in po ozdravitvi pojavljajo težave tudi na socialnem področju vseh družinskih 

članov, saj se prijatelji in znanci velikokrat začnejo odmikati, ker ne vedo, kako ravnati in kako 

se odzvati na novo situacijo. Tako lahko tukaj trdimo, da je zelo pomembno, da sorodnike in 

prijatelje dobro obvestimo o bolezni, njeni resnosti in zdravljenju ter s tem preprečujemo 

razraščanje mitov in predsodkov. Včasih preprosto ne moremo poskrbeti sami zase, zato 

moramo biti pripravljeni prositi za pomoč, jo sprejeti ter ohranjati in krepiti odnose s tistimi, ki 

želijo pomagati (Juul, 2010).  

 Širši cilj tega diplomskega dela je ozaveščanje o psihosocialnih posledicah dolgotrajne 

bolezni in dolgotrajne hospitalizacije pri otroku v bolnišnicah. Ožji cilj diplomskega dela pa je 

usmerjen v prepoznavanje potreb, ki jih ima dolgotrajno bolan in hospitaliziran otrok v 

primerjavi s svojimi vrstniki. Osvetliti želim značilnosti dolgotrajne bolezni z vplivom na 

različnih področjih otrokovega življenja in funkcioniranja, kot jih zaznava otrok, njegovi starši, 
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sorojenci ter zaposleni v bolnišnični šoli. Pri tem me še zanima, kako med seboj sodelujejo vsi 

vpleteni ter kakšne predloge podajajo za bolj kvalitetno obravnavo in sodelovanje v primeru 

dolgotrajne bolezni otroka.  

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kako dolgotrajno bolan otrok opisuje psihosocialne značilnosti hospitalizacije pri njem 

in njegovi družini? 

Kako starš opisuje psihosocialne značilnosti hospitalizacije pri otroku in njegovi 

družini? 

Kako zaposleni v bolnišnični šoli opisuje psihosocialne značilnosti hospitalizacije pri 

otroku in njegovi družini? 

Kako dolgotrajno bolan otrok, starš in zaposleni v bolnišnični šoli, opisujejo 

medsebojno sodelovanje šole, družine in bolnišnice? 

Katere predloge vključeni v raziskavo podajajo za izboljšanje sodelovanja in boljšo 

socialno vključenost otroka z dolgotrajno boleznijo v vsakdanje življenje? 

 

RAZISKOVALNA METODA 

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in 

metodo vsebinske analize, ki mi omogoča globlji vpogled v pri raziskovanju izkušenj in 

posledic dolgotrajne bolezni otroka.  

 

VZOREC 

Vzorec za kvalitativno raziskavo vključuje: 

- 23-letno študentko, ki ji je bila pri štirih mesecih diagnosticirana kronična bolezen-

cistična fibroza. Za lajšanje simptomov bolezni je morala nujno izvajati razne 

večurne fizioterapije, masaže in velikokrat obiskovati bolnišnico. Po desetem letu 

starosti se ji je stanje poslabšalo, zaradi česar so postali obiski bolnišnice pogostejši 

in daljši, dokler ni pri 16 letih prišlo do nujne presaditve organa. Trenutno še vedno 

trpi za sekundarnimi posledicami bolezni. 
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- njeno mamo, ki je hčerko spremljala ves čas in je še vedno aktivna na področju 

izboljšanja zdravljenja te bolezni ter na področju dela z obolelimi in njihovimi 

bližnjimi. 

- zaposleno v bolnišnični šoli, ki je sodelovala s študentko, ko se je pri njih šolala. 

 

RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

V namen raziskave sem izvedla dva polstrukturirana intervjuja, ki sta bila sestavljena iz 

vnaprej postavljenih okvirnih vprašanj odprtega tipa. Vprašanja so mi pomagala pri usmerjanju 

pogovora, intervjuvancem pa je njihova oblika dala možnost odgovarjanja s svojimi besedami. 

Intervjuja sta trajala med 40 in 100 minut. Intervjuja sem, s privolitvijo intervjuvancev za 

točnost podatkov snemala. Vsem sodelujočim, ki so izrazili željo, pa sem zagotovila tudi 

anonimnost in varovanje osebnih podatkov.  

 

POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem zbirala v začetku meseca maja 2016 po vnaprejšnjem dogovoru z vključenimi. 

Izvedla sem dva intervjuja, enega z ravnateljico bolnišnične šole in drugega z obolelo študentko 

in njeno mamo. Intervjuvanke sem seznanila s temo in namenom diplomske naloge; vsi 

sodelujoči so se intervjujev udeležili prostovoljno. Zbrane podatke v intervjujih sem obdelala z 

metodo kvalitativne vsebinske analize po naslednjih korakih: 

- dobeseden zapis, prepis intervjujev na računalnik, 

- pripisovanje kod prvega in drugega reda zbranih podatkom, 

- združitev kod v kategorije, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja, 

- interpretacija pridobljenih podatkov in na njihovi podlagi zapis utemeljene teorije, 

ki odgovarja na posamezna raziskovalna vprašanja 

 

ANALIZA IN REZULTATI 

 V postopku vsebinske analize podatkov1 sem glede na raziskovalna vprašanja najprej 

oblikovala utemeljeno teorijo za vsako sogovornico posebej ter nato oblikovala skupno 

                                                           
1Kot primer kvalitativne analize je v prilogi 2 tabela kodiranja enega izmed intervjujev, ki so pomembni za 
raziskovalna vprašanja. Celoten intervju je v prilogi 1. 
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diskusijo z medsebojno povezanostjo teoretičnega dela in ugotovitev, ki so jih izpostavile vse 

sogovornice. 

 

Tanja Bečan 

Med pogovorom s Tanjo Bečan sva se dotaknili teme šolanja dolgotrajno bolnih otrok, kjer 

je sogovornica govorila o sodelovanju z matično šolo otroka, sledenju programu matične šole. 

Predstavila je delo bolnišnične šole in omejitve, s katerimi se v bolnišnični šoli soočajo. 

Izpostavila je tudi pomen timskih sestankov med obema šolama in na podlagi dosedanjih 

izkušenj ta sodelovanja opisala kot uspešna. Ta uspeh gre pripisati tudi drugi temi, ki sva se je 

skozi pogovor dotaknile in sicer izboljšanju stanja ter dela z dolgotrajno bolnimi na različnih 

področjih. Tako se je v zadnjih letih povečalo ozaveščanje o otrocih s posebnimi potrebami, 

kamor spadajo tudi dolgotrajno bolni otroci; prišlo je do napredka pri sodelovanju, napredka v 

šoli, večje pozornosti glede sprememb in tudi do splošnega razvoja in napredka. V sklopu 

pogovora o bolnišnici je sogovornica omenila nekaj aktivnosti, ki jih v bolnišnici izvajajo in s 

svojo prisotnostjo pomagajo hospitaliziranim otrokom. Za uspešno sodelovanje med vsemi 

prisotnimi je izpostavila tudi pomen pravilnega prvega pristopa osebja bolnišnične šole s starši, 

sodelovanja zaposlenih v bolnišnici, upoštevanja zaupnosti na sestankih z učitelji, pomen 

seznanjanja sošolcev z diagnozo sošolca ter naraščajoč interes učiteljev za bolezen in njene 

vplive na življenje in funkcioniranje njihovega učenca. Dotaknile sva se tudi področja družine 

dolgotrajno bolnega otroka in stiske, ki jo bolezen prinese. Staršem tako lahko na pomoč 

priskočijo starši otrokovih sošolcev kot podporna skupina, pomoči pa so deležni tudi v 

bolnišnici. Kot razliko pa je sogovornica predstavila, da je sorojencem namenjeno premalo 

pozornosti, večja pozornost jim je namenjena le v šoli. Zašli sva tudi na področje soočanja 

otroka z diagnozo, vzdrževanja stika otroka s sošolci, njegovega druženja z vrstniki, želje po 

enakosti ter tudi kasnejše vrnitve otroka v šolo. Na področju posledic, ki jih dolgotrajna bolezen 

ima na otroka, je sogovornica izpostavila okrepitev psihološke službe in psihološko delo s 

starši, pomen večje pozornosti in zavedanja posledic vseh vključenih ter poudarila, da se 

vidnejše posledice pojavljajo predvsem po odhodu iz bolnišnice. Za uspešno soočanje z 

dolgotrajno boleznijo je navedla sprejemanje diagnoze ter izrazila pomen in potrebo psihološke 

pomoči otroku in njegovi družini.  

Ob začetku pogovora je bila pozornost sogovornice usmerjena k matični šoli, povezovanju 

in uspešnemu sodelovanju, sledenju njenim učnim načrtom, predstavitvi bolnišnične šole, 



31 

 

njenega dela in omejitev. Kot zelo pomemben mejnik pri sodelovanju zaposlenih v bolnišnični 

in matični šoli otroka je izpostavila timske sestanke. Z informacijami, izmenjanimi na timskem 

sestanku, dobijo strokovni delavci v šoli prave informacije, ki vodijo v boljše razumevanje 

otroka in njegovega stanja (»/…/ za bolne otroke, a ne, in mladostnike pač imajo na šolah kar 

dovolj razumevanja, seveda, če dobijo strokovni delavci prave informacije, zato je tud tko 

pomembno, da so ti timski sestanki.«). Bečan timski sestanek vidi kot začetek sodelovanja med 

šolama, na njem pa so prisotni tako zdravnik, psiholog, učitelji iz obeh šol in tudi starši bolnega 

otroka. Uredi se nadaljnje sodelovanje obeh šol, učitelje matične šole se seznani z diagnozo, 

njenimi simptomi, značilnostmi ter stranskimi učinki zdravljenj, pri čemer se staršem zagotovi 

tudi zaupnost, saj je učiteljem predstavljeno le, kar je nujno za njihovo delo (»/…/ se praviloma 

sestanemo s šolo, matično šolo, tukej na kliniki, da je prisoten tudi zdravnik ponavadi, potem 

oddelčni psiholog pa mi iz bolnišnične šole /…/ Kaj pa pove zdravnik na tem sestanku, mislim, 

da tud staršem to zagotovi, samo tiste informacije, ki so pomembne za šolsko delo. /…/ se zelo 

pač pazi na to varovanje osebnih podatkov, ker so to občutljive stvari, a ne?«). Zelo pomembno 

pa je, kakor izpostavlja Bečan, da se zaposlenim v bolnišnični šoli na tem sestanku predstavi 

delo matične šole, s čimer se otroku omogoča sledenje programa, ki se izvaja v šoli, iz katere 

je prišel in v katero se bo po zdravljenju zopet vrnil. To sledenje programu je poglavitno za 

otrokov lažji povratek nazaj v šolo, lažje opravljanje razreda ter tudi upoštevanje ocen 

pridobljenih v bolnišnični šoli (»/…/ sledimo programu, ki se v tem času odvija v njegovi šoli, 

ne, čimbol, a ne, zto k ko se vrne, da tm lahko nadaljuje, a ne?«). Na podlagi svojih dolgoletnih 

izkušenj sogovornica ocenjuje sodelovanje bolnišnične šole z matičnimi šolami kot uspešno 

(»So različne izkušnje, ampak vseeno morm rečt, da z večino šol dobr sodelujemo.«). Težava, 

ki pa jo navaja kot najočitnejšo pri delu bolnišnične šole v primerjavi z matičnimi šolami pa je 

izoliranost otrok od svojih vrstnikov, saj je zaradi možnega prenašanja okužb ter zaradi slabih 

imunskih sistemov otrok prepovedano druženje med različnimi oddelki, v nekaterih primerih 

pa tudi druženje otrok znotraj istega oddelka. Tako večina šolskega dela v bolnišnici poteka 

individualno (»Mi mamo v bolnišnični šoli, a veste, od 70 do 80 % individualnega dela pa ne 

zto, ker bi mi tko želeli /…/ Tko da v bistvu tukej smo šibki v tem, kar ste vi omenila.«). Možnost 

dodatnih okužb pa vpliva tudi na način izvajanja šolskega dela, saj za zaposlene v bolnišnični 

šoli veljajo tudi omejitve za materiale in potrebščine, ki jih lahko za svoje delo uporabljajo (»Ne 

smemo delat, recimo, z rastlinami /…/ to ni več dovoljeno iz čist higienskih razlogov, a ne? /…/ 

Teh omejitev je kr nekaj. Kot učitelj morš dobro premislt in nekatere stvari naredit drugače, a 

ne?«). 
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Kljub omejitvam, ki so prisotne v šolskem delu izpostavlja dodatne aktivnosti, ki se v 

bolnišnici dogajajo in otrokom polepšajo bolnišnični vsakdan (»Ja velik teh stvari je. Recimo 

Tačke pomagačke pridejo, potem Rdeči noski, potem je veliko prostovoljcev /…/«). Z 

aktivnostmi, kot so Tačke pomagačke, Rdeči noski, prostovoljci … se tudi poskuša odpraviti 

oziroma zmanjšati izoliranost bolnih otrok od vrstnikov in življenja zunaj bolnišnice. Ta 

izoliranost namreč lahko negativno vpliva na otroka, njegov razvoj, zavedanje samega sebe ter 

njegovo samopodobo (»Danes je na vsakem oddelku svet zase in med oddelki se otroci ne smejo 

družit, zaradi tega, ker ponavadi, mi mamo tukej v Ljubljani najtežje bolne otroke /…/ in se 

med sabo ne smejo, zaradi tega družit, da ne bi še bol zboleli. /…/ Tko da tega druženja je vse 

mnj, žal, žal.«). Bečan tukaj tudi dodaja velik pomen vzdrževanju stika otroka s sošolci v 

matični šoli. To ohranjanje stika je ena glavnih nalog otrokove šole oziroma natančneje 

otrokovega razrednika, ki s tem otroku pomaga ostati aktiven akter v razredu in ne pozabljen 

člen v bolnišnici daleč proč (»/…/ ja razrednik je ponavadi to, poskrbi za to, da sošolci ostanejo 

v stiku z bolnim, tem sošolcem, ga obiskujejo, mu pišejo /…/ Tko da je to zlo pomembno 

vzdrževanje tega stika, a ne?«). Vzdrževanje stika otroka s sošolci omogoča tudi lažji ponovni 

prehod iz bolnišnice v matično šolo. Otrok se bo ob tem prehodu soočil z veliko težavami že v 

okviru šolskega dela, dobri odnosi s sošolci pa lahko te težave zmanjšajo ali vsaj omilijo (»To 

je mogoče tudi ena izmed težav, ko se otrok vrne, tud, veste, čist pr šolskem delu, če si ti tukej 

dolgo časa, recimo, recimo, dva, tri ali štiri mesece in imaš ves čas individualni pouk, potem je 

prehod v šolo, ko si v razredu, je kr mal težav, a ne?«).  

Dolgotrajna bolezen in dolgotrajne hospitalizacije pa ne otežijo življenja samo bolnemu 

otroku. Bečan govori o stiski, ki jo s seboj v družino prinese bolezen in se odraža v življenju 

vseh družinskih članov ter tudi v življenju celotne družine (»Tuki je neka stiska, kadar je 

bolezen je stiska, a ne?«). Zaradi te stiske izpostavlja pomen povezovanja staršev bolnega 

otroka s starši sošolcev njihovega otroka ter tudi s starši ostalih bolnih otrok. S tem 

povezovanjem namreč dobijo podporno skupino (»Pa tud starši se potem skupej vzamejo, 

povežejo in postanejo za te starše obolelega otroka ena podporna skupina«). Staršem so v 

pomoč tudi zaposleni v bolnišnici na različnih področjih: učitelji na šolskem področju, 

zdravniki na zdravstvenem, psihologi na področju čustvovanja in doživljanja (»Tko da mi se 

držimo teh šolskih pogovorov, o tem, skušamo pač starše, ki so v stiski razbremenit teh šolskih 

stvari /…/ In tud, seveda če so kkšne zadrege al če starši menijo, da kej recimo ni v redu, tud to 

se pogovarjamo, razložimo, kdaj je treba kaj popravit in take stvari.«). Precej manjše 

pozornosti pa so deležni sorojenci bolnega otroka, na katere se, po besedah Bečan, osredotoči 
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bolj šola, če obiskujejo isto šolo kot bolan sorojenec (» No na teh sestankih, k jih mamo s šolo 

tud vedno vprašamo, če je kšn sorojenec bolnega otroka na tej isti šoli in potem šolo tud pač 

prosmo, da še posebej so nanjga pozorni, ne.«). Vendar je te pozornosti in posvečanja ostalim 

članom družine, predvsem pa sorojencem še vedno premalo (»Tudi na sorojence, morda na 

sorojence bi se lahko še malo bol (op. a.: lahko bi jim posvetili več pozornosti).«).  

Bečan meni, da je največja napaka, ki jo lahko starši ali strokovno osebje naredijo pri 

seznanjanju otroka z diagnozo, tajitev bolezni ali podajanje neresničnih, a po njihovem mnenju 

za otroke primernejših razlag za pojasnitev simptomov, bolezenskega stanja in podajanje 

nerealnega upanja otroku (»Najslabše je to, da zamolčiš otroku. So težke zadeve, ampak ne smeš 

lagat, da bo vse v redu, če pač veš, da ne bo. /…/ eno upanje se seveda da in mora bit upanje, 

ampak do te faze, meje /…/ Problem je tudi tm, kjer ne povejo otrokom o bolezni, ker potem 

otroci sami iščejo, se zaprejo vase in potem pridejo taki in drugačni problemi, psihični 

pritiski.«). Sam proces sprejemanja otrokove diagnoze bolezni je težaven in dolgotrajen proces 

tudi za starše. S sprejetjem diagnoze namreč sprejmejo, da z otrokom nekaj ni v redu, s tem pa 

izgubijo svojega popolnega otroka, katerega so si vedno želeli (»Češ, če ti pomoč sprejmeš, 

potem že sprejmeš, da nekej ni v redu, a ne?«). Spoštovanje procesa spoprijemanja staršev z 

diagnozo bolezni je zelo pomembno tudi pri prvem pristopu osebja bolnišnične šole, saj je to 

lahko pomemben temelj za nadaljnje sodelovanje v dobrobit otroka (»/…/ treba je pristopit zlo 

zlo previdno, a ne, in izbrt, in tud ta prvi stik učitelja s starši in otrokom mora bit dobro 

premišljen, a ne? /…/ Tko nekak, ko res ta prvi prvi šok, ko zveš za neko diagnozo, ko tolko 

mine, da je pripravljenost pri starših in pri učencih, otrocih, da se lahko o tem pogovarjamo, 

tkrt pristopimo.«).  

Dolgotrajne hospitalizacije, simptomi bolezni in stranski učinki zdravljenj imajo namreč 

velik vpliv na otroka in njegovo družino. Bečan poudarja, da se skoraj vedno pojavijo različne 

posledice (»Zagotovo pa, a ne, so posledice.«). Te posledice se poskušajo odpraviti tudi s 

psihološko pomočjo. Ravno ta služba se je v bolnišnicah, po besedah Bečan, v zadnjih letih 

zelo okrepila (»Veste, tko, zdej v zadnjem času je tud na pediatrični kliniki se zlo okrepila tud 

psihološka služba. /…/ To je zlo pomembno, ker so oni še posebej pozorni na te stvari, se z 

otroki o tem tudi pogovarjajo, se o tem usmerjajo, te stvari odpravljajo, na nekaterih oddelkih 

so tud skupine starši, a ne? Ne bi rekla, da se to zanemarja, a ne, zagotovo pa, saj veste, tega 

ni nikoli odveč.«). Kljub trudu pa zaradi vseh obsežnih oblik posledic bolezni, časa njihovega 

nastanka in ostalih značilnosti psihološka bolnišnična služba še vedno ne zmore odpravljati 

težav dovolj hitro in uspešno, zato izpostavlja nujnost vzporedne psihološke službe za otroke, 
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ko ti zapustijo bolnišnico (»Skratka, če bi imeli, tko po domače povedan, še eno vzporedno 

psihološko službo za te, ne bi bilo nič odveč, ampak to je stvar denarja.«). Čeprav stanje še 

zdaleč ni idealno, sogovornica poudari, da se je posvečanje pozornosti in zavedanje posledic 

pri vseh vključenih v zadnjih letih zelo povečalo v strokah vključenih v procese, ki spremljajo 

bolnega otroka (»Če primerjamo recimo, prej smo rekli pred dvajsetimi leti in zdej tuki ni 

primerjave, tuki je dost večja pozornost na to usmerjena. Tudi iz zdravniških vrst. Oni točno 

vedo, da je to zlo pomembno in so tud sami pozorni, a ne?«). Pomen zavedanja posledic, ki jih 

lahko bolezen ima, se je iz zdravniških vrst razširila tudi v šolske kroge, saj Bečan opaža veliko 

zanimanje in interes učiteljev za poznavanje bolezni, s katero se sooča njihov učenec (»/…/ in 

vedno se tudi zgodi, da učitelji sami vprašajo zdravnika še po informacijah o teh boleznih. /…/ 

Je pa fino no, js zdej opažam, sem skoraj na vsakem tem sestanku, da so učitelji prou tko, večina 

učiteljev zainteresiranih, da prouzaprou ima te podatke o bolezni, ker je potem lažje, a ne?«). 

To informiranje učitelju omogoča tudi boljšo obrazložitev sošolcem obolelega otroka o stanju 

njihovega sošolca in okoliščinah njegove bolezni, če je ta naloga njegova, ker je otrok ni 

zmožen opraviti ali pa je ne želi sam izvesti (»Tukaj (pri seznanjanju sošolcev z diagnozo, op. 

a.) mamo tud različne možnosti oziroma različne izbire /…/ Tko da to sošolcem spregovort je 

zlo pomembno.«).  

Na podlagi izkušenj navaja velika izboljšanja na področju dela z dolgotrajno bolnimi 

otroci. Povečalo se je ozaveščanje o otrocih s posebnimi potrebami, kamor spadajo tudi 

dolgotrajno bolni otroci, kar je vplivalo predvsem na boljši posluh šol za potrebe teh otrok (»/…/ 

je zdej seveda posluh šol večji, kot je bil pred časom. K temu je pripomogla tud to, ta 

ozaveščanje o drugačnosti otrocih s posebnimi potrebami nasploh, a ne?«). V šolah se tudi več 

govori o drugačnosti, sprejemanju drugačnosti in več se povezuje z ljudmi, ki so drugačni (»Tud 

v šoli je zdej velik napredek, tud se več govori, več o tem, otroci so tud sami več v stiku s 

kakršnimikoli drugačnimi ljudmi od sebe.«). Kot so se začele odpirati šole in postajati 

dostopnejše drugačnim, se je začela odpirati tudi bolnišnica. Tako so vanjo vstopila razna 

društva, kot so Tačke pomagačke, ki lahko pozitivno vplivajo na bolnikovo stanje. S tem 

odpiranjem pa je bolnišnica postala bolj dostopna in predstavlja ljudem manjši tabu, kot pred 

časom (»Tko da tukej, to se je tud sčasoma razvilo, pred recimo tridesetimi leti je bla bolna zlo 

zaprta, a ne? /…/ Tko da tuki se je velik spremenilo, v dobro. Res v dobro. Ta napredek je 

zagotovo pomemben.«). Kot največji napredek, ki je največ prispeval k vsem izboljšavam 

zadnjih let, navaja napredek pri celostnem pristopu in sodelovanju različnih strok (»Celostno 

sodelovanje, tukaj se mi res zdi ogromen napredek.«). Med seboj se povezujejo različne stroke, 



35 

 

ki so še pred nekaj leti delovale ena mimo druge: sedaj, s skupnimi močmi, s skupno pomočjo 

in sodelovanjem skupaj dosežejo veliko boljše rezultate (»To je zdravnik pa sestra pa tud 

psiholog, bolnišnični učitelj, včasih tud socialni delavc. /…/ so naloge strogo ločene, vsak 

pokriva svoj oddelek, pa vsi skupaj naredimo vse, a ne?«). Bečan pa izpostavi tudi poglavitno 

težavo pri nadaljnjem izboljšanju stanja. To so različni resursi, predvsem finančni (»Absolutno 

boljše, absoluten napredek, no./…/ če bi mel še več resursov, bi pa blo še bolše.«). Navkljub 

težavam z resursi, pa sta izjemno pomembni nenehna pripravljenost in pozornost, ki sta nujni, 

da do izboljšanj sploh lahko pride (»/…/ vedno morš bit na preži, ker nikol ne veš /…/ Človek 

se ne sme uspavat, mora bit zlo pozorn-kaj, kje, kako.«).  

S sprejetjem bolezni, otrok dobi pečat drugačnosti od njegovih vrstnikov in s tem prične 

od njih odstopati (»Vsak želi, to je pa tud značilnost, velika značilnost resno bolnih otrok, da 

oni prouzaprou oni želijo samo nekej, da bi bli zdravi in enaki kot vrstniki. Oni ne želijo 

odstopat in se borijo do zadnjega, da ne bi.«). Zato je tako zelo pomembno delo tako z otrokom 

kot z njegovo družino na področju psihosocialnih posledic, ki jih bolezen prinese. Ob postavitvi 

diagnoze bolezni gredo namreč vsi skozi težak, dolgotrajen proces sprejemanja bolezni in s tem 

odstopanja od ostalih, česar pa zunanji opazovalci velikokrat ne morejo razumeti (»Ni 

enostavno sprejemat tako bolezen, to je težek proces. Dolgotrajen, nekateri starši pa nikol ne 

sprejmejo, ne zmorejo, mormo tud to spoštovat. Če si čist zunanji se ti mogoče zdijo take prazne 

besede, ampak tukej stojijo res konkretna dogajanja, konkretne osebe, konkretne zgodbe.«).  

 

Oseba A (mama hčerke obolele za cistično fibrozo) 

Glavna tema pogovora z mamo dolgotrajno bolne hčerke je bila diagnoza bolezni, ki vstopi 

v življenje posameznika, njegove družine in tudi okolice. Izpostavila je šok, ki se ob diagnozi 

bolezni pojavi, soočenje in spopadanje z boleznijo, poskus sprijaznjenja in odločenost staršev 

za dodatne potrditve diagnoze, spremembe bolezenskih stanj, ki se pojavljajo ter ne nazadnje 

tudi soočanje otroka z njegovo diagnozo bolezni in življenjem z boleznijo, ko ta postane rutina 

in del vsakdana. Govorila je tudi o razvoju zdravljenja, ki se je pojavilo v letih, a še vedno 

prisotnem počasnem razvoju zdravljenja v Sloveniji v primerjavi s tujino. Velike pozornosti so 

bili med pogovorom deležni tudi starši in njihovo soočanje z izkušnjo dolgotrajne bolezni 

otroka. Zaradi bolezni nemalokrat trpi služba staršev, starši so bolj obremenjeni, kar lahko vodi 

tudi v izgorelost, soočanje se s travmami in psihičnimi težavami, opisuje tudi kako se je kot 

starš soočala s poslabšanji zdravstvenega stanja hčerke in težavami, ki so se ob tem pojavile. 
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Spregovorila je o podpori staršem, ki jo imajo ti skozi celoten proces bolezni na razpolago. 

Poleg soočanja staršev z izkušnjo otrokove dolgotrajne bolezni sva se dotaknili tudi področja 

sorojencev, kjer je sogovornica opisala odraščanje svoje drugorojenke. Na podlagi svojih 

izkušenj je sogovornica spregovorila tudi o otroku v procesu dolgotrajne bolezni skozi njene 

oči. Tako je omenila psihološki pritisk na otroka, prikrajšanosti dolgotrajno bolnih otrok, 

otrokovo soočenje z boleznijo, kasnejše prevzemanje vajeti ter psihološko podporo, ki je je 

otrok deležen. Izpostavila je tudi pomen vključevanja dolgotrajno bolnega otroka v šolo, kjer 

je potrebno povečati zavedanje različnosti potreb otrok s posebnimi potrebami, govorila je o 

pozitivnem vplivu odločbe na delo njene hčerke ter vplivu šolskega stresa na njeno zdravje. 

Tako je poudarila pomen sodelovanja med zaposlenimi v bolnišnični in matični šoli ter pomen 

ozaveščanja v šolah o dolgotrajnih boleznih, pomoči šole otroku ter pomenu angažiranosti 

socialnih delavcev. Izpostavila je pomen osveščanja in komunikacije med vsemi vpletenimi, in 

opozorila na slabo povezovanje na nekaterih področjih. Dotaknile sva se tudi področja 

bolnišnice, prisotnosti staršev ob otroku v bolnišnici, vpliva bivanja v bolnišnici na otroka ter 

prehoda med zdravniki. Sama je svoje izkušnje opisala kot grenke in izpostavila pomen znanja 

in izkušenj za boljše soočenje v prihodnosti ter potrebno angažiranost za spremembe, da lahko 

pride do izboljšanj.  

Na začetku se je soočila s šokom, ki se za starše prične, ko so soočeni z diagnozo njihovega 

otroka. Šok pa je še toliko večji, če je bolezen redka, manj poznana in so načini zdravljenja v 

naši državi še nerazviti in nepoznani (»/…/ ko je bla majhna, pri štirih mesecih, so ji odkrili 

bolezen in to je blo zame kr zlo velek šok, a ne? /…/ Potem je bil pa seveda zlo velek šok, ker to 

je blo pred 23 leti, niso poznal, mislim bolezni, tuki ni blo takega zdravljenja, dns ni problema, 

greš v tujino in tko naprej. Hočm tud povedt zdravljenja ni blo takšnega tukej.«). V objemu 

prvega šoka imajo starši velikokrat težave z navajanjem na diagnozo bolezni, zdravljenje in 

vse, kar bolezen s seboj prinese. Sogovornica navaja iskanje možnih napak zdravnikov, ki so 

lahko pripeljale do napačne diagnoze, nove teste za potrditev bolezni … (»Sm bla čist psihično 

na tleh. /…/«; »In tega nism mogla nekak prebolet in v bistvu se sprijaznt sploh ne. No in potem, 

že tkrt sva bla odločena, da to ne more bit res, da sigurno se kej da nrdit, pomagat in tko. /…/ 

sm bla zlo zlo prizadeta, čustveno, šok in nekak se tud nismo mogl sprijaznt in je tud mož reku, 

dokler ni genetske preiskave /…/«). K celotnemu sprejemanju bolezni in navajanju na diagnozo 

pa seveda veliko prispeva tudi sam način predstavitve bolezni s strani zdravniškega osebja 

(»Čeprou se še nism mogla s tem sprijaznt, ker potem so povedal vse, kar je ta diagnoza in tud 

na zelo krut način, a ne?«). Pove, da šok mine, ko se z diagnozo bolezni in zdravljenjem 
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sprijazniš in ju vzameš kot del vsakodnevne rutine in življenja (»Potem ko vidš, da drgač ne 

gre, se sprijazniš z zdravljenjem /…/ to vzameš kot del rutine in se s tem sprijazniš.«). Vendar 

ob vsakem ponovnem poslabšanju, spremembi pa se po njenih navedbah to obdobje šoka 

ponovno vrne, dokler zopet ne greš skozi celoten proces sprijaznjenja (»Potem pa pride spet 

eno obdobje, ko so poslabšanja in pride spet sprememba /…/ In potem spet eno obdobje, da to 

akumuliraš, da je to spet drugače /…/ Spet rabš en tak proces. /…/ In je vsako obdobje, ko 

pride, eno tako hujše obdobje, je proces, ko se s tem sprjaznš. Najprej je šok tko k diagnoze, 

potem ko vidš kisik, zadnji stadij, ko vidš, da ti otrok dobesedno umira v naročju pa mu ne morš 

ničecar pomagat je drugi šok. In potem, ko vidš, tkrt ti srce bije samo še za življenje.«).  

Tako kot predstavljajo nenehne hospitalizacije težavo za otroka, tako predstavljajo težavo 

tudi za starše. Prepogostih hospitalizacij in ločenosti od hčerke tudi ni ohranila v dobrem 

spominu in jih še vedno opisuje kot grenke izkušnje (»No in te hospitalizacije, morm rečt, da 

se vrnem nazaj, so ble zlo grenka izkušnja /…/«). Zelo velik vpliv na otroka med njegovih 

bivanjem v bolnišnici ima po njenih besedah večerni odhod staršev iz bolnišnice domov, ko 

mora otrok čez noč ostati sam v bolnišnici (»Js se spomnm to, zto sm jo zlo teško pustla, ko sm 

šla domov, js sm zjutri pršla takoj, zgodej /…/ Se spomnim enga trenutka, seveda, da bo zaspala, 

ne, in se midva odtihotapiva, da greva, ona vstane v tisti postlici in joka, se prime in tiste njene 

otožne rjave očke, mislim, nism mogla it domou, sm tko, res tisti šok, da pustiš otroka in to zlo 

zlo vpliva.«). Meni, da so na tem področju že nastale pomembne spremembe, saj so starši sedaj 

lahko ob otroku v bolnišnici (»/…/ in tud zdej, ko majo starši možnost, da so skupaj z otrokom, 

je bistveno lažje, ne?«).  

Spominja se, da je bilo pri bolezni hčerke poleg pogostih hospitalizacij potrebnega veliko 

dodatnega dela tudi doma, potrebne so bile fizioterapije, masaže, predihavanja, ki zahtevajo čas 

staršev in ostalih članov družine. Tako je ogromno časa vseh družinskih članov posvečenega 

bolezni (»Inhalacije so ble dvakrat, trikrat na dan, a ne? Z zdravili, da je redčl to gosto sluz, 

da je lažje izkašljala, poleg seveda te fizioterapije. Če pa še to ni zadoščal, pa da so ble te 

okužbe, v bistvu pljučnca, a ne, je blo pa treba antibiotično zdravljenje in tkrt je bla v 

bolnišnici.«). Poudarja, da se veliko staršev zaradi vseh otrokovih potreb začne soočati s 

težavami v službi, ko jim zanjo zmanjkuje časa, zaradi česar jo nemalo staršev tudi izgubi (»/…/ 

v bistvu mi delamo na preventivi, mi čakamo, da pride do teh in teh kriterijev, da bodo starši 

doma. Pol je prepozn, pol nimaš več kej delat. /…/ nekateri ostanejo brez službe /…/«). Ravno 

to združevanje bolnišnice, družine doma in služb za veliko staršev predstavlja veliko dodatno 

obremenitev (»Vidik starša, če tko pogledam je tud obremenjujoče, konc konceu sigurn si rad 
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pr otroku, vidš da mu je dolgčas in si tam, greš na obisk, doma maš pa še družino /…/ Doma v 

bistvu pustiš še dva otroka /…/ Ti v bistvu razdeliš službeno obveznost, bolnišnično, glede 

otroka in družinsko na tri, a ne? Si pa lahko samo na enmu koncu, ne morš bit na treh. /…/ 

morš ti svoj prosti čas oziroma svojo energijo usmert na vse.«), zato A poudarja, da mora starš 

sčasoma prepustiti otroku prevzemanje vajeti, se začeti umikati od otroka, njemu prepuščati 

nadzor nad jemanjem zdravil, opravljanjem fizioterapij, obiskovanjem zdravnikov (»/…/ starš 

pa se počasi umika. S časom se mora. V bistvu tukej je zdej postopno umikanje staršev iz tega, 

ne pa naenkrat.«), da ne pride so izgorelosti staršev (»/…/ sm že jst izgorela, sm rekla js ne 

morm, morš sama zase skrbet /…/«). To pomanjkanje časa staršev pa občutijo tudi sorojenci 

bolnega otroka, ki velikokrat pristanejo na stranskem tiru in morajo zato hitreje odrasti, 

poskrbeti zase in ostale sorojence, kot A navaja primer odraščanja svoje drugorojenke (»/…/ 

druga hčerka je zlo občutla, se mi zdi to spremembo, ker oni tud vedno deluje tko zaščitniška, 

kot res ena mama in je mogla vedno, se ji to pozna in vidm. /…/ vse je blo za »Osebo B«, ja pa 

to bo ona pojedla, pa tega ona ne sme /…/ je bil ta otrok na stranskem tiru neki časa. /…/ se je 

mogla sama velik angažirat in je zlo hitr samostojna ratala. Prej je odrasla /…/«).  

Starši veliko truda vložijo tudi v šolanje svojih bolnih otrok bolezni navkljub, trudijo se 

zmanjšati prikrajšanost njihovih otrok, tako da lahko dosežejo enak izobrazbeni standard kot 

njihovi vrstniki ter jim želijo s tem omogočiti boljšo prihodnost (»In zdej, seveda, kaj 

zagovarjamo tuki, da doseže enak izobrazbeni standard, drugače, poleg tega, da je bolan otrok, 

ga že v štartu prikrajšajo prihodnosti, tako. /…/ In potem se tud otroci, ko imajo enak 

izobrazbeni standard, ne počutijo prikrajšane in že tko se zarad bolezni, ker določenih stvari 

ne morjo /…/«), saj so že tako prikrajšani za druženja s sošolci, z doseženim enakim 

izobrazbenim standardom pa se jim bodo ponovno približali.  

Zaradi bolezni je otrok deležen tudi velikega psihološkega pritiska, ki ga morajo starši znati 

obvladovati (»/…/ sama ni bla navajena in smo mele tud tm psihologinjo, podporo, potem ji je 

psihično stanje padalo, očeta ni blo zraven, ker je bil pokojni«). Sogovornica kot eno največjih 

nalog staršev vidi v tem, kako starši otroku predstavijo njegovo bolezen, ga z njo seznanijo ter 

ga pri soočanju z njo usmerjajo. Če je bolezen prisotna že od začetka otrokovega življenja, je 

zelo pomembno, da jo starši vzamejo kot del življenja ter tudi otroka že od začetka učijo 

življenja z njo. Pove, da je bolezen postala rutina in del njihovega vsakodnevnega življenja 

(»/…/ sm js to vzela kot, kako naj rečem, kot del vsakodnevnega procesa /…/ In ona je v bistvu 

s tem živela /…/ Vedla je, da mora encime jemat in vedla, da mora to delat in to pač bla neka 

rutina.«). Nekoliko več težav pri hčerkinem soočanju z boleznijo je začela opažati šele v 
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puberteti in najstniških letih, ko je hčerka začela opažati razlike med sabo in vrstniki (»Problem 

je bil potem kasneje, ko je bla že odrasla, ko je vidla, da ne zmore več, kot ostali vrstniki, v 

najstniških letih, tkrt je bil zlo velik problem, a ne? In potem je spraševala zakaj tega ne morem 

in zakaj tega ne in potem sm ji, seveda starosti primerno, razložila, tud mal o tej bolezni /…/«), 

zato se ji zdi zelo pomembno, da je bila kot starš takrat pripravljena hčerki odgovoriti na vsa 

vprašanja ter ji ne skrivati informacij o bolezni, kar bi lahko privedlo do večjih težav 

(»Najslabše je to, da zamolčiš otroku. So težke zadeve, ampak ne smeš lagat, da bo vse v redu, 

če pač veš, da ne bo. /…/ eno upanje se seveda da in mora bit upanje, ampak do te faze, meje 

/…/ Problem je tudi tm, kjer ne povejo otrokom o bolezni, ker potem otroci sami iščejo, se 

zaprejo vase in potem pridejo taki in drugačni problemi, psihični pritiski.«).  

Mama meni, da je psihološka podpora staršem premajhna, da je še vedno premalo 

pozornosti namenjene staršem in njihovemu soočanju s psihičnimi pritiski bolezni otroka, saj 

so starši velikokrat prepuščeni sami sebi in iskanju lastnih načinov pomoči (»Kar pa se tiče 

mene, da bi js mela kšno podporo, to pa ne. Js sm sama brala knjige. Se pogovoriš s prjatli, 

sorodniki.«). Sama je prepoznala pomen znanja in izkušenj. Kot najboljšo pomoč sebi je 

velikokrat prepoznala pomoč oseb s podobnimi izkušnjami (»Ampak pol, ko maš take, teške 

zgodbe začneš o tem razmišljat. In to ti lahko nekdo pove, pomaga, ki ima neki izkušenj. Je pa 

vse skupej: izkušnje, znanja, to je miks vsega.«). Veliko staršev se zato povezuje v društva, kjer 

so si drug drugemu v uteho in si delijo nasvete, da lažje prebrodijo celotno situacijo ter se 

soočijo z diagnozo bolezni otroka (»Mene je to utrdilo, nekoga pa mogoče ne bo to utrdilo pa 

bo rabu pomoč pa bo mogoče kje na psihiatrični bolnišnici pristal /…/«).  

Vpliv bolezni na starše se izraža tudi skozi psihične težave ter travme vezane na prihodnost. 

Mama je bila na veliki psihični preizkušnji, ko je videla svojo hčerko privezano na posteljo, 

nezmožno govoriti, hoditi (»/…/ ker je blo na koncu tko hudo, da pač je zaspala in so jo oživljal, 

so jo intubiral, mela je cevko skos usta in to je bil zame največji šok, ko sm vidla kako otrok se 

matra, ni mogla ne govort, samo pisala je, ni mogla ne govort, ne hodt, ničesar ne /…/ tud to, 

to je men kot ena travma /…/ Potem se spomnm, ko sm cele dneve, ko sm šla domov sm jokala 

celo pot /…/ sm rekla ne morm več, ne morm zdržt, ker to je res ena, psihično, ko bi rd pomagu 

pa nemorš.«). V tem primeru je zelo pomembno, da se znajo starši soočiti s težavami in se s 

problemom tudi spopasti (»Spopast se morš s problemom. V bistvu najslabše je, da bežiš od 

problema in misliš, da se to tebe ne tiče.«). Poiskala je pomoč in ob tem ni pozabila na svoje 

bližnje. Pri tem vidi velik pomen komunikacije, ki ji je to pomoč omogočila najti (»Pomembna 
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je komunikacija na vseh nivojih. Če si ti pripravljen povedt, ti je mogoče tud drug pripravljen 

pomagat.«).  

V času vse pogostejših zdravljenj je vložila vlogo za pridobitev vloge o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami. Pridobljena odločba je nato imela zelo pozitiven vpliv na hčerkino 

šolanje in napredovanje v šoli (»/…/ ker je bla res en mesec v bolnišnici, en mesec doma, en 

mesec v bolnišnici … skratka, to je blo kontinuirano, ker je bolezen tko napredovala. In potem 

smo vložili vlogo in je dobila odločbo. /…/ In morm rečt, da mava preizkušnje, da je to zlo 

pozitivno vplivalo na njo.«). Pozitiven učinek se je kazal tudi na zdravstvenem stanju, saj hčerka 

ni imela večjih poslabšanj zaradi pritiska in stresa v šoli (»/…/ No in tisto, kar je zlo pomembno 

pr tem je tud, da se na njenem zdravstvenem stanju to vidl. Ni blo teh poslabšanj, teh stresov, 

ker vedt mormo /…/ ko v stresu tud te bolezni recimo, ti pade imunski sistem, infekcije in tako 

naprej.«). 

Sogovornica je izpostavila pomen osveščanja, za kar pa je nujna komunikacija med 

pedagoškimi delavci in starši. Ta komunikacija mora biti obojestranska, učitelji pa morajo 

staršem prisluhniti ter bolezen vzeti resno in upoštevati priporočila zdravnikov (»/…/ Js mislim, 

da je tuki sama bolezn, predstavitev bolezni na strani staršev oziroma zdravstvenega osebja. 

Na strani učiteljev pa je samo ta, da prisluhnejo tej situaciji /…/«). S sodelovanjem in 

komunikacijo med šolami je bila zelo zadovoljna, vendar skozi zgodbe drugih staršev 

dolgotrajno bolnih otrok opazi, da se pri sodelovanju z nekaterimi matičnimi šolami še vedno 

pojavljajo težave, ki bi jih lahko odpravili z večjo ozaveščenostjo (»Problem mogoče, kar zdej 

vidim /…/ je to odvisn tud od te matične šole. Recimo nekatere matične šole zelo sodelujejo, 

recimo in so dovzetne za te stvari in znajo, nekatere pa še niti ne poznajo tega in so še zlo 

zadržani /…/ In tuki bi mogoče lahko večji posluh na ozaveščanju, kakorkoli že, a ne?«). K 

celotnemu procesu bi po njenem mnenju z večjo angažiranostjo lahko prispevali socialni 

delavci v šoli, ki bi več pozornosti namenili dolgotrajno bolnim učencem, njihovim težavam ter 

ozaveščanju (»/…/tukej bi mogoče js pričakovala mal večji angažma, da tud prisluhnejo temu 

/…./ se s starši mal pogovorijo, mogoče tud kšno predavanje tud nrdijo, kšne razredne ure in 

se mogoče oni tkrt bol vključijo, bol v aktivno vlogo, a ne?«).  

Slabšo komunikacijo pa je sogovornica opazila med zdravstvenim osebjem, predvsem med 

zdravniki, kar je pripeljalo do tega, da je bila ona kot starš posrednik informacij med otroškimi 

in odraslimi zdravniki, njena hčerka pa je bila deležna nenadnega prehoda iz ene na drugo 

stopnjo zdravljenja brez predhodne priprave (»Ja je problem. /…/ ko pridejo do internistov pa 

pričakuje, da so sami, da nimš več kej z mamo hodt, a ne? /…/ Da se iz otroškega počas preselš 



41 

 

na odraslo dobo pa odrasli zdravnik dobi mal upogleda ta pa predajo izkušnje.«). S slabim 

sodelovanjem in slabo povezanostjo, se je soočila tudi ob želji po pridobitvi odločbe in sicer 

med bolnišnico in šolskim sistemom (ministrstvom). Vsaka stran je namreč imela svoje 

strokovnjake, ki drug drugega niso priznavali, zaradi česar je bilo potrebno podvajanje enakih 

raziskav in s tem povečanje obremenitve za otroka in dodatno podaljšanje časa pred pridobitvijo 

odločbe (»/…/ manka povezava. Če je klinični psiholog plačan s strani bolnišnice, ne vem zakaj 

šola rab še svojega psihologa, da bo naredu iste teste. To je potrata. Prvič je to obremenitev za 

otroka, za starša in nekateri se zato tud ne odločajo za odločbe.«).  

Kot eno glavnih težav za starše dolgotrajno bolnih otrok z zdravstvenega vidika pa navaja 

počasno premikanje in počasen razvoj zdravljenja v Sloveniji, saj vse tehnike in načini 

zdravljenja pridejo v Slovenijo tudi več desetletij kasneje po tem, ko so v tujini razviti (»Najbolj 

žalostna sem mogoče v tem, da stvari se zelo zelo počasi premikajo, kar se tega tiče, mogoče 

zdravljenja, ko vidiš, da nekje v tujini je to že, predno pa pride v Slovenijo pa traja desetletja 

tko rekoč, če lahko rečem.«). 

V obdobju dvajsetih let, ko je bila A redno vključena v vse omenjene procese je začela 

opažati izboljšanja stanja, a je še vedno prisotnih veliko težav, ki izboljšanje še potrebujejo. Kot 

primer enega takšnih področij navaja področje odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, 

saj je preveliko odločanja na splošno za otroke s posebnimi potrebami in premalo usmerjanja 

na potrebe posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami. Zavedati se je potrebno različnosti 

potreb otrok s posebnimi potrebami, tako na primer dolgotrajno bolni otroci potrebujejo 

drugačno pomoč kot na primer otroci z vedenjskimi motnjami (»Js mislim, da je tuki pomembno 

ločt dolgotrajno bolne otroke in tuki rabjo učno pomoč, strogo učno pomoč. Potem so pa druge 

skupine otrok, ki majo tud mogoče duševne pomanjkljivosti kot primanjkljaji na drugih 

področjih in rabjo tako oskrbo, druge skupine tako …«).  

Zaradi vseh večjih in manjših težav, s katerimi se je kot mama v teku hčerkinega 

zdravljenja soočala, se zaveda pomena spreminjanja stvari, procesov za ostale, za družine, ki se 

bodo s temi težavami še soočale v prihodnosti, zato tudi danes aktivno pristopa in se angažira 

za spremembe (»Ker ne morš več povratka nazaj, ne morš spremenit zase, za svojo familjo, 

lahko pa spremeniš neki vnaprej, za bodoče /…/ zakaj bi nekdo mogu it za mano skoz vse te 

procedure, vse to kruto skos dat, če pa lahko neki spremenimo prej.«). Kot eno pomembnejših 

sprememb, ki so po njenem mnenju nujne za boljše sodelovanje vseh vpletenih ter za otrokovo 

doživljanje bolezni in hospitalizacij, pa izpostavlja izboljšanje sodelovanja in komunikacije 

pomembnega tria, ki vključuje zdravstveno, pedagoško stroko in starše (»Kaj bi spremenila: 
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prva točka večja povezanost zdravstveno, pedagoške stroke in vključno s starši, svojci. To je 

trio, ki more komunicirat, ker eno brez druzga ne gre. Večja komunikacija, večje sodelovanje, 

večje osveščanje /…/«). 

 

Oseba B (oseba obolela za cistično fibrozo) 

Osebi B (danes 24 letnica) je bila v starosti štirih mesecev podana diagnoza cistična fibroza. 

Cistična fibroza (v nadaljevanju CF) je avtosomatska recesivna bolezen, s katero se v Sloveniji 

vsako leto rodijo 3 ali 4 otroci. Njihova povprečna življenjska doba znaša okoli 30 let. Glavni 

vzrok obolevanja in umrljivosti je bolezen pljuč, prisotni pa so tudi simptomi bolezni prebavil, 

jeter in žolčnika. Zdravljenje je usmerjeno v preprečevanje pljučnih okvar in podhranjenosti. 

Za uspešno zdravljenje so potrebna čiščenja dihalnih poti (respiratorne fizioterapije), povečan 

energijski vnos za preprečevanje podhranjenosti, jemanje encimov za nadomeščanje 

neabsorbiranih hranil zaradi motenj črevesja… Bolniki se pogosto srečujejo s pljučnimi 

okužbami, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje. Bolezen sicer navzven ni posebej prepoznavna, 

ampak se kaže kot oteženo dihanje ob že najmanjšem naporu, kašljanje in ostali sekundarni 

znaki. Veliko bolnikov se sooči z različnimi načini vnosa hranil v telo (npr: enteralna prehrana-

dodaten vnos hrane skozi nosno žrelno cevko v črevo), ob hujših okužbah dihal pa tudi z aparati 

za dihanje. Zdravstveno stanje bolnika se z leti slabša, najpogosteje pa se konča s smrtjo zaradi 

odpovedi dihal. B se je z večjimi težavami začela soočati ob 10. letu starosti, ko so 

hospitalizacije postale pogostejše. Zdravstveno stanje se je nato slabšalo. Pri 15 letih je dobila 

dihalni aparat, ki jo je spremljal na vsakem koraku, sledila je še nujna transplantacija pljuč. 

Njeno življenje je pred operacijo nekajkrat viselo na nitki, sedaj pa lahko živi polno življenje z 

novimi pljuči kljub še vedno prisotnostim sekundarnim težavam CF, predvsem 

gastroenterološkim.  

Glavna tema pogovora z Osebo B je bila njeno soočanje z boleznijo. Predstavila je težave 

na različnih področjih življenja, v bolnišnici, stik s sošolci, izoliranost, ki se med hospitalizacijo 

pojavlja, prijateljstva in grajenje le-teh, sošolce in njihovo sprejemanje bolezni ter različne 

strahove, kot so strah pred ljudmi in sošolci, ki se v otroku pojavljajo. Spregovorila je tudi o 

šoli, izostankih iz šole, težavah, s katerimi se je v njej soočala, težko dosegljivih šolskih 

kriterijih, ter pripravljenosti šole za pomoč in prilagajanje. Izpostavila je tudi strah pred 

povratkom v šolo, s katerim se je soočala. Med ostalimi temami je omenila tudi pomen učne 

pomoči za dolgotrajno bolnega otroka, navezanost na bolnišnico in osebje, ki se razvije ob 
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daljših in pogostih hospitalizacijah, večjo povezanost družine zaradi izkušnje dolgotrajne 

bolezni ter o pomenu psihološke pomoči pri delu na posledicah, ki jih bolezen pusti na otroku 

in njegovi družini. Na koncu je spregovorila tudi o pomenu izkušnje za njo in o pozitivnem 

pogledu, ki ga ima sedaj na celotno izkušnjo in bolezen.  

Dolgotrajno bolan otrok lahko preživi velik del svojega življenja v bolnišnici, vse 

pogostejše hospitalizacije zaradi slabšanja zdravstvenega stanja pa postanejo rutina. Prvi 

spomini Osebe B iz otroštva jo preselijo v bolnišnico, kjer občuti žalost in strah, ko so jo starši 

zvečer pustili kot otroka v bolnišnici, sami pa se morali vrniti domov. Kljub temu da je bila še 

majhna, so takšni trenutki, ko je bila kot otrok sama v bolnišnici in doživljanje ob njih velik del 

njenih spominov (» /…/... mislim, kolkr se spomnš in kar se spomnš z bolnce je to, da se pač 

jokaš, ko gre mami domou«). Spominja se, kako se kljub pogostim odhodom v bolnišnico nanje 

ni uspela navaditi in jo je bilo ponovnih obiskov bolnišnice strah. Zdravnikova napotitev v 

bolnišnico je bila zanjo vedno šok, ki sta ga spremljala strah in žalost (»/…/ in vsakič, ko si 

zvedu si se lotu jokat pa ne, pa zakaj, pač zlo je blo grozn poleg vsega tega špikanja, pa igl pa 

to. /…/ pa si že navajen na primer tud že po večih letih in pol vsakič ko ti rečejo, da morš it v 

bolnco pač vedno šok in žalost.«). Kljub šoku, ki je spremljal vsak ponoven odhod v bolnišnico 

pa se je nanjo in na zaposlene v njej navezala (»/…/ v bistvu praktično čez celo leto preživiš 

večino časa v bolnišnici, tak da se navežeš tud na vse, ne?«). Čas bivanja v njej je postal 

znosnejši, vendar je vseeno vedno upala na čimprejšnji odhod domov v vsakodnevno rutino 

(»Se navadš ko si dva tedna, tretji teden je že spet, komi čakaš, da greš domov v rutino pa šolo 

pa to.«). Prisotnost raznih aktivnosti v bolnišnici gotovo pozitivno prispeva k kratkočasenju 

otrok, kot pa je tudi B izpostavila, so zelo pomembni obiski poznanih oseb zunaj bolnišnice. 

Hospitalizirani otroci se tako zelo razveselijo obiskov staršev, širše družine in seveda tudi 

obiskov sošolcev, saj s tem ohranjajo stike z vrstniki in zunanjim svetom, dobijo pa tudi 

občutek, da niso zapuščeni in pozabljeni (»/…/ So me obiskal v bolnci in to mi je blo zlo všeč, 

zato, ker ja, prej nisi bil navajen tega, da te, da bi te pršli obiskt. In potem se še bol navežeš na 

njih, a ne? Pač ne vem, velik, lepo ti je da te pridejo obiskt.«). Kljub težavam, ki jih bolezen 

prinese v družinski vsakdan, pa B dodaja, da so ravno zaradi izkušnje hude bolezni vezi med 

družinskimi člani postale močnejše in celotna družina trdnejša (»/…/ družina je bla vedno 

povezana. Pa mogoč smo zarad bolezni še bol povezani kot so nekateri.«). Povezanost družine 

pomembno vpliva na posameznikovo doživljanje celotne bolezni in procesa. Družina postane 

podporni člen bolnemu otroku.  



44 

 

Glavna razlika med bolnim otrokom in njegovimi sošolci se pojavi ravno v šoli, kjer zdravi 

otroci normalno nadaljujejo s šolanjem, medtem ko mora bolan otrok veliko snovi nadoknaditi 

in istočasno tudi loviti novo snov. Osebi B so se prve težave v šoli začele pojavljati ob začetku 

pogostejših hospitalizacij, ko je bila stara deset let (»Js sm bla od desetga leta bol 

hospitalizirana in pol sm sčasoma bla vedno bol in bol v bolnci. In zto sm tud več mankala v 

šoli in zto sm rabla vedno več pomoči /…/«). Vzporedno pa so se pojavile tudi nove težave in 

sicer različni strahovi pred neznanjem, pred nedoseganjem kriterijev sošolcev, pred obilico 

snovi, ki jo še čaka, kar je v njej prebudilo strah pred povratkom v šolo (»Mene je blo tud vsakič 

potem, ko sm bla, ne vem, en mesec al pa še več doma al pa v bolnci, pa sm prišla v šolo no in 

me je blo vedno strah it tm po stopnicah gor, ker se mi je vedno zdel, da oni pa zdej, moji 

sošolci, že tok znajo, so že tok v snovi naprej in js ne vem kaj, o čem so se učil, a ne? In te je 

potem tud, pač tud psihično te je.«). Priložnost za razbremenitev otroka strahu pred povratkom 

v šolo po daljši odsotnosti je Osebi B ponudila odločba o usmeritvi otrok s posebnimi 

potrebami, ki ji je z učno pomočjo omogočila individualno prilagojeno hitrost učenja (»Razloži 

ti lahko tisto, kar je res pomembno, kokr je tebi bol pasal. Mela sm 5 tko da je šla snov hitro 

naprej. Mogoče sm imela tud manjše število ocen, v primeru, da sm bla, sm mela namest dve 

oceni eno.«). Odločba in predvsem voljna in aktivna vključenost učiteljev v njen proces sta ji 

omogočila tudi učno pomoč na domu (»In v tistmu času so tud učitli z gimnazije pršli k men 

domov al pa v bolnco, če sm bla takrat v bolnci, so mi razložil snov, eni so hodil vsak teden, 

pač odvisno. Potem sm bla pa tud doma vprašana pa sm pisala. Si zlo vesel, da tud ta možnost 

pride v poštev, da tud na dom pridejo /…/«), ki velikokrat popravi tudi pozabljeno težavo, da 

se otroci vedno več zdravijo doma, zaradi česar ne morejo obiskovati niti matične šole niti 

bolnišnične (»Tudi, če ti zboliš in nisi v bolnci si pa doma, a ne? Ni samo, da si v bolnišnični 

šoli.«). B se je zaradi bolezni soočala tudi z nezmožnostjo opravljanja določenih šolskih 

aktivnosti (športna vzgoja…), ki pa so pomemben šolski kriteriji za vpis v nadaljnje šolanje, 

kar je od nje zahtevalo, da se je še dodatno in bolj izrazito izkazala na drugih področjih; s temi 

zahtevami so prišli novi pritiski in dodatno delo (»/…/ je vedno težje, ker tud kako te bojo ocenl, 

po eni strani sm bla neocenjena, ampak tud pol na koncu morš met tolk več točk, da prideš na 

neko srednjo šolo.«).  

K lažjemu soočanju s šolskimi težavami lahko veliko prispeva razumevanje šole in njenih 

zaposlenih za oviranje dolgotrajno bolnih otrok ter tudi njihov trud za prilagajanje šolskega 

procesa, kolikor je to v njihovih močeh (»/…/ sm hodila tud s kisikom v šolo, so mi tud to 

omogočal, da smo mel pač v pritličju, ker pač stopnice so mi zlo delale probleme, pa vsakič sm 
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se mogla ustavt pa nadihat /…/«). To pozitivno sprejemanje dolgotrajno bolnih otrok s strani 

šole in njenih zaposlenih je primeren zgled tudi za ostale vrstnike, učence na šoli. Veliko bolnih 

otrok se tako kot B sooča tudi s strahom pred ljudmi, pred tem, kako jih bodo sošolci videli, 

kako bodo nanje reagirali (»/…/ pač je blo tud, kako me bojo ljudje gledal.«). B je imela na tem 

področju vedno srečo; sošolci so jo dobro sprejeli in ji pomagali. Vendar je tudi sama 

izpostavila pomen komunikacije in soočanja sošolcev z diagnozo bolezni. Velikokrat to 

naredijo učitelji ali ostalo šolsko osebje, ona pa je zbrala pogum in svojo bolezen sošolcem 

predstavila sama, kar je verjetno dodatno pripomoglo k povezanosti razreda (»To so bli vsi zlo 

prjazni, sm tud nrdila predavanje o tem, zakaj je kisik pomemben. Sm tud v mali šoli, v vrtec 

nism hodila, potem v osnovni šoli pa v gimnaziji, sm pač vsakič povedala za mojo bolezen in so 

... /…/ Vsakič je težko, ker nikol ne veš, enga neki časa poznaš pa kako bi zbral pogum in mu 

povedu. /…/ Da daš vsem naenkrt. Ker da bi vsakmu posebi je pa stres«). Ker je težko vedeti, 

kaj točno si sošolci in okolica mislijo, je njihova informiranost in tudi dostopnost, stik z bolnim 

sošolcem zelo pomembna, saj lahko vidijo dejansko stanje, na podlagi česar si nato oblikujejo 

realno mnenje (»Kako so oni gledali je pa težko rečt. Vedl so, ampak ne veš kako so to doživljali. 

/…/ mislim, da bol občutijo tisto, kar je blo res hudo z mano, tisti prvi. Zato misliš, da oni bol 

razumejo, ker so bili zraven kot pa če ti enmu zdej poveš kaj vse je blo. /…/ Bol doživljajo, ker 

so tud pršli, ko sm bla intubirana na oddelku, /…/ Tist kar vidš navzven se mogoče tud bol 

dotakne kot če ti razlagaš.«). Pri veliko otrocih, ki so zaradi bolezni in hospitalizacij velikokrat 

odsotni od vrstnikov, se težava pojavi pri prijateljih, saj je težko ustvariti poglobljeno vez z 

nekom, ki ga vidiš le občasno; tudi na tem področju je B opazila razliko med seboj in zdravimi 

vrstniki (»So me tud vsi sprejeli. Mogoč je tud ta razlika, da nekateri majo mogoč samo eno 

prijateljico, pač najbolšo prjatlco, js sm se pa z vsemi razumela, mogoč bol to, da nisi tolk samo 

na enga navezan.«).  

Kljub zelo pogostim, zelo dolgotrajnim odsotnostim iz vsakdanjega življenja in velikim 

psihičnim preizkušnjam, ki jih je prestala (»Ko aparati dihajo namest tebe. Po presaditvi je bla 

tud velka možnost okužb /…/ Tko da potem sm bla tisto leto doma pa še eno leto potem. Tko da 

sm v bistvu dve leti bla zaporedoma doma«), je bila kakršnekoli psihološke pomoči deležna 

samo pred presaditvijo pljuč (»Samo pred presaditvijo /…/«). 

Zelo pomemben vpliv na posledice dolgotrajne bolezni in hospitalizacij ima otrokovo 

sprejemanje bolezni. Prej kot otrok in njegova družina bolezen sprejmejo kot del njega in z njo 

zaživijo, manj se bo pojavilo težav. Kljub presaditvi organa, ki je odpravilo največje težave 

bolezni, se B še vedno zaveda, da je bolna in s tem živi, celotno bolezen pa je sprejela kot 
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pozitivno izkušnjo (»/…/ zdej si itak ne predstavljam kako bi blo drgač. Sej je še vedno bolezen 

pa mam druge težave pa to, ampak v primerjavi s prej je zdej velik bolše. Problem je, ker ne 

veš kako bi lahko bilo. Mislim, da se potem ne bi zavedal, kakšne stvari vse obstajajo.«).  

 

Diskusija rezultatov 

Z vsemi tremi sogovornicami smo se v teku naših pogovorov dotaknile podobnih tem. Tako 

je bilo največ pozornosti namenjene šolanju dolgotrajno bolnih otrok ter soočanju celotne 

družine z diagnozo bolezni, ki pride v njihova življenja, zato lahko ta področja ocenimo kot 

zelo pomembna tako za dolgotrajno bolnega otroka kot tudi za ostalo njegovo družino.  

Kot so tudi sogovornice potrdile, prihaja v zadnjih letih na področju dela z dolgotrajno 

bolnimi otroci do izboljšanj, ki so najbolj opazna ravno na področju šolanja. Dolgotrajno bolni 

otroci so tako uvrščeni v kategorijo otrok s posebnimi potrebami, zaradi česar imajo možnost 

pridobitve odločbe, ki jim omogoča različne oblike pomoči za lažje opravljanje in sledenje 

šolskemu programu. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) namreč poskuša 

otroku omogočati boljše delovanje in sodelovanje v šoli v času, ko se z boleznijo sooča ter tudi 

kasneje. Tako so otroci kljub dolgotrajnim hospitalizacijam in odsotnosti iz šole deležni 

možnosti šolanja v bolnišnici, pridobivanja ocen izven šolskega prostora ter dodatne 

individualne učne pomoči učiteljev bodisi v šoli bodisi na domu. Sogovornice so tudi 

izpostavile večje osveščanje šol in šolskega kadra o dolgotrajnih boleznih in vplivih, ki jih 

imajo na življenja učencev. Vendar kljub pozitivni izkušnji, s katero so se soočili B in njena 

družina, nekateri prizadeti še vedno niso deležni posluha za njihove potrebe v šolah. Predvsem 

so izboljšanja na tem področju nujna za prihodnost obolelih otrok, saj s prenehanjem šolanja 

ali zaradi velikega zaostanka v šolanju izgubijo možnosti za uspešno nadaljevanje šolanja, 

pridobitev izobrazbe, kar ne nazadnje lahko vodi tudi v težave pri iskanju primernega in 

uspešnega delovnega mesta. Težave dolgotrajno bolnih otrok na šolskem področju ravno tako 

ne smejo biti spregledane zaradi velikega števila otrok, ki se z njimi sooča, saj je, kakor v svoji 

knjigi navaja Bečan (2012), v populaciji šoloobveznih otrok v Sloveniji kar 10 do 25 odstotkov 

otrok in mladostnikov, ki se zdravijo zaradi ene izmed dolgotrajnih bolezni.  

Vplivi dolgotrajne bolezni pa ne sežejo samo v šolski prostor otroka, ampak se hitro 

razširijo tudi na druga področja njegovega življenja. Dolgotrajno bolan otrok se tako sooča s 

problemi, ki jih večina njegovih vrstnikov ne pozna. To so tako socialna izoliranost zaradi 

pogostih zdravljenj za štirimi stenami doma ali v bolnišnici, težave zaradi izgleda in zunanjega 
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videza v primerjavi z vrstniki, odsotnost od staršev in ostalih pomembnih oseb kot tudi strah 

pred možnim poslabšanjem bolezni ali celo smrtjo, zato je zelo pomembno, da v tem času 

dobijo podporo in pomoč staršev (Jašarevič, 2010). Dolgotrajna bolezen v otrokovo življenje 

prinese drugačen vsakdan (Zorec, 2005), ki vključuje razne fizioterapije, jemanja zdravil, 

prepovedi in posebne pozornosti ob izvajanju raznih dejavnosti, ki so za ostale samoumevne… 

Vse to pa lahko pusti globoke posledice v otrokovem psihičnem razvoju, kar pomembno vpliva 

tudi na dolžino in hitrost zdravljenja bolezni (Jašarevič, 2010). Ravno zato je zavedanje 

možnosti teh posledic, kot poudarjajo tudi vse sogovornice, nujno in tudi na tem področju se je 

stanje že precej spremenilo. Večinoma so to izboljšave, ko lahko starši ostanejo ob otroku v 

bolnišnici, uvajanje dnevnih ambulant in zmanjševanje količine bolnišničnega zdravljenja, 

izvajanje raznih dejavnosti v bolnišnici, s katerimi so otroci v stiku z zunanjostjo, širitev 

psihološke pomoči… Seveda pa sta, tako iz teoretičnega vidika kot tudi iz izkušenj sogovornic, 

izjemnega pomena pomoč in podpora, ki ju otrok v okolju dobi, saj bodo tako posledice 

(predvsem psihične) manjše in tudi sama bolezen bo hitreje premagana.  

Starši in sorojenci bolnega otroka, ki so med celotnim procesom soočanja z boleznijo 

najbližje otroku, ter njihove potrebe pa še vedno ostajajo v senci dolgotrajne bolezni. 

Posledično sta zaradi spregleda ti dve skupini zelo ranljivi za različne vplive, ki jih ima bolezen 

tudi na njihova življenja. Z nekaj izboljšavami so na področje staršev dolgotrajno bolnih otrok 

posegle podporne skupine, ki so vedno bolj prisotne tudi v slovenskem prostoru. Vendar je te 

pomoči, predvsem strokovne, na podlagi izkušenj sogovornic še vedno premalo. Še manj 

prepotrebne pozornosti pa je namenjene sorojencem, ki se velikokrat lahko počutijo 

zapostavljene, odrinjene in odmaknjene od celotne situacije, kar pa lahko privede do raznih 

vedenjskih in čustvenih težav (Dolničar Benedikt, 2009). Kljub temu da so te spremembe 

navadno le prehodne, pa je potrebno zavedanje njihovih možnih vplivov na nadaljnje življenje 

sorojenca, zato je priporočljivo z njimi delovati enako kot v odnosu z bolnim otrokom ter tako 

sorojencu potrditi njegovo vlogo v družini (Bečan, 2012). Področje dela s sorojenci je tako 

večinoma prepuščeno staršem in preostalim članom družine, se pa na to področje vedno bolj 

vključuje tudi šola. Kot lahko vidimo tudi skozi izkušnjo mame, se starši težko zadovoljivo 

posvetijo vsem svojim otrokom, ko so otroci porazdeljeni tako doma kot v bolnišnici. 

Pomembno je torej pravočasno zaznavati težave in spremembe sorojencev dolgotrajno bolnih 

otrok. Kljub temu zavedanju pa bi bila na podlagi besed sogovornic kakršnakoli dodatna 

ponujena pomoč tudi tej populaciji nujna in zelo dobrodošla.  
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Kot je izpostavila A na podlagi lastne izkušnje, je za lažje soočanje otroka z dolgotrajno 

boleznijo, za njegovo življenje z njo in dobro nadaljnje funkcioniranje tako otroka kot tudi 

njegove družine nujno čimprej sprejeti bolezen in vse, kar s sabo prinese, ter zaživeti s tem 

novim družinskim članom. S tem se okrepi notranja moč vseh vpletenih, negativni vplivi 

bolezni se zmanjšajo in bolezni navkljub lahko otrok in njegova družina živita relativno 

normalno in vsakdanje življenje, ne da bi vsi postali žrtev bolezni (Juul, 2010).  

Dandanes je v bolnišnici prisotnih veliko različnih društev in aktivnosti, ki poskušajo s 

svojim delom olepšati bolnikov vsakdan, kot so Rdeči noski, Tačke pomagačke, bolnišnična 

šola. Z večjim zavedanjem posledic dolgotrajno bolnih bolezni se tako veča tudi število 

aktivnosti, ki posegajo na področje zmanjševanja ali omilitve vpliva bolezni na otroka in 

njegovo družino. Tako lahko govorimo o občutnem izboljšanju stanja za dolgotrajno bolne 

otroke v primerjavi s stanjem pred leti ali desetletji, kot ugotavljata mama in bolnišnična 

učiteljica. 

Skozi pogovore in njihove analiza lahko povlečemo vzporednico s teorijo na področju 

dolgotrajno bolnih otrok. Otroci in njihove družine se soočajo z veliko težavami, ko v njihova 

življenja vstopi bolezen; na srečo pa je zavedanja o teh težavah in problemih, ki lahko nastanejo 

vedno več, kar je potrebno izkoristiti tudi za nadaljnje izboljšanje stanja. Kot sta v pogovorih 

izpostavile Bečan in oseba A, se je pomembno zavedati pomena nadaljnjega spreminjanja in 

razvoja trenutne situacije in procesov za ostale, predvsem za družine, ki se bodo s temi težavami 

soočale v prihodnosti. Nujna pa je tudi nenehna pripravljenost in pozornost za prave trenutke 

nudenja pomoči, da do potrebnih izboljšanj sploh lahko pride.  

 

IV. ZAKLJUČEK 

Vsakdo se prej ali slej sreča z boleznijo. Navadno so to kratkotrajna, manj intenzivna 

zdravstvena poslabšanja, včasih pa lahko zaradi svoje intenzivnosti ali trajanja pomembno 

zaznamujejo naša življenja. Že ko zaradi bolezni nekaj dni ne moraš v šolo in se slabo počutiš, 

komaj čakaš na izboljšanje. Če pa bolezen od tebe zahteva daljše hospitalizacije, večje 

prilagoditve v življenju, pa je soočanje z njo in njenimi vplivi na življenje še toliko težje. 

Preko dela s hospitaliziranimi otroci sem prepoznala nekatere stiske, težave, s katerimi se 

soočajo, a zanje ne dobijo vedno potrebne pomoči. V toku diplomske naloge sem te stiske, 

težave in trenutno stanje na tem področju podrobneje spoznala. Zadovoljna sem bila ob dejstvu, 
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da se stanje na tem področju izboljšuje, a še vedno bi se dalo veliko narediti ter življenje 

otrokom in njihovim družinam še dodatno olajšati.  

Na podlagi pogovorov s tremi osebami, ki imajo neposredno izkušnjo dolgotrajne bolezni 

ali dela z dolgotrajno bolnimi otroki, sem potrdila, da ima dolgotrajna bolezen velik vpliv na 

življenje obolelega otroka in tudi njegove družine. Tukaj velja omeniti, da je intenzivnost in 

smer tega vpliva zelo odvisna od subjektivnega doživljanja bolezni, na katerega pa imajo 

odločilen vpliv individualne osebnostne značilnosti. Tako, kot so različne značilnosti bolezni 

na posameznika, mora biti tudi pomoč individualno prilagojena posamezniku in njegovim 

lastnostim. Za zmanjševanje teh vplivov je najpomembneje bolezen sprejeti in z njo zaživeti 

kar se da normalno življenje na vseh področjih.  

Menim, da sem skozi celotno diplomsko nalogo osvetlila značilnosti dolgotrajnih bolezni, 

s katerimi se soočata oboleli otrok in njegova družina ter na svoj način pripomogla tudi k 

ozaveščanju o posebnih potrebah, ki jih ima otrok z dolgotrajno boleznijo. Omejitev diplomske 

naloge vidim predvsem v empiričnem delu, kjer sem izvedla sočasen intervju s kronično bolnico 

ter njeno mamo. V pogovoru je prevladovala mama in s tem nekoliko zasenčila hčerko in njena 

doživljanja. Zato sem tukaj verjetno izgubila nekaj pogledov iz drugačnih zornih kotov, ki bi 

lahko bili izpostavljeni. Ravno tako menim, da bi lahko bolje oblikovala vprašanja za intervjuje 

ter se tako še iz kakšnega drugega vidika dotaknila določenih področij. 

V teku pisanja diplomske naloge se mi je odprlo popolnoma novo področje, za katerega 

menim, da je še vedno nepoznano velikemu številu ljudi, zaradi česar marsikomu tudi 

predstavlja tabu temo, ki se je izogiba in so zato tudi izboljšanja stanja počasnejša kot na drugih, 

bolj poznanih področjih. Vendar zaradi težav in problemov, ki jih lahko dolgotrajna bolezen 

pusti v življenju posameznika in njegove družine, menim, da je to področje nujno potrebno 

večjega osveščanja tako v strokovnih krogih kot tudi v širši javnosti. Celotno pisanje diplomske 

naloge se me je tudi osebno dotaknilo, saj imam tudi sama kronično bolezen, ki pa je prisotna 

le v blažji obliki, zaradi česar se nisem soočala z veliko težavami, ki bi zaradi karakteristik 

bolezni najbolj vplivale ravno na mojo samopodobo. Kot bodoča socialna pedagoginja vidim 

možnost vključitve tega profila v proces dela z dolgotrajno bolnimi otroci. S svojimi znanji, 

načinom dela in odprtim nazorom menim, da bi lahko ta proces dela veliko doprinesel predvsem 

na področje dela preventive pred posledicami, ki bi se lahko pri otroku in njegovi družini 

pojavile, ter kot povezovalni člen posegel tudi na področje povezovanja različnih strokovnih 

kadrov in ustanov pri obravnavi obolelega otroka.  
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Predvsem preko raznih zgodb, s katerimi sem se srečala med pisanjem, pa sem spoznala, da 

veliko otrok, ki se soočajo s takšnimi boleznimi, prej odraste in so zato veliko zrelejši in 

odgovornejši od svojih vrstnikov. Vsi otroci, ki se soočajo s hujšimi obolenji, pa so v mojih 

očeh zmagovalci, saj se na svoji življenjski poti pogumno soočajo s številnimi, tudi za 

marsikaterega odraslega skoraj nepremostljivimi ovirami. 
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VI. PRILOGE 

 

PRILOGA 1 – PRIMER INTERVJUJA:  

 Tukaj se nahaja primer enega izmed izvedenih intervjujev. 

 

Intervju s študentko obolelo za cistično fibrozo (B) in njeno mamo (A). 

Kdaj so ti odkrili bolezen in kako si se z njo soočala? 

B: Meni so odkril pr treh, štirih mescih. To je redka bolezen. In ja, na začetku sm bla v 

bolnci kot dojenček, bol na. Tud o bolezni, mislim, da bi začela o bolezni mogoč, kako, ker sem 

bla najprej na gastroenterološkem oddelku, ker sm bla podhranjena sem mela tud velikkrt nočno 

hranjenje po sondi, potem pa naprej sem bila bol na pulmološkem, sem mela več težav s pljuči, 

a ne? Tko da mogoče ko sm bla mejhna to bl mama ve.  

A: Lahko js povem. Ko je bla majhna, pri štirih mescih so ji odkrili bolezen in to je blo 

zame kr zlo velek šok, a ne? V bistvu prej ni blo pojasnjeno kej prouzaprou je z njo narobe. Bil 

je sum na oslovski kašelj in je bila hospitalizirana. Po dveh dneh so nam povedl, da bo deklica 

premeščena na pediatrično kliniko, a ne? Da gre za sum neke genetske bolezni in da bojo nam 

tm vse razložil. Ko sva midve pršle na pediatrično kliniko, spomnm se, da je bil to četrtek 

popoldan ob pol dveh, ker prouzaprou ni blo, tko take informacije in to mi je strogo ostalo v 

spominu. Sva pršle potem z reševalnim vozilom na pediatrično kliniko in seveda potem je bla 

hospitalizirana, čakamo na odgovor, nobenga odgovora kaj je z otrokom. Potem v petek čakam 

na odgovor, kaj bo z otrokom, in sm pač želela govort z oddelčnim zdravnikom, ker pač nisem 

nobenga poznala, blo mi je na infekcijski kliniki rečeno, da mi bojo tam vse pojasnili in se po 

večini s tem niso ukvarjali, samo povedali so, da to oslovski kašelj ni, a ne? In v petek tud nism 

dobila nobene informacije. In moram rečt, da sm bla zlo šokirana na to neodzivnost 

zdravstvenega osebja in sem potem v soboto dopoldan, ker sem mela že vsega tega dovol, vidla 

sem, da pač otrok je not hospitaliziran, bla sem po cele dneve notri, edino kar je blo, da sem šla 

domov prespat, ker ni blo take možnosti kot zdej, da lahko bivaš z otrokom. In sem potem v 

soboto zjutraj dobila dežurno zdravnico in sem ji rekla, da pač želim otroka vzet domov, sploh 

čez vikend. In seveda so me k temu preprečeval, da niti slučajno, ker je ta otrok zlo zlo bolan 

in da edino, da ga lahko vzamem na svojo odgovornost, a ne? In potem sem rekla, kako je lahko 



 

 

otrok tako bolan, če ni nobenga zdravstvenega osebja, razn pač, da so ga hranl, pa še vmes 

fizioterapevtska malo po prsnem košu potrepljala. In to je blo tud vse. Nobenih informacij, kaj 

se dogaja. Sem rekla, da bom vzela na lastno odgovornost in sem podpisala ta list, še doma ga 

hranim, še vedno, a ne? Ker seveda sem na svojo odgovornost prevzela. Pride potem 

fizioterapevtka, mi pokaže potem te fizioterapevtske vaje, kako morm nrdit, doma delat 

fizioterapijo, me začudeno gleda, kaj prouzaprou se grem, da jemljem otroka domov, ker v 

bistvu otrok še zlo bolan. Sem rekla, kako je zlo bolan, če pa ni nobenga zdravnika, nič se z 

njim ne dogaja, a ne? Skratka vzamem otroka domov, jo pripeljem vsa vesela, hčerko mam 

doma čez vikend. Men je blo v bistvu to pomembno čez vikend, ne? Ker če se med tednom od 

četrtka, petka ni nč dogajalo, se tud med vikendom nč ne bo. Potem je bil pa seveda zlo velek 

šok, ker to je blo pred 23 leti, niso poznal, mislim bolezni, tuki ni blo takega zdravljenja, dns ni 

problema, greš v tujino in tko naprej. Hočm tud povedt, zdravljenja ni blo takšnega tukej. In 

potem kam peljt tega otroka nazaj, kdo pelje, bo postavu diagnozo in kaj, ne? In potem je šou 

v ponedeljek mož na pogovor v pedatrično kliniko, seveda brez otroka, ker ga nisem pustila. 

Ker to je najin prvi otrok in nisem se želela ločt, ker midve sva zlo navezane, a ne? In potem se 

je pogovoru z zdravnico in ona je rekla, če pripeljete otroka nazaj, to je blo v pondeljek, jutri, 

v torek, bo do konc tedna doma, vam zagotavlam. Mi mormo nrdit še manjkajoče preiskave, 

eno smo naredl, mormo pa še dve, ki potrjujejo to diagnozo, ker to je tisto, ta diagnostičen test 

merjenje znoja, prevelika količina klorida se izloča in to je nekak potrditveni test za cistično 

fibrozo. No potem je seveda mož v torek tud peljal, js nism mela več moči, da bi šla zraven. 

Sm bla čist psihično na tleh, a ne? Res. In potem jo odpelje v tork, in tud nism mogla it na obisk, 

ker se nism mogla ločt in jo tm pustit, ker otrok je, ko sm js šla domov, je jokal zvečer, ne 

mislim, tiste otožne učke in tko. Tko da se spomnm, da v sredo pride domov mož in reče poglej 

kaj mam v avtu. Ja kaj? »Osebo B« prpelje domov, sm bla vsa vesela. Ja kako? Sej v tork si jo 

odpelu, v sredo doma, sej to je prej kot je blo prej rečeno, a ne? No skratka in potem, ker so 

naredl še dva testa in sta bla pozitivna, so potem potrdil to diagnozo. Čeprou se še nism mogla 

s tem sprijaznt, ker potem so povedal vse kar je ta diagnoza in tud na zelo krut način, a ne? Tam 

je bla pač ena zdravnica, specializantka, ki je rekla: "Glejte tolk pljučnih mešičkov je, če se 

vsak dan en zamaši, potem veste kolko časa bo otrok živu. Odrasle dobe ne bo preživela." In 

tega nism mogla nekak prebolet in v bistvu se sprijaznt sploh ne.No in potem, že tkrt sva bla 

odločena, da to ne more bit res, da sigurno se kej da nrdit, pomagat in tko. To je blo leta 1992, 

ne. In če zdej gledam mal zgodovino nazaj in preučujem, se je že tkrt marskej vedelo, marskej 

se je dogajalo v tujini. So že tkrt centri obstajali pa jih pr ns, v Sloveniji, še do dons nimamo pa 

je že 30 let tega nazaj, recimo. Tko da morm povedat no, da sm bla zlo zlo prizadeta, čustveno, 



 

 

šok in nekak se tud nismo mogl sprijaznt in je tud mož reku, dokler ni genetske preiskave, ker 

se seveda to lahko tud genetsko določa, to so tud v devetdesetih letih tud tuki že v Sloveniji, je 

profesor Glavačeva to določana, a ne? Čeprou morm povedt, njej (osebi B) so v Franciji to 

delal, mislim čeprou zdej, ko to preučujem ugotavljam, da so tud v devetdesetih letih v Sloveniji 

to delal, ampak očitno se pri nas med sabo ne poznajo in je mogoče bistveno lažje storitev it v 

tujino nrdit kot recimo tukej v Sloveniji. Blo je bol raziskovano in so potem samo vzeli vzorca 

in potem potrdil genetsko v francoskem laboratoriju, da gre za to bolezen, ker se zdej seveda 

genetsko določa. Mislim, sej se je že takrt, ne? Tudi je doktorsko disertacijo profesor Glavačeva 

že delala v devetdesetih letih za potrditev te bolezni. No potem so pa ble te hospitalizacije, 

problem je bil v bistvu pr tej bolezni, da se pljučni mešički mašijo, ker gre gosta sluz in je 

nevarnost teh infektov, ne? Pač okužbe, pljučnice, a ne? In se v bistvu pr njih vse te pljučnce 

potem zdravi z antibiotikom. V začetku so pač take bakterije, ki jih lahko z antibiotikom 

pozdravš, da ga ješ, kasneje, ko pa pride pseudomonas pa ni antibiotikov oziroma v zdejšnjem 

času tudi že, kot inhalacijski, takrat pa tega ni blo in je mogla bit za vsako tako zdravljenje 

hospitalizirana, a ne? In direktno v žilo antibiotik in to je trajalo najmanj 14 dni, tri teden. Takrt 

v tistmu času je blo obvezno tri tedne v bolnišnici, zdej je seveda manj, zdej se tudi že prakticira, 

da bi to starši doma delal. Skratka, tuki se razvija. 

Obisk bolnišnice za tri tedne. Kako pogosto pa? 

B: Na tri mesce 

A: Tako, tkrt je blo tko, ta poslabšanja, kaj je prouzaprou problem pr vseh teh bolnikih, ne? 

Ko pride do te okužbe, trajne okužbe z pseudomonasom, potem je treba intervensko zdravljenje, 

direktno antibiotik v žilo. Problem je tudi v tem, tud ko ga je jejo, pr njej je čist zamotana ta 

presnova, se v bistvu ne vsrkajo te hranilne snovi oziroma encimi, ker trebušna slinavka 

nepopolno deluje, ne? In tud antibiotik in vsa ta zdravila rabijo dalši čas, da se vse to vsrka. In 

zato je v določenih primerih tud za blažje okužbe imela intervensko zdravljenje, da je bla ta 

terapija hitrejša, bolj učinkovita, a ne? No in te hospitalizacije, morm rečt, da se vrnem nazaj, 

so ble zlo grenka izkušnja in tud zdej, ko majo starši možnost, da so skupaj z otrokom, je 

bistveno lažje, ne? In to se seveda nadaljuje, mogoče škoda, da je sam do tretga leta starosti, no 

ne vem kako otroci ..., morm rečt, smo zlo navezani, a ne? Mislim tu smo starši skos z njimi, 

ne? 



 

 

B: To se spomnm ja, ko sm bla še v unih, ko maš te ograjco, kako sem se jokat ... mislim, 

kolkr se spomnš in kar se spomnš z bolnce je to, da se pač jokaš, ko gre mami domou. 

A: Js se spomnt to, zto sm jo zlo teško pustila, ko sm šla domov, js sm zjutri pršla takoj, 

zgodej, potem, če sm šla neki ven pojest, ni blo hrane notr in tko naprej, to je blo vse v lastni 

režiji. In potem, ko sm jo zvečer zapustila in šla domov spat in sm ji pravljico brala tako, da je 

ona zaspala. Se spomnim enga trenutka, seveda, da bo zaspala ne, in se midva odtihotapiva, da 

greva, ona vstane v tisti postlici in joka, se primer in tiste njene otožne rjave očke, mislim, nism 

mogla it domou, sm tko, res tist šok, da pustiš otroka in to zlo zlo vpliva. In otrok je navezan 

na starše, ne? V bistvu morm rečt, da mi smo bli, smo se sami naučil starši delat fizioterapijo, 

kar pomeni zjutrej, da si zlo, mislim ščistu to gosto sluz, da se je izkašljala, potem so se, 

tapkanje, da rečem. Vedno so fizioterapevti imeli lasator, k so to mal potreplal, da rečem, tak 

pripomoček električni, da se je to odluščilo. Potem s prsti to perpustijo izvajat starši. In mi 

nismo imel teh pripomočkov, a ne? Mi smo, da rečem, uredil šele leta 2014, kar sm pač jst 

predsednica tega društva in da smo razložil to pr zavarovalnici, ker so nam rekl, ja kako ste pa 

do zdej to delal in tko naprej. Seveda smo pač delal, smo sami te pripomočke potem kupil pa 

še nismo vedl kej in kaj. To ni blo tko, kot recimo dons, ne? Inhalacije so ble dvakrat, trikrat na 

dan, a ne? Z zdravili, da je redčl to gosto sluz, da je lažje izkašljala, poleg seveda te fizioterapije. 

Če pa to še ni zadoščalo, to je blo pač vsakodnevno, pa pač te encime da se je hrana absorbirala, 

a ne? Če pa to ni zadoščal, pa da so ble te okužbe, v bistvu pljučnca, a ne, je blo pa treba 

antbiotično zdravljenje in tkrt je bla v bolnišnici. Potem je bla tud na gastroenterološkem 

oddelku za merjenje teh maščob, ker se je obilno blato odvajalo. No to so ble dolge 

hospitalizacije, zlo dolge, no. Pa potem, ker se ni zredila je blo nočno hranjenje po nazogastrični 

sondi. Sondica čez nosek pa potem v požiralnik. Potem, kasneje smo to tud že doma lahko 

izvajal. Ampak vse te metode, pač kakorkoli že povedano, potem so že misnli, da bi ji 

gastrostom nastavl, potem v želodčku, da se pač to ... to je operativni poseg, a ne? In potem to 

samo prklopš, skratka tuki sva bla odločno proti z možem, a ne? Ker jedla je lahko, seveda 

mogoče so neješči, tud ne že mal, ker jih skos silmo dej pojej, da se sploh neki vsrka in potem 

je tud ta psihološki pritisk problematičen, kar se tega tiče na otroka. 

B: To ko si bolan ne morš in potem ti itak vsi ... 

A: Prvič ti ne paše in očitno ne, ker se slabo počutiš, poleg tega pa je še ta psihološki pritisk, 

ko skos pa jej, pa morš velik pojest pa to. Pa ni pomembna tuki količina, pomembna je kvaliteta. 



 

 

B: Včasih so količino, morš velik pojest. 

A: Včasih ni blo to tko in potem se te smernice spreminja in potem so rekl, velik velik 

beljakovinske hrane, recimo v tisith časih, zdej recimo velik kalorične in tko naprej. Te 

smernice se skratka mal spreminja pa tko. Najbolj žalostna sem mogoče v tem, da stvari se zelo 

zelo počasi premikajo, kar se tega tiče, mogoče zdravljenja, ko vidiš, da nekje v tujini je to že, 

predno pa pride v Slovenijo pa traja desetletja tko rekoč, če lahko rečem.  

Torej je zelo pomembno tudi samoizobraževanje in samorazgledanost staršev? 

A: Morm rečt, zdej od kar je seveda tud društvo sprejel tud mlade mamice not, te, ki so za 

nami. To se vid razlika v teh obdobjih 20, 30 let nazaj, kako je blo zlo zlo teško in si informacije 

dobil samo preko neta, pa še to ni blo tko obširno, ne? Da se povrnemo v šolo. So potem, glede 

na to, da so tolk časa bli odsotni od pouka, je zlo velika zahvala ravnateljici Tanji Bečanovi, da 

je uvedla to bolnišnično šolo v bolnišnici in so potem iz osnovne šole Ledina učitelji prišli 

predavat, učit jih. Tko da kar se tega tiče, je lahko ocene dobila, kar se tega tiče ni zamudila v 

šoliin se je ta ocena upoštevala. Problem mogoče, kar zdej videm, recimo, ko se pogovarjamo 

tud z ostalimi starši pa to, je to odvisn tud od te matične šole. Recimo nekatere matične šole 

zelo sodelujejo, recimo in so dovzetne za te stvari in znajo, nekatere pa še niti ne poznajo tega 

in so še zlo zadržani in mogoče tud se jim navzven ne vidi, da so bolani pa tko pa mogoče ne 

razumejo tako. In tuki bi mogoče lahko večji posluh na ozaveščju, kakorkoli že, a ne? Bi mogla 

bit večja, ne vem, če js kot predsednica đe iz drugih vidikov malo povem, ker se obračajo name, 

recimo, sta dva otroka, ki sta takih starosti kot oseba B in sta pred časom, pred leti, ko smo se 

pogovarjali s starši, sta imela odločbo. To jima pa ni nč kej koristlo, ker matična šola tega ni 

upoštevala, niti ni vedla zakaj to sploh ma in sta mela kar težave v šoli in sta se učila, že to 

mormo vedt, da je velek čas odsotnosti in potem, ko pride v šolo, mora poleg tega, da mora 

obdelat staro snov, še novo obdelat. In to je tisti manko. Ker mi govorimo tukej o učni pomoči 

in tega tud šolstvo mogoče, ministrstvo za šolstvo, tega ne razume. Mi smo že pred časom, če 

se spomnte, ko so hotl ukint to učno pomoč je bla čist nepremišljena poteza. Tolk in tolk mi 

tega plačamo, zdej kakšni so zneski, to nas niti ne zanima in se s tem ne ukvarjamo, ampak 

problem v vsem tem je, da tuki so dolgotrajno bolni otroci. In to je drugače, kot pa, recimo 

drugo, ko gre za učni primanjkljaj.  

B: Tudi, če ti zboliš in nisi v bolnci si pa doma, a ne? Ni samo, da si v bolnišnični šoli.  



 

 

A: Ja, ker v bistvu je tuki problem, ker so zdej pač na nek način z zakonom o usmeritvi 

otrok, ker so to spreminjal in seveda na ministrstvu za izobraževanje se izogibajo pogovoru, da 

bi pač razložil to situacijo, no skratka gospa, ki je zadolžena za to nikoli ni imela časa. In ko ti 

prideš z državnim sekretarjem, se pogovarjaš, ne pride tolk ideja do tistega, ki seveda odloča o 

tem in predlaga. Kaj je v bistvu problem zdej v zakonu, kar so naredl, so naredl te svetovalne 

pomoči. Mi kot svetovalne pomoči ne rabmo svetovanja. Kdo bo nm kej svetoval, če pa 

prouzaprou mi vemo kšna je bolezen in kaj, škoda. Ni to bolezen kot avtizem, kako moreš z 

otrokom raunat al pa kej tazga, ta psihološki vidik, da bi mi mel tisto svetovalno uro. Mi rabmo 

oziroma otroci rabjo, ne starši, to učno pomoč, zato, da nadoknadijo primanjkljaj učne pomoči, 

ker tisti čas so bli oni odsotni, so bli v bolnišnici. In ko pride v šolo, po enmu mescu, ker je tolk 

časa v hospitalu al pa doma, mogoče zdej so starši že tolk osveščeni, da v zimskem času, gre 

nevarnost okužb in jih res postavljajo in se temu izognejo, Da je otrok doma al pa to antibiotično 

terapijo doma izvajaš in ne greš v šolo. In tisti primanjkljaj je treba v bistvu nadoknadit in to je 

učna pomoč učitelja. In je res škoda, da nam tiste ure jemljejo za svetovalno uro. Potrata. Potrata 

res. Tuki je pa škoda denarja na nek način, povedano. Js mislim, da je tuki pomembno ločt 

dolgotrajno bolne otroke in tuki rabjo učno pomoč, strogo učno pomoč. Potem so pa druge 

skupine otrok, ki majo tud mogoče duševne pomanjkljivosti kot primanjkljaji na drugih 

področjih in rabjo tako oskrbo, druge skupine tako ... In prouzaprou, ko smo hotel takrat podatek 

kašn je to strošek in kolk, zavod za šolstvo tega podatka nima. Žal, on ima samo odločbe, tolk 

mamo izdanih in potem reče, da je odločb velik izdanih pa niti ne vejo kake odločbe imajo 

izdane. Tuki je ta problem, ki bi mogoče bilo smiselno opredelit kategorije, ne?  

Kakšna je bila vaša izkušnja sodelovanja bolnišnične šole in matične šole? 

B: Js sm bla od desetga leta bol hospitalizirana in pol sm sčasoma bla vedno bol in bol v 

bolnci. In zto sm tud več mankala v šoli in zto sm rabla vedno več pomoči tko da sem v osnovni 

šoli komi pr tem, zadni dve leti, da smo, da sm mela to pomoč. Ker je v začetku niti nisem 

toliko rabila. Pa tudi zahtevnost ni bila še takšna.  

A: Pomoč bolnišnične šole je eno, to je že kr neki časa v bolnišnici, recimo že kr neki časa 

in te ocene so ble dobljene, potem drug vidik je bil tudi ta, da so omogočal, da si v šoli, v matični 

šoli, zaradi dolgotrajne bolezni imel to pomoč, o kateri sm prej govorila. In je to preko učne 

pomoči in svetovalne razdeljeno, ampak to je blo kasnej. In takrat je »B« šele v osmem razredu, 

v zadnji polovici leta, ker je bla res en mesec v bolnišnici, en mesec doma, en mesec v bolnišnici 

... skratka, to je blo kontinuirano, ker je bolezen tko napredovala. In potem smo vložili vlogo in 



 

 

je dobila odločno in potem je imela ta program v devetmu razredu v osnovni šoli za te 

manjkajoče ure, takrat se spomnim je blo 5 ur. In je bla matematika, angleščina, to so taki 

predmeti, ker rabš razlago, določene predmete se je pa tko sama naučila. In morm rečt, da mava 

preizkušnje, da je to zlo pozitivno vplivalo na njo.  

B: V devetmu razredu sm bla že od začetka, sm bla že v urniku od začetka. Telovadla nism 

že od tretga razred naprej, ker sm se vsakič zadihala, začela kašljat in mi je blo, pač niso me tud 

ocenjeval, karkoli je blo povezan s tekom in to. Pač zato sm tud mogoč v tistmu času tud te ure 

mela. Razloži ti lahko tisto, kar je res pomembno, kokr je tebi bol pasal. Mela sm 5 tko da je 

šla snov hitro naprej. Mogoče sm imela tud manjše število ocen, v primeru, da sm bla, sm mela 

namest dve oceni eno. Mene je blo tud vsakič potem, ko sm bla, ne vem, en mesec al pa še več 

doma al pa v bolnci, pa sm prišla v šolo no in me je blo vedno strah it tm po stopnicah gor, ker 

se mi je vedno zdel, da oni pa zdej, moji sošolci, že tok znajo, so že tok v snovi naprej in js ne 

vem kaj, o čem so se učil, a ne? In te je potem tud, pač tud psihično te je. 

A: V devetmu razredu je mela ona to v programu, teh 5 ur, ja. In so profesorji oziroma 

učitelji njej razlagal snov, tako da je bila razlaga, je blo lažje z njo sodelovt, ker sta šle s celotno 

snovjo naprej, je tud hitr dojemala, a ne? V bistvu njej se je prilagodila. Pa pomembno je tuki, 

da je snov skoncentrirana, pomembno je to, kaj je treba vedt, kaj znat in samo na podlagi 

njenega dojemanja je lahko razložila več kot v razredu rečmo. No in tisto, kar je zlo pomembno 

pr tem je tud, da se na njenem zdravstvenem stanju to vidt. Ni blo teh poslabšanj, teh stresov, 

ker vedt mormo, sej to je že čist pr naši zdravi populaciji, konc konceu si v stresu in potem 

dobiš take in drugačne. In ko si v stresu tud te bolezni recimo, ti pade imunski sistem, infekcije 

in tako naprej. In tuki je tud ta zdravstveni vidik boljši, ne sam pedagoški. Pomembno je, da 

znaš vsebino snovi. Ker v bistvu kaj je pomembno, pomembno je tko, sej maturo je tut delala 

in matura je tist pokazatelj, to ni nč manjša kvaliteta znanja tukej, če maš ti individualno al pa 

individualni program, pač kvaliteta znanja je enaka. In zdej, seveda, kaj zagovarjamo tuki, da 

doseže enak izobrazbeni standard, drugače, poleg tega, da je bolan otrok, ga že v štartu 

prikrajšajo prihodnosti, tako. Posredno si v stresu in tu je ta globalni vidik, pedagoški, ko so 

otroc pod takim in drugačnim pritiskom učenci in potem tud dijaki in vse to vpliva tud na 

zdravstveno stanje in če je neka preventiva povsod, se ravna kjerkoli preventivno, v bistvu manj 

napora vložiš in dobiš neke rezultate vn, ne pa da čakaš do tistga poslabšanja, potem pa samo 

gasiš posledice, ne? In potem se tudi otroci, ko imajo enak izobrazbeni standard, ne počutijo 

prikrajšane in že tko se zaradi bolezni, ker določenih stvari ne morjo, recimo konkretno 



 

 

telovadbe in tega, ampak kar se pa tiče učne pomoči pa lahko. In zdej, če se tuki ne omogoči 

tega, je v bistvu problem, ker potem mora o tok več nrdit ta otrok, poleg tega, da je bolan mora 

še tok več v bistvu se sam naučit. In potem se pa vprašamo tako, kot je »B« enkrt dobr rekla: 

"Zakaj pa so potem šole? Zakaj so profesorji? Če se lahko vse sam naučiš." In to je v bistvu ta 

vidik, ko se potem vprašaš ta enaka in neenaka obravnava. In zakaj sem v bistvu na to povedala, 

ker so zdej zopet v ta zakon o usmerjanju v izobraževanju pisal, da mora bit otrok odsoten več 

kot dva meseca, več kot dva meseca je pa že ogromn snovi, to je ena stvar, konkretno, če 

pogledamo pr teh bolnikih je tko, en mesec so v šoli, en mesec so odsotn, kar pomeni, da ne 

pride do tega. Želi pa vsak iti čimprej v šolo, v to okolje, zato niso doma po nepotrebnem.  

Zaradi vseh teh stranskih učinkov in simptomov je verjetno tudi oslabljen stik in 

povezanost s sošolci? 

A: Za te aktivnosti so kar prikrajšani, ker mogoče tud ne more na kšne take pohode in tako. 

V srednji šoli tud ni blo nobenga problema no, morm kr povedt, da ne glede na to, da ni mela 

še odločbe, ker vsakič ko ti šolo zamenjša, morš postopek vložit, to sicer traja po pol leta. To 

ne vem kej majo tolk časa za odločat, a ne? Konc konceu tuki gre stvar naprej, šolski proces 

gre naprej in tud ko sm brala te ustavne odločbe je ustavno sodišče v bistvu ugotovil 

neskladnost, kar se tega tiče, da to predolgo časa traja na ministrstvu predno izdajo tako 

odločbo, ker potem je že vse zamujeno. Leto gre okrog in nimaš še odlobče. In to hočm povedt, 

da pr njej ne blo tud to pol leta in vedno sm pisala te urgence na gimnaziji, ampak so kljub temu 

ji pomagal čist v lastni režiji. In je tud psihologijnja rekla, da ne glede na to al mamo tisto 

odločbo al ne, so se skoordinirali in potem na gimnaziji Poljane sta mele tud matematiko 

individualno, priprave na maturo in je mela uspešne rezultate. 

B: Pr športni vzgoji je blo bol tole. V nižjih razredih sm pač sodelovala, potem naprej pa 

pač, ko je za oceno je vedno težje, ker tud kako te bojo ocenl, po eni strani sm bla neocenjena, 

ampak tud pol na koncu morš met tolk več točk, da prideš na neko srednjo šolo. Tkrt sm tud jst 

hodila s kisikom v šolo. Sm potem pač v prvem letniku, tko druga polovica prvega letnika, sm 

hodila tud s kisikom v šolo, so mi tud to omogočal, da smo mel pač v pritličju, ker pač stopnice 

so mi zlo delale probleme, pa vsakič sm se mogla ustavt pa nadihat pa to tko da je, pač je blo 

tud, kako me bojo ljudje gledal.  

Kako pa so na bolezen gledali sošolci? 



 

 

B: To so bli vsi zlo prjazni, sm tud nrdila predavanje o tem, zakaj je kisik pomemben. Sm 

tud v mali šoli, v vrtec nism hodila, potem v osnovni šoli pa v gimnaziji, sm pač vsakič povedala 

za mojo bolezen in so ... Pač itak na začetku v osnovni šoli tud ne veš tok velik. Pa sm rekla, 

da sm bol suha, da pijem napitke pa tko.  

S: Zlo pomembna se mi zdi tud predstavitev. Mi tud se potem v društvu pogovarjamo to, 

da starši sami tud predstavjo pedagoškemu osebju bodisi v vrtcu bodisi v šoli, a ne? Ker pač 

mormo vedt, da tud učitelji ne morjo tega poznt, ne morjo vedt, če ti tega ne poznaš. Vsaka 

bolezen je po svoje, mi smo konkretno na to bolezen osredotočeni. Pomembno je osveščanje, 

po eni strani staršev, po drugi strani pa tud pedagoškega osebja, a ne? Mi ne pričakujemo, da 

pedagoško osebje to zna, ampak mora bit ta komunikacija obojestranska tako s strani 

pedagoškega osebja kot s strani staršev. Konkretno prej, ko sm to povedala, niso pred 25 leti, 

30imi vedl kaj naj s tem počnejo. Mogoče tukaj tudi odnos ni bil pravi pedagoškega osebja s 

starši, ne vem. Mislim, teško je to sodt in tudi ne morš vedt, kaj se v teh primerih dogaja. Sej 

tud naši starši so pedagoški delavci in tko naprej. Mame, ki so. In te lahko povejo kot učitelj in 

kot mama. In se pogovarjajo med seboj tud učitelji, marsikdo bo kaj naredu in pomagu in tko 

naprej. Samo, če nima povratne informacije, kaj mora nrdit pa ne more vedt. Js mislim, da je 

tuki sama bolezn, predstavitev bolezni na strani staršev oziroma zdravstvenega osebja. Na strani 

učiteljev pa je samo ta, da prisluhnejo tej situaciji, saj ima vsaka bolezn svoje specifike, a ne? 

Ko je učitelj seznanjen s takšno al drugačno boleznijo mora prisluhnit, resno vzet to bolezen.  

Kako pa ste diagnozo predstavili hčerki, ko je postala dovolj velika in začela o njej 

spraševati? 

A: Ko je bla majhna, sm js to vzela kot, kako naj rečem, kot del vsakodnevnega procesa, 

vse te fizioterapije in tako naprej. In nismo posebej posvečal kšne pozornosti, da pač je bolana 

in tko naprej. In ona je v bistvu s tem živela, niti ni vedla, da je karkoli narobe z njo, da pač je 

bolana in to. Vedla je, da mora encime jemat in vedla, da mora to delat in je to pač bla neka 

rutina. Problem je bil potem kasneje, ko je bla že odrasla, ko je vidla, da ne zmore več, kot 

ostali vrstniki, v najstniških letih, tkrt je bil zlo velik problem, a ne? In potem je spraševala 

zakaj tega ne morem in zakaj tega ne in potem sm ji seveda starosti primerno razložila, tud mal 

o tej bolezni, kako in kaj in zakaj mormo to delat, ker je spraševala in to se mi zdi zlo 

pomembno, v tistmu času, da se otroku razloži. Mogoče starši včasih tud narobe delamo, 

nrdimo, ko se pogovarjamo, pa ne povejo, razložijo. Otrok bo to našel informacije, sploh pa v 

današnjem času bo šou na internet in bo potem še dezinformacije dobil. Tko da js mislm, da je 



 

 

v tistmu obdobju, v pubertetniški dobi največji problem, mogoče mal tud uporniško, a ne? Pač 

ne bom tega, odklanjal terapije takšne in drugačne, je to kar teško obdobje, ampak js mislm, da 

kukrkol skupno sodelovanje staršev, zdravstvenega, pedagoškega osebja se marsikatere stvari 

dajo rešt, a ne? In treba povedt, a ne? Najslabše je to, da zamolčiš otroku. So težke zadeve, 

ampak ne smeš lagat, da bo vse v redu, če pač veš, da ne bo. Sej to je včasih zlo teško povedt, 

eno upanje se seveda da in mora bit upanje, ampak do faze, meje, da morš to pa to nrdit, ker 

drugače tega ne boš dosegel. Ne morš pa, da bo to v redu, ti pa nč ne boš naredu, ker bo v redu. 

Tud to je zlo pomembn. Problem je tud tm, kjer ne povejo otrokm o bolezni, ker potem otroci 

sami iščejo, se v sebe zaprejo in potem pridejo taki in drugačni problemi, psihični pritiski. In 

mogoče je tud pomemben s strani pedagoškega osebja, mogoče sploh teh socialnih delavcev, 

tukej bi mogoče js pričakovala mal večji angažma, da tud prisluhnijo temu in so mogoče tud 

oni en pobudnik, če mogoče starši niso in se s starši mal pogovorijo, mogoče tud kšno 

predavanje tud nrdijo, kšne razredne ure in se mogoče oni tkrt bol vključijo, bol v aktivno vlogo, 

a ne? Ta socialni pedalvec pride v akcijo šele ko so problemi in mislim, da bi blo fajn, da bi se 

kšno preventivno naredl. Da vedo s kakšnimi težavami imajo otroke v šoli pa se tud sam delavec 

poveže z bolnišnično šolo, z zdravniki pa lahko nrdijo še eno predavanje za osveščenost. Pa se 

tud otroci, učenci potem s tem seznanjo, vejo. Pr njej ni blo nikol problem s strani sošolcev, 

mam pa druge zgodbe, drugih članic, ko so jih zaničeval, da skos kašljajo, da so suhe ... To 

vpliva pa tako na otroka kot na starše, a ne? Ker potem tud starš ne ve, kako bi to nekak pojasnu.  

Kako vidite vpliv bolezni na vašo službo, vašo kariero? 

A: Tud to, tud to seveda je velik problem. Mogoče bom zdej spet šla preveč na ta 

zdravstveni vidik, a ne? Problem je v tem, če zdravstveno osebje tega ne razume, potem ne 

mormo pričakvt, da bo še kdo drug to razumel. V prvi vrsti more bit tm razumevanje. In recimo, 

tud vidmo zdej problem, otroci, ko so mejhni pač če je en proces morš bit z njim. Js morm 

povedt, da nism mela te možnosti, sm bla vedno polno zaposlena. Ne vem, mogoče je tud vse 

te stvari tako razvilo, da je pač pr 16 letih mela presaditev pljuč, da je bolezen tako napredovala, 

ne? Ne vem. Ampak v bistvu mi delamo na preventivi, mi čakamo, da pride do teh in teh 

kriterijev, da bodo starši doma. Pol je prepozn, pol nimaš več kej delat. In delodajalc, če nimaš 

ti prej te stvari tud zakonsko tko urejene, noben ti tega ne bo omogoču in tud je, nekateri 

ostanejo brez službe, ker ti ne moreš pridt ob 11 v službo in rečt jst mam pa doma terapijo z 

otrokom in ne morm prej pridt. Velik sreče, hvala lepa, drug čaka. In to je ta problem, ker mi 

ne mormo, to majo Danska in tko naprej, tam majo drugač, majo delo na domu starši in tko 



 

 

naprej, ampak mi smo še daleč od tm. Tko kokr sm prej govorila o teh centrih, da smo 30 let 

odzad smo tud s tem sistemom še kar neki časa odzad. Tko da ne mormo mi od delodajalca to 

pričakovt, ker delodajalc, vsak delodajalc gleda na koncu dobiček. In je zelo malo tega, pač 

morm rečt. So nekateri, da ne delamo krivice tistim, ki so, ampak tega je zlo malo. 

Ali imaš kakšne sorojence? Kako so se oni soočali z diagnozo in vsem, kar je 

bolezen prinesla v družino? 

A: Bom js povedala, ker bom manj pristranska. Mam še drugo hčerko, ki v bistvu sta 4 leta 

razlike, potem pa še fant, ki sta 10 leta razlike z njo. Morm rečt, da druga hčerka je zlo občutla, 

se mi zdi to spremembo, ker oni tud vedno deluje tko zaščitniška, kot res ena mama in je mogla 

vedno, se ji to pozna in vidm. Ne vem, vse je blo za »Osebo B«, ja pa to bo ona pojedla, pa tega 

ona ne sme pa tega ne pa vedno je na njo popazla pa tko. Ampak nekak čutm in vidm, ja vsi 

smo se k njej osredotočl, ne vem, z vsemi stvarmi, da je bil ta otrok na stranskem tiru neki časa. 

Potem je pa v bistvu že tretji otrok, se pa spet temu tamalmu posvetiš. In je res ona nekje na 

sredi, hočm to povedt, da se je mogla sama zlo velik angažirat in je zlo hitr samostojna ratala. 

Prej je odrasla, napram »Osebi B«, ko mislim, da še dns ni čist odrasla, ko primerjamo, pa sta 

4 let razlike. Njen lahko zaupam in vem, da bo to tko narjen, ker se je že v teh mladih letih 

mogla sama postavt na svoje noge, »B« pa mogoče še dons v določenih primerih ne kljub temu, 

da je že krepko polnoletna, recimo. No ta vidik je. In se spomnim enga predavanja danskega 

Jesper Juul-a, ko je lepo reku, bolan otrok, fizioterapijo so mogl delat pa to, in ja sm se zamisnla, 

je ta otrok prav, da ma tega že dovol, skos mama to je treba pa to pa to, mene pa gnetejo skos 

patiste fizioterapije in nočm tega, nočm. Nekak se pol uprejo, mogoče ravno tista najstniška 

leta, ko smo se prej pogovarjal, zto, ker dokler si pod vodstvom staršev pa to pa to in potem, ko 

začneš odraščat in se začneš upirat temu. Kar opažam js iz vseh teh let, teh izkušenj, mogoče bi 

se mogl starši res prej umaknt in jih bol navajat na samostojnost, to po eni strani, po drugi strani 

pa je problem, ker iz zdravstvenega vidika pa velik zamudiš, ne? In če se zopet vrnem na 

kolegico, ki je mama delala fizioterapijo, je doma ostala, je imela dosti bol ohranjena pljuča, 

ker je res izkašljala vse to ven kot recimo »B«, ki je sama delala fizioterapijo. Tkrt je ne more 

nrdit dobr. Prvič se niti ne zaveda, da je to pomembn, da more nrdit, drugič sama s temi 

pripomočki tud ni takšen efekt kot če ti fizično to odlimaš in to. In to je problem, kar tud 

opažamo po eni strani, da pustimo, da odrastejo, po drugi strani pa tisto obdobje, ko izpuščaš 

je zamujeno, ker ta otrok še ni tok dozorel, da bi sam poskrbel zase, starš pa se počasi umika. S 

časom se mora. V bistvu tukej je zdej postopno umikanje staršev iz tega, ne pa naenkrat. In 



 

 

potem je, če smo starši predolgo časa z otrokom, potem ko je polnoleten, ko vidš, da se še ne 

morš umaknt, da se po presaditvi, pr enaindvajsetih letih sm že js izgorela, sm rekla js ne morm, 

morš sama zase skrbet. In morm rečt, da tisto, ko sm se js počasi odmikala in vzela čas zase pa 

je imela dvajset let, enaidvajset ni blo tko, pa je pozabla it na ta pregled pa na uno, pa je pozabla 

zdravila vzet pa tole. Je problem, ne? Zdej kdaj to nrdit je pa vprašanje drugo, a boš že v zlo 

maldih letih naredu, kar je mogoče, vzameš otroštvo, al v zlo poznih letih, problem je res, kdaj 

začnejo čist zase skrbet, kdaj dorastejo. To je obojestranski vidik pa tud, ja, vsi se mormo 

spremenit, mal starši, mal otroc. 

Pomemben pa je tudi čas zase tako pri starših kot pri sorojencih … 

A: Tako je. Ja, in morm rečt, da tud nekateri, če mamo babice zraven in babice imajo 

mogoče več časa pa tko in se vsa pozornost na to usmeri, ne? In, je problem, morm prznat, da 

mi smo to odcepitev, postopoma zlo pozn nrdili. Tud recimo otroci v bolnišnici, kar neki časa 

na pediatriji, mogoče je tud tuki, smo vsi navajen, se vsi tistga držimo, ker mamo že vse pod 

nadzorom pa tako. In sm se tud s sestro (medicinska sestra) enkrt pogovarjal. Je rekla, sej nam 

je kr hudo pol, k greste pa tko, pa jih tud oni dolgo časa držijo na nek način. Včasih tko, tud do 

dvajstga leta. Ja, je problem, sam po drugi strani potem pa ko pridejo do internistov pa 

pričakuje, da so sami, da nimš več kej z mamo hodt, a ne? Ja, ker je pomembn tud, zdej majo 

prehod v tujini od 16 do 19 leta, kar je to zlo pomembno, ne? Recimo, da sodeluje zdravnik 

pediater plus zdravnik internist tisto obdobje od 16 do 19 leta. Oba skupej, to se prau 3 leta. Da 

se iz otroškega počas preselš na odraslo dobo pa odrasli zdravnik dobi mal upogleda ta pa 

predaje izkušnje. In to je najbolš, recimo to se zdej pr ns tud počas uvaja. Tako, da ni odrezano. 

Ker, če je odrezano, kaj se zgodi? Kar se nam tud dogaja, da niti ne grejo, niso več vodeni pr 

odraslh, ampak se zgubijo. Potem pa rečejo mi smo polnoletni in lahk za svoje zdravje skrbimo, 

čeprou niti ne skrbijo in ne znajo prouzaprou na nek način, ne?  

B: Js sm zgodi praktično šla, k po presaditvi sm bla še v kliničnem centru. Sm zamenjala 

tri bolnce v tistm času tko da potem nisi tok, ker vedno si navajen, če si tri tedne, v bistvu 

praktično čez celo leto preživiš večino časa v bolnišnici, tak da se navežeš tud na vse, ne?  

Kako si med vsemi hospitalizacija ohranjala odnose s prijatelji, sošolci? So hodili 

na obiske? 



 

 

B: Ja pač v osnovni šol večinoma niso hodil na obiske, ker so le manjši in potem. Pa tud 

prevoz je bil problem, ker nism iz Ljubljane, ampak iz okolice. Potem v srednji šoli so pa pač 

pršli. Tkrt pred presaditvijo pogledt, po presaditvi tud pač sej vidiš, da v srednji šoli so tud bol 

... pač sam greš, ne hodjo starši več oziroma si sam urediš prevoz pa je Ljubljana. So me obiskal 

v bolnci in to mi je blo zlo všeč, zato, ker ja, prej nisi bil navajen tega, da te, da bi te pršli obiskt. 

In potem se še bol navežeš na njih, a ne? Pač ne vem, velik, lepo ti je da te pridejo obiskt.  

Kako si kot otrok doživljala hospitalizacije? Verjetno ti je bilo kar dolgčas? 

B: Na začetku, ko si zvedu, da greš, mislim potem, ko se spomnš, od desetga leta naprej 

sm bla velikkrt in vsakič, ko si zvedu si se lotu jokat pa ne, pa zakaj, pač zlo je blo grozn poleg 

vsega tega špikanja, pa igl pa to. Potem se navadš, pa maš tam vsak dan velik ljudi pride pa 

sestre ves čas. Tko da je pa tud študentje na primer pridejo, so tud kšno urco, da so s tabo pa 

obiske dobiš, pa bolnišnična šola pa tko. Se navadš ko si dva tedna, tretji teden je že spet, komi 

čakaš, da greš domov v rutino pa šolo pa to. Tko da vsakič so ble, pa si že navajen na primer 

tud že po večih letih in pol vsakič ko ti rečejo, da morš it v bolnco pač vedno šok in žalost. Je 

pa tud drgač v primerjavi z ostalimi, ker vedno si to čutil, da majo drugi več časa kt ti. Dve uri 

zjutrej za terapijo pa šola pa učenje pa nadoknadt morš ... 

A: Vedno neka rutina je, ne? V bistvu skos, pa pomojem te terapije pa to, pa žalosten si kr 

v bistvu ritem se spremeni. Vidik starša, če tko pogledam je tud obremenjujoče, konc konceu 

sigurn si rad pr otroku, vidš da mu je dolgčas in si tam, greš na obisk, doma maš pa še družino, 

drugi še čakajo, a ne? In tuki je zlo velk problem, ker dostkrt ko je bla v bolnišnci, sm njej 

posvečala prvo pozornost, a ne? Pač ona me potrebuje in js sm bla vedno na obisk pr njej. Doma 

v bistvu pustiš še dva otroka pa je babica pazla, mož in babica. In zato sta ta dva otroka mogoč 

bol prikrajšana tud k sva ble na Dunaju sm bla 6 tednov z njo tm in tkrt je blo tko, da se je mož 

ponesreču eno leto prej, tko da sta bla otroka pr babici in ta druga hčerka je mogla sama, da 

rečm, odrast, ko je šou bratec v prvi razred in ga je ona v bistvu peljala zraven, pa ga spremljala 

pa to. Ti v bistvu razdeliš službeno obveznost, bolnišnično, glede otroka in družinsko na tri, a 

ne? Si pa lahko samo na enmu koncu, ne morš bit na treh. In to je zlo teško, ne? In moj vidik 

starša, zakaj se bojiš tolk teh bolnišnc, zarad tega, ker morš ti svoj prosti čas oziroma svojo 

energijo usmert na vse. Zdej komu daš prednost, logično, da daš prednost najprej bolezni in da 

namenjaš vse skrbi. Sej majo v bolnišnici vso oskrbo pa to, ampak veš, da mu je dolgčas, da 

potrebuje starše, da morš bit zravn. Ker če pa ti to doma delaš je bistveno lažje. Imaš bolnega 

otroka zraven pa to terapijo nrdiš, vmes skuhaš, vmes to nrdiš, vse lahko to skombiniraš. Vse 



 

 

na isti lokaciji. Pa mogoče še službeno delo lahko zraven nrdiš, če imaš delo na domu kot v 

tujini. V bistvu si nekak to ti vse porazdeliš. Vmes lahko, ne vem, golaš skuhaš pa vmes še neki 

delaš pa terapijo, lahko to nrdiš. Če pa tega nimaš, ali si samo v službi, ali si samo v bolnci, al 

pa si samo doma, ne?  

Po postavljeni diagnozi se vedno pojavi šok, ko se zaveš, da je otrok bolan. Kako 

pa opisujete proces sprijaznjenja z diagnozo in kasnejšega zaživetja z njo? 

A: To pa je kr en določen proces. Prvi šok je bil pač takšen, kt sm rekla, da sm vzela otroka 

na lastno odgovornost in tud nism ga mogla več odpeljt nazaj, ne? To je bla pač tista faza. 

Potem, ko vidš, da drgač ne gre, se sprijazniš z zdravljenjem in da tko more bit, potem to vzameš 

kot del rutine in se s tem sprijazniš. In nekak iz mojih izkušenj, dokler se ti s to boleznijo ne 

spopadeš, in tako mamo mi soočenje z boleznijo, jo morš vzet pač taka kot je, ne? Sevda je šok, 

tko tist trenutn, blo je eno obdobje, zdej bi tlo teško povedala, je to, ne vem, tri, štir mesece, pol 

leta recimo, kar eno postopno prehajanje. Sigurno pol leta do enga leta. Potem se pa v bistvu s 

tem sprijaznš, delaš tisto rutino, se nekak na to navadš, ok razumem, to je tko. Potem pa pride 

spet eno obdobje, ko so poslabšanja in pride spet sprememba, ko vidiš, da ga pikajo, delajo take 

in drugačne preiskave, ki so invazivne, tebe zraven boli. In potem spet eno obdobje, da to 

akumuliraš, da je to spet drugače, vidš, da tisto, kar si preživu ni blo nč, da je to zdej hudo. Spet 

rabš en takšen proces, potem je bil kisik, se s tem soočaš, ne samo, da mora otrok to imet, ampak 

kako bo okolica, kako bo zdej to tm prestavu, a ne? In tud se moram zahvalt zdravniku, ker je 

takrat reku: "Veš, dej mogoče nared eno nalogo, predstavi to v šoli, ti bom js to pomagu." In to 

je bla prva pobuda iz te strani, kar se mi je zlo pozitivno zdelo. To je blo že na gimnaziji in je 

prišel zraven poslušat kot ena podpora, morm rečt. Zlo zlo dobr primer dobre prakse, bom tko 

rekla. V bistvu jo je s tem tud prvič mal aktiviral, da je sama začela o tem mal študirat, drugič, 

da se je v bistvu imela moč in pogum to predstavt svojim sošolcem, tko rekoč, in trejič so v 

bistvu bli tud dijaki s tem seznanjeni in je spet ena osveščenost več, a ne? In mogoče je to zlo 

fajn že v osnovni šoli s tem pristopom začet. Ker potem je imela presaditev pljuč, recimo je pa 

spet drug tak dogodek, je spet en tak velk dogodek. Tkrt je blo stanje zlo hudo, ne? Mogoče, ja, 

to še povem, ker je blo na koncu tko hudo, da pač je zaspala in so jo oživljal, so jo intubiral, 

mela je cevko skos usta in to je bil zame največji šok, ko sm vidla, kako otrok se matra, ni 

mogla ne govort, samo pisala je, ni mogla ne govort, ne hodt, ničesar ne, dobesedno privezana 

na postlo, mislim, ja je mela še roke prvezane, da sm rekla "A lahko prosm to odvežete, ker js 

ne morm tega gledat, mislim to je katastrofa, ko to vidš." Ja da si bo cevke ven potegnla. Ja če 



 

 

se bo si pač bo, se je tko odločila, mislim na koncu, človk začne tko razmišljat, da ne morš za 

vsako ceno nekoga držt pr življenju, če pač se sam drugač odloči. Recimo tud to, to je men kot 

ena travma, js se sama v sebi ne počutm, si mislim, ne vem, nikol ne veš do katere faze prideš 

in vseeno ko sm pršla tja in sm jo vidla, cevke v ustih, roke prvezane. Tisti šok. In potem se 

začne s tem spet soočat in tist mi je blo največja muka. Tist je 10 dni je to trajl in men se je 

vlekl kt leta in leta. In to je bil njen zadnji stadij in sem samo čakala kdaj bo šla na presaditev 

pljuč, ker potem, to ne morš it kar tko z dons na jutr, da gremo, to je proces, preiskave, organi, 

tko naprej. Njej se je takrat to vlekl, ni mogla, to je mučenje, res. Mučenje na nek način. Ona 

občuti kako ti not napenja, ko ti diha, napihuje, ampak mene je že to bolel, ko sm jo samo 

gledala, ko ni mogla ničesar. Potem se spomnm, ko sm cele dneve, ko sm šla domov sm jokala 

celo pot, da rečem z bolnišnce do doma, eno uro se vozila, sm rekla ne morm več, ne morm 

zdržt, ker to je res ena, psihično, ko bi rd pomagu pa nemorš. Potem je bla pa sreča, da je bil 

organ, je mela uspešno presaditev pljuč, potem je pa spet drugi vidik. Soočenje z drugo, še 

hujšo situacijo. Vedno, vedno je blo hujše, recimo. In potem se je, tkrt, kok je bla še 10 dni 

intubirana, ni mogla sama dihat, ona je bla tud navajena hitr dihat, zdej so bla nova pljuča, je 

blo treba počas dihat, zarad tega, ker drgač bi se sesedla. Da skrajšam to zgodbo, sama ni bla 

navajena in smo mele tud tm psihologinjo, podporo, potem ji je psihično stanje padalo, očeta 

ni blo zraven, ker je bil pokojni. Potem je blo treba se naučit hodt, ker je tolk časa ležala, so ble 

okorne mišice, govort, skratka še ta drugi vidik, ko vidš. In zato sm js včasih taka, ko mam vse 

te zgodbe življenske za sabo, sm mogoče zlo občutljiva na kšne take stvari, če tega ne razumejo. 

Sm vztrajna. In je vsako obdobje ko pride, eno tako hujše obdobje, je proces, ko se s tem 

sprjaznš. Najprej je šok tko k diagnoze, potem, ko vidiš kisik, zadnji stadij, ko vidš, da ti otrok 

dobesedno umira v naročju pa mu ne morš ničesar pomagat je drugi šok. In potem, ko vidš, tkrt 

ti srce bije samo še za življenje in tud ko sva ble tm pozabš doma na družino, da te doma čakajo 

še dva otroka, ker ne vidš al bo ta otrok preživu al ne, zdravstveno osebje se trud, se matra, vse. 

To so sekunde, trenutki in v bistvu spet en proces, da ti akumuliraš to, da vidš, da je to resna 

situacija, na koncu pa, kok js vedno rečm. Spopast se morš s problemom. V bistvu najslabše je 

da bežiš od problema in mislš, da se to tebe ne tiče. Js sm v bistvu tak tip, da ugrizneš v problem, 

se nekak sprjaznš, pogledam, kaj lahko nrdim, nrdiš tist, če ne morš ne morš, ne smeš pa si 

očitat zakaj je do tega pršlo, zakaj je pa to tko, ne? Ker to je tisto najslabšem, ker potem povratka 

nazaj ni več in zato vedno govorim o preventivi, ko pride do te faze se more soočt s problemom, 

začet ukrepat, kaj lahko spremeniš pa nrdiš. Tega ne morš več popravt za nazaj. 



 

 

B: Ko aparati dihajo namest tebe. Po presaditvi je bla tud velka možnost okužb, v prvih 

letih največ in je potem tud tko blo, da na začetku, to je blo septembra, takoj praktično, ko sm 

šla v drugi letnik, sm bla potem do novembra oziroma do decembra praktično vs čas v bolnci, 

v Sloveniji, na Dunaju in spet v Sloveniji. Tko da potem sm bla tisto leto doma pa še eno leto 

potem. Tko da sm v bistvu dve leti bla zaporedoma doma. In v tistmu času so tud učitli z 

gimnazije pršli k men domov al pa v bolnco, če sm bla takrat v bolnci, so mi razložil snov, eni 

so hodil vsak teden, pač odvisno. Potem sm bla pa tud doma vprašana pa sm pisala. Si zlo vesel, 

da tud ta možnost pride v poštev, da tud na dom pridejo pa da ti ... Ker to je le, gimnazija, drug 

letnik.  

Na katera področja tvojega življenja meniš, da je imela bolezen največji vpliv? 

Negativno ali pozitivno? 

B: Ja najbol se res zdi da pač s prjatli, ker družina je bla vedno povezana. Pa mogoč smo 

zarad bolezni še bol povezani kot so nekateri. Ampak ja, s prjatli je pa tko. Vsi so bli vedno 

dobri z mano, vedno sm se z vsemi razumela in v osnovni šoli in tud potem v gimnaziji in tud 

potem, ko sm bla dve leti doma sm šla potem v tretji letnik, v šolo, sm tud spremenila spet 

sošolce, vsem predstavla kaj je blo, pojasnila mojo situacijo. So me tud vsi sprejeli. Mogoč je 

tud ta razlika, da nekateri majo mogoč samo eno prijateljico, pač najbolšo prjatlco, js sm se pa 

z vsemi razumela, mogoč bol to, da nisi tolk samo na enga navezan. Tko da mogoče to razlika 

z drugimi. Pač da nisi mogoč tko zlo povezan, da nimaš najbolše prjatlce, ampak da si z večjimi. 

Kako so oni gledali je pa težko rečt. Vedl so, ampak ne veš kako so to doživljali. Je pa res, da 

sm se mogoč bol povezala s temi v gimnaziji, sploh s temi v prvem, pač k sm mela kisik pa 

prvo mi je oče umrl septembra pa sm mela kisik pol pa presaditev in res z njimi se tud še slišim. 

Mogoč bol z njimi kot s tistimi, s katerimi sm dokončala potem šolo. Pa čeprou smo šli tud v 

Španijo in v Francijo z drugimi, se na ta način povezal, ampak mislim, da bol občutijo tisto, kar 

je blo res hudo z mano, tisti prvi. Zato misliš, da oni bol razumejo, ker so bili zraven kot pa če 

ti enmu zdej poveš kaj vse je blo. K uni so tud potem v bolnco pršli pa tko. Bol doživljajo, ker 

so tud pršli, ko sm bla intubirana na oddelku, pač je bla omejitev in je ena pršla. Je drgač, ko 

vidš. So bli zlo prjazni, tud ko sm mela kisik, so mi pomagal nost pa tko. Tist kar vidš navzven 

se mogoče tud bol dotakne kot če ti razlagaš. Vsakič je težko, ker nikol ne veš, enga neki časa 

poznaš pa kako bi zbral pogum in mu povedu. Ker potem v gimnaziji sm tko, da, ne vem, prvi 

dan je tak in potem sm drugi dan povedala, ko pr vsakmu predmetu se predstavljaš in potem si 

te zapomnijo in potem sm pač pr slovenščini to povedla. Da daš vsem naenkrt. Ker da bi vsakmu 



 

 

posebi je pa stres. Prvi dan sm bla v zlo slabem stanju, ampak sm rekla, morm it v šolo, ne 

morm prvič, da greš v srednjo šolo pa te ni. In sm zdržala 4 dni, zto sm mogoč tud povedala, 

da je možnost, da grem kdaj v bolnco, sm jih prpravla, ker potem v petek sm šla pa že v bolnco.  

A: Vsak proces, vsaka bolezen je po svoje zahtevna se mi zdi, vsak ma svoje probleme in tem 

je treba v bistvu prisluhnt. V bistvu tko, zlo težko je sodt in rečt temu ni nč in ne veš kaj se s 

tistmu otroku dogaja pa tko. Pomembna je komunikacija na vseh nivojih. Če si ti pripravljen 

povedt, ti je mogoče tud drug prpravljen pomagat. Ne morš pričakovat obratno, če tega ne 

poveš. V vsakmu primeru se izpostavš, poveš sm bogi, drugač pa se tam neki govori pa pride 

še slabš vn.  

A ste bili tekom zdravljenja in hospitalizacij deležni kakršnekoli psihološke pomoči 

za delo na posledicah, ki jih lahko bolezen pusti? 

A: Ne. Psihološka podpora pred presaditvijo, to je v sklopu bolnišnice. Psihologinja je bla. 

Sta se potem ujele v tem stilu, sta dobile kontakt, kar se tega tiče, obojestransko. K tuki je zlo 

delikatna zadeva, no. Z vsakim psihologom se ne razumeš v redu oziroma, ne vem, kaj bi rekla, 

ni obojestransko, al se otrok ne odpre preveč, al psiholog nima pravega pristopa, ne vem, zlo 

tško tuki sodit, ampak v bistvu je zlo delikatna zadeva. Ni vsak psiholog za vsazga, čist neki 

rutinsko. In morm reči, da je psihologinja bla dost mlada, je znala prisluhnt njenim potrebam, 

težavam in sta se bol najstniške stvari pogovarjale, bol v tem stilu. Kar pa se tiče mene, da bi js 

mela kšn podporo, to pa ne. Js sm sama brala knjige. Se pogovoriš s prjatli, sorodniki. Kar v 

bistvu tuki pogrešam mogoče je, ker psiholog samo posluša, da ti to poveš, ne zna pa ti v bistvu 

pomagat z nasveti. To mogoče pričakuješ in na koncu vidiš, da ti samo govoriš in ni v bistvu 

nobenga backupa nazaj in si misliš sej to je brez veze. Zakaj bi ta čas zapravu tuki, če ga lahko 

drugje. Ker ti moraš sam razmišljat pa potem, če vzameš knjigo, prebereš in potem sam 

razmišljaš o tem, ne? Tko da v bistvu, kar vemo, nekateri psihologi so teoretiki in v bistvu, ne 

vem, gre z enga področja, teoretično bol. Jih morš najdt, da dobiš. Ne vem, za enga je en lahko 

dobr, za druzga pa ne. Tko da je samo ona takrat imela, js pač ... Zdej, ko sva že pr psihologih, 

da še eno zadevo povem. Pr teh usmeritvah, ko je enih 5 strokovnjakov, ne vem točno, sm zdej 

že pozabla, in potem vsi neki tam sprašujejo pa posebej na pregled ... to je obremenitev. To 

lahko jasno povem in k temu sm se tud uprla. Zakaj si morm js zdej spet čs vzet, razlagat eno 

in isto, a ne morejo speljat, ko je otrok v bolnišnici v hospitalu in potem je blo razloženo, da ne, 

ker je v bolnišnici drug psiholog pa mi tega plačamo, oni unga in na koncu, ko si ti kot bolnik, 

kot starš ti je že čist vseeno. Tuki manka povezava. Če je klinični psiholog plačan s strani 



 

 

bolnišnice, ne vem zakaj šola rab še svojega psihologa, da bo naredu iste teste. To je potrata. 

Prvič je to obremenitev za otroka, za starša in nekateri se zato tudi neodločajo za odločbe. Ker 

je prekompliciran postopek vse skupej. In na koncu ugotovimo, a je to sploh smiselno, a je to 

pravica zaradi birokracije, ali zato, ker hočeš nekomu pomagat. Pomembno je skupinsko 

sodelovanje tako zdravstvenega in pedagoške osebja ter staršev. In to mora bit celota.To nam 

manka, že zdravstveni vidik ni povezan, kaj šele, da rečemo, da druge veje niso. In v bistvu je 

tko, zlo je ločeno in ravno pri teh psihologih smo vidl, da je problem. Se spomnm, ko sm bla v 

zlo velki dilemi takrat, ko je blo za presaditev pljuč. Js sm mogla podpisat, ona še ni bla 

polnoletna. In to, da se ti odločš v imenu nekoga druzga to je velka odgovornost. In nism mela 

nobenga, no ja mam svojce doma, ampak odločitve noben ne sprejme, ko jo moraš ti sam. Lahko 

s tabo sočustvujejo, so na tvoji strani, ne vem, lahko se jim smiliš in tko naprej. To ti takrat ne 

koristi, ti potrebuješ podporo, pomoč, kaj nrdit. In js se spomnm, da sm tkrt, zlo, sm, ne vem, 

zaupala sm temu vojaškemu vikariatu, ker je v bistvu mel pogreb mojga moža, ki je bil vojaški 

uslužbenec. In njemu sm nekak zaupala tist svoj, sm rekla, da se bojim, ne vem kaj. Sm še 

prebolevala smrt moža. In nekak mi je bil mogoče on najbližje, sm čutla tisto zaupanje, ko 

nekomu ti zaupaš in zato pravm, da je čist vseen, a je to prijatlca, al je to psiholog al kdo, če ti 

zna oseba povedat in pomagat. In se spomnim njegovih besed, ko sm rekla, da je hčerka zlo 

slaba in imam občutek, da mi jo mož jemlje. Sm rekla js je ne dam, js hočm da tuki živi. Mi je 

on reku, zakaj se vi z njim bojujejte na nek način. Dons, ko to razmišljam, za tolk časa nazaj je 

blo prou. Ker potem je blo tako stanje, urgentno, da se ni blo več časa, a se js odločam al gre 

na presaditev al ne, morš it. Zto, ker to ti je rešitev življenje, morš it. Zato pravm, da je zdej en 

drug vidik tm. In to rabš tako podporo, da ti nekdo pomaga v tem, kako se tkrt postopa, sej na 

koncu morš itak odločitev ti nrdit, ampak rabš mogoče tud en drug vidik. In zdej, ko vse to neki 

premišljam nazaj pa si mislim, kaj da ne, seveda se morm odločt, kdo pa se bo, a ne? Ampak 

pol, ko maš take, teške zgodbe začneš o tem razmišljat. In to ti lahko nekdo pove, pomaga, ki 

ma neki izkušenj. Je pa vse skupej: izkušnje, znanja, to je miks vsega.  

B: Samo pred presaditvijo, v bolnišnici. Drgač pa v gimnaziji v tistmu času, kisik ko je bil 

pa potem po presaditvi, ko sm se pač vrnila v bolnco.  

Kaj mislite, da vam je pa bolezen dala, česar brez bolezni ne bi nikoli videli, dobili? 

A: To te v bistvu nauči soočenja s kruto realnostjo na nek način. In js mislim, da te stvari, 

ko smo eni že neki doživeli, ko mamo neki teh lastnih izkušenj, da se te izkušnje konc konceu 

tud upoštevajo, določene stvari spremenijo, ko si neki narobe naredu. Ker ne morš več povratka 



 

 

nazaj, ne morš spremenit zase, za svojo familjo, lahko pa spremeniš neki vnaprej, za bodoče. 

Mene je močno naredl, recimo, pa še druge dogodke mam. K te vsaka stvar v bistvu bol utrdi. 

In sm močna. Ampak zakaj bi nekdo mogu it za mano skoz vse te procedure, vse to kruto skos 

dat, če pa lahko neki spremenimo prej. In te stvari, ki so minimalne, da jih lahko spremenimo, 

jih lahko spremenimo. In to so te izkušnje. Na izkušnjah se prouzaprou učimo, da ne delamo 

istih napak. Nekdo je to že neki dal skoz pa vidi, da to ni v redu pa dejmo to spremenit, zakaj 

bi pustil, da še drug gre skoz to celo kalvarijo. Js se tu ne strinjam, ko kdo reče: "Če sm js to 

dal skos bo pa še drug." Absolutno ne. Mene je to utrdilo, nekoga pa mogoče ne bo to utrdilo 

pa bo rabu pomoč pa bo mogoče kje na psihiatrični bolnišnici pristal, ker ne bo bil tako močan, 

da se bo sam lahko oblikoval. V društvu mamo tud zlo psihološko podporo zdej. Kaj bi 

spremenila: prva točka večja povezanost zdravstveno, pedagoške stroke in vključno s starši, 

svojci. To je trio, ki more komunicirat, ker eno brez druzga ne gre. Večja komunikacija, večje 

sodelovanje, večje osveščanje, večja vključenost šolske svetovalne službe v zdravstveno 

stroko.  

B: Pa v bistvu, tko osebno, zaradi bolezni najbrž ne zto, ker zdej si itak ne predstavljam 

kako bi blo drgač. Sej je še vedno bolezen pa mam druge težave pa to, ampak v primerjavi s 

prej je zdej velik bolše. Problem je, ker ne veš kako bi lahko bilo. Mislim, da se potem ne bi 

zavedal, kakšne stvari vse obstajajo.  

 

PRILOGA 2 – PRIMER KODIRANJA:  

Spodaj se nahaja primer kodiranja enega izmed intervjujev. V tabelah so izbrane izjave 

intervjuvanke, ki so pomembne za raziskovalna vprašanja.  

Intervju s Tanjo Bečan, vodjo bolnišnične šole na Pediatrični kliniki v Ljubljani 

BESEDILO KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

/…/ se praviloma 
sestanemo s šolo, 

matično šolo, tukej 
na kliniki, da je 

prisoten tud zdravnik 
ponavadi potem 

oddelčni psiholog pa 

 
 

Sestanek 
bolnišničnega osebja 

z matično šolo 

 
 

Sodelovanje z 
matično šolo 

 
 

Šola 



 

 

mi iz bolnišnične 
šole /…/ 

/…/ sledimo 
programu, ki se v 
tem času odvija v 
njegovi šoli, ne, 
čimbol, a ne, zto k 
ko se vrne, da tm 
lahko nadaljuje, a 
ne? Tko da kr, tesno 
mormo bit povezani, 
a ne? 

 

Sledenje šolskemu 
programu v matični 

šoli 

 
 

Sledenje matični šoli 

 

Šola 

So različne izkušnje, 
ampak vseeno morm 
rečt, da z večino šol 

dobr sodelujemo. 

 
Dobro sodelovanje z 

večino šol 

 
Uspešno sodelovanje 

s šolami 

 
Šola 

/…/ je zdej seveda 
posluh šol večji, kot 
je bil pred časom. K 
temu je pripomogla 
tud to, ta 
ozaveščanje o 
drugačnosti otrocih s 
posebnimi potrebami 
nasploh, a ne? 

 

 

Večji posluh zaradi 
ozaveščanja o 

drugačnosti otrocih s 
posebnimi potrebami 

 
 
 
Ozaveščanje o 

otrocih s posebnimi 
potrebami 

 
 
 

Izboljšanje 

/…/ za bolne otroke, 
a ne, in mladostnike 
pač imajo na šolah 
kar dovol 
razumevanja, 
seveda, če dobijo 
strokovni delavci 
prave informacije, 
zto je tud tko 
pomembno, da so ti 
timski sestanki. 

 

 

Prisotnost 
razumevanja ob 

pravih informacijah 
za strokovne delavce 

 
 
 

Pomen timskih 
sestankov s šolami 

 
 
 

Šola 

Tuki je neka stiska, 
kadar je bolezen je 
stiska, a ne? 

Prisotnost stiske ob 
bolezni 

Bolezen prinese 
stisko 

Družina 

/…/ treba je pristopit 
zlo zlo previdno, a 
ne, in izbrt, in tud ta 
prvi stik učitelja s 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

starši in otrokom 
mora bit dobro 
premišljen, a ne? 
/…/ Tko nekak, ko 
res ta prvi prvi šok, 
ko zveš za neko 
diagnozo, ko tolko 
mine, da je 
pripravljenost pri 
starših in pri 
učencih, otrocih, da 
se lahko o tem 
pogovarjamo, tkrt 
pristopimo. 

Pomembnost prvega 
pristopa osebja 

bolnišnične šole do 
dolgotrajno bolnega 

otroka in starša 

Pomembnost prvega 
pristopa osebja 
bolnišnične šole 

Sodelovanje 

/…/ je psihologinja 
rekla, da se v 
literaturi bere, da 
prouzaprou mora 
otrok vedt vse, a ne, 
ampak praksa kaže, 
da veš tolko, da ti 
povedo tolko kolkr si 
pripravljen slišat in 
to počasi. Nikoli ne 
nobene neresnice ali 
laži, ampak dozirana 
resnicas časom. 

 

 

 

Soočanje otroka z 
diagnozo, njenimi 

lastnostmi in 
posledicami 

 
 
 
 

 
Soočanje otroka z 

diagnozo 

 
 
 
 
 

Otrok 

/…/ ta sestanek, k 
sm ga prej omenla, 
se vedno skliče samo 
tkrt, kdr starši 
dovolijo ta sestanek, 
a ne? /…/ Ampak 
tud tukej morš znat 
počakat in ne morš it 
prek staršev, a ne? 
Kaj pa pove 
zdravnik na tem 
sestanku, mislim, da 
tud staršem to 
zagotovi, samo tiste 
informacije, ki so 
pomembne za šolsko 
delo. /…/ se zelo pač 
pazi na to varovanje 

 

 

 

 

 

Prvi sestanek z 
matičnimi učitelji in 
varovanje osebnih 

podatkov 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sestanek z učitelji in 
zaupnost 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sodelovanje 

 
 

 
 



 

 

osebnih podatkov, 
ker so to občutljive 
stvari, a ne? 

/…/ in vedno se tudi 
zgodi, da učitelji 
sami vprašajo 
zdravnika še po 
informacijah o teh 
boleznih. /…/ Je pa 
fino no, js zdej 
opažam, sem skoraj 
na vsakem tem 
sestanku, da so 
učitelji prou tko, 
večina učiteljev 
zainteresiranih, da 
prouzaprou ima te 
podatke o bolezni, 
ker je potem lažje, a 
ne? 

 

 

 

Interes učiteljev za 
poznavanje bolezni 

in dodatnih 
informacijah o njej 

 
 
 
 
 

Interes učiteljev 

 
 
 
 
 

Sodelovanje 

Tukaj (pri 
seznanjanju sošolcev 
z diagnozo, op. a.) 
mamo tud različne 
možnosti oziroma 
različne izbire /…/ 
Tko da to sošolcem 
spregovort je zlo 
pomembno.  

 

 

Pomen seznanjanja 
sošolcev z diagnozo 

 

 
 

 
Seznanjenje sošolcev 

 
 
 

Sodelovanje 

Pa tud starši se 
potem skupej 
vzamejo, povežejo in 
postanejo za te starše 
obolelega otroka ena 
podporna skupina.  

 

Starši sošolcev lahko 
postanejo podporna 

skupina staršem 
bolnega otroka 

 
 

Starši podporna 
skupina staršem 

 

 
 

Starši 

 

/…/ ja razrednik je 
ponavadi to, poskrbi 
za to, da sošolci 
ostanejo v stiku z 
bolnim, tem 
sošolcem, ga 
obiskujejo, mu 
pišejo /…/ Tko da je 
to zlo pomembno 

 

 

Vzdrževanje stika 
sošolcev z bolnim 

sošolcem 

 

 
 
 

Vzdrževanje stika 
otrokas sošolci 

 
 
 

Otrok 



 

 

vzdrževanje tega 
stika, a ne? 

To je zdravnik pa 
sestra pa tud 
psiholog, bolnišnični 
učitelj, včasih tud 
socialni delavc. /…/ 
so naloge strogo 
ločene, vsak pokriva 
svoj oddelek, pa vsi 
skupaj naredimo vse, 
a ne? 

 

 

 

Sodelovanje 
različnih kadrov v 

bolnišnici 

 
 
 
 
 

Sodelovanje v 
bolnišnici 

 
 

 
 
 

Sodelovanje 

Tko da mi se držimo 
teh šolskih 
pogovorov, o tem, 
skušamo pač starše, 
ki so v stiski 
razbremenit teh 
šolskih stvari /…/ In 
tud, seveda če so 
kkšne zadrege al če 
starši menijo, da kej 
recimo ni v redu, tud 
to se pogovarjamo, 
razložimo, kdaj je 
treba kaj popravit in 
take stvari.  

 

 

 

Razbremenitev 
staršev, pogovarjanje 
z njimi in pomoč v 

stiski 

 
 
 
 
 

Pomoč staršem v 
bolnišnici 

 
 
 
 
 

Starši 

Mi mamo v 
bolnišnični šoli, a 
veste, od 70 do 80% 
individualnega dela 
pa ne zto, ker bi mi 
tko želeli /…/ Tko 
da v bistvu tukej 
smo šibki v tem, kar 
ste vi omenila. 

 

 

Velik delež 
individualnega dela 
v bolnišnični šoli 

 
 
 
 

Delo bolnišnične 
šole 

 
 
 
 

Šola 

Danes je na vsakem 
oddelku svet zase in 
med oddelki se 
otroci ne smejo 
družit, zaradi tega, 
ker ponavadi, mi 
mamo tukej v 
Ljubljani najtežje 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Druženje z vrstniki 

 
 
 
 
 
 
 

Otrok 



 

 

bolne otroke /…/ in 
se med sabo ne 
smejo, zaradi tega 
družit, da ne bi še 
bol zboleli. /…/ Tko 
da tega druženja je 
vse mnj, žal, žal.  

Druženje otrok v 
bolnišnici 

To je mogoče tudi 
ena izmed težav, ko 
se otrok vrne, tud, 
veste, čist pr 
šolskem delu, če si ti 
tukej dolgo časa, 
recimo, recimo, dva, 
tri ali štiri mesece in 
imaš ves čas 
individualni pouk, 
potem je prehod v 
šolo, ko si v razredu, 
je kr mal težav, a ne? 

 

 

 

 

Vrnitev otroka v šolo 

 
 

 
 
 
 

Vrnitev otrok 

 
 
 
 
 

 
Otrok 

/…/ veliko je 
omejitev, čist, v 
bolnišnici recimo. 
Ne smemo delat, 
recimo, z rastlinami 
/…/ to ni več 
dovoljeno iz čist 
higienskih razlogov, 
a ne? /…/ Teh 
omejitev je kr nekaj. 
Kot učitelj morš 
dobro premislt in 
nekatere stvari 
naredit drugače, a 
ne? 

 

 

 

 

Omejitev dela 
bolnišnične šole 

 
 
 
 
 
 

Omejitve 
bolnišnične šole 

 
 
 
 
 
 

Šola 

Veste, tko, zdej v 
zadnjem času je tud 
na pediatrični kliniki 
se zlo okrepila tud 
psihološka služba. 
/…/ To je zlo 
pomembno, ker so 
oni še posebej 
pozorni na te stvari, 
se z otroki o tem tudi 

 

 

 

 

 

Okrepitev psihološke 
službe v bolnišnici in 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posledice 



 

 

pogovarjajo, se o 
tem usmerjajo, te 
stvari odpravljajo, na 
nekaterih oddelkih 
so tud skupine starši, 
a ne? Ne bi rekla, da 
se to zanemarja, a 
ne, zagotovo pa, saj 
veste, tega ni nikoli 
odveč.  

psihološko delo s 
starši v obliki skupin 

staršev 

 

Okrepitev psihološke 
službe in psihološko 

delo s starši 

 
 

Tudi otroci, problem 
je tudi potem, ko se 
otrok od tukej, 
seveda gre, a ne, tkrt, 
ampak nekatere 
posledice se potem 
pojavijo. In to je 
treba potem reševat, 
kr na terenu. /…/ 
Zagotovo pa, a ne, 
so posledice. 

 

 

 

Problem pojavljanja 
posledic, ko otrok že 

zapusti bolnišnico 

 
 

 
 

Pojavljanje posledic 
po odhodu iz 

bolnišnice 

 
 
 
 

Posledice 

Skratka, če bi imeli, 
tko po domače 
povedan, še eno 
vzporedno 
psihološko službo za 
te, ne bi bilo nič 
odveč, ampak to je 
stvar denarja.  

 

Potreba po dodatni, 
vzporedni psihološki 

službi in težava 
denarja 

 
 

Potreba po 
psihološki službi 

 
 

Psihološka pomoč 

Če primerjamo 
recimo, prej smo 
rekli pred dvajsetimi 
leti in zdej tuki ni 
primerjave, tuki je 
dost večja pozornost 
na to usmerjena. 
Tudi iz zdravniških 
vrst. Oni točno vedo, 
da je to zlo 
pomembno in so tud 
sami pozorni, a ne? 

 

 

Večja pozornost, 
večje zavedanje 
posledic vseh 

vključenih tudi iz 
zdravniških vrst 

 
 
 

Večja pozornost in 
zavedanje posledic 

vseh vključenih 

 
 
 

Posledice 

Celostno 
sodelovanje, tukaj se 

Ogromen napredek 
pri celostnem 
sodelovanju 

Napredek pri 
sodelovanju 

Izboljšanje 



 

 

mi res zdi ogromen 
napredek. 

Tudi na sorojence, 
morda na sorojence 
bi se lahko še malo 
bol (op. a.: lahko bi 
jim posvetili več 
pozornosti). 

 

Premalo pozornosti 
namenjene 
sorojencem 

 
Premalo pozornosti 

sorojencem 

 
Sorojenci 

Tukej je treba vedt, 
da je otrok (opa: 
sorojenec) vpet v 
svoje okolje /…/ No 
na teh sestankih, k 
jih mamo s šolo tud 
vedno vprašamo, če 
je kšn sorojenec 
bolnega otroka na tej 
isti šoli in potem 
šolo tud pač prosmo, 
da še posebej so 
nanjga pozorni, ne. 

 

 

 

Posebna pozornost 
na sorojenca na šoli, 

ki jo obiskuje 

 
 
 
 
 

Pozornost na 
sorojenca v šoli 

 
 
 
 
 

Sorojenci 

Absolutno boljše, 
absoluten napredek, 
no. /…/ če bi mel še 
več resursov bi pa 
blo še bolše.  

 

Absoluten napredek, 
a težava resursov 

 
 

Absoluten napredek 

 
 

Izboljšanje 

Tud v šoli je zdej 
velik napredek, tud 
se več govori, več o 
tem, otroci so tud 
sami več v stiku s 
kakršnimi koli 
drugačnimi ljudmi 
od sebe. Pa se mi zdi 
to tud zlo v redu.  

 

 

Napredek v šoli in 
več stika z 

drugačnimi ljudmi 

 
 
 

Napredek v šoli 

 
 
 

Izboljšanje 

Kljub temu vedno 
morš bit na preži, ker 
nikol ne veš, kdaj bo 
država rekla, da je 
neki predrago /…/ 
Človek se ne sme 
uspavat, mora bit zlo 

 

 

Človek mora biti 
pozoren na 
spremembe 

 
 

 
Pozornost na 
spremembe 

 
 

 
Izboljšanje 



 

 

pozorn-kaj, kje, 
kako.  

Ja velik teh stvari je. 
Recimo Tačke 
pomagačke pridejo, 
potem Rdeči noski, 
potem je veliko 
prostovoljcev /…/ 

 

Veliko različnih 
aktivnosti v 
bolnišnici 

 
Aktivnosti v 

bolnišnici 

 
Bolnišnica 

Tko da tukej, to se je 
tud sčasoma razvilo, 
pred recimo 
tridesetimi leti je bla 
bolnca zlo zaprta, a 
ne? /…/ Tko da tuki 
se je velik 
spremenilo, v dobro. 
Res v dobro. Ta 
napredek je 
zagotovo 
pomemben.  

 

 

 

Spremembe v dobro, 
velik razvoj in 

pomemben napredek 

 
 
 
 
 

Razvoj in napredek 

 
 
 
 
 

Izboljšanje 

Mama sama ni želela 
kakršnekoli pomoči. 
To je pa iz tega 
sprejemanja bolezni. 
Češ, če ti pomoč 
sprejmeš, potem že 
sprejmeš, da nekej ni 
v redu, a ne? 

 

 

Sprejemanje bolezni 
in zavedanje težav 

 
 
 

Sprejemanje 
diagnoze 

 
 
 

Diagnoza 

Vsak želi, to je pa 
tud značilnost, velika 
značilnost resno 
bolnih otrok, da oni 
prouzaprou oni 
želijo samo nekej, da 
bi bli zdravi in enaki 
kot vrstniki. Oni ne 
želijo odstopat in se 
borijo do zadnjega, 
da ne bi.  

 

 

Želja po enakosti in 
ne odstopanju od 

vrstnikov 

 
 
 
 

Želja po enakosti 

 
 
 
 

Otrok 

Ni enostavno 
sprejemat tako 
bolezen, to je težek 
proces. Dolgotrajen, 
nekateri starši pa 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

nikol ne sprejmejo, 
ne zmorejo, mormo 
tud to spoštovat. Če 
si čist zunanji se ti 
mogoče zdijo take 
prazne besede, 
ampak tukej stojijo 
res konkretna 
dogajanja, konkretne 
osebe, konkretne 
zgodbe.  

Težavnost 
sprejemanja bolezni, 

dolgotrajnost 
procesa 

Sprejemanje 
diagnoze 

Diagnoza 

 


