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IZVLEČEK 

DOŽIVLJANJE MATER OB ROJSTVU OTROKA Z DOWNOVIM SINDROMOM 

Magistrsko delo obravnava problematiko doživljanj mater ob rojstvu otroka z Downovim 
sindromom. To je najpogostejša kromosomska motnja in ena najštevilčnejših skupin oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Rojstvo otroka z Downovim sindromom je za celotno družino 
velika sprememba, ki vpliva na vse družinske člane, predvsem pa na mater otroka. Dejstvo, da 
je otrok drugačen, kot so celo nosečnost pričakovale in si želele, sproži intenzivne čustvene 
odzive. Mater ob postavitvi diagnoze spremljajo občutki jeze, strahu pred prihodnostjo, občutki 
krivde, vse skupaj pa spremlja tudi velika mera stresa. Pot sprejemanja in soočanja z diagnozo 
je dolgotrajna, matere poleg podpore partnerja, družine in bližje okolice pri tem potrebujejo 
tudi pomoč in podporo strokovnjakov. Veliko podpore in koristnih informacij pa lahko dobijo 
tudi od ostalih staršev, ki so se srečali s podobno preizkušnjo, zato je povezovanje z njimi, 
predvsem zaradi lažjega soočanja z diagnozo, zelo pomembno. V magistrskem delu smo 
raziskali, kako so se matere odzvale na seznanitev z diagnozo Downovega sindroma ter kaj so 
pri tem doživljale. V empiričnem delu smo intervjuvali štiri matere otrok z Downovim 
sindromom. Vsak intervju smo posamezno predstavili in odgovore povezali s teoretskimi 
izhodišči. Ugotovili smo, da so vse štiri intervjuvane matere za diagnozo svojega otroka 
izvedele po njegovem rojstvu. Ob tem so doživljale veliko stisko ter zelo različna in močna 
čustva. Poročale so o šoku, ki so ga doživele ob prejetju diagnoze svojega otroka. Vsem štirim 
intervjuvankam je pri sprejemanju otrokove drugačnosti najbolj pomagala partnerjeva podpora. 
Odnosi med družinskimi člani in ožjimi družinskimi prijatelji se pri nobeni od družin niso 
spremenili. Razlike pri doživljanju intervjuvank so se pojavile pri sporočanju diagnoze 
pediatrov. Dve intervjuvanki sta pogrešali več podpore, empatije in prijaznosti strokovnih 
delavcev ter dodatne informacije o diagnozi otroka.  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi se na svoji poklici poti pogosto srečujemo s starši otrok z 
Downovim sindromom. Pomembno je, da se zavedamo, v kakšnih stiskah so starši, jim znamo 
prisluhniti ter nuditi zadostne in strokovno utemeljene informacije. Sodelovanje ter dobri 
odnosi so temelj za otrokov optimalni napredek. 

Na podlagi pregleda literature in odgovorov mater v intervjujih, smo oblikovali smernice za 
starše, ki se bodo soočali z rojstvom otroka z Downovim sindromom.  

Ključne besede: Downov sindrom, motnje v duševnem razvoju, soočanje z diagnozo, stres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

EXPERIENCE OF MOTHERS AT DELIVERING BIRTH TO A CHILD WITH DOWN'S 
SYNDROME  

This master's thesis discusses the way mothers cope with the fact that their newborn baby is 
diagnosed with Down syndrome. Down syndrome is the most common chromosomal disorder 
and people having it are one of the largest groups of people with (mild to moderate) intellectual 
disabilities. Birth of a child with Down syndrome is a big change for the whole family that 
affects all family members, but especially the mother of the child. The fact that her child is 
different than she expected and wished throughout her pregnancy triggers various emotional 
responses. When the diagnosis is made mother faces different emotions: anger, fear of future, 
guilt. On top of everything this is a very stressful experience. The process of accepting and 
dealing with the diagnosis is long, and a mother needs (besides the support of her partner, family 
and close friends) professional help and support. A lot of support and information can also be 
gained from other parents that had similar experience – this kind of interaction is extremely 
important, especially because it has a positive influence on the acceptance of the diagnosis. A 
part of this master's thesis is our research that focuses on the mother's reaction and her feelings 
when the diagnosis that the child has Down syndrome is shared with her. Empirical part consists 
of four interviews with mothers of children with Down syndrome. Each interview is a unit of 
its own where answers are analyzed and findings supported by theoretical reference points. A  
conclusion was reached that all four mothers found out about the diagnosis of their children 
after their birth. They were deeply distressed, and experienced various strong feelings. They 
reported being in shock, and for all four of them the most helpful in the process of accepting 
that their child is different was the support of their partners. The relationships among family 
members and friends have not changed in any of the families. The differences among 
interviewees immerged in the way the diagnosis was shared with them by pediatrists. Two of 
them missed more support, empathy and kindness and additional information about the 
diagnosis.  
 
Special and rehabilitation pedagogues often work with parents of children with Down 
syndrome. It is important to be aware of the types of distress they face, to know how to listen 
to them, and to give them enough (scientifically accurate) information. Cooperation and good 
relationships are the stepping stone to achieving child’s optimum progress. 
 
Based on the literature and interviewees’ answers guidelines for parents of children with Down 
syndrome were created.  

Keywords: Down syndrome, mental disabilities, intellectual disabilities, accepting diagnosis, 
stress 
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UVOD 
 

Downov sindrom (v nadaljevanju DS) je najpogostejša kromosomska motnja, ki jo povzroča 
dodatni kromosom v vsaki telesni celici. Takšna netipična pomnožitev se imenuje trisomija 21, 
ker kromosom ni dvojno, ampak trojno prisoten (Downov sindrom, b. d.). Posledica te 
kromosomske nepravilnosti je, da imajo osebe z DS upočasnjen telesni in duševni razvoj 
(Cunningham, 2016). Sindrom je imenovan po dr. Langdonu Downu, ki je prvi prepoznal 
značilnosti DS. V Sloveniji nimamo registra oseb z DS, letno pa se jih rodi približno 15 
(Jekovec-Vrhovšek, 2008). Motnje v duševnem razvoju (MDR) so nevrološko pogojene 
razvojne motnje, ki se pojavijo pred otrokovim osemnajstim letom starosti, kažejo pa se v 
pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih in odstopanjih prilagoditvenih spretnosti 
(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2013). MDR se lahko 
pojavljajo tudi z drugimi razvojnimi motnjami. Glede na stopnjo MDR ločimo otroke z lažjimi, 
zmernimi, težjimi in težkimi MDR (Marinč, Burnik, Vališer, Barborič, Potočnik Dajčman in 
Dretnik, 2015). Med genetsko pogojenimi MDR je najbolj znan Downov sindrom, ki 
predstavlja eno najštevilčnejših skupin oseb z MDR (Novljan, 1997). Otroci z DS imajo 
večinoma lažje ali zmerne MDR. Približno 10–15 %  jih spada v skupino s težjimi in težkimi 
MDR (Cunningham, 2016).   

Z rojstvom otroka starši prevzamejo novo vlogo v življenju. Večina staršev ob rojstvu prvega 
otroka ne ve natančno, kako poteka njegov razvoj, starši otrok s posebnimi potrebami pa se 
znajdejo v še večjih dilemah in stiskah. Rojstvo otroka z DS staršem lahko predstavlja veliko 
preizkušnjo v življenju. Mnogo staršev je ob tem dogodku ter soočanju zmedenih. Predvsem za 
matere je to obdobje zelo čustveno. Večina jih je v stiski, srečujejo se s pomanjkanjem 
informacij o sami diagnozi. Menjavajo se čustva žalosti, jeze, krivde in nemoči. Strah jih je 
prihodnosti za družino in otroka. Nekatere matere se relativno hitro privadijo na novo situacijo 
in najdejo ravnotežje med vsem, kar se jim poleg skrbi za otroka dogaja v vsakodnevnem 
življenju, medtem ko druge potrebujejo več časa, da se sprijaznijo z diagnozo. Vsi ti občutki in 
odzivi, ki jih sproži takšna novica, so običajni in razumljivi (Halder, 2009). Proces prilagajanja 
na stanje oziroma diagnozo traja dlje časa. V obdobju sprejemanja otrokove drugačnosti gre 
večina staršev skozi proces žalovanja, saj je to običajen proces pri razvoju posameznika. Proces 
poteka v predvidljivih fazah, ki se pojavljajo in izginjajo (šok, zanikanje, žalovanje, obdobje 
vrednostne krize). Prehajanje skozi faze poteka ciklično in je zelo odvisno od številnih 
dejavnikov. Faze so pri vsakem posamezniku različno dolge, pojavljajo se ob dogodkih, ki so 
povezani z večjimi spremembami pri otroku ali celotni družini (Trtnik, 2007). 

V obdobju soočanja z diagnozo DS otroka so matere bolj ranljive in doživljajo velik stres, zato 
imajo pomembno vlogo tudi strokovnjaki, ki se v fazi soočanja z diagnozo otroka srečujejo z 
materami. Strokovni delavci pogosto nimajo pravilnega pristopa do mater in jim premalo stojijo 
ob strani.  

 Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako so posamezne intervjuvane matere doživljale 
proces soočanja z rojstvom otroka z DS. Podatke smo pridobili s pomočjo polstrukturiranega 
intervjuja, vprašanja smo zastavili štirim materam otroka z DS. Na osnovi teoretičnih spoznanj 
in analize intervjujev smo želeli dobiti vpogled v doživljanja intervjuvank ob rojstvu otroka z 
DS. Z raziskavo smo želeli poudariti kompleksnost procesa soočanja. Pri starših in 
strokovnjakih želimo vzpodbuditi zavedanje, da so novorojenčki z DS najprej otroci, ki imajo 
povsem enake potrebe po ljubezni, varnosti in toplini kot ostali novorojenčki.
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1 TEORETIČNI DEL 
 

1.1. DOWNOV SINDROM 
 

Downov sindrom ali trisomija 21 je najpogostejša kromosomska mutacija, ki se zgodi pri enem 
od 800 živorojenih otrok (Žerjav Tanšek in Battelino, 2014). P. Restoux (2010) navaja, da se 
motnja pojavi pri enem od 770 živorojenih otrok.  

»Zgodba o Downovem sindromu se je pravzaprav začela leta 1866, ko je zdravnik John 
Langdon Down opisal otroke s skupnimi telesnimi značilnostmi in jih poimenoval mongoloidi« 
(Jekovec Vrhovšek, 2008, str. 8). Izraz se od leta 1960 zaradi nasprotovanja azijskih genetikov 
v znanstvenih krogih ne uporablja več. Leta 1970 so ameriški znanstveniki predlagali nov izraz; 
sindrom Down oziroma Downov sindrom (Jekovec-Vrhovšek, 2008).  

Z DS označujemo kombinacijo telesnih značilnosti, ki imajo skupni vzrok in se pojavljajo 
skupaj (Halder, 2009). DS se pojavi zaradi dodatnega kromosoma 21 oziroma njegovega 
dodatnega materiala. To pomeni, da dodatni kromosom ni dvojno, ampak trojno prisoten. 
Takšna nenormalna pomnožitev se medicinsko imenuje tudi trisomija 21. Zaradi te 
nepravilnosti sta upočasnjena telesni in duševni razvoj oseb z DS (Plaiasu, 2017; Cunningham, 
2016).  

Kromosom 21 je najmanjši med kromosomi, a vsebuje približno 40 milijonov delčkov kod 
(genov in kodonov). Omenjeni kromosom vsebuje 329 genov, kar je 1 odstotek celotnega 
človeškega genoma (Plaiasu, 2017; Cunningham, 2016; Hattori idr., 2000).  

DS lahko zaradi tipičnih fizičnih značilnosti prepoznamo že takoj ob rojstvu dojenčka, diagnozo 
pa nato potrdi kromosomska analiza (Brezigar, Dokl, Sabolič in Šelih, 1997). Velikost otrok z 
DS je ob rojstvu povprečna. Tipični znaki, ki jih opazijo zdravniki, so sploščeno zatilje, okrogel 
obraz s sedlastim nosom, poševno položene očesne reže, manjša usta in ušesa ter večji jezik 
(Žerjav Tanšek in Battelino, 2014). Diagnozo potrdijo s krvno preiskavo, pri kateri iz 
dojenčkove krvi izolirajo celice in jih gojijo v posebni kulturi, rezultate pa nato čez nekaj dni 
pregledajo. Če kariotip pokaže prisoten kromosom 21 (del ali celotnega), se diagnoza DS potrdi 
(Halder, 2009). 

V populacijah, kjer zdravniki ne opravljajo preiskav za DS pri nosečnicah, se v povprečju rodi 
en otrok na 600–700 novorojenčkov. V Sloveniji se je v letih od 2002–2005 rodil en otrok z DS 
na 1245 novorojenčkov. Manj rojenih otrok z DS je posledica odkrivanja sindroma pred 
rojstvom otroka (Tul Mandić, 2009). 

Tveganje za rojstvo otroka z DS narašča s starostjo matere; pri nosečnicah, mlajših od 25 let, 
je verjetnost približno 1:2000, pri nosečnicah, starejših od 35 let, 1:413, pri nosečnicah, starejših 
od 45 let, pa je verjetnost 1:50 (Rett, 1982, v Žagar, 2012). Razloga za to znanstveniki zaenkrat 
še ne poznajo (Cunningham, 2016). 

DS se pojavlja povsod po svetu, v vseh državah, pri vseh rasah ter pri vseh družbenih in 
ekonomskih slojih prebivalstva (Halder, 2010; Cunningham, 2016).  
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1.1.1. TIPI TRISOMIJE 21 
 

Poznamo tri razpoznavne kariotipe DS: prosto trisomijo, translokacijo in mozaicizem. 

Prosta trisomija 

Prosta trisomija je najpogostejša oblika DS, ki se pojavlja pri 90–95 % ljudi z DS. Le-ta nastane 
zaradi nerazdruževanja kromosoma 21 v delitvi praspolnih celic staršev. V 90 odstotkih gre za 
nepravilnost pri delitvi materinih spolnih celic, v 10 odstotkih pa za nepravilno delitev očetovih 
spolnih celic. Prosta trisomija pomeni, da je kromosom 21 trikratno prisoten in »prosto plava 
okrog« (Jekovec-Vrhovšek, 2008; Halder, 2009; Cunningham, 2016). 

Translokacija 

Translokacija pomeni, da je prisotno normalno število kromosomov, tj. 46, vendar je 
kromosomske mase preveč. To obliko otrok podeduje od starša, ki ima sicer normalno 
kromosomsko sliko in je po videzu zdrav, je pa nosilec uravnotežene translokacije z odvečnim 
kromosomskim materialom. Takšna oblika je prisotna pri približno 3–5 % dojenčkov z 
Downovim sindromom. Pri tem tipu 21. kromosom ni prost, ampak se je pritrdil na enega od 
preostalih kromosomov; prenesel (trans) se je na drugo lokacijo (Jekovec-Vrhovšek, 2008; 
Halder, 2009;  Cunningham, 2016).  

»Translokacija lahko nastane na novo v spolnih celicah staršev (pogosteje pri materi), ki imajo 
sicer normalno kromosomsko sliko. Običajno gre za translokacijo med 21. in 22. kromosomom, 
ki jo otrok podeduje v neuravnoteženi obliki« (Mardešič, 2013; v Jekovec-Vrhovšek, 2008, str. 
7).  

Mozaicizem 

Mozaična oblika se pojavlja pri zelo redkem številu oseb z Downovim sindromom (1–2 %). Pri 
tej obliki samo del celic vsebuje tri kromosome št. 21. Ti ljudje imajo tako celice s 46 in 47 
kromosomi in s to mešano obliko kažejo samo del značilnosti sindroma (Halder, 2009). 
Dodaten kromosom se lahko pri delitvi celic pojavi zelo zgodaj ali pa dokaj pozno. Če se pojavi 
zgodaj, imajo lahko osebe s to obliko skoraj 100 % število celic s trisomijo, če pa se pojavi 
pozno, imajo osebe zelo malo celic s trisomijo. Zaradi majhnega števila oseb s to obliko 
znanstveniki še niso odkrili, ali se pomembno razlikujejo od drugih ljudi z DS. Večina študij 
dokazuje, da imajo ljudje z mozaicizmom, ki imajo manj kot 50 % celic s trisomijo, manj 
tipičnih telesnih značilnosti, ki so tudi lažje oblike. Imajo manj zdravstvenih težav in višje 
intelektualne in jezikovne sposobnosti od ljudi s klasično trisomijo 21 (Cunningham, 2016).  

 

1.1.2.  ODKRIVANJE DOWNOVEGA SINDROMA PRED ROJSTVOM 
 

Downov sindrom se lahko s pomočjo diagnostičnih in presejalnih testov odkrije že pred 
rojstvom otroka.  

Diagnostični testi za odkrivanje DS 
Diagnozo lahko strokovnjaki postavijo na podlagi analize števila kromosomov v plodovnih 
celicah (kariotipizacija ploda), ki jih dobijo z:  
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• Amniocentezo (AC): s tanko iglo pod kontrolo ultrazvoka posrkajo plodovnico. Poseg 
se opravlja po 16. tednu nosečnosti. 

• Biopsijo horionskih celih (BHR): analiza celic posteljice, ki se opravlja med 11. in 14. 
tednom nosečnosti. 

Pri obeh posegih obstaja 0,5–1 % možnosti, da nosečnica splavi.  

AC in BHR priporočajo nosečnicam, pri katerih so zaznane naslednje medicinske 
indikacije:  

• starost nosečnice nad 37 let 
• predhodna nosečnost z DS 
• tveganje 1/300 ali več pri presejalnih testih v prvem trimesečju ali 1/190 v drugem 

trimesečju 
• nekatere nepravilnosti pri plodu, ugotovljene z ultrazvokom 
• določene genetske bolezni v družini (Tul Mandić, 2009; Cunningham, 2016).  

 

Presejalni testi za odkrivanje DS 

• Merjenje nuhalne svetline:  je ultrazvočni presejalni test, ki ga opravljajo med 11. in 13. 
tednom nosečnosti. S testom lahko odkrijejo 75 % plodov, ki imajo DS, lahko pa 
ugotovijo še nekatere druge razvojne nepravilnosti. Test lahko kombinirajo z 
biokemičnim testom, imenujemo ga sestavljeni test. Pri le-tem gre za odvzem krvi 
nosečnici in določitev dveh hormonov. Ultrazvočne in biokemične izvide kombinirajo 
v posebnem računalniškem programu. Tak test odkrije do 90 % plodov z DS.  

• Četverni test: opravlja se po 16. tednu nosečnosti. Je test, pri katerem v krvi nosečnice 
določijo vrednosti 4 hormonov in z računalniškim programom izračunajo vrednost za 
individualno tveganje. Tako lahko odkrijejo 75 % plodov z DS. 

• Morfologija ploda: je ultrazvočna preiskava med 20. in 24. tednom nosečnosti, pri kateri 
natančno ocenijo velikost ploda in pregledajo njegove organske sisteme. Okoli 50 % 
plodov z DS pokaže določene spremembe, ki kažejo na to, da ima plod morda DS. Sama 
ugotovitev, da so označevalci sindroma prisotni, še ne pomeni, da ima plod DS, le 
tveganje zanj se poveča.  

•  Non-Invasive Fetal TrisomY testing (NIFTY): je novejši test, pri katerem testirajo kri 
nosečnice. Izvede se lahko že od 10. tedna nosečnosti dalje in je pri ugotavljanju DS 
več kot 99 % zanesljiv (NIFTY, b. d.).  

• S presejalnimi testi se ne more zagotovo ugotoviti diagnoze za DS, ocenjuje se le 
tveganje zanj. Če pri plodu ugotovijo povečano tveganje za DS, zdravniki priporočajo 
še diagnostični test. Presejalni testi za nosečnico niso nevarni (Cunningham, 2016; 
Thomas, 2014; Tul Mandić, 2009).  
 

1.1.3.  TELESNE ZNAČILNOSTI IN ZDRAVJE OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM 
 

Ko je Langdon Down prepoznal DS, je identificiral le nekaj značilnosti, ki se pojavljajo pri 
osebah. Z razvojem medicine se je močno povečalo število identificiranih znakov. Veliko 
znakov je manj pomembnih in ne vplivajo na otrokovo rast, zdravje in delovanje. Ker se 
medicina še naprej pospešeno razvija, pričakujemo še več ugotovitev o DS (Cunningham, 
2016).  
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Pogosti znaki DS pri novorojenčkih 

V nadaljevanju bodo opisani izrazitejši znaki, ki so ob rojstvu opazni pri 60–80 % 
novorojenčkih.  

• Očesni reži ležita poševno navzgor in navzven, pogosto je na notranji strani očesa 
epikantalna guba, ki je vidna pri 60–70 % odraslih z DS, pri 80–90 % pa sta opazni 
očesni reži, ki ležita poševno navzgor. 

• Očesna reža je ozka in kratka. Od 30–70 % otrok z DS ima majhne bele pikice na 
robovih šarenice (Brushfieldove pege).  

• Obraz je videti plosk. 
• Glava je običajno manjša od povprečja, zatilje pa sploščeno.  
• Mehki predeli glave so večji kot običajno. Ker dojenček raste počasneje od otrok z 

nevrotipičnim razvojem, traja dlje, da se lobanja povsem zaraste.  
• Ušesa so majhna in zrastejo niže, vrh ušesa pa je lahko prepognjen. 
• Usta so manjša, ustnice pa tanjše. V ustni votlini je manj prostora, zato ima jezik 

premalo prostora in visi iz ust. Nebo je ploščato, z visokim lokom na sredini 
(»katedralno« ali »kupolasto« nebo). Usta so odprta, ker so mišice jezika bolj mehke.  

• Noge in roke so pogosto krajše, če jih primerjamo z dolžino trupa.  
• Dojenčkove dlani so pogosto široke in ploske, prsti pa kratki. Prav tako stopala in prsti 

na nogah.  
• Dojenček ima ob rojstvu večinoma slabši mišični tonus in ohlapne mišice, ta občutek 

pa povečuje še čezmerna gibljivost sklepov.  
• Dojenčkovi refleksi so slabši.  
• Veliko dojenčkov ima krajši ali milejši jok, jočejo zelo malo, zato jih morajo starši 

nadzirati in ne čakati na njihov jok.  
• Običajno se rodijo pred rokom, njihova porodna teža je večinoma manjša od povprečja.  

Če ima otrok 6 od 10 pogostih znakov, ima skoraj zagotovo DS, saj obstaja zelo malo primerov, 
kjer so znaki prisotni, genski testi pa kromosomske napake niso pokazali (Cunnigham, 2016).  

Cunningham (2016) navaja še nekaj pogostejših telesnih in zdravstvenih značilnosti otrok z DS: 

• Slabši mišični tonus: približno polovica dojenčkov z DS ima v prvih mesecih življenja 
zelo slab mišični tonus. Avtor poudarja, da ni pomembno, v kolikšni meri je prisotna 
hipotonija, ampak kako hitro se stanje izboljšuje, saj nizek mišični tonus pri enem letu 
starosti nakazuje počasnejši razvoj otroka.  

• Lobanja in obraz: različna rast lobanje je vzrok za kot jajce oblikovane dupline za oči, 
le-te pa dajo poševen videz oči. Sploščeno obliko obraza osebam z DS daje nerazvita 
nosna kost. Imajo majhne čeljustne kosti, prav tako so majhna usta, nebo pa je kupolasto 
oblikovano. Pogosto imajo zgornjo čeljust manjšo od spodnje, kar vpliva na ugriz in 
dihanje skozi usta.  

• Prevodna okvara sluha: to je pogosta težava, a je običajno blaga in lahko ozdravljiva. 
• Težave z vidom: od 60–80 % otrok z DS ima neko težavo z vidom (npr. nistagmus, 

daljnovidnost ali kratkovidnost, sivo mreno, keratokonus). 
• Rast: Velikost novorojenčka z DS je običajno manjša od povprečja. Pogosto se rodijo 

dva do tri tedne pred predvidenim datumom poroda. Otroci in kasneje odrasli ljudje z 
DS so manjši od povprečja oseb. Vzrok za to je pomankanje rastnega dejavnika 1 (IGF-
1), kar je delni vzrok za njihovo manjšo velikost. Pri ljudeh z DS je pogosto tudi večje 
tveganje za debelost.  
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• Srce: od 30–60 % novorojenčkov z DS ima srčno okvaro, od 10–15 % otrok pa ima 
resne srčne napake. Najpogostejši tip okvare je atrijsko-ventrikularni kanal; to je luknja 
v sredini srca. Težavo se lahko z operacijo opravi v zgodnjem otroštvu. Otroci, ki imajo 
večje srčne težave, rastejo počasneje in počasi pridobivajo na svoji telesni teži. To je 
dodaten vzrok za počasnejši razvoj motoričnih spretnosti in sposobnosti.  

• Staranje: ljudje z DS se hitreje starajo kot ljudje z značilnim razvojem. 

 

1.2. MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Osebe z DS uvrščamo v širšo skupino ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Njihov delež v tej 
populaciji oseb je približno 20 % (Šelih, 2016).  

Pri otrocih z MDR ugotavljamo: 

• Pomembno znižano splošno intelektualno raven funkcioniranja, kar vključuje znižane 
sposobnosti za učenje, sklepanje in reševanje problemskih situacij ter znižane 
sposobnosti abstraktnega mišljenja. Splošne intelektualne sposobnosti morajo biti 
opredeljene z vsaj enim standardiziranem testu, ki je individualno prilagojen 
posamezniku. Dosežek pri otrocih z MDR od povprečja odstopa za vsaj dve standardni 
deviaciji.  

• Znižane prilagoditvene spretnosti. Njihovo raven opredelimo glede na otrokovo 
kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na dveh področjih prilagoditvenih 
spretnosti. Omenjeni primanjkljaji se pomembno odražajo na področjih govora in 
komunikacije, samostojnosti, socialnih spretnosti, učnih in delovnih zmožnosti, 
sposobnosti praktičnih znanj in skrbi za lastno varnost. Učinkovitost prilagoditvenih 
spretnosti je povezana z omejitvami, ki so posledica znižanih splošnih intelektualnih 
sposobnosti. Ocenjujemo jih s klinično evalvacijo in z individualno apliciranimi 
psihometričnimi testi (Marinč idr., 2015).  

Na kognitivnem področju imajo otroci z motnjami v duševnem razvoju težave na različnih 
fazah procesiranja. Težave so lahko prisotne pri  pozornosti, razumevanju sporočil in navodil, 
priklicu informacij, iskanju poti za reševanje, vodenju operacij in samoregulaciji. Na govornem, 
motoričnem in socialnem področju otroci z motnjami v duševnem razvoju kažejo različna 
odstopanja in posebnosti (Opara, 2011).  

Glede na stopnjo MDR ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko MDR (Marinč idr., 2015).  

a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj, prav tako je 
znižano senzomotorično in miselno skladno delovanje in načrtovanje, organizacija, 
odločanje in izvedba dejavnosti. Miselni procesi veliko bolj kot na abstraktni, potekajo 
na konkretni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik, nagnjeni so k nezrelemu presojanju 
in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter s prilagoditvami v 
učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim 
standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi. Usposobijo se lahko za 
manj zahtevno poklicno delo in dokaj samostojno socialno življenje. 
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b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 
Posameznikove sposobnosti so različno razvite. Otroci v učnem procesu lahko usvojijo 
osnove branja, pisanja in računanja, na gibalnih, likovnih, glasbenih področjih pa so 
lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo specifične prilagoditve in 
konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem nekateri potrebujejo 
podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo in pomoč potrebujejo pri 
vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, 
sicer pa potrebujejo stalno podporo in različno stopnjo pomoči. 
 
 

c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 
Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna navodila 
in se nanje ustrezno odzovejo. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem nekateri 
uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem, znanem 
okolju, vendar pri tem potrebujejo podporo, varstvo in vodenje. Pri skrbi zase 
potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave z gibanjem, prisotne pa so tudi druge 
razvojne motnje in bolezni. 
 

d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 
Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih, saj je njihovo 
razumevanje in upoštevanje navodil zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in 
sporazumevanja, prav tako pa sta omejena zaznavanje in odzivanje na dražljaje iz 
okolja. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Pogosto so otroci omejeni 
v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, bolezni in različna obolenja. 
 

Dandanes v ospredje ni postavljen le intelektualni razvoj otroka z MDR, pomemben je tudi nivo 
pomoči, ki ga oseba potrebuje na področjih prilagoditvenih spretnosti. Nivo pomoči je 
opredeljen v štirih stopnjah: občasna, omejena, obsežna in vseobsegajoča pomoč (Lačen, 2001). 
»Prilagoditvene spretnosti so posameznikove zmožnosti za samostojno in neodvisno življenje« 
(Bürger Lazar in Kodrič, 2014, str. 56). Sem spadajo konceptualne, praktične in socialne 
spretnosti, ki nam pomagajo pri tem, da normalno delujemo v vsakdanjem življenju. Z njihovim 
ocenjevanjem ugotavljamo, v kolikšni meri je posameznik zmožen uporabiti svoje intelektualne 
zmožnosti pri spopadanju z vsakdanjimi zahtevami življenja in okolja (prav tam).  

 Večina ljudi z DS doseže tako raven spretnosti skrbi zase, da so lahko dokaj samostojni, 
potrebujejo pa določeno raven podpore in nadzora (Cunningham, 2016).  

 

1.3. ZGODNJA OBRAVNAVA  
 

»Zgodnja obravnava je temelj uspešnega razvoja vsakega otroka, še posebej pa otroka s 
posebnimi potrebami« (Nojič, 2013, str. 22).  

Strokovnjaki navajajo različne definicije zgodnje obravnave. 

»Zgodnja obravnava je celosten sistem specialno-pedagoških, terapevtskih, psiholoških, 
medicinskih in socialnih postopkov za predšolske otroke s posebnimi potrebami in njihove 
družine. Je zelo pomembno delovno področje tako specialne in rehabilitacijske pedagogike kot 
drugih disciplin, ki se ukvarjajo s temi otroki. Družini mora biti blizu, saj izkušnje iz prakse 
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kažejo, da so zgodnja diagnostika, terapija, specialno-pedagoška obravnava, rehabilitacija in 
svetovanje otroku ključne funkcije staršev. Vedno jasneje je tudi, da sta preprečevanje oziroma 
omilitev otrokovih razvojnih težav ter uspeh zgodnje obravnave zelo odvisna od staršev in 
njihovega sodelovanja v zgodnji obravnavi« (Novljan, 2004, str. 10). 

Vsak otrok je edinstveno bitje, ki ima različne individualne potrebe, ko se pojavijo odstopanja 
v razvoju. Le-ta so lahko blaga, z minimalnimi odstopanji od pričakovanega razvoja, lahko pa 
so izrazitejša, kar pomeni, da ti otroci potrebujejo pravočasno detekcijo, pomoč, vodenje in 
obravnavo strokovnjakov iz različnih področij. Zgodnja obravnava mora zajeti poleg primarnih 
otrokovih primanjkljajev tudi širši socialni kontekst in nujno vključevati tudi otrokovo družino 
(Žgur, 2016).  

B. Globačnik (2012) navaja definicije različnih avtorjev o zgodnji obravnavi. Guralnik (2001) 
meni, da je zgodnja obravnava sistem podpore celotni družini, ki najbolj spodbuja otrokov 
razvoj, saj so odnosi med starši in otroki ter izkušnje, ki jih otrok v družini pridobiva, ključnega 
pomena za njegov razvoj. Shonkoff in Meisels (2000) menita, da gre pri zgodnji obravnavi za 
multidisciplinarne storitve, ki so namenjene otrokom od rojstva do starosti petih let. Njen glavni 
namen je, da otroci razvijajo sposobnosti, zmanjšajo razvojni zaostanek, preprečuje naj se 
funkcionalno poslabšanje ter spodbuja vlogo družine.  

Temeljna vloga zgodnje obravnave ni zgolj razvoj otrokovih spretnosti, temveč v podpori 
celotne družine (Bailey, 2006; Pretis, 2000; Barnett, 2000, v Jurišić, 2009). Starše je potrebno 
naučiti, kako pomagati dojenčku, ga spodbujati, se z njim igrati ipd. Tu imajo veliko vlogo 
strokovnjaki, ki delujejo v interdisciplinarnem timu (Vajagič, 2008). Programi zgodnje 
obravnave se lahko izvajajo na domu, v centrih za zgodnjo intervencijo ali v predšolskih 
ustanovah (Jurišič, 2009).  

V Sloveniji je zgodnjo obravnavo otrok z motnjami v razvoju do sedaj urejal le Zakon o 
zdravstvenem varstvu, ki pa natančno ne določa, kaj naj obravnava zajema, kako naj bo 
organizirana in dostopna (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016). Leta 2017 je bil sprejet 
nov zakon; Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP, 2017). 
Zakon v celoti začne veljati 1. 1. 2019. Z zakonom se tako ureja celostna zgodnja obravnava 
otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju, obsega pa obravnave otroka in njegove 
družine. Njen namen je zagotoviti in spodbuditi otrokov razvoj ter okrepiti zmogljivosti 
družine, hkrati pa spodbuditi njeno socialno vključenost (prav tam).  

Celostna zgodnja obravnava po tem zakonu temelji na naslednjih ciljih in načelih: 

• otrokom je potrebno zagotoviti največje koristi ter pospešiti njegov razvoj in zmanjšati 
možnosti za razvoj trajnih posebnih potreb;  

• staršem in skrbnikom je potrebno zagotoviti vse informacije; 
• potrebno je zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami;  
• staršem je potrebno ob rojstvu otroka zagotoviti ustrezno psihosocialno pomoč v 

zdravstvenih ustanovah, vrtcih in socialnovarstvenih zavodih;  
• potrebno je zagotoviti strokovno oceno otrokovih zmožnosti in posebnih potreb;  
• nujen je individualizirani pristop pomoči otroku in celotni družini;  
• potrebno je sodelovanje med strokovnjaki in starši pri izdelavi individualnega načrta 

pomoči družini;  
• potrebno je zagotoviti celovito zdravstveno oskrbo otroka; 
• zagotoviti je potrebno celovito in koordinirano pomoč otroku in družini;  
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• izjemno pomembno je zagotavljanje avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 
strokovnih delavcev, ki delajo z otrokom in družino;  

• starši morajo biti informirani o otrokovih obravnavah in napredku;  
• potrebno je ozaveščati strokovno in širšo javnost o nujnosti celostne zgodnje obravnave 

predšolskih otrok (ZOPOPP, 2017).   

 

Sekcija za Downov sindrom izvaja program Zgodnja obravnava otrok z motnjami v duševnem 
razvoju, predvsem otrok z Downovim sindromom. Program je namenjen otrokom z DS od 
rojstva do 6. leta starosti. DS se ugotovi takoj ob rojstvu otroka, zato je program namenjen le-
tem otrokom v najzgodnejšem obdobju (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016). Potreba 
po nastanku Programa zgodnje obravnave je nastala prav na pobudo omenjene sekcije, saj je 
bila skupina otrok z DS v Sloveniji prva, ki je bila deležna zgodnje obravnave (Grubešič, 2013).  

 
 

1.3.1. VLOGA SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA PRI ZGODNJI 
OBRAVNAVI 

 

V procesu zgodnje obravnave smo običajno v interdisciplinarnem timu, ki obravnava 
posameznega otroka, prisotni tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi. Ustrezna specialno- 
pedagoška obravnava otroku omogoča celostno napredovanje na več področjih hkrati. Specialni 
in rehabilitacijski pedagog pri delu upošteva otrokove mentalne sposobnosti, v delo vključuje 
strokovno utemeljene korake in metode za spodbujanje napredka pri posameznem otroku (Žgur, 
2017). Upoštevati mora otrokovo stopnjo razvoja in uporabljati metode za spodbujanje 
spretnosti in znanj, ki jih naj bi jih usvojili otroci v predšolskem obdobju. Metode mora 
specialni in rehabilitacijski pedagog prilagoditi individualnim zmožnostim dojemanja 
posameznega otroka (Žgur, 2016).  

Naloge, ki ji specialni in rehabilitacijski pedagog opravlja v procesu zgodnje obravnave, so 
(Bruder, 1993, v Kralj Pušnik, 2013):  

• oblikovanje individualiziranega programa, ki zajema timsko delo;  
• aktivno vključevanje družine v zgodnjo obravnavo; 
• izdelava načrta in komunikacija z drugimi institucijami, ki zagotavljajo ustrezno 

pomoč in podporo otrokom z MDR ter njihovim družinam; 
• informiranje družine o izobraževalnih programih, ki so za otroka primerni, ter o 

društvih, ki nudijo pomoč otrokom in družini;  
• izdelava celovitega sistema za evalvacijo individualiziranega programa. 

Kvalitetna obravnava otroka z razvojnimi primanjkljaji temelji na dobri predpripravi, 
strokovnem znanju in povezovanju različnih informacij ter predvsem izkušenj. Cilj strokovne 
pomoči je usmerjen v čim večji razvoj otrokovih sposobnosti do stopnje, da zmore čim več 
opraviti sam, kar pripomore k bolj samostojnemu in neodvisnemu življenju (Žgur, 2017). 
Pomembno je, da strokovnjaki, ki obravnavajo posameznega otroka, med seboj sodelujejo in si 
izmenjujejo informacije. Obravnave strokovnjakov z različnih področij ter upoštevanje 
njihovih priporočil pri delu z otrokom pripomorejo k lažjemu, kvalitetnejšemu, 
intenzivnejšemu in hitrejšemu napredovanju otroka (Žgur, 2016). 
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1.4. SOOČANJE MATERE Z DIAGNOZO DOWNOV SINDROM OTROKA 
 

Ko starši prejmejo novico, da ima otrok Downov sindrom, je večina obupanih in zmedenih. 
Pojavljajo se čustva silovitega zavračanja, velike žalosti, jeze in nemoči. Takega otroka si 
pravzaprav ne želijo, hkrati pa čutijo, da so odgovorni za nemočnega novorojenčka. Prve dni 
po rojstvu pri starših pride do velike zmedenosti in negotovosti, saj se sprašujejo, kako naj gre 
življenje naprej, ali bodo sploh še imeli normalno življenje, kako bo s sorojenci, kaj vse jih čaka 
ipd. Včasih so prepričani, da gre za pomoto in nočejo verjeti tega, kar je povedal zdravnik. 
Kljub temu da so nekatere značilnosti zelo opazne že pri rojstvu, mislijo, da bodo rezultati 
kromosomske preiskave diagnozo ovrgli (Halder, 2009).  

A. Pori (2012, str. 22) pravi: »Ko staršem zdravnik pove, da ima njihov otrok »težko« diagnozo 
(Downov sindrom), se jim zruši svet. Starši doživljajo veliko izgubo. Sanje o »idealni« družini 
izpuhtijo. Kdo pa sanja o drugačnem otroku, ga načrtuje in si ga želi?«  

Cunningham (2016, str. 51) pravi: »Takšna novica ubije vsa upanja za prihodnost. Izbriše veliko 
znanja, ki smo ga z leti pridobili o tem, kako skrbeti za otroka in biti roditelj. Zdaj je tu prazen 
prostor, nekaj manjka, kar bi roditelju povedalo, kako razumeti svet … Nagonski odziv je, da 
poskušamo vzpostaviti ravnotežje in celovitost našega razumevanja. To je proces prilagajanja, 
preoblikovanja lastnih prepričanj in znanja ter tolmačenja občutkov po naših najboljših močeh. 
Tako jaz razumem proces, ko se starši skušajo soočiti z diagnozo.«  

V nadaljevanju pravi, da se pot prilagajanja začne z novico o diagnozi Downovega sindroma. 
Konča pa se tako, da jo starši sprejmejo v tolikšni meri, da lahko nadaljujejo s svojim življenjem 
(Cunningham, 2016).  

 

1.4.1. SPREJETJE OTROKOVE DIAGNOZE 
 

Materino sprejetje otrokove diagnoze je prvi korak k normalizaciji razmer v družini (Ivačič, 
2005).  

C. Halder (2009) meni, da nekateri starši relativno hitro sprejmejo nastalo situacijo in najdejo 
novo ravnovesje v družini, drugi pa potrebujejo več časa, da se z diagnozo soočijo in jo 
sprejmejo.  

Sprejetje po eni strani pomeni sprejeti diagnozo, po drugi pa do sprejetja pride takrat, ko starši 
zmorejo razmišljati o prihodnosti otroka in njihove družine, ter razumejo, da bo to izziv, ki ga 
bodo zmogli opraviti. Starši začnejo pomagati otroku pri njegovem razvoju (Cunningham, 
2016). 

A. Pori (2012b) meni, da sprejetje otroka pomeni sprijazniti se z dejstvom, da je drugačen, kot 
so pričakovali, ter da bo tudi njegov razvoj potekal drugače in počasneje. Sprejeti pomeni tudi 
to, da bo družina še vedno povsem običajna in normalna, kljub temu da ima drugačnega otroka.  

V težnji, da bi starši ušli bolečini, si nezavestno pomagajo z različnimi čustvenimi reakcijami. 
To žalovanje je prehodnega značaja in jim pomaga na poti sprejemanja otrokove diagnoze. Če 
starši predolgo zanikajo, obtožujejo in žalujejo, pomeni, da se izogibajo resničnosti in da 
potrebujejo pomoč strokovnjaka pri sprejetju svojega otroka takšnega, kakršen je. Žalovanje 
pogosto ponovno pride na dan ob kritičnih obdobjih otrokovega razvoja (npr. ko naj bi otrok 
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shodil, šel v šolo …). Ko se starši poslovijo od podobe pričakovanega, normalnega otroka, 
potem lahko končno iz vsega srca sprejmejo otroka, ki se jim je rodil (Pori, 2012a).  

Juul (2010) pravi, da se morata partnerja pogovarjati o otroku, ki sta ga pričakovala, saj je bil 
celo nosečnost del stvarnosti in je bil že takrat pomemben član družine. Od tega pričakovanega 
otroka se morata posloviti in sprejeti otroka, ki je prišel na svet. Za to, da so starši sposobni 
nadaljevati svoje življenje, je to nujen in naraven proces.  

Pori (2012b) meni, da je pomembno, kako hitro starši sprejmejo otrokovo drugačnost. Prej ko 
se s tem sprijaznijo, prej so mu sposobni pomagati.  

V času sprejemanja otrokove diagnoze pa v ospredju ni le dejansko sprejetje, temveč gre za 
prilagajanje na življenje z otrokom. Starši morajo svoje življenje prilagoditi otroku. Tudi ko  
sprejmejo, da je njihov otrok drugačen, se z njegovim razvojem ponovno lahko srečajo z 
negativnimi občutki. Odraščanje otroka prinaša nove skrbi in izzive, zato se lahko negativni 
občutki spet vrnejo. To se običajno zgodi ob večjih mejnikih v otrokovem življenju (npr. 
vključitev v ustrezno šolo, nastop pubertete, 18. rojstni dan ipd.), zato se starši v začaran krog 
sprejemanja in ob tem prisotnih kriz lahko srečujejo zelo pogosto (Jurišič, 2008).  

 

1.4.2. ČUSTVA IN ODZIVI OB ROJSTVU OTROKA Z MOTNJO V DUŠEVNEM 
RAZVOJU 

 

Večina otrok z DS ima pridružene tudi MDR. Starši otrok z MDR gredo skozi podobne stopnje 
soočanja in doživljajo podobne občutke kot starši otrok z DS. Ko se rodi otrok z MDR, se starši 
znajdejo v posebnem čustvenem stanju. Zanj je značilno mesece ali leta dolgo žalovanje, ki 
poteka v več stopnjah. Kako dolgo in intenzivno bo obdobje, v katerem bodo posamezni starši 
sprejeli otroka, je odvisno od: 

• osebnosti staršev,  
• njihove preteklosti,  
• širše družbene pomoči (strokovnjaki, društva, drugi starši s podobnimi izkušnjami (Pori, 

2012b). 

Na reakcijo staršev ob rojstvu otroka z razvojnim primanjkljajem vplivajo:  

• stabilnost partnerskega razmerja pred rojstvom,  
• struktura družine, 
• vrednote in prepričanja, 
• značilnosti in odnos okolja do motnje,  
• lokalne možnosti pomoči družinam (Krauss Wyngaarden, 1993, v Ivačič, 2005).  

V. Bužan (2011) meni, da je potrebno rojstvo otroka z MDR obravnavati kot enega izmed 
kritičnih trenutkov v življenju matere otroka, saj je materinstvo v tem primeru prizadeto, 
omajano in nepotrjeno.  

A. Pori (2012a) pravi, da ob diagnozi na dan privre množica najrazličnejših čustev, kot so jeza, 
zanikanje, obup, nelagodnost, negotovost, občutja krivde in samoobtoževanja, včasih tudi sram. 
Čustva do otroka se menjajo, in sicer od silne ljubezni do zavračanja, kar pa ponovno povzroči 
občutke krivde. Matere se tako gibljejo v začaranem krogu, iz katerega ne znajo in ne zmorejo 
izstopiti. V obdobju po rojstvu otroka z MDR se pojavi ponavljajoča in trajajoča se žalost za 
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izgubljenimi pričakovanji in izgubo podobe idealnega otroka (Velikonja, 1995). Družina, ki se 
s tem sooča, ima pravico žalovati. Nekateri starši nikoli ne uspejo vzpostaviti ravnotežja med 
družino, okoljem in medsebojnimi odnosi, zato vedno znova doživljajo razočaranje (Trtnik, 
2007). 

Skrb za otroka z motnjo v duševnem razvoju matere v veliki meri prevzamejo nase. Ob vsem 
dogajanju ob rojstvu otroka tako same krmarijo med občutki krivde, strahu in nemoči. Strah jih 
je prihodnosti otroka in celotne družine (Ivačič, 2005). 

Proces prilagajanja na otrokovo diagnozo se od posameznika do posameznika razlikuje. 
Rojstvo otroka z motnjo v duševnem razvoju ne samo materam, temveč celotni družini prinese 
soočenje z nepričakovano krizo, šokom. Iščejo pot adaptacije na otrokovo diagnozo. Nekatere 
družine se funkcionalno prilagodijo situaciji, druge pa poti dalj časa ne najdejo in obtičijo v 
krizni situaciji (Ivačič, 2005).  

 

1.4.3. KRIVDA 
 

Kadar za diagnozo novorojenega otroka ni natančno opredeljenega vzroka, imajo predvsem 
matere pogosto občutek krivde, ki lahko raste in v nekaterih družinah postane dominanten 
družinski član. Le-ta pogosto ovira stike s preostalimi družinskimi člani in ruši družinske 
odnose. Matere, ki se počutijo krive, veliko energije in pozornosti usmerjajo v svoje občutke 
krivde. Enake občutke lahko doživlja tudi partner oziroma oče otroka. Nekateri izmed staršev, 
ki se sami spopadajo z vsemi občutki in stiskami, ki jih doživljajo, vse skupaj poskušajo 
kompenzirati s tem, da vso svojo energijo usmerjajo v otroka in mu želijo nuditi vse. To pogosto 
privede do zanemarjanja lastnih potreb. Njihova kakovost življenja se slabša, začnejo se rušiti 
odnosi. Kadar je občutek krivde pogost in dominanten družinski spremljevalec, je pomembno, 
da si oba starša poiščeta strokovno pomoč. Pomembno je, da se starši s tem spopadejo, saj se 
tovrstnih občutkov ne da kompenzirati (Juul, 2010). 

P. Restoux pravi (2010), da si lahko nekateri starši z različnimi obtožbami v obdobju soočanja 
z diagnozo otroka dolgo očitajo namišljeno krivdo. To traja vse do trenutka, ko so pripravljeni 
sprejeti resničnost in ugotovijo, da drugačnosti otroka ne morejo prezreti.  

Zelo redki starši zmorejo povsem spontano odpreti srce otroku, ki je popolnoma drugačen od 
tistega, o katerem so sanjali. Starše preplavijo bes, občutki krivde in razočaranje, ki pa ne 
prihajajo iz pomanjkanja ljubezni in sprejemanja otroka, temveč jih napolnijo z občutkom 
krivde. Vse to prinese kaos, ki preprečuje tesen stik z otrokom, lahko pa deluje tudi kot prepreka 
med staršema (Juul, 2010).  

Poleg krivde je za človeka ob stiski in šoku značilna tudi osamljenost. S silnimi čustvi, ki ga 
preplavijo, se mora soočiti sam. Osamljenost, ki jo občuti starš, je prisotna predvsem v prvem 
obdobju, v času, ki ga okolica potrebuje, da sprejme novico. Če okolica ni pripravljena sprejeti 
otroka in prevzeti del obveznosti za sprejetje tudi nase, je breme za starša veliko, čuti pa se še 
bolj osamljenega (Restoux, 2010). 

V procesu soočanja staršev z otrokovo motnjo v duševnem razvoju igra pomembno vlogo 
organizacija družine okoli otroka. Pojavita se dve skrajnosti; ali otroka popolnoma zaščitijo ali 
pa ga izrinejo iz družine. Celotno dogajanje je prepleteno z močnimi občutki krivde, ki se 
stopnjujejo z iskanjem krivca za stanje otroka. Pogosto se ob vsem tem pojavijo še občutki 
sramu, ki se kažejo z zapiranjem družine pred širšim okoljem. Skrajen rezultat tega je lahko 
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popolna socialna izolacija družine. Prisotnost procesov ter njihovo intenziteto je potrebno 
spremljati pri vsaki družini posebej (Bužan, 2011).  

Negativna občutja, kot so krivda, jeza, strah in stres, ovirajo uspešno starševstvo in lahko 
vplivajo tudi na odnos z otrokom. Za zmanjšanje teh negativnih čustev je pomembno, da človek 
nadzoruje svoje misli, saj misli nadzorujejo človeka (Kompan Erzar, 2003, v Skubic, Komerički 
in Mivšek, 2011).  

 

1.4.4. STRES 
 

Stres je eden izmed sestavnih delov življenja vseh družin. Nujne spremembe, ki jih prinaša 
prehod družine skozi razvojna obdobja, jim predstavljajo stres. Ti normalni procesi so 
priložnost  in izziv za preoblikovanje odnosov v družini in rast posameznih družinskih članov. 
Družine, ki doživljajo hude nesreče, bolezen, smrt ali rojstvo otroka z MDR, pa potrebujejo 
veliko več moči za obvladovanje situacije in soočanje z izjemnimi dogodki (Trtnik, 2007).  

Psihični problemi, težave in motnje v veliki meri ogrožajo psihično zdravje. Povzročajo jih 
številni dejavniki, ki nas vsakodnevno psihično obremenjujejo: frustracije, konflikti, psihične 
travme, krize. Med tistimi, o katerih psihologija in medicina najbolj opozarjata, je stres. Vsakdo 
doživlja stres; bodisi kot »ministres« ali »mikrostres«, ki ga povzročajo številni stresorji. 
Ministres povzročajo dnevni stresorji (npr. ko se doma ali v poklicu srečujemo s težavami), 
mikrostres pa se pojavi ob nevsakdanjih življenjskih spremembah in travmatskih dogodkih. 
Stres zato vpliva na psihično in telesno zdravje, imunski sistem in na nastajanje različnih 
bolezni, pri mnogih obolenjih je rizični faktor za nastanek obolenja. Drobni stresi so lahko 
spodbudni, vendar se lahko hitro nakopičijo in nam zagrenijo življenje. Zaradi vseh naštetih 
dejavnikov je pomembno, da si posameznik prizadeva, da bo v njegovem življenju čim več 
prijetnih, spodbudnih stresorjev in čim manj obremenilnih stresov (Musek, 2010). 

Selye je stres označil kot program telesnega prilagajanja novim okoliščinam. Stres je telesni 
odgovor na dražljaje okolja, je psihosomatski mehanizem za uravnavanje napetosti (Schmidt, 
2003).  Selye (1956, v Musek, 2010) navaja, da je stres sklop odzivov posameznikovega telesa 
na delovanje stresorjev, ki poteka po zakonitem vzorcu. Stresorji v prvi, alarmni fazi, običajno 
povzročijo upad in dezorganizacijo delovanja (šok), kmalu zatem pa se pojavijo znaki 
mobilizacije in pripravljenosti telesa na spoprijem s šokom (protišok). V naslednji fazi odpora 
se okrepita delovanje in prizadevanje telesa, da bi uspešno obvladovala učinke stresorjev. Kadar 
to organizmu uspe, se posameznikovo delovanje vrne na običajno raven, če pa so prizadevanja 
telesa na obvladovanje učinkov stresorjev neuspešna, pa začne posameznikovo delovanje 
organizma pešati, pojavijo se znaki utrujenosti, v skrajnem primeru pa se stres lahko konča tudi 
s smrtjo.  

Raziskovalci so ugotovili, da so obremenjujoči stresi lahko posledica delovanja enkratnih hudih 
stresnih dogodkov ali pa posledica delovanja ponavljajočih se vsakdanjih stresov. Razlikujemo 
pa tudi akutni in kronični stres. Primeri akutnega stresa so: nepričakovan in neprijeten dražljaj, 
oster konflikt, izguba prijatelja, nezgoda, izbruh bolezni itd; primeri kroničnega stresa pa so: 
nespečnost, utrujenost, obremenjujoče poklicne in družinske vloge (npr. materinstvo) itd. 
Kronični stres posamezniku predstavlja pomembno težavo, saj lahko pripelje do izgorelosti, 
izgube imunske odpornosti ali do psihosomatskih motenj in tako resno ogrozi posameznikovo 
zdravje (Musek, 2010).  
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Psihološke raziskave so pokazale, da naše soočanje s stresom poteka v zaporednih stopnjah. Na 
prvi stopnji ocenjujemo stresno situacijo, izide pa lahko razvrstimo v tri kategorije. Situacijo 
lahko ocenimo kot neizbežno škodo ali izgubo, kot grožnjo, da bo do takšne izgube verjetno 
prišlo, lahko pa kot izziv, ki nas spodbudi k spopadu s stresnim problemom. Prvi dve oceni sta 
pogojeni z negativnim čustvovanjem, npr. s strahom, razočaranjem, depresivnostjo, 
obupavanjem, zadnjo oceno pa doživljamo pozitivno. Raziskave kažejo, da nas prvi dve oceni 
psihično močno obremenita in vodita k manj uspešnemu ali celo neuspešnemu soočanju s 
stresom. Prevladujejo namreč predvsem nekonstruktivno, emocionalno reagiranje ter pasivnost. 
Tretja ocena oziroma izziv pa vodi k bistveno bolj uspešnemu soočanju, saj nas vodijo 
aktivnost, angažiranje ter poskusi premagovanja ovir. Takšno soočanje je torej predvsem 
problemsko usmerjeno, zato je tudi veliko bolj uspešno. Naše obnašanje v stresni situaciji je 
odvisno od tega, kako jo zaznamo; kot škodo ali kot izziv. Soočanje je uspešno, kadar je čim 
bolj usmerjeno k premagovanju problema, manj uspešno pa je, kadar prevladuje čustvena 
napetost in se usmerimo k neposredni razbremenitvi le-te ne glede na prvotni cilj. 
Nekonstruktivne emocionalne reakcije težave še povečujejo. Odpornost na stres je močno 
povezana z osebnostnimi značilnostmi posameznika (prav tam).  

Stres, ki ga starši doživljajo, pa lahko v veliki meri vpliva tudi na otroka, saj je njegovo vedenje 
velikokrat pokazatelj materinega ali očetovega stresa, depresije, jeze ali žalosti. Z jokom ali 
kričanjem lahko otrok sprošča čustva svojih staršev. Prav zato je pomembno, da so starši ob 
svojem otroku sproščeni, saj bo tako najverjetneje pomirjen tudi otrok (Sunderland, 2009).  

Raziskave so potrdile, da so starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, bolj izpostavljeni 
stresnim položajem kot ostali starši (Beckman, 1991, v Novljan, 2004; Di Giulio, Dimiter in 
Jaschinski, 2014). V nekaterih primerih stres povzroča občutek nemoči, frustracije in depresije 
pri starših (Novljan, 2004).  

 Večina staršev se ob rojstvu otroka z DS sooča s stresom predvsem zaradi informacij, ki so 
povezane s samo diagnozo, dodaten stres pa povzroča tudi vedenje bližnje okolice (Jurišić, 
2008). Nekateri raziskovalci so ugotovili, da matere v primerjavi z očeti doživljajo višjo raven 
starševskega stresa in potrtosti, očetje pa pogosto tudi zatirajo oziroma skrivajo svoje občutke 
(Beckman, 1983, v Ivačič, 2005; Dervishaliaj, 2013; Jurišić, 2008). Jurišić (2008) meni, da 
razlika med materami in očeti ni v ravni stresa, temveč v njihovem doživljanju in izražanju 
čustev. Za matere je običajno, da bolj intenzivno izražajo svoja čustva, očetje otrok pa so ujeti 
med dva pola, na eni strani družba pričakuje, da so njihova čustva manj pomembna in da se 
morajo soočiti z vsako situacijo, po drugi strani pa si želi, da bi bili moški bolj občutljivi in 
čuteči.   

Otroci z DS so si med sabo zelo različni, prav tako se med seboj razlikujejo njihove družine, ki 
so si različne glede na vire podpore in osnovne nivoje stresa in zdravja. Dejstvo, da imata starša 
otroka z DS, nujno ne povzroča več stresa in problemov v družini, vendar pa pri veliki večini 
prinese dodatne skrbi (soočanje z diagnozo, zdravstvenimi problemi, izbiro šole, načrtovanje 
nege in skrbi za otroka v prihodnosti idr.). Otrok zahteva več časa, skrbi, nadzora in zato lahko 
skupaj z drugimi povzročitelji stresa deluje vzajemno, tako pa poveča stresno izkušnjo. 
Nekatere nedavne raziskave so pokazale, da imajo starši otroka z DS višji nivo stresa v 
primerjavi s povprečjem splošne populacije (Cunningham, 2016).  

V eni od raziskav, ki jih je opravil Cunningham, so se matere otroka z DS ocenile kot osebe z 
manjšo vitalnostjo ter močnejšimi občutki strahu kot splošna populacija. Svoje zdravje so 
ocenile kot slabo, prisotna je velika mera utrujenosti, takšni občutki pa so slabo vplivali na 
vsakdanje življenje. Pomembno je dejstvo, da opisane težave niso nastale izključno zaradi 
otroka z DS. Večje težave nastanejo takrat, ko so sredstva soočanja z diagnozo otroka 
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neprimerna in nezadostna, ko se hkrati pridružujejo tudi druge življenjske situacije (ločitev, 
dolgotrajna brezposelnost, kronična bolezen idr.). Večina družin, ki so dobro situirane in imajo 
skupen pozitiven pogled na otroka, dobiva ustrezno in zadostno podporo, ne izkusi pretirano 
povečanih nivojev stresa in utrujenosti kot družine, v katerih ne odrašča otrok z DS. Dejstvo, 
da imata starša otroka z DS, še ne pomeni, da bosta zato v večjem stresu. Manjša skupina družin 
pa vendarle ima velike in dolgotrajne težave z visoko ravnjo stresa in utrujenosti. Takšne 
družine nimajo primernih in zadostnih virov pomoči, da bi zmogle obvladovati vse nastale 
probleme. Otroci v teh družinah imajo običajno večje zdravstvene težave, se počasneje razvijajo 
in jih je težko obvladovati. Takšne težave so prisotne pri starših, ki so razdražljivi in imajo 
nizko samopodobo. Nekateri se dolgo časa ne sprijaznijo z otrokovo motnjo v razvoju in živijo 
z veliko zamero ter v upanju, da bi lahko bilo drugače. Spet drugi nimajo zadostnih virov 
podpore (npr. primerno stanovanje, finančna sredstva, praktična podpora idr.), ki bi jim 
pomagala, da bi zadostili zahtevam otroka (Cunningham, 2016).  

Število mater, ki poročajo o stresu in manjši vitalnosti, je v vseh družinah (z otrokom z DS ali 
brez njega) višje od števila očetov. Razlog za to je, da so matere veliko bolj vključene v 
vsakodnevno skrb za otroke in dom. Razlike med nivojem stresa pri starših otrok z DS izginejo, 
ko otrok odraste. Najverjetneje zato, ker se oče sčasoma bolj vključi v vzgojo starejšega otroka 
(prav tam).  

Kljub temu, da se nekatere družine srečajo z višjo ravnijo stresa, pa to nikakor ne pomeni, da 
pride do negativnega izida za družino (Perry, Harris in Minnes, 2004).  

Strokovnjaki lahko v veliki meri pripomoremo k spoprijemanju s stresom posamezne družine. 
Če razumemo bistvene elemente in najdemo ustrezne vire podpore, lahko veliko problemov in 
stresa zmanjšamo (Cunningham, 2016). 

 

1.4.5. FAZE PRILAGAJANJA NA OTROKOVO DRUGAČNOST 
 

Teodorovič (1995, v Trtnik, 2007) opisuje proces prilaganja na rojstvo otroka kot potovanje 
skozi krizna obdobja, ki imajo različno intenziteto in trajanje. Na ta proces vplivajo predvsem 
struktura osebnosti staršev, stabilnost zakona, stopnja otrokove MDR in podpora okolja. Starši 
so obremenjeni na več ravneh; raven posameznika, raven odnosa do sočloveka in raven okolja. 
Haris (1987, prav tam) opozarja, da je pomembno, da starša v procesu ponovno vzpostavita 
ravnotežje v sebi, do sočloveka in do okolja.  

Različni avtorji razlagajo reakcije staršev, ki se jim rodi otrok z motnjo v duševnem razvoju. 
Nekateri izmed njih govorijo o fazah sprejemanja, drugi pa o različnih vedenjih staršev oziroma 
odnosu, ki ga starši zavzemajo do svojega otroka. Vse razlage se med seboj prekrivajo in 
dopolnjujejo, faze so lahko bolj ali manj izražene pri posameznih starših (Bužan, 2011).  

Trajanje posamezne faze je odvisno predvsem od doživljanja stresa posameznika. Doživetja 
stresa prej ali slej vplivajo na izbor ali zavračanje življenjskih možnosti, prav tako pa tudi na 
uresničitev ali opustitev nekaterih vedenjskih vzorcev (Stritih, 1994, v Bužan, 2011).  

N. B. Miller (1994, v Ljubešić, 2012) meni, da gredo starši otrok z razvojnimi težavami v 
procesu soočanja z diagnozo otroka skozi različne stopnje prilagajanja na dane življenjske 
okoliščine. Avtorica je razvila model štirih obdobij v procesu prilagajanja.  
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Prvo obdobje, ki ga avtorica imenuje »preživetje«,  se začne v trenutku spoznanja, da ima otrok 
razvojni zaostanek. Starši doživljajo občutke nemoči in izgube nadzora nad svojim življenjem, 
pogosto popolnoma zanemarijo svoje potrebe in vse podredijo tistemu, kar po njihovem mnenju 
v tistem času potrebuje otrok.  

Drugo obdobje avtorica poimenuje »iskanje«, ki ima dve obliki; »notranje iskanje« in »zunanje 
iskanje«. Zunanje iskanje se prične z iskanjem natančne diagnoze otroka ter možnostmi za 
ustrezno strokovno pomoč, pri notranjem iskanju pa si starši postavljajo vprašanja, kaj to 
pomeni za njihovo življenje in odnose z drugimi. V tem obdobju starši iščejo pomoč, rešitve ter 
informacije o pravicah svojih otrok in celotne družine. Zaradi bojazni, da ne bi česa zamudili, 
ves svoj čas in denar namenijo iskanju rešitve, kar je za celotno družino lahko zelo naporno. To 
obdobje traja najdlje.  

V tretjem obdobju, ki se imenuje »umestitev«, se zunanje iskanje različnih oblik pomoči umiri. 
Družinsko življenje se ustali in otrok je običajno že vključen v terapevtsko obravnavo ali v 
vzgojno-izobraževalni sistem. Starši poznajo osebe in ustanove, kjer lahko dobijo pomoč, zato 
so bolj samozavestni, prodornejši in poznajo načine reševanja morebitnih težav.  

Zadnje, četrto obdobje, avtorica imenuje »odcepitev«, ki je normalen proces, a se ne zgodi 
nenadoma, pogosto pa se ga starši ne zavedajo. Začne se z rojstvom otroka, dogaja pa se 
postopoma, iz dneva v dan. Starši vlagajo veliko energije v to, da bi otroke naučili 
samostojnosti, da bi čim več dejavnosti opravljali sami. Starši otrok s težavami v razvoju morajo 
odcepitev načrtovati in jo spodbujati. To fazo pogosto spremljajo enaki občutki kot v obdobju 
soočanja z diagnozo otroka.  

Zaključni rezultat je nova umestitev in povezanost otroka z življenjem na nov način. V vseh 
opisanih obdobjih imajo pomembno vlogo strokovnjaki, ki vplivajo na dolžino in kakovost 
procesa soočanja staršev z diagnozo otroka, in dejstvi, ki jih le-ta prinese (prav tam).  

V strokovni literaturi zasledimo naslednje odzive staršev oziroma faze prilagajanja na diagnozo 
otroka (Novljan, 2004). 

Faza žalovanja/preživetja 
 

Začne se s stanjem šoka, ki je pri vsakem človeku normalen odziv na neprijeten dogodek. Je 
psihološka reakcija, ki človeka varuje, da nekatera doživetja premaga na različne načine. V tem 
stanju je za človeka značilno, da ima občutek izgube spomina, pojavi se utrujenost, glavobol, 
motnje spanja, izguba teka, prisotna je večja občutljivost, spremeni se njegovo vedenje. 
Predvsem matere v tem obdobju ne morejo obvladovati svojih čustev in vedenja, prevevajo jih 
neprijetni občutki, kot so strah, zmedenost, nemoč, osamljenost, občutek krivde, sramu in jeze. 
Mnogi od teh občutkov so prikriti in ob stresnih dogodkih lahko znova privrejo na dan. Za 
starše so v tem obdobju značilna ambivalentna čustva. Po eni strani so jezni na strokovnjake in 
jim pripisujejo krivdo za otrokovo diagnozo, po drugi strani pa obtožujejo sebe. Podobno se 
dogaja pri ravnanju z otrokom; včasih so ljubeči, spet drugič jezni in nejevoljni. Vedenje staršev 
je pogosto odvisno tudi od odzivov okolja ob rojstvu otroka, saj pogosto naletijo na zadržanost. 
Včasih novorojenčka tudi sorodstvo ne sprejme tako ljubeče, kot bi si starši želeli. Zaradi teh 
odzivov se starši še težje soočijo z realnostjo specifične situacije. 
Zlasti mame se pogosto osredotočijo samo na svojega otroka in nimajo časa zase, za druge 
otroke, partnerja in prijatelje. Skrbi jih za otrokovo prihodnost in želijo odgovore na mnoga 
vprašanja, ki si jih zastavljajo. Jezne so na zdravnika, na strokovnjaka, ki je postavil diagnozo, 
na partnerja, pogosto pa tudi zanikajo realno stanje. Pot za preživetje te faze ni preprosta, vendar 
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so čustva, ki jih doživljajo starši v tem obdobju, normalna. Pomembno je, da starši ne zavračajo 
tuje pomoči. Vsaka družina se na rojstvo otroka s posebnimi potrebami odziva drugače. Po 
začetnem šoku sčasoma življenje v družini postaja bolj umirjeno, starši z razumevanjem gledajo 
na pretekle izkušnje in znajo preprečiti situacije, ki jih vržejo iz tira. Zavedajo se, da morajo 
narediti tudi kaj zase, saj so le tako sposobni dobro poskrbeti za svojo družino. Za ohranjanje 
notranjega ravnotežja je pomembno, da si vzamejo čas zase, za žalovanje, razmišljanje, za 
partnerja, rekreacijo ipd. Ko imajo starši svoja čustva pod nadzorom, obstaja možnost, da si 
bodo poiskali nove življenjske izzive in našli smisel življenja (prav tam).  
 
Faza iskanja 
 
Drugo fazo prilagajanja strokovnjaki imenujejo faza iskanja; kaj je z otrokom narobe, kakšna 
je njegova diagnoza, kaj pomenijo otrokovi problemi in kaj njegova diagnoza prinaša v življenje 
družine. Ko starši izvejo za otrokovo diagnozo, za soočanje z njo potrebujejo veliko poguma, 
moči in samozavesti. Začnejo natančneje opazovati svojega otroka in se pogovarjajo o svojih 
opažanjih, še vedno pa sta prisotna dvom in strah. Ob vsem tem pa še vedno obstaja upanje, ki 
jih vodi od bolnišnice do bolnišnice, k različnim strokovnjakom, kjer iščejo rešitve in upajo na 
boljšo in ustreznejšo diagnozo ter prognozo. Strah pred resničnostjo je zelo močan in občutek 
imajo, da se jim je življenje zrušilo in ne za otroka ne zase ne morejo videti svetle prihodnosti. 
Razočarani nad neizpolnjenimi željami se umaknejo v samoto, kjer se pogosto razvijejo 
negativna, agresivna čustva do otroka, sorodnikov in tudi do sebe. Ker so takšna čustva pogosto 
prikrita, jih okolica največkrat ne opazi, zato se staršem ne ponudi nobena od oblik pomoči, ki 
bi jim bila na voljo. Odnosi v družini se v tej fazi spremenijo. Mama v tem obdobju vzpostavi 
simbiotičen odnos z otrokom, zato ji zmanjkuje časa za ostale otroke, predvsem pa za partnerja. 
Ob vsem tem vihravem dogajanju, se lahko skrha tudi odnos s strokovnjaki, saj starši 
potrebujejo mir, da lahko sami razmislijo o otrokovi diagnozi in drugih možnostih. Čez nekaj 
časa nato ponovno iščejo pomoč zase, predvsem pa za otroka. Počasi začnejo spoznavati 
otrokovo realno sliko, jasno izrazijo svojo žalost, strokovnjak pa zanje postaja vse 
pomembnejši.  
Sčasoma starši spoznajo, da imajo svoje življenje vse bolj pod nadzorom. Svoje načrte za 
prihodnost morajo prilagoditi in se soočiti z dejstvom, da so postali starši otroka s posebnimi 
potrebami. Posebnost otroka bo v njihovem življenju vedno prisotna, in ko starši to sprejmejo, 
se čustvena stiska ublaži, spremeni se razmišljanje o otroku in njegovi prihodnosti. Zavedajo 
se, da bo potreboval več pomoči, predvsem pa veliko ljubezni in potrpljenja pri premagovanju 
težav. V tej fazi se starši sčasoma navadijo na novo življenje, otrokove posebne potrebe pa 
postanejo del vsakdanjega življenje in identitete (prav tam).  
 
 
Faza normalizacije 
 
Faza normalizacije pomeni, da starši začnejo gledati bolj realno nase in na svet okoli sebe. 
Intenzivna čustva počasi izginjajo oziroma postajajo bolj obvladljiva, življenje v družini pa 
postane veliko bolj umirjeno in predvidljivo. V tej fazi se starši že zavedajo, da je za uspeh 
obravnave ali terapije potreben čas in da se uspeh ne pokaže takoj. Otrok ima obdobja, ko 
napreduje, in obdobja, ko se kljub obravnavam nič ne zgodi. Starši to sprejmejo in ugotovijo, 
da se z otrokom ni treba ukvarjati noč in dan, saj veliko terapij včasih ne pomeni, da bo prišlo 
do napredka. V ospredju niso več nerealna pričakovanja, na otrokove posebne potrebe začnejo 
gledati drugače. V fazi normalizacije se starši zavedajo, da so za otroka naredili veliko, sami so 
se sposobni odločiti, kaj je v trenutnem obdobju zanj najpomembnejše, kaj mu je všeč, pri tem 
pa ne razmišljajo več, ali ga je določena igra dovolj stimulirala in ali je bila dovolj strukturirana. 
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Njihova energija ni več usmerjena le v otroka, ampak tudi v druge družinske člane, najdejo pa 
si tudi čas zase. Svoja čustva obvladujejo in imajo več samozaupanja. N. Miller (1997, v 
Novljan, 2004) meni, da v tej fazi starši:  

• sposobnosti in omejitve svojega otroka opazujejo realneje,  
• ne bojijo se več prihodnosti,  
• ne pričakujejo čudežev,  
• znajo odriniti občutke krivde, sramu, jeze,  
• imajo dober pregled nad svojim življenjem,  
• nimajo občutka krivde, če njihov otrok na določenem področju ne napreduje več,  
• zopet navežejo stike s sorodniki in prijatelji, ki so jih prej zanemarjali,  
• svojega otroka prenehajo ves čas učiti in stimulirati, temveč se z njim tudi samo igrajo 

in zabavajo.  
 

V fazi normalizacije, ki običajno traja daljše časovno obdobje, začnejo starši razmišljati tudi o 
ločitvi od otroka za krajše ali daljše obdobje ter na najboljšo pripravo otroka na življenje v 
odrasli dobi (prav tam).  
 
Faza ločitve 
 
Večina staršev si svojega otroka z MDR želi obdržati doma, kar je za otrokov uspešen razvoj 
tudi najpomembnejše. Starši vsakodnevno vlagajo v otroka veliko truda, kar je odločilno za 
njegov razvoj. Kljub vse pozitivnim učinkom, ki jih ima na otroka celotna družina, pa se pri 
starših z leti pogosto pojavi občutek nemoči. Ugotovijo, da niso več kos vsem naporom, ki jih 
prinaša vsakodnevna skrb za otroka. Pojavljajo se kronična neprespanost, fizična in psihična 
preobremenjenost, manj vidni uspehi, spremeni se njihova vloga, saj sebe doživljajo kot 
terapevte in ne kot starše ipd. Nekateri starši se zaradi pritiskov in bremen zato odločijo, da 
bodo svojega otroka z MDR vključili v ustanovo. Takrat se pri njih običajno pojavijo čustva 
strahu, nemoči negotovosti in žalosti, saj se sprašujejo, če so res storili vse, da bi njihov otrok 
lahko ostal v domačem okolju. Zdi se jim, da jih drugi obsojajo, sramujejo se tega, da niso 
dovolj močni, da bi sami skrbeli za otroka. Kljub temu da bo življenje v družini brez otroka s 
posebnimi potrebami lažje, pa nastane praznina, ki jo je nemogoče zapolniti. Starši vsako 
ločitev od otroka pojmujejo kot neko vdajo, spremljajo jih občutki krivde, strahu in bolečine. 
Odločitev staršev, da bodo svojega otroka z MDR vključili v ustanovo, je izredno težka, vendar 
prepogosto nujna. Pri odločitvi potrebujejo pomoč strokovnjakov ter možnost, da bi otroka 
vključili samo začasno, torej preizkusno obdobje. Mnogokrat je ločitev pomemben korak, ki 
daje otrokom in staršem nove možnosti (Novljan, 2004).  
Dandanes stiska z vključevanjem otroka v ustanovo ni več tako izrazita, saj so ustanove 
razpršene po celotni državi, kar omogoča dnevno prihajanje in odhajanje otroka domov. Otrok 
je tako v času, ko je vključen v določeno ustanovo, deležen celostne obravnave, podpore, 
varstva in skrbi, popoldan pa je še vedno z družino, kar je tako za starše kot otroka velika 
prednost. 
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Drugi modeli doživljanja krize pri starših 
 
V nadaljevanju predstavljamo še nekaj modelov doživljanja krize pri starših. 

Farber (v Ivačič, 2005) doživljanje krize pri starši opredeljuje v dveh stopnjah:  

• tragična kriza, ki je posledica seznanitve z diagnozo otroka, 
• kriza družinskega delovanja, ki je posledica nesposobnosti družine, da bi se v daljšem 

obdobju soočila z otrokom. 

Wolfensberger (prav tam) navaja tri stopnje krize družin:  

• začetni šok ob rojstvu otroka z MDR, ki poruši vsa pozitivna pričakovanja, 
• občutki krivde, ki pripeljejo do krize osebne vrednosti, 
• realna kriza, ki jo avtor pripisuje zunanjim dejavnikom in jo starši lahko le deloma 

nadzorujejo.  

Grunenwald je opredelil stopenjski model prilagoditve družine. Stopnje naj bi tekoče prehajale 
po fazah:  

• šok, 
• reakcija, 
• prilagoditev, 
• usmeritev.  

Koliko časa bo posamezna faza trajala, je odvisno od posameznika oziroma celotne družine. Pri 
tem pomembno vlogo igra vrednostni sistem okolja (Ivačič, 2005). 

Farber in Fleckman (v Ivačič, 2005) navajata, da prilagoditev družine poteka v naslednjih fazah: 

• nesprejemanje realnosti, 
• iskanje vzroka, 
• spreminjanje vlog v družini, 
• spreminjanje odnosov znotraj družine,  
• realno soočenje s problemom (prav tam).  

V obdobju soočanja in sprejemanja otrokove drugačnosti lahko pride tudi do nepopolne 
stopenjske prilagoditve, kar pomeni, da razvoj prilagoditve poteka stopenjsko od začetnega 
šoka do realistične ocene otrokovega stanja. Ob kriznih situacijah se starši povrnejo na nižje 
ravni odzivanja. MacKeit je identificiral kritična obdobja, ko:  

• starši prvič slišijo za diagnozo svojega otroka,  
• sprejemajo odločitev, kakšno šolo bo obiskoval otrok, 
• ostarajo in niso več sposobni skrbeti za otroka.  

 

Raziskovalci so ugotovili, da se matere pogosteje vračajo na nižje ravni prilagoditve, kar lahko 
pripišemo dejstvu, da so večinoma bolj aktivno vključene v skrb za otroka in nosijo večji delež 
odgovornosti (Ivačič, 2005).  
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U. Lehr in Thomae (Ule, 2003, v Ivačič, 2005) sta v svojih raziskavah ugotovila, da so najbolj 
splošni načini ravnanja v kriznih situacijah:  

• storilnostno vedenje, 
• iskanje institucionalne pomoči, 
• uporaba socialnih mrež pomoči, 
• sprejemanje situacije, 
• pozitivno mišljenje oziroma razlage situacije.  

 

Pri rojstvu otroka z MDR gre za doživljanje življenjskega preobrata. Od staršev zahteva velik 
preobrat v načinu življenja, navad, potrebna je sprememba pravil in norm v celotni družini, kar 
izhaja iz otrokove motnje in njegovih specifičnih potreb. Strokovnjaki se moramo zavedati, da 
je pri delu s temi starši izjemno pomembno, da dosežemo drugačno doživljanje dotične 
situacije, kar je bistvenega pomena za prehod iz druge faze (faza reakcije) v tretjo (fazo 
adaptacije) in na koncu še v četrto fazo (fazo orientacije). Prehod iz faze v fazo namreč ni 
proces, ki teče sam od sebe, temveč je izredno težaven in v večini primerov zahteva strokovno 
pomoč (Bužan, 2011).  

Uranjek (1994, v Bužan, 2011) meni, da ima izjemno vlogo to, kako starši reagirajo v prvi fazi-
šoku, ko spoznajo, da ima njihov otrok razvojni primanjkljaj. Kadar teh prvih občutkov ne 
prenesejo ustrezno in se z diagnozo ne sprijaznijo, se neustrezno odzovejo, da lažje preživijo. 

V omenjenih družinah lahko zaznamo pet različnih vedenj:  

• Zanikanje stvarnosti: starši od različnih strokovnjakov pridobivajo mnenja, vendar z 
nobenim niso zadovoljni. S svojim zanikanjem strokovno ugotovljenih ugotovitev 
zanikajo otrokovo motnjo. Včasih se oklenejo neke podrobne ugodne informacije, ne 
zmorejo pa sprejeti celotne ocene o otroku. Strokovnjaku, ki jim čim bolj realno poskuša 
predstaviti celotno oceno, starši zamerijo, saj je zanje to zelo hudo breme. 

• Vdanost v usodo zaradi občutka nemoči: starši so pasivni, otroku ne priskrbijo vseh 
možnih terapij, ki bi jih potreboval. 

• Zahtevno agresivno vedenje: starši za svojega otroka zahtevajo vse, kar je mogoče, 
pogosto imajo tudi do terapevtov zahteve, ki jih le-ti ne morejo izpolniti. Vsi pritiski 
vodijo v slabe odnose z okolico, starši se velikokrat izolirajo, otrok pa je prikrajšan za 
ustrezno čustveno podporo, ki je pri uspešnem premagovanju primanjkljajev bistvenega 
pomena.  

• Nekateri starši skušajo dokazati, da niso krivi za otrokovo motnjo. To želijo doseči s 
tem, da so sami izredno uspešni, pri vsem tem pa pozabljajo na potrebe svojega otroka 
z MDR.  

• Nekateri starši pa pretiravajo v izpolnjevanju številnih nasvetov, kar se razvije v 
popolno rutino terapevtskih posegov v otroka (Bužan, 2011).  
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1.5. VPLIV STROKOVNJAKOV 
 

Za uspešno sodelovanje med starši otrok z DS in strokovnjaki, ki obravnavajo otroka, je 
pomembno, da strokovnjak pozna nekatere pogoste značilnosti odzivanja staršev v različnih 
situacijah; npr. ob seznanitvi z diagnozo otroka, z oceno njegovega funkcioniranja, informacijo 
o možnostih izobraževanja, ki so zaradi posebnih potreb otroka prilagojene ipd. (Kodrič, 2012).  

 

1.5.1. SPOROČANJE NOVICE 
 

P. Restoux (2010) navaja, da nekateri zdravniki staršem za otrokovo diagnozo povedo s 
»strašnimi« besedami. Da bi starše soočili z resničnim stanjem otroka, v grobih orisih naslikajo 
medicinsko podobo diagnoze otroka, ne da bi upoštevali, kako so starši v tem trenutku občutljivi 
in kaj vse ob tem doživljajo. Pogosto se zgodi, da so besede strokovnjakov hladne in ne 
dopuščajo veliko upanja. To prvo srečanje z zdravstvenim okoljem pogosto za vedno oblikuje 
odnos, ki ga bodo imeli starši do strokovnega zdravstvenega osebja.  

Matere so med nosečnostjo, porodom in prve dni po porodu čustveno izredno občutljive in 
krhke. Za starše je porodna izkušnja edinstvena in morda najpomembnejša v življenju. 
Strokovni delavci v porodnišnicah, zaradi rutinskega dela, pogosto nimajo dovolj osebnega 
pristopa do mater. Neustrezen odnos lahko materam povzroča še dodatne strahove in bolečine. 
Lahko pripelje celo do tega, da morajo poiskati drugo strokovno (psihološko, psihoterapevtsko) 
pomoč. Posebno pozornost morajo strokovni delavci nameniti materam, ki jim morajo sporočiti 
slabo novico,  povezano z otrokom. Sem spada tudi Downov sindrom. Sporočanje slabe novice 
za strokovnjake ni vsakdanja stvar oziroma rutina. Zahteva veliko komunikacijsko sposobnost, 
saj morajo znati ustrezno presoditi o starših in jim novico sporočiti na pravi način. To je zanje 
velik izziv, hkrati pa tudi psihičen napor, saj ni pravila, na kakšen način naj to sporočijo. Vsaka 
mama in oče sta namreč osebnost zase in kot taka potrebujeta individualni pristop strokovnjaka 
(Pori, 2012a).  

Za sporočanje novice si mora zdravnik vzeti čas in se nanjo pripraviti. Biti mora spoštljiv in 
realen. Priporočljivo je, da sta starša na pogovoru skupaj, saj si tako lažje nudita medsebojno 
podporo. Običajno se zgodi, da eden od njiju hitreje sprejme diagnozo in si opomore. Če novico 
prejme samo eden od staršev, običajno pride do globoke čustvene prizadetosti in do čustvene 
predelave sporočila, kar pa lahko privede do napačnega razumevanja sporočila (Pori, 2012).  

Strokovnjaki, ki staršem podajajo informacije o diagnozi DS, lahko z ustreznim sporočanjem 
podpirajo starše pri prilagajanju na novo življenjsko situacijo. Predstavljamo nekaj splošnih 
načel o sporočanju informacij o diagnozi otroka (Dale, 1996, v Kodrič, 2012): 

• novico naj sporoča izkušeni strokovnjak, ki je sodeloval pri ocenjevanju in po možnosti 
pozna družino;  

• novico naj starši izvejo čim prej; 
• strokovnjak naj iskreno pove ugotovitve ali sume;  
• pri sporočanju diagnoze naj bosta prisotna oba starša;  
• novico naj strokovnjak sporoči v posebnem prostoru, brez drugih ljudi;  
• sporočanje novice naj bo neposredno, strokovnjak naj poudari tako močna področja kot 

šibkosti in pričakovane težave;  
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• starši morajo imeti na voljo čas za vprašanja, na katera naj strokovnjak odgovarja v 
celoti, predvsem pa morajo biti preprosti in razumljivi staršem;  

• strokovnjaki morajo upoštevati čustveno stanje staršev; potrebno je, da so čim bolj 
sočutni, skrbni in humani;  

• o diagnozi naj se strokovnjak pogovori tudi z otrokovim pediatrom, na katerega se bodo 
lahko starši kasneje obračali;  

• strokovnjak naj staršem svetuje, kje lahko poiščejo pomoč (npr. kje lahko dobijo 
informacije o možnih oblikah podpore in pomoči ipd.). 
 

1.5.2.  PODPORA STARŠEM V KRIZNIH OBDOBJIH 
 

V. Bužan (2011) meni, da je sprejemanje otrokove drugačnosti proces, ki traja zelo dolgo, zato 
je v procesu sprejemanja in soočanja z diagnozo otroka potrebna ustrezna strokovna pomoč. 
Le-ta lahko omili ali celo prepreči poznejše težave. Avtorica poudarja, da je zelo pomembno, 
kako strokovnjaki staršem sporočajo novice o stanju otroka. Meni, da bi se slednjega morali 
naučiti sporočati na primernejši način. Pomembno je, da se vživijo v čustvovanje staršev in se 
zavedajo, da so starši v tistem trenutku v stiski, saj se šele začenjajo spoprijemati z drugačnostjo 
otroka. Pot sprejemanja je dolga in je ne zmorejo opraviti čez noč, zato jim mora okolje nuditi 
podporo. Diagnoza otroka je v začetni fazi pomembna predvsem za zdravnike in ostale 
strokovnjake, staršem pa predstavlja samo začetek poti prilagajanja na nove življenjske 
okoliščine. Hrastar (1990, v Bužan, 2011) pravi, da jim je treba pomoč ponuditi takoj ko mine 
akutna kriza, saj se takrat pojavi potreba po praktični in čustveni podpori. Strokovnjaki pri 
premagovanju razočaranja in vznemirjenosti staršev predstavljajo ključno vlogo (prav tam).  

Podpora staršem v kriznih obdobjih je močan varovalni dejavnik psiho-socialne stabilnosti 
družinskega življenja. Ob ustrezni podpori in pomoči družina lahko ustvarja okolje, v katerem 
je otrok dobro sprejet in dobiva ustrezne spodbude za čim bolj optimalen razvoj (Miller, 1994, 
v Ljubešić, 2012).  

K. Writzl (2009, str. 17) pravi: »Težko je posredovati staršem novico o DS pri otroku, tako v 
nosečnosti kot tudi po rojstvu otroka. Starši so nas naučili, da novico lažje sprejmejo, če jim jo 
povemo v zaupnem okolju, ko sta navzoča oba starša, če si vzamemo dovolj časa za njihova 
vprašanja ter če so informacije zadostne in točne. Na nas je, da temu sledimo.« 

Starši v obdobju soočanja potrebujejo natančne informacije o stanju, stiskah in obremenitvah, 
ki jih nekateri doživljajo ob rojstvu in vzgoji otroka z DS. Z ustrezno psihosocialno pomočjo 
lahko ustrezne strokovne službe nudimo staršem emocionalno podporo v vseh fazah 
sprejemanja otroka in jim pomagamo krepiti samospoštovanje. Starši morajo pridobiti 
samozaupanje, da so zmožni pozitivno delovati tako na svoje vedenje kot na vedenje svojega 
otroka. V okviru sistema pomoči moramo strokovnjaki starše pripraviti na vlogo, da je tudi 
družina otroka s posebnimi potrebami zmožna zgraditi identiteto svojih članov na način 
normalizacije in neodvisnega življenja. Pomoč tako potrebuje vsa družina, ne le otrok z DS 
(Trtnik, 2007). 

Razvojni primanjkljaj vedno predstavlja določeno stopnjo odmika od normalno potekajočega 
oziroma pričakovanega razvoja (Žgur, 2011), zato morajo biti starši seznanjeni z informacijami, 
ki jih podajajo različni strokovnjaki, da lahko kar najbolje pomagajo svojemu otroku pri 
njegovem razvoju.  
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Spremenjene družbene razmere vplivajo na vse družine. Dejstvo, da ima družina otroka z 
motnjo v duševnem razvoju, situacijo še dodatno zapleta, družba namreč vse bolj sporoča ne-
sprejemanje, saj je v vseh pogledih potrebno biti dober, če ne celo najboljši, da si sprejet. 
Temeljna otrokova potreba pa je prav to, biti hoten, željen, sprejet. Za družine otrok z motnjo 
v duševnem razvoju je to zato težka naloga. Strokovnjaki si želimo, da bi taka oseba v družini 
zgradila integriteto in se bo sposobna vključevati v okolje v smislu normalizacije in čim bolj 
neodvisnega življenja. Starši pri tem potrebujejo pomoč strokovnjakov, zato moramo na to biti 
pripravljeni. Družbena podpora večjemu vključevanju otrok z MDR v okolje prinaša 
spremenjeno vlogo družine in drugačen odnos strokovnih delavcev. Družina namreč predvsem 
v začetnem obdobju po rojstvu otroka potrebuje več ozaveščanja, informiranja in izboljšanja 
kakovosti življenja vseh družinskih članov (Bužan, 2011). 

 

 

 

 

 

  



24 

 

2 EMPIRIČNI DEL 
 

2.1.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Rojstvo otroka z motnjami v duševnem razvoju je za celotno družino velika sprememba, ki se 
je ne da sprejeti kar čez noč (Polajžer, 2010). Prizadene vse družinske člane ter vpliva na 
družinsko dinamiko. Dejstvo, da je otrok drugačen, kot so pričakovali, sproži različne čustvene 
odzive (Trtnik, 2007). Novorojenček ima kljub svoji majhnosti, nebogljenosti in popolni 
odvisnosti od staršev silovito moč, da jim obrne svet popolnoma na glavo in jih vrže iz 
ustaljenega ritma življenja (Tratar, 2007). Pot sprejemanja drugačnosti otroka je dolgotrajen 
proces, v katerega je vpeta celotna družina. Pogosto starši tega ne zmorejo sami in potrebujejo 
pomoč strokovnjakov (Trtnik, 2007). Ljudje se s težavami soočamo različno. Nekateri 
potrebujejo pogovor, da se nekomu lahko zaupajo, drugi so raje sami, da lahko razmislijo in 
izrazijo svoja čustva. Nekateri nadaljujejo življenje skozi rutino, drugi pa iščejo nove možnosti 
in rešitve, ki jih prinese diagnoza. Kako se posameznik odzove in sooči z diagnozo, je odvisno 
od njegovih izkušenj, znanja, načrtov za prihodnost, sanj o tem, kakšen naj bi bil njegov otrok, 
ter vrednot (Cunningham, 2016). Soočanje staršev z otrokovim stanjem je dolgotrajen proces, 
ki jih vodi skozi različne faze prilagajanja na življenje z otrokom (Novljan, 2004).  

Skotko (2005a, 2005b, 2005c) je opravil več raziskav, povezanih z materami, ki se jim rodi 
otrok z DS. V omenjenih raziskavah najdemo odzive mater, ki se nanašajo na prve reakcije ob 
seznanitvi z novico, da ima njihov otrok DS. Matere so se počutile prestrašeno, zaskrbljeno, 
poročale so, da so njihovi zdravniki premalo govorili o pozitivnih vidikih DS ter da niso dobile 
zadostnih sodobnejših tiskanih materialov ter telefonskih številk drugih staršev, s katerimi bi 
lahko stopile v stik. Skotko, Levine, Macklin in Goldstein (2015) so opravili raziskavo o 
stališčih družine do DS. Na opravljene raziskave smo se oprli pri interpretaciji rezultatov 
izvedenih intervjujev. V magistrskem delu želimo raziskati doživljanje mater ob seznanitvi z 
otrokovo diagnozo. Ugotoviti želimo, kako so se posamezne matere soočile z otrokovo 
diagnozo DS, kaj jim je pri procesu soočanja najbolj pomagalo ter kako se med seboj razlikujejo 
pri samem procesu soočanja in sprejemanja drugačnosti otroka. Zanimalo nas je tudi to, kaj vse 
vpliva na ta dolgotrajen proces soočanja z diagnozo otroka. Veliko vlogo pri celotnem procesu 
soočanja imajo tudi strokovnjaki, ki prihajajo v stik s starši in njihovimi otroki. O diagnozi prvi 
spregovorijo zdravniki, kmalu pa v proces stopimo tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
ki imamo pomembno vlogo pri pomoči otroku in družini.  

 

2.2.  CILJI RAZISKAVE  
  

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kaj so doživljale matere ob rojstvu otroka z DS. 
Predstaviti smo želeli doživljanje in proces soočanja posameznih mater z rojstvom otroka z DS. 
Z raziskavo smo želeli poudariti kompleksnost procesa soočanja mater z diagnozo otroka. S 
pridobljenimi informacijami želimo pomagati staršem, ki se bodo v bodoče soočali s tovrstnimi 
preizkušnjami. Pri starših in strokovnjakih želimo vzpodbuditi zavedanje, da so novorojenčki z 
DS najprej otroci, ki imajo povsem enake potrebe po ljubezni, varnosti in toplini kot ostali 
novorojenčki. Prav zato jih ne smemo obravnavati drugače, ampak jih moramo sprejeti in vpeti 
v vsakdanje življenje (Buckley, 2000; Vuković, Vrbič, Pucko in Marciuš, 2011).  



25 

 

Na osnovi analize rezultatov štirih intervjujev smo za matere, ki se jim je rodil otrok z DS, 
oblikovali smernice s predlogi in priporočili, ki lahko pripomorejo k izboljšanju podpore. Pri 
oblikovanju slednjih smo upoštevali osebna stališča in potrebe, ki so jih v tistem obdobju 
zaznavale intervjuvane matere.  

 

2.3.   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Kdaj in kako so matere izvedele za diagnozo otroka?  
2. Kakšne so bile prve reakcije mater ob sporočeni diagnozi? Kako so novico sporočile 

družini, prijateljem? 
3. Ali so imele možnost pogovora s strokovnjakom takrat, ko so ga potrebovale? Kateri 

strokovnjaki so jim pomagali?  
4. Koliko so o DS vedele pred rojstvom otroka z DS? 
5. Kako so matere doživljale celoten proces soočanja? Kdo jim je najbolj pomagal? 
6. Kakšna je bila vloga partnerja pri soočanju z otrokovo diagnozo? Ali so čutile, da 

so bolj obremenjene kot partner? 
7. Kaj so matere pogrešale v obdobju soočanja? 
8. Ali so bili njihovi otroci deležni zgodnje obravnave (medicinske, specialno-

pedagoške, terapevtske, logopedske …) in kako so bile z njo zadovoljne? Ali so kaj 
pogrešale?  

9. Ali so se po rojstvu otroka z DS pomembno spremenili odnosi med družinskimi 
člani ter družinskimi prijatelji?  
 

2.4.  RAZISKOVALNA METODA  
 

V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskovali s pomočjo kvalitativnega raziskovalnega 
pristopa. Podatke smo zbrali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga opravili z 
materami. Pri omenjenem intervjuju gre za vnaprej sestavljena bistvena vprašanja, ki so 
odprtega tipa in jih raziskovalec postavi vsakemu intervjuvancu, preostala vprašanja pa oblikuje 
tekom intervjuja (Sagadin, 1995, v Vogrinc, 2008).  Za opisano metodo smo se odločili, ker je 
bolj prožna oblika od drugih raziskovalnih metod. S tem pristopom smo dobili bolj celosten 
vpogled v doživljanje mater ob rojstvu otroka z DS.  

Intervju je bil sestavljen iz vnaprej oblikovanih vprašanj, ki smo jih v skladu z raziskovalnimi 
cilji oblikovali sami. Vprašanja smo postavili vsem štirim intervjuvankam.  

 

2.5.  VZOREC 
 

V vzorec raziskave so zajete štiri matere otroka z DS. Zaradi varovanja osebnih podatkov 
posameznic ne navajamo drugih podatkov, ki bi lahko razkrili njihovo identiteto. 
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2.6.  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Z materami, ki so sodelovale v raziskavi, smo prišli v stik preko metode snežene kepe. Ko smo 
dobili njihove kontakte, smo jim preko telefonskega klica in e-poštnega sporočila okvirno 
predstavili, kaj raziskujemo, in jih prosili za sodelovanje. Vse štiri matere so se takoj odzvale 
naši prošnji. Z vsako izmed njih smo se dogovorili za srečanje. Le-ta so potekala pri 
intervjuvankah doma, ena od mater pa je na vprašanja odgovorila preko e-pošte. Pogovore smo 
z dovoljenem intervjuvank snemali, posamezni intervjuji pa so trajali od 35–50 min. Ker gre za 
občutljivo temo, smo posebno pozornost namenili vzpostavljanju stika, poskrbeli smo za 
zaupen prostor ter anonimnost celotne družine. 

 Intervjuje smo izvedli v novembru in decembru 2017.  

 

2.7.  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Izhodišče analize so opravljeni intervjuji, ki smo jih opravili z materami otrok z DS. Intervjuje 
smo s pomočjo posnetka pogovora dobesedno prepisali in tako naredili transkript intervjuja. 
Odstranili smo večje slovnične napake, da je bilo besedilo lažje berljivo. Sledilo je večkratno 
branje besedila in določitev pomembnih delov; določitev enot kodiranja, nato je sledilo odprto 
kodiranje. Na podlagi kod prvega in drugega reda smo pridobili končne kategorije, ki so nam 
služile kot izhodišče za oblikovanje in interpretacijo intervjujev. Na koncu smo rezultate 
smiselno povezali s teoretičnim delom (Vogrinc, 2008).   

 

2.8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju naloge predstavljamo rezultate intervjujev s štirimi intervjuvankami, materami 
otrok z DS. Rezultate smo interpretirali s pomočjo literature, ki je predstavljena v teoretičnem 
delu naloge. Vsak intervju je predstavljen posebej, po interpretaciji posameznih intervjujev pa 
je preko raziskovalnih vprašanj predstavljeno še bistvo vseh štirih intervjujev. Kategorije, ki 
smo jih dobili z vsebinsko analizo intervjujev, so v besedilu označene s krepko pisavo. 

Pri vseh intervjuvankah smo se dotaknili enakih tem, postavljena so jim bila čim bolj enaka 
vprašanja, saj smo želeli ugotoviti, kako so podobne specifične situacije doživljale štiri različne 
matere otroka z DS. Želeli smo se čim bolj poglobljeno seznaniti z njihovim doživljanjem in 
procesom soočanja z rojstvom otroka z DS. 

V intervjujih smo izpustili vse podatke o materah, ki bi lahko razkrili njihovo identiteto, ohranili 
pa smo verodostojnost podatkov, ki so jih prispevale s svojimi odgovori.  
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I. INTERVJU  
 

Prva intervjuvanka je mati dveh otrok. Deklice z DS, ki je stara dve leti, ter nekaj let starejšega 
dečka. Za diagnozo DS svoje hčerke je izvedela po rojstvu. Mater smo zaradi varovanja osebnih 
podatkov v nadaljevanju poimenovali intervjuvanka A.  

Mati dvoletne hčerke z DS je na začetku intervjuja poudarila, da v nosečnosti ni vedela za 
diagnozo svoje deklice. Nosečnost je potekala brez večjih posebnosti. Opravila je tudi 
presejalni test nuhalne svetline, ki ni pokazal nepravilnosti, » […] rezultat je bil dober. Kar 
pozabljamo, da je test nuhalne svetline precej nezanesljiva metoda, ki odkrije samo približno 
80 % plodov z DS.« Intervjuvanka A je povedala, da je porod potekal lepo in hči je bila na 
pogled lep dojenček, »[…] bila je samo malo bolj mehka kot ostali dojenčki.« Do prihoda 
pediatrinje, ki je prišla šele naslednji dan, mati ni ničesar posumila. »Ves ta čas sem bila v 
prepričanju, da je vse ok. Potem je sledil šok.« Pediatrinja je ob pregledu otroka rekla, da jo 
skrbi.« Sem mislila, da bo rekla, da morda kolki niso v redu ali kaj takega. Pa je rekla, da sumi 
na kromosomsko nepravilnost.« Intervjuvanka A je mislila, da zagotovo ne gre za DS, saj so 
bili rezultati nuhalne svetline normalni, predvidevala je, da gre za kakšno drugo kromosomsko 
nepravilnost, pediatrinja pa je sumila prav DS. Čez nekaj časa se je pediatrinja skupaj z 
genetičarko vrnila k porodnici. Slednja je staršema razložila osnovne stvari o DS ter na deklici 
pokazala znake, ki so že na pogled kazali na omenjeno diagnozo (poševne oči, črta na dlani, 
hipotonija …). Zaradi fizičnega videza novorojenčka zdravniki že ob rojstvu pogosto sumijo, 
da ima otrok DS (de Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel in Weijerman, 2014).  

Prve reakcije ob sporočeni diagnozi so bile za mater zelo pretresljive, kar navaja tudi 
Cunningham (2016, str. 55), ki pravi: »Ko starši izvejo, da ima dojenček DS, je večina močno 
pretresenih.« Intervjuvanka A je povedala, da trenutka, ko je izvedela za hčerino diagnozo, ne 
bo nikoli pozabila, »[…] prav zažge se ti v spomin. Tla so se mi zamajala pod nogami in zdelo 
se mi je, da se to ne dogaja v resnici in se bom vsak hip prebudila iz sanj. Grozen občutek, 
dejansko se ti sesuje svet. Moja reakcija je bila najprej žalost in strah pred neznanim. Ker nisem 
poznala nobene osebe z DS in si nisem znala predstavljati, kaj bo to pomenilo za našo družino.« 
Intervjuvanka A je povedala, da so bili v porodnišnici zdravniki zelo prijazni in razumevajoči. 
Dali so jo v sobo, kjer je bila sama. Tam je lahko v miru premlevala celotno situacijo in jokala. 
Dobila je tudi brošuro Društva DS, niso pa ji ponudili psihološke pomoči.  

V nadaljevanju pogovora je intervjuvanka A povedala, da kar naenkrat ni bilo več otroka, ki ga 
je pričakovala 9 mesecev. Po rojstvu pride do izgubljene podobe pričakovanega otroka. 
Starši se v začetnem obdobju znajdejo v posebnem čustvenem stanju, za katerega je značilno 
predvsem žalovanje za podobo pričakovanega otroka (Pori, 2012b). Potrebno je sprejeti 
dejstvo, da je otrok drugačen, kot si mater želi in navsezadnje tudi celo nosečnost pričakuje. 
Tudi intervjuvanka A je to orisala z besedami »[…] moraš sprejeti dejstvo, da je ta otrok 
drugačen, kot si si predstavljal.« Intervjuvanka A je novico najprej sporočila svojemu možu, ki 
je takoj prišel v porodnišnico. Po njegovem prihodu sta v sobo prišli še pediatrinja in 
genetičarka, ki jima je poskušala čim več razložiti. Kasneje je poklicala svojo mamo in ostale 
ožje družinske člane ter jim sporočila novico o hčerini diagnozi. Prijateljem je poslala sms 
sporočilo, ker ji je bilo po telefonu težko govoriti o tem. Povedala je, da so bili prav tako kot 
ona šokirani, vendar so lepo sprejeli in so ji kasneje nudili veliko podporo in pomoč. 

O procesu sprejemanja drugačnosti otroka je intervjuvanka A povedala, da proces 
sprejemanja traja kar nekaj časa, da se resnično sprijazniš z novim stanjem. V porodnišnici je 
bila zelo žalostna in je veliko jokala. Povedala je, da je bila jezna na zdravnico, ki je opravila 
presejalni test nuhalne svetline, ker rezultat očitno ni bil pravilen. Meni, da je verjetno zaradi 
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tega šok ob rojstvu toliko večji, saj v nosečnosti odkljukaš vse možnosti, da bi bilo z otrokom 
lahko kaj narobe. Intervjuvanka A se zaveda, da tudi porod ni lahek in se lahko hitro kaj zaplete, 
vendar potem »[…] pa vse to lepo poteka in si hvaležen, da imaš v naročju krasnega dojenčka, 
za katerega pa se potem izkaže, da ni to, kar si pričakoval. To so izredno težki trenutki.« Brez 
podpore moža, družine in najtesnejših prijateljev, si ne zna predstavljati, kako bi vse to 
prebrodila. Proces premagovanja in soočanja staršev z otrokovo diagnozo je dolgoročen proces, 
ki je odvisen od individualnih okoliščin posameznega starša in družine. Poti in rešitve, ki jih 
starši iščejo, so zelo različne (Novljan, 2004). Proces učenja življenja z otrokom z MDR mora 
nujno potekati na več ravneh: v družini, okolju in celotni družbi (Pelicon, 1995, v Ivačič, 2005). 

Med pogovorom smo z intervjuvanko A prišli tudi do teme o pritisku in podpori okolice. 
Povedala je, da z drugačnim otrokom tudi sam postaneš drugačen. Pritiska okolice ni čutila, 
večina ljudi se je lepo odzvala. Meni, da je bolj kot pritiske iz okolice čutila pritiske v sebi, saj 
je imela na začetku občutek, da vsi strmijo vanjo, čeprav to sploh ni bilo res. »Težko je sprejeti, 
da si zdaj tudi ti sam drugačen, saj kar naenkrat postaneš tista mama otroka s posebnimi 
potrebami, ki si jo prej kdaj opazil in se ti je smilila, zato si se raje hitro obrnil stran. Ker misliš, 
da se tebi kaj takega že ne more zgoditi.« Intervjuvanka A meni, da je največji problem v tem, 
da ljudje premalo vedo o DS in enostavno ne znajo odreagirati in ne vedo, kaj bi ob srečanju 
vprašali mater. Meni, da je to nekaj najhujšega na svetu, saj bi se ljudje morali zavedati, da se 
da z zgodnjo obravnavo in z ustreznimi spodbudami pri razvoju otroka marsikaj doseči. »Drugi 
pa spet gredo v drugo skrajnost in ti hočejo olajšati situacijo in se delajo, kot da to sploh ni nič 
takega in pravzaprav omalovažujejo celotno zadevo.« Cunningahm (2016) poudarja, da je 
sporočanje novice o DS drugim zelo težka naloga. Starši s tem pogosto odlašajo, saj jim je težko 
ponovno podoživljati vse občutke, ki so se jim pojavili, ko so sami izvedeli za diagnozo svojega 
otroka. Pravi, da je način sporočanja pomemben, saj bodo prijatelji, sorodniki in ostali prevzeli 
način sporočanja staršev in ga bodo razumeli kot namig, kako naj sami govorijo o tem. 

Povezovanje z drugimi starši je bilo intervjuvanki A v veliko pomoč pri soočanju z dogodki, 
ki so jo doleteli. Takoj ko je izvedela za diagnozo, je pomislila, da želi čim prej spoznati koga, 
ki je bil v enaki oziroma podobni situaciji. »Da iz prve roke izvem vse in predvsem, da spoznam 
kakšnega otroka z DS. Prej sem samo na hitro kdaj koga opazila, nisem pa osebno poznala 
nikogar z DS.« Kmalu je s pomočjo znancev prišla v stik z družino, ki ima otroka z DS in živi 
blizu njihove družine. Njihova zgodba je bila zelo podobna njeni, zato so se hitro zbližali, kar 
ji je pri sprejemanju zelo koristilo. Intervjuvanka A ocenjuje, da je s pogovori z ostalimi starši 
največ pridobila. Ogromno ji je pomenilo, da je iz prve roke izvedela, kaj je za otroka 
pomembno, na kaj se je potrebno osredotočiti ter kje iskati najustreznejšo pomoč. Pri nas od 
leta 2013 deluje Društvo Downov sindrom Slovenija (pred tem je od leta 1997 delovalo kot 
Sekcija pri društvu Sožitje-Ljubljana). V društvu se zavzemajo za to, da bi bili ljudje z DS in 
njihove družine od rojstva dalje deležni ustrezne strokovne in človeško tople oskrbe, podpore 
in pomoči, kadar jo potrebujejo (Downov sindrom Slovenija, b. d.).   

Ko je bila deklica stara en mesec, jo je intervjuvanka A peljala v razvojno ambulanto. Pogovor 
z zdravnico ji je zelo koristil in jo potolažil. Dobila je občutek, da bo vse v redu. Takrat je bila 
deklica napotena tudi na fizioterapijo in delovno terapijo. Stvari so se začele pomikati naprej, 
starša sta čutila, da delata v dobro otroka, mu z vsemi terapijami pomagata, da se razvija in bo 
lahko dosegel svoje potenciale.  
Pred rojstvom svoje deklice z DS je o tem vedela zelo malo. Po vizualnih značilnostih je 
prepoznala osebo z DS, če jo je srečala, vedela je tudi to, da gre za motnjo v duševnem razvoju. 
Po rojstvu svojega otroka z DS je največ informacij poiskala na svetovnem spletu, prebrala pa 
je tudi nekaj knjig.  
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Pueschel (1983, v Trtnik, 2007) soočanje staršev z diagnozo otroka označi kot psihološko 
prilagajanje na stresno okoliščino, ki zahteva velik napor. Prilagajanje in čustveni odzivi si 
sledijo v zaporednih stopnjah: sprva se pojavi začetna čustvena nestabilnost; sledi iskanje 
pomoči; konča pa se z zrelo adaptacijo, ko so se starši pripravljeni soočiti z realnim stanjem in 
stres ne obvladuje več njihovega življenja. Proces soočanja z diagnozo otroka je pri 
intervjuvanki A trajal dolgo časa. Na začetku je bil prisoten velik šok in […]»strašna žalost. 
Spomnim se, kako hudo mi je bilo vsako jutro, ko se zbudiš in se spomniš, kaj te je doletelo.  
Potem pa sčasoma sprejmeš to novo realnost in postane lažje.« V tem obdobju je intervjuvanki 
A najbolj pomagal pogovor z možem in prijateljicami, veliko podporo je dobivala tudi od 
drugih staršev otrok z DS. Zanjo je bilo to obdobje zelo stresno. Potrebno je bilo uskladiti 
družinsko življenje z dodatno skrbjo za otroka z DS ter poskrbeti še za starejšega otroka. 
Obremenjevala jo je žalost, ni želela, da bi jo starejši otrok videl žalostno in objokano. Vse to 
je želela predelati sama in skrbi ni hotela prenašati še nanj. Bilo je zelo težko; takrat je tudi huje 
zbolela in pristala v bolnišnici. Njen mož se je z diagnozo otroka soočil na bolj »moški« način. 
Zelo hitro se je sprijaznil in se odločil, da bo iz tega nastalo nekaj dobrega. Ženi je bil v veliko 
oporo in ji je pomagal, kadar jo je preplavila žalost. Ko sta se kasneje pogovarjala o tem, ji je 
povedal, da je takrat čutil, da je čisto sesuta in si zato ni dovolil, da bi bil dolgo časa žalosten. 
Raziskave kažejo, da matere doživljajo višjo raven stresa kakor očetje otrok s posebnimi 
potrebami (Beckman, 1983, v Ivačič, 2005). K. Wall (2006) navaja, da se starši ob rojstvu 
otroka s posebnimi potrebami srečajo z občutki žalosti in izgube.  

Starša sta skozi celoten proces postala globoko povezana, menita, da samo onadva vesta, skozi 
kakšne preizkušnje sta šla.  

Mnogi avtorji navajajo, da gredo starši otrok z razvojnimi težavami v procesu soočanja z 
diagnozo otroka skozi različne stopnje prilagajanja na dane življenjske okoliščine (šok, 
zanikanje, žalovanje …). Intervjuvanko A smo vprašali, če je posamezne faze doživljala tudi 
sama. Povedala je, da je o teh fazah soočanja takrat brala in razmišljala. Zanikanja ni 
doživljala, saj je po pogovoru z zdravniki v porodnišnici ugotovila, da ima njena hči res DS. 
Najintenzivneje je doživljala fazo žalovanja. Bila je zelo žalostna, da deklice, ki si jo je 
predstavljala, pravzaprav ni. Zdelo se ji je, da je izgubila otroka. V fazi žalovanja se je večkrat 
spraševala, kakšna bi bila videti njena hči brez dodatnega kromosoma. Tako se je ves čas 
trpinčila in se vrtela v začaranem krogu žalovanja, ki se je končalo s tem, da je brala literaturo 
o DS in ugotovila ključne stvari v zvezi z nastankom DS. V večini primerov DS gre za 
nepravilno delitev jajčeca pred oploditvijo, saj se pri delitvi starševske dedne zasnove en par 
kromosomov ni razdelil, zato sta se v starševski izvorni celici znašla dva kromosoma in ne eden, 
kot bi se moral. Vzrok za to delitev ni znan (Cunningham, 1999;  Halder, 2009). Ko je sprejela 
dejstvo, da deklice brez dodatnega kromosoma nikoli ni bilo, ji je bilo veliko lažje. Spremembe, 
ki jih je prinesla hči v njeno življenje, so kljub začetnemu šoku in žalosti pozitivne. Ko je to 
obdobje minilo, je življenje za celotno družino postalo lažje, spet je teklo dalje tako kot pred 
rojstvom deklice z DS. Postala je hvaležna za to, kar ima, veliko bolj ceni pomembne stvari v 
življenju, malenkosti je ne obremenjujejo več. Pozabila je na to, kar mislijo drugi, in polno živi 
svoje življenje.  

Z intervjuvankami smo se pogovarjali tudi o zgodnji obravnavi. Intervjuvanka A pravi, da je 
zgodnja obravnava zelo splošen pojem, ki se v Sloveniji nanaša predvsem na razvojno 
ambulanto. Poudarila je, da pri nas ni sistemsko urejena in da morajo starši sami veliko 
poizvedovati ter si dodatne terapije priboriti sami. Pogreša strokovnjaka, ki bi vodil razvoj njene 
hčerke, bi ji dal vpogled v prihodnost oziroma v obdobja, ki bodo sledila pri razvoju, ter nasvete, 
kaj je takrat priporočljivo storiti. Kritična je glede različnih medicinskih pogledov, ki med seboj 
niso povezani. Razvojni zdravnik otroka napoti na terapije, starš pa mora sam usklajevati 
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preglede, terapije ipd. Za terapije, ki otroku z DS pripadajo, se je morala velikokrat boriti. 
Včasih zaradi prezasedenosti strokovnjakov v zdravstvenem domu, včasih pa zaradi 
nasprotujočih si mnenj med starši in strokovnjaki. Čeprav si tako starši kot tudi strokovnjaki 
prizadevajo delati v dobro posameznega otroka, pogosto med njimi prihaja do nesporazumov. 
Le-ti pa izhajajo iz različnosti njihovih vlog (Kodrič, 2012). Intervjuvanka A je podala primer 
s fizioterapijo in logopedom […]« npr. s fizioterapijo končajo, ko otrok shodi, čeprav bi zaradi 
ohlapnih mišic potreboval terapije še naprej, da se prepreči nepravilen položaj nogic ali težave 
s sklepi. Tudi logopeda težko dobiš pred 2. letom, ker pač menijo, da prej še ni potrebno, ker 
otroci z DS itak kasneje spregovorijo.« V Sloveniji zgodnjo obravnavo otrok z motnjami v 
razvoju ureja le Zakon o zdravstvenem varstvu, ki pa ne določa natančno, kaj obravnava 
zajema, kako je organizirana in dostopna. V praksi večinoma te pomoči izvajajo zdravstveni 
domovi oziroma razvojne ambulante. V zvezi Sonček navajajo 3 najpomembnejše 
pomanjkljivosti zgodnje obravnave; ni enakomerno porazdeljena, ni dostopna vsem, ki bi jo 
potrebovali, in ni urejena v sistem. Na sistemski ravni so pri nas zasnovane nekatere dejavnosti, 
ki so povezane z zgodnjo obravnavo, npr. razvojni oddelki v vrtcih, dodatna strokovna pomoč 
v rednih oddelkih vrtcev, razvojne ambulante, centri za duševno zdravje, vzpostavljeni so centri 
zgodnje obravnave v organizaciji Društva Downov sindrom Slovenije, projektne dejavnosti 
zgodnje obravnave nekaterih nevladnih organizacij itd. Navedene sistemske rešitve niso 
zadostne in niso dovolj učinkovite za kakovostno zgodnjo obravnavo otrok, ki jo potrebujejo 
(Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016). V letu 2017 je bil sprejet nov zakon, Zakon o 
celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), s katerim se 
ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v 
predšolskem obdobju. Zakon se začne uporabljati 1.1.2019 (ZOPOPP, 2017). Na Gorenjskem 
trenutno poteka projekt Razvojna interdisciplinarna podpora otrokom Gorenjske (RIPO 
Gorenjska), ki predstavlja model celostne zgodnje interdisciplinarne obravnave otrok s 
posebnimi potrebami na območju zahodne kohezijske regije. Vanj je vključenih 18 občin, izvaja 
pa ga Razvojna ambulanta Kranj skupaj s Kranjskimi vrtci.  Cilj projekta je vzpostaviti 
povezavo med razvojnimi ambulantami in vrtci, kar bo omogočilo večjo inkluzijo in 
fleksibilnost nudenja zgodnje obravnave otrokom s posebnimi potrebami v predšolskem 
obdobju (Projekt RIPO GORENJSKA, b. d.). 

Na koncu pogovora smo intervjuvanko A vprašali še o tem, kakšni so njeni občutki danes in 
kako je zadovoljna z razvojem in napredkom njene hčerke. V pogovoru je bilo moč začutiti nov 
pogled na življenje. Povedala je, da je danes srečna, da je tako, kot je, in je s svojim življenjem 
zadovoljna. Hvaležna je za to, da sta njena otroka zdrava, predvsem pa za to, da hči lepo 
napreduje. Kot starš ima včasih občutek, da bi lahko naredila in ji omogočila še kakšno terapijo 
več, zato ji poskuša nuditi največ, kar lahko. Vesela je vsakega novega mejnika, ki ga doseže. 
S prihodnostjo družine, predvsem pa otroka, se ne obremenjuje več, saj so jo izkušnje naučile, 
da nihče ne more vedeti, kaj bo prinesla prihodnost, zato se ukvarja s sedanjostjo. Na splošno 
je zelo pozitivna. Življenje z otrokom z DS staršem prinaša mešanico težav in razočaranj, hkrati 
pa tudi veliko zadovoljstva in sreče. Raziskave kažejo, da pozitivni vidiki življenja z otrokom 
z DS prispevajo k večji zmožnosti obvladovanja težav, s katerimi se soočajo starši odraščajočih 
otrok z DS. V raziskavah so starši poročali o povečanih občutkih moči, osebni rasti ter 
prerazporeditvi prednostnih nalog, kar pripisujejo svojim izkušnjam starševstva otroku s 
posebnimi potrebami (Poehlmann, Clements, Abbeduto in Farsad, 2005; Hastings in Taunt, 
2002, v Cuskelly, Hauser-Cram in Van Riper, 2008). 

Za konec je intervjuvanka A povedala, da bi bilo za vse bolje, če otrok s posebnimi potrebami 
ne bi usmerjali v posebne šole in zavode, temveč bi jih čim bolj vključevali v vsakdanje, 
»normalno« okolje. Tako bi bili ljudje veliko več v stiku z drugačnostjo in ne bi bil več takšen 
šok, ko se v družino rodi otrok s posebnimi potrebami. Marsikdo namreč skoraj ničesar ne ve o 
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DS in intervjuvanka A mora vedno znova razlagati, kaj to sploh je, da v bistvu ni tako hudo, 
kot se zdi, ter da se je v primerjavi s preteklostjo že ogromno spremenilo. Otroci z ustrezno 
pomočjo lahko razvijajo svoje potenciale in se tako uspešno vključujejo v okolje. Treba je delati 
na tem, da bo tudi družba to sprejemala.  

 

II. INTERVJU 
 

Druga intervjuvanka je mati treh otrok. Njen deček z DS je star tri leta in je najmlajši otrok. 
Mater smo poimenovali intervjuvanka B.   

Za diagnozo svojega otroka je izvedela po njegovem rojstvu. Tudi ona je opravila presejalni 
test nuhalne svetline, ki ni pokazal posebnosti oziroma povečanega tveganja, zato je bila 
diagnoza DS veliko presenečenje in predvsem velik šok. Za diagnozo DS oziroma sum nanj ji 
je povedala porodničarka na jutranji viziti. Kmalu zatem so jo odpeljali v posebno sobo, kamor 
sta prišli še ginekologinja in pediatrinja. Tam je izvedela, da strokovnjaki sumijo, da ima sin 
DS, vendar je bilo treba izvesti krvno sliko oziroma kariotip in počakati na rezultate, ki bodo 
potrdili ali ovrgli sum. Diagnozo zdravniki potrdijo s krvno preiskavo (Halder, 2009). 
Intervjuvanka B je v prvem trenutku vse to zanikala, saj je svojega otroka vendar videla. Bila 
je prepričana, da je z njim vse v redu.  

Prva reakcija ob sporočeni diagnozi je bil šok. »Bila sem v šoku. Novice nisem mogla sprejeti. 
Ustavil se mi je svet.« Šok je pri vsakem človeku normalen odziv na neprijeten dogodek. Je 
psihološka reakcija, ki človeka varuje, da nekatera doživetja premaga na različne načine. 
Predvsem matere v tem obdobju ne morejo obvladovati svojih čustev in vedenja, prevevajo jih 
neprijetni občutki, kot so strah, zmedenost, nemoč, osamljenost, občutek krivde, sramu in jeze 
(Novljan, 2004). Tudi intervjuvanka B je omenila, da jo je bilo sprva strah, saj ni vedela, kaj 
naj pričakuje. O DS pred rojstvom svojega otroka ni vedela nič, v njenem okolju ni poznala 
nobene osebe, ki bi imela DS. »Ravno zaradi tega je bila novica tako strašljiva.« Prve  
informacije o DS je poiskala na spletu. Prvi tedni so bili zanjo zelo težki. Starši v tem obdobju 
veliko berejo in na različne načine iščejo zanesljive informacije. Te jih navdajo z občutkom 
kontrole, saj se bolje podučijo in lažje razumejo posebnosti razvoja svojega otroka (Dodič, 
2016).  

Za sum na diagnozo DS je naprej povedala svojemu možu, kmalu pa tudi trem zelo dobrim 
prijateljicam. Mož je diagnozo hitro sprejel in je želel, da družina iz tega ne dela prevelike 
drame. Sin je najprej otrok, dojenček, prav tako kot vsak drug. Mož je bil odločen, da si ljudje 
zaradi diagnoze njegovega otroka ne bodo že vnaprej ustvarjali predsodkov, zato sta se z ženo 
odločila, da bodo večini prijateljev in sorodnikov povedali za DS takrat, ko bodo prišli na obisk, 
ko bodo otroka videli in spoznali. Intervjuvanka B meni, da sta se odločila prav in da so vsi 
odreagirali zelo razumevajoče, predvsem pa so ju zelo spodbujali in podpirali. Okolica ji je 
vedno nudila podporo. Meni, da otroka nihče ni dojemal kot drugačnega. Bil je dojenček kot 
vsak drug, ni imel dodatnih zdravstvenih težav ali zapletov. Meni, da je okolica tudi zaradi tega 
odreagirala spodbudno in razumevajoče, saj so videli, da pravzaprav nič ne poteka drugače, kot 
če otrok ne bi imel dodatnega kromosoma.  

Celoten proces soočanja oziroma sprejemanja drugačnosti otroka je bil za intervjuvanko B 
izjemno stresen. »Bila sem kot v nekem transu. Šok je trajal dolgo časa.« Ves čas je razmišljala 
o tem, česa vse njen otrok ne bo zmogel. V skoraj vsaki stvari je videla oviro. »Npr. ko so otroci 
na igrišču igrali košarko, sem razmišljala, da moj otrok pa tega ne bo mogel.« Vse ovire, ki jih 
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je sprva videla, pripisuje svoji nevednosti. Danes se zaveda, da so tudi otroci z DS marsičesa 
zmožni, potrebujejo le malo več spodbude in pomoči pri usvajanju raznih spretnosti. V času 
soočanja je doživljala velik strah. Predvsem se je bala prihodnosti, saj je bilo vse neznano. 
Skrbelo jo je, da nič več ne bo tako, kot je bilo pred rojstvom sina z DS. »Strah me je bilo, da 
nismo več »normalna« družina.« V prvem obdobju po začetnem šoku (obdobje vrednostne 
krize) se pojavijo tudi različni strahovi; strah in skrbi, kako bo otrok odraščal, odnos okolice do 
otroka ipd. Starši se obremenjujejo predvsem s tem, kako se bo okolje odzvalo na njihovega 
otroka. Porajajo se strahovi glede nadaljnjega življenja z otrokom, glede potrebne nege, pomoči 
in terapij, ki jih bo otrok potreboval. Anksioznost s strani staršev je tesno povezana s poskusom 
uravnoteženja lastnega družinskega življenja z odgovornostjo do drugih (Trtnik, 2007).  

V procesu soočanja je veliko razmišljala in ugotovila, da bi ji zelo pomagalo, če bi bila sama o 
DS bolj informirana. Zdi se ji, da tudi okolica dandanes zelo malo ve o tem in zato ob stiku z 
otrokom ne zna odreagirati. Meni, da bi imela manj strahov pred prihodnostjo, če bi o DS vedela 
kaj več. Motilo jo je tudi to, da je ljudem ves čas morala razlagati, kaj DS sploh je. »Če bi bilo 
več informacij o DS in posebnih potrebah na splošno, bi ljudje imeli manj predsodkov in 
strahov. Podpora in implementacija vključevanja na vseh področjih je ključnega pomena.«  

Meni, da je šla skozi faze soočanja z rojstvom otroka s posebnimi potrebami. Diagnoze ni 
nikoli zanikala, je bila pa […] »vsekakor dolgo v šoku.« Dolgo časa je žalovala in pa mnogo 
prejokala. Meni, da se je vseh faz zavedala. Na tem mestu je še poudarila, da je se kar nekaj 
časa izogibala kontaktu z Društvom za DS, saj ni želela spadati zraven. V procesu soočanja je 
imel najpomembnejšo vlogo njen mož, ki jo je najbolj podpiral in jo »držal pokonci«. Z možem 
sta sicer zelo povezana in na njun odnos otrok ni vplival, je pa soočanje z diagnozo na plan 
prineslo zelo globoke teme, o katerih sta se s parterjem ogromno pogovarjala. Na vprašanje, ali 
je bila bolj obremenjena kot partner, je odgovorila, da je čutila ravno obratno. V prvih tednih je 
imel ogromno dela in je bil zelo obremenjen. Prvih 14 dni, ko sta bila s sinom v porodnišnici, 
je hodil v službo, sam skrbel za starejša otroka, hodil na obiske v porodnišnico itd.  

Intervjuvanka B je bila v porodnišnici deležna različne pomoči strokovnjakov. Najprej se je 
pogovorila s pediatrinjo in ginekologinjo. K njej je v prvih dneh prišla psihologinja, s katero se 
je pogovarjala o občutkih, ki jo prevevajo. Povedala je, da se med pogovorom nista »ujeli« in 
da ni čutila njene globje prisotnosti, zato ji ta pogovor ni preveč pomagal. Bolj je bila 
zadovoljna z odnosom medicinskih sester. V porodnišnici sta bila skupaj s sinom 14 dni, saj je 
deček potreboval dodaten kisik. V tem obdobju je pri sestrah, si so bile zelo prijazne in sočutne, 
iskala pogovor in vzpodbudne besede. Zelo so jo vzpodbujale in ji pomagale z odgovori na 
najrazličnejša vprašanja, ki so ji takrat rojila po glavi. Kasneje je bil za njo zelo dobrodošel 
pogovor s pediatrinjo, ki ima tudi sama otroka s posebnimi potrebami. Dala ji je veliko koristnih 
informacij, predvsem pa moči in vzpodbude. Prijazna, razumevajoča in dostopna je bila tudi 
razvojna pediatrinja, s katero še vedno sodeluje. Menimo, da lahko strokovnjaki s svojim 
empatičnim odzivanjem na potrebe staršev v različnih obdobjih razvoja njihovega otroka 
pripomorejo k lažjim in učinkovitim soočanjem v dani situaciji. J. Kodrič (2012) poudarja, da 
je poznavanje potreb staršev ter njihovih čustvenih odzivov pomembna vrlina strokovnjakov, 
ki se ukvarjajo s problematiko otrok s posebnimi potrebami. Pomembna pa je tudi za tiste, ki 
staršem pomagajo pri prilagajanju na spremenjene življenjske razmere. Za uspešno sodelovanje 
med starši in strokovnjaki pa sta ključni spretnosti učinkovita komunikacija in empatičnost 
strokovnjakov ob soočanju z raznolikimi čustvenimi odzivi staršev. 

Povezovanje z drugimi starši otroka z DS je bilo tudi za intervjuvanko B eno izmed 
pomembnejših korakov, ki jih je storila kmalu po rojstvu a otroka z DS. Eno od mamic je 
poklicala že iz porodnišnice, vendar je bila njena zgodba drugačna, saj je za diagnozo izvedela 
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šele pri otrokovih 6 mesecih, takrat pa je bil otrok star že 7 let. Intervjuvanka B meni, da bi ji 
takrat bolj pomagal pogovor z mamico mlajšega otroka, saj bi se lažje poistovetila z njo. Ko je 
bil sin intervjuvanke B star tri mesece, se je vključila v društvo za DS in spoznala skupino 
mamic z dojenčki. V tistem obdobju so se nato redno dobivale, kar je bilo zanjo izredno 
sproščujoče. Med sabo so se ogromno pogovarjale, si dajale nasvete in spodbude. Videla je, da 
so skupaj v podobni situaciji in je tako veliko lažje sprejemala in doživljala celoten proces 
soočanja. M. De Reya in K. Vadnal (2012) poudarjata, da je za čim bolj normalno 
funkcioniranje družine otroka z DS potrebna podpora socialne mreže, ki si jo večina staršev 
otroka z DS zgradi s pomočjo lokalnih društev Sožitje, kjer starši lahko dobijo veliko podpore, 
ki jo v različnih obdobjih odraščanja otroka potrebujejo.  

Sin intervjuvanke B je bil in je še vedno deležen zgodnje obravnave. S terapijami, ki jih je 
deležen, je zadovoljna. Na začetku ji je bilo pomembno predvsem to, da je bilo čim več 
obravnav v času porodniškega dopusta, ko je bila z otrokom doma in je imela dovolj časa, da 
ga je peljala na vse terapije, na katere je bil napoten. Sedaj je vse skupaj malo težje oziroma je 
za vse potrebno več organizacije obeh staršev. V začetnem obdobju po rojstvu otroka je 
pogrešala več informacij o terapijah, obravnavah, ki obstajajo. Meni, da ji strokovnjaki niso 
nudili dovolj informacij. Zgodnja obravnava se ji ne zdi dovolj dobro urejena, predvsem pa na 
voljo ni dovolj strokovnjakov za delo z otroki z razvojnimi primanjkljaji, kar pomeni, da otrok 
pride premalokrat na vrsto. Tega se zavedajo tudi terapevti. Nemalokrat so v stiski, saj ob 
velikem številu otrok in njihovih različnih primanjkljajih težko določijo, koga naročiti 
pogosteje. Pričakovanja staršev so visoka, prav tako pa tudi strokovne zahteve. Ob hitrem 
razvoju otroka v prvem letu je to pomembna pomanjkljivost slovenskega zdravstva (Šoln 
Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016). 

Intervjuvanka B je na koncu še enkrat poudarila, da je pomembno, da se starši otrok s posebnimi 
potrebami med seboj povezujejo in si pomagajo z informacijami, ki jih imajo. »Največ koristnih 
informacij sem namreč dobila prav od ostalih mamic otrok s posebnimi potrebami.« Starši 
otrok, ki imajo podobne težave, se med seboj pogosto povezujejo. So namreč zelo dober vir 
informacij o tem, kakšne terapije so že preizkusili, kaj je delovalo, kaj otroku še pripada, kako 
se je na trenutno situacijo najlažje prilagoditi ipd. Vseeno pa se morajo zavedati, da je vsak 
otrok individuum, zato ga v vsem ne gre primerjati z drugimi (Dodič, 2016).  

Spremembe, ki jih je v družino prinesel sin, niso bile velike. Kot družina so kmalu ugotovili, 
da so bile takšne, kot bi jih prinesel vsak novorojenček in nov član družine. Otrok je sicer imel 
več pregledov in obiskov različnih terapevtov, sicer pa je bil povsem običajen dojenček. 
Dodatnih pregledov in terapij intervjuvanka B ni čutila kot napor ali preveliko obveznost. 
»Dopoldan, ko sva bila z otrokom sama, sva šla enkrat na sprehod, drugič pa na fizioterapijo.«  

Odnosi med sorodniki in bližnjimi prijatelji se po rojstvu otroka niso spremenili. Vsi so ga 
sprejeli kot del družine.  

Na koncu intervjuja je intervjuvanka B povedala, da je danes pomirjena. Zadovoljna je z 
napredkom, ki ga kaže njen otrok, še vedno pa občasno išče različne informacije in spremlja 
razne forume. Kadar prebere kakšno izkušnjo staršev, ki ni ravno vzpodbudna, je vznemirjena 
in jo ponovno začne skrbeti. Takrat se poskuša pomiriti z mislijo, da je vsak otrok individuum 
in da izkušnja nekoga drugega ne bo nujno njena. Vsak otrok ima namreč svojo pot in svoj cilj. 
Nestrokovno podprti forumi pogosto prestrašijo starše (Dodič, 2016).  

Na vprašanje, če jo skrbi za prihodnost otroka, je pritrdila. »Še posebej, ko berem, kako je to 
urejeno v tujini, kako drugače gledajo na inkluzijo in samostojnost oseb s posebnimi potrebami. 
Hkrati pa upam, da se bo do takrat, ko bo moj otrok odrasel, še marsikaj spremenilo.« Musek 
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(2010) pravi, da je upanje izjemno pomembna kategorija posameznikovega doživljanja sveta. 
Poudarjajo jo mnogi misleci, filozofi in verski vodje. Upanje lahko opredelimo kot slutenje, 
želje, pričakovanje možnosti, da bo posameznik dosegel neko rešitev oziroma izboljšanje. 
Upanje je kognitivna naravnanost, ki jo sestavljata k cilju usmerjena odločenost in načrtovanje 
poti za doseganje cilja, ima pa tri značilnosti; ciljno orientirano mišljenje in delovanje, 
občutenje, da so poti doseganja ciljev možne, ter občutje, da smo sami zmožni ubrati poti.  

 

III. INTERVJU 
 

Tretja intervjuvanka je mati treh otrok; deklice z DS, ki je stara 8 let, ter še dveh starejših otrok. 
Mater smo poimenovali intervjuvanka C.  

Intervjuvanka C je za diagnozo svoje hčerke izvedela po njenem rojstvu. Za presejalni test 
nuhalne svetline se ni odločila. Pregled je v Sloveniji prostovoljen in samoplačniški (nuhalna 
svetlina, b. d.). Način sporočanja diagnoze njenega otroka je bil neustrezen. V porodnišnici ji 
nihče ni povedal, kaj se dogaja. »Rekli so mi samo, da je nekaj hudo narobe.« Sama pri otroku 
ni opazila nobenih posebnosti, hči se ji je na pogled zdela običajna novorojenka. Ko je 
medicinsko osebje posumilo, da gre pri deklici za DS, je kar naenkrat občutila preobrat pri 
odnosu medicinskih sester do nje in njenega otroka. Za diagnozo je nato izvedela šele čez nekaj 
dni. Ves ta čas ji nihče ni povedal, za kaj gre. »Ob vseh hormonih, ki se ob porodu sprostijo, so 
bili ti dnevi nekaj najbolj groznega, kar sem doživela.« Sama meni, da je medicinsko osebje 
ravnalo neustrezno in ji s tem povzročalo velike muke v prvih dneh po porodu. Poudarila je, da 
je hvaležna za popolno podporo prijateljice in moža, ki sta ji v teh najhujših dneh stala ob strani 
in ji nudila največjo oporo in pomoč. Na medicinsko osebje se namreč ni mogla zanesti.  

Da ima deklica DS, sta domačim in prijateljem povedala po nekaj dneh, ko sta sploh dokončno 
izvedela, za kaj gre. Intervjuvanka C je čutila veliko podporo moža in celotne družine, prav 
tako so jih podpirali tudi bližnji prijatelji, ki so se trudili pomagati po svojih najboljših močeh. 
Pritisk je čutila predvsem od strokovnih delavcev. Razen pediatrinje, ki je bila zelo prijazna in 
sočutna, je imela občutek, da vsi ostali strokovnjaki pritiskajo nanjo.  

O povezovanju z drugimi starši je intervjuvanka C povedala, da so stik z njimi navezali 
počasi, po več kot enem letu. Najprej so kot družina želeli vse skupaj predelati sami. Predvsem 
so bili v stiku z eno družino, ki ima otroka z DS, s katero se še vedno občasno srečujejo. Z 
Društvom za DS se ni povezala, saj ni čutila potrebe po tem. Na začetku sta z možem sama 
želela vse skupaj predelati, kasneje pa so spoznali omenjeno družino, s katero so si izmenjevali 
pomembne informacije. Priložnost za stik z družinami, ki so doživele podobno situacijo, je v 
večini primerov staršem lahko v veliko pomoč (de Groot-van der Mooren idr., 2014). 

V porodnišnici intervjuvanki C niso nudili psihološke pomoči. Niso ji ponudili niti možnosti 
pogovora s strokovnjakom. Do strokovnih delavcev je intervjuvanka C zelo kritična. […]« Še 
za diagnozo so rabili dolgo, da so nama z možem sploh povedali.« Različnih mnenj ni iskala, 
saj je krvna analiza kmalu po razjasnitvi suma zdravnikov potrdila diagnozo.  

O DS je pred rojstvom svoje hčere vedela samo osnovne stvari. Informacije je po porodu iskala 
v knjigah, ampak samo na začetku, prvih nekaj tednov. Poudarila je, da je bilo po začetnem 
šoku treba začeti živeti.  

Proces soočanja staršev je psihološko prilagajanje na stresno okoliščino, ki od njih zahteva 
velik napor (Pueschel 1983, v Trtnik, 2007). Celoten proces je bil za intervjuvanko C zelo težak. 
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Potrebovala je kar nekaj časa, da je odmislila vse negativne stvari, ki so se ji zgodile v 
porodnišnici po rojstvu hčerke. Sprva je bilo zelo težko. Povedala je, da je najprej morala dojeti, 
da je to otrok kot vsak drug in da jo le-ta zelo potrebuje. Po porodu je veliko razmišljala in 
iskala razne informacije o DS, iskala je predvsem odgovore na svoja vprašanja. Pravi, da je ob 
vsem tem razmišljanju dojela, da jih ne bo nikoli dobila. »To se mi je pač zgodilo, morali smo 
živeti naprej.« Ko je vse skupaj nekako premlela in odmislila negativne izkušnje iz 
porodnišnice, so začeli kot družina normalno funkcionirati. V procesu soočanja ji je najbolj 
pomagal mož, skupaj sta šla čez vse to. Pravi, da jo samo on razume in ve, kaj vse sta morala 
doživeti, da sta sprejela situacijo in začela živeti običajno življenje. V tem obdobju je najbolj 
pogrešala prijaznost in sočutje strokovnih delavcev. »Samo to sem takrat rabila, ker sem bila 
zmedena, v šoku. Pa tega nisem dobila oziroma sem bila zelo razočarana nad medicinskim 
osebjem.« Strokovni delavci, ki delajo v porodnišnici in se srečujejo s podajanjem diagnoze o 
otroku, bi se morali zavedati, da so matere takrat izredno krhke in občutljive. Odnos 
strokovnjakov, ki ni ustrezen, jim lahko povzroča še dodatne strahove in bolečine (Pori, 2012a). 

Odnosi med družinskimi člani in ožjimi prijatelji se po rojstvu otroka niso spremenili.  

V začetnem obdobju po rojstvu otroka z DS je intervjuvanko C spremljal tudi stres. Raziskave 
kažejo, da so starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, bolj izpostavljeni stresnim 
položajem kot ostali starši (Beckman, 1991, v Novljan, 2004; Di Giulio, Dimiter in Jaschinski, 
2014). Povedala je, da so bili prvi tedni za celotno družino zelo stresni, saj so se še privajali 
drug na drugega. Ko je sprejela dejstvo, da jo otrok zaradi svojih posebnosti toliko boj 
potrebuje, pa stres ni bil več toliko prisoten, saj se je osredotočila na otroka. Omenila je, da je 
bila pred obiskom strokovnjakov zelo nervozna in takrat je bil kakšen dan bolj stresen, običajno 
življenje pa je potekalo normalno in brez večjih stresnih situacij. Sklepamo, da je obisk 
strokovnjakov tako intenzivno doživljala zaradi negativnih izkušenj iz porodnišnice in se je 
bala novih razočaranj. B. D. Jurišić (2008) meni, da so starši ob rojstvu otroka z DS obremenjeni 
predvsem z informacijami, ki so povezane z diagnozo otroka, na vse skupaj pa vpliva tudi 
vedenje bližnje okolice.  

Intervjuvanka C meni, da sta bila s partnerjem na začetku oba zelo obremenjena, čez vse sta šla 
skupaj, pri vsem ji je zelo pomagal in jo predvsem čustveno podpiral. Najhuje ji je bilo v 
porodnišnici, ko je bila sama. »Doma je potem drugače in mi je bilo že samo zato, ker sva bila 
skupaj v vsem, lažje.« Posameznikovo obnašanje v stresni situaciji je odvisno od tega, kako jo 
zazna; kot škodo ali kot izziv. Soočanje je uspešno, kadar je čim bolj usmerjeno k premagovanju 
problema, manj uspešno pa, kadar prevladuje čustvena napetost in se usmerimo k neposredni 
razbremenitvi le-te (Musek, 2010).  

O fazah soočanja je nekaj malega prebrala, vendar o njih ni nikoli razmišljala. »Vsak dan znova 
je namreč treba sprejemati, da je hči drugačna. Se pa trudim razmišljati tako, da je vsak otrok 
po svoje poseben, in tako mi je lažje.«  

Hči je bila kmalu po rojstvu vključena v sistem zgodnje obravnave. Hodila je na fizioterapijo 
in delovno terapijo, kasneje pa še k logopedu. Občasno jo je intervjuvanka C peljala tudi k 
specialni pedagoginji. S terapijami je bila zadovoljna, deklica je lepo napredovala. Od 
strokovnjakov je dobila tudi veliko napotkov za delo z njo doma. Z njimi je bila zadovoljna, ni 
imela slabih izkušenj. Pri osebah z DS so možgansko deblo in mali možgani relativno manjši v 
primerjavi z drugimi ljudmi. Posledice tega so hipotonija in težave na področju koordiniranih 
motoričnih aktivnosti (npr. sedenje, hoja), ki jih nadzirajo ti deli možganov. Dojenčki z DS tako 
ne zmorejo izkoriščati okolja za pridobivanje pomembnih informacij in izkušenj, ki jih za 
optimalen razvoj nujno potrebujejo. Okolje, v katerem otroci z DS odraščajo, ima v njihovem 
razvoju ključno vlogo, zato je pomembno, da je za otroka stimulativno, hkrati pa prilagojeno 
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njegovim zmožnostim. Zgodnja obravnava je torej za te otroke izjemno pomembna, ni pa 
namenjena le otroku, pač pa celotni družini (Vajagič, 2008).  

Z razvojem in napredkom deklice je intervjuvanka C zadovoljna. Povedala je, da je že veliko 
dosegla. »Je pa tudi hči zelo zadovoljen otrok. To se mi zdi najbolj pomembno, da je otrok 
srečen.« V družino je deklica z DS prinesla veliko pozitivnega. Celotno družino povezuje in jo 
uči nesebične ljubezni. Tudi ostala 2 otroka sta se od nje veliko naučila. Med staršema se odnos 
po njenem rojstvu ni bistveno spremenil. Že prej sta bila zelo povezana, rojstvo otroka s 
posebnimi potrebami je odnos le še bolj okrepil.  

S prihodnostjo njene hčere se ne obremenjuje preveč. »Že zdavnaj sem ugotovila, da ne smem 
razmišljati daleč naprej. Bomo videli, kaj nam bo prineslo življenje. S problemi se bomo 
ukvarjali takrat, ko pridejo.« Intervjuvanka C je optimistično naravnana, probleme rešuje sproti 
in se ne ukvarja s prihodnostjo. To je znak zrelega spoprijemanja. Za konec je povedala, da 
otroci z DS s seboj prinašajo ogromno ljubezni in topline ter nas spreminjajo v bolj odprte ljudi. 
Sprašuje pa se, zakaj se jih družba tako boji.  

 

IV. INTERVJU 
 

Zadnja, četrta intervjuvanka, je mati dveh otrok. Sin z DS je star 11 let in je najstarejši otrok v 
družini. Mater smo poimenovali intervjuvanka D. 

Za diagnozo svojega sina je izvedela po njegovem rojstvu. Za presejalni test nuhalne svetline 
se ni odločila, saj je že od vsega začetka vedela, da bo otroka obdržala, tudi če bi test pokazal 
povečano tveganje za kromosomsko napako. Povedala pa je tudi, da je bila takrat še zelo mlada 
in nikakor ni pričakovala, da bi bilo lahko karkoli narobe. Tveganje za rojstvo otroka z DS 
narašča s starostjo matere, za kar pa še ni znanstvene razlage (Rett, 1982, v Žagar, 2012).  

Za diagnozo svojega otroka je izvedela en dan po porodu. Rodila je v popoldanskih urah s 
carskim rezom, zato je bila po rojstvu svojega sina nekaj časa še zelo omotična in slabotna. 
Zjutraj je v sobo prišel zdravnik in ji povedal, da sumi, da gre pri otroku za kromosomsko 
napako, in sicer DS. Povedal ji je, da je za dokončno diagnozo sicer treba narediti še krvno 
analizo. Nato jo je samo vprašal, če ve, kaj to je, in ko je prikimala, je odšel. Nato so jo preselili 
v drugo sobo, kjer je bila sama. Povedala je, da se je vse odvijalo zelo hitro in da najprej sploh 
ni razumela in dojela vsega, kar se je zgodilo.  

O načinu sporočanja diagnoze je povedala, da je vse potekalo zelo hitro. Med pogovorom z 
zdravnikom je bila sama in ob sebi je takrat pogrešala svojega moža. M. Pestevšek (2009) 
navaja, da je za oba starša veliko lažje, če se imata možnost skupaj pogovoriti z zdravnikom, 
saj imata drug drugega, lažje sprašujeta in sprejemata odgovore. Intervjuvanka D meni, da bi si 
zdravnik lahko vzel malo več časa in bi ji počasi in z malo več sočutja razložil, kaj je narobe z 
njenim otrokom. Strokovnjaki, ki staršem podajajo informacije o diagnozi DS, lahko z 
ustreznim sporočanjem podpirajo starše pri prilagajanju na novo življenjsko situacijo. Dve 
izmed splošnih načel sta tudi, da naj bosta pri sporočanju diagnoze prisotna oba starša ter da 
naj novico strokovnjak sporoči v posebnem prostoru, brez drugih ljudi (Dale 1996, v Kodrič, 
2012). Teh dveh pomembnih načel strokovnjak pri podajanju diagnoze ni upošteval.  

V porodnišnici ji niso nudili psihološke pomoči. Meni, da je verjetno niti ne bi sprejela, saj 
takrat o tem še ni želela govoriti. Potrebovala je čas, da je v miru premišljevala ter sploh začela 
živeti s svojim otrokom. Prvi pogovor z zdravnikom se ji je zdel zelo kratek in neoseben. Ko 
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sta s sinom začela hoditi v razvojno ambulanto, so ji zelo pomagali pogovori s pediatrinjo, ki 
je bila zelo sočutna. S svojimi strokovnimi nasveti ji je pomagala, da je lažje prebrodila vse 
skupaj. Različnih mnenj zdravnikov ni iskala.  

Za intervjuvanko D je bilo rojstvo otroka z DS velik šok. »Res nisem pričakovala, da bi bilo 
lahko karkoli narobe.« Bila je mlada, to je bil njen prvi otrok, ki sta si ga oba s parterjem zelo 
želela. Med nosečnostjo je bilo ves čas vse v redu, ginekologinja na nobenem pregledu ni 
omenila, da bi lahko bilo z otrokom karkoli narobe. Prav zato je bila ta novica […] 
«nepričakovana in šokantna.« Intervjuvanka D se je nato spraševala, kako je to mogoče, če je 
bilo do poroda vse brez posebnosti. Vse do potrditve diagnoze s krvno analizo je upala, da so 
se zdravniki zmotili.  

Otrokovo diagnozo je najprej povedala svojemu možu. Ko je zdravnik odšel iz sobe, ga je 
poklicala in mu sporočila novico. »Ni mogel verjeti, kaj mu govorim.« Takoj ko je lahko, je 
nato prišel k njej. Popoldan je na obisk v porodnišnico prišla tudi njena mama, njej je za sume 
zdravnikov povedala takrat. Dogovorili so se, da do potrditve diagnoze novice ne bodo sporočili 
nikomur več. Intervjuvanka D je namreč do zadnjega upala, da je prišlo do pomote. Ko je bila 
diagnoza znana, je novico bližnjim predal oče otroka. Sporočil jo je samo bližjim sorodnikom 
in nekaterim prijateljem. Ostalim sta nato povedala skupaj, ko so prišli na obisk. O njihovem 
odzivu je povedala, da so bili vsi šokirani in so jo spraševali, kako je to mogoče. 

Pred rojstvom svojega otroka o DS ni vedela skoraj ničesar. Vedela je, za kaj gre, če je slučajno 
koga srečala, ni pa poznala nobenih podrobnosti o tej kromosomski motnji. Informacije je iskala 
na spletu in v knjigah. Brala je tudi forume, ampak je hitro nehala, ker je bilo tam tudi veliko 
negativnih informacij, ki jih ni želela brati. Branje nestrokovno podprtih forumov pogosto 
prestraši starše (Dodič, 2016).  

Doživljanje v času soočanja je opisala kot zelo čustveno. Sprva ji je bilo zelo težko. Prvič je 
bila mamica, ni imela nobenih izkušenj z dojenčki in […] »že če bi bilo z mojim otrokom vse v 
redu, bi verjetno imela na začetku nekaj težav.« Njen otrok pa je imel še diagnozo DS, zato jo 
je v začetnem obdobju skrbelo skoraj vse, kar je naredila. »Sem ga obrnila prav, kaj če neha 
dihati, kaj če je kaj narobe s srčkom … 1000 vprašanj. Ponoči skoraj nič nisem spala. Bilo je 
grozno.« Po nekaj tednih je uvidela, da zmore ter da je z otrokom vse v redu. Doumela je, da 
skoraj nič ni drugače, kot če ne bi imel DS. Počasi je spoznavala njegov svet in se v njem vedno 
bolj znašla. Začela ga je sprejemati kot dojenčka in ne kot dojenčka z DS. Tudi Buckley (2000) 
pravi, da so novorojenčki z DS najprej otroci, ki imajo povsem enake potrebe po ljubezni, 
varnosti in toplini kot ostali novorojenčki.    

V času soočanja in intenzivnega doživljanja je pogrešala več podpore strokovnih delavcev. 
Pričakovala je, da bo v porodnišnici dobila več informacij o tem, kaj naj pričakuje, kako bo 
potekal razvoj otroka, na kaj mora biti pozorna itd. Odgovore na to je dobila šele pri pediatrinji 
v razvojni ambulanti.  

Otrok je bil deležen zgodnje obravnave. Pediatrinja ju je že zgodaj napotila na fizioterapijo, 
kasneje sta začela obiskovati tudi logopedinjo in delovno terapevtko. Z otrokom se je tudi sama 
veliko ukvarjala. Na obravnavah je velikokrat spraševala, kaj z njim lahko dela doma, kako naj 
ga spodbuja, katere igrače naj mu ponudi ipd. Z obravnavami je bila zadovoljna. Sin je ves čas 
napredoval in ni imela občutka, da je v večjem zaostanku za vrstniki. Dojenčki z DS  ne zmorejo 
izkoriščati okolja za pridobivanje pomembnih informacij in izkušenj, ki jih za optimalen razvoj 
nujno potrebujejo. Okolje, v katerem otroci z DS odraščajo, ima v njihovem razvoju ključno 
vlogo, zato je pomembno, da je za otroka stimulativno, hkrati pa prilagojeno njegovim 
zmožnostim (Vajagič, 2008). 
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Odnose med bližnjimi po rojstvu otroka je opisala takole: »Na začetku je bilo veliko 
nelagodja od bližnjih sorodnikov, saj niso vedeli, kako naj se odzovejo, kako bi mi pomagali. 
Pa še jaz sem bila čustveno zelo na tleh in so bili sprva odnosi napeti in nesproščeni.« Ko je 
začetni šok minil in se je življenje postavljalo na novo, je počasi začela bolj stvarno gledati na 
situacijo, v kateri se je znašla. Doumela je, da je njen otrok samo dojenček, ki od nje in bližnjih 
potrebuje sprejemanje, skrb in ljubezen. To je vsem tudi povedala in to je bilo za vse tudi neko 
olajšanje. Ob prisotnosti drugih se je še posebej trudila, da je bila pozitivno naravnana in 
sproščena, da so lahko videli, da ji je bolje in da se počasi navaja na novo vlogo. Povedala je, 
da je bilo podobno tudi s prijatelji. »Tisti zares dobri so ostali in smo tudi sedaj še vedno v zelo 
dobrih odnosih. Me je pa razočarala ena prijateljica, ki je prekinila stike z mano. Zakaj, se 
nisva nikoli pogovorili ...«  

Doma je vedno čutila veliko podpore. Kljub začetnem nelagodju, ki se je pojavilo po sporočeni 
diagnozi, so jo vsi vedno spodbujali in ji nudili veliko podpore. Od okolice je intervjuvanka D 
dobila mešane občutke. »Nekateri so se raje izmuznili, če so me srečali, drugi so me 
spodbujali.« Zaradi drugih se takrat ni obremenjevala. Pomembno ji je bilo, da poskrbi za 
svojega otroka ter da so oni kot družina dobro in da čim prej začnejo živeti normalno življenje. 
Povedala je, da je sama že zgodaj ugotovila, da se zaradi drugih ljudi nima smisla 
obremenjevati. Pomembno ji je bilo, da so jo doma spodbujali in ji vlivali moč, saj je bilo to 
vse, kar je potrebovala. Največjo vlogo pri soočanju z diagnozo otroka je imel njen partner. 
Zraven je bil pri vsem, pomagal ji je pri skrbi za otroka in v gospodinjstvu. Ob kriznih trenutkih 
jo je tolažil in spodbujal. Bil ji je zelo trdna opora pri vsem, kar je doživljala. »Brez njega ne 
vem, kako bi mi uspelo.« Intervjuvanka D pravi, da je bil tudi on zelo obremenjen, vendar ji 
tega ni nikoli pokazal, da se ne bi še bolj sesula. Povezanost med staršema se z rojstvom 
otroka ni posebej spremenila. Že prej sta imela zelo trden odnos. »Zagotovo pa sin skrbi, da 
smo kot družina zelo povezani.« Vedno se je najbolj lahko zanesla na moža. Znal jo je potolažiti, 
ko ji je bilo najtežje. »Vedno je bil močan še zame in me je bodril, da bova že nekako zborbala 
vse skupaj«. V tem obdobju je doživljala zelo intenzivna čustva. Bila je zmedena, žalostna, 
včasih tudi jezna sama nase. »Krivdo sem valila nase, čeprav sem po drugi strani vedela, da za 
sinov dodatni kromosom ni kriv nihče, da je to samo naključje. Prva 2 meseca mi je bilo res 
težko. Potem pa se so se stvari nekako normalizirale.« Po tej začetni krizi je ugotovila, da sinu 
nič ne manjka in da je zadovoljen dojenček. Doumela je, da vse poteka čisto normalno in takrat 
ji je kar naenkrat poslalo veliko lažje. »Sicer sem še vedno veliko razmišljala in se 
obremenjevala, vendar nisem bila več tako žalostna kot na začetku.«  

Z drugimi starši se najprej ni želela povezati. Zdelo se ji je, da je vsega preveč. V razvojni 
ambulanti so ji nato predlagali, da ji bo mogoče lažje, če se bo pogovorila s kakšno od mamic, 
ki ima tako kot ona otroka z DS. Tako je stopila v stik z eno od mamic, ki je s svojim otrokom 
istočasno hodila v razvojno ambulanto. Z njo sta se nato veliko pogovarjali, si bili v oporo, 
izmenjavali sta si informacije. Še vedno sta v rednih stikih in si pomagata, kadar jima je težko. 
Kasneje se je povezala tudi z Zvezo Sožitje in z družino so bili na taborih za družine, kar je bilo 
za vse zelo pozitivno.  

O  fazah soočanja intervjuvanka D ni brala. Meni, da je bila v šoku zagotovo dalj časa. Nekaj 
dni je diagnozo tudi zanikala oziroma je upala, da so se zdravniki motili. Dolgo časa je tudi 
žalovala. Meni, da je to verjetno čisto naraven proces, saj nihče ne ostane hladen, ko doživi 
takšno izkušnjo.  

Za intervjuvanko D je bilo soočanje stresno. Začetno obdobje po rojstvu otroka je bilo zanjo 
psihično zelo naporno. Iskala se je v vlogi matere, rodila je otroka s posebnimi potrebami, zanjo 
je bilo vse novo.  
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Ko danes gleda nazaj, se ji zdi, da je sin v družino prinesel veliko pozitivnih stvari. Sama je 
poudarila, da se zaradi njega zaveda, da so v življenju potrebne majhne stvari in da ne potrebuje 
materialnih dobrin, da je srečna. Zdi se ji, da ima njihova družina višje vrednote, kot jih ima 
dandanes družba nasploh. »Danes sem zares hvaležna, da ga imam. Čeprav je bilo in je še 
vedno včasih težko …« Vrednote so splošno veljavna življenjska vodila, ki so pomembna 
sestavina vsake družbe in kulture. So ključ do razumevanja posameznika ter njegove življenjske 
orientacije, so vodila, po katerih uravnavamo svoje življenjske odnose z drugimi. Zavzemajo 
vrhunec naših motivov in jih opredelimo kot posplošena pojmovanja o ciljih in pojavih, ki so 
za nas pomembna (Musek, 2000, v Musek, 2010). Vrednote imajo v življenju posameznika 
izjemno pomembno vlogo, saj se povezujejo z vsemi področji življenja. Izpolnjenost vrednot 
je pomemben dejavnik posameznikovega psihičnega blagostanja (Musek, 2010).  

Danes je intervjuvanka D srečna, zadovoljna in pomirjena. Sin je samostojen, zna računati, brati 
in pisati. Pomaga pri osnovnih opravilih doma. Je tudi zelo odprt in ima rad ljudi, nikogar se ne 
boji in z vsakim želi komunicirati. »Včasih mi je prav nerodno, ko v trgovini ogovarja 
nepoznane ljudi. Ampak tak pač je. Srčen in zelo čustven.« Ker je sin vedno vesel in 
dobrovoljen, vsem v družini vliva pozitivno energijo.  

Za prihodnost otroka je ne skrbi, saj pravi, da o tem ne razmišlja. Za konec je še povedala, da 
si želi, da bi ljudje dandanes več vedeli o DS in na splošno o posebnih potrebah in teh otrok ne 
bi toliko izključevali iz družbe.  
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2.9. INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

V empiričnem delu magistrskega dela smo intervjuvali štiri matere otroka z DS. Intervjuji so si 
med seboj v določenih delih podobni. Intervjuvane matere so zelo podobno doživljale svojo 
izkušnjo rojstva otroka z DS. V tem delu povzemamo bistvene ugotovitve, ki smo jih pridobili 
z analiziranjem intervjujev, in jih povezujemo s teoretskimi koncepti. Ugotovitve smo povzeli 
s pomočjo raziskovalnih vprašanj. Izsledki raziskave niso reprezentativni, saj je vzorec za 
posploševanje premajhen. Rezultati se nanašajo izključno na te štiri intervjuje. 

Vse štiri intervjuvanke so za diagnozo svojega otroka izvedele po rojstvu otroka z DS. 
Intervjuvanki A in B sta opravili presejalni test nuhalne svetline, ki pa ni pokazal povečanega 
tveganja za kromosomsko napako. Intervjuvanki C in D se za presejalni test nista odločili. 
Skotko (2005c) je opravil raziskavo s 1126 materami in ugotovil, da jih je samo 12,5 % za 
diagnozo svojega otroka izvedelo pred njegovim rojstvom. Diagnozo je vsem sporočil zdravnik 
v porodnišnici. Intervjuvankam A, C in D v porodnišnici niso ponudili psihološke pomoči. K 
intervjuvanki B je prišla psihologinja, vendar ji pogovor ni pomagal. Intervjuvanke A, B in D 
so se v porodnišnici pogovorile z zdravnikom. Intervjuvanka C je imela z medicinskim osebjem 
v porodnišnici izredno negativne izkušnje, saj za diagnozo kar nekaj dni ni izvedela, prav tako 
se z njo o tem niso pogovarjali. K intervjuvanki A je prišla genetičarka, ki je njej in njenemu 
partnerju razložila osnovne stvari o DS. Kasneje ji je zelo pomagal pogovor s pediatrinjo v 
razvojni ambulanti, prav tako je le-ta pomagal tudi intervjuvankama B in D. Različnih mnenj 
nobena od intervjuvanih mater ni iskala. Znanstveniki na Nizozemskem so opravili obširno 
raziskavo, v katero je bilo vključenih 586 otrok z DS in njihovih staršev. Raziskovali so, kako 
so zdravniki komunicirali s starši ob sumu, da ima njihov otrok DS. Večina staršev je bila 
obveščena o sumu diagnoze DS na dan rojstva. Skoraj 82 % pediatrov je prvi pogovor s starši 
opisalo s pozitivnimi pridevniki, kot so miren, čustven, pozitiven, iskren. Približno 10 % 
pediatrov je ta prvi pogovor opisalo kot težko, čustveno in zapleteno, starši niso želeli razumeti, 
za kaj gre, prišlo je tudi do jezikovnih preprek. V nekaterih primerih staršem ni bila 
zagotovljena nobena dodatna podpora. Zdravniki so se bali, da bodo starše obremenili s preveč 
informacijami. Iz tega razloga jim niso dali informacij o obstoječih skupinah za starše. Otrok 
je bil prisoten le v polovici primerov, ko je bila diagnoza sporočena staršem. Avtorji raziskave 
menijo, da bi si zdravniki morali prizadevati, da se s starši pogovarjajo, medtem ko je njihov 
otrok prisoten. Omenjena raziskava je pokazala, da so starši samo v petih primerih zavrnili 
ponujeno podporo in informacije zdravnikov (de Groot-van der Mooren idr., 2014). 

Sum za DS pri novorojenčku je za starše šokantno doživetje, predvsem za tiste, pri katerih v 
obdobju nosečnosti presejalni testi niso pokazali povečanega tveganja za DS. Razkritje 
diagnoze staršem od strokovnjaka zahteva specifične komunikacijske spretnosti (de Groot-van 
der Mooren idr., 2014). Tudi Skotko (2005c) pravi, da posredovanje diagnoze otroka staršem 
predstavlja velik izziv tudi izkušenim strokovnjakom.  

Več študij opisuje pogoje, ki so za starše ključni pri prvem pogovoru o potencialni diagnozi 
DS. Navajamo samo bistvene: diagnozo mora posredovati strokovnjak z zadostnim 
poznavanjem stanja; informacije in sumi morajo biti staršem posredovani takoj; starše je z 
diagnozo potrebno seznaniti v zasebnem, intimnem okolju; pri podajanju diagnoze mora 
medicinsko osebje uporabljati občutljiv in sočuten jezik; starši morajo dobiti čim več informacij 
in tiskano gradivo o DS; porodnišnice bi morale vzpostaviti povezavo z lokalnimi podpornimi 
skupinami, ki bi materam omogočile, da se pogovorijo o svojih občutkih z drugimi starši, ki so 
bili v enakem položaju (Skotko idr., 2009;  Borstlap idr., 1998; Borstlap idr., 2011; Sheets idr., 
2011, v de Groot-van der Mooren idr., 2014).  
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Prva reakcija vseh štirih intervjuvank je bila šok. Rojstvo otroka je za starše čas napetosti in 
vznemirjenja. Nobena od njih otroka z DS ni pričakovala, zato je bila ta novica za njih veliko 
negativno presenečenje. Novico so vse najprej sporočile partnerjem. Intervjuvanka A je s 
klicem po telefonu novico takoj sporočila tudi svoji mami in ostali družini. Prijateljem je poslala 
sms sporočilo, saj ji je bilo težko govoriti o tem. Intervjuvanka B je po pogovoru s partnerjem 
novico sporočila še trem prijateljicam. Ostalim sta s partnerjem povedala takrat, ko so se z njimi 
prvič srečali. Intervjuvanka C je sorodnikom povedala po nekaj dneh, ko je sploh izvedela, 
katero diagnozo ima njen sin. Intervjuvanka D je novico še isti dan, ko je izvedela, sporočila 
tudi svoji materi. Ostalim sta s partnerjem sporočila po potrditvi krvne analize, saj je vse do 
zadnjega upala, da gre za pomoto zdravnikov. Nelson Goff idr. (2013, v Staats, Nelson Goff, 
Springer in Kale Monk, 2015 ) je v svoji raziskavi ugotovila, da večina staršev po prejetju 
diagnoze poroča o številnih čustvih, kot so jeza, žalost, zmedenost in zanikanje diagnoze. V 
veliki meri je prisoten tudi stres. Skotko (2005c) poroča o občutjih prestrašenosti in veliki 
zaskrbljenosti po prejetju diagnoze njihovega otroka.  

Vse štiri matere so o DS pred rojstvom svojega otroka vedele zelo malo. Intervjuvanka B o DS 
ni vedela ničesar. Poudarila je, da je bila informacija zanjo zato zelo »strašljiva«. Informacije 
so iskale na spletu in v knjigah. Raziskava, ki so jo opravili ameriški znanstveniki Marshall, 
Tanner, Kozyr, in Kirby (2014), je pokazala, da so tudi starši, ki so sodelovali pri le-tej, podatke 
iskali prek spleta, saj so menili, da je to priročen vir koristnih informacij. Zlasti so na spletu 
iskali osnovne informacije ter lokalne in nacionalne organizacije, ki nudijo podporo 
posameznikom z DS ter njihovim družinam. Starši v porodnišnici niso dobili zadostnih in 
pravočasnih informacij o DS ter niso bili seznanjeni z razpoložljivimi storitvami in podporo, ki 
jim je na voljo. Tiskano gradivo, ki so ga dobile matere v porodnišnicah, je bilo zastarelo ali 
celo napačno. Le nekaj staršev je prejelo koristne informacije in brošure, ki jih je pripravilo 
lokalno društvo. Za starše z jezikovnimi ovirami in tiste brez dostopa do interneta je bilo iskanje 
informacij o DS zelo oteženo (prav tam). Tudi Skotko (2005b) navaja, da se večina mater o DS 
pouči po rojstvu otroka s to kromosomsko motnjo.  

Celoten proces soočanja so matere doživljale zelo intenzivno. Intervjuvanka A je poudarila, da 
ta proces traja zelo dolgo, prve tedne po porodu sta prisotna šok in velika žalost. Povedala je, 
da ji je bilo hudo vsako jutro, ko se je zbudila. Sčasoma je sprejela realnost in ji je postalo lažje. 
Intervjuvanka B se je v tem obdobju počutila kot v transu, šok je pri njej trajal zelo dolgo časa, 
v vsaki stvari je videla oviro. Meni, da je vse to izviralo iz strahu ter nepoznavanja posebnosti 
DS. Intervjuvanka C je potrebovala čas, da je odmislila negativne stvari, ki so se ji zgodile v 
porodnišnici, ji je pa bilo sprva zelo težko. Morala je doumeti, da je to predvsem otrok, ki jo 
potrebuje. Ko je predelala to, ji je bilo lažje. Intervjuvanka D je povedala, da je v začetnem 
obdobju doživljala intenzivna čustva (žalost, jeza, valjenje krivde nase, zmedenost). Prva 2 
meseca je bilo zelo težko, potem pa so se stvari normalizirale in ji je bilo veliko lažje. Ni se več 
toliko obremenjevala, predvsem pa ni bila več tako zelo žalostna kot v prvih tednih. Žalovanje, 
ki ga omenjajo vse intervjuvane matere, se začne s stanjem šoka, ki je pri vsakem človeku 
normalen odziv na neprijeten dogodek. Matere v tem obdobju težko obvladujejo svoja čustva, 
zato se v tem obdobju spopadajo s strahom, osamljenostjo, nemočjo, jezo ipd. (Novljan, 2004).  

Partner je imel pri vseh intervjuvanih materah pomembno vlogo pri soočanju in sprejemanju 
otrokove diagnoze. Intervjuvanka A je povedala, da se je mož zelo hitro sprijaznil in ji je bil v 
veliko oporo, kadar jo je preplavila žalost. Meni, da ni bila bolj obremenjena kot partner, le 
soočila sta se na drugačen način. Pri intervjuvanki B je imel partner pomembno vlogo in jo je 
zelo podpiral. Meni, da je bil v začetnem obdobju bolj obremenjen partner, saj je moral 
poskrbeti za vse stvari (služba, 2 otroka, obiski v porodnišnici ipd.). Intervjuvanka C je 
povedala, da sta šla čez celotno situacijo skupaj in sta bila oba zelo obremenjena. Njej je bilo 
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najtežje v porodnišnici, ko ni imela njegove opore. Intervjuvanka D meni, da je bil tudi parter 
zelo obremenjen, vendar ji tega nikoli ni pokazal. Bil ji je zelo trdna opora pri vsem, brez njega 
verjetno ne bi zmogla.  

V obdobju soočanja sta intervjuvanki C in D pogrešali več podpore strokovnih delavcev. 
Predvsem intervjuvanka C je bila zelo razočarana nad medicinskim osebjem in je pogrešala več 
prijaznosti in sočutnosti. Intervjuvanka D je pričakovala, da bo od zdravnikov dobila več 
informacij. Skotko in Belia (2005) v svoji raziskavi poročata, da so bile mnoge matere po 
prejetju diagnoze zelo vznemirjene, saj v dialogu z zdravnikom niso prejele zadostnih in 
dodatnih informacij o DS. Pediatri so običajno tisti, ki prvi spregovorijo o diagnozi otroka z 
DS. Večina staršev poroča, da niso bili zadovoljni z vsebino prvega pogovora ter da so pogrešali 
zadostno količino informacij o diagnozi svojega otroka (Derya G. Dogan, Yesim Kutluturk, 
Meltem Kivilcim in Sinem K. Canaloglu, 2016).  Intervjuvanka B je razmišljala, da bi ji zelo 
pomagalo, če bi bila sama bolj informirana o DS in bi posledično imela manj strahov. 
Intervjuvanka A je prek društva za DS hitro spoznala matere, ki so prav tako imele otroka z DS, 
zato so ji pogovori in njihove informacije zelo pomagale in v tistem obdobju ni pogrešala 
bistvenih stvari.  

Mnogi avtorji navajajo pomembnost zgodnje obravnave za otroke s posebnimi potrebami. B. 
Nojič (2013) meni, da je to temelj uspešnega razvoja otroka. Opara (2013) meni, da je zgodnje 
otroštvo za razvoj posameznika pomembnejše kot katerokoli kasnejše obdobje v njegovem 
življenju. Prikrajšanost, ki se lahko pojavi v zgodnjem otroštvu, je v kasnejšem življenju težko 
popravljiva. Zgodnja obravnava je nastajajoča, rastoča in pomembna pomoč za otroke z 
razvojnim zaostankom in otroke z rizičnimi dejavniki v zgodnjem otroštvu ter njihove družine. 
Ima pomembno preventivno funkcijo, ker reducira potrebo po specialni edukaciji, veča 
pričakovanja, viša razvojne in edukacijske cilje ter zmanjšuje socialno neprilagojenost. Vsi 
štirje otroci so bili zgodaj vključeni v zgodnjo obravnavo. Z obravnavami, ki so jih bili njihovi 
otroci deležni, so zadovoljne. 2 otroka sta v zgodnjo obravnavo še vedno vključena. 
Intervjuvanka A je bila pri pogovoru kritična do sistemske ureditve zgodnje obravnave pri nas. 
Meni, da bi starši potrebovali strokovnjaka, ki bi vodil in spremljal razvoj otroka in bi jim 
svetoval, na čem je potrebno delati v posameznem obdobju. Meni, da tudi medicinski pogledi 
med seboj niso usklajeni. Moti jo tudi to, da se je treba boriti za terapije, ki naj bi otroku 
pripadale, saj nam primanjkuje strokovnjakov, ki otroku nudijo posamezne specifične terapije.  

Odnosi med družinskimi člani in ožjimi družinskimi prijatelji se pri nobeni od družin niso 
spremenili. Intervjuvanka D je povedala, da je bilo sprva čutiti nekaj nelagodja s strani bližnjih, 
kar pa so s pogovorom kmalu razčistili. Vse so poudarile, da jih otrok z DS povezuje in v 
družino prinaša več pozitive, ljubezni in povezanosti. Skotko, Levine, Macklin in Goldstein 
(2015) v svoji raziskavi navajajo, da starši in sorojenci poročajo o pomembnih in 
vseživljenjskih spremembah, ki jih je v njihovo družino prinesel otrok z DS. 

B. Ivačič je ugotovila, da matere doživljajo rojstvo otroka z MDR kot dogodek v življenju, ki 
jih je spremenil do te mere, da cenijo vrednost življenja kljub težavam, s katerimi se 
vsakodnevno srečujejo. Svoje življenjske okoliščine so spremenile v možnost za osebno rast. 
Intervjuvanke svoje življenje vrednotijo kot pozitivno in smiselno, nekatere so pridobile večje 
samospoštovanje zaradi uspešnega obvladovanja nastale situacije. Vesele so majhnih stvari v 
življenju in vsakega otrokovega napredka (Ivačič, 2005). Kausar, Jevne in Sobsey (2003) so 
opravili raziskavo o vrednotenju upanja v družinah otrok s posebnimi potrebami. Ugotovili so, 
da je upanje pozitiven, spreminjajoč se proces, ki staršem pomaga pri razmišljanju o njihovem 
življenju. Starši so poročali, da so bila njihova življenja obogatena z večjo empatijo, upanjem, 
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ljubeznijo, nego, sočutjem ter pozitivnem osebnem razvoju. Vse to pa pripisujejo starševstvu 
otroku s posebnimi potrebami. 
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3 SKLEP 
 

Doživljanje ob rojstvu otroka z DS je za matere izredno čustveno. Večina se jih sooči z 
nepričakovano situacijo, kar je velik šok. Čim prejšnje sprejetje otrokove diagnoze je bistveno 
za normalno delovanje družine.  

V našo raziskavo so bile vključene štiri matere otroka z DS. Ugotovili smo, da so vse štiri 
matere za diagnozo svojega otroka z DS izvedele po njegovem rojstvu. Vse so doživele velik 
šok, ki je trajal nekaj tednov. Mnogi avtorji navajajo različne faze v procesu prilagajanja in 
soočanja z diagnozo otroka. Ugotovili smo, da so se matere na svoji poti sprejemanja srečale z 
žalostjo, ki pa je trajala le nekaj časa. Ko so se razmere normalizirale, so začele na stvari gledati 
bolj realno. Ugotovile so, da njihovo življenje z otrokom z DS ni bistveno drugačno od življenja 
z novorojenčkom tipičnega razvoja. Vsi štirje otroci so bili vključeni v zgodnjo obravnavo, s 
katero so bile zadovoljne.  

Ugotovili smo, da so vse intervjuvanke pred rojstvom svojega otroka z DS o le-tem vedele zelo 
malo. Prepoznale so osebe, če so jih srečale, več pa o tej kromosomski motnji niso vedele. To 
nakazuje na dejstvo, da so dandanes osebe z DS kljub dokaj številčni skupini oseb s posebnimi 
potrebami premalo vključene v družbo, predvsem pa o njih okolica nima zadostnih informacij. 
Intervjuvanke so poudarile, da bi si želele večje informiranosti družbe o DS, saj bi bilo 
sprejemanje in vključevanje njihovih otrok v družbo tako veliko lažje in uspešnejše.  

Tri matere so se v porodnišnici pogovorile z zdravnikom. Strokovno osebje jim je posredovalo 
malo informacij. Dve intervjuvanki sta pogrešali več podpore in sočutja od strokovnih delavcev 
v porodnišnici. Ena od intervjuvank je bila nad medicinskim osebjem zelo razočarana, saj ni 
dobila nobenih informacij o otroku. Presenetilo nas je, da je od štirih intervjuvank le ena imela 
kmalu po rojstvu njenega otroka z DS neposredne stike s specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom. Vse intervjuvanke so dodatne informacije iskale na spletu in v knjigah. Povezale 
so se tudi z drugimi starši. Ti so jim bili v veliko pomoč pri sprejemanju otroka, nudili pa so 
jim tudi druge koristne informacije, ki jih niso dobile od strokovnjakov, ki so obravnavali 
njihovega otroka.  

Vse matere trdijo, da jim je v obdobju soočanja najbolj pomagal partner, ki je bil prav tako 
obremenjen kot one same. Ugotovili smo tudi, da se odnosi med ožjimi družinskimi člani in 
tesnimi prijatelji po rojstvu otroka z DS niso spremenili pri nobeni družini.  

Vse matere so danes zadovoljne z razvojem in napredkom svojega otroka z DS. Poročajo o 
pozitivnih vidikih, ki jih je otrok prinesel v družino; med seboj jih namreč zelo povezuje.  

Omejitev magistrskega dela je predvsem v majhnem številu intervjuvank. V nadaljnjem 
raziskovanju bi lahko raziskali, kako so se z diagnozo soočili očetje in sorojenci istih otrok ter 
kaj so pri tem doživljali.  

Kljub majhnosti vzorca ima magistrsko delo več uporabnih vrednosti. Vključuje pregled 
literature in raziskav s področja DS, MDR, zgodnje obravnave, doživljanje mater ob rojstvu 
otroka z DS, o stresu ob postavitvi diagnoze, modelih prilagajanja na novonastalo specifično 
situacijo, sporočanje diagnoze strokovnjakov, pomembnosti sodelovanja staršev in 
strokovnjakov. Vključuje tudi več informacij, ki bodo specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom pomagale pri delu z družinami vseh otrok s posebnimi potrebami, saj se ne le 
matere otrok z DS, temveč tudi ostalih otrok s posebnimi potrebami srečujejo s soočanjem o 
posebnostih svojega otroka, ki marsikdaj prinese velike obremenitve. 
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Različne strokovne delavce želimo ozavestiti, da je njihova vloga v procesu sprejemanja mater 
diagnoze DS otroka bistvena pri zagotavljanju pomoči in podpore celotni družini. Na osnovi 
analize štirih intervjujev smo izdelali smernice, ki temeljijo na dejstvih, ki so jih izpostavile 
intervjuvane matere. Smernice so lahko v pomoč tistim materam, ki se bodo znašle na podobni 
preizkušnji kot intervjuvane matere, saj se bodo lahko poistovetile z njihovimi izkušnjami, to 
pa jim lahko pomaga pri lažjem preživljanju začetne krize in občutkov, ki se porajajo ob tej 
preizkušnji. Strokovnjaki se morajo zavedati, da je posredovanje informacij o otroku za matere 
lahko zelo stresno, zato je pomembno, da so pri vsem tem empatični, hkrati pa dovolj strokovni. 

 

 

.  
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5 PRILOGE 
 

Priloga 1: DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU 
 

1. Kdaj ste izvedeli za diagnozo DS za svojega otroka? Pred ali po porodu? 
2. Kako ste izvedeli? Kako so vam novico sporočili strokovnjaki? Je bil način sporočanja 

diagnoze ustrezen? 
3. Kakšne so bile vaše prve reakcije ob sporočeni diagnozi? 
4. Kako ste sprejeli dejstvo, da ima vaš otrok DS?  
5. Komu ste najprej povedali? 
6. Kdaj in kako ste novico sporočili družini, prijateljem? Kakšna je bila njihova reakcija? 
7. Ste čutili podporo ali pritisk okolice zaradi drugačnega otroka? 
8. Ste stopili v stik z drugimi starši z DS?  
9. So vam v porodnišnici ponudili psihološko pomoč? 
10. Ali ste imeli možnost pogovora s strokovnjakom takrat, ko ste ga potrebovali? Kateri 

strokovnjaki so vam pomagali? Ste iskali različna mnenja? 
11. Koliko ste o DS vedeli pred rojstvom otroka z DS? 
12. Kje ste iskali informacije o DS?  
13. Kako ste doživljali celoten proces soočanja? Kdo vam je v najtežjih trenutkih najbolj 

pomagal?  
14. Kaj ste pogrešali v obdobju soočanja? 
15. Mnogi avtorji navajajo, da gredo starši otrok z razvojnimi težavami v procesu soočanja 

z diagnozo otroka skozi različne stopnje prilagajanja na dane življenjske okoliščine 
(šok, zanikanje, žalovanje). Ste šli skozi te faze? Ste se jih takrat zavedali? 

16. Ste bili v času soočanja pod hudim stresom? 
17. Kakšna je bila vloga partnerja pri soočanju z otrokovo diagnozo? Ali ste čutili, da ste 

bolj obremenjeni kot partner? 
18. Vaju je s parterjem otrok še bolj povezal?  
19. Kakšne spremembe je v vašo družino prinesel otrok z DS? 
20. Ali je bil vaš otrok deležen zgodnje obravnave (medicinske, specialno-pedagoške, 

terapevtske, logopedske …)? Ste bili z njo zadovoljni? Ali ste kaj pogrešali?  
21. Ali so se po rojstvu otroka z DS pomembno spremenili vaši odnosi med družinskimi 
člani ter družinskimi prijatelji? 

22. Kakšni so vaši občutki danes? Ste zadovoljni z razvojem in napredkom vašega otroka? 
23. Vas je strah prihodnosti za vašega otroka? 
24. Ali bi za konec še kaj povedali, sporočili? 
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Priloga 2: SMERNICE ZA STARŠE NOVOROJENČKOV Z DOWNOVIM 
SINDROMOM 
 

Na podlagi analize opravljenih intervjujev in skupnih ugotovitev mater ter študija literature 
smo pripravili nekaj osnovnih smernic, ki so lahko v pomoč staršem novorojenčkov z 
Downovim sindromom. 

 

1. Če ste pred kratkim izvedeli, da ima vaš otrok Downov sindrom, ste verjetno v šoku. To 
je običajen in povsem pričakovan odziv vašega telesa na novico, ki vas je prizadela in 
v vaše življenje vnesla veliko strahu in negotovosti. Starši se pogosto sprašujejo, zakaj 
se jim je to zgodilo, celo krivijo se za otrokovo motnjo, kar upočasnjuje proces soočanja 
in sprejemanja otrokove diagnoze. Čim prej morate sprejeti stvarnost, saj boste le tako 
lahko zaživeli čim bolj običajno življenje.   
 

2. Ne zadržujte svojih čustev v sebi. Ljudem, ki jim zaupate, povejte, kaj čutite. To vam 
bo pomagalo pri soočanju z diagnozo, podpora bližnjih pa vam bo v pomoč in tolažbo. 
 

3. Če o Downovem sindromu pred rojstvom svojega otroka niste vedeli veliko, o diagnozi 
poiščite čim več informacij. Poiščite knjige, preiščite splet, povprašajte pediatra in 
ostale strokovnjake, ki se bodo srečali z vašim otrokom. Ko boste imeli dovolj 
raznovrstnih informacij, se boste počutili bolje, saj boste vedeli, kaj je za otroka v 
določenem obdobju pomembno. Poleg tega pa boste bolje vedeli, kaj lahko pričakujete 
v zvezi z razvojem otroka.  
 

4. Ljudje v vaši okolici verjetno ne vedo, kako naj se odzovejo na to, da ste postali starši 
otroka z Downovim sindromom. Veliko lažje vam bo, če boste ljudem povedali, kako 
se počutite in kaj od njih pričakujete. Prav je, da jim tudi objasnite, kaj Downov sindrom 
sploh je. Veliko ljudi ima zaradi slabe ozaveščenosti o le-tem napačne predstave. 
 

5. Ko bo začetna faza šoka minila, boste ugotovili, da vaš otrok ni tako zelo drugačen od 
ostalih. Prav tako potrebuje vašo skrb, toplino in ljubezen. Kmalu bo vaš otrok vključen 
v sistem zgodnje obravnave, ki zagotavlja obravnave in terapije različnih 
strokovnjakov. Vse terapije so zanj vzpodbuda, da v skladu s svojimi sposobnostmi čim 
bolj napreduje in se razvija.  
 

6. Lahko se vključite v Društvo Downov sindrom Slovenija ali v lokalno zvezo Sožitje. 
Če se boste začeli družiti in pogovarjati s starši, ki imajo prav tako kot vi otroka z 
Downovim sindromom, vam bo sčasoma postalo veliko lažje. Starši vam lahko 
posredujejo ogromno informacij, hkrati pa se boste ob njihovi podpori počutili del 
skupnosti, ki vam bo vedno priskočila na pomoč, če jo boste potrebovali. Hkrati pa se 
starši, ki so bili v podobni situaciji kot vi, veliko lažje vživijo v vaša čustva in so vam, 
če jih spustite blizu, lahko v veliko oporo.    
 


