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POVZETEK 

Downov sindrom (nadalje DS) je ena najpogostejših kromosomskih motenj. Ugotavlja se 

lahko v prenatalnem ali postnatalnem obdobju. Čeprav prenatalna testiranja omogočajo 

ugotavljanje motnje, preden je otrok rojen, se velika večina mater z diagnozo seznani 

postnatalno. Podajanje diagnoze DS staršem pred ali po rojstvu ni lahka naloga za 

nobenega od strokovnih delavcev. Pri tem pa način podajanja/sporočanja diagnoze 

predstavlja pomemben del zgodnje obravnave, saj vpliva na to, kako bodo matere in 

družine doživele prve informacije o novorojencu. Raziskave nakazujejo, da matere način 

podajanja diagnoze DS zdravstvenih delavcev ocenjujejo kot neučinkovito in pri tem 

doživljajo občutke strahu, jeze, žalosti. Matere, ki jim je bila diagnoza DS otroka podana 

»po vnaprej danih napotkih in smernicah« (npr. prisotnost partnerja in otroka ob 

komunikaciji diagnoze, predstavitev pozitivnih informacij o DS in značilnosti oseb z DS, 

uporaba primernih izrazov ipd.), pa izkušnjo doživljajo z zadovoljstvom in bolj pozitivnimi 

mislimi. V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kako matere otrok z DS opisujejo 

izkušnjo prejema diagnoze DS ob rojstvu otroka in tudi v primeru, ko so matere prejele 

diagnozo med nosečnostjo. Raziskava se osredotoča na izkušnje mater otrok z DS, in 

sicer kako ocenjujejo način, kako jim je zdravnik (ali drug zdravstveni delavec) posredoval 

diagnozo. V raziskavi smo zajeli 88 mater, ki imajo otroka z DS. 81 mater je za diagnozo 

izvedelo v postnatalnem obdobju, le sedem pa jih je za diagnozo otroka izvedelo v 

prenatalnem obdobju. V raziskavi ugotavljamo, da je prejem diagnoze DS otroka tako v 

prenatalnem kot postnatalnem obdobju povezan z negativnimi čustvi (strah, skrbi). 

Matere velikokrat navajajo nezadovoljstvo s posredovanjem diagnoze DS otroka s strani 

zdravnika ali drugih zdravstvenih delavcev. Zdravnik ob sporočanju diagnoze DS otroka 

ne navaja pozitivnih lastnosti ali vidikov DS in v večji meri izpostavlja negativne vidike ter 

lastnosti DS. Matere, ki so opisovale pozitivne izkušnje s posredovanjem diagnoze DS 

otroka, nakazujejo, da so zdravniki ravnali v skladu s priporočili, navedenimi v domači in 

tuji literaturi. Matere, ki so za diagnozo otroka izvedele v prenatalnem obdobju, 

izpostavljajo predvsem dejstvo, da je zdravnik skušal vplivati na odločitev matere o 

nadaljevanju nosečnosti.  

 

KLJUČNE BESEDE: Downov sindrom, diagnoza, prenatalna in postnatalna diagnoza, 

podpora staršem, zgodnja obravnava 
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SUMMARY 

Down syndrome (DS) is one of the most common chromosomal disorders. It can be 

recognized in the prenatal or postnatal period. Even though the prenatal testing allows 

detecting the disorder before birth, majority of mothers only learn about their child’s 

diagnosis after the child is born. Informing the parents about DS diagnosis before or after 

birth is not an easy task for any professional worker. However, how the diagnosis is 

communicated / conveyed constitutes an important part of early intervention, as it affects 

how mothers and families experience the first information about their newly born child. 

Research shows that mothers assess the methods used by the health professionals to 

convey the diagnosis of DS as inefficient and often experience fear, anger or sadness in 

the process. In cases when the diagnosis is conveyed “in accordance with the pre-given 

instructions and guidelines” (such as conveying the diagnosis in partner’s or child’s 

presence, presenting the positive aspects and characteristics of the child with DS, using 

the appropriate terms, etc.), the mothers experience contentment and positive 

associations. The goal of this thesis is to determine how the mothers of children with DS 

describe the experience of learning the diagnosis already during pregnancy. The research 

focuses on the mothers’ experience and their assessment of the method doctors (or other 

health professionals) use to convey the diagnosis to them. It encompasses eighty-eight 

mothers with a child diagnosed with DS. Eighty-one of them learned about the diagnosis 

during the postnatal and only seven during the prenatal period. Results of the research 

show that negative emotions (fear, anxiety) accompany the acceptance of the diagnosis 

in both prenatal and postnatal periods. Dissatisfaction with how the diagnosis has been 

conveyed by the health professionals is often expressed; in these cases the positive 

aspects of characteristics of DS have not been stressed and have been overshadowed 

by the negative. When the guidelines, published Slovene and foreign scientific writings, 

have been observed when conveying the diagnosis, the experience is described as more 

positive. Mothers who learned about their diagnosis during prenatal period primarily 

stress the fact that the health professional tried influencing their decision on the 

continuation of pregnancy. 

 

KEY WORDS: down syndrome, diagnosis, prenataln and postnatal diagnosis, famaly 

support, early intervention 
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I UVOD  

Downov sindrom je ena izmed najpogostejših kromosomskih motenj (Skotko in Bedia, 

2005; Skotko, 2005). Prenatalni presejalni in diagnostični testi omogočajo, da se DS 

prepozna že med nosečnostjo matere (Pestevšek, 2009). Kljub temu velika večina 

staršev, kar 87 %, za diagnozo izve po rojstvu otroka (Skotko in Bedia, 2005). Način, 

kako je diagnoza DS podana bodočim staršem ali staršem novorojenca, vpliva na to, kako 

bodo starši doživljali prve informacije o otroku in sebi ter kako se bodo prilagajali na novo 

situacijo (Choi, Lee in Yoo, 2010).  

Pravilno in občutljivo podajanje suma na DS ali diagnoze DS fetusa je pomembno tudi v 

prenatalnem obdobju. Način, kako je sum ali že diagnoza DS podana, omogoča, da lahko 

starši sprejmejo informirano odločitev o nadaljevanju ali prekinitvi nosečnosti (Pestevšek, 

2009). Pri prejemu suma ali potrjeni diagnozi, da ima fetus DS, obstaja možnost odločitve 

staršev (ali samo matere) za prekinitev nosečnosti ali nadaljevanje le-te (Rudolf et al., 

2017). V raziskavi Skotko (2005) navaja, da matere otrok, ki so se odločile nadaljevati 

nosečnost kljub sumu ali diagnozi, da bo otrok imel DS, poudarjajo, da morajo zdravniki 

diagnozo sporočiti osebno obema partnerjema, da bi si želeli prejeti aktualne informacije 

o DS in tiskane materiale o DS ter napotitev do podpornih skupin staršev otrok z DS.  

Raziskave na temo podajanja diagnoze DS staršem, materam v postnatalnem obdobju 

se odvijajo že dalj časa (Skotko in Bedia, 2005). Različni avtorji ugotavljajo (Goff et al., 

2013; Choi et al., 2010; Skotko, 2005), da matere prejem sporočanja diagnoze s strani 

zdravstvenih delavcev tako v prenatalnem kot postnatalnem obdobju ocenjujejo kot manj 

primerno in si želijo sprememb. Pri tem poudarjajo neprimerno rabo jezika (uporabo 

izraza »mongoloid«, neobčutljiv jezik), neustreznost in zastarelost informacij o DS, 

časovno odlaganje podajanja diagnoze po rojstvu, nedostopnost osebja za vprašanja 

staršev, neprimerne okoliščine ob sporočanju diagnoze (prostor, odsotnost partnerja), 

nedostopnost tiskanega gradiva, poudarjanje negativnih informacij o DS … (Goff et al., 

2013; Skotko in Bedia, 2005). Takšne izkušnje s prejemom informacij o DS na mater 

vplivajo negativno ter predstavljajo za starša potencialno večji šok in stisko ob prejemu 

diagnoze ter učinkovitem prilagajanju na dano situacijo (Goff et al., 2013; Choi et al., 

2010; Elwy, Michie in Marteau, 2007). To vpliva na postopek spoprijemanja z diagnozo, 

učinkovitost opravljanja starševske vloge in s tem posredno tudi na delo staršev z 

otrokom, ki ima DS (Choi et al., 2010). Po priporočilih (Sheets et al., 2011; Skotko, 

Capone in Kishnani, 2009; Skotko in Bedia, 2005; Skotko, 2005) oblikovana komunikacija 

podajanja diagnoze DS na matere vpliva bolj pozitivno. Zato je zadovoljstvo mater glede 

odnosa osebja v situaciji, ko jim podajo diagnozo o DS otroka, večje, na kar kažejo v 

literaturi navedene pozitivne izkušnje staršev ( Mooren, Gemke, Cornel in Weijerman, 

2014; Skotko in Bedia, 2005). Pravilno podajanje diagnoze nekateri avtorji navajajo enako 

pomembno kot zgodnjo obravnavo otroka (Mooren et al., 2014).  

Choi (2010) navaja, da obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, kako se bosta starša 

prilagodila in sprejela diagnozo DS otroka. Na nekatere dejavnike je nemogoče vplivati, 
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obstajajo pa drugi, na katere lahko. Eden izmed njih je način podajanja diagnoze DS 

otroka staršem. To lahko storimo z dodatnim izobraževanjem strokovnega osebja, ki je 

prvo v stiku s starši ob prejemu diagnoze, to so v večini primerov zdravstveni delavci 

(Mooren et al., 2014; Choi et al., 2010; Skotko, 2005a). 

 

Raziskave ugotavljajo, da je posredovanje diagnoze DS v prenatalnem ali postnatalnem 

obdobju staršem s strani nekaterih zdravstvenih delavcev neprimerno, matere pa 

opozarjajo na potrebne spremembe (Skotko, 2005a,b,c). Pri tem je zadovoljstvo mater 

nizko (Skotko, 2005a,b,c). Matere ob prejemu prenatalne ali postnatalne diagnoze DS 

otroka doživljajo občutke strahu, jeze, žalosti in opozarjajo na dejavnike, s katerimi bi bili 

lahko zdravstveni delavci pri posredovanju diagnoze DS učinkovitejši (Skotko in Bedia; 

Skotko, 2005). Raziskave (Choi et al., 2010; Skotko, 2005a) navajajo dejavnike, na katere 

je mogoče vplivati in jih spremeniti. Pravilna in uspešna komunikacija v času suma DS ali 

diagnoze DS, tako v prenatalnem kot postnatalnem obdobju, med starši in strokovnim 

osebjem omogoča, da se starši lažje soočijo z dano situacijo. 

 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kako slovenske matere ocenjujejo in zaznavajo 

podajanje diagnoze DS otroka s strani zdravstvenih delavcev. Tema je aktualna in 

pomembna tudi zaradi sistematske umestitve zgodnje obravnave (ZO) oseb s posebnimi 

potrebami in njihovih družin v Sloveniji. ZO omogoča, da strokovni tim, katerega smo 

lahko del tudi specianli in rehabilitacijski pedagogi, nudi pomoč in podporo družini ter 

otroku od ugotovitve posebne potrebe otroka. To pa je lahko že pred rojstvom ali takoj po 

rojstvu otroka. Z zbranimi ugotovitvami, bomo lahko izboljšali način kako se diagnoza DS 

otroka poda materam/staršem. S tem pa omogočili pozitivne izkušnje družini otroka z DS 

in s tem pozitiven začetek na poti sprejemanja in prilagajanja na starševsko vlogo.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 DOWNOV SINDROM  

1.1 KAJ JE DOWNOV SINDROM 

Vsaka celica v našem telesu nosi v jedru genetski zapis, ki določa (dedovane) značilnosti 

posamezne osebe. Te značilnosti so zapisane v kromosomih. Navadno ima oseba v 

celičnem jedru 23 parov kromosomov (skupno 46 posameznih kromosomov), polovico 

teh podeduje od matere, drugo pa od očeta (Cunningham, Germadnik, Šelih in Jurišić, 

2016). Downov sindrom se pojavi, kadar ima oseba polno ali delno prisoten dodaten 21. 

kromosom, zato DS imenujemo tudi trisomija 21 (Cunningham idr., 2016). Dodaten 

genetski material določa specifične lastnosti, ki se v večini primerov pojavljajo pri osebah 

z DS (značilen videz obraza, dlani, stopal, hipotonija, zaostanki v razvoju …). 

 

Avtorji (Anderluh, Kržišnik, Omerzel, 2014; Lissauer, Clayden, 2012) navajajo, da je DS 

najpogostejša kromosomska mutacija avtosomnih kromosomov, hkrati je tudi 

najpogostejša kromosomska trisomija ter najpogostejši genetski vzrok motenj v 

duševnem razvoju. 

 

1.2 TIPI DOWNOVEGA SINDROMA 

Obstaja več tipov trisomije 21. Navadno večina virov navaja tri glavne tipe, ki so prosta 

trisomija 21, translokacija in mozaicizem (Anderluh, Kržišnik, Omerzel, 2014; Lissauer, 

Clayden, 2012; Cunningham idr., 2016). V spodnji tabeli (tabela 1) so opisani tipi DS.  
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Tabela 1:Tipi Downovega sindroma  
(Cunningham idr., 2016; Anderluh, Kržišnik, Omerzel, 2014; Lissauer, Clayden, 2012; Sheets idr., 2011; 
Jekovec, 2008.) 

 TIPI DOWNOVEGA SINDROMA 

 Prosta trisomija 21 Translokacija Mozaicizem 

POGOSTOST 95 % vseh oseb z DS 3–4 % vseh oseb z DS 1 % vseh oseb z DS 

OPIS Je najpogostejši tip DS 

pri katerem ima oseba 

prisoten dodaten 21. 

kromosom. Vzrok 

nastanka takšne oblike 

proste trisomije je 

nerazdruževanje 

kromosomov oziroma 

napaka v mejozi – 

mejotični delitvi. 

Kadar se dodaten 21. 

kromosom združi z 

drugim kromosomom 

(navadno s 14., a 

občasno tudi 15., 22. ali 

21.), to imenujemo 

Robertsonova 

translokacija. Tako 21. 

kromosom ni prost, 

ampak je translociran in 

vezan na drugo mesto – 

drug kromosom. Tako 

obliko lahko 

podedujemo od starša, 

ki je sicer po videzu 

zdrav, a je nosilec 

uravnotežene 

translokacije. 

Pojavljanje te oblike ni 

odvisno od materine 

starosti. Tveganje za 

pojav DS pri sorojencih 

tako nastalega DS je 

zvečano. 

Pri mozaicizmu imajo 

le nekatere celice v 

telesu prisoten dodatni 

kromosom 21, druge 

imajo normalno število 

kromosomov. 

TVEGANJE 

ZA POJAV DS 

Starost matere 35 ali več 

let.  

Tveganje za pojav DS se 

poveča, če je mati že 

imela otroka z DS in je 

mlajša od 35 za 3,5, če je 

starejša pa za 1,7.  

Če starša nista nosilca 

translokacije, je 

tveganje enako kot za 

pojav proste trisomije 

21. 

 

 

 

1.3 VZROKI ZA POJAV DOWNOVEGA SINDROMA 

Na pojavnost DS dokazano vpliva predvsem starost matere (Cunningham idr., 2016; 

Anderluh, Kržišnik, Omerzel, 2014; Lissauer, Clayden, 2012). To pomeni, da starejša kot 

je mati ob spočetju otroka, večja možnost je, da bo otrok imel DS. Matere, stare 35 let ali 

več, imajo v nosečnosti povečano možnost za pojav DS pri otroku, enako je povečana 
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možnost za pojav katere koli genetske napake pri plodu, otroku (Cunningham idr., 2016; 

Anderluh, Kržišnik, Omerzel, 2014; Lissauer, Clayden, 2012; Sheets idr., 2011; Jekovec, 

2008). Tabela 2 prikazuje možnost pojava DS pri različnih starostih matere (Sakala, 

Kesterson, 2014). 

 
Tabela 2: Pojavnost DS glede na starost matere 
(Sakala, Kesterson, 2014) 

STAROST MATERE INCIDENCA POJAVNOSTI DS 

20 1 na 1,670 

25 1 na 1,250 

30 1 na 885 

35 1 na 365 

40 1 na 110 

45 1 na 32 

49 1 na 12 

 

1.4 ZNAČILNOSTI OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM 

Dodaten kromosom 21 prinaša osebam z DS specifične značilnosti, ki jih je mogoče 

opaziti na več področjih. Pojavljajo se lastnosti, značilne za skupino oseb z DS v telesnem 

oz. fizičnem videzu, razvojnimi težavami in določenimi zdravstvenimi problemi, boleznimi. 

Z razvojem znanosti in medicine se znaki, ki so značilni skupini oseb z DS, v številčnosti 

povečujejo, saj se sedaj odkrivajo značilnosti tudi na fini strukturi in biokemijski ravni 

strukture telesa ipd. Pri tem pa moramo imeti v mislih, da je vsaka oseba z DS individuum, 

pri katerem so določene značilnosti prisotne, druge pa sploh ne (Cunningham, 2016). 

Seveda ni zanemarljivo tudi dejstvo, da je vsak otrok z DS podoben tudi svojim staršem 

in so tako lahko posamezni znaki fiziološka različica teh lastnosti. To otežuje, da bi lahko 

zdravniki diagnozo DS ob rojstvu postavili zgolj na podlagi telesnih značilnosti otroka 

(Jekovec, 2008). 

 

V spodnji tabeli (tabela 3) so opisani najbolj pogosti telesni znaki oz. značilnosti, ki jih je 

mogoče velikokrat opaziti pri osebah z DS. Na podlagi teh zdravniki lahko sklepajo o prvih 

anamnezah oz. sumu na diagnozo DS otroka pred potrditvijo genetske napake – 

prisotnosti dodatnega kromosoma (Cunningham idr., 2016; Hickey, Hickey, Summar, 

2012). Navedeni znaki so pri rojstvu opazni pri najmanj 50–80 % otrok z DS. Če ima otrok 

prisotnih 6 od 10 najpogostejših znakov, ima skoraj gotovo Downov sindrom 

(Cunningham idr., 2016; Hickey, Hickey, Summar, 2012). Obstaja zelo malo primerov, 

kjer je prisotnost znakov pokazala na sum diagnoze DS, kromosomski test pa je to ovrgel 

(Cunningham idr., 2016). 
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Osredotočili se bomo predvsem na znake pri novorojenčku in otrocih v zgodnjem obdobju 

življenja in ne toliko na značilnosti, ki se pojavljajo z odraščanjem in staranjem oseb (glej: 

tabela 3).  

 
Tabela 3: Telesni znaki Downovega sindroma pri dojenčkih  
(Cunningham idr., 2016; Anderluh, Kržišnik, Omerzel, 2014; Sakala, Kesterson, 2014; Hickey, Hickey, 
Summar, 2012; Jekovec, 2008.) 

POGOSTI ZNAKI DS PRI DOJENČKIH 

GLAVA Glava je navadno manjša od povprečja (kot bi ustrezalo trajanju 

nosečnosti). Zatilje je sploščeno. Glava je tako bolj okrogle oblike. Mehki 

predeli glave pri dojenčku so večji. Ker dojenček z DS raste počasneje 

kot ostali otroci, se lobanja tudi pozneje zaraste. Obraz je plosk, nosni 

lok je nižji, sedlasto oblikovan, ličnice pa so visoko. Nos je zato videti 

manjši in širši. Dojenčkov vrat je nekoliko krajši, z nagubano odvečno 

kožo na zadnjem delu in ob straneh, guba navado izgine z rastjo otroka.  

Oči so pri osebah z DS poševno položene – očesni reži ležita poševno 

navzgor in navzven. To opazimo pri 80–90 % otrok z DS. Očesni reži sta 

razmaknjeni (hipertelorizem) ter ozki in kratki. Na notranjem očesnem 

kotu se pri 60–70 % odraslih pojavlja kožna guba, imenovana epikantus. 

30–70 % oseb z DS ima na robovih šarenice bele pege, imenovane 

Brushfieldove pege (Cunningham, 2016; Jekovec, 2008; str. 7). 

Ušesa so majhna in običajno zrastejo nižje. Gube na ušesnih školjkah so 

manj izrazite. 

Ustnice so tanjše, usta pa manjša. Tudi ustna votlina je manjša, nebo 

ima značilno »katedralno obliko« oziroma »kupolasto obliko«, kar 

pomeni, da je nebo ploščato z visokim lokom na sredini. Zaradi manjše 

prostornosti ustne votline ima jezik manj prostora in lahko visi iz ust. Usta 

so lahko zaradi ohlapnosti mišic čeljusti in jezika odprta.  

OKONČINE Noge in roke so pogosto kratke glede na dolžino trupa. Dojenčkove dlani 

so široke, ploske in kratke, s kratkimi prsti. Mezinec je krajši, pogosto ima 

le eno gubo. Približno polovica otrok z DS ima le eno gubo prečno čez 

dlan, na eni ali obeh rokah. Stopala so širša, prsti na nogah so navadno 

krajši. Pogosto je palec na nogi, pa tudi na roki, bolj oddaljen od 

preostalih prstov.  

MIŠIČNI 

TONUS 

Napetost mišic je ob rojstvu znižana – otrok ima znižan mišični tonus ali 

tako imenovano hipotonijo, manj kot 5 % otrok z DS ima ob rojstvu dober 

mišični tonus. Sklepi so posledično prekomerno gibljivi – hipermobilnost. 

Mišični tonus se navadno izboljša med 18. mesecem in drugim letom 

starosti. Takrat ima manj kot 5 % otrok z DS znižan mišični tonus.  

Znižan mišični tonus pri mlajših otrocih vpliva tudi na izgled trebuha, ki je 

okrogel in štrli ven, bolj kot običajno.  

DRUGO Navadno so ob rojstvu refleksi otroka z DS slabši, dve tretjini dojenčkov 

ima milejši ali krajši jok. Veliko otrok z DS zelo malo joka.  
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Ob rojstvu se otroci z DS sicer rodijo z normalno telesno težo, a je ta v 

povprečju nekoliko nižja (tehtajo približno 3 kg).  

 

Otroci, osebe z DS so nagnjene k določenim prirojenim nepravilnostim in boleznim. 

Nekatere se pojavijo takoj ob rojstvu. Med prirojenimi nepravilnostmi se pri otrocih z DS 

najpogosteje pojavljajo prirojene napake srca in velikih žil ter napake prebavnih cevi 

(Jekovec, 2008).  

 

V spodnji tabeli (tabela 4) je prikazano nekaj pogostejših zdravstvenih težav, ki jih je 

mogoče zaznati pri otrocih in osebah z DS. 

 
Tabela 4: Pogoste zdravstvene težave otrok z Downovim sindromom 
(Cunningham idr., 2016; Hickey, Hickey, Summar, 2012; Bull, 2011; Vuković, Vrbić, Pucko, Marciuš, 2011.) 

ZDRAVSTVENE TEŽAVE OSEB Z DS 

SRCE Osem na 1000 živorojenih otrok ima eno od številnih srčnih napak. Pri 

tem ima približno 30–60 % otrok z DS prirojene spremembe na srcu, od 

tega 50 % otrok potrebuje kirurški poseg. Večino srčnih težav, predvsem 

težjih (ki jih je med 10–15 %), zdravniki zaznajo že takoj po rojstvu otroka. 

Če se težave ne zaznajo takoj, lahko zdravnik sklepa o srčnih težavah 

na podlagi sprememb pri otroku na fizičnem nivoju (barva kože, 

zatečenost oči, povečan napor pri dihanju). Srčne napake so 

najpogostejši vzrok za prezgodnjo umrljivost otrok z DS. V zadnjem času 

pa se zaradi razvoja medicine in postopkov tudi ta zmanjšuje in odpravlja, 

saj preživi vedno več otrok s srčnimi napakami, ki bi sicer še nekaj let 

nazaj umrli.  

PLJUČA IN 

DIHALNI 

SISTEM 

Približno 60 % otrok z DS diha skozi usta.  

30–50 % otrok ima obstrukcijo zgornjih dihalnih poti, kar otežuje 

vdihovanje zraka v pljuča. Med spanjem, ko je dihanje bolj sproščeno, to 

lahko vodi v težave – apneje v spanju.  

UŠESA IN 

SLUH 

Med 50–90 % (po navedbi drugih virov med 38–78 %) otrok ima 

probleme z ušesi oziroma izgubo sluha na enem ali obeh ušesih, še 

posebej kadar so prehlajeni. Okvara sluha je lahko prevodna (težave s 

prevajanjem zvočnih valov skozi uho) ali senzorna (težave s polžem ali 

živci) ali kombinacija obeh. Velika večina oseb z DS ima prevodno okvaro 

sluha.  

OČI IN VID 38 % otrok z DS, mlajših od 12 mesecev, in kar 80 % med 5. in 12. letom 

ima težave na področju oči ali vida in zato potrebuje oftalmološko 

spremljanje. Očala nosi približno 80 % otrok z DS.  

MOTNJE V 

DELOVANJU 

ŠČITNICE 

Najbolj pogost endokrinološki problem, ki se pojavlja pri osebah z DS, so 

težave v delovanju ščitnične žleze. Do odrasle dobe ima približno 20 % 

oseb z DS težave ali nepravilnosti v delovanju ščitnice.  
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PREBAVNI 

SISTEM IN 

METABOLIZEM 

Pri relativno majhnem odstotku otrok z DS, 2–8 %, se pojavlja blokada 

dvanajsternika, ki je lahko delna ali popolna, ali blokada cevi, ki vodi v 

želodec. Težave se odpravljajo operativno.  

Pri osebah z DS je treba biti pozoren na pojav celiakije. To genetsko 

bolezen ima približno 5 % oseb z DS.  

 

Downov sindrom je najpogostejši genetski vzrok za pojav motenj v duševnem razvoju. V 

skladu s tem se pri osebah z DS pojavlja motnja v duševnem razvoju, ki pa je na spektru 

od lažje motnje v duševnem razvoju do težke motnje v duševnem razvoju (Cunningham 

idr., 2016; Buckley, Sacks, 2012). Motnji v duševnem razvoju se lahko v nekaterih 

primerih pridružijo tudi dodatne diagnoze, kot so avtistične motnje (približno 7 %), gibalna 

oviranost … (Cunningham idr., 2016; Hickey, Hickey, Summar, 2012; Vuković idr., 2011). 

 

Otroci z DS se razvijajo na vseh področjih razvoja enako kot ostali otroci, le da v 

počasnejšem tempu. Na nekaterih področjih razvoja napredujejo tipično počasneje kot 

na nekaterih drugih, kar kaže na specifičen razvojni profil razvoja otrok z DS 

(Cunningham idr., 2016; Hickey, Hickey, Summar, 2012; Vuković idr., 2011). Kljub 

prepoznanemu razvojnemu profilu otrok z DS je pomembno poudariti, da le-ta lahko 

variira od posameznika do posameznika. Tako bo skupina 100 predšolskih otrok z DS 

variirala v sposobnostih, spretnostih, rasti, osebnih značilnostih enako kot katera koli 

skupina 100 predšolskih otrok (Cunningham idr., 2016). Tako vpliv dodatnega 

kromosoma nima enakih posledic v razvoju za posameznega otroka z DS. Kot smo že 

omenili, ima približno 50 % otrok težave s srcem, ta skupina otrok se bo lahko razlikovala 

od skupine otrok z DS, ki se s takimi težavami ne sooča. Razlike v razvoju otrok z DS 

lahko pripisujemo biološkim vzrokom (bolezni) ali okoljskim (dostopnost terapij, 

spodbudno okolje ...) (Cunningham idr., 2016). 

 

Buckley in Sacks (2012) navajata specifični razvojni profil oseb z DS, narejen na podlagi 

raziskav zadnjih 20 let. V grobem predstavlja močnejša in šibka področja oseb z DS in s 

tem področja, ki se navadno prej razvijejo kot ostala. V tabeli 5 je v skrajšani obliki opisan 

specifični razvojni profil, povezan z osebami z DS (Buckley, Sacks, 2012, str. 6–8).  
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Tabela 5: Specifični razvojni profil otrok z Downovim sindromom 
(Povzeto po: Buckley, Sacks, 2012; str. 6–8.) 

PODROČJE RAZVOJA OPIS ZNAČILNOSTI 

Socialni razvoj in socialno 

učenje 

Je močno področje otrok z DS. Ti se radi in veliko naučijo preko 

interakcij z odraslimi in otroki. Navadno dobro razumejo 

neverbalne znake komunikacije in čustev.  

Motorični razvoj Razvoj grobe in fine motorike je v zaostanku in lahko 

posledično podaljšuje razvoj spretnosti, vezane na 

samostojnost (oblačenje, slačenje ...), uporabo igrač ter 

pisanje. Kljub težavam v motoričnem razvoju je uporaba 

kretenj za namen komunikacije močno področje oseb z DS.  

Razvoj jezika in govora Razvoj jezika in govora je pri otrocih z DS področje, ki se 

razvija najpočasneje in kaže največje zaostanke. Je v večjem 

zaostanku v razvoju kot neverbalne spretnosti. Diskrepanca 

med razumevanjem govora in sposobnostjo govorjenja je 

navadno velika. Tako otroci z DS navadno več razumejo, kot 

so sposobni sporočiti. Pri tem na zmožnost razvoja govora 

vpliva tudi velika pojavnost težav s sluhom.  

Razvoj delovnega 

spomina 

Razvoj delovnega spomina je v relativnem zaostanku na 

področju neverbalnih sposobnosti, še posebej na področju, 

vezanem na verbalno področje. Tako je učenje na podlagi 

poslušanja oteženo. Močno področje je predvsem učenje na 

podlagi vizualnih informacij.  

Socialno vedenje Otroci z DS so močni na področju socialnega vedenja. 

Navadno imajo dobro razvite socialne spretnosti in letom 

primerno socialno vedenje, če ga spodbujamo in je 

pričakovano v razvoju otroka. 

 

 

1.5 ŠTEVILO ROJSTEV, ŠTEVILO OTROK Z DS 

Podatek o številu rojenih otrok je pomemben predvsem zaradi načrtovanja dejavnosti, 

vezane na pomoč in podporo osebam in družinam z DS ter raziskovalnim dejavnostim, ki 

odgovarjajo na te potrebe (Graaf, Buckley, Skotko, 2015). Na število rojstev otrok z DS 

lahko vpliva več dejavnikov. Biološki dejavnik tveganja za pojav DS pri otroku je materina 

starost (35 let ali več). Pri tem ni zanemarljiv podatek, da se starost matere ob rojstvu 

otroka v razvitih državah zvišuje (Rudolf idr., 2017). Poleg tega na število otrok z DS 

vpliva tudi dostopnost prenatalne diagnostike, spremembe v tehnologijah, vezanih na 

diagnostične teste, in politika določene države, ki ureja to področje (Graaf, Buckley, 

Skotko, 2015). Tul (2009. str. 8) navaja, da naj bi se v populaciji, kjer se ne izvaja 

prenatalna diagnostika, rodil 1 otrok z DS na 600–700 živorojenih otrok in ne glede na 

starost matere ob spočetju (Jekovec, 2008). Cunningham idr. (2016) navajajo, da se 

danes v razvitih državah sveta rodi 1 otrok z DS na 1000 živorojenih otrok. Lissauer in 
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Clayden (2012) navajata podobno 1,5 otroka z DS na 1000 živorojenih otrok. Graaf, 

Buckley, Skotko, (2015) navajajo, da se je na podlagi poročil med leti 2006–2010 rodilo 

12,6 otrok z DS na 10.000 živorojenih otrok letno, kar predstavlja 5300 rojenih otrok letno 

v Združenih Državah Amerike Z zbiranjem podatkov opravljenih predčasnih (umetnih ali 

spontanih) prekinitev nosečnosti ocenjujejo, da bi bilo skupno vsako leto rojenih 7600 

otrok z DS v ZDA (Graaf, Buckley, Skotko, 2015). 

 

Podatka o številu rojstev otrok z DS in pojavnosti otrok z DS v Sloveniji sta dostopna na 

spletni strani European Health Information Gateway (b.d.). Število otrok z DS je med leti 

1988 in 2015 nihalo med 26 (leta 1993) in 10 (leta 2013). V taveli 6 je navedeno število 

rojstev otrok z DS v Sloveniji.  

 
Tabela 6: Število rojstev otrok z Downovim sindromom v Sloveniji 
(European Health Information Gateway (b.d.)) 

LETO ŠT. 

ROJSTEV 

OTROK Z 

DS 

 LETO ŠT 

ROJSTEV 

OTROK Z 

DS 

1988 25  2002 17 

1989 22  2003 13 

1990 14  2004 16 

1991 16  2005 13 

1992 24  2006 17 

1993 26  2007 22 

1994 22  2008 14 

1995 20  2009 14 

1996 26  2010 12 

1997 15  2011 13 

1998 17  2012 14 

1999 22  2013 10 

2000 12  2014 11 

2001 19  2015 11 

 

Podatki o celotni živeči populaciji oseb z DS v Sloveniji so po navedbah Perdiha (2016) 

med 1000 in 1500 oseb z DS. Sicer je ocena groba in nekoliko špekulativna, saj je težko 

presojati o številu populacije, katere življenjska doba je nižja. Čeprav se, še posebej v 

razvitih državah, življenjska doba oseb z DS zvišuje, je težko presojati o številčnosti 

populacije v Sloveniji zaradi zapletov in bolezni ter upada sposobnosti in možnosti pojava 

dodatnih bolezni s starostjo.  
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2 PRENATALNO OBDOBJE 

2.1 SPREMLJANJE NOSEČNOSTI IN PREVENTIVNI PREGLEDI V NOSEČNOSTI 

Preventivni zdravstveni pregledi ženske in ploda v nosečnosti se opravljajo z namenom 

preprečevanja neugodnega izida nosečnosti in spremljanja nosečnice in ploda (Pravilnik 

za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998).  

 

Zakonodaja opredeljuje, da je v času nosečnosti treba opraviti 10 sistematičnih 

pregledov, dve ultrazvočni preiskavi ter individualna svetovanja nosečnici. To velja 

predvsem za spremljanje poteka nosečnosti zdrave nosečnice in ploda. Spremljanje 

nosečnice poteka po sledečih stopnjah: 

 

- Prvi pregled opravi ginekolog v času do 12. tedna nosečnosti. Opravi se pregled 

zdravstvene dokumentacije nosečnice, družinska, ginekološka, osebna in 

porodniška anamneza za namen prepoznavanja dejavnikov tveganja; merjenje 

telesne teže in krvnega tlaka (orientacijski splošni somatski status); laboratorijske 

preiskave urina, krvi. Izda se materinska knjižica, ki je uradni dokument, v katerega 

se zapisuje spremljanje nosečnosti (Pravilnik za izvajanje primarnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998).  

 

- V 20. tednu nosečnosti se opravi drugi ultrazvočni pregled (morfologija ploda, 

spremljanje rasti ploda) in usmerjen pogovor z nosečnico. Če ni ugotovljenih 

nobenih nepravilnosti pri nosečnici ali plodu, nadaljnji ultrazvočni pregledi niso 

potrebni. V primeru ugotovljenih nepravilnosti se ultrazvok opravi še v 30. in 32. 

tednu nosečnosti. 

 

- Drugi sistematični preventivni pregledi pri ginekologu navadno potekajo v 24., 28., 

35. in 40. tednu nosečnosti (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega 

varstva na primarni ravni, 1998). 

 

- Ostalih 5 sistematičnih pregledov v 16., 32., 37., 38. in 39. tednu nosečnosti opravi 

diplomirana babica ali za samostojno delo izobražena diplomirana medicinska 

sestra (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 

1998).  

 

Del preventivnih pregledov nosečnic je tudi opravljanje presejalnih testov za Downov 

sindrom. Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 

(1998) opredeljuje, da imajo nosečnice, stare med 35 in 37 let v času pričakovanega 

dneva poroda, pravico do presejalnega testa, kritega iz zdravstvenega zavarovanja. 

Presejalni test lahko opravijo v obliki merjenja nuhalne svetline ali trojnega presejalnega 
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testa. Ženske po 37. letu starosti v času pričakovanega dneva poroda imajo pravico do 

brezplačne kariotipizacije – diagnostičnih testov (horionska biopsija ali amniocenteza). 

Nosečnice s pozitivnim presejalnim testom, ne glede na starost, so tudi upravičene do 

brezplačne kariotipizacije (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni, 1998).  

 

2.2 PRESEJALNI IN DIAGNOSTIČNI TESTI ZA DOWNOV SINDROM V SLOVENIJI 

V Sloveniji zakonodaja določa pravico do opravljanja brezplačnih presejalnih 

diagnostičnih testov za DS materam, ki so stare med 35 in 37 let ob času do poroda, ter 

pravico do brezplačnih diagnostičnih testov materam, ki so stare nad 37 let ali pa so 

presejalni diagnostični testi pokazali možne nepravilnosti ploda ne glede na starost 

matere (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 

1998). 

 

2.2.1 Presejalni testi za odkrivanje Downovega sindroma 

S presejalnimi testi ni mogoče zagotovo ugotoviti, ali ima plod DS, lahko pa se oceni 

tveganje zanj (Skotko, Kishnani, Capone, 2009). Če je pri plodu ugotovljeno tveganje za 

DS, je priporočeno opravljanje diagnostičnega testa, ki diagnozo potrdi. Presejalni testi 

niso invazivni (pri plodu ni možnosti za pojav splava) (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; 

Tul, 2009). Tako jih je mogoče ponuditi vsem nosečnicam. Testi so tudi cenejši in hitrejši 

ter tako lažje dostopni. Nosečnice, mlajše od 35. leta in starejše od 37 let, jih lahko 

opravljajo samoplačniško. Za nosečnice v starosti med 35 in 37 let ob porodu se test, ob 

odločitvi nosečnice zanj, krije iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja (Pravilnik za 

izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998; Tul, 2009).  

 

Vsi presejalni testi imajo 5 % tveganje, kar pomeni, da 5 od 100 nosečnic pokaže lažno 

visoko tveganje za pojav DS pri plodu (Tul, 2009).  

 

Kot že omenjeno, se v spremljanju nosečnosti ženski nudita dva ultrazvočna pregleda. Z 

drugim, ki je navadno opravljen med 20. in 24. tednom nosečnosti (morfologija ploda), se 

natančno oceni velikost ploda in pregled njegovega organskega sistema Približno 50 % 

plodov z DS pokaže določene spremembe, ki lahko nakazujejo na sum diagnoze DS 

ploda. Ginekolog in genetik v takšnem primeru presodita, kakšno je možno tveganje za 

DS, saj 1–5 % zdravih plodov lahko kaže spremembe oz. označevalce. Sama ugotovitev 

prisotnosti označevalcev še ne pomeni, da ima plod DS, le da je tveganje za pojav večje 

(Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Tul, 2009). Nosečnica se lahko po posvetu sama 

odloči, ali bo opravljala dodatne teste za ugotavljanje DS ploda ali ne (Tul, 2009).  

 

Med presejalne teste za ugotavljanje DS ploda uvrščamo:  
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- MERJENJE NUHALNE SVETLINE 

Merjenje nuhalne svetline je ultrazvočni presejalni test, ki se opravlja med 11. in 

dopolnjenim 13. (nekatera literatura navaja čas med 12. in 14.) tednom nosečnosti. 

Nuhalna svetlina je področje med hrbtenico in kožo na plodovem zatilju, večja kot je, večja 

je možnost za kromosomske nepravilnosti. S tem presejalnim testom se lahko ugotavlja 

več razvojnih nepravilnosti. Pri 75 % plodov se lahko odkrije sum na diagnozo oz. 

povečanje tveganja za DS. Nuhalno svetlino mora opravljati posebej izobražen zdravnik 

z licenco, ki lahko natančno oceni tveganje za sum na razvojne nepravilnosti ploda. Ob 

pregledu nosečnica prejme izvide testa. Za ženske, mlajše od 35 let, je test v Sloveniji 

plačljiv. Za ženske med 35. in 37. letom se test plača iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Nosečnica se mora sama odločiti za opravljanje testa (Kobal, Biteznik, 

2012; Tul, 2009; Rudolf idr., 2017). 

 

- SESTAVLJENI TEST 

Ob merjenju nuhalne svetline se lahko nosečnici odvzame nekaj krvi iz komolčne vene, 

v kateri se določi dva hormona. Skupaj z ultrazvočnimi izvidi in prisotnostjo določenih 

hormonov v krvi se s pomočjo računalniškega izračuna določi tveganje za DS, npr. 

1/1000, ki se ga poda ob izvidu. Če je tveganje za DS večje kot 1/300, ima nosečnica 

medicinsko indikacijo za diagnostični test. To pomeni, da ob takih izvidih nosečnici, mlajši 

od 35 let, pripada diagnostični test, ki je plačan iz obveznega zavarovanja, za potrditev 

diagnoze DS, če se nosečnica zanj odloči. S takim testom se lahko odkrije do 90 % plodov 

z DS (Rudolf idr., 2017; Kobal, Biteznik, 2012; Tul, 2009). 

 

- TROJNI IN ČETVERNI PRESEJALNI TEST 

Četverni hormonski test se lahko izvaja po 16. tednu nosečnosti, kar je prednost za 

ženske, ki izvedo za nosečnost ali za obstoj presejalnih diagnostičnih testov po 14. tednu 

nosečnosti, kadar se sestavljeni test ne more več izvajati. Pri četvernem hormonskem 

testu se v krvi nosečnice izmeri vrednost prisotnosti štirih hormonov, na podlagi katerih 

se izmeri tveganje za DS. S tem testom se odkrije do 75 % (med 60–70 %) plodov z DS, 

če je delež lažno pozitivnih rezultatov 5 %. Test ne dopolnjuje rezultatov sestavljenega 

testa ali merjenja nuhalne svetline, zato se ženskam, ki so te presejalne teste že 

opravljale, odsvetuje četverni test. V takem primeru bi se povečala možnost za lažno 

pozitivne rezultate. V Sloveniji se od leta 2007 izvaja le četverni hormonski test, saj je 

trojni hormonski test veliko manj zanesljiv (Rudolf idr., 2017; Kobal, Biteznik, 2012; Tul, 

2009). 

 

 

2.2.2 Diagnostični testi za odkrivanje Downovega sindroma 

Pred rojstvom otroka se lahko diagnoza DS postavi s kariotipizacijo ploda. To pomeni, da 

se določi število kromosomov plodovnih celic, ki se pridobijo iz plodovnice. Poseg je 
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invaziven, kar pomeni, da 0,5 do 1 % nosečnic ali ena nosečnica na 100–200 splavi. Pri 

tem ni mogoče določiti, pri kateri nosečnici bo rezultat posega splav. Zaradi tega dejstva 

je pred posegom smiselno naprej opraviti presejalne teste, ki sploh pokažejo možnost 

pojava kromosomske nepravilnosti. Večina nosečnic z visokim tveganjem za DS se odloči 

za diagnostične teste. Tako se mora nosečnica, po posvetu s partnerjem in zdravniki, 

sama odločiti za opravljanje diagnostičnega testa (Rudolf idr., 2017; Kobal, Biteznik, 

2012; Tul, 2009).  

Do brezplačnih diagnostičnih testov (oz. plačanih iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja) so ob odločitvi upravičene nosečnice: 

 

- stare 37 ali več let ob pričakovanem dnevu poroda, 

- če je bilo ugotovljeno tveganje za DS ploda,  

- če so že imele predhodno nosečnost z DS, 

- če obstaja pojavnost genetskih nepravilnosti v družini. 

(Kobal, Biteznik, 2012; Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni, 1998). 

 

Pri tem se od nosečnice ne sme zahtevati opravljanje posega. Posameznico mora 

ginekolog seznaniti z možnostjo opravljanja posega, odločitev pa prepustiti njej sami.  

Diagnostična testa, ki se opravljata za ugotavljanje DS ploda sta: 

 

- AMNIOCENTEZA (AC) 

Amniocenteza je poseg, pri katerem se odvzame vzorec plodovnice. Postopek poteka 

tako, da zdravnik (ki je posebej izurjen in potrebuje licenco) pod nadzorom ultrazvoka s 

tanko iglo vzame celice plodovnice iz maternice. V plodovnici namreč plavajo odluščene 

celice plodovne kože, prebavil, dihal otroka, s pomočjo katerih je mogoče narediti 

preiskave. Z laboratorijskimi preiskavami teh celic se potrdi diagnoza ploda. Hitre 

preiskave rezultate podajo že v 48 urah, klasične metode pa v 2–4 tednih. Z AC lahko 

določijo tudi ostale kromosomske nepravilnosti. Opravlja se po 16. tednu nosečnosti. V 

tem času je možnost za zaplete oz. splav približno 1 %. Pred 15. tednom nosečnosti je 

možnost za splav večja (Rudolf idr., 2017; Kobal, Biteznik, 2012; Tul, 2009).  

 

- BIOPSIJA HORIONSKIH CELIC (BHC) 

Pri biopsiji horionskih celic se lahko že v 11. tednu nosečnosti odvzame vzorec horionskih 

celic. Prednost tega testa je predvsem ta, da se lahko izvaja 5 tednov prej kot AC. Stopnja 

možnosti pojava za splav je enaka kot pri AC – 1 %. Pri tem pa je težje določiti, zakaj je 

do splava prišlo, saj so med 11. in 15. tednom spontani splavi pogostejši kot po 15. tednu 

nosečnosti. Ker je diagnoza lahko potrjena ali ovržena bolj zgodaj v nosečnosti, ima 

nosečnica možnost, da se bolje pripravi na otroka z DS ali pa opravi umetno prekinitev 

nosečnosti (Rudolf idr., 2017; Kobal, Biteznik, 2012; Tul, 2009).  
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2.3 MOŽNE ODLOČITVE PO PREJETJU REZULTATOV PRESEJALNIH ALI 
DIAGNOSTIČNIH TESTOV ZA UGOTAVLJANJE DS PLODA 

Ob prejetju rezultatov presejalnih ali diagnostičnih testov ima nosečnica pravico, da:  

- nadaljuje nosečnost (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni, 1998), 

- umetno prekine nosečnost (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega 

varstva na primarni ravni, 1998), 

- po porodu odda otroka v rejništvo ali posvojitev (Zakon o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih, 2004).  

 

2.4 PRENATALNA DIAGNOSTIKA V SLOVENIJI 

V Sloveniji, tako kot drugod po Evropi, se pojavlja trend povišanja povprečne starosti 

matere ob rojstvu otroka. Ta se je od leta 1987 s 25,4 let povišala na 30,3 let v 2012. 

Skladno s tem je pričakovati tudi višjo pojavnost otrok z DS, pri katerih je glavni dejavnik 

pojavnosti oz. tveganja prav materina starost ob porodu (Rudolf idr., 2017).  

 

Kot že omenjeno, na število rojenih otrok z DS vpliva več faktorjev. Eden izmed njih so 

gotovo politike države (dostopnost prenatalne diagnostike, uravnavanja nosečnosti ...) 

(Rudolf idr.; 2017; Graaf, Buckley, Skotko, 2015; Skotko, Kishnani, Capone, 2009). V 

Sloveniji je prenatalna diagnostika za odkrivanje DS pri plodu pred letom 1996 potekala 

predvsem na podlagi materine starosti (Rudolf idr., 2017) in nepravilnosti, opaženih pri 

ultrazvoku ploda. Leta 1996 se je v Sloveniji pričel uporabljati presejalni trojni hormonski 

test, temu je sledila uvedba nuhalne svetline v letu 2000 in kombiniranega testa v letu 

2002. Leta 2006 je trojni hormonski test zamenjal četverni, ki je zanesljivejši pri 

ugotavljanju tveganja za DS. Nosečnicam z rezultati presejalnih testov, ki kažejo na 

povečano tveganje, ali nosečnicam, starejšim od 37 let, je ponujena kariotipizacija (AC 

ali BHC) (Rudolf idr.; 2017).  

 

V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve avtorjev Rudolfa, Tul, Verdenika, Volka, 

Brezigar, Kokalj Vokač, Jeršin, Prosenc, Peterlin (2017), ki so v raziskavi ugotavljali, kako 

je prenatalna diagnostika v Sloveniji med leti 1981 in 2012 vplivala na prevalenco 

Downovega sindroma.  

 

V raziskavi avtorji ugotavljajo (Rudolf idr.; 2017), da:  

 

- se je kljub povečani starosti matere s 25,4 let v letu 1981 na 30,3 let v letu 2012 

prevalenca otrok z DS povečala z 0,51 na 1000 rojstev na 0,55 na 1000 rojstev 

glede na prej omenjena leta (Rudolf idr.; 2017). 
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- se je prevalenca prenatalno prepoznanih primerov DS povečala z 0,03 na 1000 

rojstev v 1981 na 2,06 na 1000 rojstev v letu 2012 (Rudolf idr.; 2017). 

 

- je prenatalno prepoznavanje DS naraslo s 25 % v 1996, na 78,7 % vseh 

prepoznanih primerov DS v letu 2012 (Rudolf idr.; 2017). 

 

- je skupno število invazivnih testov (amniocenteze in biopsije horionskih celic) 

naraščalo do leta 2002, od takrat pa je stabilno in se pojavlja v približno 7 % (Rudolf 

idr.; 2017).  

 

 
Graf 1: Opravljeni testi za ugotavljanje DS ploda v prenatalnem obdobju (Rudolf idr.; 2017; str. 3) 

 

Iz grafa 1 (Rudolf idr.; 2017) je razvidno, kako je med leti 1981 (ko se je pričela izvajati 

amniocenteza) in 2012 potekalo uvajanje različnih neinvazivnih testov za DS v Sloveniji. 

Poleg tega je moč razbrati tudi, na podlagi katerih kazateljev tveganja (starost matere, 

rezultati hormonskih testov …) so bili opravljeni poznejši invazivni testi za potrditev 

diagnoze DS. Pri tem je treba ponovno poudariti, da le invazivni test potrdi diagnozo DS 

fetusa. Uvedba različnih presejalnih testov je vplivala na število diagnosticiranih fetusov 

z DS v prenatalnem obdobju. To je naraslo s 25 % na kar 78,9 % v letu 2012. V letu 2012 

je bil velik delež fetusov z DS prepoznan in diagnosticiran predvsem na podlagi višje 

starosti matere (46 %). 38 % fetusov z DS je bilo diagnosticiranih na podlagi presejalnih 

testov, 16 % pa na podlagi prepoznanih nepravilnosti pri ultrazvočnih pregledih. Opaziti 
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je, da z uvedbo presejalnih testov narašča število diagnosticiranih fetusov z DS. Kljub 

temu pa povišana starost matere ostaja najbolj pogost prepoznan dejavnik tveganja, na 

podlagi katerega se opravlja prenatalne diagnostične teste za DS. Kot razlog, da ostaja 

tako velik delež diagnosticiranih otrok z DS prav na kriteriju starosti matere, avtorji 

navajajo predvsem dostopnost presejalnih testov. Ti so za večino mlajših mater dostopni 

predvsem na samoplačniški ravni (Rudolf idr.; 2017).  

 

 
Graf 2: Število prenatalno prepoznanih otrok z DS; postnatalno prepoznanih otrok z DS in pričakovano 
število rojstev otrok z DS v Sloveniji (Rudolf idr.; 2017; str. 5 ) 

 

Graf 2 (Rudolf idr.; 2017) prikazuje število prenatalno diagnosticiranih otrok z DS, rojenih 

otrok z DS in pričakovanega števila rojstev otrok z DS med leti 1981 in 2012. Prevalenca 

DS je narasla z 0,54 na 1000 rojstev na 2,61 na 1000 rojstev v letu 2012. Ti vrednosti 

vključujeta število živorojenih in mrtvorojenih otrok z DS in prenatalno diagnosticirane 

fetuse (število je postavljeno ne glede na izid po diagnozi – nadaljevanje nosečnosti, 

umetna prekinitev nosečnosti ali spontani splav). Število rojenih otrok v letu 2012 je bilo 

0,55 na 1000 rojstev v primerjavi z letom 1981, ko je bila prevalenca 0,051 na 1000 

rojstev. Prevalenca DS v Sloveniji, ki se je povečala v letu 2012, je predvidena s strani 

demografske analize in rezultira v dejstvu, da je vedno več možnosti za nadzorovanje 

začetka družine (dostopnost kontracepcije …), in rasti deleža žensk, ki imajo otroke pri 

35. letu starosti ali več (Rudolf idr.; 2017). 
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Kljub dejstvu, da je vedno več starejših žensk, ki imajo otroke, avtorji sklepajo, da bo 

število otrok z DS upadalo zaradi dostopnosti prenatalnih testov in dostopnosti predčasne 

prekinitve nosečnosti. Tako naj bi se na eni strani povečalo število diagnoz DS (v 

prenatalnem obdobju), hkrati pa zmanjšalo število rojstev otrok z DS (Rudolf idr.; 2017).  

 

Slovenija ima med evropskimi državami eno izmed najnižjih prevalenc DS. Avtorji 

navajajo, da je vzrok nizke prevalence otrok z DS visoka stopnja odločanja za umetno 

prekinitev nosečnosti po prejetju diagnoze v prenatalnem obdobju. Visok delež slovenskih 

nosečnic se ob prejetju diagnoze DS v prenatalnem obdobju odloči za umetno prekinitev 

nosečnosti (Rudolf idr.; 2017).  
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3 POSTNATALNO OBDOBJE 

Postnatalno podporo in vodenje otrok v Sloveniji ureja Pravilnik za izvajanje primarnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998. Cilj preventivnega zdravstvenega varstva 

novorojenčkov je zgodnje prepoznavanje dejavnikov tveganja bolezni v neonatalnem 

obdobju in s tem zmanjšanje obolevnosti, umrljivosti in invalidnosti otrok in pozneje 

odraslih. 

 

Preventivno zdravstveno varstvo novorojenčka obsega: 

- preventivne sistematične preglede novorojenčka, dnevni nadzor zdravstvenega 

stanja in po potrebi spremljanje novorojenčka v neonatalni ambulanti, 

- obvezne preventivne zdravstvene ukrepe in cepljenja ter druge potrebne 

preventivne ukrepe, 

- aktivno zdravstveno-vzgojno delo s poudarkom na vzpostavitvi, spodbujanju in 

vzdrževanju izključnega dojenja. 

(Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998). 

 

Obravnava novorojenčka je timska in zajema zdravnika specialista pediatra kot vodjo in 

nosilca tima, diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenega tehnika ter tehnico 

zdravstvene nege/zdravstvenega tehnika.  

 

Novorojenčka se spremlja z opravljanjem sistematskih pregledov takoj po rojstvu otroka 

(24 ur); dnevni nadzor stanja novorojenčka; sistematični pregled novorojenčka pred 

odpustom. Po potrebi se opravi pregled v neonatalni ambulanti, če se preventivni 

zdravstveni ukrepi niso izvedli v času bivanja v porodnišnici ali pa ob ugotovljenih 

laboratorijskih ali ultrazvočnih dejavnikih tveganja pri novorojenčku in je zato potrebno 

spremljanje zdravstvenega stanja. 

 

Otroke se nadalje spremlja s sistematičnimi preventivnimi pregledi. Prvi se opravi pri 

starosti enega meseca; drugi pri starosti treh mesecev, nato se do dopolnjenega 12. 

meseca opravljajo sistematični preventivni pregledi na vsake 3 mesece. Za vsak 

sistematski pregled so predpisani postopki in vsebina pregleda ter cepljenje otrok.  

 

Nadalje se pri otrocih s posebnimi potrebami (v zakonu opredeljena kot obravnava 

razvojno in vedenjsko motenih otrok) nadaljuje s programom v razvojnih ordinacijah. 

»Namen sistematičnega preventivnega spremljanja je celostna obravnava otroka z 

razvojno ali vedenjsko motnjo, prilagojeno zdravstvenovzgojno delo, kakor tudi tesno 

sodelovanje z družino prizadetega (svetovanje in seznanjanje s pravicami iz 

zdravstvenega in socialnega varstva, servisnih uslug, pridobivanja pripomočkov itd.) in z 

vzgojno izobraževalnimi ustanovami ter z društvi. To je pogoj za dosego skupnega cilja 
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– otroka čim bolje usposobiti za življenje in delo v skupnosti, v kateri živi.« (Pravilnik za 

izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998). 

 

»Preventivno zdravstveno varstvo razvojno in vedenjsko motenih otrok, vključenih v 

redne oddelke, razvojne vrtce in zavode, po programu, predpisanem za vse otroke, izvaja 

izbrani osebni zdravnik (specialist pediatrije ali šolske medicine, dodatno usposobljen za 

delo z razvojno in vedenjsko motenimi otroki). Ta program se dopolnjuje s programom 

razvojnih ordinacij, ki ga v krajih, kjer ni razvojnih ordinacij, izvaja začasno eden od 

specialistov pediatrije ali šolske medicine, podiplomsko usposobljen za delo z razvojno in 

vedenjsko motenimi otroki pristojnega dispanzerja.« (Pravilnik za izvajanje primarnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998). 

 

Obravnava otrok s posebnimi potrebami se izvaja za vse otroke ne glede na stopnjo 

motnje v duševnem razvoju in ostalih pridruženih posebnih potreb preko sistematskih 

pregledov ter celotnega pregleda otroka enkrat letno (Pravilnik za izvajanje primarnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998).  

 

Po rojstvu otroka je staršem na voljo tudi patronažna služba. Pri novorojenčku in njegovi 

družini patronažna služba opravi šest obiskov. Dva dodatna obiska pripadata materi, ki 

je slepa ali slabovidna, ali invalidni materi. Dodatni patronažni obiski ne pripadajo, če ima 

otrok posebne potrebe (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na 

primarni ravni, 1998).  

 

Pravilnik, ki določa postnatalno podporo sedaj dopolnjuje tudi Zakon o celostni zgodnji 

obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. O zakonu bomo govorili v posebnem 

poglavju.  
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4 SPOROČANJE DIAGNOZE DOWNOVEGA SINDROMA MATERAM 

Downov sindrom je ena izmed najpogostejših kromosomskih motenj (Skotko in Bedia, 

2005; Skotko, 2005 a,b,c). Prenatalni presejalni in diagnostični testi omogočajo, da se DS 

prepozna že med nosečnostjo matere (Pestevšek, 2009). Kljub temu velika večina 

staršev, kar 87 %, za diagnozo izve po rojstvu otroka (Skotko in Bedia, 2005). Način, 

kako je diagnoza DS podana bodočim staršem ali staršem novorojenca, vpliva na to, kako 

bodo starši doživljali prve informacije o otroku in sebi ter kako se bodo prilagajali na novo 

situacijo (Choi, Lee in Yoo, 2010).  

 

4.1 SPOROČANJE DIAGNOZE DOWNOVEGA SINDROMA V PRENATALNEM 
OBDOBJU 

Sporočanje diagnoze DS materam v prenatalnem obdobju ne vključuje zgolj 

posredovanje rezultatov prenatalnih testov za odkrivanje DS ploda, ampak vključuje dva 

vidika. Prvi je podajanje informacij glede možnosti opravljanja presejalnih in diagnostičnih 

testov za detekcijo DS ploda. Drugi vidik je podajanje informacij že opravljenih testov in 

potrebna natančna razlaga le-teh na način, ki je staršem razumljiv. V tujini se je na 

tematiko svetovanja o opravljanju presejalnih in diagnostičnih testov ter podajanja 

rezultatov le-teh zvrstilo več raziskav, ki nakazujejo potrebne rešitve in možnosti 

izboljšanja tega procesa (Reed, Berrier, 2016; Sheets, Crissman idr., 2011; Sheets, Best, 

Brasington, Will, 2011; Sooben, 2010; Gammons, Sooben, Heslam, 2010; Skotko idr., 

2009; Skotko, 2005c). Odločanje za opravljanje testov ali odločanje o posledicah 

rezultatov testov ima na nosečnice velik vpliv, povezan s stresom o sprejemanju 

pomembnih odločitev. Podajanje informacij takšne narave pa ni stresno le za 

nosečnice/starše, ki rezultate sprejemajo, ampak tudi za zdravstveno osebje, ki mora 

takšne informacije podati. V tem poglavju bomo navedli nekaj pomembnih informacij, ki 

zadevajo svetovanje o opravljanju testov za ugotavljanje DS ter podajanje rezultatov le-

teh v prenatalnem obdobju. 

 

Skotko (2005b, Skotko, 2005c) je v svoji obsežni raziskavi ugotavljal, kako matere otrok 

z DS ocenjujejo izkušnjo prejema diagnoze DS fetusa v prenatalnem obdobju. Med 1126 

materami, ki so sodelovale v raziskavi, je bilo 141 (12,5 %) takih, ki so za diagnozo otroka 

izvedele v prenatalnem obdobju. Večina mater je izrazila razočaranje nad procesom 

prejemanja diagnoze. Skotko (2005c; Skotko, Kishnani, Capone, 2009) je podal predloge, 

ki bi na podlagi pridobljenih rezultatov in zbrane literature lahko pripomogli k izboljšanju 

procesa in s tem k večjemu zadovoljstvu mater in staršev. V nadaljevanju so navedeni 

predlogi, s katerimi lahko zdravstveno osebje izboljša proces podajanja diagnoze DS v 

prenatalnem obdobju in s starši/nosečnico vodi boljši svetovalni pogovor.  



Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju 

22 
 

1. Preden se nosečnica oziroma starša odločita za opravljanje testov, mora 

zdravnik (porodničar) pojasniti razliko med prenatalnimi presejalnimi testi in 

diagnostičnimi testi za DS (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Skotko, 2005c).  

Odločitve staršev oz. nosečnice o opravljanju prenatalnih presejalnih ali diagnostičnih 

testov za indikacijo DS niso tako lahke in zahtevajo primeren svetovalni pristop 

(Gammons, Sooben, Heslam, 2010). Reed, Berrier (2016) navajata, da se odločanje o 

opravljanju prenatalnih testov za detekcijo DS ploda razlikuje od ostalih zdravstvenih in 

genetskih testov. Rezultati prenatalnega testa za DS namreč ne vodijo v direktno 

zdravljenje ali zdravstveno obravnavo za izboljšanje stanja. Opravljajo se predvsem 

zaradi možnosti informiranja glede nosečnosti in možnosti opravljanja odločitev in izidov 

nosečnosti po prejetih rezultatih. Glede le-te – kar v večini primerov pomeni odločanje o 

nadaljevanju nosečnosti, umetni prekinitvi nosečnosti ali odločitvi o oddaji otroka v 

posvojitev. Takšne odločitve so etično in osebno pomembne. Starši morajo odločitve o 

opravljanju prenatalnih testov za DS sprejemati na osnovi dovoljšnih informacij ter 

avtonomno. Ternby, Axelsson, Annerén, Lindgren, Ingvoldstad (2016) navajajo, da je 

treba nosečnici najprej ponuditi možnost, ali želi informacije o opravljanju diagnostičnih 

testov za DS. Če nosečnica informacije želi, morajo biti le-te zadostne in dobro 

uravnovešene, da lahko nosečnica sprejme informirano odločitev v skladu z njenimi 

potrebami in vrednotami. Za sprejem odločitve mora biti nosečnici ponujen čas za 

razmislek.  

 

Skotko, Kishnani, Capone (2009, Skotko) navajajo, da mora porodničar (zdravstveni 

delavec) pri razlagi testov za DS poudariti razliko med presejalnimi in diagnostičnimi testi. 

Tako bodo starši lahko razumeli, kaj pomenijo rezultati posameznega testa, in na podlagi 

tega bodo lahko sprejeli odločitev o opravljanju in vrsti testa za prepoznavanje DS ploda. 

Pri tem avtorji navajajo, da veliko žensk, še posebej tistih, ki so proti svoji volji opravile 

diagnostične teste, obžaluje odločitev, saj niso razumele, da bodo rezultati pokazali 

dokončno diagnozo ploda. Zdravstveno osebje mora poudariti, da bodo rezultati 

presejalnih testov pokazali tveganje, visoko ali nizko, za DS ploda in ne pozitivne ali 

negativne rezultate za DS ploda. 

 

Lawrence (1998) navaja, da je lahko komunikacija zdravstvenih delavcev direktivna ali 

nedirektivna. Pri tem direktivna komunikacija služi kot informiranje, svetovanje in 

velikokrat predlaganje neke oblike razrešitve problema za pacienta. Nedirektivna 

komunikacija pa zajema podajanje informacij, ki lahko vključujejo svetovanje in vodenje. 

Pri tem pa se zdravstveni delavec ne odloča namesto pacienta. Ta ima možnost na 

podlagi slišanega sklepati lastne odločitve. Tako Lawrence (1998) navaja, da so 

zdravstveni delavci v kontekstu svetovanja o opravljanju presejalnih ter diagnostičnih 

testov lahko bolj učinkoviti, če uporabljajo nedirektivno svetovanje oz. svetovalni pogovor. 

Tako pomagajo pacientu (nosečnici, staršema) sprejeti lastno odločitev o testiranju ploda 
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za DS. Če so pri komunikaciji zdravstveni delavci neuspešni, lahko starši čutijo, da jim je 

bil test predpisan namesto ponujen. Lawrence (1998) navaja, da je pomembno 

upoštevati, da možnost ponujanja prenatalnih testov za DS in sprejetje teh testov s strani 

staršev/nosečnice lahko vodi v stisko le-teh. Zato morajo biti starši seznanjeni s koristmi 

in omejitvami, ki jih testi imajo. Pri opravljanju presejalnih testov za DS to pomeni, da so 

lahko rezultati lažno pozitivni ali negativni. Lažno pozitivni testi lahko vodijo do tega, da 

se mati ne naveže na otroka/ploda ter sproži odločitve o možni prekinitvi nosečnosti. Pri 

rezultatih, ki kažejo na to, da otrok nima DS, pa lahko mati s težavo nazaj vzpostavi 

čustveno navezanost na otroka.  

 

Cuckle (1998, v Lawrence, 1998) navaja, da so zdravstveni delavci velikokrat kot 

entuziasti, ki poudarjajo pozitivne lastnosti prenatalnega testiranja za DS, pri tem pa ne 

upoštevajo psihološkega stanja matere. Tako Lawrence (1998) navaja, da mora biti 

zdravstveno svetovanje o opravljanju testov za ugotavljanje DS ploda nastavljeno tako, 

da se nosečnica čuti vključena vanj in ima možnost odločitve ter razprave. Pri tem se 

mora zdravnik oz. zdravstveni delavec oddaljiti od pogoste prakse, ki navaja zgolj 

informacije, ki jih morda nosečnica ne razume in jih ne ponotranji. Pojavi se lahko 

nerazumevanje uporabljenih besed, žargona. V komunikaciji med zdravstvenim 

delavcem in nosečnico mora biti prostor za možnost o vprašanjih, ki jih nosečnica morda 

ne razume, in dodatni razlagi.  

 

Gammons, Sooben, Heslam (2010) pravijo, da je odločitev nosečnice o tem, ali naj opravi 

prenatalne ali postnatalne teste za detekcijo DS ploda, pomembna ne glede na starost 

nosečnice. Opravljanje takšnih testov od staršev zahteva zelo osebne odločitve o tem, ali 

bodo po prejetih rezultatih nadaljevali nosečnost, prekinili nosečnost ali pričeli z 

načrtovanjem posvojitve. V Združenem kraljestvu se 92 % mater po prejetju rezultatov, ki 

kažejo na visok sum ali diagnozo DS, odloči za umetno prekinitev nosečnosti (Gammons, 

Sooben, Heslam, 2010).  

 

Raziskave (Rowe idr., 2006; Seror in Ville, 2009; v Gammons, Sooben, Heslam, 2010). 

so pokazale, da se veliko nosečnic morda ne zaveda pomena prenatalnih testov in ne 

predvidi, da bi kot rezultat morda morale izbirati med opravljanjem dodatnih diagnostičnih 

testov ali umetno prekinitvijo nosečnosti (Rowe idr., 2006; Serror, Ville, 2009; v 

Gammons, Sooben, Heslam, 2010). Nekateri avtorji izpostavljajo, da ženskam 

primanjkuje informacij, ki so nujne za razumevanje in upoštevanje za odločanje o 

opravljanju prenatalnih testov in njihovih izidov (Serror, Ville, 2009; v Gammons, Sooben, 

Heslam, 2010). 

 

Gammons, Sooben, Heslam (2010) navajajo, da je treba nosečnicam primerno razložiti 

pomen prenatalnih presejalnih in diagnostičnih testov za DS. Poleg tega jim je treba nuditi 
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kakovostne in primerno uravnovešene informacije o DS, na podlagi katerih lahko ženska 

sprejme informirano odločitev o opravljanju testov. Pri tem lahko vir informacij predstavlja 

tiskano gradivo ter svetovalni pogovor z zdravstvenimi delavci. Skirton in Barr (2009, v 

Gammons, Sooben, Heslam, 2010) ugotavljajo, da starši informacije, ki so jih prejeli od 

zdravstvenih delavcev glede opravljanja prenatalnih testov za odkrivanje DS, ocenjujejo 

kot dobre in ustrezne ter zadostne za sprejem odločitev. Nekatere druge raziskave 

kažejo, da lahko osebni odnos in mnenja zdravstvenih delavcev vplivajo na odločitve 

nosečnic (Bishop idr., 2004; Lewis idr., 2006, v Gammons, Sooben, Heslam, 2010).  

 

Na odločitev za opravljanje prenatalnih diagnostičnih testov vpliva več dejavnikov. 

Ternby, Axelsson, Annerén, Lindgren, Ingvoldstad, (2016) v raziskavi, ki je bila opravljena 

na 76 ženskah, ki so opravljale prenatalne teste za ugotavljanje DS ploda, ter 65 ženskah, 

ki so le-te zavrnile, ugotavljajo razloge za sprejete odločitve. Avtorji ugotavljajo, da znanje 

mater o DS (poznavanje sindroma, življenja ljudi z DS) ne vpliva na odločitve o opravljanju 

prenatalnih presejalnih ali diagnostičnih testov. Ženske, ki so sprejele prenatalne 

diagnostične teste, niso imele negativnih pogledov na DS. Najpogostejši razlogi, ki so 

vplivali na odločitev, da so nosečnice sprejele prenatalno diagnostiko, so bili predvsem, 

da so »se odrešile skrbi« ter da so zagotovile vse potrebno pri ugotavljanju, da je njihov 

plod zdrav. Pri tem je velikokrat opravljanje prenatalnih testov predstavljalo namen 

zbiranja in pridobivanja informacij in ni bilo neposrednih povezav z namenom umetne 

prekinitve nosečnosti ob ugotovitvi diagnoze DS ploda. Avtorji navajajo, da podobno 

ugotavljajo tudi druge raziskave (Garcia idr., 2008; Ternby idr., 2015; v Ternby, Axelsson, 

Annerén, Lindgren, Ingvoldstad, 2016). Ženske, ki so zavrnile opravljanje prenatalnih 

testov za ugotavljanje DS ploda, so kot najbolj pogoste dejavnike zavrnitve navedle, da 

nočejo opravljati splava ter da nočejo tvegati invazivnega posega diagnostičnega testa, 

ki lahko rezultira v splavu. Več žensk, ki je poznalo nekoga z DS, je zavrnilo prenatalne 

teste. Veliko žensk, ki so zavrnile prenatalne diagnostične teste, je navedlo, da bi zmogle 

vzgajati in skrbeti za otroka z DS ter da menijo, da DS ni tako težko stanje, zaradi 

katerega bi opravile splav. Ženske, ki so zavrnile prenatalne diagnostične teste, so bile 

bolj zadovoljne s posredovanimi informacijami v primerjavi s skupino žensk, ki so teste 

opravljale. To avtorji povezujejo z ugotovitvami Dahl idr. (2006, v Ternby, Axelsson, 

Annerén, Lindgren, Ingvoldstad, 2016), ki pravijo, da je zadovoljstvo s podanimi 

informacijami nepovezano z dejanskim znanjem, ampak bolj z doseganjem in 

izpolnjevanjem pričakovanj posameznika.  

 

2. Preden se opravi diagnostični test za DS (amniocenteza ali biopsija 

horionskih celic (BHC)), mora zdravnik nosečnici sporočiti možne izide po 

potrjeni diagnozi DS ploda (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Skotko, 2005c).  

Zdravnik mora, preden se opravi diagnostični test, nosečnico vprašati, če že ima 

dokončno odločitev v primeru, da bo diagnoza ploda potrjena. Če nosečnica izrazi 
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dokončno odločitev, jo mora zdravnik sprejeti in spoštovati. Če je nosečnica neodločena, 

mora zdravnik predstaviti možne izide oz. odločitve po prejetju rezultatov testov. To 

navadno pomeni, da se lahko nosečnica odloči za umetno prekinitev nosečnosti, 

nadaljevanje nosečnosti in vzgojo otroka ali nadaljevanje nosečnosti s končno oddajo 

otroka v posvojitev (Skotko, 2005c; Skotko, Kishnani, Capone, 2009).  

 

Skotko (2005c) navaja, da so matere čutile podporo zdravnika pri sprejemanju odločitev 

po prejetju rezultatov diagnostičnih testov. Pri tem pa ugotavlja, da se je sprememba 

zgodila sčasoma. Ženske, ki so se odločile za nadaljevanje nosečnosti v letu 1983, so 

čutile, da jih zdravnik ne podpira pri odločitvi. Nasprotno pa Sooben (2010) v svoji 

raziskavi navaja, da je umetna prekinitev nosečnosti splošno sprejet izid pozitivne 

diagnoze DS v prenatalnem obdobju. Tako so navedle tudi matere v raziskavi. Poleg tega 

so matere čutile časovni pritisk, da morajo odločitev sprejeti hitro, in so imele premalo 

časa za posvet in pogovor.  

 

Sheets, Crissman, Feist, Sell, Johnson, Donahue, Johnson, Donahue, Masser-Frye, 

Brookshire, Carre, LaGrave, Brasington (2011) navajajo primerne vsebine za pogovor 

glede na odločitev nosečnice po prejetju diagnoze DS.  

 

- Če se nosečnica odloči nadaljevati nosečnost in vzgajati otroka. Zdravnik mora 

materi predstaviti potek nosečnosti, povečano možnost spontanih splavov in 

možnost, da se otrok ne rodi živ. Nuditi mora informacije o vključitvi drugih 

specialistov, če se tekom nosečnosti opazijo nepravilnosti pri plodu. Ponuditi mora 

različne možnosti in načine poroda. Staršem mora po potrebi nuditi informacije o 

dodatnem svetovanju, pomoči in podpori med nosečnostjo. Dobro je, da s starši 

stopi v stik tudi genetski svetovalec – lahko preko telefonskega klica, pisma ali 

srečanja.  

 

- Če se nosečnica odloči nadaljevati nosečnost in oblikovati načrt za posvojitev 

otroka. Poleg informacij o poteku nosečnosti (opisano v prejšnji alineji) mora 

zdravnik nuditi informacije glede možnosti posvojitve. V Ameriki to pomeni, da 

zdravnik predstavi možnosti posvojitve preko javnih ali zasebnih posvojitvenih 

agencij. Lahko pa starše napoti tudi na agencijo, ki upravlja posvojitve otrok z DS.  

 

- Če se nosečnica odloči za umetno prekinitev nosečnosti. Zdravnik mora predstaviti 

postopke, ki so na voljo za umetno prekinitev nosečnosti glede na starost ploda, 

dosegljivost posegov ter zavodov, ki posege opravljajo. Z nosečnico se mora 

pogovoriti o možnosti zabeleženja spominov, kar vključuje pestovanje otroka, 

fotografiranje in odtise rok ter nog. Ravno tako mora nosečnico nasloviti na možna 

dodatna svetovanja za pomoč in podporo.  
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3. Oseba, ki sporoča rezultate diagnostičnih testov oz. diagnozo DS otroka 

mora biti zdravnik, ki se spozna na DS in je prejel dodatno usposabljanje za 

podajanje diagnoze DS staršem (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Skotko, 

2005c). 

Skotko (2005c) ugotavlja, da so ženskam prvo novico o diagnozi posredovali različni 

zdravstveni delavci (porodničarke, medicinske sestre, genetski svetovalci ...). Diagnozo 

DS otroka v prenatalnem obdobju želijo matere pridobiti od zdravstvenega osebja, ki ima 

največ znanja o DS (Williams idr., 2002; Skotko, 2005c, v Skotko, Kishnani, Capone, 

2009).  

 

Pri tem pa se ugotavlja, da mnogo zdravnikov ni primerno opremljenih za podajanje 

informacij takšne narave. Skotko (2005c)navaja raziskavo Special Olympics (2007), da 

veliko študentov medicine (kar 81 %) tekom študija ne pridobi specifičnega izobraževanja 

glede dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Več kot polovica izobraževalnih 

ustanov pa meni, da takšno izobraževanje nima primarnega pomena za opravljanje dela 

zdravnika. Wertz (2000, v Skotko, 2005c) v raziskavi, opravljeni med 499 zdravniki, ki so 

vključeni v posredovanje prenatalnih diagnoz, ugotavlja, da 63 % zdravnikov poskuša biti 

nepristranskih pri podajanju diagnoze. 13 % zdravnikov navaja, da izpostavljajo negativne 

strani DS, 10 % poudarja pozitivne vidike DS. Enak odstotek (10 %) starše spodbuja, da 

opravijo splav ploda. V raziskavi Sheets, Best, Brasington, Will (2011), je skupina 

genetskih svetovalcev in skupina staršev otrok z DS ocenjevala katere informacije so 

potrebne in pomembne ob podajanju diagnoze DS otroka v prenatalnem in postnatalnem 

obdobju. Obe skupini udeležencev sta ocenjevali enak seznam ponujenih informacij o 

DS. Ugotovljeno je bilo, da genetski svetovalci ocenjujejo drugačne informacije kot 

ključne pri podajanju diagnoze DS (v prenatalnem in postnatalnem obdobju) kot starši 

otrok z DS. Avtorji navajajo, da je lahko to vzrok za nezadovoljstvo staršev s svetovalnim 

procesom genetskih svetovalcev.  

 

4. Diagnoza DS otroka naj se sporoči staršema osebno med vnaprej 

dogovorjenim obiskom (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Skotko, 2005c). 

Diagnozo je najbolje sporočiti tekom osebnega obiska pri zdravniku. Izmed 141 žensk jih 

je le 27 % diagnozo prejelo osebno, pri zdravniku (Skotko, 2005c). Nosečnice, ki so 

diagnozo prejele z nenapovedanim telefonskim klicem, so izrazile veliko mero 

neodobravanja do zdravstvenega osebja, ki je tako ravnalo (Tymstra idr., 2004; Skotko, 

2005c; v Skotko, Kishnani, Capone, 2009). Nasprotno so bile ženske, ki so diagnozo 

prejele po vnaprej napovedanem in dogovorjenem klicu, s tem zadovoljne. V primeru, da 

se diagnoza prejme po telefonskem klicu, mora zdravnik organizirati osebni obisk staršev, 

kolikor hitro je to mogoče (Skotko, 2005c).  
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5. Med pogovorom o diagnozi DS mora zdravnik podati primerne, izčrpne in 

aktualne informacije (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Skotko, 2005c).  

Ob prejemu diagnoze DS otroka v prenatalnem obdobju morajo materi biti posredovane 

novejše informacije o DS, kaj povzroči DS ter kakšna so pričakovanja o življenju otrok z 

DS danes (Skotko, 2005c). Informacije morajo vključevati zdravstvene zaplete, ki se 

pojavljajo pri otrocih z DS, a hkrati mora biti poudarjeno, da takšnih zapletov ni mogoče 

predvidevati pri posamezniku z DS (Korenromp idr., 2007; v Skotko, Kishnani, Capone, 

2009). Nosečnice, ki so prejele aktualne informacije o DS in tiskano gradivo o DS, so 

izrazile zadovoljstvo z zdravnikom (Skotko, 2005). Osebne zgodbe, ki prikazujejo 

potenciale in možnosti otrok z DS, morajo biti vključene. Nosečnice, ki so izrazile visoko 

zadovoljstvo z zdravnikom, so od njega prejele kontakte staršev otrok z DS (Skotko, 

2005c; Skotko, Kishnani, Capone, 2009). Nasprotno pa se mora zdravnik izogibati 

podajanju osebnih komentarjev, ki bi lahko vplivali na odločitve staršev, podajanju 

zastarelih informacij in nezaželenih osebnih mnenj (Helm, 1998, v Skotko, Kishnani, 

Capone, 2009). Matere so poudarile, da mora zdravnik ob podajanju diagnoze DS ploda 

poudariti in navesti vse možnosti, ki so nosečnici na voljo (Skotko, 2005c; Skotko, 

Kishnani, Capone, 2009). To vključuje možnost nadaljevanja nosečnosti, umetne 

prekinitve nosečnosti ali možnosti izoblikovanja posvojitvenega načrta (Skotko, 2005c). 

Pri tem zdravnik ne bi smel sklepati, da je umetna prekinitev nosečnosti edina odločitev 

matere po prejemu diagnoze DS (Skotko, 2005c). Podobno ugotavljata tudi Reed in 

Berrier (2016), ki navajata, da ni vsako opravljanje prenatalnih diagnostičnih testov 

povezano s poznejšim sklepanjem odločitev staršev ob potrditvi diagnoze. Nekateri starši 

želijo le pridobiti informacije o plodu.  

V raziskavi Gammons, Sooben, Heslam (2010), opravljeni na populaciji staršev iz 

Združenega kraljestva, je bilo ugotovljeno, da je po prejetju rezultatov diagnostičnih testov 

36 % staršev navedlo, da jim ni bila ponujena nadaljnja pomoč ali svetovanje. 

Osemnajstim odstotkom staršev je bilo nudeno svetovanje. Zelo malo staršev je prejelo 

uporabne informacije, povezane z DS.  

 

6. Zdravnik mora uporabljati primerno občutljiv jezik (Skotko, Kishnani, 

Capone, 2009; Skotko, 2005c).  

Novica mora biti podana na način, ki je spoštljiv do čustev staršev. Zdravnik se mora 

izogibati negativnih izrazov, kot so »žal mi je« ali »na žalost imam slabo novico« (Skotko, 

2005c; Skotko, Kishnani, Capone, 2009). Uporabljati se morajo korektni izrazi z 

izogibanjem starih izrazov, npr. »mongoloizem«. Namesto tega se uporabi izraz fetus z 

Downovim sindromom ali trisomijo 21. Zdravnik ne sme staršev siliti v odločitve ali 

poskušati spremeniti odločitve staršev (Skotko, 2005c; Skotko, Kishnani, Capone, 2009). 
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7. Po koncu obiska mora zdravnik zagotoviti tiskano gradivo (Skotko, Kishnani, 

Capone, 2009; Skotko, 2005c). 

Matere tiskano gradivo, ki so ga prejele od zdravnika, ocenjujejo kot pomembno pri 

razumevanju DS. Poleg tega so ocenile gradivo kot lahko berljivo in razumljivo. Ocenile 

so tudi, da je gradivo poudarjalo pozitivne vidike DS in jih je spodbudilo pri odločitvi o 

nadaljevanju nosečnosti. Sheets, Best, Brasington, Will (2011) so v raziskavi ugotovili, da 

tiskano gradivo o DS tako genetski svetovalci kot matere ocenjujejo kot izredno 

pomembno in potrebno informacijo pri podajanju diagnoze DS.  

 

Tiskano gradivo mora vsebovati tudi kontaktne podatke nevladnih organizacij in staršev 

otrok z DS ter možnih podpornih skupin za starše. Matere takšne informacije ocenjujejo 

kot kakovostne in pomembne pri sprejemanju odločitev in soočanju z diagnozo (Skotko, 

2005c; Sooben, 2010).  

 

8. Zdravnik mora načrtovati prihodnje obiske (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; 

Skotko, 2005c).  

Zdravnik, ki je prvi sporočil diagnozo staršem, naj organizira tudi nadaljnje obiske. Ob 

izraženi želji staršev se lahko v svetovalni tim ali pogovor vključi več strokovnjakov. Še 

posebej je to pomembno, če se pri ultrazvoku zaznajo možne srčne napake (Skotko, 

2005c; Skotko, Kishnani, Capone, 2009). 

 

4.2 SPOROČANJE DIAGNOZE DOWNOVEGA SINDROMA V POSTNATALNEM 
OBDOBJU 

Kljub vse bolj dostopni prenatalni diagnostiki za ugotavljanje DS ploda/fetusa večina 

mater za diagnozo otroka izve postnatalno. Raziskave navajajo, da otroke z DS v večini 

rodijo mlade matere v starosti pod 35 let, te za diagnozo navadno izvejo postnatalno. 

Izkušnja prejema diagnoze DS otroka je navadno povezana s strahom in zaskrbljenostjo 

staršev. Zato starši potrebujejo veliko pomoči in podpore. Prve informacije, ki jih starši 

prejmejo, in način, kako so jim podane, vplivajo na privajanje na sprejem diagnoze DS 

otroka (Sheets, Best, Brasington, Will, 2011). Prejem diagnoze in informacij o DS od 

zdravnikov matere velikokrat ocenjujejo kot neuspešen in so s procesom nezadovoljne 

(Skotko, Capone, Kishnani, 2009; Skotko, 2005a; Skotko, 2005b; Hedov, Wikblad, 

Annerén, 2002). Sporočanje postnatalne diagnostike za zdravstvene delavce ni lahka 

naloga. Priporočeno je, da ima zdravnik, ki podaja diagnozo staršem, izkušnje in aktualno 

znanje o DS. Priporočeno je, da je zdravnik med sporočanjem diagnoze pozoren na več 

dejavnikov. Tako bo lahko nudil kakovostne informacije staršem in omogočil, da bo 

izkušnja prejema diagnoze karseda pozitivna.  

 

V nadaljevanju so opisani dejavniki, ki jih raziskave opisujejo kot pomembne pri 

komunikaciji postnatalne diagnoze DS otroka staršem. 
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4.2.1 Čas sporočanja postnatalne diagnoze 

Zgodnje sporočanje diagnoze DS otroka staršem je ravno tako pomembno kot zgodnja 

obravnava. Pripomore k boljšemu prilagajanju staršev ter kakovosti življenja otroka in 

družine (Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Bull idr., 2011; Hedov, Wikblad, 

Annerén, 2002). V postnatalnem obdobju se sum na diagnozo otroka najpogosteje 

postavi na podlagi fizičnih lastnosti.  

 

Skotko, Capone, Kishnani (2009) navajajo, da želijo matere diagnozo DS otroka izvedeti 

čim prej, čeprav diagnoza še ni potrjena. Sum na diagnozo otroka se sicer po rojstvu 

lahko hitro potrdi na podlagi zunanjega videza in prisotnih zunanjih znakov, značilnih za 

DS (Skotko, Capone, Kishnani, 2009). Šele genetski izvidi lahko popolnoma potrdijo 

diagnozo DS otroka. Kljub temu je zaželeno, da zdravnik presodi, če je treba s 

podajanjem diagnoze počakati, v primerih da je mati bolna ali v okrevanju po porodu. 

Matere so se velikokrat pritoževale, da zdravniki niso želeli sporočiti diagnoze oz. so s 

sporočanjem odlašali. Kljub temu se ugotavlja, da se je stanje sporočanja diagnoze skozi 

čas spremenilo. Večina mater izve za diagnozo otroka v 24 urah po rojstvu. Kot že 

omenjeno, se sum na diagnozo lahko sklepa iz zunanjega videza otroka. Če zdravnik ni 

prepričan v diagnozo DS otroka na podlagi zunanjih znakov, lahko staršem sporoči le 

njegov sum (Skotko, Capone, Kishnani, 2009). Matere otrok z DS namreč hitro opazijo, 

da z otrokom nekaj ni v redu, še preden jim to sporoči zdravnik. Odlašanje posredovanja 

diagnoze ali čakanje zdravnika na potrditev genetske kariotipije pri starših sproža občutke 

zaskrbljenosti (Skotko, 2005a; Skotko, 2005b). 

 

Skotko (2005a; Skotko, 2005b) v svoji raziskavi navaja, da so si matere želele diagnozo 

DS otroka izvedeti prej oz. že takrat, ko je nanjo sumil zdravnik. Matere so namreč 

zaznale, kadar je zdravnik novico odlašal. Navajale so, da so čutile izogibanje osebja v 

bolnišnici – z iskanjem izgovorov, prelaganjem odgovornosti ipd. Le nekaj mater v 

raziskavi je navedlo, da so novico izvedele prehitro (Skotko, 2005b; Skotko, 2005a).  

 

Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman (2014) v raziskavi, opravljeni na Nizozemskem, 

ugotavljajo, da večina mater za diagnozo otroka izve na dan rojstva. Z nekolikšnim 

zamikom za diagnozo izvejo matere, ki so otroka rodile doma. Podobno ugotavljajo tudi 

Hedov, Wikblad, Annerén (2002). Večina staršev je za diagnozo otroka izvedela 2–24 ur 

po rojstvu. Večini staršev se je zdel čas primeren, nekatere družine (24 od n = 81) pa so 

ocenile, da so izvedele za diagnozo prepozno, le malo staršev je navedlo, da so za 

diagnozo otroka izvedeli prehitro. Muggli, Collins, Marraffa (2009) tudi ugotavljajo, da so 

nekateri starši navedli, da so za diagnozo izvedeli prehitro. V povezavi s tem so pojasnili, 

da niso imeli časa, da bi pestovali otroka in z njim navezali prvi stik. Starši so čutili, da jim 

je bil otrok odvzet, preden so lahko navezali stik in dobili občutek, da so postali starši 
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novorojenca. Otrok je postal »zdravstveni problem«. Starši so pri tem ravno tako 

razumeli, da je bil DS pri otroku hitro prepoznan na podlagi zunanjega videza. Kljub 

občutkom odtujenosti od otroka niso želeli, da bi jih zdravniki zavajali ali odlašali s 

sporočanjem diagnoze. V primerih, da staršem ni bila podana diagnoza DS, kakor hitro 

je bila opažena, so starši opisovali občutke skrbi, pričakovanja, da se bo zgodilo nekaj 

slabega, ali pa so imeli občutek, da se proces, v katerem so, sploh ne dogaja (Muggli, 

Collins, Marraffa, 2009). Raziskava (Heuterman, De Walle, Poortvliet, Bouman, Cornel, 

2004), ravno tako izhajajoča z Nizozemske, je na podlagi pridobljenih podatkov o številu 

rojstev in času podanega suma na diagnozo in diagnoze DS otroka ugotovila, da nekateri 

starši za diagnozo izvejo z dolgim zamikom. Pri večini otrok v raziskavi, 70,8 % (n = 289), 

je bil sum na diagnozo postavljen na dan rojstva. Pri tem pa presenetljiv podatek 

predstavlja dejstvo, da je bila za 1,7 % otrok (n = 5) diagnoza podana šele po enem letu.  

 

4.2.2 Oseba, ki sporoča postnatalno diagnozo 

Novico o diagnozi DS otroka si matere želijo pridobiti od zdravnika, ki ima znanje o 

osebah z DS in njihovem življenju. Muggli, Collins, Marraffa (2009) navajajo, da mora 

imeti zdravnik, ki podaja informacije takšne narave, opravljeno dodatno izobraževanje. 

Nekatere matere so navedle, da bi to morala biti oseba, s katero so že vzpostavile zaupljiv 

odnos – porodničar ali pediater. Pri tem raziskave navajajo, da bi moralo biti sporočanje 

diagnoze rezultat timskega dela porodničarja in pediatra. Vsaka porodnišnica bi morala 

imeti izdelan plan, ki bi vsem relevantnim zdravnikom omogočil uspešno sporočanje 

diagnoze (Skotko, Capone, Kishnani, 2009; Skotko, 2005a; Skotko, 2005b). 

 

Matere diagnoze DS otroka nočejo prejeti od partnerja, saj to ustvari vrzel med njunimi 

čustvi in soočanjem z diagnozo. Poleg tega si ne želijo diagnoze prejeti od oseb, ki niso 

usposobljene in nimajo znanja o DS. Prav tako oseba, ki sporoča novico, ne sme biti 

prostovoljec, študent ali večina medicinskih sester (Skotko, Capone, Kishnani, 2009; 

Skotko, 2005b). Starši si želijo, da bi bila oseba, ki jim sporoča novico, na voljo tudi v 

nadaljnjih srečanjih, kjer bi jim odgovorila na dodatna vprašanja. Tako bi se ohranjal 

proces sporočanja in prejemanje diagnoze DS otroka, ki ni enkratno dejanje (Skotko, 

Capone, Kishnani, 2009; Skotko, 2005b). Nekateri starši so navedli potrebo po uvedbi 

socialnega delavca, ki bi jim bil na voljo za pogovor, nudil dodatne informacije, stike z 

nevladnimi organizacijami, jih vodil skozi čas, preživljen v bolnišnici/porodnišnici (Skotko, 

Capone, Kishnani, 2009; Muggli, Collins, Marraffa, 2009; Skotko, 2005b). 

 

4.2.3 Okoliščine 

Diagnozo otroka so matere, po navajanju raziskav (Skotko, Capone, Kisnani, 2009; 

Muggli, Collins, Marraffa, 2009, Skotko, 2005b), izvedele v različnih okoljih. Starši 

navajajo, da bi si želeli diagnozo izvedeti v prostorih, kjer ni prisotno drugo zdravniško 

osebje. Ugotovljeno je bilo veliko nezadovoljstvo staršev, kadar jim je bila novica podana 
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pred ostalimi osebami v sobi (ostale matere, obiski). Če okoliščine omogočajo, je dobro, 

da se materi in partnerju zagotovi soba, v kateri se lahko po posredovanju diagnoze 

zadržita in podelita misli brez ostalih navzočih oseb. Podobno v svoji raziskavi ugotavljajo 

Muggli, Collins, Marraffa (2009), kjer so starši otrok z DS navedli, da jim je zasebnost 

sobe in čas, ki so ga lahko preživeli sami, veliko pomenil in bil v pomoč pri predelovanju 

čustev. Matere poudarjajo, da jim veliko pomeni, če je pri posredovanju diagnoze navzoč 

partner. Težko jim je bilo, kadar so morale po prejetju diagnoze novico same povedati 

partnerju, še posebej če so imele malo znanja in razumevanja o DS (Skotko, 2005b; 

Skotko, 2005a). Matere, ki so diagnozo DS izvedele ob navzočnosti drugih, so težje 

izrazile svoja čustva, težko jim je bilo čustvovati pred ostalimi materami, ki so dobile 

»popolnega« otroka (Skotko, 2005b).  

 

Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman (2014) ugotavljajo, da je večina mater na 

Nizozemskem za diagnozo otroka izvedela ob prisotnosti partnerja. Pri tem je bil le v 

polovici primerov navzoč tudi novorojenec. Avtorji navajajo, da se mora zdravnik potruditi 

za navzočnost novorojenca ob podajanju diagnoze, četudi to otežujejo zdravstveni 

razlogi. V prisotnosti partnerja je za diagnozo DS otroka izvedela tudi večina mater v 

raziskavi Hedov, Wikblad, Annerén, 2002, opravljeni na Švedskem. 

 

4.2.4 Razlaga in informacije o Downovem sindromu 

- Način komunikacije  

Raziskave (American Academy of Pediatrics …, 2001, v Skotko, Capone, Kishnani 2009) 

so pokazale, da si matere za vedno zapomnijo prve besede ob podajanju diagnoze DS 

otroka. Največje zadovoljstvo so izrazile, kadar jim je zdravnik izrazil čestitke ob rojstvu 

otroka (Skotko, 2005b). Pri tem pa uporabil občutljivo, spoštljivo komunikacijo. Podobno 

ugotavljajo tudi Muggli, Collins, Marraffa (2009), ki pravijo, da so matere izrazile 

zadovoljstvo, ko jim je zdravnik čestital ob rojstvu in se trudil spremljati pogovor, 

odgovoriti na vprašanja. Nasprotno pa so matere pokazale nestrinjanje in negodovanje, 

kadar je ob sporočanju diagnoze DS zdravnik izražal pomilovanje (»žal mi je, da …«), 

izražanje osebne škode/tragičnosti (»na žalost imam slabe novice …«) ali ekstremne 

žalosti (»vem, da se vam bo to zdelo kot velika izguba …«) (Skotko, Capone, Kishnani 

2009).  

 

Zdravnik mora med sporočanjem diagnoze uporabljati pravilno izrazoslovje. Kadar je 

zdravnik uporabljal zastarele izraze (npr. mongoloid), so matere to doživljale kot boleče 

in nezaželeno. Kadar so matere poročale, da so čutile pomilovanje s strani zdravnika, je 

bilo bolj verjetno, da so rojstvo otroka z DS doživljale kot negativno izkušnjo. V takšnem 

primeru so se počutile tudi bolj prestrašeno in zaskrbljeno. In obratno, kadar s strani 

zdravnika niso čutile pomilovanja, so matere ocenjevale rojstvo otroka kot pozitivno 

izkušnjo (Skotko, 2005b; Skotko, 2005a).  
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Skotko (2005b) ugotavlja, da del komunikacije zdravnika ne sme biti izpostavljanje 

dejstva, da bi bilo mogoče rojstvo otroka z DS preprečiti. Tako so rojstvo otroka označili 

kot obžalovanja vredno. Pri tem so zdravniki izpostavili možnost opravljanja prenatalnih 

testov v tej ali kot nasvet za prihodnje nosečnosti.  

 

Pediatri so svoj prvi pogovor in sporočanje diagnoze DS na Nizozemskem v večini opisali 

s pozitivnimi pridevniki (81,5 %; n = 439). Le 10 % (n = 439) je pogovor opisalo z 

negativnimi pridevniki (težek pogovor, čustven in zapleten, omejitve v jezikovnih 

sposobnostih, težave s komunikacijo) (Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014). 

Avtorji ugotavljajo, da so zdravniki diagnozo DS podali s spoštovanjem in upoštevajoč 

priporočila.  

 

Elwy, Michie, Marteau (2007) so opravili teoretično raziskavo, v katero je bilo vključenih 

97 neonatologov. Ugotavljali so stopnjo pripisovanja krivde materi za rojstvo otroka z DS 

glede na njeno zgodovino prenatalne diagnostike ter način, kako bi neonatologi podali 

informacije o DS otroka. Opisali so tri hipotetične možnosti (1) matere, ki jim pred rojstvom 

otroka z DS ni bila ponujena prenatalna diagnostika; (2) matere, ki so zavrnile prenatalno 

diagnostiko ter (3) matere, ki so pred rojstvom otroka z DS prejele lažno negativne 

rezultate. Ugotovili so, da so neonatologi v večji meri za rojstvo otroka z DS krivili matere, 

ki so zavrnile prenatalne teste, kot tiste, ki jim prenatalni testi niso bili ponujeni ali pa so 

pokazali negativne rezultate. Neonatologi so v primeru, kjer je mati zavrnila prenatalne 

teste, namreč rojstvo otroka z DS obravnavali kot bolj kontrolirano. To pomeni, da so pri 

materah, ki so zavrnile prenatalno diagnostiko, rojstvo otroka z DS zaznavali kot manj 

spontano kot pri ostalih dveh primerih in so zato matere v večji meri krivili za rojstvo otroka 

z DS. Raziskava je pokazala, da kljub pripisovanju večje krivde materi, ki je zavrnila 

prenatalno diagnostiko, le-tej niso podali diagnoze otroka na drugačen način, kot bi to 

storili ostalim materam. Tako zdravniki ne bi v večji meri poudarjali negativnih vidikov DS. 

 

- Informacije o DS 

Zdravniki v raziskavi Skotka (2005b) po poročanju mater niso poudarjali niti ne navajali 

pozitivnih vidikov ali lastnosti DS. V nasprotju s tem je skoraj polovica mater (n = 882) 

poročala o tem, da je zdravnik poudarjal in govoril o negativnih vidikih/lastnostih DS. 

Bolezni in zapleti v zdravju oseb z DS, ki se pojavljajo pozneje v življenju (debelost, 

levkemija, Alzheimerjeva bolezen), so po ugotovitvah Skotka (2005b) nepotrebne 

informacije ob prvem pogovoru. Informacije o zdravstvenih zapletih morajo biti omejene 

predvsem na takojšnje ali na najbolj pogoste zaplete, pomembne pri otrocih. Hedov, 

Wikblad, Annerén, 2002, navajajo, da so bili starši pri prejemanju informacij o DS najbolj 

nezadovoljni s preveliko količino negativnih informacij o DS, pomanjkanjem osnovnega 
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znanja o DS, pomankanjem tiskanega gradiva o DS ter pomanjkanjem komunikacijskih 

veščin osebe, ki je starše obveščala.  

 

Želene informacije, ki so jih matere (Skotko, 2005b) navajale kot nujne ob sporočitvi 

diagnoze, pa so (1) razlaga, kaj je DS; (2) kaj DS povzroči; (3) kakšen vpliv ima oseba z 

DS na družinsko življenje. Informacije, ki jih poda zdravnik, morajo biti aktualne in 

uravnotežene (tako pozitivni kot negativni vidiki). Podobno ugotavljajo tudi Mooren, 

Gemke, Cornel, Weijerman (2014), ki dodajajo še opis intelektualnih in razvojnih lastnosti, 

ki se lahko pojavijo pri otroku, ter dostopnost zdravljenja bolezni. Starši si želijo prejeti 

informacije, ki so aktualne, realistične in odražajo trenutno stanje priložnosti oseb z DS v 

družbi. To mora vključevati tudi literaturo (brošure, knjige, spletne naslove), ki takšne 

informacije vsebujejo. Staršem je treba ponuditi tudi kontaktne podatke nevladnih 

organizacij ter podpornih skupin, namenjenih staršem otrok z DS. Mooren, Gemke, 

Cornel, Weijerman (2014) ugotavljajo, da večina staršev na Nizozemskem ne prejme 

kontaktov drugih staršev otrok z DS. Avtorji pri tem poudarjajo, da je pomoč oseb, ki so 

nekoč delile enako izkušnjo, lahko zelo pomembna. Muggli, Collins, Marraffa (2009) 

navajajo, da si je večina staršev zelo želela stopiti v stik z družinami otrok z DS. Pri tem 

so nekateri starši izrazili, da so imeli zadržke pri tem, ali bi stopili v stik z drugimi družinami 

otrok z DS. So pa poudarili, da bi si kljub temu želeli prejeti kontaktne podatke družin 

otrok z DS, ki jim takrat niso bili ponujeni.  

Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman (2014) navajajo, da je staršem dobro ponuditi 

namesto nuditi informacije o DS. Od materinih potreb po informacijah in njenih čustvenih 

potreb je odvisna količina informacij, ki jih je treba sporočiti. Pri tem Schoonen idr. (2012) 

poudarjajo, da podaja diagnoze oz. svetovanje glede DS ni enkratno dejanje, ampak 

proces, ki poteka dlje časa. Staršem je treba ob vsakem srečanju ponuditi možnost 

dodatnih informacij, odgovorov na vprašanja. V raziskavi Hedov, Wikblad, Annerén, 2002, 

ugotavljajo, da je le 14 % (n = 165) staršev prejelo informacije ob vsakem srečanju z 

zdravnikom. V takšnem kontinuiranem srečavanju so jim odgovorili na vprašanja, ki so se 

jim pojavljala, in nudili dodatne informacije. Ostali starši v raziskavi so ocenili, da bi si 

želeli več informacij in srečanj (pogovorov) z zdravnikom. 

  

Sheets, Best, Brasington, Will (2011) so ugotavljali, katere informacije ocenjujejo genetski 

svetovalci in starši otrok z DS kot ključne in pomembne ob podajanju diagnoze DS otroka. 

Ugotovljena je bila pomembna diskrepanca med informacijami, ki jih genetski svetovalci 

ocenjujejo kot pomembne, in informacijami, ki so pomembne staršem. Izmed vseh 

podanih informacij so avtorji (Sheets, Best, Brasington, Will, 2011) podali seznam, 

skupen obema skupinama. Seznam predstavlja možnost, kako lahko zdravniki podajo 

uravnovešene informacije o DS ob podajanju diagnoze, in možne teme pogovora, ki bi 

bile zanimive staršem.  
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V tabeli 7 so navedene teme razgovora ali informacije, ki jih tako starši kot genetski 

svetovalci ocenjujejo kot pomembne za uspešno podajanje uravnoteženih informacij o 

DS. S krepkim tiskom so označene teme/informacije, ki so jih kot zelo pomembne ocenili 

tako starši kot genetski svetovalci v enaki meri. Z zvezdico so označene informacije, ki 

so bile prisotne pri obeh skupinah vprašanj.  
 
Tabela 7: Pomembne informacije o DS ob posredovanju diagnoze materi  
(Sheets, Best, Brasington, Will, 2011; str. 1255 ) 

Zaporedna  

Št. 

Tema/informacije o DS 

1. *DS povzroči dodaten genetski material na kromosomu 21. 

2. *Diagnoza DS se potrdi s kromosomsko analizo. 

3. Kakšna je možnost za pojav DS pri naslednjih nosečnostih? 

4. Pojav hipotonije (pri 80 % otrok).  

5. Možnost pojava ene ali več prirojenih nepravilnosti (približno 50 % otrok). 

6. *Možnost pojava srčnih napak, ki morda potrebujejo kirurški poseg (40–60 %). 

7. Možnost pojava nepravilnosti prebavne cevi ki morda potrebujejo kirurški poseg 

(12 %). 

8. *Intelektualne sposobnosti otrok od lažje do težke motnje v duševnem razvoju. 

9. *Pojav zaostanka v razvoju in doseganju razvojnih mejnikov. 

10. *Potreba po fizioterapiji. 

11. *Potreba po delovni terapiji. 

12. *Potreba po logopedski obravnavi.  

13. *Potreba po zgodnji obravnavi in celostnemu spremljanju otroka.  

14. *Možnost sodelovanja v skupinskih športih, aktivnostih in tekmovanjih, ligah.  

15. *Vključenost v večinske vrtce in osnovne šole.  

16. *Programi prilagojene vzgoje in izobraževanja.  

17. Možnost izobraževanja v srednji šoli.  

18. Zmožnost zaposlovanja. 

19. Zaposlovanje pod posebnimi pogoji v delavnicah.  

20. Možnost samostojnega življenja. 

21. Možnost življenja v bivanjskih enotah in skupinah.  

22. *Sklepanje prijateljstev.  

23. Možnost intimnih odnosov. 

24. Pričakovana življenjska doba 50–60 let.  

25. *Otroci z DS so bolj podobni ostalim otrokom kot drugačni. 

26. Potreba po dodatnem času.  

27. *Dostopnost podpornih skupin. 

28. *Zagovorniške skupine in spletni naslovi. 

29. *Centri za zgodnjo obravnavo. 

30. *Tiskani materiali. 

31. *Informativni listi in brošure. 

32. *Knjige. 
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33. *Naslovi in telefonske številke staršev, družin, ki imajo otroka z DS. 

34. Napotitve k ostalim specialistom. 

 

 

4.2.5 Tiskano gradivo o DS 

Skotko (2005b) ugotavlja, da so matere prejele premalo tiskanega gradiva o DS. Tiskano 

gradivo so ocenjevale kot pomemben vir informacij, ki so jih želele prejeti. Matere, ki so 

tiskano gradivo prejele, so se strinjale, da je lahko berljivo in razumljivo ter uporabno pri 

razumevanju DS. Gradivo ni podalo dovolj uravnoteženih informacij o pozitivnih in 

negativnih vidikih DS. Kot je razvidno iz zgornje tabele, ocenjujejo starši in genetski 

svetovalci tiskano gradivo o DS kot pomembno informacijo, ki jo morajo starši prejeti ob 

sporočanju diagnoze DS otroka.  

 

Muggli, Collins, Marraffa (2009) navajajo, da so si družine želele pridobiti tiskano gradivo. 

Takšen vir informacij se jim je zdel pomemben. Velika večina staršev si je po rojstvu od 

društva za DS priskrbela knjige, literaturo, le malo jih je za pridobivanje informacij 

uporabilo internet. V gradivu so jih najbolj prizadele negativne informacije o DS. 

Informacije o možnih boleznih, stopnji zaostanka v razvoju. Dobro so si zapomnili 

pozitivne vidike DS in potenciale oseb z DS. 

 

4.2.6 Priporočila za sporočanje diagnoze DS otroka v postnatalnem obdobju 

Priporočila o tem, kako naj zdravnik kar najbolje poda diagnozo ali sum na diagnozo DS 

otroka staršem, so navedena v več virih literature. Veliko le-teh izhaja iz ugotovitev 

Skotka (2005b; Skotko, Capone, Kishnani, 2009). Priporočila so bila narejena na podlagi 

pregleda literature in izsledkov ugotovitev raziskav. Namenjena so zdravnikom kot opora 

pri podajanju diagnoze, z upoštevanjem da ne zajemajo nujno vseh oblik pomoči. Prav 

tako ne vodijo nujno v popolno zadovoljstvo staršev ali zdravnika ob prejemu/podajanju 

diagnoze DS otroka. Treba je upoštevati, da je glede na dano situacijo in potrebe, stanje 

staršev/družine komunikacijo treba prilagoditi. Kljub temu pa večina staršev navaja, da bi 

si diagnozo DS otroka želeli izvedeti pod takšnimi pogoji (Skotko, Capone, Kishnani, 

2009). V nadaljevanju bomo navedli priporočila za podajanje diagnoze DS, kot jih navaja 

Skotko (2005b; Skotko, 2005a; Skotko, Capone; Kishnani, 2009). Prav ta so navedena 

tudi v knjižici, ki je bila izdana v Sloveniji (Tul, Pestevšek, Šošter, Šelih, Neubauer, 2009). 

 

1. Porodničar in pediater bi morala skupaj, s timskim sodelovanjem podati diagnozo 

DS staršem otroka. Prav ti strokovnjaki bi morali biti prvi, ki sporočijo novico 

staršem. V idealni situaciji bi se morali porodničar, pediater in starši sestati vsi 

skupaj. Če to ni mogoče ali pa bi usklajevanje privedlo do zamika podajanja 

diagnoze DS otroka, je treba poskrbeti, da je sporočilo podano korektno. To 
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pomeni, da porodničar in pediater skupaj uskladita sporočilo za starše, poda pa ga 

eden od njiju (Skotko, Capone, Kishnani, 2009). 

  

2. Sum na diagnozo DS otroka mora biti materi/staršema sporočen čim prej. Četudi 

diagnoza še ni bila potrjena s kariotipijo. Zdravnik lahko namreč hitro po rojstvu 

prepozna DS glede na zunanji izgled otroka. Enako tudi starši hitro ugotovijo, da 

je z njihovim novorojencem nekaj drugače. Pri tem pa mora biti zdravnik pozoren 

na ostale dejavnike sporočanja suma diagnoze in presoditi, kdaj je pravi čas. Na 

primer, če je mati bolna po porodu, je morda dobro počakati, da okreva (Skotko, 

Capone, Kishnani, 2009).  

 

3. Zdravnik mora diagnozo staršema podati v zasebni bolnišnični sobi brez 

navzočnosti ostalega medicinskega osebja, obiskovalcev, bolnikov in tudi ostalih 

družinskih članov družine. Kadar je to mogoče, je dobro, da zdravnik ponudi 

zasebno sobo staršema, ki jima bo na voljo za pogovor takoj po prejemu diagnoze 

(Skotko, Capone, Kishnani, 2009).  

 

4. Starša morata biti o diagnozi DS otroka obveščena skupaj. Izjemoma se lahko 

diagnoza poda le materi, ampak le v primeru, da bi prisotnost partnerja (očeta) 

pomenila pomembno zakasnitev podajanja diagnoze, ali pa v primeru, da mati ne 

želi, da bi bil oče otroka prisoten. V primeru, da mati poizveduje, če je kaj narobe 

z njenim novorojencem, je dobro, da zdravnik mati najprej vpraša, če bi želela 

počakati na prihod partnerja. V primeru, da te želje ne izrazi, se diagnoza DS 

otroka poda in razloži brez navzočnosti partnerja. Ob prihodu očeta se diagnozo 

razloži tudi njemu (Skotko, Capone, Kishnani, 2009).  

 

5. Med pogovorom mora biti prisoten tudi novorojenec, ki ga mora zdravnik naslavljati 

z imenom (Skotko, Capone, Kishnani, 2009).  

 

6. Zdravnik mora pogovor pričeti s pozitivnimi besedami, sporočilom, na primer s 

čestitanjem staršema ob rojstvu otroka. Zdravnik se mora izogibati rabe jezika, ki 

bi nakazoval znake poudarjene žalosti, tragedije ali pomilovanja. Vzdržati se mora 

neželenih osebnih komentarjev, mnenj. Besede, ki jih zdravnik izreče ob podajanju 

diagnoze, imajo velik pomen. Matere si zelo dobro zapomnijo prve besede, ki jih 

je izrekel zdravnik, tudi 20 ali več let po rojstvu otroka (Skotko, Capone, Kishnani, 

2009).  

 

7. Zdravnik mora podati točne informacije o DS. V zelo praktičnem smislu mora 

razložiti, kaj je DS in kaj ga povzroči ter kakšno je življenje oseb z DS in njihovih 

družin v družbi. Kot del informacij mora zdravnik staršem ponuditi sodobnejše 
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gradivo o DS ter reference, kje lahko dodatno gradivo in informacije pridobijo 

(društva) (Skotko, Capone, Kishnani, 2009).  

 

8. Ob prvem pogovoru mora zdravnik omejiti informacije glede zdravstvenih zapletov 

otrok z DS. Pri tem naj izpostavi tiste, za katere sumijo, da jih morda otrok ima. 

Navede lahko tudi stanja, ki jih je mogoče opaziti pri otrocih z DS, mlajših od enega 

leta starosti. Zdravnik naj poda informacije o poteku razvoja in zaostankih v razvoju 

otrok z DS. Navede naj tudi dostopne terapije, ki razvoj otroka spodbudijo in so na 

voljo (npr. fizioterapija, delovna terapija, specialno pedagoška obravnava, 

logopedska obravnava ...). Ostali zdravstveni zapleti, ki se pojavijo pri otrocih z 

DS, se lahko predstavijo v nadaljnjih pogovorih (Skotko, Capone, Kishnani, 2009).  

 

9. Zdravnik mora staršem otroka predati kontaktne podatke nevladnih organizacij in 

društev, ki skrbijo za kakovost življenja oseb in družin z DS. Če je potrebno, lahko 

zdravnik sam naveže prvi stik z društvom. Dobro je staršem nuditi kontaktne 

podatke ostalih družin otrok z DS, ki so za to na voljo. Navezava staršev z drugo 

družino otrok z DS se je izkazala kot zelo učinkovito dejanje ob prvem pogovoru 

zdravnika s staršema novorojenca (Skotko, Capone, Kishnani, 2009).  

 

10. Po zaključenem prvem pogovoru naj zdravnik načrtuje dodatne obiske. Še posebej 

si starši želijo govoriti z zdravnikom, ki ima izkušnje z osebami z DS (Skotko, 

Capone, Kishnani, 2009).  

 

4.3 PRIMERJAVA IZKUŠNJE PREJEMA POSTNATALNE DIAGNOZE DOWNOVEGA 
SINROMA OTROKA PRENATALNE IN POSTNATALNE SKUPINE MATER 

Skotko (2005b) ugotavlja, da med skupinama mater, ki so opravile prenatalne presejalne 

teste, in skupino (n = 103), ki prenatalnih testov niso opravljale (n = 882), obstaja razlika 

v več postavkah. Razlika je bila ugotovljena s primerjavo povprečij posameznih postavk, 

ki so se navezovale na prejem postnatalne diagnoze otroka. Matere, ki so opravljale 

prenatalne teste, so navedle, da so imele ob rojstvu otroka več znanja o DS kot matere, 

ki so za diagnozo izvedele postnatalno. Matere, ki so opravljale prenatalne presejalne 

teste, so ob rojstvu otroka čutile manj skrbi in so se počutile bolj pozitivno. Ocenjevale 

so, da so od zdravnika čutile manj pomilovanja ter da jim je priskrbel več tiskanega 

gradiva, ki je poudarjalo pozitivne vidike DS. Matere z opravljenimi presejalnimi testi so 

imele v nasprotju s skupino mater, ki testov niso opravljale, bolj pozitivno izkušnjo ob 

rojstvu otroka z DS (Skotko, 2005, str. 67–68). 

 

Raziskava Goff, Springer, Foote, Frantz, Peak, Tracy idr. (2013), ki je primerjala prejem 

diagnoze DS otrok mater v prenatalnem ali postnatalnem obdobju, je težko primerljiva, 

saj so avtorji primerjali, kako so matere ocenjevale prejem diagnoze DS otroka v 
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prenatalnem ali postnatalnem obdobju, pri tem pa niso primerjali, kako so se matere, ki 

so opravljale presejalne teste, počutile ob sporočanju diagnoze ob rojstvu otroka, kot je 

to naredil Skotko (2005).  
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5 ZGODNJA OBRAVNAVA 

5.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA ZO 

»Zgodnja obravnava je kompleksen sistem socialno-pedagoških, terapevtskih, 

psiholoških, medicinskih in socialnih postopkov za rizične predšolske otroke z razvojnimi 

primanjkljaji in njihove družine« (Novljan, 2000, str. 20). Gre za sistem podpore 

družinskim vzorcem interakcije, ki na najboljši način spodbujajo otrokov razvoj. Podpora 

vključuje odnose med otroci in starši, izkušnje otroka, pridobljene v družini, in pomoč, ki 

jo nudimo družini, z namenom zagotoviti otrokovo zdravje in varnost (Guralnick, 2001, v 

Globačnik, 2012). Zgodnja obravnava v otroštvu - napredek in razvoj 2005-1010 (2010) 

zgodnjo obravnavo definira kot nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so 

jim na voljo na njihovo prošnjo v določenem obdobju življenja ter pokrivajo vsakršne 

dejavnosti posebne podpore, z namenom da: (1) se zagotovi in spodbudi otrokov osebni 

razvoj; (2) okrepi zmogljivost same družine in (3) spodbudi socialno vključenost družine 

in otroka (Zgodnja obravnava,…, 2010, str. 7).  

 

Žgur (2016) navaja, da je potrebno za otroka, pri katerem so prepoznani primanjkljaji 

nuditi ustrezno in pravočasno prepoznavo, pomoč, vodenje in obravnavo. Pri tem mora 

biti obravnava usmerjena, ne le na otroka in njegov primarni primanjkljaj, ampak tudi na 

otrokov širši socialni kontekst - vključena mora biti tudi otrokova družina. Žgur (2016) 

navaja, da mora ZO vključevati ustrezno vodenje in svetovanje iz različnih področij 

(medicinsko-terapevtskega, specialno pedagoškega področja), v vseh razvojnih obdobjih 

otroka. Družina pa mora biti ves čas vodenja, spremljanja in obravnave vključena v 

proces.  

 

V ZO se vključuje otroke od rojstva pa do 3. leta in od 4. leta do vstopa v šolo (Zgodnja 

obravnava v otroštvu …, 2010). Sploh za najmlajše je najbolj primerno, da je organizirana 

kot mobilna služba na domu, lahko pa tudi v ambulanti ali v vrtcu (Novljan, 2004). 

Podrobneje pa se obdobje zgodnje obravnave deli na: 

- prenatalno obdobje (od spočetja do rojstva), 

- obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let starosti), 

- zgodnje otroštvo (od treh do šestih let oz. do vstopa v šolo). 

(Marjanovič Umek idr., 2009, v Globačnik, 2012).  

 

Za optimalno izvajanje zgodnje obravnave pa naj bi se upoštevala načela: 

- dostopnost; pomoč mora dovolj hitro zajeti vse otroke in družine, ki jo potrebujejo, 

neodvisno od kraja bivanja, kar je dolžnost države, saj mora zagotoviti ustrezne 

službe in storitve na lokalni oz. regionalni ravni; hkrati morajo biti starši jasno 

obveščeni o možnostih obravnave, strokovnjakih in storitvah takoj, ko se ugotovi 

otrokova težava; 
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- krajevna bližina; ker je obravnava vezana na družino, mora biti čim bližje domu, 

službe za pomoč morajo biti zagotovljene na lokalni oz. regijski ravni, še boljše so 

mobilne strokovne skupine, ki se z družino srečajo kar na domu; 

- cenovna dostopnost; storitve bi morale biti brezplačne ali za minimalno plačilo, 

javna sredstva bi morala zagotavljati finance; 

- interdisciplinarnost; strokovnjaki, ki delajo z otrokom, izhajajo iz različnih strok, 

kar jim omogoča boljšo medsebojno izmenjavo informacij in obravnavo z različnih 

vidikov; 

- raznolikost služb in storitev; zgodnja obravnava naj vključuje zdravstvene, 

socialne, izobraževalne službe, ki omogočajo bolj celostno obravnavo in vključitev 

različnih strokovnjakov z različnimi znanji; 

- timsko delo; potrebno je interdisciplinarno delo strokovnih delavcev in 

enakopravno vključevanje staršev, informacije naj se izmenjujejo in potem 

usklajujejo v dobrobit otroka.  

(Globačnik, 2012)  

 

5.2 ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK Z DOWNOVIM SINDROMOM 

Za otroke z DS in njihove družine je Društvo Downov sindrom Slovenija oblikovalo 

program zgodnje obravnave. Leta 2014 je omenjeno društvo konceptualiziralo projekt 

»Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z DS«.Tekom projekta so najprej poskrbeli za 

dodatno izobraževanje in dokvalifikacijo izvajalcev ali bodočih izvajalcev ZO preko 

predavanj (gradiva so dostopna na strani Društva Downov sindrom Slovenija (DDSS)). Z 

letom 2015 se je zgodnja obravnava za otroke z DS in njihove družine pričela izvajati v 

Kranju, Novem mestu, Murski Soboti, Mariboru, Ptuju, Ljubljani. Obravnave se v 

posameznih krajih nekoliko razlikujejo. Zgodnjo obravnavo financirata Zveza Sožitje in 

DDSS (Šoln, Jakič, Švalj, 2016).  

 

Zgodnjo obravnavo Društvo Downov sindrom Slovenija še vedno izvaja. Nudi pomoč in 

podporo družinam in otroku z DS. Za vključitev družine v dejavnost ZO je treba stopiti v 

stik z društvom DDSS preko uradne spletne ali telefonskega klica.  

 

5.3 ZAKON O ZGODNJI OBRAVNAVI V SLOVENIJI 

V letu 2017 je bil sprejet zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 

potrebami (ZOPOPP). V uporabo zakon stopi 1. 1. 2019.  

 

ZOPOPP (2017) je namenjen vsem otrokom, pri katerih so prepoznani razvojni zaostanki, 

primanjkljaji in ovire, ki so prepoznani v predšolskem obdobju. Prepoznani so lahko v 

okviru družine, zdravstvenega sistema, izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov ali 

v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov.  
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Načela zgodnje obravnave, ki so opredeljena v zakonu (ZOPOPP, 2017) so: 

- zagotavljanje največje koristi otroka in pospešitev razvoja otroka ter zmanjšanje 

možnosti za razvoj trajnih posebnih potreb, 

- zagotavljanje vseh informacij za starše, rejnike oziroma zakonite zastopnike (v 

nadaljnjem besedilu: starši), 

- zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki, 

- zagotavljanje psihosocialne pomoči staršem ob rojstvu otroka, v zdravstvenih 

ustanovah, v vrtcih ter v predšolskih oddelkih v okviru zavodov za vzgojo in 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in socialnovarstvenih 

zavodov, 

- zagotavljanje strokovne ocene otrokovih zmožnosti in posebnih potreb, 

- individualiziran pristop pomoči otroku in družini, 

- sodelovanje strokovnjakov in staršev pri izdelavi individualnega načrta pomoči družini, 

- zagotavljanje celovite zdravstvene oskrbe otroka, 

- zagotavljanje celovite in koordinirane pomoči otroku in družini, 

- avtonomnost, strokovnost in odgovornost strokovnih delavcev, ki delajo z otrokom in 

družino, 

- informiranost staršev o otrokovih obravnavah in napredku ter utrjevanje samozavesti 

staršev, sooblikovanje njihove aktivne vloge, s tem pa povečanje zmogljivosti družin 

pri skrbi za otroka, 

- ozaveščanje strokovne in najširše javnosti o nujnosti celostne zgodnje obravnave 

predšolskih otrok. 

 

Kot je razvidno iz načel, pokriva zakon več kot le obravnavo otroka s posebnimi potrebami 

V obravnavo zajame tudi družino otroka in njegovo širšo okolico. 

 

ZO bodo izvajali centri za zgodnjo obravnavo in v okviru javne mreže, na podlagi centra, 

tudi ostali vzgojno-izobraževalni zavodi, centri za socialno delo, centri za duševno zdravje 

in svetovalni centri. Center za zgodnjo obravnavo bo deloval v okviru javne mreže, kar 

pomeni prepletanje različnih ministrstev (zdravje, izobraževanje, socialno varstvo). 

Zagotovljena mora biti krajevna bližina oz. regijska pokritost centrov za ZO glede na 

potrebe.  

 

V centru za zgodnjo obravnavo bodo otroci in družine obravnavani v timu strokovnjakov. 

Centri morajo tako ponujati usklajene in raznolike storitve:  

– zdravstvene storitve, potrebne za diagnostiko, oceno stanja in zdravstveno oskrbo, 

– storitve zgodnjega presejanja, odkrivanja, ocenjevanja in spremljanja, 

– usposabljanje družin, svetovanje in obiske v otrokovem okolju, 
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– logopedsko obravnavo, 

– delovno terapijo, 

– fizioterapijo, 

– psihosocialno pomoč, 

– zagotavljanje opreme in pomoč pri gibanju in sporazumevanju, 

– pomoč pri prilagoditvi bivalnega okolja otroka, 

– specialno pedagoško obravnavo, 

– storitve iz socialnega varstva. 

 

Vse dejavnosti mora izvajati s predpisi ustrezno izobražen kader. Dejavnosti se lahko, ob 

ugotovitvah multidisciplinarnega tima, izvajajo tudi na domu. Napotitev v center za ZO 

izvede osebni zdravnik ali drugi zdravnik specialist. Če so otrokove PP potrebe 

prepoznane s strani drugih strokovnjakov, le-ti otroka in družino napotijo k osebnemu 

zdravniku.  

 

Osebni zdravnik ali specialist pediatrije v centru za ZO ob pregledu otroka določi strokovni 

tim delavcev, v katerem bosta otrok in družina obravnavana.  

 

Naloge multidisciplinarnega tima pokrivajo diagnostiko otroka in oceno potreb ter zožnosti 

staršev otroka. Starše mora informirati o možnih oblikah pomoči in socialnih pravicah, ki 

jih imajo. Tim mora pripraviti individualiziran načrt pomoči družini. Zastavljene cilje 

individualiziranega načrta mora multidisciplinarni tim spremljati ter preverjati doseganja 

ciljev. Tim strokovnjakov, mora tudi izdelati tranzicijske načrte otroka za prehod v vrtec, 

šolo ali druge vzgojno izobraževalne ustanove (ZOPOPP, 2017).  

 

Starši lahko na lastno pobudo vključijo tudi osebo, ki je predstavnik družine otroka. Ta 

nudi podporo in svetovanje družini. Predstavnik družine je lahko starš otroka s PP, ki ima 

izkušnje z ZO. Na pobudo staršev se lahko v tim ZO vključujejo tudi nevladne 

organizacije. 

 

V okviru ZO mora po presoji zdravnika multidisciplinarni tim družini izdelati individualni 

načrt. Individualni načrt družini vsebuje ugotovitev trenutnega otrokovega razvoja 

razumevanja, sporazumevanja socialnega in čustvenega razvoja ter telesnega razvoja. 

Načrt mora vsebovati tudi ugotovitve vezane na družino (družinskih možnosti, prioritet, 

skrbi, potencialov), ki se navezujejo na razvoj otroka. Na podlagi ugotovitev tim določi 

glavne cilje, ki jih lahko dosežejo tako otrok, kot njegova družina. Pri tem morajo 

strokovnjaki določiti tudi kriterije, postopke in časovne okvire, v katerih se ugotavlja raven 

doseganja zastavljenih ciljev ter opravi morebitna prilagoditev ali revizija ciljev ali 

potrebnih pomoči. Multidisciplinarni tim mora opredeliti posebne pomoči za ZO, ki so 
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potrebne za zadovoljitev PP otroka. To vključuje tudi pogostost, intenzivnost storitev, 

metodo zagotavljanja pomoči ter okolja v katerih se bo storitev izvajala (ZOPOPP, 2017).  

 

Individualni načrt pomoči družini poleg vsebin iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje tudi 

načrt vključevanja otroka v vrtce in druge vzgojno-izobraževalne zavode. Individualiziran 

program se evalvira vsaj enkrat letno s pregledom doseganja ciljev in možno dopolnitvijo 

ciljev. Za otroke in družine, pri katerih se po presoji zdravnika individualiziran načrt ne 

izdela, se dejavnosti ZO izvajajo po dogovoru s starši. 

 

V okviru ZO moramo omeniti še koordinatorja pomoči družini, ki ga določi zdravnik (oz. 

vodja multidisciplinarnega tima). Koordinator pomoči družini je prav tako član 

multidisciplinarnega tima, ki spremlja izvajanje ZO posameznega otroka in sodeluje s 

centrom za socialno delo. Koordinator zagotavlja družini potrebne informacije glede 

socialno varstvenih in drugih storitev ter javnih pooblastil, ki so v skladu s področno 

zakonodajo.  
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III EMPIRIČNI DEL  

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Raziskave ugotavljajo, da je posredovanje diagnoze DS v prenatalnem ali postnatalnem 

obdobju staršem s strani nekaterih zdravstvenih delavcev neprimerno, matere pa 

opozarjajo na potrebne spremembe (Levine in Goldstein, 2011; Skotko, 2005). Pri tem je 

zadovoljstvo mater nizko (Skotko, 2005). Matere ob prejemu prenatalne ali postnatalne 

diagnoze DS otroka doživljajo občutke strahu, jeze, žalosti in opozarjajo na dejavnike, s 

katerimi bi bili zdravstveni delavci pri posredovanju diagnoze DS lahko učinkovitejši 

(Skotko in Bedia; Skotko, 2005). Raziskave (Choi idr., 2010; Skotko, 2005) navajajo 

dejavnike, na katere je mogoče vplivati in jih spremeniti. Pravilna in uspešna komunikacija 

v času suma DS ali diagnoze DS, tako v prenatalnem kot postnatalnem obdobju, med 

starši in strokovnim osebjem omogoča, da se starši lažje soočijo z dano situacijo.  

 

V magistrskem delu nas zanima, kako matere zaznavajo izkušnjo podajanja suma 

diagnoze ali diagnoze DS v prenatalnem ali postnatalnem obdobju s strani zdravstvenega 

osebja. V Sloveniji je bila na temo podajanja diagnoze DS opravljena ena raziskava v 

sklopu diplomskega dela (Krnc, 2015). Raziskava je bila narejena na manjšem vzorcu 

staršev z uporabo polstrukturiranega intervjuja. Ugotovitve raziskave so v večini skladne 

z ugotovitvami raziskav iz tujine. Na temo uspešnega podajanja suma diagnoze DS 

staršem med rojstvom ali po njem se navezuje tudi publikacija, v kateri so zbrana navodila 

in priporočila, kako staršem uspešno predati diagnozo DS. Publikacija je na voljo na 

spletni strani društva Downov sindrom Slovenija in v knjižnicah (Sporočanje suma 

diagnoze DS staršem pred rojstvom in po njem« (Šelih, Neubauer, 2009). 

 

1.1.1 Namen raziskave 

V magistrskem delu želimo ugotoviti, kako slovenske matere ocenjujejo in zaznavajo 

podajanje diagnoze DS otroka s strani zdravstvenih delavcev. Na osnovi rezultatov 

raziskave bomo poudarili dobre prakse in možna dodatna priporočila za izboljšanje dela, 

stanja. Tema je aktualna in pomembna tudi zaradi sistematske umestitve ZO oseb s 

posebnimi potrebami in njihovih družin v Sloveniji. 

 

1.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 RV1: Kako matere otrok z DS ocenjujejo izkušnjo prejema informacije o sumu 

diagnoze ali diagnoze, da ima fetus DS, in sicer v prenatalnem obdobju?  

 

 RV2: Kako matere otrok z DS ocenjujejo svojo izkušnjo prejema diagnoze s strani 

zdravstvenega delavca v postnatalnem obdobju? 
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 RV3: Katere dejavnike v postopku podajanja diagnoze DS poudarjajo kot 

pozitivne, katere kot negativne? 

 

 RV4: Kako matere ocenjujejo informacije o DS, ki jim jih je podal zdravnik ob 

podajanju diagnoze DS otroka (v prenatalnem ali postnatalnem obdobju)? 

 

 RV5: Je bilo ob sporočanju diagnoze materi otroka z DS predano tiskano 

gradivo?  

 

 RV6: Kako matere ocenjujejo uporabnost in kakovost tiskanega gradiva o DS? 

 

1.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

1.2.1 Metode dela 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo, raziskovalni pristop 

pa je kvantitativen z dopolnjenimi kvalitativnimi podatki. Kvalitativni podatki predstavljajo 

pisne odgovore na odprta vprašanja v vprašalniku.  

 

1.2.2 Vzorec 

Uporabili smo namenski in priložnostni vzorec. Predvidevali smo med 50 do 70 odgovorov 

mater otrok z DS. V koncu decembra 2017 in v začetku januarja 2018 smo vprašalnike 

razdelili v fizični obliki (n = 30) in preko spletnega portala. Vprašalniki so bili posredovani 

neposredno materam z DS, članom društva Downov sindrom Slovenija. Izmed vseh 

prejetih vprašalnikov smo prejeli 102 v celoti ustrezna. Naknadno smo izločili še 14 

vprašalnikov zaradi pomanjkljivih demografskih podatkov, pomanjkljivih odgovorov ali 

neustrezanju kriterijem (npr. rejniki otroka z DS). Končni vzorec je 88 mater otrok z DS.  

 

1.2.3 Merski inštrumentarij 

V raziskavi smo uporabili za slovenski prostor prilagojen vprašalnik »Sporočanje 

diagnoze DS otroka materam« avtorja Skotka (Skotko in Bedia, 2005; Skotko, 2005a; 

Skotko, 2005b; Skotko, 2005c). Za potrebe magistrskega dela smo pridobili soglasje 

avtorja. Anketni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Za 

ocenjevanje strinjanja s posameznimi trditvami o sporočanju diagnoze DS materam je 

uporabljena sedemstopenjska Likertova lestvica. Merske karakteristike vprašalnika so 

bile ugotovljene v pilotni raziskavi. Zanesljivost lestvic v vprašalniku smo preverili s 

koeficientom Cronbach α, ki znaša k = 0,796, kar kaže na to, da je zanesljivost 

vprašalnika dobra.  
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Vprašanja so vezana na dva osnovna sklopa, namenjena materam, ki so prejele diagnozo 

DS otroka v postnatalnem ali prenatalnem obdobju. Obe skupini mater sta ocenjevali 

postnatalno podporo (vključuje komunikacijo podajanja diagnoze), ki so jo prejele s strani 

zdravstvenih delavcev, in oceno materialov (oz. če so materiale prejele) v postnatalnem 

obdobju. Matere, ki so za diagnozo izvedele v prenatalnem obdobju, so odgovarjale še 

na postavke, vezane na predporodno podporo, opravljanje presejalnih in diagnostičnih 

testov, ter razloge, zakaj so se odločile za nadaljevanje nosečnosti. Obe skupini 

odgovarjata še na vprašanja odprtega tipa, v katerih lahko opišejo izkušnjo prejema 

diagnoze DS otroka, s čim so jih zdravniki in ostalo medicinsko osebje najbolj 

razjezili/vznemirili in s čim so jim najbolj pomagali. 

 

1.2.4. Spremenljivke 

1. Čas posredovanja diagnoze DS otroka materi (v prenatalnem ali postnatalnem obobju). 

2. Ali je mati prejela tiskano gradivo o DS (v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju). 

3. Opravljanje prenatalnih presejalnih ali diagnostičnih testov za ugotavljanje DS plda.  

 

1.2.5 Postopek zbiranja podatkov in obdelava podatkov 

Vprašalnik je bil materam otrok z DS razdeljen v fizični obliki (n = 30) in posredovan preko 

spletnega portala. Vprašalniki so bili razdeljeni v obdobju med decembrom 2017 in 

januarjem 2018. Anketiranci so na vprašalnik odgovarjali prostovoljno. Zagotovljena je 

anonimnost.  

 

1.2.6 Postopek obdelave podatkov 

Kvantitativne podatke smo obdelali z računalniškim statističnim programom SPSS. 

Izračunali smo absolutne in relativne frekvence ter aritmetične sredine in standardne 

odklone. Za namen ugotavljanja statistično pomembnih razlik med skupinama 

(prenatalno in postnatalno) smo uporabili neparametrično metodo (test Mann-Whitney U). 

Povezavo med spremenljivkami smo ugotovili s Spermanovim koeficientom korelacije. 

Kvalitativne podatke smo analizirali po principu kvalitativne analize (kodiranje in 

kategoriziranje).  

 

2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Rezultate opisujemo po posameznih sklopih vprašalnika. Rezultate navajamo najprej s 

podatki celotnega vzorca (n = 88), nato pa ločeno glede na skupino mater, ki so za 

diagnozo DS otroka izvedele v prenatalnem obdobju, in skupino mater, ki so za diagnozo 

otroka izvedele v postnatalnem obdobju. Čeprav je diskrepanca v številu mater med 

obema skupinama velika (postnatalna diagnoza n = 81; prenatalna diagnoza n = 7), smo 

se odločili rezultate predstavljati tudi posamezno. Rezultati testa Mann-Whitney U so 

namreč pokazali statistično pomembne razlike za tri določene postavke v vprašalniku 
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med omenjenima skupinama. Poleg tega raziskava na slovenski populaciji mater 

ugotavlja (Rudolf idr., 2017), da se večina mater, ki za diagnozo DS otroka izve v 

prenatalnem obdobju, odloči za umetno prekinitev nosečnosti (Rudolf idr., 2017) (glej graf 

2). To nakazuje, da je pričakovano nizko število rojstev otrok z DS, katerih matere so za 

diagnozo vedele že pred rojstvom. Test Mann-Whitney U ob vpeljavi drugih neodvisnih 

spremenljivk (starost matere ob rojstvu otroka, leto izdaje knjige s priporočili) ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med skupinami. Zato ohranjamo delitev zbranega vzorca na 

matere, ki so za diagnozo DS otroka izvedele v prenatalnem obdobju, in matere, ki so 

diagnozo DS otroka prejele po rojstvu otroka. Hkrati pa zaradi nizkega števila mater v 

skupini, ki so za diagnozo DS otroka izvedele postnatalno, rezultate navajamo tudi kot 

skupno celoto, zajeto v vzorcu.  

 

2.1 OPIS VZORCA OTROK  

Kot prikazuje spodnji graf (graf 3), so matere, vključene v raziskavo, otroke rodile med 

letom 1974 in letom 2017. Od leta 1992 do leta 2017 imamo v raziskavi vsaj enega ali 

več otrok, ki so bili rojeni na vsako leto. Največ otrok v zbranem vzorcu se je rodilo leta 

2005 (n = 7), sledi leto 2007 (n = 6) ter nato leta 2002, 2006 in 2015 (n = 5). Otroci, 

prepoznani v prenatalnem obdobju, so se rodili med letoma 1997 in 2017. 

 

 
Graf 3: Prikaz leta in števila rojstev otrok z DS, zajetih v vzorcu 
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Spodnji graf (graf 4) prikazuje spolno strukturo otrok z DS, zajetih v vzorec. Moški in 

ženski spol otroka z DS sta v raziskavi zastopana skoraj v enaki meri. V skupini mater, ki 

so za diagnozo DS otroka izvedele pred rojstvom otroka, je žensk n = 4, moških pa n = 

3. Graf (graf 4) prikazuje spol vseh otrok, vključenih v raziskavo.  

 

 
Graf 4: Spolna struktura otrok z DS, zajetih v vzorcu 

 

Graf (graf 5) prikazuje starost matere ob rojstvu otroka z DS. Razpon starosti mater ob 

rojstvu otroka je med 19 in 44 let. Večina mater, vključenih v raziskavo, je otroka rodila 

pred 35. letom starosti, le majhen delež jih je otroka rodilo po 35. letu. Največ otrok v 

vzorcu se je rodilo materam, starim 28 let (n = 10), sledijo matere, stare 27 (n = 9) in 31 

let (n = 9). Otroci, ki so bili prepoznani v prenatalnem obdobju, so se rodili materi, stari 

med 28 ter 43 let. Povprečna starost matere celotnega vzorca ob rojstvu otroka z DS je 

30,34 let. Povprečna starost mater, ki so za diagnozo izvedele v prenatalnem obdobju, 

pa je bila ob rojstvu otroka 37,14 let.  

 

 
Graf 5: Prikaz starostne strukture mater, zajetih v vzorcu, ob rojstvu otroka z DS 
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Povprečna starost matere ob rojstvu otroka z DS (n = 88) je 30,34 let. Povprečna starost 

mater, ki so za diagnozo izvedele v prenatalnem obdobju, pa je bila ob rojstvu otroka 

37,14 let. To je skladno z ugotovitvami literature, ki navaja, da se večina otrok z DS rodi 

mladim materam (Skotko, 2005a, Skotko, Bedia, 2009). Tudi nasploh matere v mlajših 

letih pogosteje rojevajo otroke kot starejše matere. Mlade matere v veliki večini primerov 

za diagnozo DS otroka izvejo ob ali po rojstvu otroka (Skotko, 2005a). Višjo povprečno 

starost mater, ki so opravljale presejalne diagnostične teste, pa lahko povezujemo s 

pravili slovenske zakonodaje. Največji dejavnik tveganja za pojav DS ploda še vedno 

ostaja povišana starost matere 35 let ali več ob rojstvu otroka. Tako se materam v 

Sloveniji, starim med 35 in 37 let, omogoča presejalne teste, materam, starejšim od 37 

let, pa diagnostične teste, krite z zdravstvenim zavarovanjem. Mlajše matere morajo za 

opravljanje presejalnih ali diagnostičnih testov stroške postopka kriti same.  

 

V raziskavi ugotavljamo, da je prišlo do velike diskrepance v številu mater, ki so za 

diagnozo DS otroka izvedele ob rojstvu (n = 81), in mater, ki so za diagnozo DS otroka 

izvedele prenatalno (n = 7). Takšno razhajanje sicer ni bilo pričakovano, a ga lahko 

pojasnimo z različnih vidikov. Rudolf idr. (2017) v raziskavi navajajo, da se v Evropi in 

Sloveniji starost matere ob rojstvu otroka viša, kar predstavlja tveganje za pojavnost DS 

ploda. Kljub temu avtorji sklepajo, da bo število otrok z DS upadlo zaradi vedno večje 

dostopnosti prenatalnih testov za ugotavljanje DS in možnosti odločitve matere za 

umetno prekinitev nosečnosti. Tako lahko pričakujemo povečano število diagnosticiranih 

fetusov z DS in hkratno zmanjšanje število rojstev otrok z DS. Pri tem avtorji navajajo 

(Rudolf idr., 2017), da ima Slovenija eno najnižjih stopenj prevalenc DS. Vzrok nizke 

prevalence pa je predvsem visoka stopnja odločanja za umetno prekinitev nosečnosti po 

prejetju diagnoze DS ploda v nosečnosti (glej graf 2). Visok delež nosečnic, ki za 

diagnozo DS otroka izvejo v prenatalnem obdobju, se odloči za umetno prekinitev 

nosečnosti. Razhajanje v številu mater med skupinama lahko povezujemo s številčnostjo 

zajetega vzorca, ki je kljub relativno velikemu številu zajetih mater (n = 88) še vedno 

manjši in ni zajel dovoljšnega števila populacije mater otrok z DS. 

 

 

2.2 SPOROČANJE DIAGNOZE DOWNOVEGA SINDROMA OTROKA V 
POSTNATALNEM OBDOBJU IN POSTNATALNA PODPORA 

Matere so na 7-stopenjski Likertovi lestvici (1 = sploh se ne strinjam, 4 = neopredeljena, 

7 = popolnoma se strinjam) odgovarjale na postavke o izkušnji postnatalne podpore in 

postnatalnega prejema diagnoze DS otroka s strani zdravnika. Na ta sklop vprašanj so 

odgovorile vse matere (n = 88). Rezultate najprej predstavljamo skupno, nato ločeno 

glede na to, ali so za diagnozo DS otroka izvedele v prenatalnem ali postnatalnem 

obdobju.  
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Graf 6: Strukturni prikaz odgovorov na vprašanja postnatalne podpore materi.  
Pri tem velja: Q8a Rojstvo otroka z DS je bila pozitivna izkušnja; Q8b Zdravnik me je seznanil s pozitivnimi lastnostmi 

otrok z DS; Q8c Zdravnik me je seznanil z negativnimi lastnostmi otrok z DS; Q8d Zdravnik je poudaril pozitivne vidike 

DS; Q8e Zdravnik je poudaril negativne vidike DS; Q8f Zdravnik mi je priskrbel dovolj telefonskih številk staršev otrok 

z DS; Q8g Zdravnik me je pomiloval; Q8h Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem občutila strah; Q8i Ko sem 

izvedela, da ima moj otrok DS, sem občutila skrb; Q8j Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem se soočala s 

samomorilnimi mislimi; Q8k Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem se počutila pozitivno; Q8l Ko sem izvedela, 

da ima moj otrok DS, nisem imela nikakršnega predznanja o tem genetskem stanju. 

 

 

Graf (graf 6) prikazuje strukturo odgovorov mater za posamezno vprašanje sklopa 

poporodne podpore in sporočanja diagnoze DS otroka. Najbolj izstopajoča vprašanja, ki 

v veliki meri navajajo skrajne odgovore, so: 

 

- Q8f: »Zdravnik mi je priskrbel dovolj telefonskih številk staršev otrok z DS.« Matere 

so navajale, da niso prejele dovolj telefonskih številk staršev otrok z DS. 73 mater 

je na to postavko odgovorilo z vrednostjo 1 oz. »sploh se ne strinjam«.  

- Q8h: »Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem občutila strah.« 58 mater se je 

na to postavko odzvalo s »popolnoma se strinjam«. Skoraj celota se je odzvala s 

številom, večjim od 4.  

- Q8i: »Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem občutila skrb.« 66 mater se je 

na to postavko odzvalo s »popolnoma se strinjam«. 15 mater se je odzvalo s 

številom 6 ali 5. Najnižja vrednost, navedena pri tej postavki, je 3.  

- Q8j: »Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem se soočala s samomorilskimi 

mislimi.« Večina mater se je na postavko odzvala s »sploh se ne strinjam« ali z 
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vrednostjo, nižjo od 4. Le 12 mater je zaznalo, da se je ob sporočanju DS otroka 

soočalo s samomorilskimi mislimi (vrednosti med 5–7).  

- Q8k: »Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem se počutila pozitivno.« Večina 

mater se je na postavko odzvala s »sploh se ne strinjam« (n = 56). Dodatnih 11 

mater se je odzvalo z vrednostjo, nižjo od 4.  

- Q8l: »Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, nisem imela nikakršnega predznanja 

o tem genetskem stanju.« 58 mater se je na postavko odzvalo z vrednostjo, večjo 

od 4, kar nakazuje, da matere ob rojstvu niso imele veliko znanja o DS.  

 

Ostala vprašanja so ocenjena z manj izrazitimi skrajnimi vrednostmi. Velika večina 

odgovorov ima tendenco k negativni trditvi. Pri tem predvsem mislimo, da se matere niso 

strinjale s postavkami pozitivnih konotacij, npr. »zdravnik je poudarjal pozitivne lastnosti 

DS; rojstvo otroka z DS je bila pozitivna izkušnja«. Več strinjanja so kazale pri postavkah 

negativnih konotacij, npr. »zdravnik je poudarjal negativne lastnosti otrok z DS; zdravnik 

me je pomiloval«. Podrobnejši rezultati so razvidni v spodnji tabeli (glej tabelo 7). 

 
Tabela 8: Prikaz povprečij in standardnih odklonov odgovorov postnatalne podpore materi  

Q8a Q8b Q8c Q8d Q8e Q8f Q8g Q8h Q8i Q8j Q8k Q8l 

M 3,5 2,8 4,3 2,8 4,1 1,6 3,3 6,1 6,5 1,9 2,1 5,1 

SD 2,3 2,0 2,2 1,9 2,2 1,5 2,1 1,6 0,9 1,8 1,7 2,2 
Pri tem velja: Q8a Rojstvo otroka z DS je bila pozitivna izkušnja; Q8b Zdravnik me je seznanil s pozitivnimi lastnostmi otrok z DS; Q8c 
Zdravnik me je seznanil z negativnimi lastnostmi otrok z DS; Q8d Zdravnik je poudaril pozitivne vidike DS; Q8e Zdravnik je poudaril 
negativne vidike DS; Q8f Zdravnik mi je priskrbel dovolj telefonskih številk staršev otrok z DS; Q8g Zdravnik me je pomiloval; Q8h Ko 
sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem občutila strah; Q8i Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem občutila skrb; Q8j Ko sem 
izvedela, da ima moj otrok DS, sem se soočala s samomorilnimi mislimi; Q8k Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, sem se počutila 
pozitivno; Q8l Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, nisem imela nikakršnega predznanja o tem genetskem stanju. 

 

Postnatalno podporo, prejeto v bolnišnici, so ocenjevale vse matere, zajete v vzorcu (n = 

88). Na sedemstopenjski Likertovi lestvici so ocenjevale celotno izkušnjo prejetja 

diagnoze DS otroka, vedenje zdravnika (informacije, ki jih je zdravnik posredoval) in kako 

so se ob posredovanju diagnoze DS počutile. Najprej bomo predstavili rezultate 

celotnega vzorca, nato pa še primerjavo med skupinama mater, ki so za diagnozo otroka 

izvedele v prenatalnem obdobju, ter mater, ki so za diagnozo otroka izvedele ob oz. po 

rojstvu otroka. 

 

Matere v raziskavi (glej tabelo 8) so rojstvo otroka v večini ocenile kot negativno izkušnjo 

(Q8a; srednja vrednost: 3,5; SD: 2,3). Pri tem je večji delež mater postavko ocenilo na 

lestvici s številom, manjšim od 4 (vrednost 1 se je pojavila 30-krat). To je skladno tudi z 

ugotovitvami raziskave Skotka (2005a; Skotko, 2005b), ki tudi navaja, da so matere iz 

Amerike in Španije poročale o rojstvu otroka z DS kot negativni izkušnji (n = 882; 

povprečna vrednost: 3,3; SD: 3,2). Rezultati Spearmanovega koeficienta korelacije so 

pokazali, da so postavke v vprašalniku medsebojno povezane. Iz njih lahko sklepamo, da 

je materam, ki so rojstvo otroka z DS ocenile kot pozitivno izkušnjo (Q8a), zdravnik podal 
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več pozitivnih vidikov DS (rs = 0,374; p = 0,01) ter jih seznanil s pozitivnimi vidiki otrok z 

DS (rs = 0,267; p = 0,05). Moč korelacije je pri tem šibka/nizka, a bi to lahko bilo posledica 

majhnega zajetega vzorca. Matere, ki so rojstvo otroka z DS ocenile kot pozitivno 

izkušnjo, so občutile manj strahu (rs = -0,252; p = 0,05) in skrbi (rs = -0,331; p = 0,01) in 

so se ob rojstvu otroka počutile bolj pozitivno (rs = 0,465; p = 0,01). Sklepamo lahko tudi, 

da so matere, ki so se ob rojstvu otroka počutile bolj pozitivno, imele več predznanja o 

DS (rs = 0,218; p = 0,05).  

 

Ti rezultati so skladni tudi z ugotovitvami drugih raziskav (Skotko, 2005a; Skotko, 2005b);. 

Osvetljujejo pa tudi pomen priporočil za podajanje diagnoze DS otroka staršem. V vseh 

priporočilih je poudarjen pomen podajanja ne samo negativnih lastnosti in vidikov, ampak 

tudi pozitivnih lastnosti in vidikov otrok z DS. Te informacije morajo biti med seboj 

uravnovešene. Pridobljene informacije in način, kako so podane, namreč sooblikujejo 

izkušnjo matere ob rojstvu otroka in predstavljajo izhodiščno točko, iz katere mati/starši 

izhajajo na poti do uspešnega prevzema vloge starša.  

 

Matere v pričujoči raziskavi niso čutile pomilovanja zdravnika ob dani situaciji (Q8g: 

povprečna vrednost: 3,3; SD: 2,1). Nekatere matere so pomilovanje čutile in so to navedle 

kot dejavnik, ki jih je v odnosu z zdravniki razjezil ali vznemiril. Matere, ki so to čutile, so 

velikokrat navedle, da so rojstvo otroka z DS doživele kot nekaj nezaželenega (tabela 9). 

Pomilovati sicer pomeni čutiti, izraziti čustveno prizadetost, žalost ob nesreči, trpljenju 

nekoga (Pogačnik, 2018). Avtorji (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Sheets, Crissman 

idr., 2011) poudarjajo, da je treba materi ob rojstvu otroka z DS najprej čestitati oz. začeti 

pogovor s pozitivnim sporočilom, saj je mati oz. sta starša v prvi vrsti postala starša 

otroka. V izražanju in podajanju diagnoze zdravnik ne sme izražati velike žalosti, osebne 

tragedije/tragičnosti. Tako staršev otroka v odnosu in komunikaciji ne sme pomilovati. Kot 

je mati (koda 60) navedla, se »to avtomatsko prenese nate. In potem čutiš še večjo žalost 

in pomilovanje, kakšna groza se ti je zgodila …« Rezultati Spearmanovega koeficienta 

korelacije nakazujejo (glej prilogo 1), da je občutek zdravnikovega pomilovanja v korelaciji 

s poudarjanjem negativnih vidikov DS (Q8e: rs = 0,318; p = 0,01) in predstavitvijo 

negativnih lastnosti otrok z DS (Q8c: rs = 0,344; p = 0,01).  

 
Tabela 9: Izjave mater o vedenju zdravnika 

Koda Leto rojstva 

 otroka z DS 

Izjava 

2 2014 S pomilovanjem … 

18 2006 V otroku so videli samo slabosti, pomilovali so me …« 

21 2009 Večina pa nas je malo pomilovala. Imela sem občutek, kot da se 

moj otrok ne bi smel roditi. 

33 1986 Rojena v času, ko je bil to še prevelik tabu ... dobila sem veliko 

pomilovanja. 



Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju 

53 
 

60 2015 To se avtomatsko prenese nate in potem ti čutiš se večjo žalost in 

pomilovanje, kakšna grozna stvar se ti je zgodila … 

76 2015 Pomilovanje, njihovo nepoznavanje, neznanje. 

 

 

Matere so ob sporočanju diagnoze DS otroka v veliki meri občutile strah (povprečna 

vred.: 6,1; DS: 1,6). Še bolj pa so občutile skrb (povprečna vrednost.: 6,5; SD: 0,9; 

najnižja vrednost: 3). Skladno s tem matere niso navajale pozitivnih občutkov ob prejeti 

informaciji, da ima otrok DS (povprečna vrednost: 2,1; SD: 1,7). Kljub negativnim 

občutkom, ki so matere prežemali ob sporočanju diagnoze, se niso soočale s 

samomorilskimi mislimi (povprečna vrednost: 1,9; SD: 1,8). Matere so se strinjale, da ob 

sporočanju diagnoze DS otroka niso imele nikakršnega predznanja o tem genetskem 

stanju (povprečna vrednost: 5,1; SD: 2,2). Podobno ugotavlja v raziskavi tudi Skotko 

(2005). Veliko mater, vključenih v raziskavo, je občutilo strah (povprečna vrednost: 5,5; 

SD: 2,0) in skrb (povprečna vrednost: 5,8; SD: 1,7). Pri tem Skotko (2005b, str. 72) 

ugotavlja, da so občutki strahu in skrbi povezani z zdravnikovim poudarjanjem negativnih 

lastnosti otroka z DS. V naši raziskavi so rezultati Spearmanovega koeficienta korelacije 

(glej prilogo 1) pokazali le, da so matere, ki so rojstvo otroka ocenile kot pozitivno 

izkušnjo, doživele manjšo stopnjo strahu (rs = -0,252; p = 0,05) in skrbi (rs = -0,331; p = 

0,01). Matere, ki so ocenile, da so se ob rojstvu otroka počutile pozitivno, so občutile tudi 

manjšo stopnjo strahu (rs = -0,379; p = 0,01) in skrbi (rs = -0,385; p = 0,01). Matere, ki so 

ob rojstvu otroka občutile visoko stopnjo strahu, so enako občutile visoko stopnjo skrbi (rs 

= 0,757; p = 0,01). Korelacija med podajanjem negativnih lastnosti ali vidikov DS in 

občutki strahu ali skrbi ni bila statistično pomembna.  

 

Matere so navajale (glej tabelo 8), da jih zdravnik ni seznanil s pozitivnimi lastnostmi 

(povprečna vrednost: 2,8; DS: 2,0) ali pozitivnimi vidiki DS (povprečna vrednost: 2,9; SD: 

1,9). V večji meri je zdravnik poudarjal ali govoril o negativnih lastnostih (povprečna 

vrednost: 4,3; SD: 2,2) in vidikih (povprečna vrednost: 4,1; DS: 2,2) DS. Podobno 

ugotavlja tudi Skotko (2005), ki navaja, da zdravniki niso niti navajali pozitivnih lastnosti 

(povprečna vrednost: 3,3; SD: 2,1) niti poudarjali vidikov DS (povprečna vrednost: 3,0; 

SD: 2,0). Polovica mater je v Skotkovi (2005a; Skotko, 2005b) raziskavi navedla, da je 

zdravnik predstavil negativne lastnosti (povprečna vrednost: 4,1; SD: 2,1) ali poudarjal 

negativne aspekte DS (povprečna vrednost: 3,7; SD: 2,1). Rezultati Spearmanovega 

koeficienta korelacije (glej prilogo 1) so pokazali, da je korelacija med vprašanji tega 

sklopa velika. Pri tem gre predvsem v smislu pozitivne korelacije, in sicer kadar je 

zdravnik materi podal pozitivne lastnosti otrok z DS, je hkrati tudi poudarjal pozitivne 

vidike DS (rs = 0,861; p = 0,01). In obratno, kadar je zdravnik materi podal negativne vidike 

DS, je hkrati navajal tudi negativne lastnosti otrok z DS (rs = 0,87; p = 0,01). Negativne 

korelacije, kjer bi se pokazalo, da bi zdravnik poudarjal pozitivne vidike otrok z DS in 

podajal manj negativnih vidikov z DS, ni bilo zaznati na statistično pomembni ravni. Pri 
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tem je treba ponovno poudariti, da so matere, ki jim je zdravnik posredoval bolj pozitivne 

lastnosti ali vidike DS, izkušnjo rojstva otroka z DS ocenjevale kot bolj pozitivno in so se 

ob rojstvu otroka počutile bolj pozitivno. Navajale so manj občutkov skrbi in strahu.  

 

Informacije, ki jih poda zdravnik ob sporočanju diagnoze, morajo biti ključne, aktualne in 

uravnovešene. To pomeni, da mora zdravnik razložiti, kaj je DS, kaj ga povzroči ter 

kakšen vpliv ima oseba z DS na družinsko življenje. Informacije glede zapletov z zdravjem 

otroka morajo biti čim bolj vezane na otrokovo zdravstveno stanje in ne smejo biti 

prenasičene z ostalimi zdravstvenimi zapleti (Mooren, Gemke, Cornel, William; 2014; 

Skotko, 2005a; Skotko, 2005b). Mooren, Gemke, Cornel, William (2014) navajajo, da je 

staršem dobro podati še informacije o dostopnosti zdravljenja bolezni ter dodati razvojne 

lastnosti otroka. Pri tem dodajajo še, da je pri količini informacij, ki jih nudi zdravnik, dobro 

slediti in se odzivati na emocionalne potrebe staršev. Tako je staršem informacije dobro 

ponuditi namesto nuditi, saj podajanje diagnoze DS otroka ni enkratno dejanje, ampak 

proces, ki se odvija dlje časa. Skotko (2005a; v Skotko, Kishnani, Capone, 2009) navaja, 

da naj zdravnik po podani diagnozi načrtuje prihodnje obiske in srečanja s starši, kjer jim 

bo lahko odgovoril na dodatna vprašanja in nudil dodatne informacije, ki jih bi starši želeli. 

Matere v raziskavi Skotka (2005a; Skotko, 2005b) so poročale o nezadovoljstvu z 

zdravnikom, kadar je ta podajal informacije negativnega značaja o DS. Podobno 

ugotavljajo tudi Hedov, Wikblad, Annerén (2002).  

 

Matere v pričujoči raziskavi so prav tako velikokrat izrazile nezadovoljstvo, kadar so 

zdravniki poudarjali negativne lastnosti ali vidike DS (glej tabelo 10). Še posebej so bile 

nezadovoljne, če so bile informacije zastarele in je bil poudarek na zdravstvenih zapletih 

ter boleznih, ki se pojavljajo pri otrocih z DS. Poleg tega so nezadovoljstvo izrazile tudi 

takrat, kadar so prejele premalo informacij ali pa jim niso odgovorili na vprašanja glede 

diagnoze oz. na kakšne težave sumijo. Stisko so podajale tudi matere, ki jim informacije 

niso bile obrazložene.  

 
Tabela 10: Izjave mater o posredovanih informacijah o DS 

Koda Leto 

rojstva 

otroka z 

DS 

Izjava 

5 2006 Zdravnica nama je z možem že v porodni sobi povedala vse lastnosti 

(večinoma negativne), ki bi naj jih najina hčerka imela, ni pa povedala 

diagnoze oziroma kaj sumijo. 

6 2002 Da bo do konca življenja odvisen od moje pomoči. In da ne vedo, ali vidi in 

sliši. 

7 2007 Pri naštevanju, katere bolezni lahko moj otrok dobi in česa vse ne bo 

zmogel. Katere težave lahko pričakujem (bolezenske). Da bo samo ležal 
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nekje na miru, nič jokal, nič ga ne bo zanimalo. Ampak bo zelo nasmejan, 

pravi sonček. To me je najbolj razjezilo. 

14 2007 »Vaš otrok ima Downov sindrom. Ni dvoma. Bodite veseli, to so otroci 

sonce, vedno dobre volje.« Nato so pričeli z naštevanjem značilnosti otrok, 

seveda z vsem negativnim. 

16 1996 V porodnišnici si sploh niso vzeli časa zame, se pogovorili z mano, kaj je 

Downov sindrom, kako ravnati z otrokom. Imela sem občutek, da to zanje 

ni problem in bom že doma to zadevo "prebavila". 

28 2005 S stereotipi o naših otrocih, ki bodo pravi invalidi in ki se jim bo razvoj morda 

ustavil na stopnji dveh ali štirih let in se ničesar ne bodo sposobni naučiti, 

rekli so da je gluh, pa ni bil, ampak je samo spal, ker se je prezgodaj rodil, 

da morajo narediti sto in en test, ker so vsi »ful« bolni. 

31 2006 Zmotila me je tudi fizioterapevtka, ki je poudarjala, da je avtosedež lupinica 

samo za nujne primere. To je name tako vplivalo, da pol leta nisem hodila 

na obisk k najboljšima prijateljicama, ki sta bili na porodniškem dopustu oz. 

nekaj mesecev še na bolniški. 

37 1998 Ko so mi povedali, pa so bile besede pediatrinje zelo hladne, v bistvu samo, 

da gre mogoče za motnjo, kakšno, pa nihče ni povedal. 

46 2003 … ne bom mogla sprejeti, podpišem in ga pustim v bolnišnici, še danes se 

zgrozim, brez da bi mi razložili, kaj Down pomeni. 

49 2008 Po porodu je bil pediater mnenja, da otrok ne bo mogel hoditi in normalno 

odraščati. Rekel je tudi, da bo otrok kot ena rastlina. 

57 2004 Premalo informacijami. 

66 1990 Da so mi takoj po rojstvu rekli, da taki otroci imajo pogosto srčne napake in 

v pubarteti umrejo.. 

68 1992 Leta 1992, ko se mi je rodil sin, je prevladovala miselnost, da otroci z DS 

živijo okoli 30–35 let, da ne govorijo, da se ničesar ne znajo naučiti, 

vprašanje, če bodo sploh funkcionirali, skratka, zdravstveno osebje mi ni 

povedalo niti ene spodbudne besede. Če bi poslušala njihove predloge, bi 

sin takoj ob rojstvu pristal v nekem zavodu, kot da je kužen in da ga nihče 

ne sme videti. 

69 2014 Ker je bil pri sinu sum na DS, me je motilo, ker je pediatrinja vsakič govorila, 

da "klinično" je DS. Nisem vedela, kaj to pomeni, vprašati pa tudi nisem 

upala. 

72 2009 Tam so bile opisane vse bolezni in težave oseb z DS. Pogovora nisem 

imela z nikomer, razen z genetičarko, ki je dejala, da mati tako zgodaj (10 

dni po rojstvu) ni zmožna pogovora. 4 dni po rojstvu je bila odkrita srčna 

napaka, kardiolog je bil zelo negativen. Nasvetov nisem dobila od nikogar, 

odgovor, da si info. poiščemo sami. 

73 1993 Niso me razjezili -pediater, ampak kvečjemu še bolj razžalostili, ker ni 

vedela povedati nič drugega kot to, da se tudi otroci z DS naučijo smučati. 

Ob rojstvu "zelo, zelo pomembna informacija."  
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75 1994 Ob rojstvu otroka nisem prejela nobenih informacij, nobenega kontakta, 

nobene napotitve k specialistom. Prepuščena sva bila sama sebi. 

76 2015 Uporaba klišejev ... 

77 2004 Ko je bil sin rojen, so sumili na genetsko motnjo, predvsem zaradi srčne 

napake. Niso bili prepričani, zato se posebej niso ukvarjali z nami. 

82 2005 … ki mi je pokazal najslabši primer otroka z DS, ker takrat nisem vedela, 

kaj je Downov sindrom. 

83 2002 Rekli so mi, imate otroka z DS, ki ne bo hodil in ne govoril, in mi dali brošuro 

življenje z DS. 

84 2005 Prinesla mi je brošuro iz leta 1984. Po tem sem bila še bolj obupana. 

Psihologa genetika v življenju nisem videla. Rezultate kromosomskega 

testa so mi poslali po pošti. 

85 2003 Ob rojstvu svojega otroka sem doživela velik šok. Takrat sploh vedela 

nisem, kaj pomeni Downov sindrom in kakšne so posledice. Nihče od 

zdravnikov z menoj ni bil prijazen in popolnoma so mene in mojega otroka 

zanemarjali. V tem času to ni bilo tako razširjeno v medijih, tako da sem si 

sama priskrbela literaturo in se bolje seznanila z DS. 

 

Matere v raziskavi so najnižje ocenile strinjanje o tem, da jim je zdravnik priskrbel dovolj 

telefonskih številk ostalih staršev, ki imajo DS (Q8f: povprečna vrednost: 1,6; SD: 1,5). 

Tudi Skotko (2005a; Skotko, 2005b) ugotavlja, da matere otrok z DS niso dobile dovolj 

telefonskih številk staršev otrok z DS (povprečna vrednost: 2,4; SD: 2,1). Mooren, 

Gemke, Cornel, Weijerman (2014) ugotavljajo, da večina staršev na Nizozemskem ne 

prejme kontaktnih podatkov drugih staršev otrok z DS. Avtorji pri tem poudarjajo, da je 

pomoč oseb, ki so nekoč delile enako izkušnjo, lahko zelo pomembna. Muggli, Collins, 

Marraffa (2009) navajajo, da si je večina staršev zelo želela stopiti v stik z družinami otrok 

z DS. Pri tem so nekateri starši izrazili, da so imeli zadržke pri tem, ali bi stopili v stik z 

drugimi družinami otrok z DS. So pa poudarili, da bi si kljub temu želeli prejeti kontaktne 

podatke družin otrok z DS, ki jim takrat niso bili ponujeni. 

 

Podobno navajajo tudi matere v raziskavi. Pod dejavnike (vire pomoči), s katerimi so jih 

zdravniki/ostalo medicinsko osebje podprli, so navedle prav stike s starši otrok z DS. 

Matere so to tudi pozneje omenjale v prostem odgovoru, kjer so navajale, da jim je 

pogovor s starši otrok z DS nudil dobre informacije in pobude (glej tabelo 11). Ena od 

mater (koda: 30) je navedla, da si v začetku ni želela in ni mogla vzpostaviti stika z drugo 

družino otrok z DS. Pri tem pa dodala, da je morala začutiti, kdaj bo takšno obliko pomoči 

potrebovala. Mati navaja, da morajo biti takšne informacije staršem predane zgodaj, a 

mora starš sam presoditi, kdaj jih bo potreboval.  
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Tabela 11: Izjave mater o pomoči ostalih staršev otrok z DS 

Koda Leto 

rojstva 

otroka 

z DS 

Izjava 

2 2014 … stopila v stik z mamico, ki je imela otroka z DS. To mi je najbolj pomagalo, 

praktične izkušnje, pogovor. 

23 2002 Ena prijateljica, pa mi je na obisk v porodnišnico pripeljala učiteljico iz našega 

kraja, ki ima tudi sama brata z DS. Zaradi nje sem lahko razčistila sama s 

sabo v 14 dneh. 

30 2005 Morda obstajajo starši, ki želijo takoj vzpostaviti stik s kom. Dobila sem 

kontakt družine preko prijateljice, a nisem mogla vzpostaviti stika. Nisem niti 

vedela, kaj bi vprašala. Osebno mislim, da mora starš imeti možnost priti v 

kontakt, da se mu torej posreduje informacije že v porodnišnici, sam pa mora 

začutiti, kdaj bo tudi dejansko iskal pomoč. 

72 2009 Edini vir pravih informacij so starši otrok z DS. 

78 2001 Veliko novega smo izvedeli še od drugih staršev otrok z DS. 

80 1997 Moje mnenje je, da si največ pomagajo starši med sabo. 

84 2005 Takoj po prihodu iz porodnišnice sem od staršev, ki so mi že v porodnišnici 

nudili informacije, otroka vključila ob 1. mesecu v zgodnjo obravnavo. 

 

 

2.2.1 Gradivo o DS, prejeto v postnatalnem obdobju 

Matere so v drugem sklopu vprašalnika odgovarjale na postavke, vezane na prejeto 

gradivo po rojstvu otroka. Polovica mater (glej graf 7; tabelo 12), vključenih v raziskavo, 

tiskanega gradiva po rojstvu otroka z DS ni prejela.  

 

 
Graf 7: Strukturni prikaz prejetega gradiva  
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Tabela 12: Prikaz prejetega gradiva o DS v postnatalnem obdobju 

Tiskano 

gradivo 

Postnatalno 

f 

 

f% 

Prenatalno 

f 

 

f% 

Skupaj 

f 

 

f% 

Da 39   48 3   43 42   48 

Ne 42   52 4   57 46   52 

Skupaj 81 100 7 100 88 100 
 

 

Matere, ki so gradivo prejele, so na Likertovi lestvici (od 1 do 7) ocenile kakovost 

prejetega gradiva. Pri tem vrednost 1 predstavlja »sploh se ne strinjam«, 4 

»neopredeljena« in 7 »popolnoma se strinjam«. 

 

 
Tabela 13: Ocene mater prejetega gradiva o DS v postnatalnem obdobju  

M 

(n = 42) 

SD Modus 

Q11a 2,7 2,0 1 

Q11b 3,7 2,3 1 

Q11c 3,5 2,0 1 

Q11d 3,3 1,9 1 

Q11e 4,1 2,3 1 

Q11f 5,1 2,0 7 
Pri tem velja: Q11a Zdravnik mi je priskrbel dovolj relevantnega tiskanega gradiva o Downovem 
sindromu; Q11b Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika, je poudarjalo pozitivne vidike 
Downovega sindroma; Q11c Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika, je poudarjalo 
negativne vidike Downovega sindroma; Q11d Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika, 
je v enaki meri poudarjalo pozitivne in negativne vidike Downovega sindroma; Q11e Tiskano 
gradivo je bilo uporabno pri razumevanju Downovega sindroma; Q11f Tiskano gradivo je bilo 
lahko berljivo in razumljivo. 

 

Malo manj kot polovica mater (48 %) (glej tabelo 12, graf 7) je po rojstvu otroka od 

zdravnika prejela literaturo o DS. Literaturo o DS so genetski svetovalci in matere v 

raziskavi Sheets, Best, Brasington, Will (2011) navedli kot eno nujnih informacij, podpor, 

ki jih mora mati ob prejemu diagnoze DS otroka prejeti. Tako Skotko (2005a; Skotko, 

2005b; Skotko, Kishnani, Capone, 2009) kot Muggli, Collins, Marraffa (2009) navajajo, da 

si matere tiskanega gradiva ob prejemu diagnoze želijo. Informacije, ki jih nudijo tiskovine, 

se jim zdijo pomembne. Skotko (2005a; Skotko, 2005b) ugotavlja, da so si matere želele 

prejeti več tiskanega gradiva. Matere, ki so tiskano gradivo prejele, pa so ga ocenjevale 

kot lahko berljivo in razumljivo ter uporabno pri razumevanju DS. Pri tem gradivo ni podalo 

dovolj uravnoteženih informacij o DS.  

 

Večina mater, ki so prejele tiskano gradivo (glej tabelo 13), navaja, da niso prejele dovolj 

tiskanega gradiva (povprečna vrednost: 2,7; SD: 2,0; Mo: 1). Tiskano gradivo, ki so ga 

matere prejele, ni v enaki meri poudarjalo pozitivnih in negativnih vidikov DS (povprečna 
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vrednost: 3,3; SD: 1,9). Pri tem zanimive rezultate kažejo odgovori na postavki Q11b in 

Q11c. Odgovori na postavko Q11b o tem, da je gradivo poudarjalo pozitivne vidike DS 

(povprečna vrednost: 3,7; SD: 2,3), ali Q11c, da je poudarjalo negativne vidike DS 

(povprečna vrednost: 3,5; SD: 1,9), kažejo nestrinjanje z obema postavkama. Obe 

postavki imata Mo 1. Matere so se strinjale, da je tiskano gradivo prispevalo k 

razumevanju DS ter da je bilo gradivo lahko berljivo in razumljivo. 

 

 

2.3 PRENATALA DIAGNOSTIKA IN PODPORA 

2.3.1 Opravljanje prenatalnih presejalnih/diagnostičnih testov za ugotavljanje DS 

ploda 

Matere (n = 88) so se v vprašalniku opredelile glede opravljanja testov za ugotavljanje 

DS ploda v prenatalnem obdobju in če so testi pokazali sum/diagnozo DS ploda. Če je 

mati na obe trditvi odgovorila pritrdilno, je vprašalnik nadaljevala s sklopom vprašanj, 

vezanih na presejalne in diagnostične teste za ugotavljanje DS ploda. Če mati ni 

opravljala testov ali ni izvedela za sum/diagnozo DS ploda, je vprašalnik nadaljevala z 

zadnjim sklopom vprašanj.  

Iz spodnje tabele (tabela 14) je razvidno, da je 36 % vseh mater opravljalo eno od oblik 

presejalnih ali diagnostičnih testov. 64 % ni opravljalo prenatalne diagnostike za 

ugotavljanje DS ploda. Od 32 mater, ki so opravljale prenatalne teste za ugotavljanje DS 

ploda, jih je 7 takih, ki jim je bil podan sum ali diagnoza ploda DS otroka.  

 
Tabela 14: Strukturni prikaz opravljanja 
prenatalnih diagnostičnih testov  

f f % 

DA 32 36 

NE 56 64 

Skupaj  88 100 

 

Od 7 mater, ki so za diagnozo otroka izvedele v prenatalnem obdobju, je bila le ena mati, 

ki je opravljala trojni hormonski test in amniocentezo. Ostale matere (n = 6) so 

najverjetneje sum na diagnozo DS otroka izvedele z merjenjem nuhalne svetline ali pri 

ultrazvočni preiskavi. Pri tem se je vseh 7 opredelilo, da so za diagnozo DS otroka vedele 

že v prenatalnem obdobju.  
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2.3.2 Prenatalna podpora 

Matere, ki so za diagnozo DS otroka izvedele v prenatalnem obdobju (n = 7), so 

odgovarjale na postavke, ki se navezujejo na prenatalno podporo (glej tabelo 15).  

 
Tabela 15: Rezultati odgovorov o prenatalni podpori mater 

  Q15a Q15b Q15c Q15d Q15e 

M 2,1 4,6 2,4 4,3 3,1 

Mo 1,0 7,0 1,0 1,0 1,0 

SD 2,0 3,0 2,0 2,6 2,7  

Pri tem velja: Q15a Zdravnik me je podpiral pri odločitvi, da nadaljujem nosečnost; Q15b Zdravnik 
je poskusil spremeniti mojo odločitev, da nadaljujem nosečnost; Q15c Prenatalna zdravstvena 
podpora, ki sem jo prejela po odločitvi, da nadaljujem nosečnost, je bila še posebej dobra; Q15d 
Potem ko sem se odločila nadaljevati nosečnost, je bilo najti ustrezno prenatalno oskrbo resen 
problem; Q15e Potem ko sem se odločila nadaljevati nosečnost, mi je zdravnik svetoval, kako najbolje 
vzgajati otroka z Downovim sindromom. 

 

Pri odločitvi o nadaljevanju nosečnosti po postavljeni diagnozi DS ploda matere niso 

čutile, da jih zdravnik podpira (povprečna vrednost: 2,1; SD: 2,0; Mo: 1). V večji meri so 

se strinjale, da je zdravnik poskušal spremeniti odločitev o nadaljevanju nosečnosti 

(povprečna vrednost: 4,6; SD: 3,0; Mo:7). Matere se niso strinjale, da je bila prenatalna 

podpora po odločitvi, da nadaljujejo nosečnost, posebej dobra (povprečna vrednost: 2,4; 

SD: 2,0; Mo: 1) ter da je bilo najti ustrezno prenatalno oskrbo resen problem (povprečna 

vrednost: 4,3; SD: 2,6; Mo: 1). Matere se niso strinjale, da jim je po njihovi odločitvi o 

nadaljevanju nosečnosti zdravnik svetoval, kako naj vzgajajo otroka (povprečna vrednost: 

3,1; SD: 2,7; Mo: 1).  

 

2.3.3 Prenatalna podpora materam, ki so za diagnozo DS izvedele pred rojstvom 

otroka 

Kot že omenjeno, je zelo majhen delež mater iz celotnega zajetega vzorca za diagnozo 

DS otroka izvedelo v prenatalnem obdobju. Pri tem je le ena mati navedla, da je opravljala 

prenatalne presejalne teste (hormonski test) in prenatalne diagnostične teste 

(amniocentezo) za ugotavljanje DS ploda. Ena od mater je navedla, da je opravljala 

presejalni test z odvzemom krvi (koda: 52; leto rojstva otroka 2017), ki so ga na analizo 

poslali v Kalifornijo. To bi lahko bil prenatalni presejalni hormonski test ali neinvazivni 

presejalni test, imenovan NIPT (Strah, Ovniček, Bernik, 2015), ki lahko z večjo gotovostjo 

potrdi tveganje za DS. Ena od mater je navedla, da je po zavrnitvi amniocenteze v 

zgodnejši nosečnosti, pozneje, brez razlage zdravnika o postopku in prehitri odločitvi, 

dovolila »odvzem plodovnice«. Odvzem plodovnice se opravlja pri amniocentezi, še 

posebej v poznejšem obdobju nosečnosti, ko BHC ni več na voljo. Tako lahko sklepamo, 

da sta dve materi v vzorcu opravljali amniocentezo in dve materi hormonski presejalni 

test (ena od teh je opravljala tudi amniocentezo). Ostale, ki so za diagnozo DS otroka 
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izvedele v prenatalnem obdobju, pa so informacijo o sumu na DS ploda prejele z rezultati 

opravljanja meritev nuhalne svetline. Sedem mater se je opredelilo, da je za diagnozo DS 

otroka izvedelo v prenatalnem obdobju, le ena mati pa je navedla, da je bila diagnoza DS 

otroka potrjena z opravljanjem presejalnega hormonskega testa in diagnostičnega testa. 

Zaradi nejasnosti o opravljanju testov smo za kriterij, če so matere izvedele za diagnozo 

otroka, vzeli odgovor na vprašanje, kjer so matere navedle, da so za diagnozo otroka 

izvedele v prenatalnem obdobju. 

 

Zaradi premajhnega števila zbranih odgovorov (n = 1) smo morali opustiti del vprašalnika, 

ki se navezuje na opravljanje presejalnih in diagnostičnih testov (glej prilogo – vprašalnik). 

Predstavili bomo ocene mater o izkušnji s prenatalnim testiranjem in razloge za odločitve 

o nadaljevanju nosečnosti. Navedli bomo tudi zgodbe/izkušnje, ki so jih matere opisale (n 

= 5).  

 

Pri odločitvi o nadaljevanju nosečnosti po postavljeni diagnozi DS ploda matere niso 

čutile, da jih zdravnik podpira (povprečna vrednost: 2,1; SD: 2,0; Mo: 1). V večji meri so 

se strinjale, da je zdravnik poskušal spremeniti odločitev o nadaljevanju nosečnosti 

(povprečna vrednost: 4,6; SD: 3,0; Mo: 7). Matere so navajale predvsem dejstvo, da so 

jim zdravniki (1) ponujali ali jih prepričevali v splav otroka ali (2) izkazovali začudenje, da 

niso opravile splava (umetne prekinitve nosečnosti) (glej tabelo 16).  

 
Tabela 16: Izjave mater o prenatalni podpori zdravnika 

Koda Leto 

rojstva 

otroka 

z DS 

Izjava 

18 2006 … želeli so me prepričati, naj takoj naredim splav. Kot vidite, jim to ni 

uspelo. 

52 2017 … ginekologinja, ki je predlagala splav. 

67 1999 … obsojanje glede moje odločitve, da otroka obdržim – psihičen pritisk – 

naj prekinem nosečnost …« 

… ginekologinja ob nadaljnjih preiskavah – sum na deformacijo srca, 

ponoven pritisk naj prekinem, češ saj nima smisla, da je pred mano samo 

še trpljenje, otrok pa tako ne bo imel kaj od življenja. 

… Najbolj je bolel stavek ginekologinje, ki je opravljala ultrazvok in dejala: 

to je tipičen Downov sindrom … Ali imate kaj otrok?? ... Kako ste lahko 

tako neodgovorna mati in greste sebe in moža in štiri otroke obremenjevati 

z duševno prizadetim otrokom? ... in vse z izrazom obsojanja, medtem ko 

so mi po licu tekle solze … 

… po prejetih rezultatih … ob vsaki viziti ponujena možnost naj prekinem 

nosečnost. 
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71 2011 Le vsakič sproti so me začudeno gledali, ker se nisem odločila za splav. 

Ali vsaj amniocentezo. 

 

Kljub predlogom zdravnikov o umetni prekinitvi nosečnosti ob posredovanju diagnoze so 

matere navajale podporo, predvsem s strani ginekologinje. Mati s kodo 61 je navedla: 

»podprla me je moja ginekologinja – predvsem v pravici do lastne odločitve, poleg tega 

mi je nakazala, da ni nujno, da bo vse črno, ob tem mi je opisala nekaj primerov, ko se 

diagnoza ni pokazala kot nekaj negativnega.« Tudi mati s kodo 18 je navedla podporo 

ginekologinje: »ginekologinja je bila ves čas moje nosečnosti pozitivna, ker se je sin lepo 

razvijal, ni delala nobene panike. To mi je veliko pomenilo.« Mati s kodo 52 je tudi navedla 

podporo zdravnice: »dr. B. iz ljubljanskega centra za genetiko me je bodrila in govorila 

same lepe stvari o otrocih z DS. Preden sem rodila, me je poklicala in vprašala, kako 

sem, in tudi po rojstvu me je poklicala in vprašala, kako je moja hči.« 

 

Matere se niso strinjale, da je bila prenatalna podpora (glej tabelo 15 in tabelo 17) po 

odločitvi, da nadaljujejo nosečnost, posebej dobra (povprečna vrednost: 2,4; SD: 2,0; Mo: 

1), ter da je bilo najti ustrezno prenatalno oskrbo resen problem (povprečna vrednost: 

4,3; SD: 2,6; Mo: 1).  

 
Tabela 17: Izjave mater o prenatalni negi  

Koda  Leto 

rojstva 

otroka 

z DS 

Izjava 

18 2006 »Ja, no, o kakšni negi ni bilo ne duha ne sluha, želeli so me samo prepričati, 

naj takoj naredim splav …« 

71 2011 »Med postavitvijo suma na DS in porodom bi moralo biti kaj več kot to, da 

so otroka spremljali, ali dovolj raste. Na dva tedna sem imela UZ (ultrazvok) 

– s tem, kako sem jaz, kako se soočam s strahom, kako se z možem 

pripravljava na rojstvo posebnega otroka, ali potrebujem kakšno pomoč, 

podporo, kontakt … s tem se ni ukvarjal nihče …« 

 

Matere se niso strinjale, da jim je po njihovi odločitvi o nadaljevanju nosečnosti zdravnik 

svetoval, kako naj vzgajajo otroka (povprečna vrednost: 3,1; SD: 2,7; Mo: 1).  

 

2.3.4 Tiskano gradivo v prenatalnem obdobju 

Tiskano gradivo o DS je od zdravnika v prenatalnem obdobju prejela le ena mati. Navedla 

je, da prejela zloženko zveze Sožitje iz leta 2007 in še eno zloženko iz leta 1999. Pod 

oblike tiskanega gradiva bi si želela po prejetju rezultatov testov prejeti knjige ali koristne 

povezave na spletu.  
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Gradivo (ki so ga našle same) navajajo matere tudi kot razlog za odločitev o nadaljevanju 

nosečnosti po prejetju diagnoze DS fetusa. Tiskano gradivo predstavlja pomembno točko 

pri odločanju o izidu nosečnosti po posredovani diagnozi DS ploda. Tudi priporočila 

navajajo, da mora biti materi posredovano tiskano gradivo v prenatalnem obdobju.  

 

2.3.5 Razlogi za odločitev o nadaljevanju nosečnosti 

Najvišje ocenjeni razlogi za nadaljevanje nosečnosti (glej tabelo 18) po prejetju diagnoze 

DS otroka so bili: (1) moj notranji glas; (2) moja vera; (3) mnenje mojega moža/partnerja; 

(4) gradivo, ki sem ga našla sama. Ugotovitve so skladne z ugotovitvami Skotka (2005b). 

V raziskavi, ki jo je opravil Skotko (2005b), so matere (n = 141) navajale, da je na odločitev 

o nadaljevanju nosečnosti najbolj vplival (1) materin notranji glas; (2) materina vera; (3) 

mnenje moža/partnerja; (4) gradivo, ki ga je mati našla sama; (5) pogovor s staršem, ki 

ima otroka z DS.  

 
Tabela 18: Razlogi za nadaljevanje nosečnosti  

M SD 

mnenje mojega zdravnika 1 0 

mnenje mojih staršev 1,3 0,8 

mnenje mojega moža/partnerja 4,3* 2,6 

moja vera 4,4* 3,2 

moj "notranji glas" 5* 2,8 

tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika ali genetskega svetovalca 1 0 

informacije, ki mi jih je dal zdravnik predal ustno 2,1 2,3 

informacije, ki mi jih je genetski svetovalec predal ustno 1,4 1,1 

gradivo, ki sem ga našla sama 3,3* 2,9 

mnenje mojih prijateljev 2,1 1,7 

pogovor z drugimi starši otrok z Downovim sindromom 1,9 2,3 

srečanje z osebo z Downovim sindromom 2 2,2 

opazovanje otrok z Downovim sindromom na televiziji, v filmih ali medijih 2,1 2,3 

to je bil edini otrok, ki sem ga nameravala imeti 1,9 2,3 

splav mi ni bil ponujen ali dovoljen 1,9 2,3 

pozitivne podobe in zgodbe oseb z Downovim sindromom v tiskanem 

gradivu 

2,1 2,3 

pozitivni vidiki Downovega sindroma, ki jih je poudarjal moj zdravnik 1,4 1,1 

v sorodu sem z osebo z Downovim sindromom 1,9 2,3 

mnenje genetskega svetovalca 1,3 0,8 

drugo 1,7 2,9 
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2.4 PRIMERJAVA SKUPINE MATER  

 
Tabela 19: Strukturni prikaz odgovorov mater, ki so za diagnozo otroka izvedele v prenatalnem ali 
postnatalnem obdobju 

 Postnatalna  Prenatalna 

 
M 

(N = 

81) 

SD M 

(N = 7) 

SD 

Rojstvo otroka z Downovim sindromom je 

bila pozitivna izkušnja. 

3,4 2,3 4,6* 2,0 

 

Zdravnik me je seznanil s pozitivnimi 

lastnostmi otrok z Downovim sindromom. 

2,7 2,0 3,4* 2,6 

Zdravnik me je seznanil z negativnimi 

lastnostmi otrok z Downovim Sindromom.  

4,2 2,2 5,3* 2,2 

Zdravnik je poudaril pozitivne vidike 

Downovega sindroma. 

2,7 1,9 3,6 2,1 

Zdravnik je poudaril negativne vidike 

Downovega sindroma. 

4,0 2,1 4,7 2,5 

Zdravnik mi je priskrbel dovolj telefonskih 

številk staršev otrok z Downovim 

sindromom.  

1,5 1,4 2,3 2,2 

Zdravnik me je pomiloval. 3,2 2,1 4,0 2,4 

Ko sem izvedela, da ima moj otrok DS, 
 

… sem občutila strah. 6,2 1,5 5,4* 2,1 

... sem občutila skrb. 6,5 0,9 6,6 0,5 

… sem se soočala s samomorilnimi mislimi. 1,9 1,8 2,3* 2,4 

… sem se počutila pozitivno. 2,0 1,7 3,1* 2,0 

… nisem imela nikakršnega predznanja o 

tem genetskem stanju. 

5,2 2,2 3,4* 2,4 

*- označeni odgovori z največjim odstopanjem med skupinama.  

 

Rezultati testa Mann Whitney U (tabela 20) so med skupinama mater, ki so za diagnozo 

otroka izvedele prenatalno, in tistih, ki so izvedele postnatalno, pokazale statistično 

pomembne razlike pri treh postavkah. 
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Tabela 20: Rezultati testa Mann Whitney U   

Q8a Q8b Q8c Q8d Q8e Q8f Q8g Q8h Q8i Q8j Q8k Q8l 

Mann-Whitney 

U 

204 243 193,5 218 227 242 232 186,5 245 269 173,5 154,5 

Z -

1,275 

-

0,657 

-

1,410 

-

1,065 

-

0,885 

-

0,977 

-

0,827 

-

1,773 

-

0,782 

-

0,290 

-

1,975 

-

2,090 

Sig. (2-tailed) 0,202 0,511 0,159 0,287 0,376 0,329 0,408 0,076 0,434 0,772 0,048 0,037 

Sig. (1-tailed) 0,101 0,256 0,079 0,144 0,188 0,164 0,204 0,038 0,217 0,386 0,024 0,018 

Pri tem velja: Q8a Rojstvo otroka z Downovim sindromom je bila pozitivna izkušnja; Q8b Zdravnik me je seznanil s pozitivnimi 

lastnostmi otrok z Downovim sindromom; Q8c Zdravnik me je seznanil z negativnimi lastnostmi otrok z Downovim sindromom; Q8d 

Zdravnik je poudaril pozitivne vidike Downovega sindroma; Q8e Zdravnik je poudaril negativne vidike Downovega sindroma; Q8f 

Zdravnik mi je priskrbel dovolj telefonskih številk staršev otrok z Downovim sindromom; Q8g Zdravnik me je pomiloval; Q8h Ko sem 

izvedela, da ima moj otrok Downov sindrom, sem občutila strah; Q8i Ko sem izvedela, da ima moj otrok Downov sindrom, sem občutila 

skrb; Q8j Ko sem izvedela, da ima moj otrok Downov sindrom, sem se soočala s samomorilnimi mislimi; Q8k Ko sem izvedela, da 

ima moj otrok Downov sindrom, sem se počutila pozitivno; Q8l Ko sem izvedela, da ima moj otrok Downov sindrom, nisem imela 

nikakršnega predznanja o tem genetskem stanju. 

 

Razliko med skupinami mater v vzorcu smo ugotovili z uporabo testa Mann Whitney U. 

Vpeljali smo različne neodvisne spremenljivke.  

1. Starost matere ob rojstvu otroka – matere, stare nad 35 let in pod 35 let. Pri 35 

letih se poveča tveganje za pojav DS ploda. Materam, starim 35 let na dan 

pričakovanega poroda, se v Sloveniji nudi presejalne teste za ugotavljanje DS 

ploda, materam nad 37 let pa diagnostične teste, krite s strani zavarovalnice. 

Statistično pomembnih razlik med skupinama nismo ugotovili.  

2. Izdaja knjižice s priporočili o tem, kako pravilno podati diagnozo DS otroka, za 

zdravnike in drugo medicinsko osebje – matere, ki so otroka rodile pred letom 

2010, in matere, ki so rodile po letu 2010. Statistično pomembnih razlik med 

skupinama nismo ugotovili. 

3. Opravljanje presejalnih diagnostičnih testov – ne glede na izid testa. Med 

materami, ki so opravljale presejalne teste, in materami, ki niso opravljale nobene 

oblike prenatalne diagnostike DS ploda, niso bilo ugotovljene statistično 

pomembne razlike.  

4. Čas postavitve diagnoze DS otroka (v prenatalnem ali postnatalnem obdobju). 

Ugotovili smo statistično pomembne razlike za določene postavke.  

 

Rezultati testa Mann Whitney U (tabela 20) so pokazali statistično pomembne razlike med 

skupino mater, ki so za diagnozo DS otroka izvedele v prenatalnem obdobju (N = 7), in 

skupino mater, ki so za diagnozo otroka izvedele v postnatalnem obdobju (n = 81). 

Statistično pomembne razlike so se med skupinama pojavile pri postavki Q8h; Q8k; Q8l. 

Matere, ki so za otrokovo diagnozo izvedele v prenatalnem obdobju, so se statistično 

pomembno razlikovale v znanju o DS (U = 154, p = 0,018). Matere so odgovarjale, da so 

imele več predhodnega znanja o DS, ko se je otrok rodil. Matere, ki so za otroka izvedele 
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v prenatalnem obdobju, so se ob rojstvu počutile bolj pozitivno (Q8k: U = 173,5; p = 0,024) 

in so hkrati imele manjši občutek skrbi (Q8h: U = 186; p = 0,038). 

 

Podobno je ugotovil tudi Skotko (2005). Skotko (2005) je primerjal skupino mater, ki so 

opravljale prenatalne presejalne teste (trojni hormonski test), in mater, ki niso opravljale 

nobene vrste prenatalne diagnostike za ugotavljanje DS ploda. Sicer sta primerjani 

skupini med Skotkom (2005) in našo raziskavo drugačni, a so rezultati primerjave 

podobni. Matere, ki so opravljale trojni hormonski test, so poročale, da so imele več 

znanja o DS ob rojstvu otroka. Matere, ki so opravljale trojni hormonski test, so se čutile 

bolj pozitivno in so poročale o manjši stopnji strahu in skrbi ob rojstvu otroka (Skotko, 

2005; str. 67). Matere, ki so opravljale presejalne diagnostične teste, so poročale tudi, da 

jih je zdravnik manj pomiloval (Skotko, 2005). Takšne statistično pomembne razlike v naši 

raziskavi nismo zaznali.  

 

Zanimiv je še podatek, ki zadeva postavko Q8c (»zdravnik me je seznanil z negativnimi 

lastnostmi otrok z DS«). Že iz povprečij odgovorov je bila razvidna razlika med 

skupinama, kjer matere, ki so za diagnozo otroka izvedele prenatalno, navajajo, da jih je 

zdravnik v večji meri seznanil z negativnimi lastnostmi otrok z DS (povprečna vrednost: 

5,2). Če bi stopnjo tveganja povečali na p < 0,1, bi sicer na statistično nižjem nivoju dobili 

razliko med skupinama. Tako lahko sklepamo, da obstaja statistično pomembna razlika 

med skupinama mater otrok z DS. Matere, ki za diagnozo otroka izvejo prenatalno, 

zdravniki seznanijo z več negativnimi lastnostmi otrok z DS (U = 193,5; p = 0,079).  

 

2.5 DEJAVNIKI SPOROČANJA DIAGNOZE DOWNOVEGA SINDROMA OTROKA  

Dejavnike, ki vplivajo na sporočanje diagnoze DS otroka materam, smo pridobili z 

zaprtimi odgovori. Ugotovitve smo dopolnili z odgovori na odprta vprašanja. Matere so 

bile naprošene, naj v zadnjem delu vprašalnika odgovorijo na tri odprta vprašanja. Prvo 

vprašanje je mati naprošalo, naj opiše, s čim, če sploh, so jo zdravniki (in drugo 

medicinsko osebje) razjezili/razočarali/vznemirili? Na odgovor smo dobili 69 odgovorov. 

Drugo vprašanje se je navezovalo na opise, s čim, če sploh, so jim zdravniki in ostalo 

medicinsko osebje najbolj pomagali. Od vseh mater v vzorcu je na to vprašanje 

odgovorilo 68 mater.  

Odgovore smo kodirali v kategorije (nekatere po vnaprej določenih kategorijah, za ostale 

smo kategorije določili sami), ki predstavljajo največkrat omenjene teme. Kategorije hkrati 

predstavljajo dejavnike, ki so vplivali na doživljanje jeze, razočaranja, vznemirjenosti, ali 

na dejavnike, ki so materam najbolj pomagali. Matere so največkrat navajale, da so jih 

vznemirili dejavniki, ki se sicer vedno pojavljajo v priporočilih zdravnikom o tem, kako je 

treba podati diagnozo DS otroka. Taka priporočila so bila izdana tudi v Sloveniji. Kot 

pozitivne dejavnike so prav tako navajale tiste, ki so skladni s priporočili.  
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2.5.1 Oseba, ki sporoča diagnozo 

 
Tabela 21: Frekvenčni in strukturni prikaz oseb, ki so materam 
prve sporočile diagnozo DS otroka v postnatalnem obdobju 

Oseba 
 

f f% 

Pediater 
 

46 57 

Porodničar 19 23 

Genetski svetovalec 4 5 

Osebni zdravnik 1 1 

Drugo 
 

11 14  
Ginekologinja 1 1  
Ugotovila sama 2 2  
Kardiologinja 1 1  
Mož 1 1  
Nihče 1 1  
Zdravnik v porodnišnici 3 4  
Zdravnik v pediatrični 

kliniki 

2 2 

Skupaj 
 

81 100 

 

Tabela 21 prikazuje, kdo je materi podal prvi podatek o sumu/diagnozi otroka z DS. 

Matere, ki so za diagnozo prvič izvedele po rojstvu otroka, so to informacijo izvedele od 

različnih oseb. Največkrat od pediatra (57 %) ali porodničarja (23 %). Tudi ostali odgovori 

nakazujejo, da je bila materi novica podana s strani zdravstvenega osebja (zdravniki, 

ginekolog, genetski svetovalec). Le malokrat so matere navajale, da so za diagnozo prve 

ugotovile same ali od moža.  

 

Matere, ki so prvo informacijo o sumu/diagnozi DS otroka prejele prenatalno (tabela 22), 

so to prejele od zdravstvenega osebja, največkrat od pediatra (43 %).  

 
Tabela 22: Frekvenčni in strukturni prikaz oseb, ki so 
materam prve sporočile diagnozo DS otroka v prenatalnem 
obdobju 

Oseba 
 

f f% 

Pediater 
 

3 43 

Genetski svetovalec 2 29 

Drugo 
 

2 29  
Ginekolog 1 14  
Direktorica 

porodnišnice 

1 14 

Skupaj 
 

7 100 
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Skotko, Kishnani, Capone (2009) navajajo, da matere za diagnozo DS otroka izvejo od 

različnih oseb. Tako v prenatalnem kot v postnatalnem obdobju mora biti oseba, ki 

sporoča diagnozo, zdravnik, ki se spozna na DS in ima največ znanja o DS (Muggli, 

Collins, Marraffa, 2009; Williams idr.; 2002; Skotko, 2005; Skotko, Kishnani, Capone, 

2009). Pri tem pa raziskave ugotavljajo, da veliko zdravnikov ni primerno opremljenih za 

podajanje informacij takšne narave (Skotko, 2005, v Skotko, Kishnani, Capone, 2009). 

Skotko (2005; Skotko, Kishnani, Capone, 2009) navaja, da si matere diagnoze ne želijo 

prejeti od partnerja, saj to ustvarja vrzel med njunim čustvovanjem in soočanjem z 

diagnozo. Poleg tega partner ni dovolj usposobljen in nima dovolj znanja o tem 

genetskem stanju. Iz istih razlogov diagnoze ali suma na diagnozo DS ne sem podati 

neizkušena oseba, kot so na primer študentje, prostovoljci ali večina medicinskih sester.  

 

V opravljeni raziskavi je velika večina mater diagnozo prejela od medicinskega osebja. V 

postnatalnem obdobju največkrat od pediatra (57 %) ali porodničarja (23 %). V 

prenatalnem obdobju pa največkrat od pediatra, genetskega svetovalca ali drugega 

medicinskega osebja (glej tabelo 22). Le ena mati je za diagnozo DS otroka izvedela od 

partnerja, dve mami pa sta navedli, da sta za diagnozo oz. sum na diagnozo 

izvedeli/posumili sami. Ena od mater je pri tem navedla: »opazila sem sama, a nihče ni 

želel nič povedati« (glej tabelo 21). To je lahko skladno z navajanji Skotka (2005b; Skotko, 

2005a), ki pravi, da mati lahko hitro opazi, da z otrokom nekaj ni v redu. Če v takšni 

situaciji prosi za obrazložitev, ji je to treba nuditi. Timskega poročanja diagnoze DS 

različnih strokovnjakov v zapisih mater ni bilo zaznati. Skotko (2005; Skotko, Kishnani, 

Capone, 2009) namreč navajajo, da je dobro, da diagnozo skupaj podata dva različna 

zdravstvena delavca (npr. genetski svetovalec in pediater), ki lahko ugotovitve in 

informacije uspešno dopolnita.  

 

Matere so v raziskavi navajale, da jih je razjezilo dejstvo, da zdravstveno osebje ni bilo 

dovolj poučeno o DS (glej tabelo 23). Opisale so, da so imeli zdravniki premalo znanja o 

DS ali pa je bilo to znanje zastarelo, kar je skladno s poudarjanjem raziskav, ki ugotavljajo, 

da morajo zdravniki imeti aktualno znanje o DS in, če je le možno, opravljeno dodatno 

izobraževanje glede podajanja diagnoze DS.  

 
 
Tabela 23: Izjave mater o informiranosti zdravniškega osebja 

Koda  Leto 

rojstva 

otroka 

Izjava 

18* 2006 »… zelo slabo so informirani, imela sem občutek, da niso prebrali nobene 

knjige o DS, ki je bila napisana v 21. stoletju, držali so se teorij izpred 100 let, 

DS je za večino še vedno tabu in nekaj groznega, njihove reakcije so bile 

pogosto primitivne in za razgledanega in osveščenega človeka nekaj 
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nepredstavljivega, saj pričakuješ, da je zdravstveno osebje osveščeno in zato 

brez predsodkov …« 

46 2003 »K sreči sem živela v soseščini, kjer so imeli deklico z DS, in sem najbrž o 

razvoju, o možnostih, o sposobnostih vedela več kot osebje v bolnišnici, s 

katerimi sem bila v stiku.« 

76 2015 »… njihovo nepoznavanje, neznanje (o DS).« 

75 2001 »Od osebja bi pričakovala, da bo bolj poučeno o otrocih in osebah z DS. 

Vendar mislim, da se ni nihče prav pretirano ukvarjal s tem.« 

   

 

Iz podatkov je razvidno, da skoraj vse matere prve podatke o diagnozi otroka prejemajo 

od medicinskega osebja, kot so pediatri, genetski svetovalci, ginekolog ipd. Le malo 

mater je bilo takih, ki so za diagnozo izvedele od moža ali pa so na diagnozo (v 

postnatalnem obdobju) posumile same. Pri tem se pojavlja vprašanje o kakovosti in 

aktualnosti znanja, ki ga imajo zdravniki o DS in življenju otrok z DS v družbi in današnjem 

času.  

 

2.5.2 Čas posredovanja diagnoze Downovega sindroma otroka 

Graf 8 prikazuje čas od rojstva do prejema prve informacije o otrokovi diagnozi. Matere, 

ki so za diagnozo otroka izvedele v prenatalnem obdobju, so tako v grafu tudi opredeljene 

(n = 7; 8 %). Večina mater je v postnatalnem obdobju za diagnozo otroka izvedela 0–1 

dan po rojstvu (n = 51; 58 %). Med 2–7 dni po rojstvu je izvedelo 19 mater (22 %), nekaj 

manj je takih, ki so za diagnozo prvič izvedele več kot 7 dni po rojstvu (n = 11).  

 

 

 
Graf 8:Strukturni prikaz časovnega obdobja od rojstva otroka do prejema prvih 
informacij o diagnozi DS otroka 
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Zgodnje sporočanje diagnoze DS otroka staršem je ravno tako potrebno kot ZO (Choi, 

Lee, & Yoo, 2010). Starši morajo za diagnozo otroka izvedeti čim prej, s kar najmanj 

odlašanja zdravnika. Postnatalno se sum na diagnozo DS otroka sklepa iz zunanjih 

značilnosti otroka. Šele genetski izvidi potrdijo diagnozo. Cunningham (2016) navaja, da 

se zelo redko zgodi, da bi na podlagi zunanjih znakov otroka zdravniki zgrešili diagnozo 

otroka.  

 

Kljub temu je priporočeno, da se diagnoza DS ob pravi presoji zdravnika staršem sporoči 

čim prej. Raziskave kažejo, da velika večina staršev za diagnozo v postnatalnem obdobju 

izve v 24 urah po rojstvu otroka (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Groot-van der Mooren, 

Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Hedov, Wikblad, Annerén, 2002; Muggli, Collins, 

Marraffa, 2009; Heuterman, Walle, Poortvliet, Bouman, Cornel, 2004). Pričujoča 

raziskava kaže podobno, večina mater je namreč za diagnozo DS otroka izvedela 0–1 

dan po rojstvu otroka (n = 51; 58 %).  

 

Raziskave ugotavljajo (Skotko, Kishnani, Capone, 2009; Groot-van der Mooren, Gemke, 

Cornel, Weijerman, 2014; Hedov, Wikblad, Annerén, 2002; Muggli, Collins, Marraffa, 

2009; Heuterman, Walle, Poortvliet, Bouman, Cornel, 2004), da matere/starši odlašanje 

s posredovanjem diagnoze DS otroka smatrajo kot nezaželeno. Matere namreč zaznajo, 

kadar zdravniško osebje ne želi posredovati suma na diagnozo, se jih izogiba, išče 

izgovore. Muggli, Collins, Marraffa (2009) navajajo, da so v primeru, kadar staršem 

diagnoza DS otroka ni bila posredovana, kakor hitro je bila opažena, starši opisovali 

občutke skrbi in pričakovanja, da se bo zgodilo nekaj slabega.  

 

Nezadovoljstvo z odlaganjem posredovanja diagnoze staršem so matere opisale tudi v 

naši raziskavi. Matere so navajale občutke (glej tabelo 24), da je osebje v bolnišnici 

vedelo za diagnozo DS otroka, ko je njej še niso sporočili (matere s kodo: 3, 10, 13, 28, 

59). Nekatere matere so navajale, da so jim posredovali določene informacije, vezane na 

zdravstvene težave, ne pa same diagnoze DS otroka (5, 10, 13). Po zapisu matere s 

kodo 59 pa je razvidno, da ji diagnoze niso podali v porodnišnici, ampak je za sum na DS 

izvedela sama, ko je prebrala genetske izvide.  

 

Raziskave kažejo, da starši lahko podajanje diagnoze DS ocenijo tudi kot prehitro (Groot-

van der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Muggli, Collins, Marraffa, 2009). V 

povezavi s tem so starši predvsem navajali dejstvo, da niso imeli dovolj časa, da bi otroka 

pestovali in z njim navezali stik ter s tem pridobili občutek, da so postali starši (Muggli, 

Collins, Marraffa, 2009). Skotko (Skotko, Kishnani, Capone, 2009) navaja, da mora 

zdravnik pri podajanju diagnoze presoditi, v kakšnem stanju je mati. Če je bolna ali je še 

v okrevanju od poroda, je dobro, da se diagnoza DS otroka poda, kadar se počuti bolje. 

Tako je navedla tudi ena od mater v naši raziskavi (koda: 78). Diagnoza DS otroka ji je 
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bila podana prehitro, v stanju, ko po porodu še ni fizično zmogla sprejemati in razumeti 

podanih informacij.  

 
Tabela 24: Izjave mater o času posredovanja diagnoze DS otroka 

Koda Leto 

rojstva 

otroka z 

DS 

Izjava 

3 2016 Ker so vsi okoli mene, ginekologi, pediatri govorili, da ima res čudna 

ušesa, oči, te poteze ... Halo, kaj mi lahko kdo pove, kaj se dogaja??? 

Povedali so mi naslednji dan, da je sum na DS. In da bodo kri poslali 

na genetiko, da potrdijo diagnozo. 

5 2006 … ni pa povedala diagnoze oziroma kaj sumijo. Ker je v večini časa 

govorila o srčni napaki in o morebitni operaciji, sva vse informacije, ki 

sva jih dobila, povezala s srcem. Drugi dan, ko sem listala knjigo Igre z 

otrokom, mi je rekla, da naj te knjige sploh ne gledam, ker moj otrok ne 

bo tak in ne bo zmožna igrati se takih iger ... Šele četrti dan nama je 

kardiologinja povedala diagnozo. 

10 2012 V porodnišnici so o sumih gladko lagali direktno v obraz. Poklicali so 

genetičarko in ko sem vprašala, ali sumijo na genetski izvor, so hladno 

odgovorili: "Ne, ne, zgolj naključje, ker zdajle ravno začenja svojo 

izmeno." Pediatrinja je govorila, da ima moj otrok "nekoliko specifičen 

videz", jaz pa sem ostala kot budala nevedna, ker je bil zaradi 

policitemije tudi nekoliko modrikast in sem mislila, da namiguje na to. 

13 1998 Ko so mi v porodnišnici sporočili, da morajo otroka še enkrat pregledati; 

brez vsake obrazložitve. Tudi na moja vprašanja, kaj ni v redu (fant je 

imel/ima res minimalne zunanje znake DS), nisem dobila drugega 

odgovora, kot da je hipoton. To je bilo vse. In tega verjetno ne bom 

nikoli pozabila. 

16 1996 Ko je prišel mož takoj po porodu na obisk, mu suma na Downov sindrom 

sploh niso povedali, ampak mi je pediatrinja to sporočila 1. dan po 

porodu na hodniku porodnišnice … 

28 2005 Lahko bi mi že babica v porodni sobi povedala, ko se je rodil, kaj je 

narobe, teste za potrditev pa smo čakali 10 dni. 

37 1998 … da mi niso povedali ob rojstvu, da je moja deklica drugačna. 

59 2007 Vse osebje v bolnišnici je vedelo za sum na DS, vendar nihče ni tega 

rekel na glas ... Pediatrinja je vsak dan opazovala deklico, 2. dan pa 

izrekla: "No, danes mi izgleda veliko boljše, včeraj mi je bila zelo 

nesimpatična." GROZA! Poslali so nas 14 dni po njenem rojstvu na 

genetsko ambulanto v LJ in dali v roko izvid, na katerem sem v avtu 

prebrala "sum na DS". Pred odhodom mi je rekla pediatrinja: "Pojdite 

na genetsko ambulanto, mogoče pa ni nič." 

78* 2001 … ko so mi takoj, ko se še niti dobro nisem prebudila iz narkoze, 

povedali, da sem rodila otroka z DS. Svojega dojenčka še videla nisem, 
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prav tako sem sploh težko sledila, kaj mi razlagajo, edino v njihovem 

tonu sem zasledila, da je to nekaj groznega. 

 

2.5.3 Okoliščine prejema diagnoze Downovega sindroma otroka 

Večina mater je bila ob sporočanju diagnoze DS otroka samih (tako ob sporočanju pred 

ali po rojstvu otroka) (glej tabelo 25). Le nekaj mater je imelo ob sebi navzočega partnerja 

ali starše. Matere so manj pogosto navajale, da so bile v sobi ob posredovanju diagnoze 

navzoče druge osebe (matere, obiskovalci, zdravniki ...).  

 
Tabela 25: Frekvenčni prikaz oseb, navzočih ob podajanju diagnoze DS materi   

Postnatalno Prenatalno Skupaj 

En odgovor f f f  
Bila sem sama 43 6 49  
Partner 26 1 27  
Ostale osebe v bolniški 

sobi 

5 
 

5 

Več odgovorov 
   

 
Bila sem sama + Drugo  4 

 
4  

Bila sem sama + Ostale 

osebe 

1 
 

1 

 
Ostale osebe + Drugo 1 

 
1  

Partner + Starši 1 
 

1 

Skupaj 
 

81 7 88 
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NAVZOČNOST NOVOROJENCA OB SPOROČANJU DIAGNOZE 

Nekaj več kot polovica mater je ob sporočanju diagnoze imela novorojenca v neposredni 

bližini (n = 45, 51 %) (glej graf 9). Nekoliko manj mater (n = 36; 41 %) je za diagnozo DS 

otroka izvedelo brez navzočnosti novorojenca. 8 % mater je za diagnozo izvedelo pred 

rojstvom in se tako tudi opredelilo. 

 

 
Graf 9: Strukturni prikaz glede navzočnosti novorojenca ob podajanju 
diagnoze 

 

Novica, da ima otrok DS, je intimne narave in mora biti sporočena v okoliščinah, ki so 

temu prilagojene. Navzoča morata biti oba starša (mati in oče). Le v primeru, da mati iz 

različnih razlogov prisotnosti očeta ne želi, se to sporoči le njej (Skotko, Kishnani, 

Capone, 2009; Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Muggli, Collins, 

Marraffa, 2009). Avtorji navajajo, da je treba zagotoviti sobo, v kateri so starši sami in 

imajo čas, da se lahko po diagnozi zadržijo in pogovarjajo (Skotko, 2005; Skotko, 

Kishnani, Capone, 2009; Muggli, Collins, Marraffa, 2009). Matere, ki so za diagnozo 

otroka izvedele same, brez navzočnosti partnerja, s tem niso bile zadovoljne. Matere so 

nezadovoljstvo izrazile tudi v primeru, kadar jim je bila diagnoza DS otroka predana pred 

ostalimi osebami (druge matere v sobi, drugo zdravniško osebje ...). Takšne okoliščine 

vplivajo na možnost izražanja čustev, saj jim je težko čustvovati pred ostalimi starši, ki so 

dobili »popolnega« otroka (Skotko, 2005).  

 

Primerno je tudi, da je ob sporočanju diagnoze v prostoru navzoč novorojenec (Hedov, 

Wikblad, Annerén, 2002). S tem se lahko med pogovorom zdravnik usmeri na otroka, ga 

naslavlja po imenu, drži v naročju ipd. Polovica mater v raziskavi (51 %) je navedla, da je 

bil otrok ob sporočanju diagnoze prisoten. Matere so odsotnost novorojenca navajale 

predvsem z odvzemom zaradi zdravstvene oskrbe in nezmožnostjo sobivanja (glej tabelo 

26). Prisotnost otroka ob podajanju diagnoze je v negativnem smislu omenila le ena mati. 

51
41

8

Da Ne Pred rojstvom
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Navedla je, da je ob sporočanju diagnoze imela otroka v rokah, pri čemer se je zbala, da 

bi ji ob prejemu novice, da ima DS, lahko padel iz rok (koda 51).  

V raziskavi, ki smo jo opravili, smo ugotovili, da je bila večina mater ob sporočanju 

diagnoze samih, brez prisotnosti partnerja (49 %). Pri 26 % je bil navzoč partner. Ostale 

matere so v večini navajale, da so bile same, v prisotnosti ostalih oseb v bolniški sobi, ali 

same, v prisotnosti ostalega osebja. To je v nasprotju z ugotovitvijo raziskave Groot-van 

der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman (2014), ki pravi, da je večina mater na 

Nizozemskem navajala, da so diagnozo otroka prejele v prisotnosti partnerja in 

novorojenca.  

 

Mati, ki je za diagnozo otroka izvedela pred ostalimi osebami v bolniški sobi (koda 25), je 

izkušnjo opisala kot neprimerno. Počutila se je, kot navaja, »grozno« ter da ji je bila 

odvzeta zasebnost. Čutila je tako fizične bolečine kot jok.  

 
Tabela 26: Izjave mater o okoliščinah prejema diagnoze DS otroka 

Koda Leto 

rojstva 

otroka z 

DS 

Izjava 

16 1996 »Ko je prišel mož takoj po porodu na obisk, mu suma na Downov sindrom 

sploh niso povedali, ampak mi je pediatrinja to sporočila 1 dan po porodu 

(ko je mati bila sama) …« 

25 2002 »… v polni sobi mamic in ko so me prvič postavljali na noge in sem bila 

na robu omedlevice. Tega nikoli, ampak res nikoli ne bom pozabila!!! 

Groooozno. Nobene zasebnosti, počutila sem se kot žival pred zakolom. 

In potem so me pustili samo, v sobi, polni mamic s svojimi otroki poleg 

sebe (moj je bil nadstropje višje v topli posteljici). V sobo so na veliko 

prihajali obiski, se nesramno naslanjali na mojo posteljo (bila sem vsa v 

fizičnih bolečinah in v joku). Skrajno nedopustno!« 

30 2005 »… Diagnoza, sporočena pred ostalimi porodnicami v sobi, partner ni bil 

prisoten.« 

37 1998 »… Stara sem bila 22 let in povedali so mi brez prisotnosti partnerja.« 

51 1999 »Zdravnica v bolnišnici me je razočarala, ker mi je otrokovo diagnozo 

potrdila (izvide je dobila) v trenutku, ko sem bila na intenzivni negi in sem 

imela otroka v rokah. Lahko bi mi postalo slabo, lahko bi mi otrok padel 

iz rok ... nekaj stavkov in je šla ...« 

54 2006 »… in sicer brez prisotnosti moža ob polni sobi drugih ljudi ob večerni 

viziti.« 

83 2002 »Podali so mi tri ure po porodu. Jezi me, ker mi niso podali, ko je bil 

prisoten mož (kajti bil je prisoten pri porodu).« 
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Pri tem je treba poudariti, da so matere, ki so imele možnost zasebne sobe, tako ob 

sporočanju diagnoze DS otroka (glej tabelo 27) kot tudi ob bivanju v bolnišnici, to navajale 

kot pozitiven dejavnik (koda: 2, 5, 25, 30, 50, 88, 29). Ena mati je navedla, da ji bivanje v 

sobi, kjer je bila 10 dni sama, ni bilo všeč (koda: 84). Sicer lahko situacijo matere 

povežemo tudi z opisom, kjer navaja, da ni bila deležna nobene obravnave ali svetovanja. 

Mati s kodo 28 je sobo, v kateri bi lahko bila sama, zavrnila, saj je želela biti z ostalimi 

materami in deliti izkušnje.  

 
Tabela 27: Izjave mater o okoliščinah prejema diagnoze DS otroka  

Koda Leto 

rojstva 

otroka 

z DS 

Izjava 

2 2014 Bila sem sama v sobi, imela sem mir, čas. 

5 2006 Upoštevali so mojo željo, da bi bila sama v sobi, ker so hčerko odpeljali na 

pediatrijo na intenzivno nego. 

25 2002 Niso mi. Na srečo sem imela nekaj vez v bolnici, da so me končno po dnevu 

ali dveh dali vsaj v sobo, kjer je bila samo ena mamica. 

30 2005 Ponudili so mi enoposteljno sobo in omogočili sobivanje s partnerjem. 

50 2012 Premestili so me v sobo, kjer sem bila sama. 

88 2003 Zdravnica naju je poklicala, mene in moža, da prideva v prostor, kjer smo bili 

sami, in nama je na zelo lep in prijazen način sporočila novico. 

92 1999 Največ mi je pomenilo to, da sem imela svojo sobo in svoj mir, da sem v miru 

jokala, ko mi je bilo hudo. V bolnici sem bila cca. 10 dni zaradi močne 

zlatenice. 

84 2005 Rodila sem 4. 1. v Porodnišnici Ljubljana, nisem bila deležna nobene 

obravnave ali svetovanja. Premestili so me v sobo, kjer sem bila z otrokom 

10 dni sama. To je najhujših 10 dni v mojem življenju. 

28 2005 Hoteli so me dati v posebno sobo, da v miru prebolim, a jaz sem si želela, da 

sem v družbi drugih mam in z njimi delim izkušnje. 

 

Sklepamo lahko, da je staršem treba diagnozo podati v okoliščinah, kjer so sami in se 

lahko v sobi zadržijo dlje časa. Sobo za nadaljnje bivanje matere v porodnišnici, kjer je 

lahko sama, pa je materi treba ponuditi in ji prepustiti odločitev. Tako se lahko izognemo 

nepotrebni/nedobrodošli osamitvi matere.  
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2.5.4 Vedenje zdravnika ali drugega medicinskega osebja 

Tu navajamo izjave mater (glej tabelo 28), ki so vezane na vedenje zdravnika in 

zdravniškega osebja. Ustvarili smo podkategorije (v tabeli 28 – kategorija), ki izjave delijo 

na naslednje postavke: 

1. Prenatalna diagnostika: vprašanja o opravljanju prenatalne diagnostike, obsodbe 

o tem, da matere niso opravljale prenatalne diagnostike. 

2. Neprimerne izjave zdravniškega osebja o otroku z DS; neprimerno izražanje 

osebnega mnenja; neprimerna raba jezika (raba izraza »mongoloid«). 

3. Vprašanje o tem, ali bo mati otroka obdržala. 

4. Odnos zdravnika ali drugega medicinskega osebja: pomilovanje; nesočuten, 

hladen odnos do matere; izogibanje matere, izogibanje razlage in pogovora o DS.  

 
Tabela 28:Izjave mater o vedenju zdravnika  

Koda Leto 

rojstva 

otroka 

z DS 

Izjava  Kategorija 

2 2014 S pomilovanjem, vprašanjem, če sem opravila nuhalno. 1, 4 

3 2016 Ker so vsi okoli mene, ginekologi, pediatri govorili, da ima res 

čudna ušesa, oči, te poteze ... 

2 

5 2006 Drugi dan, ko sem listala knjigo Igre z otrokom, mi je rekla, da 

naj te knjige sploh ne gledam, ker moj otrok ne bo tak in ne 

bo zmožna igrati se takih iger ... 

2 

9 2017 Vedno se je stavek začel s taki otroci … 2 

10 2012 "nekoliko specifičen videz", jaz pa sem ostala kot budala 

nevedna, ker je bil zaradi policitemije tudi nekoliko modrikast 

in sem mislila, da namiguje na to. 

2, 4 

10 2012 Na pediatrični pa s tem, da je bilo prvo vprašanje po potrjenem 

sumu: "No, ali ste se že odločili ... ga boste obdržali?" 

Uporabljanje izraza mongoloid. Izogibanje izrazu Downov 

sindrom, izogibanje opredelitvi takšni otrok, taki otroci, otroci 

s to diagnozo, v najboljšem primeru otroci s trisomijo 21. 

2, 3 

12 2011 V tistih trenutkih bi si želela več sočutja s strani zdravnice. 

Medicinske sestre pa so tudi takooooo različne, da bi se pred 

enimi človek najraje skril ... 

4 

13 1998 Ko so mi v porodnišnici sporočili, da morajo otroka še enkrat 

pregledati; brez vsake obrazložitve. Tudi na moja vprašanja, 

kaj ni v redu (fant je imel/ima res minimalne zunanje znake 

DS), nisem dobila drugega odgovora, kot da je hipoton. To je 

bilo vse. In tega verjetno ne bom nikoli pozabila. 

4 

18 2006 V otroku so videli samo slabosti, pomilovali so me … 

… Meni so dajali navodila, kot da sem rodila vesoljca, ne pa 

običajnega dojenčka, ki je bil izredno živahen in zvedav. V 

4 
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bolnišnici so me prepričevali, da se on ne more dojiti, v resnici 

sva se veselo dojila do njegovega 9. meseca … 

21 2009 S strahom pred Downovim sindromom. Nihče se ni najinega 

otroka razveselil. Sestre so bile sicer sočutne. Večina pa nas 

je malo pomilovala. Imela sem občutek, kot da se moj otrok 

ne bi smel roditi. Eden izmed zdravnikov si je vidno oddahnil, 

ko je slišal, da tudi v primeru, da bi vedela, da ima sin DS, ne 

bi naredila splava. Od enega sem pa slišala izjavo: "Kako nam 

je pa ta ušel?" (v smislu, da ga nismo odkrili že pred rojstvom 

in se ga znebili). 

4, 1 

23 2002 Osebna ginekologinja se je v moji sobi razjokala, potem pa 

izjavila, da je vesela, ker ga ni odkrila, ker sicer bi ga ubili. 

Izjava se mi je zdela nedopustna, hkrati pa sem začela sumiti, 

da mi je zdravnica sum zamolčala. Od morfološkega UZ 

naprej se je pri vsakem pregledu zelo temeljito posvetila 

otrokovemu srčku. Tako se še danes ne morem znebiti 

občutka, da mi je bila odvzeta pravica svobodne odločitve … 

4, 2 

25 2002 Najbolj me je pobilo to, da so mi sum na DS podali na totalno 

ponižujoč način zame. 

4 

26 2006 Posiljevanjem z amniocentezo. Ginekolog je v 26. tednu 

ugotovil double-bubble, neprehoden želodček, in me obvestil, 

da se lahko ob porodu to uredi ali pa je res kaj narobe s 

plodom. Ko sem povedala, da nameravam tretjerojenca roditi, 

mi je stal ob strani zelo strokovno. 

1 

27 2016 Z obsodbo, da sem kriva sama, ker nisem šla na teste. 1 

31 2006 Zmotile so me besede zdravnice, ki mi je prvi dan po rojstvu 

povedala za sum, a je vmes potožila, zakaj mora ravno ona 

vedno sporočati take stvari. Vem, da tudi njim ni lahko, a ta 

stavek je bil odveč. 

2 

32 2012 Da so se umikali ... oz. moja pediatrinja je rekla "... joj ... to ste 

vi … vam se je to zgodilo ..." 

4, 2 

33 1986 Moja hči je bila rojena v času, ko je bil to še prevelik tabu ... 

dobila sem veliko pomilovanja, ponujeno mi je bilo, da otroka 

oddam ... take izkušnje ne želim nikomur ... 

4, 3 

35 2010 Razočaranje je bilo, ko sem šla rodit: medicinska sestra me je 

obtožila, da ni prav, ker nisem delala testa, kjer ti pokaže 

možnost za DS ... moj ginekolog je rekel, da mi ni treba tega 

testa delati, ker sem mlada. 

1 

37 1998 Ko so mi povedali, pa so bile besede pediatrinje zelo hladne, 

v bistvu samo, da gre mogoče za motnjo, kakšno, pa nihče ni 

povedal. 

4 

46 2003 Z dejstvom, da so mi najprej ponudili, da lahko, če mislim, da 

otroka ne bom mogla sprejeti, podpišem in ga pustim v 

bolnišnici, še danes se zgrozim. 

3 
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54 2006 S stavkom, da sumijo, da je moj otrok mongoloiden, izraz 

Downov sindrom ob sporočanju ni bil uporabljen. 

2 

57 2004 Z neprimernim odnosom. 4 

59 2007 … deklico, 2. dan pa izrekla: "No, danes mi izgleda veliko 

boljše, včeraj mi je bila zelo nesimpatična." GROZA! 

2 

60 2015 Potem ko pa sem razmišljala za nazaj, sem ugotovila, da ni 

bilo prav, da so bili vsi tako žalostni in se opravičevali. To se 

avtomatsko prenese nate in potem ti čutiš še večjo žalost in 

pomilovanje, kakšna grozna stvar se ti je zgodila. Tudi mi ni 

bilo všeč, da so uporabljali izraz mongoloid. 

4, 2 

61 2015 V porodni sobi so nas uro pustili same, nihče ni umil, oblekel 

otroka. Sestra je uporabila izraz mongoloidnost. 

4, 2 

62 2015 … ljubljanske porodnišnice so me takoj po prejetju diagnoze 

odpeljali v sobo, v kateri sem bila sama. Nihče ni prišel do 

mene. Ko so prišli mimo, je vse potekalo zelo hladno. Tudi na 

hodniku so me raje ignorirali, da se ne bi slučajno kdo zapletel 

v mučen pogovor. Sin je bil ta čas na intenzivnem oddelku 

zaradi pljučne hipertenzije. 

4 

70 2012 Z ignoriranjem in izogibanjem. 4 

72 2009 Domnevo o DS mi je sporočila porodničarka. Nekaj ur za tem 

se je pri meni oglasila psihologinja in mi na omarico odložila 

dve knjigi, čez 70. le Naslova se ne spomnim, najbrž 

MONGOLOIDNOST ...  

4, 2 

76 2015 Pomilovanje, njihovo nepoznavanje, neznanje. 4 

78 2001 Razočarana sem bila tudi nad tem, kako me pomilujejo, kako 

so zadržani in kako so večinoma samo ponavljali, da bo 

življenje zdaj zanj težko. 

4, 2 

83 2002 … mi dali brošuro življenje z DS. Downom. In odšli, doživela 

sem ŠOK. 

4 

84 2005 Zdravnica mi je razložila, da mi je tega otroka poslal Bog. 2 

88 2003 Ena medicinska sestra je mene in otroka po rojstvu 

obravnavala bolj zaničevalno, še preden sem vedela, da ima 

otrok Downov sindrom. Malo sem bila razočarana, sploh 

potem ko sem izvedela resnico o otrokovi diagnozi. 

4 

91 2009 S tem ko so mi odvzeli otroka takoj po rojstvu in povedali, da 

imajo sum, da nekaj ni v redu z otrokom. 

4 

92 1999 Med samo nosečnostjo sem zamenjala ginekologa (med 3. ali 

4. mesecem). Po porodu me je motilo, ker se je novo izbrani 

ginekolog »izgovarjal« na prvega … Takrat se mi je to zdelo 

čisto nepomembno in tudi sama nisem iskala krivca za to, da 

ni bila že prej postavljena diagnoza. Punčka ni odstopala od 

ostalih novorojenčkov po velikosti in teži. Ostalo medicinsko 

osebje je bilo zelo prijazno in strokovno. 

1 
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93 2007 Me niso pretirano razumeli, ker sem sama posumila, da je z 

otrokom nekaj narobe (po rojstvu). Ko ga je pediater 1. dan 

pregledal, sem ga sama vprašala, če je v redu. Korektno me 

je povabil iz sobe skupaj z dojenčkom in mi razložil, da na 

podlagi vidnih posebnosti z 99 % gotovostjo trdi, da ima fantek 

DS. Seveda mi je bilo težko. Začudila pa sem se, ko me je 

vprašal, če bom otroka obdržala. »Seveda, saj je naš,« sem 

mu odgovorila. 

3 

 

Nasprotno so matere navajale tudi pozitivne in tople odnose zdravnikov ter osebja. 

Največkrat izjave predstavljajo nasprotje v prejšnji točki opisanih odnosov (glej tabelo 29). 

Matere navajajo predvsem sprejemanje, sočutje, naklonjenost do otroka, kar je v 

nasprotju z izogibanjem in hladnim odnosom osebja. Navajajo tudi dostopnost osebja za 

pogovor in odgovore na vprašanja, kar je v skladu s priporočili Skotka (2005a; Skotko, 

2005b; Skotko, Kishnani, Capone, 2009), ki navaja, da mora zdravnik po posredovanju 

diagnoze načrtovati prihodnja srečanja s starši otroka, kjer lahko odgovori na dodatna 

vprašanja staršev. Matere so navajale tudi pozitivne vzpodbude, ki so jim jih zdravniki in 

drugo medicinsko osebje namenili. Tudi to predstavlja nasprotje opisanim negativnim 

izkušnjam, kjer so zdravniki neprimerno izražali svoja osebna mnenja.  

 
Tabela 29: Izjave mater o odnosu osebja 

Koda Leto 

rojstva 

otroka 

z DS 

Izjava Kategorija 

1 2005 S sprejemanjem … predvsem medicinska sestra, ki se je še 

danes spomnim. 

 

5 2006 Vse sestre so se zelo lepo in spoštljivo obnašale. Tudi 

kardiologinja si je vzela čas za naju in naju pomirila. 

 

19 2000 Najbolj mi je ostalo v spominu, ko jo je vzel zdravnik v naročje 

in jo je nosil tako dolgo, dokler ni podrla kupčka. 

 

21 2009 Sestre s sočutjem. Vse ostalo pa je bilo bolj ubogo.  

26 2007 Res so bili popolnoma požrtvovalni, strokovni, razumevajoči.  

50 2012 Sestre so z mano ravnale sočutno.  

55 1998 Ker je deklica ostala v bolnici, so mi najbolj pomagali, da sem 

lahko odšla domov. 

 

62 2015 Z ljubečim odnosom do mojega otroka. Tam pa so tako ljubeče 

skrbeli za sina, se z njim pogovarjali in z njim ravnali kot z 

vsakim drugim. 

 

63 2010 Topel odnos.  

70 2012 Niso mi pomagali. Le fizioterapevtka, ki me je učila handlinga, 

je bila pozitivna, se je nasmejala, pobožala punčko; kar je bilo 

lepo. 
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71 2011 Zdravnik pediater: ker je bil sproščen in očitno naklonjen, celo 

ljubeč do hčerke. Ker mu diagnoza ni pomenila nič groznega. 

:o) 

 

74 2008 S tem, da so bili prijazni in na naju niso gledali nič drugače kot 

na druge. 

 

80 1997 Medicinske sestre so zelo razumevajoče in ti nudijo psihično 

pomoč. 

 

6 2002 S pozitivnimi vzpodbudami.  

7 2007 Najbolj mi je pomagala psihologinja na pediatrični kliniki v LJ, 

kjer smo mamice imele eno uro na teden pogovore. S hčerko 

sva namreč po rojstvu ostali še 2 meseca v LJ. Povedale smo 

lahko vse, kar nas muči, in ni mi bilo treba poslušati, kaj vse moj 

otrok bo ali ne bo. 

 

8 2016 Najbolj so mi pomagali pogovori s pediatri, ti so bili na razpolago 

in vljudni. 

 

12 2011 S pogovorom.  

14 2007 Samo zdravniki na pediatriji, kardiologi so mi stali ob strani, mi 

razlagali, da vendarle ni tako hudo (DS), ker je bila srčna napaka 

tista najhujša stvar pri nas. 

 

61 2015 Pozneje na oddelku se je pediatrinja umirjeno pogovorila z 

mano. 

 

62 2015 S pogovorom. Z vzpodbudnimi toplimi besedami. S podarjenim 

časom. 

 

71 2011 Medicinske sestre: ker so si vzele čas in bile z menoj. Z menoj 

so se pogovarjale, niso šle samo mimo. In veselile so se z menoj 

hčerinega napredka, dojenja, pridobivanja na teži ipd. 

 

 

Raziskave ugotavljajo, da si matere za vedno zapomnijo prve besede ob posredovanju 

diagnoze DS otroka. O največjem zadovoljstvu matere poročajo, kadar jim zdravnik ob 

sporočanju diagnoze izrazi čestitke ali nameni pozitivne besede (Skotko, 2005a; Skotko, 

2005b; Skotko in Bedia, 2005). Zdravniki morajo ob sporočanju diagnoze uporabljati 

občutljivo in spoštljivo komunikacijo (Skotko in Bedia, 2005; Skotko 2005a; Skotko, 

2005b); Muggli, Collins, Marraffa, 2009). Pomembno je tudi, da se zdravnik ob sporočanju 

diagnoze trudi spremljati pogovor in odgovarja na vprašanja matere in očeta, ki se jima 

ob tem porajajo (Muggli, Collins, Marraffa, 2009). Med komunikacijo s starši zdravnik ne 

sme izražati pomilovanja, ekstremne žalosti ob situaciji ali izkazovati, da je rojstvo otroka 

tragičen dogodek za starša (Skotko, Kishnani, Capone, 2009). Podobno kaže tudi 

pričujoča raziskava. Matere so negativno doživljale, kadar je zdravnik uporabljal 

nespoštljivo komunikacijo ali pa je bil njegov odnos do otroka ali matere hladen. Matere, 

ki so v odnosu do zdravnika ali drugega medicinskega osebja čutile, da otroka in mati 

sprejemajo, so prijazni in sočutni, to navajajo kot nekaj, kar jim je ostalo v lepem spominu 

in jim pomagalo pri soočanju z diagnozo.  
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Rojstvo otroka zdravnik ne sme označiti kot obžalovanja vredno, zato se mora izogibati 

izpostavljanju dejstev, da bi lahko v prenatalnem obdobju rojstvo otroka z DS preprečili. 

V pričujoči raziskavi so matere nekajkrat omenile, da so zdravniki ali ostalo osebje matere 

spraševali o zgodovini prenatalne diagnostike. Poleg tega so navajale izražanje osebnih 

mnenj in pomilovanja, ki je povzročilo, da so rojstvo otroka doživele kot nekaj 

nezaželenega, žalostnega. Tudi vprašanja o tem, ali se bodo otroku odpovedale, niso 

primerna. Materi se sicer lahko ponudi možnost oddaje otroka v posvojitev kot možen izid 

rojstva otroka z DS. Pri tem pa mora biti komunikacija skrbna in mora zdravnik najprej 

preveriti, če mati takšne informacije sploh želi ali potrebuje (Skotko, Capone, Kishnani; 

2009; Skotko, Kishnani, Capone, 2009). Elwy, Michie, Marteau (2007) ugotavljajo, da 

zdravniki v večji meri krivijo mater za rojstvo otroka, če vedo, da je mati zavrnila 

prenatalno diagnostiko. V takem primeru tudi v večji meri poudarjajo negativne lastnosti 

otrok z DS. Kadar so zdravniki v raziskavi vedeli, da prenatalna diagnostika ni bila 

ponujena, ali pa rezultati niso pokazali suma na DS, so matere v manjši meri krivili za 

rojstvo otroka.  

 

 

2.5.5 Posredovane informacije 

Matere so velikokrat navajale nezadovoljstvo s posredovanimi informacijami o DS ali o 

stanju novorojenca z DS. V tabeli 30 so navedeni primeri, pri katerih je komunikacija 

zdravnika ali zdravniškega osebja predstavljala negativen vidik pri podajanju diagnoze 

DS otroka. V tabeli 31 pa navajamo primere, kjer so matere predstavile komunikacijo kot 

pozitiven vidik posredovanja diagnoze DS otroka.  

 
Tabela 30: Izjave mater o posredovanih informacijah 

Koda Leto 

rojstva 

otroka z 

DS 

Izjava 

5 2006 Zdravnica nama je z možem že v porodni sobi povedala vse lastnosti 

(večinoma negativne), ki naj bi jih najina hčerka imela, ni pa povedala 

diagnoze oziroma kaj sumijo. 

6 2002 Da bo do konca življenja odvisen od moje pomoči. In da ne vedo, ali vidi in 

sliši. 

7 2007 Pri naštevanju, katere bolezni lahko moj otrok dobi in česa vse ne bo 

zmogel. Katere težave lahko pričakujem (bolezenske). Da bo samo ležal 

nekje na miru, nič jokal, nič ga ne bo zanimalo. Ampak bo zelo nasmejan, 

pravi sonček. To me je najbolj razjezilo. 

14 2007 »Vaš otrok ima Downov sindrom. Ni dvoma. Bodite veseli, to so otroci 

sonce, vedno dobre volje.« Nato so pričeli z naštevanjem značilnosti otrok, 

seveda z vsem negativnim. 
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16 1996 V porodnišnici si sploh niso vzeli časa zame, se pogovorili z mano, kaj je 

Downov sindrom, kako ravnati z otrokom. Imela sem občutek, da to zanje 

ni problem in bom že doma to zadevo "prebavila". 

28 2005 S stereotipi o naših otrocih, ki bodo pravi invalidi in ki se jim bo morda razvoj 

ustavil na stopnji dveh ali štirih let in se ničesar ne bodo sposobni naučiti, 

rekli so da je gluh, pa ni bil, ampak je samo spal, ker se je prezgodaj rodil, 

da morajo narediti sto in en test, ker so vsi »ful« bolni. 

31 2006 Zmotila me je tudi fizioterapevtka, ki je poudarjala, da je avtosedež lupinica 

samo za nujne primere. To je name tako vplivalo, da pol leta nisem hodila 

na obisk k najboljšima prijateljicama, ki sta bili na porodniškem dopustu oz. 

nekaj mesecev še na bolniški. 

37 1998 Ko so mi povedali, pa so bile besede pediatrinje zelo hladne, v bistvu samo, 

da gre mogoče za motnjo, kakšno, pa nihče ni povedal. 

46 46 … ne bom mogla sprejeti, podpišem in ga pustim v bolnišnici, še danes se 

zgrozim, brez da bi mi razložili, kaj Down pomeni. 

49 2008 Po porodu je bil pediater mnenja, da otrok ne bo mogel hoditi in normalno 

odraščati. Rekel je tudi, da bo otrok kot ena rastlina. 

57 2004 Premalo informacijami. 

66 1990 Da so i takoj po rojstvu rekli, da imajo taki otroci pogosto srčne napake in v 

puberteti umrjejo.  

68 1992 Leta 1992, ko se mi je rodil sin, je prevladovala miselnost, da otroci z DS 

živijo okoli 30–35 let, da ne govorijo, da se ničesar ne znajo naučiti, 

vprašanje, če bodo sploh funkcionirali, skratka, zdravstveno osebje mi ni 

povedalo niti ene spodbudne besede. Če bi poslušala njihove predloge, bi 

sin takoj ob rojstvu pristal v nekem zavodu, kot da je kužen in da ga nihče 

ne sme videti. 

69 2014 Ker je bil pri sinu sum na DS, me je motilo, ker je pediatrinja vsakič govorila, 

da "klinično" je DS. Nisem vedela, kaj to pomeni, vprašati pa tudi nisem 

upala. 

72 2009 Tam so bile opisane vse bolezni in težave oseb z DS. Pogovora nisem 

imela z nikomer, razen z genetičarko, ki je dejala, da mati tako zgodaj (10 

dni po rojstvu) ni zmožna pogovora. 4 dni po rojstvu je bila odkrita srčna 

napaka, kardiolog je bil zelo negativen. Nasvetov nisem dobila od nikogar, 

odgovor, da si info. poiščemo sami. 

73 1993 Niso me razjezili -pediater, ampak kvečjemu še bolj razžalostili, ker ni 

vedela povedati nič drugega kot to, da se tudi otroci z DS naučijo smučati. 

Ob rojstvu "zelo, zelo pomembna informacija." 

75 1994 Ob rojstvu otroka nisem prejela nobenih informacij, nobenega kontakta, 

nobene napotitve k specialistom. Prepuščena sva bila sama sebi. 

76 2015 Uporaba klišejev ... 

77 2004 Ko je bil sin rojen, so sumili na genetsko motnjo, predvsem zaradi srčne 

napake. Niso bili prepričani, zato se posebej niso ukvarjali z nami. 
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82 2005 … ki mi je pokazal najslabši primer otroka z DS, ker takrat nisem vedela, 

kaj je Downov sindrom. 

83 2002 Rekli so mi, imate otroka z DS, ki ne bo hodil in ne govoril, in mi dali brošuro 

Življenje z DS. 

84 2005 Prinesla mi je brošuro iz leta 1984. Po tem sem bila še bolj obupana. 

Psihologa genetika v življenju nisem videla. Rezultate kromosomskega 

testa so mi poslali po pošti. 

85 2003 Ob rojstvu svojega otroka sem doživela velik šok. Takrat sploh vedela 

nisem, kaj pomeni Downov sindrom in kakšne so posledice. Nihče od 

zdravnikov z menoj ni bil prijazen in popolnoma so mene in mojega otroka 

zanemarjali. V tem času to ni bilo tako razširjeno v medijih, tako da sem si 

sama priskrbela literaturo in se bolje seznanila z DS. 

 

Iz zapisov smo pridobili izjave, ki so navajale, da jim je zdravniško osebje pomagalo z 

informacijami in nasveti ter jih podpiralo (glej tabela 31).  

 
Tabela 31: Izjave mater o posredovanih informacijah 

Koda Leto 

rojstva 

otroka 

z DS 

Izjava  

3 2016 Najbolj mi je svetovala zlata patronažna in osebna pediatrinja 

otroka. Z besedami ... Ker smo zelo slabo pridobivali na teži, ni 

hotel piti mleka (dojenje sploh ne, po flaški). Pomagale, kako naj 

probam, da bi čim več pojedel ... Pa sem prišla do zaključka 

menjava mlečne formule in flaškice/cuclja. 

 

4 2002 Genetski svetovalec mi je razložil, kje je vir težav, zato da se je 

rodil otrok z DS. 

 

13 1998 Najbolj mi je kasneje pomagal genetik, saj sem ga lahko kadar 

koli poklicala, ko sem imela tisoč vprašanj oziroma krizo s 

sprejemanjem diagnoze. 

 

26 2007 Da je DS stanje in ne bolezen.  

31 2006 Osnovna navodila okrog handlinga sem dobila že v porodnišnici, 

obdržali so me en teden in me zelo podučili (vendar morda preveč 

– glejte zgornji odgovor). Sicer so bili vsi prijazni, pomagali so mi 

pri težavah z dojenjem. V razvojni ambulanti pa je zdravnica 

poudarjala, da moram najprej biti mama in šele nato terapevt, a 

kar nekaj časa sem bila preobremenjena s "terapevtskimi" 

dejavnostmi. 

 

36 2014 Z napotitvami na terapije in pripomočki.  

49 2008 Zdravnica, ki je sporočila izvide o Downovem sindromu, je 

povedala, da moj otrok potrebuje veliko dela, vaj in pozornosti, s 

katerimi bomo prišli do velikega napredka. 
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50 2012 Eden od zdravnikov je rekel, da bo otrok živel dlje od mene. 

Opravili so pregled srca, stanje je bilo dobro. 

 

59 2007 Poznala sem medicinsko sestro preko sošolke (hvala bogu!!), ki 

mi je vedno pomagala pri hranjenju (na flaško), negi ... 

 

60 2015 Koristna mi je bila razlaga od genetičarke, ki mi je razložila vse o 

sindromu. Sploh to, kako pride do tega naključno in da je 

največkrat že v osnovi jajčece ali semenčica pač takšno, da nosi 

dodatni kromosom. Prej sem mislila, da gre med razvojem ploda 

nekaj narobe in je rezultat dodatni kromosom (to je potem 

mozaični DS, kar je bolj redka oblika). 

 

62 2015 In me potolažili, da fant potrebuje samo dve stvari: hrano in 

mamino ljubezen. 

 

69 2014 Genetski svetovalec mi je po telefonu rekel, da ima sin "nekako" 

DS. To me je zelo vznemirjalo: ali ima ali pa nima! Ob srečanju in 

razlagi, da ima sin mozaično obliko DS in da je to tisti "nekako", 

me je pomirilo. 

 

78 2001 Edino ena medicinska sestra, ki je tudi imela otroka z DS, mi je 

dala vzpodbudo in mi namenila lepe besede, češ da so otroci z 

DS najprijaznejši in najprisrčnejši otroci, kar se je izkazalo za čisto 

resnico. 

 

82 2005 Po določenem času sva zamenjala pediatra. Ta nama je rekla, da 

naj nanj gledava kot na zdravega otroka. 

 

88 2003 … nama je na zelo lep in prijazen način sporočila novico – da je 

z našim otrokom vse v redu, da bo dosegal vse, ampak bolj 

počasi. Pojasnila nam je, kaj pomeni DS. Zelo smo ji hvaležni, 

zdaj živimo umirjeno in sproščeno. 

 

90 2007 Z zgodbami otrok z DS.  

91 2009 Veliko so mi svetovali.  

93 2007 So se pa zelo trudili, da so takoj uredili več pregledov: ultrazvok 

srca, glave in mi tudi vse lepo razložili, čemu je to namenjeno. 

 

16 1996 Prve prave nasvete smo potem kot družina prejeli od genetskega 

svetovalca 2 meseca po porodu. 

 

23 2002 Najbolj mi je pomagal pulmolog dr. Kopriva na Pediatrični kliniki v 

Ljubljani. On je dosegel, da se je sinov osebni pediater začel vesti 

normalno. Na začetku namreč mojega fantka sploh ni želel 

sprejeti kot svojega pacienta, čeprav je bil že osebni pediater 

starejše hčerke. Dr. Kopriva je tudi sprožil postopek postavitve 

diagnoze z določitvijo kariotipa. 

 

27 2016 Da je DS stanje in ne bolezen. 

 

 

 

Primeri, ko je komunikacija predstavljala negativen dejavnik pri posredovanju diagnoze 

DS otroka, so vezani predvsem na poudarjanje negativnih vidikov ali lastnosti DS otroka, 
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izpostavljanje medicinskih zapletov ali bolezni, nudenje nepravilnih informacij o DS ali 

pomankanje informacij o DS in stanju otroka (tabela 30). V nasprotju s tem so matere 

cenile, kadar so jim zdravnik ali ostalo medicinsko osebje podali pozitivne vidike in 

lastnosti otrok z DS. Tudi razlaga DS in nasveti, kako z otrokom delati ali kaj mu nuditi, 

so bili materam v pomoč. Podobno ugotavljajo tudi druge raziskave (Skotko, 2005a; 

Skotko, 2005b; Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Muggli, Collins; 

Marraffa, 2009; Hedov, Wikblad, Annerén, 2002). Skotko (2005a; Skotko, 2005b) 

ugotavlja, da je skoraj polovica mater iz celotnega zajetega vzorca v raziskavi (n = 882) 

navajala, da je zdravnik poudarjal negativne vidike ali lastnosti DS in poudarjal oz. govoril 

o boleznih in zapletih pri DS, ki se pojavljajo pozneje v življenju. Prav tako so to navedle 

matere v raziskavi (Hedov, Wikblad, Annerén, 2002). Priporočila navajajo, da mora 

zdravnik posredovati enakovredne informacije tako o pozitivnih kot o negativnih lastnostih 

ali vidikih DS. Razlaga zdravstvenih zapletov pa mora biti omejena na aktualno stanje 

novorojenca z DS ali z razlago o najbolj pogostih zapletih DS pri mlajših otrocih (Skotko, 

2005a; Skotko, 2005b; Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Muggli, 

Collins; Marraffa, 2009; Hedov, Wikblad, Annerén, 2002). 

Zdravnik mora pri posredovanju diagnoze razložiti predvsem, kaj je DS in kaj ga povzroči, 

kakšen vpliv ima oseba z DS na družinsko življenje, ter opisati intelektualne in razvojne 

lastnosti ter dostopnost in možnost zdravljenja bolezni ter zdravstvenih zapletov pri 

otrocih z DS (Skotko, 2005b; Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014). 

Podane informacije morajo biti aktualne, uravnovešene med pozitivnimi in negativnimi 

vidiki DS ter odražati trenutno stanje življenja oseb z DS v družbi. Vir informacij za starše 

mora predstavljati tudi tiskano gradivo o DS, ki ga zdravnik preda staršem.  

Morda je dobro pri tem izpostaviti ugotovitev avtorjev Groot-van der Mooren, Gemke, 

Cornel, Weijerman (2014), ki pravijo, da je treba informacije materam namesto nuditi 

ponuditi. Od materine potrebe in njenih čustvenih potreb je odvisna količina informacij, ki 

jih zdravnik sporoča. Poleg tega pa lahko dodamo še navedbo Schoonen idr. (2012), ki 

navajajo, da je sporočanje DS otroka materi/staršem proces in ne enkratno dejanje. 

Staršem je ob vsakem srečanju z zdravnikom treba nuditi informacije o DS in odgovoriti 

na porajajoča se vprašanja. Tako lahko starši v procesu prejmejo dodatne informacije, ki 

jih morda ob sporočanju diagnoze DS otroka niso zmogli sprejeti. Podobno so navajale 

tudi matere v pričujoči raziskavi z izpostavljanjem možnosti pogovora, svetovanja in 

prejema dodatnih informacij tudi po prejeti diagnozi DS otroka.  
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2.5.6 Oskrba matere otroka z Downovim sindromom 

Matere so navajale, da so bile deležne premalo obravnave. Tako pri uvajanju v vlogo 

matere kot pri drugi pomoči. Navajale so (glej tabelo 32), da so zdravniki veliko pozornosti 

posvečali otroku, manj pa materam, ki so tudi doživljale stisko in bi potrebovale pomoč.  

Zanimivo je, da so matere velikokrat navajale potrebo po pomoči pri dojenju. Otroci z DS 

imajo zaradi hipotonije in anatomije ustne votline oteženo sesanje. Matere so si pri 

dojenju in hranjenju otroka želele več pomoči.  

 
Tabela 32: Izjave mater o njihovi oskrbi v postnatalnem obdobju 

Koda Leto 

rojstva 

otroka z 

DS 

Izjava 

16 1996 V porodnišnici si sploh niso vzeli časa zame, se pogovorili z mano, kaj je 

Downov sindrom, kako ravnati z otrokom. Imela sem občutek, da to zanje 

ni problem in bom že doma to zadevo "prebavila". 

18 2006 Meni so dajali navodila, kot da sem rodila vesoljca, ne pa običajnega 

dojenčka, ki je bil izredno živahen in zvedav. V bolnišnici so me prepričevali, 

da se on ne more dojiti, v resnici sva se veselo dojila do njegovega 9. 

meseca. 

19 2000 Da so mi dali flaško za otroka in rekli, da verjetno ne bom mogla dojiti, ker 

ti otroci ne morejo tako dobro sesati dojke kot ostali otroci. Midve pa sva 

vztrajali, čeprav ob bolečini, in tako sem jo dojila 18 mesecev. 

25 2002 Vse, kar so mi ponujali, so bila pomirjevala, ki jih nisem nikoli vzela. To je to 

od pomoči zdravnikov. 

28 2005 Ni znal sesati in niso verjeli, da bo začel, ker ni znal sesati, morala sem jih 

prositi, da si izbrizgavam mleko, da je v spanju pil mojega. 

31 2006 Pozabili so povedati, da si moram vzeti čas zase. 

54 2006 Ob želji, da bi mi medicinska sestra pomagala pristaviti dojenčico k prsim, 

da bi se dojila, in še to ni takoj šlo, s stavki, kot so: »Ah, saj ne more pri tej 

diagnozi,« čeprav diagnoza še ni bila uradno potrjena. 

63 2010 Fokusirani so bili LE na zdravstvene težave hčerke. Potrebovala bi dosti več 

pomoči pri uvajanju v vlogo matere (dojenje, nega ...), saj so bili izzivi še 

dosti večji, kot bi to bilo pri "navadnem" novorojenčku. 

77 2004 Po premestitvi na pediatrijo v Ljubljano pa so se vsi ukvarjali samo z 

otrokom, kar je sicer super. A morda bi tudi starša potrebovala kakšno lepo 

besedo in pomoč. 

84 2005 Rodila sem 4. 1. v Porodnišnici Ljubljana, nisem bila deležna nobene 

obravnave ali svetovanja. Premestili so me v sobo, kjer sem bila z otrokom 

10 dni sama. To je najhujših 10 dni v mojem življenju. 
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3 ZAKLJUČEK 

V zaključku želimo v strnjeni obliki odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki so 

vodila raziskovalno delo. Navajamo glavne ugotovitve in spoznanja s posameznega 

področja.  

1. RV1: Kako matere otrok z DS ocenjujejo izkušnjo prejema informacije o 

sumu diagnoze ali diagnoze, da ima fetus DS, in sicer v prenatalnem 

obdobju? 

V zajetem vzorcu v raziskavi (n = 88) je bilo 7 mater, ki so opredelile, da so za diagnozo 

DS otroka izvedele pred rojstvom. Matere so bile s prenatalno oskrbo in podporo 

nezadovoljne. V večini se niso strinjale, da jih zdravnik podpira pri odločitvi o nadaljevanju 

nosečnosti. Rezultati so nasprotno pokazali strinjanje mater, da je zdravnik želel 

spremeniti njihovo odločitev. Pri tem so največkrat navedle, da je zdravnik (ginekolog ali 

drugi) poskušal mati prepričati ali pa je predlagal umetno prekinitev nosečnosti. Mati 

(koda: 18), ki je otroka rodila leta 2006, je navedla: »… želeli so me prepričati, naj takoj 

naredim splav. Kot vidite, jim to ni uspelo …« Ena mati je poročala o obsojanju zdravnika, 

ker nosečnosti ni prekinila (koda: 67). Sooben (2010) ugotavlja, da je velikokrat umetna 

prekinitev nosečnosti splošno sprejet izid pozitivne diagnoze DS fetusa. Zdravnik ne bi 

smel sklepati, da je umetna prekinitev nosečnosti po prejetju diagnoze DS otroka edina 

možna odločitev matere (Skotko, 2005c). Prepričevanje ali predlaganje zgolj enega 

možnega izida nosečnosti po prejetju diagnoze DS otroka je v nasprotju s predlogi 

priporočil, ki jih navaja tako slovenska kot tuja literatura (Tul, Writzl, Pestevšek, Zavrl, idr; 

2009; Skotko, 2005c). Prejetje diagnoze DS fetusa je velik psihični pritisk na mater/starše. 

Ob posredovani diagnozi mora zdravnik nuditi informacije o DS, ki so aktualne, poleg 

tega pa ponuditi informacije o možnih izidih nosečnosti oz. o izidu nosečnosti, za katero 

se je mati oziroma sta se starša odločila.  

Možnih izidov po prejetju diagnoze je več kot le predlagana prekinitev nosečnosti. Materi 

je treba razložiti možnosti o donositvi otroka in oddaji le-tega v posvojitev, donositvi in 

vzgoji otroka ali umetni prekinitvi nosečnosti.  

Mati oziroma starša morata imeti možnost za svobodno odločitev. Zdravnik pa mora 

odločitev sprejeti in spoštovati ter starše pri tem podpirati. Kot pozitiven dejavnik so 

možnost o odločitvi in spodbudah ter spoštovanju odločitve s strani ginekologa navedle 

tudi matere v raziskavi.  

Pomembno pa je tudi poudariti, da nekatere matere, kot to ugotavljata Reed in Berrier 

(2016), opravljajo presejalne ali diagnostične teste za ugotavljanje DS ploda zgolj zaradi 

pridobivanja dodatnih informacij. To pomeni, da si želijo le izvedeti, ali otrok ima ali nima 

DS. Izidi testov v takem primeru ne vodijo nujno v sklepanje odločitev matere/staršev. V 

takem primeru si mati oziroma starši pogovora o sklepanju odločitev po prejetju rezultatov 

testa niso želeli imeti z zdravnikom (Reed in Berrier, 2016).  
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Matere se niso strinjale, da je bila prenatalna podpora posebej dobra. Strinjale pa so se 

s trditvijo, da je bil resen problem najti prenatalno podporo. O tem je zapisala tudi mati 

(koda: 71), ki je otroka rodila leta 2011:  

»Med postavitvijo suma na DS in porodom bi moralo biti kaj več kot to, da so otroka spremljali, ali dovolj 

raste. Na dva tedna sem imela ultrazvok – s tem, kako sem jaz, kako se soočam s strahom, kako se z 

možem pripravljava na rojstvo posebnega otroka, ali potrebujem kakšno pomoč, podporo, kontakt … s 

tem se ni ukvarjal nihče.« 

V Sloveniji v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni 

ravni (1998) zaenkrat še ni opredeljeno, da se nosečnice, ki izvejo za diagnozo DS otroka, 

drugače vodi kot ostale. Kot je izpostavila mati s kodo 71, je treba pomoč in podporo 

nuditi tudi bodočim staršem. Morda se bo stanje spremenilo, saj zakon o celostni zgodnji 

obravnavi predšolskih otrok s PP (2017) opredeljuje tudi pomoč staršem in družini že v 

prenatalnem obdobju.  

Matere so kot najpogostejše razloge za nadaljevanje nosečnosti navedle notranji glas 

matere, materino vero, mnenje moža ali partnerja ter gradivo, ki so ga našle same. Enako 

in v enakem zaporedju razlogov za nadaljevanje nosečnosti ugotavlja tudi Skotko (2005c) 

v svoji raziskavi. Pri tem je zanimivo, da je prav gradivo o DS, ki so ga našle same, podprlo 

njihovo odločitev. Tako lahko sklepamo, da so informacije, ki jih starši dobijo o DS, 

ključnega pomena za sprejemanje odločitev. Tako bi morali zdravniki predvsem ponuditi 

informacije o DS in možnih izidih nosečnosti, z namenom da bi starši lahko sprejeli 

karseda informirano odločitev, saj je to dejavnik, na katerega lahko vpliva zunanja 

strokovna oseba.  

Zdravniki bi se morali za uspešno sporočanje diagnoze materi/staršema držati predlogov, 

ki so navedeni v literaturi. V Sloveniji je bila leta 2009 izdana knjižica s priporočili 

(oblikovanimi na podlagi raziskave Skotka (2005)), ki so lahko zdravstvenim delavcem v 

pomoč pri posredovanju diagnoze DS fetusa/otroka v prenatalnem kot tudi postnatalnem 

obdobju. Ta lahko pomagajo, kot navaja Skotko (2005), pri oblikovanju protokola 

podajanja diagnoze DS otroka materam/staršem. Zdravniki v porodnišnicah ali 

bolnišnicah lahko s sledenjem priporočilom oblikujejo okoliščine, ki so olajševalne tako 

za starše kot strokovno osebje. V pomoč so jim lahko tudi nevladne organizacije, ki so v 

okviru Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

(ZOPOPP) navedene kot možni partnerji v strokovnem timu. ZOPOPP določa obravnavo 

družine ob ugotovljenih PP otroka, kar zajema podporo družini tudi v prenatalnem 

obdobju.  
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2. RV2: Kako matere otrok z DS ocenjujejo svojo izkušnjo prejema diagnoze s 

strani zdravstvenega delavca v postnatalnem obdobju? 

Postnatalno izkušnjo prejema diagnoze DS otroka so ocenjevale vse matere, zajete v 

vzorcu (n = 88). Izkušnje rojstva otroka z DS matere niso doživljale pozitivno. Prav tako 

se ob prejemu diagnoze DS otroka niso počutile pozitivno. Skoraj s popolnim strinjanjem 

so matere navajale občutke skrbi in strahu. Kljub temu pa ob rojstvu otroka z DS oz. 

sporočeni diagnozi otroka niso navajale doživljanja samomorilskih misli. Matere so se v 

večini strinjale, da ob rojstvu otroka niso imele predznanja o DS. Navajale so, da jih 

zdravnik ni seznanil s pozitivnimi lastnostmi otrok z DS ali pozitivnimi vidiki DS. V večji 

meri je zdravnik ob podajanju diagnoze poudarjal negativne lastnosti ali vidike otroka z 

DS. To smo zaznali tako pri kvantitativnih kot tudi kvalitativnih podatkih. Matere se niso 

strinjale, da so s strani zdravnika čutile pomilovanje. Pri tem so tiste, ki so pomilovanje 

čutile, to tudi opisale kot dejavnik, ki jih je vznemiril/razjezil. Spearmanov koeficient 

korelacije je pokazal, da na doživljanje rojstva otroka z DS v določeni meri vplivajo 

vedenje zdravnika in informacije, ki jih zdravnik poda. Materam, ki so izkušnjo rojstva 

otroka z DS ocenile kot bolj pozitivno, je namreč zdravnik pri podajanju diagnoze DS 

otroka navedel pozitivne lastnosti otrok z DS in pozitivne vidike DS. Matere so v takem 

primeru čutile tudi manjšo mero strahu in skrbi ob rojstvu otroka. Iz tega lahko sklepamo, 

da je podajanje diagnoze DS otroka in informacij, ki jih zdravnik poda, pomembno, saj 

vpliva na počutje in psihično stanje matere ob prejemu diagnoze. Zanimiva je tudi 

ugotovitev, da so se matere, ki so imele ob rojstvu otroka z DS več znanja o tem 

genetskem stanju, počutile bolj pozitivno. Znanje in poznavanje DS na matere tako vpliva 

pozitivno. Pomembno je izpostaviti, da je zato treba materam, ki znanja, izkušenj ali 

informacij o DS nimajo, le-te zagotoviti. Informacije pa morajo pri tem biti aktualne, 

konkretne in uravnovešene.  

Ugotovitve v pričujoči raziskavi so skladne z ugotovitvami Skotka (2005b; Skotko, 2005a), 

ki enako ugotavlja za populacijo mater iz Španije in Amerike. Skotko (2005a; Skotko, 

2005b) navaja tri faktorje, za katere ugotavlja, da so ključni pri doživljanju rojstva otroka 

z DS kot pozitivne izkušnje. Matere, ki bi od zdravnika ob podajanju diagnoze prejele 

pozitivne informacije o DS in tiskano gradivo o DS, bi rojstvo otroka doživljale kot pozitivno 

izkušnjo. Matere, ki bi jim zdravnik navajal ali poudarjal negativne vidike ter lastnosti otrok 

z DS, bi rojstvo otroka opisale kot negativno izkušnjo.  

Pričujoča raziskava nakazuje, da matere v Sloveniji prejema diagnoze DS otroka v 

postnatalnem obdobju ne ocenjujejo kot pozitivno izkušnjo. To lahko opozarja na 

pomemben klic po spremembah v podajanju diagnoze DS otroka. Lahko bi sicer trdili, da 

sam prejem diagnoze DS otroka, še posebej če je ob rojstvu novica nepričakovana, pri 

starših sproža nezadovoljstvo. A raziskave nakazujejo drugače. Na to, kako bo mati ali 

kako bosta starša doživljala prejem diagnoze DS in rojstvo otroka z DS, lahko vpliva 

način, kako je diagnoza DS otroka podana. Skotko, (2005a; Skotko, 2005b; Skotko, 

Capone, Kisnani; 2009; Skotko, Kisnani, Capone, 2009), kot drugi (Cunningham idr, 
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2016) ugotavljajo, da v primeru, kadar je novica podana po vnaprej pripravljenem 

protokolu, upoštevajoč osnovna priporočila o podajanju diagnoze, matere in starši 

diagnozo DS otroka doživljajo bolj pozitivno. Tako je mogoče ob upoštevanju navodil in 

vpeljavi protokola o podajanju diagnoze DS otroka vplivati na doživljanje izkušnje staršev.  

V Sloveniji je bila leta 2009 izdana knjižica, namenjena zdravnikom, ki vključuje 

priporočila in ugotovitve Skotka (2005a; 2005b; 2005c). Pri tem bi bilo pomembno 

raziskati, v kolikšni meri so zdravniki in zdravstveno osebje seznanjeni s priporočili, 

navedenimi v literaturi. Tako bi lahko presojali o tem, kje pričeti ozaveščanje in kako 

priporočila implementirati.  

Z uvedbo ZOPOPP se kaže priložnost, kjer bomo lahko specialni in rehabilitacijski 

pedagogi v timskem delu skupaj z drugimi strokovnjaki sooblikovali takšne izkušnje. Smo 

namreč strokovnjaki, ki imamo znanje o populaciji oseb z DS. Te lahko delimo in nudimo 

ostalemu osebju v strokovnem timu ter pri neposrednem delu s starši otrok z DS. Hkrati 

pa tudi opozarjamo na potrebne spremembe in njihov pomen.  

3. RV3: Katere dejavnike v postopku podajanja diagnoze DS poudarjajo kot 

pozitivne, katere kot negativne? 

Dejavnike v postopku podajanja diagnoze smo dopolnili s kodiranjem odprtih vprašanj na 

koncu vprašalnika. Matere smo prosili, naj navedejo, s čim, če sploh, so jih zdravstveni 

delavci razjezili, razočarali ali vznemirili, ter v nasprotju s tem, s čim, če sploh, so jim 

zdravstveni delavci najbolj pomagali. Odgovore smo s pomočjo kodiranja združili v 

kategorije, ki predstavljajo dejavnike tveganja ali dejavnike pomoči in podpore v podajanju 

diagnoze DS otroka materam.  

Ugotovljeni dejavniki so v večini skladni z vsebino priporočil Skotka (2005a; Skotko, 

2005b; Skotko, 2005c). S tem mislimo predvsem na to, da ob sledenju priporočilom 

omogočamo, da dejavniki pozitivno vplivajo na materino doživljanje rojstva otroka z DS. 

Če zdravniki priporočil iz različnih razlogov ne upoštevajo, matere to doživljajo z 

nezadovoljstvom. Dejavniki, ki smo jih izpostavili, so: 

(1) Oseba, ki sporoča diagnozo. Večina mater je za diagnozo DS otroka izvedela od 

zdravstvenih delavcev, zdravnikov. Kar je dobro, saj raziskave ugotavljajo, da je manj 

zaželeno, da diagnozo DS otroka poda delavec, ki ni zdravnik ali del zdravniškega osebja 

(Skotko, 2005a; Skotko, 2005b). Ugotavljamo pa, da so nekatere matere opazile in 

izpostavile neznanje in nepoznavanje DS, s strani oseb, ki je diagnozo podala.  

(2) Čas sporočanja diagnoze. Večina mater je za diagnozo DS otroka izvedela 0–1 dan 

po rojstvu otroka. Matere so pri posredovanju diagnoze otroka nezadovoljstvo izražale 

predvsem pri odlašanju zdravnika pri podajanju diagnoze DS otroka. Še posebej takrat, 

kadar so same ugotovile, da je z otrokom nekaj drugače/narobe. 

(3) Okoliščine prejema diagnoze. Matere so bile nezadovoljne, kadar jim je zdravnik 

diagnozo podal brez prisotnosti partnerja in/ali v prisotnosti drugih oseb. Nasprotno pa so 

matere izpostavljale zadovoljstvo, kadar jim je bila diagnoza DS otroka podana v intimnih 
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okoliščinah. Poleg tega so zadovoljstvo izražale tudi, kadar jim je bilo po prejeti diagnozi 

DS otroka omogočeno bivanje v sobi, kjer so bile same.  

(4) Vedenje zdravnika in drugega osebja. Vedenje zdravnika je bilo pomemben dejavnik, 

ki so ga matere zaznavale kot negativnega ali, že ob majhnih spremembah vedenja, kot 

pozitivnega. Matere je predvsem vznemiril odnos osebja, ki je kazal na pomilovanje, 

nesočutnost, izogibanje matere ali hladne odnose do matere oziroma otroka. Matere je 

vznemirila in razjezila tudi neprimerna raba jezika s strani osebja ali izražanje neprimernih 

osebnih mnenj, izjav o DS ali o nastali situaciji. Matere so v pozitivnem smislu 

izpostavljale predvsem sprejemanje otroka z DS in matere s strani zdravniškega osebja, 

ljubeč odnos do otroka in spodbude, namenjene materi. Možnost in dostopnost osebja za 

pogovor so matere navajale kot nekaj pozitivnega in v nasprotju z izogibanjem 

medicinskega osebja.  

(5) Podane informacije. Matere so podane informacije o DS navajale kot dejavnik, ki jih 

je razjezil ali vznemiril, predvsem v primeru, kadar je zdravnik poudarjal negativne 

lastnosti otrok z DS, našteval zdravstvene težave ali podajal neaktualne informacije o DS. 

Podane informacije so materam pomagale predvsem, kadar so razložile DS, podale 

pozitivne vidike DS. Tudi nudenje nasvetov glede vzgoje ali oskrbe otroka je bilo materi 

v pomoč.  

(6) Oskrba matere otroka z DS. Nekatere matere so izpostavljale predvsem potrebo, da 

se večja pozornost posveti tudi materi, še posebej v času po prejemu diagnoze in v času 

bivanja v bolnišnici. Matere so izpostavljale, da so zdravniki veliko časa posvečali le 

otroku, pri tem pa bi si pomoči želele tudi same – pri uvajanju v vlogo matere, 

spoprijemanju z diagnozo DS otroka ... 

Iz navedenega lahko sklepamo, da je na vidike, ki vplivajo na doživljanje matere ob 

prejemu diagnoze DS otroka, mogoče vplivati. Na ugotovljene dejavnike je mogoče 

vplivati z vpeljavo protokola, ki upošteva priporočila za podajanje diagnoze. Raziskave 

namreč ugotavljajo, da so matere, ki jim je zdravnik diagnozo DS otroka podal po vnaprej 

določenem protokolu, doživljale več zadovoljstva in pozitivnih čustev. Pri tem tudi 

specialni in rehabilitacijski pedagogi izpostavimo potrebe po spremembah. V strokovnih 

timih ZO lahko z ozaveščanjem in predstavitvijo potrebnih sprememb vplivamo na 

dejavnike, ki lahko izboljšajo sedanje stanje podajanja diagnoze DS otroka 

materam/staršem.  

4. RV4: Kako matere ocenjujejo informacije o DS, ki jim jih je podal zdravnik ob 

podajanju diagnoze DS otroka (v prenatalnem ali postnatalnem obdobju)? 

Matere so ocenile, da so zdravniki ob podajanju diagnoze DS otroka velikokrat ponavljali 

negativne vidike ali lastnosti DS, premalo pa so navajali pozitivne vidike DS. Izpostavljali 

so medicinske zaplete ali bolezni, nudili nepravilne ali pomanjkljive informacije o DS in 

stanju otroka. Tudi navajanje zastarelih, nepravilnih ali posplošenih informacij o DS 

matere niso zaznale kot pomembne/zaželjene. V nasprotju s tem so matere cenile, kadar 

so jim zdravnik ali ostalo medicinsko osebje podali pozitivne vidike in lastnosti otrok z DS. 
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Tudi razlaga DS in nasveti, kako z otrokom delati ali kaj mu nuditi, so bili materam v 

pomoč. Podobno ugotavljajo tudi druge raziskave (Skotko, 2005a; Skotko, 2005b; Groot-

van der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Muggli, Collins; Marraffa, 2009; 

Hedov, Wikblad, Annerén, 2002). Skotko (2005a; Skotko, 2005b) ugotavlja, da je skoraj 

polovica mater iz celotnega zajetega vzorca v raziskavi (n = 882) navajala, da je zdravnik 

poudarjal negativne vidike ali lastnosti DS in poudarjal oz. govoril o boleznih in zapletih 

pri DS, ki se pojavljajo pozneje v življenju. Enako so navedle matere v raziskavi Hedov, 

Wikblad, Annerén, 2002. Priporočila navajajo, da mora zdravnik posredovati 

enakovredne informacije tako o pozitivnih kot o negativnih lastnostih ali vidikih DS. 

Razlaga zdravstvenih zapletov pa mora biti omejena na aktualno stanje novorojenca z 

DS ali razlago o najbolj pogostih zapletih DS pri mlajših otrocih (Skotko, 2005a; Skotko, 

2005b; Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel, Weijerman, 2014; Muggli, Collins; 

Marraffa, 2009; Hedov, Wikblad, Annerén, 2002). 

Zanimivo je tudi, da so matere večinoma strinjale, da jim je zdravnik predal premalo 

telefonskih številk drugih staršev otrok z DS. Pri tem so matere navajale, da jim je bila 

podpora ostalih staršev v veliko pomoč. Raziskave namreč ugotavljajo, da je podpora 

staršev, ki delijo enako izkušnjo, pomembna pri sprejemanju diagnoze DS otroka. Na 

spletni strani Društva Downov sindrom Slovenija so navedeni stiki staršev, ki so novim 

materam in staršem pripravljeni nuditi pogovor in pomoč.  

Medicinsko osebje in zdravniki morajo ostati v stiku s trendi in spremembami, ki se 

pojavljajo tako na strokovnem kot tudi na širšem področju stroke. Podajanje informacij o 

DS ob sporočanju diagnoze materi ne sme biti nobena izjema. Prve informacije in besede, 

ki jih mati sliši od zdravnika, vplivajo na to, kako bo sprejela otroka in se prilagodila na 

vlogo matere. Zato je pomembno, da osebe, ki sporočajo diagnozo DS otroka, poskušajo 

pridobiti potrebne informacije, ki so aktualne, korektne in pravilne. Ob pregledu spleta 

smo zasledili spletno stran, ki lahko zdravnikom s pisnimi viri in filmskimi posnetki pomaga 

oblikovati sporočila in informacije, ki jih želijo sporočiti. Vir je uporaben tudi za naše okolje, 

v kolikor je uporabnik vešč angleškega jezika.  

5. RV5: Je bilo ob sporočanju diagnoze materi otroka z DS predano tiskano 

gradivo?  

Malo manj kot polovici mater je bilo ob rojstvu podano tiskano gradivo. Le ena mati od 

sedmih, ki so za diagnozo otroka izvedele v prenatalnem obdobju, je navedla, da je 

prejela tiskano gradivo. Matere se pri tem niso strinjale, da so od zdravstvenega delavca 

prejele dovolj tiskanega gradiva o DS.  

6. RV6: Kako matere ocenjujejo uporabnost in kakovost tiskanega gradiva o 

DS? 

Matere so navajale, da je tiskano gradivo pripomoglo k razumevanju DS ter da je bilo 

gradivo, ki so ga prejele, lahko berljivo in razumljivo. Matere so navajale, da tiskano 

gradivo, ki so ga prejele, ni poudarjalo ne pozitivnih ne negativnih vidikov DS.  
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Tiskano gradivo je po ugotovitvi več raziskav pomemben dejavnik pri sporočanju 

diagnoze DS otroka. Matere si želijo prejeti tiskano gradivo o DS, ki je aktualno in ni 

zastarelo.  
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IV SKLEP 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kako matere otrok z DS ocenjujejo izkušnjo 

prejema diagnoze DS otroka v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju s strani 

zdravstvenih delavcev. Skotko, Capone, Kishnani (2009) navajajo, da je izkušnja prejema 

diagnoze DS otroka dogodek, ki si ga mati za vedno zapomni. Prva izkušnja, ki jo matere 

doživijo ob prejemu diagnoze DS otroka s strani zdravstvenih delavcev je pomembna, saj 

vpliva na to, kako bo mati oz. starša doživela prve informacije in izkušnje o novorojencu 

in sebi (Choi, Lee in Yoo, 2010).  

Podajanje diagnoze DS otroka materi/staršem ni lahka naloga za nobenega od 

zdravstvenih delavcev (Skotko, 2005a, Skotko, 2005b; Skotko, 2005c). Velikokrat se 

zgodi, da zdravstveni delavci nimajo dovolj znanja ali veščin, kako podajati novice takšne 

narave (Skotko, 2005a). Prav zato avtorji (Skotko, Capone, Cishnani, 2009; Skotko, 

2005a, b, c) izpostavljajo potrebo, po ustvarjanju protokola, ki sledi priporočilom 

podajanja diagnoze DS otroka. Ta je lahko v pomoč zdravstvenim delavcem, ki se 

soočajo s podajanjem novice o diagnozi DS otroka. Posledično pa vpliva na bolj pozitivno 

izkušnjo prejema diagnoze DS otroka matere/staršev.  

Pričujoča raziskava izpostavlja prav potrebo, po upoštevanju priporočil podajanja 

diagnoze DS otroka materam/staršem v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju. 

Rezultati raziskave magistrskega dela, so pokazali podobnost z ugotovitvami Skotka 

(2005a, b, c).  

V zajetem vzorcu (n=88) je 7 mater navedlo, da so za diagnozo DS otroka izvedele v 

prenatalnem obdobju. Matere so bile s prenatalno oskrbo in podporo nezadovoljne (n=7; 

M=2,4). V večini se niso strinjale, da jih zdravnik podpira pri odločitvi o nadaljevanju 

nosečnosti (n=7; M=2,1). Rezultati so pokazali strinjanje mater, da je zdravnik želel 

spremeniti njihovo odločitev (n=7; M=4,6). Pri tem so največkrat navedle, da je zdravnik 

(ginekolog ali drugi specialist) poskušal mati prepričati ali pa je predlagal umetno 

prekinitev nosečnosti. V raziskavi Skotka (2005c) so matere (ZDA in Španije) navajale, 

bolj pozitivne rezultate kot matere v Sloveniji. Matere (Skotko, 2005a) so v večji meri čutile 

podporo zdravnika ob odločitvi, da bodo nadaljevale nosečnost po prejetju rezultatov DS 

otroka (n=140; M=5). Prav tako so v manjši meri čutile, da je zdravnik poskušal spremeniti 

osebno odločitev matere o nadaljevanju nosečnosti (n=138; M=2.5). Prenatalno podporo 

so ocenile kot posebej dobro (n=139; M=5,3). Pri tem Skotko (2005c) ugotavlja, da so se 

takšne spremembe zgodile skozi čas. To pomeni, da so matere, ki so imele starejšega 

otroka, ocenjevale prenatalno izkušnjo prejema diagnoze DS otroka bolj negativno, kot 

tiste matere, ki so imele v času raziskave mlajšega otroka. Zdravnik ne bi smel sklepati, 

da je umetna prekinitev nosečnosti po prejetju diagnoze DS otroka edina možna odločitev 

matere (Skotko, 2005c). Prepričevanje ali predlaganje zgolj enega možnega izida 

nosečnosti po prejetju diagnoze DS otroka je v nasprotju s predlogi priporočil, ki jih navaja 

tako slovenska kot tuja literatura (Tul, Writzl, Pestevšek, Zavrl, idr; 2009; Skotko, 2005c). 

Zdravniki, bi morali odločitve matere sprejemati in podpirati. To pa vključuje nudenje 
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potrebnih informacij o DS, življenju z otrokom z DS, aktualno tiskano gradivo o DS ter 

koristne povezave (do društev in nevladnih organizacij) ter staršev otrok z DS, ki delijo 

podobno izkušnjo (Skotko, Capone, Kishnani, 2009). Pri tem je zanimiva ugotovitev, da 

so matere, kot najpogostejše razloge za nadaljevanje nosečnosti navedle notranji glas 

matere, materino vero, mnenje moža ali partnerja ter gradivo, ki so ga našle same. Enako 

in v enakem zaporedju razlogov za nadaljevanje nosečnosti ugotavlja tudi Skotko (2005c) 

v svoji raziskavi. Prav gradivo o DS, ki so ga matere našle same (tako v pričujoči raziskavi, 

kot raziskavi Skotka (2005c)), je podprlo njihovo odločitev o nadaljevanju nosečnosti. 

Tako lahko sklepamo, da so informacije, ki jih starši dobijo o DS, ključnega pomena za 

sprejemanje odločitev. Tako bi morali zdravniki predvsem ponuditi informacije o DS in 

možnih izidih nosečnosti, z namenom da bi starši lahko sprejeli karseda informirano 

odločitev, saj je to dejavnik, na katerega lahko vpliva zunanja strokovna oseba. 

Izpostavimo lahko tudi, da je v raziskavi, v prenatalnem obdobju od zdravnika gradivo o 

DS prejela le ena mati. V nadaljnjih raziskavah in praksi, bi bilo dobro preveriti obstoj 

takšnega gradiva ter dostopnost gradiva v praksi (ginekoloških ambulantah ter 

porodnišnicah). Razširiti bi morali tudi zavedanje o obstoju priporočil, katere lahko 

zdravstveni delavci uporabljajo pri sporočanju diagnoze DS otroka v prenatalnem 

obdobju.  

Postnatalno podporo in izkušnjo prejema diagnoze DS otoka so ocenjevale vse matere 

zajete v raziskavi (N=88). Izkušnje rojstva otroka z DS matere niso doživljale pozitivno 

(M=3,5). Prav tako se ob prejemu diagnoze DS otroka niso počutile pozitivno (M=2,1). 

Skoraj s popolnim strinjanjem so matere navajale občutke skrbi (M=6,5) in strahu 

(M=6.1). Navajale so, da jih zdravnik ni seznanil s pozitivnimi lastnostmi (M=2,8) otrok z 

DS ali pozitivnimi vidiki DS (M=4,1). V večji meri je zdravnik ob podajanju diagnoze 

poudarjal negativne lastnosti (M=4,3) ali negativne vidike DS (M=4,1). To smo zaznali 

tako pri kvantitativnih kot tudi kvalitativnih podatkih. Matere se niso strinjale, da so s strani 

zdravnika čutile pomilovanje (M=3,3). Matere so se v večini strinjale, da ob rojstvu otroka 

niso imele predznanja o DS (M=5,1). Podobne rezultate navaja tudi Skotko (2005a, 

Skotko, 2005b). Ob primerjavi rezultatov pričujoče in raziskave Skotka, (2005a, b) lahko 

izpostavimo postavke, ki kažejo največja odstopanja v rezultatih. Slovenske matere so 

imele ob rojstvu otroka manj znanja o DS (M=5,1) kot matere iz ZDA in Španije (M=4,1). 

Matere iz Slovenije so se ob rojstvu počutile manj pozitivno (M=1,9), kot matere v 

raziskavi Skotka (2005a, b) (M=2,9). Slovenske matere so občutile tudi več skrbi (M=6,5) 

kot matere v raziskavi Skotka (2005a,b) (M=5,8) ob rojstvu otroka z DS. Prav tako so 

matere v pričujoči raziskavi izrazile večje nestrinjanje, da jim je zdravnik priskrbel dovolj 

telefonskih številk staršev otrok z DS (M=1,6), kot so to ocenile matere v raziskavi Skotka 

(2005a, b) (M=2,6).  

Pomemben del v procesu podajanja DS otroka je tudi tiskano gradivo o DS. V raziskavi, 

je le slaba polovica mater prejela tiskano gradivo o DS. Matere so tiskano gradivo 

ocenjevale kot pomemben vir informacij pri razumevanju DS. Pri tem pa je večina mater 
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navedla, da niso prejele dovolj tiskanega gradiva (M=2,7). Na spletni strani društva DDSS 

je dostopna zloženka, ki staršem lahko nudi prve informacije o DS (Mills, Žerdin, Žerdin, 

Bailey, 2013). Zloženka vsebuje veliko informacij, ki se navezujejo na nego, dojenje 

otroka z DS, kot tudi ostale, splošne informacije o DS ter seznam priporočene literature. 

Zloženka je primerno gradivo za starše. Vprašanje pa se pojavlja, ali je dostopna 

porodnišnicam in bolnišnicam in ali jim je na voljo, za predajo materi staršem ob rojstvu 

otroka.  

Rezultati nakazujejo, da je v Sloveniji možnosti za izboljšanje procesa in načina podajanja 

diagnoze DS otroka še veliko. Raziskave ugotavljajo, da lahko s pravilnim pristopom k 

podajanju diagnoze DS otroka vplivamo na izkušnjo matere (Skotko, 2005a, b, c; Skotko, 

Kishnani, Capone, 2009; Skotko, Capone, Kishnani, 2009). Z upoštevanjem priporočil 

zbranih v literaturi, lahko materi/staršem omogočimo, da se ob prejemu novice o diagnozi 

DS lažje sooča z dano situacijo.  

Menimo, da je v Sloveniji potrebno poskrbeti za še večje ozaveščanje o obstoju priporočil 

o podajanju diagnoze DS otroka materam v prenatalnem in postnatalnem obdobju otroka 

med zdravstvenimi in drugimi delavci, ki z materami in otroki z DS prihajajo v stik v tem 

obdobju. S tem bomo lahko vplivali, da bodo prve izkušnje bodočih mater o otroku z DS 

bolj pozitivne. Materam/staršem pa lahko tako omogočimo, da bodo opremljeni s 

koristnejšimi in optimalnimi informacijami in bolj pozitivno izkušnjo stopijo na pot 

starševstva. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi lahko v okviru zgodnje obravnave sodelujemo z 

zdravstvenimi in drugimi strokovnimi delavci v procesu podajanja diagnoze DS otroka 

materam/staršem. Pomagamo lahko pri soustvrjanju »protokola« podajanja diagnoze DS 

otroka materam/staršem. Zdravnikom in drugim strokovnim delavcem lahko nudimo 

potrebne aktualne informacije o DS, ki so pomembne pri podajanju diagnoze DS otroka 

in nudenju prvih informacij ter podpore družini. Takšno znanje pozitivno vpliva tako na 

izkušnjo matere, kot tudi na izkušnjo zdravstvenih delavcev, ki se s komunikacijo 

diagnoze DS otroka srečujejo. Znanje lahko zdravstvenega in drugega strokovnega 

delavca opolnomoči in opremi, da lahko bolj občutljivo, strokovno in korektno pristopa k 

materi/staršem.  
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VI PRILOGE 

Priloga 1: Tabela rezultatov Spearmanovega koeficienta korelacije. 

  Q8a Q8b Q8c Q8d Q8e Q8f Q8g Q8h Q8i Q8j Q8k Q8l   

Q8a 
  0,267* 0,027 

0.374*

* 
-

0,018 
0,014 0,001 

-
0.252* 

-
0.331** 

-
0,004 

0.465** 
0.218

*   

Q8b 
0.267*   0,062 

0.861*

* 
-

0,086 
0.236

* 
0,016 -0,148 -0,123 

-
0,044 

0,270* 0,059 
  

Q8c 
0,027 0,062   0,102 

0.870*

* 
0,149 0.44** 0,094 0,057 0,020 0,073 0,141 

  

Q8d 
0,374** 0,861** 0,102   

-
0,003 

0.239
* 

-
0,069 

-0,123 -0,137 0,010 0.289** 0,070 
  

Q8e 
-0,018 -0,086 0.870** 

-
0,003 

  
0.209

* 
0.318*

* 
0,167 0,104 

-
0,008 

0,028 0,090 
  

Q8f 0,014 0.236* 0,149 0.239* 0,209   0.224* 0,061 0,102 0.183 0,135 0,001 
  

Q8g 
0,001 0,016 0.,344** 

-
0,069 

0.318*

* 
0.224

* 
  0,102 0.186 

-
0,012 

0,078 0,016 
  

Q8h 
-0.252** -0,148 0,094 

-
0,123 

0,167 0,061 0,102   0.757** 0,149 
-

0.379** 
0,103 

  

Q8i 
-0.331* -0,123 0,057 

-
0,137 

0,104 0,102 0,187 0.757**   0,133 
-

0.385** 
0,021 

  

Q8j 
-0,004 -0,044 0,020 0,010 

-
0,008 

0,184 
-

0,012 
0,149 0,133   -0,133 0,028 

  

Q8k 
0.465** 0.,270* 0,073 

0.289*

* 
0,028 0,135 0,078 

-
0.379** 

-
0.385** 

-
0,133 

  0,025 
  

Q8l 0.218* 0,059 0,141 0,070 0,090 0,001 0,016 0,103 0,021 0,028 0,025   
  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Statistično značilna korelacija (p = 0,05)          
** Statistično značilna korelacija (p = 
0,01)            
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Priloga 2: Vprašalnik »Sporočanje diagnoze DS otroka materam« Skotka (2005) 

 
SPLOŠNE INFORMACIJE 

Letnica rojstva vašega otroka z Downovim sindromom. _____________________________ 

Spol vašega otroka z Downovim Sindromom (obkroži)                      MOŠKI                      ŽENSKI 

Koliko ste bili stari, ko ste dobili otroka z Downovim sindromom? _______________________ 

Kdaj po rojstvu otroka so vam sporočili diagnozo Downovega sindroma? 

a. 0-1 dan po rojstvu 

b. 2-7 dni po rojstvu 

c. Več kot 7 dni po rojstvu otroka 

Kdo vam je prvi sporočil sum n diagnozo Downovega sindroma otroka? 

a. Pediater 

b. Porodničar 

c. Medicinska sestra/ medicinski brat 

d. Genetski svetovalec 

e. Osebni zdravnik 

f. Drugo:______________________ 

Kdo je bil navzoč, ko so vam sporočili diagnozo otroka? 

- Bila sem sama 

- Partner 

- Vaši starši 

- Starši partnerja 

- Prijatelji 

- Ostale osebe v bolniški sobi 

- Drugo: ___________________________ 

ČE STE INFORMACIJE PREJELI ŠELE OB ROJSTVU OTROKA: Ali je bil ob sporočanju diagnoze v vaši 

neposredni bližini tudi vaš novorojenec? 

- DA 

- NE  
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POPORODNA ZDRAVSTVENA PODPORA  
Sledeče trditve se nanašajo na podporo, ki ste jo bili deležni takoj po rojstvu otroka z Downovim sindromom. 
Zastavljena vam bodo vprašanja o čem se je z vami pogovoril zdravnik in kako ste se na te informacije 
odzvali.  
 
(Prosimo, obkrožite številko, ki najbolj natančno odraža vaše mnenje o sledečih trditvah, pri čemet 7 pomeni 

»v celoti se strinjam«, 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 4 pomeni »neopredeljena«.) 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Neopre- 

deljena 

V celoti se 

strinjam 

Rojstvo mojega otroka z Downovim sindromom je bila 

pozitivna izkušnja. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik me je seznanil s pozitivnimi lastnostmi otrok z 

Downovim sindromom. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik me je seznanil z negativnimi lastnostmi otrok z 

Downovim Sindromom.  

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravik je poudaril pozitivne vidike Downovega 

sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik je poudaril negativne vidike Downovega 

sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik mi je priskrbel dovolj telefonskih številk staršev 

otrok z Downovim sindromom.  

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik me je pomiloval. 1 2 3 4 5 6 7 

Ko sem izvedela, da ima moj otrok Downov sindrom sem 

občutila strah. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ko sem izvedela, da ima moj otrok Downov sindrom, 

sem občutila skrb. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ko sem izvedela da ima moj otrok Downov sindrom sem 

se soočala s samomorilnimi mislimi. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ko sem izvedela da ima moj otrok Downov sindrom, sem 

se počutila pozitivno. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ko sem izvedela da ima moj otrok Downov sindrom, 

nisem imela nikakršnega predznanja o tem genetskem 

stanju. 

1 2 3 4 5 6 7 
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TISKANO GRADIVO O DOWNOVEM SINDROMU 
Sledeče trditve se nanašajo na tiskano gradivo, ki ste ga prejeli ob rojstvu otroka z Downovim sidromom.  

Če niste prejeli nobenega tiskanega gradiva ta del preskočite in nadaljujte z naslednjim sklopom 

vprašanj NA STRNI 4. 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Neopre- 

deljena 

V celoti se 

strinjam 

Zdravnik mi je priskrbel dovolj relavantnega tiskanega 

gradiva o Downovem sindromu.  

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika je 

poudarjalo pozitivne vidike Downovega sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika je 

poudarjalo negativne vidike Downovega sindroma.  

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo ki sem ga prejela od zdravnika je v 

enaki meri poudarjalo pozitivne in negativne vidike 

Downovega sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo je bilo uporabno pri razumevanju 

Downovega sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo je bilo lahko berljivo in razumljivo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

  



Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju 

 
 

PRENATALNA DIAGNOSTIKA 
Sledeče trditve se navezujejo na podporo, ki ste jo prejeli v obdobju med postavitvijo diagnoze Downovega 

sindroma in rojstvom vašega otoka. Zastavljena vam bodo vprašanja o čem se je z vami pogovoril zdravnik 

in kako ste se na te informacije odzvali.  

 

Ali ste opravljali prenatalne diagnostične teste?    DA      NE 

Ali so rezulatati testov pokazali sum ali diagnozo Downovega sindroma vašega otroka?   DA    NE 

Če prenatalna diagnostika ni bila izvedena nadaljujte na strani: 10 (Torej, če ste za diagnozo 
Downovga sindroma vašega otroka izvedeli tik ob rojstvu ali po rojstvu otroka, lahko ta sklop vprašanj 
izpustite) 

Če je bila prenatalna diagnostika izvedena, prosim nadaljujte z odgovarjanjem na tej in naslednji 
strani.  

 

(Prosimo, obkrožite številko, ki najbolj natančno odraža vaše mnenje o sledečih trditvah, pri čemet 7 pomeni 

»v celoti se strinjam«, 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 4 pomeni »neopredeljena«.) 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Neopre- 

deljena 

V celoti se 

strinjam 

Zdravnik me je podpiral pri moji odločitvi, da 

nadaljujem svojo nosečnost.  

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik je poskusil spremeniti mojo odločitev, da 

nadaljujem svojo nosečnost. 

1 2 3 4 5 6 7 

Prenatalna zdravstvena podpora, ki sem jo prejela po 

odločitvi, da nadaljujem nosečnost, je bila še posebej 

dobra. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po tem ko sem se odločila nadaljevati svojo nosečnost, 

je bilo najti ustrezno prenatalno oskrbo resen problem. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po tem, ko sem se odločila nadaljevati svojo 

nosečnost, mi je zdravnik svetoval kako najbolje 

vzgajati otroka z Downovim sindromom.  

1 2 3 4 5 6 7 
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TISKANO GRADIVO O DOWNOVEM SINDROMU 
Zastavljena vam bodo vprašanja o knjigah, zloženkah, revijah ali izročkih o Downovem sindromu, ki ste jih 

prejeli od vašega zdravnika pred rojstvom otroka z Downovim sindromom.  

Če od zdravnika ali genetskega svetovalca med nosečnostjo niste prejeli nikakršnega tiskanega 

gradiva, prosimo da nadaljujete z vprašanjem št. 2 na tej strani. 

(Prosimo, obkrožite številko, ki najbolj natančno odraža vaše mnenje o sledečih trditvah, pri čemet 7 pomeni 

»v celoti se strinjam«, 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 4 pomeni »neopredeljena«.) 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Neopre- 

deljena 

V celoti se 

strinjam 

Tiskano gradivo ki sem ga prejela od zdravnika je v 

enaki meri obravnavalo pozitivne in negativne vidike 

Downovega sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika je 

poudarjalo negativne vidike Downovega sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnika je 

poudarjalo pozitivne vidike Downovega sindroma.  

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo je bilo uporabno pri razumevanju 

Downovega sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo me je opogumilo k nadaljevanju svoje 

nosečnosti.. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo, ki sem ga prejela ma je opogumljalo 

k prekinitvi nosečnosti. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo, ki sem ga prejela, mi je bilo všeč. 1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo je bilo lahko berljivo in razumljivo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Katero tiskano gradivo o Downovem sindromu vam je bilo dano? 

 

 

2. Katere oblike tiskanega gradiva, si želite, da bi prejeli, pa jih niste – po prejetju razultatov trojnega 

hormonskega testa ali amniocinteze. 
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<<PROSIM, NADALJUJTE NA NASLEDNJI STRANI>> 
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TROJNI, DVOJNI ALI ČETVERNI HORMONSKI TEST 
Zastavljena vam bodo vprašanja o čem v zvezi s trojnim, dvojnim ali četvernim hormonskim testom se je z 

vami pogovoril zdravnik in kako ste se na te informacije odzvali. 

["Trojni hormonski test" je test, ki se po navadi izvede med 16. in 18. tednom nosečnosti z namenom 

ugotavljanja povišane koncentracije biokemičnih indikatorjev Downovega sindroma. Podobno je pri 

četvernem hormonskem testu, kjer v krvni nosečnice določi vrednost štirih hormonov, na podlagi katerih 

določijo individualno tveganje za Downov sindrom ploda. Pri dvojnem ali sestavljenem hormonskem testu, 

se pri opravljanju nuhalne svetline odvzame nekaj krvi nosečnice, v kateri se določi vrednost dveh 

hormonov.  

Ali ste opravljali test, ki je pokazal povišano tveganje za otroka z Downovim sindromom? (obkrožite)       DA            

NE    

Če ste odgovorili z »DA«, prosimo nadaljujte na tej strani. 

Če ste odgovorili z »NE«, prosimo nadaljujte na naslednji strani. 

(Prosimo, obkrožite številko, ki najbolj natančno odraža vaše mnenje o sledečih trditvah, pri čemet 7 pomeni 

»v celoti se strinjam«, 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 4 pomeni »neopredeljena«.) 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Neopre- 

deljena 

V celoti se 

strinjam 

Pred hormonskim testom sem že imela dobro predstavo 

o tem, kaj je Downov sindrom.  

1 2 3 4 5 6 7 

Pred prejetjem rezultatov hormonskega testa mi je 

zdravnik razložil, kaj je Downov sindrom. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov hormonskega testa mi je zdravnik 

razložil, kaj je Downov sindrom. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov hormonskega testa sem čutila 

zdravnikovo spodbudo, naj prekinem nosečnost. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov hormonskega testa sem čutila 

zdravnikovo spodbudo, naj nadaljujem nosečnost. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov sem občutila strah. 
1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov testa sem občutila skrb. 
1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov testa sem se soočila s 

samomorilskimi milimi. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov testa sem se počutila pozitivno. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Po prejetju rezultatov testa mi je zdravnik priskrbel dovolj 

relavantnega tiskanega gradiva o Downovem sindromu. 

1 2 3 4 5 6 7 
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AMNIOCINTEZA/BIOPSIJA HORMONSKIH CELIC (BHC) 
Zastavljena vam bodo vprašanja o tem kako vam je zdravnik obrazložil in predstavil rezultate amniocenteze 

ter kako ste se na te informacije odzvali. (Amniocenteza je test, ki se izvaja v drugem in/ali tretjem 

trimesečju nosečnosti. Z njim se analizira plodove celice v amniotski tekočini nosečnice. Pri biopsiji 

hormonskih celic (nadalje BHC) se analizira celice posteljice. Biopsijo hormonskih celic se opravlja med 

11. in 14. tednom nosečnosti. Zagotavlja dokončno diagnozo Downovega sindroma. 

Ste opravili amniocintezo ali biopsijo hormonskih celic (BHC), da bi zaznali Downov sindrom? (obkrožite)      

DA        NE 

Če ste odgovorili z »DA«, prosimo nadaljujte na tej strani. 

Če ste odgovorili z »NE«, prosimo nadaljujte na STRANI 9. 

(Prosimo, obkrožite številko, ki najbolj natančno odraža vaše mnenje o sledečih trditvah, pri čemet 7 pomeni 

»v celoti se strinjam«, 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 4 pomeni »neopredeljena«.) 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Neopre- 

deljena 

V celoti se 

strinjam 

Amniocinteza/BHC je bila moja želja. 1 2 3 4 5 6 7 

Čutila sem, da me zdravnik spodbuja naj opravim 

amniocintezo/BHC. 

1 2 3 4 5 6 7 

Čutila sem, da zdravnik pritiska name naj opravim 

amniocintezo/BHC.  

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik mi je razložil rezultate amniocinteze/BHC na 

način, ki mi je bil razumljiv.  

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov me je zdravnik spodbujal naj 

predčasno prekinem nosečnost. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov me je zdravnik spodbujal naj 

nosečnost nadaljujem. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov testa sem občutila strah. 1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov testa sem občutila skrb.        

Po prejetju rezultatov testa sem se soočila s 

samomorilskimi milimi. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov testa sem se počutila pozitivno. 1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov amniocinteze/BHC sem že imela 

dobro predstavo o tem, kaj je Downov sindrom. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Po prejetju rezultatov amniocinteze/BHC me je zdravnik 

seznanil s pozitivnimi lastnostmi otrok z Downovim 

sindromom. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov amniocinteze/BHC me je zdravnik 

seznanil z negativnimi lastnostmi otrok z Downovim 

sindromom. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov testa mi je zdravnik zaupal svoje 

mnenje o tem, kako bi sam ravnal v moji situaciji. 

1 2 3 4 5 6 7 

Vesela sem, da mi je zdravnik zaupal svoje mnenje 

kako bi sam ravnal v moji situaciji. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov, mi je zdravnik priskrbel dovolj 

telefonskih številk staršev otrok z Downovim 

sindromom. 

1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov mi je zdravnik priskrbel dovolj 

relevantnega tiskanega gradiva o Downovem sindromu. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik je poudaril negativne vidike Downovega 

sindroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik je poudaril pozitivne vidike Downovega 

sidroma. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdravnik me je pomiloval. 1 2 3 4 5 6 7 

Po prejetju rezultatov amniocinteze/BHC sem občutila 

pritisk, da moram hitro sprejeti odločitve o nadaljevanju 

nosečnosti. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

A. Rezultate amniocinteze/BHC sem prejela osebno. 
 

DA NE 

B. Če ste bili takrat v partnerski zvezi, vam je zdravnik sporočil rezultate v 
prisotnosti obeh? 

 

DA NE 

C. Amniocintezo/BHC sem opravila zaradi rezultatov trojnega hormonskega 
testa. 

 

DA NE 

D. Amniocintezo/BHC sem opravila zaradi rezultatov ultrazvoka. 
 

DA NE 

E. Amniocintezo/BHC sem opravila zaradi svoje starosti DA NE 

 

F. Drugi razlogi zaradi katerih ste se odločili za amniocintezo ali biopsijo hormonskih celic (BHC)? 
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G. Kako bi celoten proces amniocinteze/biopsije hormonskih celic(BHC) lahko izboljšali?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<PROSIMO, NADALJUJTE NA NASLEDNI STRANI>> 
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ODLOČITEV O NADALJEVANJU NOSEČNOSTI 
(Prosimo, obkrožite številko, ki najbolj natančno odraža vaše mnenje o sledečih trditvah, pri čemet 7 pomeni 

»v celoti se strinjam«, 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 4 pomeni »neopredeljena«.) 

Sledeči faktorji so igrali pomembno vlogo pri moji odločitvi, da nadaljujem nosečnost …  

 Sploh se 

ne strinjam 

Neopre- 

deljena 

V celoti se 

strinjam 

Mnenje mojega zdravnika. 1 2 3 4 5 6 7 

Mnenje mojih staršev. 1 2 3 4 5 6 7 

Mnenje mojega moža/partnerja. 1 2 3 4 5 6 7 

Moja vera. 1 2 3 4 5 6 7 

Moj »notranji glas«. 1 2 3 4 5 6 7 

Tiskano gradivo, ki sem ga prejela od zdravnikov ali 

genetskega svetovalca.  

1 2 3 4 5 6 7 

Informacije, ki so mi jih zdravniki predali ustno. 1 2 3 4 5 6 7 

Informacije, ki mi jih je genetski svetovalec predal ustno.        

Gradivo ki sem ga našla sama.  1 2 3 4 5 6 7 

Mnenje mojih prijateljev. 1 2 3 4 5 6 7 

Pogovor z drugimi starši otrok z  Downov sindrom. 1 2 3 4 5 6 7 

Srečanje z osebo z Downovim sindromom. 1 2 3 4 5 6 7 

Opazovanje otrok z Downovim sindromom na televiziji, v 

filmih, v medijih. 

1 2 3 4 5 6 7 

To je bil edini otrok, ki sem ga nameravala imeti. 1 2 3 4 5 6 7 

Splav mi ni bil ponujen ali dovoljen. 1 2 3 4 5 6 7 

Pozitivne podobe in zgodbe oseb z Downovim 

sindromom v tiskanem gradivu. 

1 2 3 4 5 6 7 

Pozitivni vidiki Downovega sindroma, ki jih je poudarjal 

moj zdravnik. 

1 2 3 4 5 6 7 

V sorodu sem z osebo z Downovim sindromom. 1 2 3 4 5 6 7 

Mnenje genetskega svetovalca. 1 2 3 4 5 6 7 

Drugo_______________________________ 1 2 3 4 5 6 7 
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Vaši odgovori na sledeča vprašanja so pomembni. Prosimo, da ste pri odgovorih temeljiti. 
 

1. S čim, če sploh, so vas zdravniki, genetski svetovalec, medicinske sestre in ostalo 
medicinsko osebje razjezili/razočarali/vznemirili? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. S čim, če sploh, so vam zdravniki, genetski svetovalec, medicinske sestre in ostalo 
medicinsko osebje najbolj pomagali? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ODGOVORITE SAMO, ČE STE ZA DIAGNOZO OTROKA IZVEDELI ŽE PRED ROJSTVOM. 
Če vam je bila nudena prenatalna nega, kako bi ta lahko bila boljša? Prosimo, da naštejete 
predloge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju 

 
 

Prosimo, da v spodnje polje opišete ali naštejete karkoli povezanega z vašo prenatalno nego, 
nosečnostjo in/ali poporodno nego (skrbjo za vas in otroka), kar se vam zdi pomembno, v 

pozitivnem ali negativnem smislu. Obstajajo kakšni dogodki ali zgodbe, ki bi si jih želeli deliti? 
 


