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POVZETEK 

Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako se vzgojiteljica in njena pomočnica prilagajata 

otroku, ki je zbolel za astmo. 

Za namen diplomskega dela je bilo izvedenih več intervjujev z vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice, ki so v svoji skupini že imele astmatika. Na ta način so bili pridobljeni podatki o 

tem, kako se strokovne delavke prilagajo otroku, ki je zbolel za astmo. Odgovori intervjuvank 

kažejo na to, da je sodelovanje strokovnih delavk z astmatiki izredno pomembno za uspešno 

doseganje zastavljenih ciljev. Tako kot za vse druge otroke s posebnimi potrebami je treba tudi 

za astmatike prilagoditi delovni in učni proces. Še posebej je to pomembno v vrtcu, na začetku 

otrokove poti do socialne vključenosti v okolje. Prilagoditve za astmatike so pomembne na 

različnih področjih, vendar literatura navaja predvsem časovne in prostorske prilagoditve ter 

prilagoditve glede izvajanja dejavnosti. 

 

Ključne besede: dolgotrajno bolni otroci, časovne in prostorske prilagoditve za astmatike. 
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SUMMARY 

The main objective of this thesis was to establish which accommodations and services are being 

applied by school teachers and their assistants to ensure an appropriate assistance to children 

suffering from asthma. 

To achieve this objective, there were undertaken several interviews with nursery school 

teachers and their assistants that already had a child with asthma in their group. The data 

acquired with this method provided the information about the ways in which the education staff 

adjusted to students with asthma. The responses of the interviewees have shown that the 

cooperation between education staff and asthmatics is of great importance for a successful 

achievement of intended objectives. The work and study processes have to be adjusted for 

asthmatics as well as for other children with disabilities. This is especially important in nursery 

school, at an early stage of a child’s socialisation. Accommodations for asthmatics are 

necessary in various areas; in the literature, however, various authors mainly mention the 

temporal and spatial accommodations, and the accommodations regarding the activity 

implementation. 

 

Key words: children with long-term illnesses, temporal and spatial accommodations for 

asthmatics. 
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1 UVOD 

V vsakodnevnem življenju in tudi v različnih vzgojno-izobraževalnih zavodih so med nami 

številni otroci, ki se na neki način razlikujejo oziroma odstopajo od drugih otrok – lahko glede 

na zunanjost ali na psihične oziroma telesne sposobnosti. To so tako imenovani otroci s 

posebnimi potrebami. Pojem »otroci s posebnimi potrebami« (v nadaljevanju OPP) zajema 

določene kategorije otrok, ki so razporejeni v naslednje skupine (Žerovnik, 2004): 

 otroci s primanjkljaji na posameznem področju učenja; 

 dolgotrajno bolni otroci; 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju (lažje, zmerno in težko duševno prizadeti); 

 otroci z motnjami vedenja in osebnosti; 

 otroci z motnjami sluha (gluhi in naglušni); 

 otroci z motnjami vida (slepi in slabovidni); 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; 

 gibalno ovirani otroci. 

Znotraj posamezne skupine otrok ne obstajata dve, ki bi si bili popolnoma enaki. Vsak otrok 

je osebnost zase, različne so tudi njihove vzgojne in izobraževalne potrebe. Zakonodaja 

poudarja cilj in načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki s posebnimi 

potrebami (Buzeti, 2010). 

V nadaljevanju sta natančneje opredeljena pojem »dolgotrajno bolni otroci« in delo z otroki, 

ki so oboleli za astmo. 

 

1.1 KDO SO OTROCI Z DOLGOTRAJNO BOLEZNIJO? 

Vsaka bolezen, ki doleti otroka ali odraslega človeka, je neprijetna, dolgotrajna oziroma 

kronična bolezen pa še toliko bolj. Najbolj to velja za najmlajše, saj takrat odrasli razmišljajo, 

da bi namesto otrok raje zboleli oni sami. Ko bolezen doleti najmlajše, ki še ne razumejo, kaj 

se dogaja z njihovim telesom, to predstavlja za družino veliko sprememb (Juul, 2010). 

Dolgotrajno bolne otroke slovenska zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja uvršča 

med otroke s posebnimi potrebami. Skupina dolgotrajno bolnih otrok je bila tako leta 2011 

opredeljena v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP). 
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ZUOPP v skupino dolgotrajno bolnih otrok uvršča otroke, katerih bolezen ne izgine v treh 

mescih od nastanka. Bolezen lahko v določenem obdobju miruje, se izboljša ali poslabša. 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013) in Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2014) opredelita dolgotrajno bolne otroke kot otroke z naslednjim 

boleznimi: kardiološkimi, endokrinološkimi, gastroenteorološkimi, alergološkimi, 

revmatološkimi, nefrološkimi, pulmološkimi, onkološkimi, hematološkimi, dermatološkimi, 

psihiatričnimi in nevrološkimi boleznimi (npr. epilepsija) ter avtoimunimi motnjami in 

motnjami prehranjevanja. 

Žagar (2012) med dolgotrajno bolne otroke oziroma otroke s kroničnimi boleznimi uvršča 

otroke, ki so zboleli za sladkorno boleznijo, dermatološkimi boleznimi, astmo, revmo, 

imunsko pomanjkljivostjo, Crohnovo boleznijo, ulceroznim kolitisom, dokončno odpovedjo 

ledvic, rakom, anoreksijo in psihozo, ter otroke z nezgodno možgansko poškodbo. 

Otroka je mogoče opredeliti kot dolgotrajno bolnega, če mu je diagnozo postavil zdravnik 

specialist za določeno področje (Kriteriji, 2014). Ko otroku postavijo diagnozo ene od hudih 

bolezni, se njegovo življenje povsem spremeni, seveda pa je od vsakega otroka odvisno, kako 

se odziva na bolezen (Bečan, 2012). Za otroka, ki je zbolel za hudo boleznijo, lahko le-ta 

predstavlja travmatski dogodek. Bolezen lahko otroku povzroča grozo, stres, trpljenje. 

Bolezenska stanja imajo posreden vpliv na vzgojo in izobraževanje, saj imajo otroci 

posledično šibko psihofizično kondicijo, zato so omejeni pri aktivnosti, pogosto pa so zaradi 

zdravljenja oziroma poslabšanja stanja odstotni za daljši ali krajši čas. Pri vzgoji in 

izobraževanju jim je treba pravilno odmeriti obremenitev, saj se jim z vmesnimi odmori lahko 

omogoči, da aktivno sodelujejo pri dejavnostih (Opara, 2005). 

Svet bolnih otrok zaznamujejo pregledi, dolgotrajna zdravljenja, možna poslabšanja in s tem 

povezane hospitacije ter številne omejitve (Bečan, 2012). 

Pri bolnih otrocih mora biti upoštevana časovna prilagoditev, da bodo otroci lahko sledili 

izobraževanju. Sicer pa ti otroci ne potrebujejo drugih prilagoditev, če niso prisotne še druge 

motnje (Opara, 2005). 

Posebnosti in značilnosti dolgotrajno bolnih otrok so odvisne od posamezne bolezni, vendar 

imata lahko istočasno dva posameznika z enako diagnozo povsem drugačne sposobnosti. Ob 
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tem se morajo vsi strokovni delavci zavedati, da so dolgotrajno bolni otroci lahko nadarjeni 

in nadpovprečno inteligentni. 

Pravice in smernice za delo z dolgotrajno bolnimi otroki so določene v Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 

(2014) in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). V pomoč sta tudi 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013) in Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami 

(2013) ter Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek, 2011). 

V ZUOPP (2011) so naštete skupine otrok s posebnimi potrebami ter načela in cilji pri njihovi 

vzgoji in izobraževanju. Zakon loči programe dela v predšolskem in šolskem obdobju. Našteti 

so programi, v katere se lahko vpišejo ti otroci. ZUOPP poudarja, da otroci z določenimi 

primanjkljaji ali ovirami oziroma motnjami pridobijo izobrazbeni standard, ki je enakovreden 

osnovnošolskemu in poklicnemu programu. Kadar gre za večjo motnjo, pa se otroke sprejme 

v izobraževalne programe z nižjim izobrazbenim standardom ali s prilagojenim programom. 

ZUOPP opredeljuje tudi področje dodatne strokovne pomoči in načine izvajanja dodatne 

strokovne pomoči (kot so, na primer, premagovanje motenj in ovir, učna pomoč ali 

svetovanje). 

Predšolskemu otroku s posebnimi potrebami je dodeljeno svetovanje oziroma strokovna 

pomoč, in sicer le dve uri na mesec, preden otrok dobi odločbo. ZUOPP (2011) določa, da se 

dolgotrajno bolnim otrokom lahko dodeli začasnega spremljevalca. V prilagojenih programih 

za predšolske otroke se tem otrokom lahko prilagodi organizacijo in vsebino ter načela 

izvajanja dejavnosti. ZUOPP (2011) predpisuje tudi, kdo so lahko izvajalci vzgojno-

izobraževalnega dela z otroki s posebnimi potrebami; našteti so javni vrtci, socialnovarstveni 

zavodi in javni vrtci z razvojnimi oddelki. 

Dolgotrajno bolni otrok dobi začasnega spremljevalca, ko (Kriteriji, 2014): 

 ima posebne zdravstvene potrebe in jih ne more sam zadovoljiti (npr. otroci s stomami 

prebavil in dihal; otroci z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo od vrtca do konca 

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja; otroci z urinskim katetri); 

 potrebuje fizično pomoč (npr. otroci s prirojenimi srčnimi okvarami, pri katerih 

operativno zdravljenje ni mogoče; otroci s kardiomiopatijami in pljučno arterijsko 

hipertenzijo; otroci s težjimi motnjami strjevanja krvi); 

 v izjemnih primerih tako utemelji in presodi zdravnik ustrezne subspecialnosti. 
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Začasni spremljevalec ne more biti kdorkoli, temveč mora v ustrezni zdravstveni ustanovi 

pridobiti ustrezna dodatna znanja za izvajanje pomoči pri potrebnih postopkih in ukrepih, ki 

so nujni za zagotavljanje otrokovih posebnih zdravstvenih potreb (Kriteriji, 2014). 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) 

določa obseg, način in pogoje za izvajanje dodatne strokovne in fizične pomoči otrokom in 

mladostnikom. Dodatna strokovna pomoč vključuje dejavnosti za premagovanje ovir, 

primanjkljajev oziroma motenj in učno pomoč, ki se izvaja ločeno od drugih (individualno) 

ali občasno v posebni skupini. Dolgotrajno bolnim otrokom, ki so usmerjeni v izobraževalne 

ustanove s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se dodeli največ pet ur 

dodatne strokovne pomoči. Izvajajo jo strokovni delavci, ki izpolnjujejo vse predpisane 

pogoje, v času otrokovega bivanja v vrtcu. 

Otroci s posebnimi potrebami so obravnavani tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 

RS (Krek, 2011). V knjigi je opisana zgodovina dela z otroki s primanjkljaji. Zapisano je tudi, 

da je ZUOPP uvedel termin »otroci s posebnimi potrebami« in omenjeni skupini dodal še 

otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter dolgotrajno bolne otroke. Ta zakon 

je poskrbel za inkluzivno šolanje vseh skupin otrok s posebnimi potrebami in dodal večji izbor 

vzgojno-izobraževalnih programov. 

 

1.2 SPREJEMANJE OTROKA S STRANI VRSTNIKOV 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike omogoča razvoj njihovih 

sposobnosti, hkrati pa tudi sprejemanje in priznavanje drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo 

vse življenje. S tem je tako otrokom s posebnimi potrebami kot tudi drugim otrokom in 

odraslim dana možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in 

vrednega posameznika (Krek, 2011). 

Vrstniki se ob otroku s posebnimi potrebami naučijo razvijati strpnost. Celotna skupina mora 

vedeti, katero bolezen ima otrok in kako mu lahko pomagajo. Nekateri otroci so zaradi bolezni 

videti »drugačni« od drugih, so pogosto manj priljubljeni in redko izbrani za prijatelje. 

Strokovni delavci v vrtcu tega ne smejo dopustiti, saj lahko to negativno vpliva na razvoj 

otrokove samopodobe. Naloga vzgojiteljice je, da prepreči tako ravnanje (Miller, 2000). 

Pomembno je tudi, da se razvija inkluzija. To je dvosmerni proces, kjer se okolje prilagodi 

posamezniku in obratno. Inkluzija omogoča posamezniku, da sodeluje po svojih zmožnosti v 

različnih dejavnostih. Inkluzija je predvsem odvisna od stališč vsakega posameznika in 
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celotne družbe do vključevanja različnih skupin otrok. Ključni dejavniki, ki so potrebni za 

uspešnost inkluzije, so starši, učitelji, skupnost in šolske oblasti. Inkluzijo lahko torej 

opredelimo kot proces zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših pogojev za vzgojo in 

izobraževanje ter razvoj otrok s posebnimi potrebami v družbi vrstnikov (Sardoč, 2006). 

Večina otrok v mlajših letih sprejema vzorce vedenja od svojih vzornikov, staršev in učiteljev. 

Če se starši ali vzgojiteljice že zgodaj začnejo pogovarjati z otrokom o drugačnih osebah, jih 

opozarjajo na njih v domačem okolju in jim razložijo njihove težave, bo ta otrok pozneje lažje 

sprejel vrstnika s posebnimi potrebami. 

 

1.3 PRILAGAJANJE DOLGOTRAJNO BOLNIM OTROKOM 

Otroci z dolgotrajno boleznijo, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni zavod, so lahko 

vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojeni 

program. V kateri program bodo vključeni, je odvisno od njihovih potreb in bolezni, ne glede 

na to pa morajo dobiti individualiziran program (v nadaljevanju IP). Vsebina IP je odvisna od 

stopnje in potrebe otroka. 

Opara (2005) meni, da dolgotrajno bolni otroci ne potrebujejo posebnih didaktičnih 

pripomočkov. 

Prilagoditve so pomembne na različnih področjih. Kurikul (1999) predvsem navaja časovne 

in prostorske prilagoditve ter prilagoditve, vezane na izvajanje dejavnosti. 

 

1.3.1 ČASOVNE PRILAGODITVE 

Pri načrtovanju časovnih prilagoditev je treba upoštevati otrokovo bolezen, ki največkrat 

zavira tempo njegovega dela, udejstvovanja in igre. Za dolgotrajno bolnega otroka je treba 

strokovno premisliti in načrtovati morebitne časovne prilagoditve za različne dejavnosti v 

okviru življenja in dela v vrtcu ter jih tudi uresničevati (Dopolnitev, 2017). 

Upoštevati je treba tudi to, da je zaradi bolezni in načinov zdravljenja ta otrok lahko pogosto 

odsoten (npr. kontrolni pregledi, bivanje v bolnišnici), zato je treba te odsotnosti upoštevati 

pri načrtovanju, izvajanju in prilagajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Lahko se tudi zgodi, 

da otrok takoj po daljši odsotnosti (npr. bivanju v bolnišnici) še ni zmožen preživeti celotnega 

dneva v vrtcu, zato mu mora biti omogočeno postopno obiskovanje vrtca (Dopolnitev, 2017). 
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Nekaterim otrokom, ki jim je dolgotrajna bolezen povzročila tudi gibalno oviranost, je treba 

bivanje v vrtcu organizirati tako, da jim njihove težave ne bodo preprečevale aktivnega 

sodelovanja pri vseh dejavnostih v vrtcu in izven njega (npr. sprehodih po okolici). Pri tem je 

treba premisliti in upoštevati tudi to, ali bo otrok zmogel prehoditi neko pot, koliko časa bo 

hodil, kdaj bo vmes potreboval počitek, kdaj mu bo treba dati zdravila (Dopolnitev, 2017). 

Otrok mora imeti čas, da opravi čim več stvari samostojno, kar velikokrat zahteva časovno 

prilagoditev pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti. Otrok mora imeti možnost, da lahko 

dejavnost, ki jo je prekinil, nadaljuje pozneje (Dopolnitev, 2017). 

 

1.3.2 PROSTORSKE PRILAGODITVE 

Dolgotrajno bolnemu otroku je treba zagotoviti varen in ustrezen dostop do vrtca oziroma do 

igralnice. Če otrok zaradi poteka dejavnosti ali narave bolezni potrebuje večkratni počitek ali 

umik v zasebnost, mu je treba urediti prostor v igralnici tako, da mu vse to omogoča. Prostor 

v igralnici in način dela je treba prilagoditi tako, da otroku zagotavlja določeno intimo, varnost 

in ohranjanje pozitivne samopodobe (npr. zaradi umivanja, previjanja) (Dopolnitev, 2017). 

V skupini z dolgotrajnim bolnikom je pomembno, da so na vidnem mestu napisani pomembni 

oziroma posebni ukrepi in usmeritve v zvezi z otrokom, njegovim zdravstvenim stanjem ter 

možnim preventivnim ravnanjem za vse druge strokovne delavce, ki bi morebiti nadomeščali 

strokovne delavke v skupini (Dopolnitev, 2017). 

Zaradi značilnosti otrokove dolgotrajne bolezni in s tem morda povezane večje možnosti 

okužbe v vrtcu lahko pride do poslabšanja bolezenskega stanja pri otroku. Zato sta pomembna 

preventivno delovanje in primeren način zagotavljanja ustreznih preventivnih pogojev (npr. 

pogostejše razkuževanje igralnih pripomočkov in igrač). Zaradi tega ter z vidika zagotavljanja 

ustrezne organizacije prostora, uporabe igrač in sredstev mora biti izmenjava informacij o 

otrokovem stanju, potrebah in možni preventivi s starši pogostejša (Dopolnitev, 2017). 

 

1.3.3 PRILAGODITVE IZVAJANJA DEJAVNOSTI PO KURIKULUMU 

Vsak dolgotrajno bolni otrok se lahko vključi v vse dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu, v okviru 

svojih zmožnosti in z ustreznimi prilagoditvami. Vzgojiteljica in njena pomočnica morata pri 

tem misliti na otrokovo zdravje in na to, kako bosta lahko obvladovali in vodili otrokovo 

bolezen (Dopolnitev, 2017). 
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Strokovni delavci morajo upoštevati otrokove interese in sposobnosti ter zmožnosti za 

sodelovanje. Pomembno je, da so vrstniki seznanjeni z njegovo boleznijo, poleg tega pa se je 

treba dogovoriti o oblikah in načinih pomoči, da mu lahko pomagajo (Dopolnitev, 2017). 

 

1.4 OTROCI, OBOLELI ZA ASTMO 

Astma je ena izmed najpogostejših dolgotrajnih oziroma kroničnih bolezni, ki se lahko pojavi 

pri otrocih že v prvih letih življenja. Gre za kronično vnetno bolezen dihal, ki prizadene pljuča 

v celoti in dihalne poti (Žagar, 2012). Otroci z astmo kašljajo, piskajo, imajo občutek stiskanja 

v prsih in kratko sapo. 

Svetovna zdravstvena organizacija označuje astmo kot najpogostejšo kronično bolezen otrok. 

V svetu za astmo boleha okoli 235 milijonov ljudi, število obolelih pa hitro narašča 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/). 

Maček (2001) prav tako navaja, da je astma kronična bolezen dihalnih poti, ki se razvije že v 

otroštvu – 80 % bolnikov ima prve težave z astmo že pred šestim letom starosti.  

Plevnik (2010) pa trdi, da »do 80 odstotkov otrok z astmo dobi znake bolezni pred petim 

letom starosti. V tem starostnem obdobju nimamo na voljo natančnejših diagnostičnih 

preiskav, s katerimi bi lahko z veliko gotovostjo potrdili, da ima otrok astmo (merjenje hitrosti 

pljučnih pretokov, spirometrija), ker pri njihovem izvajanju še ne zna sodelovati« (Plevnik, 

2010). 

Oba avtorja (Maček, 2001; Plevnik, 2010) torej potrjujeta, da astma prizadene že predšolske 

otroke, medtem ko Plevnik izpostavi tudi problem zapoznele obravnave astmatičnih otrok 

zaradi nezmožnosti sodelovanja pri le-teh. 

Diagnozo astme je treba postaviti čim prej, saj pravočasna uvedba protivnetnega zdravljenja 

izboljša kakovost otrokovega življenja, zmanjša možnost poslabšanja bolezni in omogoči 

normalno rast pljučne funkcije. 

Vzroki za nastanek astme še niso znani. Najpogostejši sprožilci astmatičnega napada so 

alergeni, kot so pršica, plesni, pelodi, živalska dlaka, cvetni prah dreves, trav in zelišč. Napad 

lahko izzovejo tudi dražljivci, kot so hladen zrak in nekatera zdravila. Pogosti dejavniki za 

napad astme so razne virusne in bakterijske okužbe dihal ter telesni napor (Žagar, 2012).  
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Astma ima različne negativne vplive na otroka. Otrok zaradi te bolezni pogosto manjka v 

vrtcu, ker se mu stanje lahko hitro poslabša. Bolezen otroku preprečuje življenje, ki ga je imel 

pred boleznijo (npr. ne prenese nenadnih fizičnih naporov, lahko je nerazpoložen). Ti otroci 

zato potrebujejo prilagoditve. 

Za večino bolnikov to pomeni dolgotrajno vsakodnevno zdravljenje s protivnetnimi zdravili, 

ki delujejo le, dokler jih jemljemo. Za nadzor bolezni obstajata le dve vrsti zdravil, in sicer za 

dolgotrajno zdravljenje (predvsem protivnetna zdravila) in za hitro lajšanje simptomov ob 

poslabšanju (kratkodelujoči bronhodilatatorji). Zdravila za zdravljenje astme so v obliki 

inhalacij (Maček, 1991). 

Otroci z astmo imajo bolezenske težave, če ne jemljejo protivnetnih zdravil vsak dan. Večina 

zdravil za astmo je v obliki inhalacij, zato delujejo, če jih otrok pravilno vdihne (Maček, 

2006). 

Zdravila, ki jih otroci vdihnejo, pridejo neposredno na mesto delovanja, zato delujejo hitreje 

in učinkovito. Najbolj razširjen način je vdihovanje iz pršilnika. Ker majhni otroci tega še ne 

zmorejo, sprožimo pršilnik v poseben podaljšek, v katerem ostane zdravilo razpršeno dovolj 

časa, da ga otrok lahko vdihne. Otrokovo telo dobi le toliko zdravila, kot ga je vdihnil, 

preostanek ostane v podaljšku (Maček, 2006). 

Astmatični otroci morajo redno hoditi na kontrole k zdravniku, saj pediater preverja delovanje 

zdravila in lahko določi nižji ali višji odmerek protivnetnega zdravila (Maček, 2006). 

 

1.4.1 PRILAGODITVE DELA PRI OTROKU Z ASTMO 

Trdan (2013) pravi: »Otrok z astmo naj bo gibalno dejaven. Pri pravilno zdravljeni in dobro 

urejeni astmi je otrok normalno sposoben za delo, šport in druge aktivnosti. Redno gibanje 

povečuje splošno zmogljivost in izboljšuje telesno pripravljenost.« 

Vzgojitelji morajo pri načrtovanju gibalne dejavnosti upoštevati otrokove zmožnosti, 

predvsem pa zdravstveno stanje (Battelino et all, 2011). 

Vzgojitelji morajo za astmatike prilagoditi gibalno dejavnost (Diklić, 2013): 

 Ogrevanje pri otrocih mora trajati vsaj 10 minut. 

 Najprej se izvajajo lažje vaje, nato se prehaja na težje. 

 Gibalno vadbo je treba prilagoditi tako, da težjim vajam sledi obdobje mirovanja ali 

lažje vaje. 
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 Tek je lahko naporen za otroke z astmo, zato jim je treba to telesno aktivnost 

prilagoditi. Najbolje je, da otrok kombinirano hodi in teče. 

 Med izvajanjem gibalne dejavnosti se morajo izvajati tudi vaje za astmatike (dihalne 

vaje). 

 Če se stanje otroka med izvajanjem dejavnosti poslabša, ga je treba preusmeriti v 

drugo dejavnost, pri kateri je manj napora. 

 Otroku je treba med gibanjem omogočiti premore, da se spočije, izdiha in popije vodo. 

Drugih prilagoditev ti otroci ne potrebujejo. 
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2 CILJ NALOGE 

Cilj naloge je analiza prilagajanja vzgojnega dela otrokom z astmo. 

 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kako se vzgojiteljice in njihove pomočnice prilagajajo otroku, ki ima astmo? 

 Katere prilagoditve, ki jih potrebujejo otroci z astmo, so tiste, ki vzgojiteljicam 

predstavljajo najpomembnejše pogoje za uspešno vzgojno-izobraževalno delo? 

 Ali imajo vzgojiteljice dovolj znanja za delo z otrokom, ki je zbolel za astmo? Kje 

so pridobile znanje? 

 Kako drugi otroci sprejemajo otroka, ki ima astmo? 
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3 METODOLOGIJA 

V raziskovalnem delu je uporabljena deskriptivna metoda kvalitativnega raziskovanja, v 

kateri sta bili uporabljeni domača in tuja literatura. Raziskava predstavlja kvalitativno in 

kvantitativno analizo podatkov, pridobljenih med intervjujem z vzgojiteljicami, ki so v svoji 

skupini že imele otroka z astmo. 

 

3.1 VZOREC 

Vzorec predstavlja 10 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, ki so v svoji skupini že imele 

otroka, ki ima ali je imel astmo. Vzgojiteljice prihajajo iz 10 različnih vrtcev v gorenjski regiji. 

Zaposlitev: 

Tabela 1: Struktura intervjuvancev glede na delovno mesto 

Delovno mesto 
Število 

f f [%] 

Vzgojiteljica  3 30 

Pomočnica vzgojiteljice 7 70 

Skupaj  10 100 

 

Graf  1: Struktura intervjuvancev glede na delovno mesto [%] 
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Pomočnica vzgojiteljice
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Iz grafa je razvidno, da je v intervju sodelovalo manj vzgojiteljic (30 %) in da je bilo več 

pomočnic vzgojiteljice (70 %). Te vzgojiteljice in pomočnice so imele v svojih skupinah 

skupaj 10 otrok z astmo, ki so v nadaljevanju opredeljeni glede na spol in starost. Poleg tega 

je predstavljen še čas, ki so ga zaposlene preživele ob teh otrocih. 

Spol otroka: 

Tabela 2: Struktura otrok z astmo glede na spol 

Spol otroka 
Število 

f f [%] 

Deklica 6 60 

Deček 4 40 

Skupaj 10 100 

 

Graf  2: Struktura otrok z astmo glede na spol [%] 

 

Iz grafa je razvidno, da so imele strokovne delavke v svoji skupini več deklic (60 %), obolelih 

za astmo, kot pa dečkov (40 %). 
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Starost otroka: 

Tabela 3: Struktura starosti otrok z astmo 

Starost otroka f f [%] 

1 leto 2 20 

2 leti 1 10 

3 leta 2 20 

4 leta 3 30 

5 let  1 10 

6 let 1 10 

Skupaj 10 100 

 

Graf  3: Struktura otrok z astmo po letih [%] 

 

Iz grafa je razvidno, da je bilo največ otrok starih 4 leta (30 %), sledijo jim enoletniki in 

triletniki (20 %), 10 % pa je bilo otrok, starih 2 leti, 5 let ali 6 let. 
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Koliko časa ste preživeli ob otroku z astmo? 

Tabela 4: Struktura časa, ki ga je zaposlena preživela ob astmatiku 

Preživeti čas ob astmatiku f f [%]
Manj kot eno leto 1 10
Eno leto 7 70
Dve leti 1 10
Več kot dve leti 1 10
Skupaj 10 100 

  

Graf  4: Struktura časa, ki ga je zaposlena preživela ob otroku z astmo [%] 

 

Največ strokovnih delavk je preživelo z otrokom eno šolsko leto (70 %), preostale tri pa so 

ob otroku preživele manj kot eno šolsko leto, dve šolski leti ali več kot dve šolski leti.  

Vzorec vzgojiteljic in pomočnic je torej relativen. Vse so imele v skupini otroka z astmo in 

ga obravnavale vsaj eno šolsko leto. To pomeni, da so si v tem času nabrale kar nekaj izkušenj 

in lahko zato kompetentno izpolnjujejo vprašalnik. 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke so: 

 zaposlitev strokovnega delavca; 

 spol otroka; 

 starost otroka; 

 bolezen otroka; 
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 čas, ki ga je ob otroku preživela vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice. 

 

Odvisne spremenljivke so: 

 čas uvajanja (istočasno ali pozneje); 

 prilagoditve med šolskim letom – vrste prilagoditve: 

o časovne, 

o prostorske, 

o izvajanje dejavnosti; 

 uporaba posebnih pripomočkov: 

o zdravstvenih, 

o učnih; 

 sodelovanje s starši; 

 znanje o prehrani, zdravilih, gibanju, vedenju in pripomočkih, ki so ga pridobili s 

strani staršev, samoiniciativo ali na fakulteti ali so se dodatno izobraževali. 

 

3.3 MERSKI INSTRUMENT 

Instrumentarij predstavlja intervju, ki zajema delo z otrokom, ki ima astmo. V intervjuju so 

zajeta vprašanja o časovnih in prostorskih prilagoditvah, prilagoditvah glede izvajanja 

dejavnosti, uporabi posebnih pripomočkov, sodelovanju s starši, pridobljenemu znanju 

vzgojiteljice in uvajanju otroka v skupino. Zajema tudi splošne informacije o vzgojiteljici in 

otroku. 

Intervju je avtorski in je sestavljen iz vnaprej postavljenih okvirnih vprašanj odprtega in 

zaprtega tipa, s pomočjo katerih je bil usmerjan pogovor. Vprašanja se nanašajo na podatke o 

vzgojiteljici in otroku ter o posebnostih, povezanih z vzgojnim delom. 

 

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA 

Individualni intervjuji so bili izvedeni v začetku decembra 2017 po predhodnem dogovoru s 

sodelujočimi. Intervjuvanci so bili seznanjeni s temo in namenom intervjuja. Vsi intervjuji so 

bili izvedeni s strani iste osebe in posneti z diktafonom ter nato transkribirani. 
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3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Zbrani podatki, pridobljeni z intervjujem, so bili obdelani z metodo kvalitativne in 

kvantitativne analize po naštetih korakih: 

o prepis intervjujev na računalnik, pri čemer je bil uporabljen dobesedni zapis 

(transkripcija); 

o določitev teme in podteme posameznim podatkom, pri čemer je bil vsak podatek 

uporabljen le enkrat in se je združeval v kode, ki se navezujejo na raziskovalna 

vprašanja; 

o interpretacija pridobljenih podatkov. 

Odgovori na nekaj anketnih vprašanj zaprtega tipa so bili obdelani s pomočjo računalniškega 

programa Microsoft Excel in so prikazani v tabelah in grafih. Uporabljeni so bili numerus, 

frekvenca in relativna frekvenca. 
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4 REZULTATI 
 

4.1 UVAJANJE OTROKA Z ASTMO V VRTEC 
 

Tabela 5: Struktura otrok z astmo pri uvajanju v vrtec 

Zaposlitev

Čas uvajanja 

Strokovna delavka 

f f [%] 

Istočasno 9 90 

Pozneje 1 10 

Skupaj 10 100 

 

Graf  5: Struktura otrok z astmo pri uvajanju v vrtec [%] 

 

V 90 % se je otroka uvajalo v vrtec istočasno, razen pri eni pomočnici vzgojiteljice se je 

otroka uvajalo pozneje, in sicer zaradi bolezni (ki jo je takrat imel). Mislim, da nekateri starši 

ne želijo delati razlik med drugimi otroki in lastnim otrokom, obolelim za astmo. Poleg tega 

pa očitno astma tudi ni bolezen, ki bi zahtevala posebno uvajanje otroka v vrtec. 

 

4.2 PRILAGODITVE DELA Z OTROKI Z ASTMO 

V nadaljevanju so predstavljene izjave, ki so jih podale strokovne delavke (vzgojiteljice ali 

pomočnice vzgojiteljice), glede na posamezno vrsto prilagoditve dela z otroki z astmo. 

9

1
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Časovne prilagoditve: 

 »Deklica je imela več časa za dejavnosti, ki so terjale več napora.« 

 »Več časa za gibalne dejavnosti.« 

 »Več časa pri sprehodu.« 

 »Časovno je bivala 8 ur, sprehode smo prilagodili deklici.« 

Iz navedenih izjav je razvidno, da so strokovne delavke morale prilagoditi astmatikom 

predvsem gibalne dejavnosti (več časa pri sprehodu oziroma pri dejavnostih, ki so terjale 

veliko napora). Namenile so jim več časa in jih prilagodile za vso skupino otrok. 

Prostorske prilagoditve: 

 »Otroku smo se prilagajali tako, da se nismo igrali na travi, saj bi mu lahko cvetni 

prah sprožil astmatični napad.« 

 »Pogostejše prezračevanje, pranje igrač in preprog.« 

 »Spomladi smo se bolj igrali na asfaltni površini zaradi cvetnega prahu.« 

 »Večji prostor pri gibanju.« 

 »Na voljo je imela kotiček, kamor se je po potrebi lahko odmaknila.« 

Strokovne delavke so glede prostorskih prilagoditev v večini navajale, da so se bolj izogibale 

travnatim površinam (cvetni prah) ter da so bolj prezračevale prostore in razkuževale igrače 

(kar priporoča tudi literatura). Pomembno je razkuževanje notranjih površin in igralnih 

pripomočkov ter izogibanje tistim površinam, ki astmatiku škodijo. Iz tega je razvidno, da 

strokovne delavke poznajo sprožilce astmatičnega napada in se jim skušajo izogniti pri 

svojem delu s skupino. 

Med spremenljivkami je bilo navedeno, da bodo strokovne delavke izvedle metodične in 

didaktične prilagoditve, vendar jih ni navedla nobena strokovna delavka, saj gre za otroke, ki 

potrebujejo pri določnih dejavnostih nekoliko več časa. Glede na izkušnje strokovnih delavk 

niso potrebne nobene metodične in didaktične prilagoditve za delo z astmatiki. 

Pripomočki: 

  »Pumpica.« 

 »Inhalator in merilec pljučnega pretoka zraka (PEF-meter).« 

 »Inhalator oziroma zdravila, ki jih ima za jemati v primeru hudega astmatičnega 

napada.« 

 »Inhalator.« 
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 »Za spanje je imela posebno zaščitno odejo.« 

 »Shranjene smo imeli njena zdravila in pripomočke za njeno zdravje (inhalator).« 

Izjave se nanašajo na zdravstvene pripomočke, ki jih individualno uporablja posamezen otrok. 

V večini primerov so strokovne delavke navedle pumpice oziroma inhalatorje, pomembno pa 

je tudi, da so imeli na primernem mestu spravljena otrokova zdravila. 

 

4.3 NAJPOMEMBNEJŠE PRILAGODITVE PRI VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEM DELU 

Strokovne delavke so o najpomembnejših prilagoditvah pri vzgojno-izobraževalnem delu 

podale naslednje izjave: 

 »Pomembne se mi zdijo časovne prilagoditve, ker otroku moramo dati čas, da naredi 

neko dejavnost do konca, če smo dejavnost prekinili.« 

 »Le kombinacija vseh treh (časovno, prostorsko in pripomočki) je za otroka 

optimalna.« 

 »Pomembne se mi zdijo vse tri, saj smo lažje skrbeli za deklico in opazovali njene 

simptome.« 

 »Pomembnejše se mi zdijo prostorske prilagoditve, zaradi bivanja na prostem oziroma 

izogibanja travnatih površin (cvetni prah).« 

 »Upoštevanje dogovorov glede posebnosti njegovega stanja oziroma se držati vseh 

interesov in zahtev, ki so v prid otroka.« 

 »Vse tiste, ki jih otrok potrebuje za izboljšanje zdravstvenega stanja.« 

 »Pomembne se mi zdijo vse, saj smo lahko nadzorovali okolje v zvezi z zdravjem.« 

 »Pomembne se mi zdijo individualne prilagoditve, ki smo jih naredili po posvetu s 

starši.« 

 »Fleksibilnost strokovnih delavk, ki znajo dekličino bolezen nemoteno vključevati v 

delo skupine in hkrati poskrbeti za njeno varnost.« 

Iz raziskave je razvidno, da se nekaterim strokovnim delavkam zdijo pomembnejše prostorske 

ali časovne prilagoditve. V večini so pomembne vse tri vrste prilagoditev, saj se otroka lažje 

spremlja oziroma opazuje pri dejavnosti, in sicer zaradi spreminjanja zdravstvenega stanja. 

Astmatiki se med seboj zelo razlikujejo glede sprožilnih faktorjev, intenzivnosti in pogostosti 

napadov. Zato pravzaprav ni ene najpomembnejše prilagoditve, temveč se je treba odzvati na 

vsakega astmatika posebej in pogosto drugače kot do drugega astmatika. 
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4.4 SPREJEM ASTMATIKA S STRANI VRSTNIKOV 

O sprejemu astmatika s strani vrstnikov so strokovne delavke izjavile naslednje: 

 »Ostali otroci so predhodno vedeli, da bodo dobili vrstnika z astmo in so ga lepo 

sprejeli medse, ker z vzgojiteljico nisva nikoli poudarjali njegove drugačnosti od 

drugih otrok.« 

 »O otroku z astmo se z ostalo skupino otrok nismo nič predhodno pogovarjali. O tem 

otroku smo se pogovarjali po njegovem astmatičnemu napadu.« 

 »Z otroki veliko gradimo na medsebojnem spoštovanju in oblikovanju tolerance do 

»drugačnosti« (torej tudi do dolgotrajno bolnih). Otrokom sem povedala, katero 

bolezen ima deklica, kaj potrebuje za ublažitev simptomov in katere prilagoditve 

sledijo. Predvsem pa, da jo imamo še bolj radi, ker je drugačna. Deklica je bila odprta 

za vprašanja svoje skupine (starost 6 let).« 

 »Ob vpisu v vrtec smo se že pogovarjali o deklici z astmo, otrokom sem prebrala 

knjigo Zgodba o astmi (Košnik, 2001) in skozi zgodbo so izvedeli vse o tej bolezni.« 

 »Ostale otroke smo ob prihodu tega otroka seznanili z njegovim »stanjem« in jim 

preprosto razložili, česa ta otrok ne sme oziroma kakšne omejitve ima.« 

 »Glede na starost skupine (1–2 leti), v kateri je bil otrok, o tem nismo razpravljali z 

otroki.« 

 »Na začetku so bili prestrašeni ob astmatičnem napadu, kasneje pa so takoj pomagali, 

ko je potreboval pomoč in bili so veseli, da so lahko pomagali.« 

 »O otroku z astmo smo se prej pogovarjali, da so ga otroci lepo sprejeli.« 

 »Otrokom nismo povedali za njegovo bolezen, saj smo želeli, da ga sprejmejo brez 

zadržkov.« 

 »Odziv otrok na deklico in njeno bolezen je bil pozitiven. Otroci so deklico sprejeli 

samoumevno, saj je večina otrok vrtec obiskovala že tretje leto.« 

Strokovne delavke so navedle, da so bili starejši otroci seznanjeni z boleznijo, ki jo ima njihov 

vrstnik, medtem ko mlajših otrok z njo niso seznanile. Za astmo so otrokom povedale na 

primeren način glede na njihovo starost. Poleg tega med otroki ne delajo razlik, zato menijo, 

da se posledično tudi drugi otroci ne vedejo drugače do astmatika. Vsi otroci so astmatičnega 

vrstnika lepo sprejeli medse. Drugi otroci razumejo in tudi pomagajo bolnemu otroku, če so 

le seznanjeni z njegovo boleznijo. Strokovne delavke so s tem zajele vse in se z njimi strinjam. 
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4.5 POGOSTOST IZOSTANKA 

S strani strokovnih delavk so bile o pogostosti izostanka podane naslednje izjave: 

 »Ta otrok je približno izostajal iz vrtca po dva ali tri tedne, ko pa se je vrnil nazaj, pa 

je imel nekaj težav, da se je zopet privadil na vrtčevska pravila.« 

 »Najprej je manjkal po kakšen dan, nato pa je tudi manjkal tudi po mesec dni.« 

 »Le zaradi pregledov in drugih bolezenskih stanj. Po vnovični vrnitvi se je deklica 

hitro vključila v skupino, saj je bila izredno ekstrovertirana.« 

 »V času rasti novih rastlin (cvetni prah) je manjkala kar nekaj časa, ko se je vrnila, se 

je kmalu vključila v skupino.« 

 »Otrok je poredko manjkal, ko pa se je vrnil v vrtec, se je vrnil brez težav.« 

 »Ni izostajal pogosteje kot ostali sovrstniki v skupini. Ko pa se je vrnil v vrtec, smo 

bili pozornejši pri opazovanju njegovega vedenja čez cel dan, še posebno v času 

počitka (spanja), kjer smo opazovali njegovo dihanje (hitrost, dihanje s trebušno 

prepono).« 

 »Ni bilo veliko izostankov.« 

 »Največ je manjkal spomladi, zaradi cvetenja novih rastlin (cvetni prah).« 

 »Izostajal je normalno, se pravi enkrat na dva meseca za približno 7 dni.« 

 »V zimskih mesecih je večkrat izostala, ko se je deklica vrnila, se je običajno vključila 

med otroke in v samo dnevno rutino kot tudi v izvedene dejavnosti.« 

Iz raziskave je razvidno, da je astmatik največkrat manjkal v obdobju cvetenja rastlin, ki zanj 

pomenijo sprožilni element za napad, se pravi spomladi. V večini primerov otroci, ki so ostali 

doma dalj časa, niso imeli veliko težav pri ponovni vključitvi v življenje in delo vrtca. Za 

astmatike naj bi bilo najobčutljivejše obdobje prav v pomladnih dneh (od marca do maja), saj 

je takrat prisotnega največ cvetnega prahu v zraku. Za astmatike je občutljivo tudi zimsko 

obdobje, saj je takrat veliko obolenj, povezanih z dihali. 

 

4.6 SODELOVANJE S STARŠI 

Strokovne delavke so o sodelovanju s starši povedale naslednje: 

 »S starši smo dobro sodelovali, starši so naju z vzgojiteljico obveščali, koliko časa 

otroka ne bo v vrtec in kdaj približno se bo vrnil.« 
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 »S starši smo zelo slabo sodelovali, saj mi starši niso nič želeli povedat, vse 

informacije so obdržali zase. Nikoli nisem bila obveščena, če je bil otrok 

hospitaliziran.« 

 »O tem stanju smo se pogovarjali že pred vpisom in vključitvijo. S starši smo sproti 

reševali določene pomisleke, uvajali morebitna primernejša ravnanja z deklico. Javili 

so mi zgolj dekličin izostanek in razlog izostanka. Podrobneje smo se pogovorili ob 

prvem stiku s starši in deklico po vnovični vrnitvi v vrtec.« 

 »S starši smo sodelovali zelo dobro, saj so mi starši podali vse informacije o astmi. 

Od staršev sem bila obveščena, kdaj bo dlje časa manjkala in kdaj približno se bo 

vrnila v vrtec.« 

 »Sodelovanje s starši je bilo dobro. Starši so razložili otrokove potrebe, predali so mi 

potrebna zdravila v primeru poslabšanja stanja. Tudi drugi strokovni delavci so bili 

dobro seznanjeni o otroku ter dobro so sodelovali pri vzgoji tega otroka. Starši so me 

redno obveščali o hospitalizacijah.« 

 »S starši otroka z astmo smo imeli izredni sestanek, da sta naju z vzgojiteljico 

seznanila z vsemi pomembnimi navodili in podatki. O vsem tem sva seznanili vse 

zaposlene strokovne delavke: posredovanje vseh potrebnih navodil v ustni in pisni 

obliki; konkretni prikaz, kako ukrepati, če bi pri dečku prišlo do oteženega dihanja, 

netipičnega kašlja. Vsa navodila smo imeli v vseh sobah. Starši so nas vedno 

obveščali, če je bil otrok odsoten in nam posredovali vse potrebne podatke (ni bil 

pogosto odsoten).« 

 »S starši smo sodelovali dobro. Starši so prišli skoraj na vsake pogovorne urice. 

Predhodno sem bila obveščena za preglede in odsotnosti.« 

 »S starši smo sodelovali odlično. Obveščena sem bila o odsotnostih in vseh 

pregledih.« 

 »S starši sem sodelovala vsakodnevno. Obveščena sem bila o izostankih. Z drugimi 

strokovnimi delavci nismo kaj veliko sodelovali.« 

 »S starši smo dobro sodelovali. Straši so pogosteje prihajali na govorilne ure, potekale 

so vsakodnevne izmenjave informacij. Starši so nas redno obveščali o dekličinem 

zdravstvenem stanju.« 

Manjši del staršev se o astmi otroka ni želel pogovarjati, medtem ko je bilo sodelovanje z 

večino staršev dobro. Največkrat so bile strokovne delavke obveščene o tem, kdaj otroka ne 

bo. Nekatere strokovne delavke niso prejele konkretnih informacij o astmi, sprožilcih napada 
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pri otroku, uporabi razpršilca prve pomoči ob napadu, kar bi jim morali povedati starši. 

Nekateri starši pa so strokovnim delavkam podali natančna navodila o uporabi zdravil in 

pripomočkov.  

 

4.7 POČUTJE OB NOVICI, DA BOSTE IMELI V SKUPINI ASTMATIKA 

Strokovne delavke so se na novico, da bodo v skupini imele astmatika, odzvale tako: 

 »Ko sem izvedela, da bom v svojemu oddelku imela otroka z astmo, nisem občutila 

nobenega strahu ali vznemirjanja, saj v našem vrtcu je veliko otrok s posebnimi 

potrebami. Nekaj znanja o tej bolezni sem pridobila na fakulteti, nekaj pa so mi tudi 

starši povedali.« 

 »Za otroka sploh nisem vedela, da je astmatik. O njegovi bolezni sem izvedela šele, 

ko je v vrtcu doživel astmatičen napad, napad pa je doživel, ko smo se igrali na 

travniku (ob vrtcu). Ko je napad doživela, je začela kašljati, nato pa piskajoče dihati. 

Ker s pomočnico nisva bili obveščeni o njeni bolezni, sva deklici poklicali rešilca in 

poklicali starše. Reševalna ekipa je zelo hitro prišla in je pomagala deklici, drugače 

ne vem, kako bi se končalo.« 

 »Astma zame ni bila nekaj novega, saj sem jo v otroštvu imela tudi sama. O tej bolezni 

sem tako že imela nekaj znanja, skrbelo me je le, da ne bom mogla storiti dovolj, da 

bo deklica v vrtcu » živela na polno« in da bi jo preveč omejevala zaradi bolezni.« 

 »O bolezni sem že vedela nekaj, ker jo imamo v družini. Znanje sem obnovila v 

različnih medicinskih knjigah o astmi.« 

 »Sicer sem o bolezni že bila seznanjena, vendar takega otroka še nisem imela v 

skupini, zato je bilo prisotno tudi nekaj strahu oziroma nekaj negotovosti, kako se bo 

otrok vklopil ter kako bo potekal dan z njim.« 

 »Ni bilo prisotnega strahu, mogoče malo vznemirjenja, ker je to le dodatna 

odgovornost in le-to v vrtcu ni tako pogosto. Nekaj o tej bolezni sem vedela že prej, 

vendar se nisem nikoli načrtno poglabljala (to je bilo zdaj potrebno).« 

 »Na začetku me je bilo malo strah, vendar se kmalu navadiš in ni težko.« 

 »Ko sem izvedela, da bom v svoji skupini imela astmatika, sem bila sprva pozitivno 

vznemirjena, ker sem se veselila novega znanja. O bolezni sem nekaj malega že 

vedela.« 

 »Ko sem izvedela, da bom imela deklico z astmo, me ni bilo strah. Nekaj sem že 

predhodno vedela, ostalo pa so mi povedali starši.« 
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 »Nekaj informacij sem že imela, dodatne informacije sem poiskala v knjigah, 

internetu in pri dekličinih starših. Če bi imela občutek, da mi znanja primanjkuje, bi 

se za nasvete in pomoč obrnila na pediatra.« 

Iz raziskave je razvidno, da vzgojiteljice ob novici, da imajo v skupini astmatika, niso bile 

zelo presenečene ali vznemirjene, saj je zelo veliko otrok, ki imajo astmo. Kljub temu je bila 

astma za nekatere delavke nekaj povsem novega in je zato bilo pri njih prisotnega tudi nekaj 

strahu. Strah je zelo zapleten pojav, saj ti lahko pomaga, da neko dejavnost izpelješ bolje, kot 

si si zamislil, lahko pa deluje tudi negativno, če se bojiš, da otroku ne boš znal pomagati, ko 

bo doživel astmatičen napad. Ne glede na vse je prav, da je strokovne delavke vsaj malo strah, 

saj astma ni enaka pri vseh otrocih, poleg tega pa vsi tudi nimajo enakih sprožilcev za 

astmatični napad. 

 

4.8 PRIDOBLJENO ZNANJE 

Tabela 6: Prikaz znanja strokovnih delavk [%] 

Znanje o: 
S strani: 

Skupaj 
Staršev Samoiniciativno Dodatno izobraževanje Fakulteta 

Prehrani 50 % 40 % 10 % 0 % 100 % 

Zdravilih 60 % 30 % 10 % 0 % 100 % 

Gibanju 50 % 30 % 10 % 10 % 100 % 

Vedenju 50 % 30 % 20 % 0 % 100 % 

Pripomočkih 60 % 20 % 20 % 0 % 100 % 
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Graf  6: Prikaz pridobljenega znanja strokovnih delavk [%] 

 

Iz tabele in grafikona je razvidno, da so strokovne delavke največ znanja pridobile od staršev 

otrok, nekaj se jih je tudi samoiniciativno in dodatno izobraževalo, ena delavka pa je znanje 

o gibanju pridobila na fakulteti. Strokovne delavke so tako pridobile od staršev dovolj znanja 

za kvalitetno bivanje otroka v vrtcu. Poleg tega pa bi lahko na fakultetah namenili večji 

poudarek gibanju, saj nekateri avtorju navajajo, da je dobro, če se astmatik giblje (Trdan, 

2013). 
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5 SKLEP 

Skozi preučeno domačo in tujo literaturo lahko ugotovimo, da skoraj vsi otroci s posebnimi 

potrebami potrebujejo veliko prilagoditev tako v vzgojno-izobraževalnem sistemu kot tudi v 

domačem okolju. S pomočjo intervjujev so bili pridobljeni odgovori na raziskovalna 

vprašanja in predstavljeni načini, na katere potekajo prilagoditve v vrtcu za otroke z astmo. 

Astma je med otroki vse bolj razširjena kronična bolezen. Zato je treba biti z njo seznanjen, 

se zavedati težav, ki jih prinaša, ter predvsem vedeti, kako se z njo boriti. 

Vzgojiteljice in njihove pomočnice so astmatikom v veliko pomoč, da lahko le-ti kljub bolezni 

dosežejo zastavljeni cilj. Pomembno je, da so pri teh otrocih upoštevane posebne prilagoditve, 

vendar pa je bilo z raziskavo tudi ugotovljeno, da vzgojiteljice in njihove pomočnice ne delajo 

velikih razlik med astmatiki in drugimi učenci. 

Namen celotne raziskave je bil ugotoviti, kako se vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

prilagajata otroku, ki je zbolel za astmo, katere prilagoditve so pomembne za uspešno 

vzgojno-izobraževalno delo in kako so drugi otroci sprejeli otroka z astmo. 

Pripravljen je bil okviren vprašalnik, na katerega so odgovarjale vzgojiteljice in njihove 

pomočnice, ki so v svoji skupini že imele astmatika. V raziskavi je sodelovalo 7 pomočnic 

vzgojiteljice in 3 vzgojiteljice. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se vzgojiteljica in njena pomočnica zelo prilagajata otroku, 

ki je zbolel za astmo, na primer z izogibanje določenim površinam, da otrok ne bi dobil 

astmatičnega napada (prostorske prilagoditve); v okviru časovnih prilagoditvah so imeli 

astmatični otroci več časa za dokončanje dejavnosti, ki so od njih zahtevale več napora. 

Škof (2010) navaja pozitivne vplive gibalne dejavnosti pri astmatikih, saj lahko pomaga pri 

marsičem in zmanjšuje simptome bolezni. Na inštitutu Astma in šport (2013) poudarjajo 

naslednje koristi: 

 razvoj dihalnih in srčno-žilnih funkcionalnih sposobnosti; 

 razvoj moči dihalnih in pomožnih dihalnih mišic; 

 aktivni pristop k zdravljenju bolezni; 

 zmanjšanje pogostosti poslabšanja stanja bolezni (manjša odsotnost iz vrtca); 

 povečanje sposobnosti za premagovanje napora. 
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Strokovne delavke se strinjajo, da morajo otroku dati čas, da lahko doseže zastavljeni cilj 

oziroma da so pomembne prostorske in tudi časovne prilagoditve, saj z njimi lažje opazujejo 

otroka in njegovo zdravstveno stanje. 

V kakšni meri so vzgojiteljice in njihove pomočnice dejansko seznanjene z astmo, njenimi 

znaki in zapleti, je težko oceniti brez konkretnih podatkov. Strokovne delavke so v raziskavi 

povedale, da dobro poznajo astmo in vedo, kako pomagati, če pride do nadaljnjih zapletov. 

Svoje znanje so dopolnjevale s pomočjo različnih medicinskih knjig o astmi. V okviru vrtca 

bi se lahko organizirala dodatna izobraževanja na temo astme, saj je poznavanje bolezni nujno 

potrebno pri delu v vrtcu. 

Strokovne delavke še navajajo, da drugi otroci niso imeli nikakršnih zadržkov pri sprejemanju 

astmatika. Dodajajo tudi, da drugi otroci dobro poznajo astmo in njene simptome. Bečan 

(2012) navaja, da je pomembno, da sovrstniki vedo, za kakšno bolezen gre, kako poteka 

zdravljenje, kako dolgo bo trajalo in kako bo zdravljenje vplivalo na bolnega vrstnika. Zelo 

pomembno je, da se z drugimi otroki pogovarjamo odkrito in razumljivo ter starosti primerno. 

Glede na pridobljen vpogled v delo s predšolskimi astmatiki v vrtcu je bilo mogoče ugotoviti, 

da v opazovanih vrtcih dobro delajo z astmatiki, saj imajo strokovne delavke dovolj znanja 

za delo z njimi. Vzgojiteljice in pomočnice se trudijo, da je astmatik dobro sprejet tudi s strani 

vrstnikov. 

Za razširitev raziskovalnega vprašanja bi bilo treba povečati vzorec (večje število strokovnih 

delavk). Poleg tega bi se v raziskavo lahko vključilo več vrtcev iz posamezne regije in se nato 

naredilo še primerjavo na regionalni ravni. 
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