
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Tomažič 

DOŽIVLJANJE IN RAZUMEVANJE BOLEZNI IN 
HOSPITALIZACIJE V ZGODNJEM IN SREDNJEM OTROŠTVU 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Tomažič 

DOŽIVLJANJE IN RAZUMEVANJE BOLEZNI IN 
HOSPITALIZACIJE V ZGODNJEM IN SREDNJEM OTROŠTVU 

Magistrsko delo 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Simona Prosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 



  



»I want to walk into a room, 

be it a hospital for the 

dying or a hospital for the 

sick children, and feel that 

I am needed. I want to do, 

not just to be.« 

- Princess Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroški objemi, njihove radovedne oči,  

odkrite besede in iskren pogled na svet  

so razlogi, da sem se odločila svoje delo posvetiti otrokom. 

 

Vsi, ki sem vas do sedaj srečala na svoji poti,  

ste pomembno vplivali na moje odločitve in dejanja 

 ter prispevali k temu, da na svojo poklicno pot vstopam 

z jasnimi cilji in željami. 

 

Hvala! 



  



 

POVZETEK 

V magistrskem delu se ukvarjam z otrokovim doživljanjem in razumevanjem bolezni in 
hospitalizacije v zgodnjem in srednjem otroštvu. To področje je v Sloveniji še vedno velikokrat 
spregledano, posledično pa se otroci soočijo z boleznijo in predvsem s hospitalizacijo 
nepripravljeni, kar lahko v otroku povzroči stiske, ki negativno vplivajo tako na otrokov razvoj 
kot tudi na samo zdravljenje bolezni.  

V teoretičnem delu se najprej posvetim čustvom. Povzamem različne definicije in delitve čustev 
ter nakažem njihov razvoj. Nato definiram obdobje otroštva, podrobneje se posvetim 
zgodnjemu in srednjemu otroštvu ter spoznavnemu in čustvenemu razvoju v teh dveh obdobjih. 
Predstavim tudi otrokovo razumevanje in doživljanje bolezni ter otrokovo razumevanje in 
doživljanje hospitalizacije. Na koncu se dotaknem še preventive na področju otrokovega 
doživljanja in razumevanja bolezni ter hospitalizacije.  

V empiričnem delu predstavim izsledke kvalitativne raziskave, izvedene med 20 otroki v 
zgodnjem otroštvu in 21 otroki v srednjem otroštvu. Preko izvedbe polstrukturiranih 
intervjujev, pri katerih sem za pomoč uporabila slikovni material, sem se seznanila z njihovim 
razumevanjem in doživljanjem bolezni in hospitalizacije. V intervjujih sem se dotaknila tako 
otrokovega doživljanja in razumevanja lažje bolezni, preživete v domači postelji in pregleda 
pri zdravniku kot tudi težje bolezni, ki zahteva hospitalizacijo otroka. Zanimal pa me je tudi 
otrokov pogled na to, kako starši doživljajo situacijo, ko njihov otrok zboli ali je hospitaliziran. 
Pridobljene podatke sem kvalitativno analizirala in na podlagi tega napisala utemeljeno teorijo. 
Rezultati analiz pogovorov so pokazali, da otroci ob bolezni in hospitalizaciji najpogosteje 
doživljajo čustvo žalosti, na otrokovo razumevanje bolezni in hospitalizacije pa pomembno 
vplivajo otrokove izkušnje s takšnimi situacijami. Otroci, ki so se z izkušnjo bolezni in 
hospitalizacije že soočili, so za te in druge z njimi povezane pojme pogosteje uporabili pozitivne 
opise in omenili prijetne občutke, medtem ko so otroci, ki se z boleznijo ali hospitalizacijo še 
niso srečali, pogosteje uporabljali negativne opise in omenjali neprijetne občutke. Razlike so se 
pojavljale tako med starostnima skupinama kot tudi znotraj posamezne starostne skupine. 
Odgovori otrok v srednjem otroštvu so bili bolj kompleksni in obširnejši kot odgovori otrok v 
zgodnjem otroštvu. Ravno tako so izkazali boljše prepoznavanje svojih čustev, prisotnih ob 
bolezni, ter so lažje domnevali o doživljanju svojih staršev. Otroci v zgodnjem otroštvu pa so 
svoje odgovore pogosteje pojasnjevali z nerealnimi opisi ter pri tem uporabili svojo domišljijo. 
Razlike znotraj posamezne starostne skupine pa so najpogosteje bile, pri obeh starostnih 
skupinah, povezane z otrokovimi preteklimi izkušnjami z boleznijo in hospitalizacijo. Bolj 
kompleksne odgovore so tako podajali otroci z več tovrstnimi izkušnjami.  

 

Ključne besede: bolezen, hospitalizacija, zgodnje otroštvo, srednje otroštvo, čustveni razvoj. 

  



  



 

ABSTRACT 

In my master's thesis, I deal with child's experience and understanding of illness and 
hospitalization in early and middle childhood. This area is still often overlooked in Slovenia 
and children are therefore unprepared to face with the disease and, in particular, by 
hospitalization. Both can can cause distress with a negative impact on child’s development and 
treatment of the disease.  

The theoretical part of my thesis is dedicated to emotions. I summarize different definitions and 
divisions of emotions and point out how the develop. Then I define the childhood itself, 
dedicating special attention to early and middle childhood and cognitive and emotional 
development in these two periods. I also present child's understanding and experience of illness 
and child's understanding and experience of hospitalization. At the end I speak about prevention 
in the area of child's experience and understanding of illness and hospitalization.  

In the empirical part I present findings of a qualitative research carried out on 20 children in 
early childhood and 21 children in middle childhood. Through the implementation of semi-
structured interviews, helping myself by using image material, I became acquainted with their 
understanding and experiencing of illness and hospitalization. In those interviews I touched 
both the child's experience and understanding of easier illness, being cured in the home bed and 
checkups at the doctor, as well as the more severe illness that requires hospitalization of the 
child. I was also interested in the child's view of how his parents experience the situation of 
child’s  illness or hospitalization. I analized the obtained data qualitatively and founded a theory 
on that base. The results of interviews analysis have shown that ill and hospitalized children 
most often experience the feeling of sadness. Child's experience with that kind of situations is 
significantly influenced by child's understanding of the illness and hospitalization. Children 
who have already experienced illness and hospitalization have more often used positive words 
and pleasant feelings with regard to these and other related situations. Children who have not 
yet experienced illness or hospitalization have more often used negative references and 
unpleasant feelings. Differences occured between age groups and also within an age group. 
Conversations with children in middle childhood clearly indicated that these children are at a 
higher level of cognitive development than children in their early childhood. Their responses 
were more complex and the children gave them with more details. They were also recognizing 
better their own emotions and were more likely to correctly assume emotions of their parents. 
Early childhood children oftenly explained their answers with unrealistic descriptions, using all 
their imagination. In both age groups, differences within a particular group were mostly a result 
of the child's past experience of illness and hospitalization. More complex answers were given 
by children with more or multiple experience. 

 

Keywords: illness, hospitalization, early childhood, middle childhood, emotional development 
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I. UVOD 

Otroštvo je obdobje, ko otrok odkriva še nepoznani svet okoli sebe in se pogosto sooči s 
situacijami, predmeti in osebami, ki so mu bili poprej nepoznani. Kako se bo otrok s temi 
novostmi soočal, je odvisno od različnih dejavnikov in predvsem stopnje razvoja, na kateri se 
otrok nahaja.  

Ena takšnih situacij, s katero se v življenju vsakdo prej ali slej sreča, je bolezen. Izkušnja bolezni 
s seboj prinese predvsem slabo počutje in neprijetne simptome, lahko pa tudi preglede pri 
zdravniku, različne, tudi boleče, medicinske posege in hospitalizacijo. Čeprav večina bolezni 
ne zaznamuje pomembno našega življenja, ampak precej hitro mine, lahko predstavlja 
travmatično izkušnjo v življenju, saj zahteva določene prilagoditve v življenjskem okolju in 
aktivnostih obolelega. Izkušnja pa je lahko še toliko bolj travmatična v življenju otroka, ki še 
spoznava svet okoli sebe in se ob prvih soočenjih z boleznijo šele prvič sreča z zdravnikom, 
medicinsko sestro, injekcijo, bolnišnico.  

S prostovoljnim delom v bolnišnicah in z izkušnjami pri delu z otroki sem opazila, da je 
otrokovemu doživljanju in razumevanju bolezni in hospitalizacije namenjeno premalo 
pozornosti. Menim namreč, da bi poznavanje omenjenega področja lahko zmanjšalo število in 
vpliv negativnih posledic, ki jim imata bolezen in hospitalizacija na bolnega otroka in njegovo 
družino, kar bi prineslo pomembne spremembe tudi na zdravstveno področje in bi se kazalo v 
odnosu strokovnega osebja do pacientov, še posebej otrok. Vse skupaj pa bi pozitivno vplivalo 
na sam postopek zdravljenja in na psihosocialno spoprijemanje otroka z boleznijo. 

V teoretičnem delu magistrskega dela s pomočjo različne literature predstavim otroštvo in 
otrokov razvoj ter doživljanje in razumevanje bolezni in hospitalizacije v zgodnjem in srednjem 
otroštvu. Za pridobitev informacij o tem, kako otroci v zgodnjem in srednjem otroštvu dejansko 
doživljajo in razumejo bolezen in hospitalizacijo, sem se obrnila na štiri- in osemletnike ter z 
njimi opravila krajše intervjuje. S tem sem iz prve roke lahko izvedela, kaj bolezen in 
hospitalizacija pomenita populaciji, ki sem ji posvetila magistrsko delo, ter iz pogovora z njimi 
ugotovila, ali je preventivno delo, h kateremu želim spodbuditi strokovnjake, na tem področju 
res potrebno.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. ČUSTVA 

»Čustva so kompleksni psiho-fiziološki procesi, ki se v posamezniku sprožijo kot odziv na zanj 
pomembno dogajanje.« (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 330). So zaporedje tako 
zavestne kot nezavedne zaznave sprememb v zunanjem svetu, pomena in pomembnosti, ki jim 
ju pripišemo, telesne obdelave informacij, aktivacije miselnih procesov in akcije (Milivojević, 
1999, v Smrtnik Vitulić, 2004). Ta kompleksen kognitivno-fiziološki odziv na pomembne 
dražljaje pa je viden predvsem iz telesnih izrazov.  

Glede na izvor in sestavo čustev lahko teorije čustev razdelimo v »fiziološke in nevrološke«, 
»funkcionalne«, »kognitivne« in »socialne« skupine teorij čustev. Kljub neskladjem med 
različnimi raziskovalci pa lahko zaključimo, da so človekova čustva zapleteni in sestavljeni 
procesi, ki vključujejo kognitivne, fiziološke, izrazne in vedenjske odzive. Ti odzivi si sledijo 
v zaporedju. Čustva torej nastanejo tako, da zaznamo neko spremembo in jo kognitivno 
ocenimo (zaznava, pripis pomena in pomembnosti), sledi telesna obdelava informacij, sprožitev 
miselnih procesov, priprava na akcijo, telesno izražanje čustev ter delovanje (Smrtnik Vitulić, 
2007). Čustva so posameznikov celoten odziv na situacijo, ki jo je ocenil kot pomembno. Ker 
pa smo si ljudje različni, ne doživljamo vsi enako vseh situacij. K. Oatley in J. Jenkins (2003) 
kot bistvo čustev navajata  pripravljenost za delovanje in izoblikovanje načrtov, saj dajo čustva 
prednost tistemu delovanju, ki je za posameznika pomembnejše.  

Čustva ločimo glede na prijetnost, intenziteto (šibko, srednje močno, močno ali zelo močno 
čustvo; slednje imenujemo tudi afekt), trajanje (kratkotrajno (sekunde, minute), srednjetrajno 
(desetine minut, ure) in dolgotrajno (dnevi, tedni)), časovni okvir (sedanjost, preteklost, 
prihodnost) in ciljnost (Milivojević, 2008).  

Ločimo pa tudi temeljna in kompleksna čustva. Temeljna naj bi se pojavila že v zgodnjem 
razvoju, njihovo izražanje in prepoznavanje naj bi bilo enako v vseh kulturah, zanje naj bi veljali 
značilni izrazi obraza, vzorci možganske dejavnosti in prilagoditvena funkcija (Plutchik, 1980, 
v Smrtnik Vitulić, 2004). Avtor dokazov o univerzalnosti temeljnih čustvih je Paul Ekman 
(Goleman, 1998), ki je ugotovil, da so določene izraze na obrazu (veselje, žalost, jeza in strah) 
prepoznali ljudje iz različnih kulturnih okolij, med njimi tudi več nepismenih ljudstev. Kljub 
temu pa različni avtorji na osnovi omenjenih meril sestavljajo različne sezname in navajajo pet 
do petnajst temeljnih čustev. Najpogostejša pa so veselje, žalost, strah in jeza (Smrtnik Vitulić, 
2004). Kompleksna čustva, med katera prištevamo ponos, sram, krivdo, zavist, pa se pojavijo 
kasneje v razvoju, po drugem letu starosti. Ta čustva imenujemo tudi socialna čustva, saj so 
pomembna za življenje z drugimi osebami, niso pa pomembna za samo preživetje (Smrtnik 
Vitulić, 2007).  

Čustva delimo tudi na prijetna in neprijetna. Prijetna čustva doživljamo, ko dosežemo željeni 
cilj, neprijetna čustva pa doživljamo, ko se nam na poti do želenega cilja pojavijo ovire. Tako 
lahko, zaradi (ne)doseženih ciljev, čustva doživljamo kot prijetna ali kot neprijetna. A koristna 
so tako prijetna kot neprijetna čustva, saj imajo prilagoditveno funkcijo in posameznika 
pripravijo na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji (Smrtnik Vitulić, 2007).  

O začetkih razumevanja čustev pri otrocih govorimo, ko razvijejo samozavedanje (Smrtnik 
Vitulić, 2004). To pomeni, da razvijejo zavedanje, da so samostojna bitja, ločena od ostalega 
sveta. Zavedanje samega sebe naj bi se pojavilo že med petnajstim in štiriindvajsetim mesecem 
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starosti in se kaže v uporabi prvih otrokovih besed za čustva in v njegovih empatičnih odzivih 
na čustva drugih ljudi. Zgodnejše in manj kompleksno razumevanje čustev temelji na opisih 
čustev kot telesnih izrazov (»Ko so ljudje veseli, se smejijo.«), na poimenovanju dejavnosti 
(»Od veselja skačejo.«) in na navajanju situacij, na katere ljudje ne morejo vplivati (»Veseli so, 
ko sije sonce.«). Z razvojem pa se pojavi kompleksnejše razumevanje čustev, ki vključuje tudi 
razlage čustev kot doživljanja (»Ko je žalostna, se počuti prijetno.«) in mišljenja (»Kadar jo je 
strah, ves čas razmišlja, ali ji bo nastop uspel.«) (Smrtnik Vitulić, 2004).  

M. Banerjee (1997, v Smrtnik Vitulić, 2004) je oblikovala model razvoja razumevanja čustev 
v treh fazah: 

− temeljno razumevanje čustev, ki je predpogoj za kompleksnejše razumevanje čustev. 
Otroci razloge za čustva prepoznavajo v zunanjih dejavnikih (okoliščine, drugi ljudje) 
in ne v posameznikovem subjektivnem odzivu; 

− mentalistično razumevanje čustev je korak h kompleksnejšemu razumevanju čustev. 
Otroci se zavedajo psiholoških podobnosti in razlik med ljudmi in tega, da so čustva 
odvisna tudi od osebnostnih lastnosti in ne samo od situacije;  

− v fazi praktičnega čustvenega razumevanja pa so osebe, ki so svoja čustva sposobne 
prilagoditi zahtevam družbenega okolja. To pomeni, da razumejo, kakšna čustva je 
primerno izraziti in katera prikriti, da bo njihovo izražanje v skladu s kulturo, v kateri 
živijo.  

V svojem modelu razvoja razumevanja čustev je M. Banerjee (1997, v Smrtnik Vitulić, 2004) 
predpostavila, da se z leti razvijajo bolj poglobljene razlage čustev, a se prejšnje razlage ne 
ovržejo povsem, saj so petnajstletniki v raziskavi (Harris in Olthof, 1989, v Smrtnik Vitulić, 
2004) uporabljali telesne (npr. ob strahu se pojavi glavobol) in vedenjske (npr. ob jezi udarimo 
z roko po mizi) razlage skoraj enako pogosto kot šestletniki. K prepoznavanju, izražanju in 
razumevanju čustev pa pomembno prispeva kultura, v kateri odraščamo (Smrtnik Vitulić, 
2007). Ljudje lahko čustvujejo na enak način, a se vedejo na različne načine. Med vedenjem in 
čustvom tako ne moremo povleči vzporednice (Milivojević, 2008). Pomemben je tudi 
temperament osebe, saj so introvertirani ljudje navadno nagnjeni k potlačevanju čustev, 
ekstravertirani pa k manj nadzorovanemu izražanju svojih čustev (Trtnik, 2004). 

Otroci z razvojem pridobijo tudi sposobnost razumevanja sočasnih čustev. Papalia, Olds in 
Feldman (2003) pojasnjujejo, da se ta sposobnost pridobiva postopno med četrtim in dvanajstim 
letom skozi pet stopenj:  

− na stopnji 0 otroci ne razumejo, da lahko doživljajo dve čustvi sočasno; 
− na stopnji 1 otroci razvijajo različne kategorije za prijetna in neprijetna čustva. Zavedajo 

se, da lahko doživljajo sočasno dve čustvi, a le če imata isto valenco in sta usmerjeni na 
isti cilj; 

− na stopnji 2 otroci ugotovijo, da lahko imajo dve čustvi iste valenca usmerjene na 
različne cilje; 

− na stopnji 3 otroci razumejo, da imajo lahko hkrati dve čustvi različnih valenc, a 
usmerjena na različne cilje; 

− na stopnji 4 pa že znajo opisati čustva različnih valenc, ki so usmerjena na isti cilj. 

Smrtnik Vitulić (2004) povzema naslednje predvidene značilnosti razvoja razumevanja čustev 
od zgodnjega otroštva do mladostništva: 

− večina otrok v zgodnjem otroštvu že lahko prepoznava kompleksnejše razlage čustev, a 
še vedno uporablja manj kompleksne, situacijske, vedenjske in telesne razlage; 

− razumejo tudi, da imajo osrednjo vlogo pri čustvih posameznikove želje in prepričanja; 
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− razvoj razumevanja čustev poteka v smeri vedno večje kompleksnosti; 
− postopno se dodajajo nove razlage čustev, a se prejšnje ne opustijo; 
− razvoj razumevanja čustev je področno specifičen in se na vseh področjih ne razvija 

enako hitro. 

Smrtnik Vitulić (2004) pa dodaja tudi, da se najpomembnejše spremembe v razumevanju čustev 
zgodijo na prehodu iz otroštva v mladostništvo.  

Glavne razlike med čustvi otrok in čustvi odraslih so, da otroci doživljajo čustva tudi v (za 
odrasle) trivialnih situacijah, da se pogostost otrokovih čustev z razvojem spreminja, da otroci 
hitreje kot odrasli prehajajo iz enega skrajnega intenzivnega čustva k drugemu in da se z 
razvojem spreminja moč posameznih čustev (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Smrtnik Vitulić (2007) podrobneje opiše čustva veselja, žalosti, jeze in strahu, ki jim bom več 
pozornosti namenila tudi v empiričnem delu magistrskega dela:  

− Veselje je čustvo, ki ga doživlja oseba, ko oceni, da je zadovoljila svojo željo. 
Namenjeno je utrjevanju vedenja, ki je k temu prispevalo. Kaj je posamezniku 
pomembno, pa je odvisno od razvojnega obdobja, njegovih sposobnosti in osebnostnih 
lastnosti. Prijeten občutek, ki ga spremlja, je posledica telesnega odziva ob zadovoljitvi 
želje. 

− Žalost doživljamo, ko izgubimo nekaj, kar je za nas pomembno. Posameznik s tem 
čustvom išče pomoč in izraža potrebo po sočutju. Bolj kot je izgubljen objekt za 
posameznika pomemben, bolj intenzivno je čustvo žalosti. Intenzivnost žalovanja z leti 
raste. Socialno ustrezna je žalost, ki se izrazi ob dejanski izgubi, žalost katere 
intenzivnost je v skladu s pomembnostjo izgube in žalost, ki se izraža na sprejemljiv 
način. 

− Jeza je čustvo, ki ga doživlja oseba, ko oceni, da nekdo ogroža njene želje in vrednote. 
Z jezo se izkazuje dominantnost in je poskus posameznikovega urejanja sveta v skladu 
z njegovimi željami, vrednotami in cilji. Jeza je socialno ustrezna, če so želje in vrednote 
posameznika resnično ogrožene, če intenziteta in trajanje jeze ustrezata stopnji 
ogroženosti, če je jeza izražena na socialno sprejemljiv način in če je usmerjena proti 
osebi, ki svoje vedenje lahko spremeni. 

− Strah je čustvo, povezano z nevarnostjo. Pojavi se, ko se ne počutimo dovolj sposobni 
za spoprijemanje s situacijo. Strah posamezniku omogoči hitro in avtomatsko oceno 
ogrožajoče situacije, mobilizacijo energije in prilagoditev na situacijo (Smrtnik Vitulić, 
2007). Bokan (2004) strah deli na fiziološki (varovalna funkcija, nagon po 
samoohranitvi) in psihološki strah, s čimer nakazuje pomen straha tudi za preživetje in 
zaščito. Katere situacije bodo v otroku prebudile strah in kako se bo otrok nanj odzval, 
pa je odvisno od otrokovih izkušenj in otrokove osebnosti. Strah je socialno ustrezen, 
če je upravičen, če je njegova intenzivnost sorazmerna z ogroženostjo in če je izražen 
na socialno sprejemljiv način. 

 

2. OTROŠTVO 

Otroštvo je zgodnje obdobje posameznikovega življenja, za katerega je značilen pospešen 
razvoj na vseh področjih življenja. D. Eischenbroich (2012) je zapisala: »Ko se rodimo, naš 
svet začne rasti in se širiti«. In otroštvo je obdobje, ko spoznamo največ novega, vidimo največ 
presenetljivega in se najpogosteje čudimo. V tem času pa je otrok zelo navezan in odvisen od 
sebi bližnjih oseb (Elschenbroich, 20129). Otroštvo delimo na zgodnje, srednje in pozno 
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otroštvo. Za vsako od teh obdobij veljajo značilnosti, mejniki in cilji, ki so skupni otrokom v 
določenem obdobju. 

Vsaka oseba ima potrebe, ki ji omogočajo preživetje, a se te s starostjo spreminjajo. Juul (2010) 
navaja naslednje temeljne potrebe otrok: 

− potreba po občutenju, da so vredni člani družine, 
− potreba po tem, da je zanje poskrbljeno, 
− potreba, da razvijejo osebno integriteto, samospoštovanje in odgovornost. 

Odgovornost za zadovoljitev teh potreb pa pripisuje v prvi vrsti staršem. Starši so ključne osebe 
v otrokovem življenju. Otroci od približno drugega leta starosti dalje s svojimi starši sodelujejo, 
se prilagajajo in navajajo na njihova pravila, vrednote in meje. S tem otroci razvijajo svojo 
neodvisno identiteto, postopoma postajajo vse manj odvisni od staršev in se vse bolj opirajo 
nase. Najboljše vodstvo za otroka, ki mu ga starši lahko dajo, pa je priznanje otrokovih čustev, 
saj tako otrok spozna, da ga družina v celoti sprejema (Juul, 2010). Tako kot Juul (2010) tudi 
D. Elschenbroich (2012) poudarja pomen odrasle osebe v otrokovi bližini, ki otroka usmerja, 
spodbuja in mu pomaga rasti. Otroci hočejo, da je opazen njihov trud, zavzetost, navdušenje, 
strah, potrebujejo, da poslušamo, kaj mislijo in čutijo. S tem, ko jih vidimo, potrdimo njihov 
obstoj in njihova občutja (Juul, 2010).  

Otrokov razvoj na posameznem področju je tesno povezan in soodvisen od razvoja na drugih 
področjih, saj spremembe na enem področju vplivajo tudi na vsa ostala področja. M. Bürger 
Lazar in J. Kodrič (2014) kot primer navajata vpliv telesnih bolezni na otrokov spoznavni 
(pozornost, spomin, učenje, govor, mišljenje, sklepanje) in psihosocialni (doživljanje, 
čustvovanje, odzivi na okolje, medosebni odnosi, socialne spretnosti) razvoj. Otrokovo 
doživljanje telesnih odstopanj od vrstnikov namreč neposredno vpliva na njegovo čustvovanje 
in samopodobo, posledično pa tudi na njegovo socialno vključenost. Zdravljenje, ki ga telesna 
bolezen prinese s seboj, otroku pogosto onemogoča enake pogoje odraščanja, kot jih imajo 
njegovi vrstniki, kar spet lahko ima negativen vpliv na otrokov psihosocialni razvoj (Bürger 
Lazar in Kodrič, 2014).  

O razvoju posameznika obstaja veliko različnih teorij, a nekaj splošnih načel o razvoju je 
skupnih skoraj vsem teoretikom. Ta načela so (Woolfolk, 2002): 

1. ljudje se razvijamo z različnim tempom, 
2. razvoj poteka v relativno enakem zaporedju, pri čemer določene sposobnosti razvijemo 

prej kot druge, 
3. razvoj poteka postopno in spremembe se ne zgodijo čez noč.  

Po teh načelih lahko zaključimo, da pri razvoju med vsemi ljudmi obstajajo neke skupne točke, 
a je hkrati razvoj med posamezniki tudi različen in za vsakega edinstven. 

 

3. ZGODNJE OTROŠTVO 

Zgodnje otroštvo je obdobje med otrokovim tretjim in šestim letom starosti. V tem času se otrok 
aktivnejše vključuje v dogajanje v svojih okolici (npr. vključi se v vrtec) in se posledično 
dnevno srečuje s situacijami, ki so mu bile doslej nepoznane (Brazelton, 1999). V prvih letih 
življenja je otrok močno odvisen od drugega, od sebi bližnje osebe. Navdušenju in veselju ob 
otrokovem odkrivanju sveta se je posvetil tudi Sigmund Freud, ki ga je imenoval »sijajna 
inteligentnost« otrok v predšolski dobi. Ravno predšolska doba je idealen čas za pridobivanje 
vednosti o svetu, v katerem živimo (Elschenbroich, 2012).  
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3.1. Zgodnje otroštvo in čustveni razvoj 

Celotno zgodnje otroštvo so čustva najmočnejši in najizrazitejši kazalnik otrokove duševnosti 
(Benkovič, 2011). Velik del čustvenega razvoja se zgodi ravno v predšolskem obdobju (Papalia 
idr., 2003). V zgodnjem otroštvu se nadaljuje razvoj prepoznavanja in razumevanja tako 
temeljnih kot tudi kompleksnih čustev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Glavni razvojni 
napredek v tem obdobju je viden na področju nadzora nad čustvenim doživljanjem in 
izražanjem, ki postaja vedno bolj uravnotežen in socialno sprejemljiv. Pogostejše in 
intenzivnejše socialne interakcije namreč od otroka v zgodnjem otroštvu zahtevajo, da se nauči 
izražanja čustvenih signalov na socialno sprejemljiv način (Hopkins, 2005). Tudi Brazelton 
(1999) kot najtežjo nalogo v zgodnjem otroštvu imenuje dolgotrajen proces obvladovanja jeze 
in napadalnosti.  

Greenspan in Shanker (2004) v svoji teoriji funkcionalnega čustvenega razvoja le-tega razdelita 
na 16 stopenj, ki vključujejo človekov razvoj od rojstva do pozne starosti. Prvih devet faz 
pokriva obdobje otroštva, naslednje tri faze pokrivajo obdobje mladostništva, zadnje štiri pa 
pokrivajo obdobje odraslosti in starosti. Temelj te teorije je, da vsaka razvojna kompetenca, 
značilna za določeno fazo, vsebuje vse razvojne kompetence, pridobljene v prejšnjih fazah te 
teorije. Kompetence se tako nadgrajujejo in so odvisne od predhodno osvojenih ali neosvojenih 
kompetenc (Greenspan in Shanker, 2004).  

Po opisani teoriji (Greenspan in Shanker, 2004) se otroci v zgodnjem otroštvu nahajajo v šestem 
in sedmem obdobju človekovega čustvenega razvoja. Avtor šesto obdobje uvršča med drugo in 
pol leto in četrto leto otrokove starosti, sedmo obdobje pa med četrto in šesto leto starosti.  

Prepoznavanje in razumevanje čustev 

Razumevanje lastnih čustev pomaga otrokom usmerjati vedenje v družbenih situacijah in 
govoriti o njih. Na razvoj razumevanja čustev pomembno vplivajo družinski odnosi, kar pa ni 
presenetljivo, saj dobimo prve čustvene izkušnje ravno v družini (Papalia idr., 2003).  

Za šesto obdobje teorije Greenspana in Shankerja (2004) je značilno čustveno logično 
mišljenje, ki predstavlja otrokovo zmožnost, da vse raznolike elemente, na primer avtomobilski 
trk, grozen zmaj, ki podre stolp, in medvedek, ki je kosilo, združi v smiselno in logično celoto 
oziroma zgodbo. Ta zmožnost otroku omogoča tudi opisovanje različnih čustvenih stanj in 
ustvarjanje logične povezave med njimi, kar otroku omogoča tudi navajanje razlogov za svoja 
občutja (»Jezen sem, ko mi ne daš igrače.« ali »Vesel sem, ker sem dobil igračo.«) (Greenspan 
in Shanker, 2004). Otrok zmore čustvena stanja tudi napovedovati (»Če mi ne daš igrače, bom 
jezen.«) in svoja občutja uporabiti kot razloge za svoja vedenja (»Mami je huda, ne smem 
tega.«). Pomembno je, da otrok razvije to zmožnost pri vseh čustvih, ki so značilna za to 
starostno obdobje, da osvoji besedne izraze za vsa ključna čustvena stanja in vsa čustvena stanja 
tudi vključuje v svoje pripovedi, igre, interakcije z drugimi (Greenspan in Shanker, 2004). 
Greenspan in Shanker (2004) kot pomembne čustvene teme navajata teme bližine, zadovoljstva, 
veselja, radovednosti, moči, jeze, strahu, postavljanja meja, žalosti, ljubezni, empatije. Takšno 
čustveno razmišljanje je pomembno za razvoj otrokovega občutka za realnost, saj otrok s 
povezovanjem simbolov v različnih kontekstih odkriva povezave med več dogodki (»Tim me 
ne spusti v sobo, ne morem se igrati z njim.«), odkriva kako ideje delujejo v času (»Če bom 
tole pospravil, mi bo mama dala bonbon.«), kako ideje delujejo v prostoru (»Mamice ni tukaj. 
V službi je in jo pogrešam.«). Otrok tako povezuje in ločuje med izkušnjami zunaj sebe in 
izkušnjami znotraj sebe ter posledično ločuje med »jazom«, ki je temelj osebne avtonomije, in 
»nejazom« (Greenspan in Shanker, 2004, v Cvetek, 2014). Otrok vedno bolj razlikuje tudi med 
domišljijo in realnostjo. V tem obdobju se razvijajo tudi nove socialne veščine, otrok začenja 
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razumeti, zakaj je dobro slediti pravilom skupine in lahko sodeluje pri oblikovanju skupinskih 
pravil. Za Greenspana in Shankerja (2004) je čustveno logično mišljenje predpogoj za vse višje 
ravni intelektualnega funkcioniranja, saj mora biti posameznik sposoben osredotočiti se na 
problem in vso čustveno energijo usmeriti v rešitev problema, ko se z njim sooči. Osnova te 
spretnosti osredotočanja na problem pa je logično mišljenje, ki temelji na preteklih izkušnjah 
posameznika in je zato pri otrocih še slabše razvito (Cvetek, 2014). Za otroka v tem obdobju je 
nemogoče hkrati imeti nekoga rad in biti nanj jezen, zato lahko otrokovo dojemanje sebe in 
drugih opišemo kot »vse ali nič«. Otrok v tem obdobju tudi vzpostavi konstantno predstavo 
samega sebe in drugega. To pa mu omogoči vzdrževanje odnosov, tudi ko drugi niso fizično 
prisotni (Cvetek, 2014).  

Za naslednje, sedmo obdobje čustvenega razvoja po Greenspanu in Shankerju (2004) je 
značilno primerjalno mišljenje. Otrokovo dojemanje sveta postane že zelo dinamično, postane 
pa tudi zmožen med seboj primerjati občutja do različnih oseb ali predmetov (»Majo imam rajši 
kot Špelo.«). Otrok prične upoštevati več možnih razlogov za čustvena stanja in zmore 
predvideti različne možne posledice svojih dejanj na čustveno doživljanje sebe in drugih 
(Greenspan in Shanker, 2004). V zgodnjem otroštvu prevladuje uporaba manj kompleksnih 
razlag čustev (Smrtnik Vitulić, 2004). Otroci tako čustva opisujejo kot odzive na določeno 
situacijo (»Vesel sem, ko imam rojstni dan.«), kot vedenje (»Ko sem jezen, udarim po mizi.«) 
in kot fiziološke spremembe (»Ko me je strah, me začne boleti glava.«) (Smrtnik Vitulić, 2004). 
Otroci v zgodnjem otroštvu so prepričani, da čustva trajajo tako dolgo kot traja situacija, ki je 
čustvo sprožila in da ljudje v podobni situaciji doživljajo enaka čustva. Ravno tako menijo, da 
lahko posameznik v določeni situaciji doživlja le eno čustvo in ni zmožen doživljati dveh ali 
več čustev hkrati (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Tako otroci v zgodnjem otroštvu 
poročajo kvečjemu o zaporednem doživljanju čustev. Nezmožni pa so tudi integriranja čustev 
dveh različnih valenc (npr. čustvo veselja in strahu) v eni situaciji (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Z leti otroci začenjajo razumeti subjektivno naravo čustev in že po tretjem oziroma četrtem letu 
starosti spoznajo, da lahko druge osebe mislijo in doživljajo drugače od njih. V teh letih namreč 
začenjajo razumeti, da je mišljenje »notranji« proces in da ljudje lahko nekaj razmišljajo, delajo 
pa nekaj drugega (Smrtnik Vitulić, 2004). S tem se nakaže tudi preseganje egocentrizma in 
začetek razvoja empatije in teorije uma. Empatija predstavlja posameznikovo sposobnost 
prepoznavanja in razumevanja misli, perspektive in čustev drugih ljudi, teorija uma pa govori 
o posameznikovem zavedanju in razumevanju mentalnih stanj sebe in drugih in nam omogoča 
vsakodnevno razumevanje ljudi oziroma socialnih situacij (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2004). Že otroci v zgodnjem otroštvu postopoma razvijejo sposobnost, da posameznikove 
pretekle čustvene izkušnje uporabijo pri napovedovanju posameznikovih čustev v novih 
situacijah. Opazimo lahko, da so otroci v zgodnjem otroštvu sposobni razumevanja 
kompleksnejših razlag čustev, a se jih, razen, če so ta eksplicitno izpostavljena v vprašanjih in 
nalogah, ne poslužujejo (Smrtnik Vitulić, 2004). Harris in Olthof (1989, v Smrtnik Vitulić, 
2004) sta na podlagi svoje raziskave sklenila, da otroci do šestega leta čustva razumejo po tako 
imenovanem »S-R modelu«. »S« predstavlja določene zaznane dražljajske situacije 
(stimuluse), ki po otrokovem mnenju sprožijo čustva, »R« pa pomeni skupino vedenjskih in 
telesnih odzivov (reakcij) v tej situaciji (Smrtnik Vitulić, 2004). Med četrtim in petim letom 
starosti otroci začnejo razumeti osnovna čustva  (npr. veselje, žalost) z vidika posameznikovih 
mentalnih stanj, prepričanj in želja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Tri do pet let stari 
otroci že lahko razlikujejo situacije, v katerih je dovoljeno pokazati čustveni izraz, od tistih, v 
katerih je primerneje prikriti določeno čustveno izražanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2004). V raziskavi C. Saarni (1999) je večina otrok po četrtem letu že znala prepoznati izraze 
temeljnih čustev.  
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Izražanje in uravnavanje čustev 

V sedmem obdobju po modelu Greenspana in Shankerja (2004) se razvije tudi zmožnost 
razlikovanja med notranjimi občutji in zunanjimi izrazi čustev, kar otroku omogoči namerno 
pretvarjanje in prikrivanje svojih notranjih čustvenih stanj, kot posledica pa se lahko pojavi 
laganje, hlinjenje prijaznosti (Cvetek, 2014). Prehodi med enim in drugim čustvom so pri 
otrocih zelo hitri, kar je povezano s pomanjkljivim razumevanjem situacije, šibkimi 
spoznavnimi sposobnostmi, omejenimi izkušnjami in kratkotrajno pozornostjo (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2004). S starostjo pa se povečujejo tudi individualne razlike v čustvenem 
odzivanju otrok. Nekatera čustva postajajo močnejša, druga šibkejša, na to pa vplivajo biološke 
spremembe, spoznavni razvoj otroka, spremembe v otrokovih interesih in vrednotah. Pozorni 
moramo biti tudi na otrokovo neposredno ali posredno izražanje čustev skozi nemir, sanjarjenje, 
jok, grizenje nohtov, sesanje palca (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otroci verjamejo da 
se lahko čustva nadzoruje le tako, da oseba zapusti situacijo, ki je čustvo sprožila, ali pa 
spremeni svoj zunanji izraz in vedenje (Smrtnik Vitulić, 2004). Otroci v poznejših letih 
zgodnjega otroštva v določenih okoliščinah že znajo prikriti svoja »prava« čustva, a to počnejo 
polavtomatsko in se zato tega prikrivanja ne zavedajo. Verjamejo, da vedno pokažejo »prava« 
čustva, saj še ne razumejo, da ljudje lahko pokažejo eno, doživljajo pa drugo čustvo 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otroci v zgodnjem otroštvu so prepoznavali čustva 
drugih predvsem po izrazih, aktivnostih in situacijah, ki so sprožile čustva. Pri štiriletnikih se 
je šele začelo pojavljati razlikovanje med doživljanjem in izražanjem čustev (Saarni, 1999). 

Čustva zgodnjega otroštva 

Zgodnje otroštvo je obdobje, v katerem poraste število dražljajev, ki pri otrocih vzbudijo čustvo 
veselja. Otroci se v tem obdobju veselijo predvsem materialnih dobrin, pomembnih dogodkov 
in dejavnosti. Pogosto in prijetno čustveno stanje je tudi radovednost, ki otroka spodbuja k 
raziskovanju in učenju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Žalost se v zgodnjem otroštvu 
pojavlja predvsem zaradi izgube objekta ali osebe, čustvo jeze pa je navadno povezano s 
telesnim neugodjem, premajhno pozornostjo, siljenjem v dejavnosti, ki otroku niso všeč, 
vmešavanjem v igro, nedelovanjem igrač (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Bolj neprijetno, a v zgodnjem otroštvu zelo pogosto čustvo, je strah, ki ga sproži ogroženost ali 
grožnja ogroženosti. Čustvo straha kot odziv na neko situacijo je lahko prilagojen odziv, če se 
pojavi na primernem mestu in ob primernem času. Ravno zgodnje otroštvo je obdobje, ko imajo 
otroci največ strahov, več kot dojenčki in malčki, a tudi več strahov kot otroci v srednjem 
otroštvu (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Z otrokovim razvojem in z vedno več dražljaji, 
ki v otroku lahko vzbudijo strah, pa se razvija tudi čustvo strahu, saj prihaja do spremembe v 
intenzivnosti, številu in vsebini straha. Izvor strahu so lahko otrokove izkušnje z dražljaji, ki 
naravno vzbujajo strah (pes, ki laja), izkušnje z neprijetnimi dogodki (injekcija), strah pa je 
lahko tudi posledica posnemanja vedenja oseb v otrokovi bližini, poslušanja in gledanja 
grozljivih oddaj, filmov, zgodb ali zgolj otroku nepoznane situacije (otrok gre prvič k 
zdravniku). Eden najpogostejših razlogov za strahove pa je otrokova bujna domišljija, saj otroci 
v predšolskem obdobju še nimajo dobro zgrajene sposobnosti ločevanja resničnosti od 
domišljije (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Najpogostejši sprožilci čustva strahu v tem 
obdobju so ločitev od staršev in tema, tem strahovom pa se v prvem delu zgodnjega otroštva 
pridružijo strah pred tem, da ostanejo sami, strah pred zvoki, majhnimi živalmi in žuželkami, 
kasneje pa strahovi, vezani na nočne more, domišljijska in nadnaravna bitja, divje živali, 
nevihte, poškodbe (Smrtnik Vitulić, 2007). Na to, česa se bo otrok bal, vplivajo številni 
dejavniki, kot so otrokova inteligentnost (nadpovprečno inteligenten otrok bo kazal strahove, 
tipične za starejše otroke in obratno), spol (deklice kažejo več strahov kot fantje), 
socialnoekonomski položaj (več strahov kažejo otroci staršev nižjega socialnoekonomskega 
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položaja), telesno stanje (bolni otroci kažejo intenzivnejše odzive na strah), socialne interakcije 
(strah pri otroku lahko sproži strah pri drugih osebi, ki je blizu njega), vrstni red rojstev 
(prvorojeni otroci imajo v povprečju več strahov) ter osebnost (ekstravertni otroci se s 
posnemanjem drugih naučijo večjega števila strahov kot introvertni) (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004).  

3.2. Zgodnje otroštvo in spoznavni razvoj 

Po Piagetovi teoriji so otroci v zgodnjem otroštvu na predoperacionalni stopnji spoznavnega 
razvoja. V tem obdobju se prične razvoj simbolnega mišljenja, ki se kaže v otrokovi rabi gest, 
besed, iger in risanja (npr.: metla v igri predstavlja konja, narisan krog predstavlja otroka in 
muco …). Ravno ta sposobnost uporabe simbolov pomeni preseganje prve, senzomotorične, 
faze po Piagetu in otroku omogoča fleksibilno mišljenje ter razmišljanje o preteklih in 
prihodnjih dogodkih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004 in Woolfolk, 2002). Hitro se 
razvijajo tudi sposobnosti reševanja problemov in sporazumevanja, otrokove spominske in 
govorne sposobnosti pa se povečujejo. Otrok ni še zmožen logičnega razmišljanja, a proti koncu 
obdobja zgodnjega otroštva začne ločevati med domišljijo in realnostjo. Postopno se povečujejo 
tudi spretnosti razumevanja perspektive drugih, ki se, kot zmožnost vživljanja, kaže v 
domišljijski igri. Otrok že razume družbeno sprejemljive oblike izražanja čustev, pojavijo pa se 
tudi altruizem, želja po priznanju s strani drugih oseb in želja po izognitvi kazni. Prične se 
oblikovati otrokova spolna identiteta in pojavi se za spol značilno vedenje (Bürger Lazar in 
Kodrič, 2014). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) pa kot omejitve predoperacionalne 
faze navajata egocentrizem (otrok ni zmožen razlikovati svoje perspektive od perspektiv 
drugih), animizem (otrok značilnosti živega pripisuje tudi neživim stvarem in predmetom), 
centriranje (otrok usmeri svojo pozornost zgolj na en vidik problema in zanemari druge), 
ireverzibilnost mišljenja (otroku onemogoča razumeti, da miselne operacije potekajo v dve ali 
več smeri), osredotočanje na stanje in ne na spremembo, nezmožnost razlikovanja med 
zunanjostjo oziroma videzom in realnostjo.  

Ob vsakodnevnem srečevanju z nepoznanimi stvarmi je zelo dejavna otrokova domišljija. 
Otrok tako sveta ne spoznava samo z opazovanjem, ampak tudi preko scenarijev, ki jih v 
domišljiji ustvari. Ker učenje poteka tudi skozi domišljijsko igro, morajo starši spoštovati 
zasebnost otrokove domišljije in jo dopuščati, kar na primer pokažejo s priznavanjem 
navideznih prijateljev otroka. Ravno preko te igre se prične tudi sočustvovanje z drugimi 
(Brazelton, 1999).  

Domišljija pa s seboj prinese tudi strahove, kot je na primer strah pred duhovi pod posteljo 
(Brazelton, 1999). Strah se v starosti med tretjim in šestim letom pojavlja, ko se otrok seznanja 
z lastnimi napadalnimi čustvi in ga postane strah napadalnosti drugih in nasilnih dogodkov. Ob 
teh prvih strahovih otrok razvije strategije soočenja s strahom, katerih pomembnost se pokaže 
kasneje, predvsem v obdobju, ko otrok postaja vedno bolj samostojen. Brazelton (1999) govori, 
da je glavna naloga staršev, da otroka pripravijo na zanj neznane dogodke, ga pozorno poslušajo 
in upoštevajo vse, kar jim pove o svojih strahovih ter mu s tem izkažejo razumevanje. Otrok 
mora spoznati, da je naravno, da se človek boji, da potrebuje pomoč, ko se trudi najti pravi 
način za obvladovanje strahu. Starši se lahko z otrokom o teh čustvih pogovarjajo, otroka 
pripravijo na strah in ga naučijo, kdaj se sprostiti in kdaj na varen način izraziti svojo 
napadalnost. Ko otrok končno premaga strahove, mu morajo starši povedati, da so to opazili, 
saj se bo otrok s tem iz svojega uspeha učil (Brazelton, 1999). 

S širitvijo otrokovega sveta pridobivajo drugi otroci vse večjo pomembnost, a družina še nekaj 
časa ostane središče socialnega življenja (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). V tretjem in četrtem 
letu starosti tako postajajo izkušnje z vrstniki vse pomembnejše, saj otrok z igro in izkušnjami 



10 
 

v odnosu z vrstniki gradi trdnejši občutek o samem sebi (Brazelton, 1999). Kljub temu pa 
morajo starši z otrokom preživljati skupen čas, početi različne stvari, iti z otrokom ven. Le tako 
se bo ustvarila možnost, da otrok pridobi zaupanje in možnost, da se z roditeljem identificira in 
se od njega uči (Brazelton, 1999).  

Najučinkovitejši način za učenje otrok v zgodnjem otroštvu je preko igre, skozi katero otroci 
obvladajo zanje pomembne naloge, ki so vključevanje v družbo (socializacija), obvladovanje 
agresivnosti, istovetenje z ljudmi okoli sebe ipd., in naloge, ki so še pred njimi. Spoznavanje 
sebe in vrstnikov naj bi bil za otroka najboljši pouk (Brazelton, 1999). Brazelton (1999) zaradi 
silovitega razvoja in notranjih bojev obdobje zgodnjega otroštva primerja z obdobjem 
adolescence.  

3.3. Zgodnje otroštvo in bolezen 

Otroštvo je bilo pred časom zelo ranljivo obdobje, ki pa je danes, z zdravstvenega vidika, veliko 
varnejše, saj so številne otroške bolezni v razvitem svetu precej redke. Najpogostejše bolezni 
so kašljanje, bolečine v trebuhu in smrkavi nosi, ki pa navadno trajajo le nekaj dni in le redko 
postanejo resnejše (Papalia idr., 2003). Otroci v zgodnjem otroštvu se prehladijo ali zbolijo 
večkrat letno, ta obolenja pa jim omogočajo, da razvijejo naravno imunost, odpornost na 
bolezni. Manjše bolezni imajo lahko tudi pozitiven vpliv na čustveni in spoznavni razvoj otroka, 
saj ponavljajoča se izkušnja z boleznijo otroku pomaga, da se nauči spoprijemati s telesnimi 
nadlogami in razumeti njihove vzroke, kar poveča otrokov občutek zmožnosti. V zgodnjem 
otroštvu so, zaradi otrokove radovednosti in nezavedanja nevarnosti, pogoste tudi poškodbe, ki 
pa so ravno tako večinoma v blažjih oblikah. Na nagnjenost otrok k obolevanju vplivata tudi 
dednost in okolje, v katerem živijo (Papalia idr., 2003).  

Otroku je, med njegovim spoprijemanjem z boleznijo in hospitalizacijo, treba podajati preproste 
obrazložitve o dogajanju in te pogosto ponavljati (American Cancer Society, b. d.). Nujno je 
preveriti otrokovo dejansko razumevanje dogajanja, da ne pride do nesporazumov. To je nujno 
zaradi domišljije, ki precej zaznamuje otrokovo življenje v zgodnjem otroštvu, saj s tem 
preprečimo, da bi otrok s svojo domišljijo zgradil napačne predstave o bolezni in bolnišnici, ki 
bi lahko negativno vplivale nanj in njegovo počutje. Ob hospitalizaciji pa se je treba držati tudi 
vsakodnevne rutine in otroku zagotoviti, da bo nekdo ob njem in zanj poskrbel. Otroka je treba 
naučiti izražanja čustev na primeren način, z njim ohranjati stik ter mu ponuditi možnost 
nadzora, ko je to mogoče (American Cancer Society, b. d.).  

 

4. SREDNJE OTROŠTVO 

Srednje otroštvo je obdobje med otrokovim šestim in devetim letom starosti. To je čas, ko se 
otrok oddaljuje od nadzora staršev, veliko vlogo v njegovem življenju dobijo vrstniki, njegovo 
razmišljanje pa postane bolj logično in prožno (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Razvojnopsihološki prehod iz zgodnjega v srednje otroštvo sovpada z otrokovim vstopom v 
šolo. Medtem ko se otrokove osebnostne poteze in socialno vedenje ne spremenita bistveno, pa 
pride do večjih sprememb na področju spoznavnega razvoja (Zupančič in Kavčič, 2007). V 
obdobju prehoda v šolo je treba ohraniti otrokovo zanimanje za okolico in dogajanje v njej ter 
razviti osnovno razumevanje najrazličnejših pojavov in miselnih kategorij (Elschenbroich, 
2012).  
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4.1. Srednje otroštvo in čustveni razvoj 

Otroci v srednjem otroštvu doživljajo in izražajo vsa čustva kot v prejšnjih razvojnih obdobjih, 
nadaljnji čustveni razvoj pa jim omogoča vse boljše zavedanje, razumevanje in razlaganje 
lastnih čustev in čustev drugih ter vse bolj učinkovit nadzor nad doživljanjem in izražanjem 
čustev. Ključen za čustveni razvoj pa je razvoj socialnih in spoznavnih sposobnosti otroka 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Greenspan in Shanker (2004) otroke v srednjem otroštvu uvrščata v 8. obdobje čustvenega 
razvoja, v katerem poteka čustveno diferencirano mišljenje. Pri tem gre za razvoj dojemanja 
različnih stopenj čustev in za razvoj zmožnosti čustveno fleksibilnega odzivanja. To se prvič 
zgodi med otrokovim 6. in 10. letom starosti. 

Prepoznavanje in razumevanje čustev 

Glavna značilnost tega obdobja je, da otrok čustev ne doživlja več kot vse ali nič, ampak jih 
dojema na kontinuumu od nič do skrajnosti, zato se lahko tudi odzove na različne načine 
(Greenspan in Shanker, 2004). Otrok svoja čustvena stanja opisuje bolj kompleksno in 
raznoliko, zmožen pa je tudi razumeti različne stopnje občutij (»Mama mora biti zelo vesela, 
da mi bo kupila novo igračo, in ne le malo vesela.«) (Greenspan in Shanker, 2004). Čustveno 
diferencirano mišljenje otroku omogoča, da čustva do prijateljev lahko primerja, da boljše 
razume sebe in svojo vlogo v skupini (»Sem tretji najboljši v pisanju in peti pri metanju žoge 
na koš.«) ter da sebe ne dojema več črno belo, ampak relativno (»Na enih področjih sem boljši, 
na drugih pa slabši.«).  

S starostjo se pogosteje uporabljajo kompleksnejše razlage čustev, ki jih, kot navaja H. Smrtnik 
Vitulić (2004), lahko opazimo v sledečih značilnostih otrokovega čustvovanja v srednjem 
otroštvu: otroci začnejo uporabljati tudi opise čustev kot miselnih procesov (»Ko si vesel, potem 
misliš, da bo vse v redu.«); čustva zanje niso več le situacijsko pogojena, ampak lahko tudi 
ljudje sami vplivamo na izražanje in doživljanje čustev ter mišljenje ob čustvih preko naših 
subjektivnih želja in pričakovanj (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Med srednjim otroštvom pa se že začenja pojavljati razumevanje, da ljudje na svoje doživljanje 
in izražanje čustev lahko vplivamo le do določene mere. Ravno tako verjamejo, da posameznik 
v določeni situaciji lahko doživlja dve čustvi hkrati ali v hitrem zaporedju (»Sem vesel, da so 
mi starši kupili darilo, a sem žalosten, ker nisem dobil kolesa, ki sem si ga želel.«) (Smrtnik 
Vitulić, 2004). Harris in Olthof (1989, v Smrtnik Vitulić, 2004) navajata, da po šestem letu 
otroci razlagajo čustva po tako imenovanem »trifaktorskem« modelu, ki vključuje vedenjske, 
fiziološke in miselne razlage čustev.  

Izražanje in uravnavanje čustev 

Otrok v srednjem otroštvu že lahko dela kompromise in zna soustvarjati socialne situacije. Vse 
te zmožnosti so temelj za sodelovanje v socialni realnosti otrokove skupnosti, družbe in kulture 
(Greenspan in Shanker, 2004). Zunanji kazalniki čustev po mnenju otrok v srednjem otroštvu 
niso več zanesljivi pokazatelj posameznikovega doživljanja, saj so prepričani, da ljudje lahko 
svoja čustva prikrijejo. Kljub temu pa otrok še vedno najpogosteje o čustvih osebe sklepa ravno 
po zunanjih kazalnikih (Smrtnik Vitulić, 2007). Pri približno šestih letih otroci začenjajo 
razumeti, da ljudje svoja čustva lahko poskušajo prikriti zaradi želje po ohranjanju zasebnosti 
ali zato, da s svojimi čustvi ne bi prizadeli bližnjih (Smrtnik Vitulić, 2007). Kot strategije 
nadzora čustev prevladujejo »pasivne« strategije (umik iz situacije, zamenjava dejavnosti, 
preusmeritev misli; npr. ljudje lahko žalost preženemo, če pomislimo na kaj lepega.) govorijo 
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pa tudi o »aktivnih« načinih upravljanja s čustvi (dalj časa trajajoča sprememba dejavnosti, 
trajajoča miselna angažiranost) (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Otroci začenjajo razumeti, da na izražanje in doživljanje čustev vplivajo tudi psihične 
podobnosti in razlike med ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). Poseben vidik čustvenega 
dozorevanja predstavlja nadzorovanje neprijetnih čustev. Otroci se naučijo razumeti, zakaj se 
neprijetna čustva pojavljajo, kako se drugi ljudje na izražanje neprijetnih čustev odzovejo in 
kako primerno prilagoditi svoje vedenje (Papalia idr., 2003). 

Čustva srednjega otroštva 

V obdobju srednjega otroštva pričnejo strahove predšolskih otrok nadomeščati bolj realistični 
strahovi, kot je strah pred poškodbo in telesno nevarnostjo, vojno, boleznimi, šolskim 
neuspehom ipd. nekje po sedmem letu starosti, ko se otroci začnejo zavedati nepovratnosti 
smrti, pa se pojavi tudi strah pred smrtjo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004 in Smrtnik 
Vitulić, 2007). Ključna razlika med zgodnjim in srednjim otroštvom je v izražanju strahu. 
Otroci v srednjem otroštvu manj odkrito izražajo strah, saj zmorejo sami sebi reči, da tisto, česar 
se bojijo, ni resnično. V tem obdobju otroštva pa narašča zaskrbljenost, ko si otrok predstavlja 
specifične nevarne situacije, ki bi se lahko zgodile (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Tudi čustvo veselja je pogosteje povezano s sprejetostjo med vrstniki, šolsko uspešnostjo in 
drugimi dosežki. Neprijetno čustvo žalosti se pojavlja predvsem zaradi izgube osebe ali objekta, 
čustvo jeze pa zaradi omejevanja otrokovih želja in načrtov, pridiganja, primerjanja z drugimi, 
draženja, zasmehovanja in nepravičnosti (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Po sedmem ali osmem letu otrok ponotranji čustva, usmerjena nase, kot sta sram in ponos, ki 
sta odvisna od zavesti o posledicah lastnih dejanj in otrokove socializacije (Papalia idr., 2003). 
Z odraščanjem se otroci vse bolj zavedajo lastnih čustev in čustev drugih ljudi. Večja je 
zmožnost uravnavanja izražanja v socialnih situacijah. Razvijeta se prosocialno vedenje in 
empatičnost. Prosocialni otroci se primerno vedejo v družbenih situacijah, imajo relativno malo 
negativnih čustev, konstruktivno se spopadajo s težavami. Prosocialni razvoj in empatijo pa 
lahko spodbujajo starši, ki priznavajo vse otrokove občutke (Papalia idr., 2003). 

4.2. Srednje otroštvo in spoznavni razvoj 

Skladno s Piagetovo teorijo so otroci v srednjem otroštvu na stopnji konkretno operacionalnega 
mišljenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V tej fazi otrok sklepa na podlagi logičnih 
odnosov in ne več na podlagi trenutne zaznave. Otrokovo mišljenje postane logično in 
fleksibilno, upošteva lahko več vidikov istega problema, a si mora pri tem še vedno pomagati s 
predstavljanjem konkretnih situacij (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otrok razume 
zakone konverzacije (miselno ohranjanje) in reverzibilnosti (obojestranskega vpliva) in je 
sposoben klasifikacije (razvrstitev česa glede na enake ali podobne lastnosti) in seriacije 
(sortiranje po velikosti) (Woolfolk, 2002).  

4.3. Srednje otroštvo in bolezen 

Tudi srednje otroštvo je z zdravstvenega vidika sorazmerno varno obdobje, saj je smrtnost nižja 
kot v kateremkoli drugem življenjskem obdobju. S povečanjem otrokovih izkušenj z boleznijo 
se povečuje tudi razumevanje vzrokov za zdravje in bolezen. S spoznavnim razvojem pa se 
spreminjajo tudi otrokove razlage bolezni (Papalia idr., 2003). Pogosto kot vzrok vseh bolezni 
navajajo vsemogočne mikrobe, edina zaščita pa so praznoverni načini obnašanja, ki nam 
pomagajo, da se jih ubranimo. Otroško razumevanje bolezni se z leti izboljšuje, hitreje pa otrok 
v srednjem otroštvu razume vzroke za lažje kot za hujše bolezni. Bolezni so v srednjem otroštvu 
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razmeroma kratke, pogosta pa so akutna zdravstvena stanja, kot so vnetja, alergije, bradavice. 
Na zdravje otrok pa pomembno vplivata otrokov družbenoekonomski status in etnična 
pripadnost (Papalia idr., 2003).  

Otroci si ustvarjajo lastne razlage o njim nepoznanih dogodkih. Te pa je treba popraviti, še 
preden otroci pričnejo vanje dejansko verjeti, za to pa je potrebno veliko potrpežljivosti. Tudi 
otroku v srednjem otroštvu, ki se spoprijema z boleznijo, moramo vse sproti obrazložiti in te 
obrazložitve po potrebi ponavljati (American Cancer Society, b. d.). Otroku moramo omogočiti, 
da nam lahko zastavi vprašanja, nanje pošteno odgovoriti in biti pozorni na neizgovorjena 
vprašanja, strahove in skrbi otroka. Spodbuditi ga moramo k identificiranju in poimenovanju 
čustev, k pogovoru o čustvih in sprejemanju čustev. Zagotoviti mu moramo, da bolezen in 
dogodki, ki jo spremljajo, niso njegova krivda. Najpomembnejše, kar otroci v tem obdobju 
potrebujejo, je potrditev starševske ljubezni (American Cancer Society, b. d.).   

  

5. BOLEZEN IN HOSPITALIZACIJA 

Po definiciji svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zdravje stanje popolnega fizičnega, 
duševnega in socialnega dobrega počutja (Piko in Bak, 2006). Medicinski model pa pri tem loči 
pojma obolenja (»disease«) in bolezni (»illness«). Medtem ko obolenja opisujejo stanje 
posameznika preko simptomov, pa bolezen zajema subjektivno izkušnjo obolenja in je odvisna 
od pomena, ki ga posameznik pripiše določenim simptomom (Payne in Walker, 2002). 
Različnih definicij in teorij, ki opisujejo, kaj je bolezen in kaj predstavlja zdravje, je veliko. 
Vsem pa je skupno to, da pri definiranju teh pojmov govorijo o kompleksnem in 
večdimenzionalnem konceptu (Piko in Bak, 2006). Kompleksni pa so tudi sami kriteriji zdravja, 
ki variirajo skozi življenjska obdobja in se razlikujejo glede na izkušnje z resnimi zdravstvenimi 
težavami in stiskami, s katerimi se v življenju oseba sreča. Tako se odrasle osebe nagibajo k 
vrednotenju svojega zdravja na podlagi prisotnosti kroničnih bolezni, otroci in mladostniki, ki 
večinoma nimajo resnih zdravstvenih težav, a doživljajo precej psiholoških stisk, pa kot merilo 
uporabljajo psihosocialno zdravje in dobro počutje. Rezultati raziskave, ki sta jo opravili B. F. 
Piko in J. Bak (2006), so pokazali, da tudi otroci zaznavajo zdravje kompleksno kot biološki, 
psihološki, socialni in duhovni koncept. 

Otroci so večinoma podvrženi okužbam, zato zdravje za večino njih pomeni odsotnost 
simptomov, kot sta kašelj in prehlad (Piko in Bak, 2006). Ker pa so jim poznane ravno bolezni 
zaradi kontaminacije in okužbe, jih veliko verjame, da je večina bolezni nalezljivih, tudi tiste, 
ki se pojavijo zaradi zunanjih dejavnikov, na primer mrzlega zraka. Tako večina otrok v 
povezavi z vzrokom bolezni omenja okužbo, kontaminacijo in okoljske dejavnike, kot so izpuhi 
dima, onesnaženost zraka, kajenje (Piko in Bak, 2006). 

Bolezen za vsako osebo predstavlja bolj ali manj izrazito, posebno življenjsko situacijo, ki je 
za nekatere lahko tudi travmatična. Vpliv, ki ga ima bolezen na otroka in njegove bližnje, je 
odvisen od tega, kako huda je bolezen. Krajše in milejše bolezni navadno od nas ne zahtevajo 
posebne pozornosti, medtem ko lahko dolgotrajne in težje, mogoče celo smrtne, bolezni 
zaznamujejo posameznika za daljše časovno obdobje, nemalokrat pa kar za celotno življenje. 
Tako je tudi vpliv bolezni sorazmeren z dolžino in močjo bolezni (Jašarević, 2010). Različno 
pa na posameznika vpliva tudi vrsta bolezni. Bolezni, ki prizadenejo posameznikovo zunanjost 
ali osebi onemogočajo življenje, kot ga imajo njeni vrstniki, pri tej osebi pustijo več posledic 
na psihosocialnem področju kot bolezni, ki so na zunaj neopazne (Chronic childhood illness-
managing the emotional impact, 2010). Vpliv, ki ga ima bolezen na posameznika, je tako 
odvisen od različnih dejavnikov, ki jih je treba pri delu z bolnimi osebami upoštevati. Poseben 
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vpliv na posameznika pa ima bolezen v otroški dobi, saj lahko moti in oteži otrokov razvoj, 
poruši otrokovo zaupanje v starša, ki naj bi ga varovala pred hudim, a ga ne uspeta obvarovati 
pred boleznijo ali bolečino, zmanjša otrokovo samozaupanje ter oslabi otrokovo stabilno 
osebnost (Hoyer, 1994). Tako bolezen, ko otrok zboli, prevzame osrednjo vlogo v življenju 
otroka in njegove družine (Bečan, 2012). Odločilno vlogo pri razumevanju in doživljanju 
bolezni pa imajo posameznikove izkušnje iz preteklosti (Piko in Bak, 2006).  

Omenjene kompleksnosti in vplivi bolezni na različna področja posameznikovega življenja nas 
opozarjajo na to, da se ob bolezni ne smemo osredotočiti samo na bolezen z zdravstvenega 
vidika, ampak moramo na vse skupaj pogledati širše (Piko in Bak, 2006). In ravno razumevanje 
bolezni v otroški dobi postaja v strokovnih vodah zelo pomembna tematika, kar se kaže tudi v 
porastu raziskav na tem področju. Le s poznavanjem otrokovega razumevanja bolezni se lahko 
razvije otrokovi starosti primerne razlage razumevanja bolezni ter spodbuja razvoj preventivnih 
zdravstvenih programov (Piko in Bak, 2006).  

5.1. Otrokovo razumevanje bolezni 

Razumevanje je »sposobnost subjekta, da dojame pomen nečesa, kar ni eksplicitno oziroma 
izrecno izrečeno, je pa implicitno vključeno« (Petz in Furlan, 1992, v Smrtnik Vitulić, 2004, 
str. 3). Kompleksnost razumevanja bolezni se kaže že v otroški dobi, a je zato, da otrok lahko 
razume bolezen, potrebna določena stopnja kognitivnih kompetenc otroka (Piko in Bak, 2006).  

Bibace in Walsh (1981, v Bearison, 1998) sta v okviru raziskave opravila pogovore z otroki 
različnih starosti o njihovem razumevanju zdravja in bolezni ter svoje izsledke povezala s prej 
opisano teorijo Jeana Piageta. Predlagala sta naslednji šeststopenjski model otrokovega 
razumevanja bolezni (Bearison, 1998): 

1. Fenomenalizem v starosti med drugim in četrtim letom. Otroci v zgodnjem otroštvu 
vidijo vzrok za bolezen v zunanjem predmetu oziroma objektu, ki ga ob pojavu bolezni 
opazijo, četudi je ta oddaljen. Tako lahko otroci v tej fazi rečejo, da se prehladiš od 
sonca. 

2. Nalezljivost v starosti od četrtega do sedmega leta. Otroci vzrok bolezni vidijo v 
predmetih ali ljudeh, ki so jim blizu. Ta povezava je navadno slabo razumljena ali pa jo 
razložijo z nadnaravnimi silami. Otroci tako menijo, da oseba zboli, ko se ji nekdo 
približa, to pa poskusijo pojasniti z nadnaravnimi silami, ki so prisotne med osebama. 

3. Okužba v starosti med sedmim in devetim letom. Otrok meni, da bolezen lahko povzroči 
dotik, njegova porednost ali sodelovanje pri škodljivih dejavnostih. 

4. Ponotranjanje med devetim in enajstim letom starosti. Otroci že razumejo bolezen kot 
dogajanje v telesu, a vzroke še vedno iščejo zunaj sebe. Otrok tako meni, da oseba zboli, 
če vdihne mrzel zrak. 

5. Fiziološke razlage se pojavijo med enajstim in šestnajstim letom starosti. Bolezen je 
razumljena kot motnja delovanja specifičnih organov v našem telesu. V tej starosti se 
vzroke išče v fizikalnih dejavnikih. Oseba vdihne viruse, ki so v zraku in povzročijo 
kašelj in smrkav nos. 

6. Psihofiziološke razlage se pojavijo po šestnajstem letu starosti, nekatere osebe pa do te 
faze nikoli ne pridejo. Velja prepričanje, da lahko na delovanje telesa vplivajo tudi 
človekove misli in občutki. V zraku so virusi, ki jih oseba vdihne; če se ta oseba počuti 
izčrpano ali pod stresom, lahko zboli.  

Stopnja kognitivnega razvoja po Piagetu, na kateri se otrok nahaja, omejuje tudi otrokovo 
zmožnost razumevanja razlage bolezni. Tako sta Bibace in Walsh (1981, v Bearison, 1998) 
mišljenje otroka na posamezni stopnji Piagetove teorije povezala s po dvema stopnjama svojega 
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modela. Otrokovo mišljenje v predoperacionalni fazi vpliva na to, da otroci takrat bolezen 
razumejo najprej fenomenalistično, nato pa preko nalezljivosti. Otrokovo mišljenje v konkretno 
operacionalni fazi pa sproži razumevanje bolezni kot okužbe in kasneje razumevanje preko 
ponotranjanja. Osebe v formalno operacionalni fazi bolezen že pojasnjujejo s fiziološkimi ali 
psihofiziološkimi razlagami (Bearison, 1998).  

C. Eiser (1990, v Payne in Walker, 2002) je na omenjeni model podala kritiko, ki se nanaša na 
zanemarjanje otrokovih preteklih izkušenj z boleznijo. Pri svojem delu se je C. Eiser (1990, v 
Payne in Walker, 2002) namreč pogosto srečala s kronično bolnimi otroki, ki so pokazali 
presenetljivo natančno poznavanje svoje bolezni. Zanemarjanje preteklih izkušenj pa je 
pomembna napaka pri delu z otroki, saj koncepti mlajših otrok pogosteje temeljijo ravno na 
njihovih preteklih izkušnjah (Piko in Bak, 2006). Zaradi premalo življenjskih izkušenj, pa se 
pri otrocih pojavi pomanjkanje razložitvenih shem (Nelson, 1986, v Payne in Walker, 2002). 
Slednje nastanejo kot posledice izkušnje in osebi v prihodnosti omogočijo boljše spoprijemanje 
s podobnimi situacijami. Tako otroci, ko gredo na primer prvič k zdravniku ali v bolnišnico, 
nimajo nobenih predstav, pričakovanj, kaj se tam dogaja. To lahko povzroči, da so prestrašeni, 
saj ne znajo predvideti, kaj se bo tam z njimi zgodilo (Nelson, 1986, v Payne in Walker, 2002). 
Priprave na takšne situacije pa lahko potekajo na različne načine: neposredno, z izkušnjo, iz 
druge roke, preko televizije in knjig ipd. Preventivno delo s podajanjem informacij, ki 
omogočijo razvoj razložitvenih shem o medicinskih postopkih, bi bodočemu pacientu lahko 
pomagalo predvideti, kaj se bo zgodilo, s čimer bi preprečilo neprijetna presenečenja in 
prispevalo k pacientovemu občutku kontrole (Payne in Walker, 2002). Predstavljanje glavnih 
namenov medicinskih pregledov in posegov je ključnega pomena, da otrok teh aktivnosti ne 
označi za negativno in neuporabno dejavnost. Za razvoj primernega preventivnega dela z otroki 
in za izgradnjo pozitivnega odnosa do zdravja in bolezni pa je nujno pomembno dobro 
poznavanje otrokovega razumevanja bolezni (Piko in Bak, 2006).  

5.2. Otrokovo doživljanje bolezni 

Doživljanje pomeni otrokov subjektivni pogled na situacijo, v kateri se otrok trenutno nahaja 
in zajema tako čustva kot tudi misli, ki se v otroku pojavljajo ob soočanju z določeno situacijo. 
Soočenje z boleznijo in spremljajočimi medicinskimi posegi je lahko za osebo precej stresna 
izkušnja, ki lahko pripelje tudi do pomembnih dolgoročnih psiholoških posledic pri kasnejšem, 
ponovnem soočanju z boleznijo (Bürger Lazar, 2015). Pri mlajših otrocih strah in tesnoba pred 
nepoznano in neprijetno situacijo s seboj prineseta frustracijo, jezo, žalost ipd., zato je izrednega 
pomena, da za blaženje stresa in zmanjšanje otrokovega strahu psihološko ukrepamo, pri čemer 
pa moramo upoštevati tako invazivnost in trajanje medicinskega posega, kot tudi dejavnike, ki 
vplivajo na doživljanje bolečine, osebne značilnosti otroka in njegove družine ipd. (Bürger 
Lazar, 2015). Pomemben vpliv na otrokovo doživljanje medicinskih posegov pa ima tudi 
otrokov temperament, zato je treba prilagoditi pristop otrokovim osebnostnim značilnostim in 
potrebam (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). Poznati moramo torej osnovne zakonitosti 
otrokovega kognitivnega in čustvenega razvoja. Velja, da se mlajši otroci usmerjajo v bolj 
konkretne in kratkoročno ogrožajoče vidike bolezni, medtem ko starejši otroci z razvojem 
abstraktnega mišljenja doživljajo bolezen kot resnejšo in dolgoročno ogrožajočo (Bürger Lazar, 
2001).  

Poskrbeti je treba, da se otrok z boleznijo spoprime na način, ki je primeren njegovi stopnji 
razvoja (Bearison, 1998). Otrokov psihološki odgovor na bolezen je odvisen od predhodnih 
zunanjih dejavnikov (značilnosti staršev in družine, odnos staršev do otroka, sposobnost staršev 
za spoprijemanje s problemi, osebnostne in temperamentne posebnosti otroka ipd.), dejavnikov 
povezanih z boleznijo (značilnost bolezni, starost otroka, potek bolezni, bolečine ipd.), 
socialnih in okoljskih dejavnikov (potreba po hospitalizaciji, otrokov odnos z vrstniki ipd.) ter 
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notranjih psiholoških dejavnikov (identifikacijski procesi, otrokova samopodoba, razviti 
obrambni mehanizmi ipd.) (Vrba, 2001). Starost otroka je lahko pomemben dejavnik pri tem, 
kako bo bolezen vplivala na otroka, mlajši otrok bo bolj verjetno žalosten, se bo zaprl vase, 
medtem ko se bo starejši otrok veliko bolj zanimal za svojo bolezen (Zorec, 2005).  

Najpogostejši odziv okolice, staršev na otrokovo bolezen so huda zaskrbljenost, strah, panika 
in žalost (Samec in Slodnjak, 2001). Zaradi velikega vpliva, ki ga ima odziv družine na 
otrokovo bolezen, je pomembno, da otroka ne obravnavamo ločeno od družine, ampak da nanj 
in na njegovo družino gledamo sistemsko (Bürger Lazar, 2001). Starši naj bodo prisotni ob 
otroku, ne obljubljajo naj mu nič, česar ne morejo izpolniti, ne smejo mu vzbujati lažnega 
upanja, da bodo vedno pri njem in uporabljajo naj različne pomirjevalne tehnike, kot so božanje, 
pripovedovanje pravljic, igra ipd., s čimer poskušajo zmanjšati otrokov strah (Bürger Lazar, 
2015; Nees-Delaval, 2000). Velika napaka, ki jo starši pogosto naredijo in z njo še povečajo 
otrokov strah, je, da grožnjo z bolečim medicinskim posegom prej uporabljajo kot vzgojno 
sredstvo (Nees-Delaval, 2000). Otrok bo lahko zaradi takšnih groženj bolezen dojemal kot 
posledico svoje neposlušnosti ali kot posledico svojih dejanj (Piko in Bak, 2006).  

Izhajajoče iz napisanega lahko trdimo, da, ko je otrok bolan, ni prizadeto le njegovo telo, ampak 
so drugačne tudi njegove druge potrebe. Otroci so ob medicinskih posegih in prisotnosti bolezni 
navadno prepuščeni neprijetnim občutjem, zato potrebujejo občutek bližine, topline, varnosti, 
nežnosti in čustveno oporo (Nees-Delaval, 2000). Otrok za uspešno spoprijemanje z boleznijo 
potrebuje vso socialno in psihološko oporo okolice, pomembne pa so tudi ustrezne kognitivne 
funkcije (spomin, govor ipd.), da lahko razume pomen in vzrok bolezni (Vrba, 2001). L. Vrba 
(2001) navaja naslednje korake za obvladovanje problemov v zvezi z boleznijo: 

− postopno soočenje z boleznijo, 
− poskusi zbiranja informacij o bolezni iz različnih virov, 
− priprava na težke situacije, 
− preizkušanje različnih načinov spoprijemanja s problemom, 
− ustvarjanje obrambe proti razočaranju.  

M. Bürger Lazar (2001) pravi, da si ob prisotnosti bolezni posebno pozornost zasluži bolečina. 
Bolečina je pogost, a neprijeten spremljevalec medicinskih posegov in tudi pogosta neprijetna 
posledica bolezni, ki s seboj navadno prinaša tesnobnost in depresivnost. Občutek bolečine je 
vedno subjektiven, spremljajo pa jo neprijetno čustveno doživljanje, občutek napetosti, 
zaskrbljenost, nespečnost, strah in negotovost (Bürger Lazar, 2001). Bolečina sestoji iz več 
komponent, najpomembnejše tri so kognitivna, vedenjska in fiziološka komponenta, merimo jo 
lahko na več načinov, ki so odvisni tudi od posameznikove starosti. Pri predšolskih otrocih 
lahko merimo le fiziološko (pulz, krvni tlak, telesna temperatura, znojenje ipd.) in vedenjsko 
komponento bolečine, medtem ko pri šolskih otrocih lahko s pogovorom, kako boli, kje boli, 
kakšne barve si predstavlja bolečino, merimo tudi kognitivno komponento bolečine 
(verbaliziranje bolečine) in opazujemo nebesedne reakcije (izrazi na obrazu, mišična napetost, 
telesno izmikanje, upor ipd.) (Bürger Lazar, 2001). Zgodnje izkušnje z bolečino imajo 
pomembno vlogo pri oblikovanju vzorcev odzivanja nanjo v prihodnosti, zato je pomembno, 
da skušano s psihološkimi ukrepi čim bolj zmanjšati otrokov strah in vzpostaviti občutek 
nadzora nad situacijo. Raziskave so pokazale, da otrokom pri obvladanju bolečine pomaga 
pogovor o temah, ki niso povezane s posegom, humor, razvijanje strategij obvladovanja 
bolečine ipd. Pri tem se ne smemo osredotočiti samo na lajšanje bolečine, ampak tudi na 
spodbujanje otrokovega občutka lastne učinkovitosti pri spoprijemanju z bolečimi posegi 
(Bürger Lazar, 2015).  
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5.3. Otrokovo doživljanje in razumevanje hospitalizacije 

Še bolj stresna od bolezni same pa je za otroke lahko ločitev od staršev, do katere lahko pride 
zaradi hospitalizacije otroka (Samec in Slodnjak, 2001). Bivanje v bolnišnici je navadno 
povezano z neprijetnimi medicinskimi posegi, bolečino in telesno šibkostjo, kar v otroku sproža 
neprijetna čustva strahu, jeze, žalosti in razočaranja. Odzivi otrok na hospitalizacijo so odvisni 
od starosti, spola, osebnostnih lastnosti, vrste in težavnosti bolezni, simptomov bolezni, načina 
in trajanja zdravljenja ipd. (Bürger Lazar in Kodrič, 2014).  

Splošna pričakovanja o otrokovem doživljanju hospitalizacije so, da bo pogrešal prijatelje, 
družino, v bolnišnici se bo dolgočasil, otrok se bo bal zdravnikov, njihovih posegov, svoje 
bolezni ipd. (How patients react to hospital care, 2003). Takšna pričakovanja so povsem 
upravičena in tudi resnična, saj bo otrok preživel nekaj časa v novem okolju in ob neznanih 
ljudeh. A kljub prvotnemu strahu in neugodju, se moramo zavedati, da bo otrok potem bogatejši 
za novo izkušnjo, ki mu bo morda okrepila samozavest in ponos (How patients react to hospital 
care, 2003). 

Medtem ko dojenčki, mlajši od šestih mesecev, še ne občutijo tesnobe zaradi ločenosti od 
staršev, pa malček in kasneje otrok že razvijeta močno psihološko in čustveno vez s starši 
(Nees-Delavar, 2000). Najtežje ločenost od staršev doživljajo prav malčki do četrtega leta 
starosti (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). Takrat lahko nenadna sprememba in ločitev od staršev 
pri otroku povzročita večje ali manjše čustvene težave. Pri otroku se lahko omaja občutek 
varnosti in zaupanja v vsemogočne starše, ki ga ne obvarujejo pred posegi, pojavita se strah in 
negotovost, ki se kažeta na različne načine, od upiranja, kričanja, do obupa, občutka vdanosti v 
usodo, otopelosti (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). Lahko pride do tega, da otrok ob povratku 
domov nazaduje na prejšnjo stopnjo razvoja, ponovno se pojavi močenje postelje, plahost, 
pojavijo se spremembe v vedenju, nočne more ipd. (Nees-Delaval, 2000). Hospitalizacija pa 
lahko vpliva tudi na fiziološke dejavnosti v otroku, kot so povišana presnova, pospešeno 
dihanje, povišan krvni tlak ipd. ki posledično lahko pripeljejo do poslabšanja zdravstvenega 
stanja otroka (povišan tlak možganske tekočine, premiki zlomov ipd.) (Samec in Slodnjak, 
2001). Zavedati se je treba, da na otroka bolj kot bolezen sama vplivajo omejitve, ki jih ta 
postavlja. Takšne omejitve so omejeni stiki s starši, družino, omejeno igranje in druge 
pomembne aktivnosti (Bearison, 1998). 

Zaradi omenjenih možnih posledic nenadne hospitalizacije več avtorjev (Brazelton, 1999; 
Nees-Delaval, 2000; Vrba, 2001) poudarja, da noben otrok ne bi smel biti hospitaliziran  
nepripravljen, ampak bi se morali z ustanovo, imenovano bolnišnica, na zabaven način 
seznaniti, še preden se ta možnost v njegovem življenju sploh pojavi. Preko različnih aktivnosti, 
kot so igre vlog, slikanice, igre, igralne figurice ipd., naj se otroku pokaže, kako je videti 
bolnišnica od znotraj in kaj se v njej dogaja. To bo otroku omogočilo razviti razložitvene sheme, 
dobil bo realno predstavo o bolnišnici in lažje bo krotil svojo domišljijo (Nees-Delaval, 2000). 
Bolnišnice pa lahko vpliv stresa zaradi ločenosti od staršev zmanjšajo tudi tako, da staršem 
mlajših otrok dovolijo bivanje v bolnišnici in jim s tem omogočijo, da so ves čas poleg in v 
podporo svojemu otroku (Chronic childhood illness-managing the emotional impact, b. d.). V 
Sloveniji je staršem omogočeno brezplačno sobivanje v bolnišnici z otrokom do otrokovega 
dopolnjenega šestega leta starosti (Otroci v bolnišnicah UKC Ljubljana, b. d.) 

Pozornost pa je treba usmeriti tudi na poseg, ki ga bo otrok deležen. Ob ponavljajočih se 
medicinskih posegih se otrok nanje navadno ne privadi, ampak se njegova občutljivost še 
poveča (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). Otrok v zgodnjem otroštvu namreč še ne razume, da je 
boleč poseg zanj koristen, ampak samo ve, da ga boli. Z leti pa otrok zaznava psihološke učinke 
bolečine in lahko poroča, da se zaradi bolečine slabo počuti, je nesrečen in mu gre na jok. Tudi 
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otrokova zaskrbljenost in stiska se lahko izrazita s telesnimi težavami (bolečine v trebuhu, 
glavobol ipd.) (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). Otrokov stres in pogostost motečega vedenja se 
bosta zmanjšala tudi ob otrokovem soodločanju pri posegu (npr. otrok se sam odloči, iz katere 
roke mu bodo vzeli kri), s čimer bo dobil tudi občutek nadzora nad situacijo (Bürger Lazar, 
2001). Psihološka priprava na boleč poseg je dokazano učinkovita, ampak moramo psihološke 
postopke in tehnike prilagoditi otrokovim osebnostnim značilnostim. M. Bürger Lazar in J. 
Kodrič (2014) psihološke pristope delita na podporne (ustvarjanje čim boljše psihosocialne 
oskrbe), kognitivne (spreminjamo otrokove nefunkcionalne misli in predstave), vedenjske 
(spreminjanje otrokovega nefunkcionalnega vedenja) in telesne (dotik, masaža, obkladki). M. 
Bürger Lazar (2015) pa najučinkovitejše tehnike pri pripravi otrok na zdravstvene posege 
nekoliko razširi in govori o:  

− podajanju informacij o zdravstvenem posegu; 
− tehnikah preusmerjanja pozornosti (vplivamo na otrokove misli in predstave ter 

preusmerjamo njegovo pozornost; zvočna knjiga, video igre, zvočne pravljice, štetje, 
abeceda, glasba ipd.); 

− kognitivnih intervencijah (tehnika vodene domišljije, hipnoza); 
− vedenjskih intervencijah (spreminjanje otrokovega vedenja, globoko dihanje); 
− kognitivno-vedenjskih intervencijah (otroka postopno izpostavljamo načrtovanemu 

medicinskemu posegu s pomočjo vizualizacije posega, preigravanja posega s pomočjo 
lutke ipd.); 

− telesnih intervencijah (dotik, masaža, obkladki, božanje, pestovanje).  

Pri pripravi na poseg moramo otroku posredovati informacijo o poteku posega, pri tem lahko 
uporabimo knjižice in slikanice z navodili, otroka pripravimo na to, kaj bo videl in slišal, kako 
se bo verjetno počutil in mu svetujemo, kako naj se obnaša (Bürger Lazar in Kodrič, 2014).  

Za zmanjšanje stresa pri bolnem otroku ob medicinskih posegih, Lerwick (2016) otrokovim 
staršem in predvsem zdravstvenemu osebju predlaga uporabo CARE modela, ki zajema: 

1. izbiro (Choices), ki bolnemu otroku ponuja moč v okolju nemoči, 
2. rutino (Agenda), ki bolnikom in njihovim družinam omogoča, da vedo, kaj lahko 

pričakujejo in kaj se pričakuje od njih, 
3. odpornost (Resilience), ki poudari osebne prednosti bolnika in preusmeri negativno 

pozornost, 
4. čustveno spodbujanje (Emotional support), ki prepoznava in normalizira najpogostejše 

strahove. 

Ob tem pa se mora zdravstveno osebje zavedati tudi različnih možnih scenarijev, ki se lahko 
zgodijo, da bodo nanje odreagirali hitro in primerno ter s tem olajšali strah in zaskrbljenost 
otroka v njihovi oskrbi (Lerwick, 2016). Izredno pomembna je torej zdravstvena oskrba, pri 
kateri zdravstveni delavci pozornost namenijo tudi psihološkemu pristopu do otroka (Samec in 
Slodnjak, 2001).  

Za dobro sodelovanje otrok, staršev in zdravstvenega osebja je ključen pogoj primerno 
sporazumevanje. Pogovor naj vključuje otroka, poteka naj s preprostimi in otroku razumljivimi 
besedami, otrok pa naj ima tudi možnost, da postavlja vprašanja in spontano izrazi svoja čustva 
(Bürger Lazar in Kodrič, 2014 in Vrba, 2001). Ne samo večjim, ampak tudi mlajšim otrokom 
moramo razložiti, kaj se bo dogajalo z njimi v času hospitalizacije (Samec in Slodnjak, 2001) 
pri tem pa moramo biti pozorni na to, kaj nam otrok sporoča s pogledom, mimiko, kretnjami, 
jokom, barvo glasu ipd. (Bürger Lazar in Kodrič, 2014). Otroka moramo opominjati, da ima ob 
sebi stalen vir ljubezni in podpore, ki mu bo pomagal iti skozi bolezen. Ravno odnos s skrbnim 
in ljubečim odraslim, na katerega se otrok lahko obrne in mu zaupa, je namreč ključ do otrokove 
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odpornosti (Children with Chronic Illness: Dealing with Emotional Problems and Depression, 2015). 
Pripravljenost otroka bo olajšala delo z otrokom, njegovo zdravljenje, manjše pa bodo tudi 
težave, ki se pojavijo ob vrnitvi v domačo oskrbo (Brazelton, 1999).  

Otrokovi starši so pomemben člen pri otrokovi hospitalizaciji. Njihova naloga je, da otroku 
nudijo oporo in mu pomagajo, da se iz te izkušnje uči in jo obvlada. Zato Brazelton (1999) 
poudarja, da je pomembno, da se na hospitalizacijo pripravijo tudi starši sami. Zdravnika naj 
povprašajo, kaj se z otrokom dogaja, kaj se bo z njim zgodilo v bolnišnici, kakšnim postopkom 
bo izpostavljen, da bodo otroku lahko ponudili popolne odgovore na njegova vprašanja 
(Brazelton, 1999). Tudi raziskave (Children with Chronic Illness: Dealing with Emotional 
Problems and Depression, 2015) so namreč pokazale, da trud, ki ga veliko staršev vloži v 
zaščito otroka pred čustveno prizadetostjo, deluje v slabo otroka, ki se bo lažje prilagodil 
neprijetni resnici kot občutku, da sta starša zaskrbljena in pred njim nekaj skrivata. Neodkrit 
pogovor namreč lahko pripelje do napačnega razumevanja, kar da otrokovi domišljiji znova 
prosto pot.  

Brazelton (1999) staršem tudi priporoča, da so ob ključnih trenutkih (dan sprejema v bolnišnico, 
dan operacije ipd.) ob otroku. Z otrokom naj se pogovarjajo, pojasnijo naj mu, zakaj so potrebna 
zdravila, igle, posegi, pogovorijo naj se o otrokovih strahovih, možnih občutkih krivde 
(Brazelton, 1999). Starši naj ob hospitaliziranem otroku preživijo čim več časa, ga spodbujajo, 
mu dajo priložnost izražanja čustev, strahov, ki se pojavljajo, ključnega pomena pa je iskrena 
komunikacija, s katero starši spremljajo otrokovo zdravljenje in hospitalizacijo. Otroku morajo 
nuditi podporo in mu dati vedeti, da ga imajo radi in mu bodo skozi proces zdravljenja 
pomagali, kolikor bodo lahko (Juul, 2010). Celoten proces zdravljenja in tudi nekaj časa po 
otrokovem povratku domov iz bolnišnice morajo starši spremljati posledice, ki sta jih bolezen 
in hospitalizacija pustila pri otroku, in v primeru pojavljanja negativnih posledic, ki ne minejo, 
poiskati strokovno pomoč (Juul, 2010). Ko sta bolezen in hospitalizacija mimo, je nujno, da 
otrok dobiti občutek zmage, občutek, da je obvladal bolezen (Brazelton, 1999).  

 

6. PREVENTIVA NA PODROČJU OTROKOVEGA 
DOŽIVLJANJA IN RAZUMEVANJA BOLEZNI IN 
HOSPITALIZACIJE 

Po mnenju različnih avtorjev (Nees-Delaval, 2000; Piko in Bak, 2006; Samec in Slodnjak, 
2001) bi preventivno delo na področju razumevanja in doživljanja bolezni in hospitalizacije 
lahko pomembno in pozitivno vplivalo na otroka, njegovo razumevanje in doživljanje bolezni 
in hospitalizacije. 

Veliko bolnišnic po svetu že ima posebne službe, ki otroke pripravijo na hospitalizacijo, ali pa 
sodelujejo z društvi in organizacijami, ki se s tem ukvarjajo. A ker so takšne priprave v 
določenih primerih, kot so nenadne nesreče ali obolenja, težko izvedljive, bi morale biti 
izvedene že preventivno (Nees-Delaval, 2000). Sama menim, da bi lahko bile takšne delavnice 
izvedene v sklopu preventivnega dela v vrtcih in šolah. Strokovnjaki priporočajo branje knjig, 
v katerih je glavni junak bolan ali pa se sooča s hospitalizacijo, gledanje risank s to tematiko, 
»bolnišnično igro« z otrokom, v kateri otrok spoznava zdravniški pregled tako, da ga izvede na 
svojem medvedku, posluša srčni utrip družinskih članov ipd. (Loney, 2018; Preparing your 
children for hospital, 2010).  
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Pregled stanja po različnih državah nudi jasen vpogled v to, da je preventivno delo in tudi delo 
psihosocialne pomoči ob hospitalizaciji nujno.  

Na Japonskem je v postopku razvijanja državni program za pripravo otroka in staršev na 
hospitalizacijo. Pobudo za takšen program so podali raziskovalci, ki so leta 2015 opravili 
raziskavo med operiranimi otroki (Wakimizu, 2015). Otroke, ki so bili vnaprej seznanjeni z 
operacijo, so razdelili v dve skupini. Ena skupina se je na operacijo pripravila s pomočjo videov 
in brošur, ki so jih pripravili raziskovalci, druga skupina pa se na operacijo ni posebej 
pripravljala. Med otroki se sicer niso pojavile bistvene razlike v doživljanju operacije in 
hospitalizacije, kar lahko pripišemo tudi dejstvu, da so bili z operacijo vnaprej seznanjeni. So 
pa bile te razlike bistveno bolj opazne pri starših in njihovem soočenju z otrokovo operacijo in 
hospitalizacijo. Starši, ki so se z otroki doma pripravili, so bili v samem procesu zdravljenja 
nato bolj umirjeni in so se z njim lažje soočili. Skoraj vsi starši (91,7 %) so izrazili zadovoljstvo 
s takšno obliko preventive (Wakimizu, 2015).  

Drugačne rezultate pa so dobili portugalski raziskovalci, ki so v Lizboni opravili raziskavo med 
hospitaliziranimi otroki (Fernandes, Arriaga in Esteves, 2014). Raziskava je pokazala, da so 
otroci, ki so dobili poučni material, izkazali bistveno manj strahu glede operacij in bolnišničnih 
postopkov kot otroci v kontrolni skupini. Bistvene razlike pa niso bile opazne med različnimi 
oblikami poučnega materiala (brošura, video, namizna igra) in v zaskrbljenosti staršev. Otroci, 
ki so dobili poučni material, so poročali o manj strahovih, saj jih je material naučil, kaj 
pričakovati v vsaki fazi hospitalizacije. Raziskovalci so s tem povečali otrokovo samozavest in 
uporabo primernih strategij obvladovanja otroka ob medicinskih posegih. Študija je pokazala 
pomembnost preventivnih informacij za zmanjšanje otrokovih strahov pred operacijo, ne glede 
na spol, starost, pretekle operacijske izkušnje in temperament. Na podlagi rezultatov študije so 
za otroke oblikovali brošure na temo hospitalizacije (Fernandes idr., 2014).  

Področje preventive je precej razvito v Združenih državah Amerike, kjer ima vsaka bolnišnica 
službo za psihosocialno pomoč otrokom pred, med in po hospitalizaciji. Obstaja tudi poseben 
strokovni profil, imenovan specialist za otrokovo življenje (Child Life Specialist), ki s svojim 
znanjem pomaga otrokom ob spoprijemanju z boleznijo in bolnišnico (Association of Child 
Life Professionals, b. d.). Z uporabo različnih, otrokovi starosti primernih, intervencij otroka 
pripravijo na preglede, testiranja in morebitne večje spremembe v otrokovem življenju, ki se 
bodo lahko pojavile (Bell, 2015). Profil specialista za otrokovo življenje se je prvič pojavil že 
leta 1955 (Brown in Chitkara, 2014), kar jasno kaže, da je potreba po takšnem profilu prisotna 
že veliko časa. V sodelovanju z bolnišnicami in univerzami pa so v muzejih po kar nekaj 
ameriških mestih postavili stalne razstave na temo bolezni, zdravniškega poklica in bolnišnice, 
kjer se lahko otroci z uporabo dejanskih instrumentov in pripomočkov seznanijo z dogajanjem 
pri zdravniku in v bolnišnici, se tako pripravijo na pravo izkušnjo, ki jo bodo nekoč skoraj 
gotovo imeli ter se tudi učijo zdravega načina življenja (CityWorks Children's Hospital, b. d.; 
Glazer Children's Museum, b. d.).  

Različne oblike psihosocialne pomoči svojim bolnikom omogočajo tudi bolnišnice in društva 
po drugih državah. Primer takšne je bolnišnica Bambino Gesú Ospedale v Rimu, ki je razvila 
sistem pomoči hospitaliziranim otrokom in staršem, da je sama hospitalizacija manj 
travmatična in ima manj negativnih posledic na prizadete osebe (Celesti, 2015). To poskušajo 
dosegati tako, da so v središču pozornosti bolni otroci in njihovi starši, vse ostalo dogajanje pa 
se vrti okoli njih. V središču torej ni bolezen, ampak prizadete osebe, katerim so ponujene 
možnosti svetovanja in podpore s strani usposobljenega kadra, pomoči socialnih služb, različnih 
dejavnosti, kot so šola, igralne urice ipd. V sistem pomoči so vključeni različni strokovni kadri, 
kot so zdravniki, medicinske sestre, psihologi, socialni delavci, administrativno osebje in tudi 
dodatno podporno osebje, ki ga predstavljajo prostovoljci, klovni, ostalo terapevtsko osebje, 
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družinske organizacije ter tudi starši in družine s preteklo izkušnjo. Uspešnost celotnega sistema 
sproti spremljajo preko vprašalnikov, ki jih izpolnijo osebe deležne takšne oblike pomoči. 
Odziv vključenih oseb je pokazal jasno uspešnost sistema pomoči, saj so v letu 2014 dobili 
preko 20.000 zadovoljivih vprašalnikov in le 140 pritožb (Celesti, 2015).  

Nizozemski starši otrok, ki so potrebovali hospitalizacijo, so že leta 1977 oblikovali 
organizacijo Kind en Ziekenhuis, ki pomaga otrokom tako s preventivnim delom pred samo 
hospitalizacijo kot tudi z lajšanjem posledic in lažjim prebijanjem skozi hospitalizacijo (van 
Rosendaal, 2008). Ena glavnih idej organizacije je, da mora otroka na hospitalizacijo pripraviti 
oseba, ki ji otrok zaupa in otroku lahko nudi čustveno podporo. Otrok se najbolje pripravi s 
strani dobro pripravljene odrasle osebe. Oblikovanje organizacije je potekalo na podlagi filma, 
ki ga je 1959 v Angliji posnel psiholog James Robertson in je prikazoval, kako dvoletnica 
doživlja hospitalizacijo. V Angliji so težavo poskusili rešiti z večjim vključevanjem staršev v 
sam proces hospitalizacije, na Nizozemskem pa so se usmerili k usposabljanju strokovnega 
kadra za delo z otroki (van Rosendaal, 2008).  

V Evropi deluje tudi organizacija EACH (European Association for Children in Hospital), ki 
vključuje različne organizacije v 13 evropskih državah, ki delujejo na področju preventive in 
psihosocialne pomoči ob hospitalizaciji otroka (EACH, b. d.). Slovenija ni med priključenimi 
državami. V Sloveniji sicer obstajajo različna društva, kot so Rdeči noski in Tačke pomagačke, 
ki poskušajo otrokom v bolnišnici popestriti dan in jih sprostiti, a nihče se ne ukvarja s 
preventivo na tem področju. Glede na mnenja različnih avtorjev (Nees-Delaval, 2000; Piko in 
Bak, 2006; Samec in Slodnjak, 2001), ki menijo, da so priprave otroka pred boleznijo in 
sprejetjem v bolnišnico pomembne in tudi na podlagi mojih osebnih izkušenj, ki sem jih dobila 
preko prostovoljnega dela v slovenskih bolnišnicah s hospitaliziranimi otroki, ki niso bili 
deležni preventivnega dela ali psihosocialne pomoči ob spoprijemanju z boleznijo, lahko trdim, 
da bi aktivnosti v obliki zgoraj navedenih primerov dobrih praks pomembno in pozitivno 
vplivale na otrokovo soočanje z boleznijo in hospitalizacijo tudi v Sloveniji.  

Preventivno delo pa mora potekati v skladu z otrokovim razvojem v določeni starosti. Kot 
primerne oblike za preventivno delo v zgodnjem otroštvu predlagam: 

− branje knjig in gledanje risank o tej tematiki. Primeri knjig so Skrivna bolnišnica (Tea 
Hvala in Špela Oberstar), Žiga mora v bolnišnico (Liesbet Siegers), Joj, pregledali me 
bodo! (Mechthild Hoehl, Lea Jelovčan), Maja in Miha (Helena Kraljič), Elvis in Tara 
morata stran (Helena Kraljič), primeri risank pa Larina zvezdica: Na obisku v bolnišnici 
in Pujsa Pepa: Bolnišnica; 

− interaktivna igra zdravnikov in bolnikov s punčkami ali lutkami; 
− pogovor o bolezni in bolnišnici. 

Primerne oblike preventivnega dela v srednjem otroštvu bi bile: 

− branje knjig in gledanje risanih filmov o tej tematiki. Primeri knjig so Skrivna bolnišnica 
(Tea Hvala in Špela Oberstar), Matic v bolnišnici (Janja Vidmar), Joj, pregledali me 
bodo! (Mechthild Hoehl, Lea Jelovčan), Maja in Miha (Helena Kraljič), primer risanega 
filma je Hospital de Amor; 

− interaktivna igra zdravnikov in bolnikov; 
− pogovor o bolezni in bolnišnici; 
− obisk zdravnika v šoli, kjer bi predstavil svoj poklic, kako poteka pregled bolnika, 

kakšne pripomočke pri tem uporablja; 
− obisk bolnišnice, ki lahko poteka preko prostovoljnega dela otrok ali povezovanja šole 

z bolnišnično šolo pri izvedbi raznih delavnic, proslav, razstav ipd.   
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Pomen izvajanja preventivnih dejavnosti pa ni samo v lažjem soočenju z boleznijo in 
hospitalizacijo, ampak tudi v zmanjšanju posledic, ki jih na otroka in njegov razvoj lahko imata 
predvsem težja bolezen in daljša hospitalizacija. Slednji lahko pri otroku pustita tudi dolgoročne 
negativne posledice kot so slabe navade prehranjevanja, osebne higiene, spanja, socialnega 
obnašanja, občutkov osamljenosti, nesposobnosti  ipd. (Jašarević, 2010). Te posledice pa lahko 
začnemo zatirati že pred samo izkušnjo težje bolezni ali hospitalizacije s primerno pripravo 
nanje, torej s preventivnim delom in s pripravo strokovnega osebja na delo z otroci in nudenjem 
psihosocialne pomoči.  

V teoretičnem delu sem predstavila obdobji zgodnjega in srednjega otroštva ter čustveni in 
spoznavni razvoj v teh obdobjih. Posvetila sem se tudi doživljanju in razumevanju bolezni in 
hospitalizacije ter predlogom preventivnega dela na področju otrokovega razumevanja in 
doživljanja bolezni in hospitalizacije. V nadaljevanju bom teoretični del dopolnila še z 
empiričnim. Predvsem na področju razumevanja in doživljanja bolezni in hospitalizacije bom 
primerjala teoretični vidik z dejanskimi čustvi in razumevanjem v vzorec zajetih otrok.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. RAZISKOVALNI PROBLEM 

Raziskovalni problem, ki ga naslavljam v svojem magistrskem delu, je manj zastopana 
raziskanost doživljanja in razumevanja bolezni in hospitalizacije v obdobju zgodnjega in 
srednjega otroštva. Poznavanje tega področja je ključno za razvoj otrokovega pozitivnega 
odnosa do bolezni in hospitalizacije, za lažje soočanje otroka z boleznijo in hospitalizacijo ter 
tudi za samo uspešnost otrokovega zdravljenja. Področje otrokovega doživljanja in 
razumevanja bolezni se zdi v Sloveniji manj raziskano, saj med iskanjem že opravljenih 
raziskav na to temo nisem zasledila nobene. Juul (2010) poudarja, da lahko bolezen in možna 
potrebna hospitalizacija, pri otroku, ki s tema pojmoma ni seznanjen oziroma ima s tema 
življenjskima dogodkoma predvsem slabe izkušnje, pomembno vplivata na njegov razvoj na 
različnih področjih. Pri tem imata pomembno vlogo tudi starost ter stopnja kognitivnega in 
čustvenega razvoja otroka, ki vplivata na njegov način spoprijemanja s situacijo bolezni, na to, 
kakšen vpliv bo bolezen na otroka imela ter na morebitne posledice, ki jih bolezen lahko pusti 
pri otroku (Juul, 2010). Pravočasna predstavitev bolezni, hospitalizacije in tudi bolnišnice 
otroku pa lahko omogoči, da se otrok bolezni in dogodkov, ki jih ta lahko s seboj prinese, manj 
boji, se na podlagi že naučenega lažje nanje pripravi in posledično pozitivneje prične postopek 
zdravljenja, kar lahko vpliva tudi na hitrost in uspešnost samega zdravljenja (Samec in 
Slodnjak, 2001). Zavedanje, kaj točno bolezen otroku predstavlja, je zelo pomembno, a je kljub 
temu, da se s tem sooči marsikdo, še vedno precej neraziskano.   
 
 

2. CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Cilji 

Cilj raziskovanja otrokovega doživljanja in razumevanja bolezni in hospitalizacije v zgodnjem 
in srednjem otroštvu je razvoj podpore otroku ob soočenju z boleznijo in hospitalizacijo ter 
razvoj preventive na tem področju. Za kakovostno in stopnji otrokovega razvoja primerno 
dosego omenjenega cilja sem želela tudi ugotoviti in raziskati razlike med otrokovim 
doživljanjem in razumevanjem bolezni in hospitalizacije v obdobjih zgodnjega in srednjega 
otroštva.  
 
Raziskovalna vprašanja 

Kako otroci v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva doživljajo in razumejo bolezen? 

Kako otroci v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva doživljajo in razumejo hospitalizacijo? 

Ali obstajajo razlike v doživljanju in razumevanju bolezni med obdobjema zgodnjega in 
srednjega otroštva? 

Ali obstajajo razlike v doživljanju in razumevanju hospitalizacije med obdobjema zgodnjega in 
srednjega otroštva? 
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3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskovalnem delu magistrskega dela sem izvedla deskriptivno kvalitativno obliko 
raziskave.  

3.1. Vzorec 

Namenski priložnosti vzorec vključuje dvajset (20) otrok v obdobju zgodnjega otroštva in 
enaindvajset (21) otrok v obdobju srednjega otroštva. V raziskavo sem poskusila čim bolj 
enakovredno vključiti oba spola. Za zagotovitev informacij o doživljanju hospitalizacije iz prve 
roke sem v vsako starostno skupino vključila nekaj otrok, ki so že bili hospitalizirani. V 
populaciji zgodnjega otroštva je bilo takšnih otrok pet (5), v populaciji srednjega otroštva pa 
devet (9). Za pomoč pri vzpostavitvi stika z želeno populacijo sem zaprosila dve osnovni šoli, 
vrtec ter pediatrični oddelek splošne bolnišnice v goriški regiji.  
Najprej sem navezala stik z zaposlenimi v svetovalnih službah šol, vrtca in bolnišnice ter 
pridobila potrebna dovoljenja pristojnih oseb. Staršem so bila razdeljena soglasja za izvedbo 
intervjujev, ki so jih, če so se z raziskavo strinjali, podpisana vrnili v določenem roku. Nato 
sem, v mesecu maju in juniju 2018, izvedla intervjuje na sedežu ustanov v sklopu podaljšanega 
bivanja otrok ali vrtčevskega varstva.  
V starostni skupini zgodnjega otroštva je sodelovalo 12 deklet in 8 fantov, rojenih v letu 2014, 
v starostni skupini srednjega otroštva pa je sodelovalo 12 deklet in 9 fantov, rojenih v letu 2010.  
 

3.2. Opis pripomočkov 

Intervju s sodelujočimi otroki je potekal preko pogovora ob slikovnem materialu. S seboj sem 
prinesla tri slike1, ki so bile podlaga za pogovor z otrokom.  
Preko slik sva s sodelujočim otrokom spremljala fantka od prvih znakov bolezni in prebolevanja 
teh v domači postelji do obiska zdravnika zaradi večdnevne povišane temperature in nazadnje 
do zdravljenja v bolnišnici. Otroke sem najprej povprašala, kako mislijo, da je fantek zbolel, 
kako je vedel, da je bolan, kaj dela, ko je bolan, in kako se ob tem počuti. Vprašala sem jih tudi, 
ali mislijo, da je fantek sam doma in če ni, kdo je z njim, kaj ta oseba dela ter kako mislijo, da 
se ta oseba počuti. Ob prehodu k drugi sliki sem otrokom povedala, da ima fantek že več dni 
visoko vročino, ki se mu ne zniža, čemur je sledilo vprašanje, kaj v tem primeru fantek ali 
njegovi starši naredijo oziroma kam grejo. Fantek na slikah je v tem primeru odšel na pregled 
k zdravniku. Tukaj sem otroke povprašala o dogodkih v zdravniški ambulanti, občutkih fantka 
pred in med pregledom. Zgodba se je nadaljevala tako, da je zdravnik, ker ni mogel ugotoviti, 
kaj je s fantkom narobe, ali ker je bolezen zahtevala posebno zdravljenje, fantka poslal v 
bolnišnico. Sledil je pogovor o tem, kaj se v bolnišnici dogaja, kaj fantek tam dela, kako se 
počuti, kje so ta čas njegovi starši. 
Otroka je tako med intervjujem spremljala zgodba, ki mu je pomagala razumeti in vživeti se v 
situacijo. Ob vsaki sliki sem otroka povprašala o njegovem razumevanju dogodkov in vzrokov, 
ki so do te situacije pripeljali (primer vprašanj: Zakaj je fantek zbolel?), o doživljanjih (primer 
vprašanja: Kaj otrok dela, ko je bolan?), čustvih (primer vprašanja: Kakšna čustva otrok 
doživlja? Ali kaj/koga pogreša?) in občutjih otroka na sliki (primer vprašanja: Kako se otrok 
počuti? Kaj si želi?) ter o dogajanju v otrokovi okolici (primer vprašanj: Kje so njegovi starši, 
sorojenci? Kako starša ravnata z otrokom?). Otroke sem tudi povprašala, ali so bili že kdaj bolni 
ali hospitalizirani; v primeru potrditve sem jih povprašala še po njihovi izkušnji. Da je bil vpliv 
slik na otrokovo mnenje minimalen, sem izraze na obrazih izbrisala ter izdelala obraze, ki 
izražajo različna čustva: veselje, žalost, jeza in strah. Ta čustva sem izbrala, ker so najpogosteje 

                                                           
1 V prilogi se nahajajo slike, ki sem jih uporabila pri intervjujih z otroki.  
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navedena med temeljnimi čustvi in torej med otroki najbolj poznana (Smrtnik Vitulić, 2007). 
Med temi obrazi je otrok izbral enega ali več izrazov, ki so se mu zdeli primerni za sliko. 
 

3.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Na podlagi podrobno preučenih teoretičnih virov sem sestavila vprašanja odprtega tipa in z 
vsakim sodelujočim otrokom opravila polstrukturiran intervju. Zaradi starosti intervjuvancev 
so bili intervjuji krajši in so trajali približno 10 do 15 minut. Starše otrok sem vnaprej seznanila 
z namenom in vsebino raziskave ter jih prosila za pisno dovoljenje za sodelovanje njihovega 
otroka pri raziskavi. Ravno tako sem prosila tudi za dovoljenje snemanja intervjuja z 
diktafonom, pri čemer sem sodelujočim zagotovila anonimnost in varovanje osebnih podatkov. 
V populaciji otrok v srednjem otroštvu je bilo vrnjenih in primerno izpolnjenih 84 % razdeljenih 
dovoljenj, v populaciji otrok v zgodnjem otroštvu pa je bil osip nekoliko večji, vrnjenih je bilo 
slabih 60 % dovoljenj, razlog za to so v vrtcu pripisali prenasičenosti s takšnimi raziskavami. 
Sledila sem usmeritvam za kakovostno vodenje pogovora in zahtevam etike v kvalitativnem 
raziskovanju (Kordeš in Smrdu, 2015).  
 

3.4. Postopek obdelave podatkov 

Pridobljene podatke sem analizirala z metodo kvalitativne analize po naslednjih korakih 
(Kordeš in Smrdu, 2015):  

− dobeseden zapis, prepis intervjujev na računalnik, 
− pripisovanje kod prvega in drugega reda zbranim podatkom, 
− združitev kod v kategorije, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja, 
− interpretacija pridobljenih podatkov in na njihovi podlagi zapis utemeljene teorije, ki 

odgovarja na posamezna raziskovalna vprašanja.  
 

Izjave otrok sem zapisala brez jezikovnih napak (izgovorjava šumnikov, izgovorjava črke r), a 
z upoštevanjem dialekta in značilnosti jezika regije, iz katere prihajajo, s čimer sem omogočila 
lažje razumevanje povedanega, a sem še vedno ohranila pristnost otrokovih izjav.  
 
Izvedene intervjuje sem tako najprej dobesedno prepisala ter jih nato prebrala. Pri tem sem 
podčrtala vsebinsko pomembne dele, določila enote kodiranja ter s tem določila, kateri podatki 
so pomembni za nadaljnje raziskovanje. Uporabila sem induktivni pristop (Vogrinc, 2008), saj 
kod nisem pripravila vnaprej, ampak sem jih določala sproti. Enotam kodiranja sem pripisala 
kode I. reda (skrajšana verzija pomembnih delov besedila), sledilo je določanje kod II. reda. Iz 
kod II. reda sem oblikovala pet kategorij: bolezen; doživljanje bolezni; razumevanje bolezni; 
doživljanje hospitalizacije; razumevanje hospitalizacije. Primeri prepisanih intervjujev se 
nahajajo v prilogah 2 in 3, primeri kodiranih intervjujev pa v prilogah 4 in 5.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V spodnji tableti so za večjo preglednost razvrščene vse kategorije in kode II. reda, ki so 
enake v obeh starostnih skupinah.  

 

 

BOLEZEN 

Vrsta bolezni 
Vzrok za bolezen 

Prepoznavanje bolezni 
 

DOŽIVLJANJE BOLEZNI 

Počutje otroka med boleznijo 
Želje bolnega otroka 

Počutje staršev med boleznijo otroka 
Počutje otroka na zdravniškem pregledu 

Počutje otroka po bolezni 

 

RAZUMEVANJE BOLEZNI 

Otrok med boleznijo 
Starši med boleznijo 
Pregled pri zdravniku 

 

DOŽIVLJANJE HOSPITALIZACIJE 

Počutje otroka v bolnišnici 
Počutje staršev med hospitalizacijo otroka 

Želje otroka med hospitalizacijo 

 

RAZUMEVANJE HOSPITALIZACIJE 

Dogajanje v bolnišnici 
Otrok med hospitalizacijo 
Starši med hospitalizacijo 
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4.1. Bolezen 

Kategorijo bolezni bom predstavila preko kod II. reda: vrste bolezni, vzrok za bolezen in 
prepoznavanje bolezni.  

Vrste bolezni 

Otroci v zgodnjem otroštvu še niso znali poimenovati različnih bolezni, ampak so večinoma 
govorili o vročini (»Aa vročina.«; »Sm mela vročino /.../«; »Sm meu vročino /.../«), bruhanju 
(»/.../ in sm tudi enkrt bruhala.«) in bolečinah v ušesu in trebuhu (»/.../ in me je bolel uhu. /.../ 
Ne, trebušček.«), kot o bolezni in ne simptomu. Otroci v srednjem otroštvu so medtem že 
prepoznavali prehlad, angino, vodene koze, viruse, viroze in različne alergije.  

Vzrok bolezni 

Vzrok bolezni so nekateri otroci v zgodnjem otroštvu pripisovali kopanju ali dotikanju mrzle 
vode (»Mmm, k sm bla v bazenu /.../ Sm misnla, da je bla topla (op. avt.: voda).«; »Lahko tikaš 
wdo mrzlo in pole ...«). Petnajst otrok v zgodnjem otroštvu, pa je menilo, da se bolezen in z njo 
vročina skrivnostno pojavita in ni znalo navesti razlogov za njihov pojav (»Sama se je dobila. 
Sama je pršla (op. avt.: vročina).«; »En dobi vročino. /.../ En dobi.«). Takšno iskanje vzroka 
za bolezen v zunanjem predmetu ali objektu, v primeru intervjuvanih otrok je to pogosto bila 
voda, in skrivnostno pojavljanje bolezni so značilnosti razumevanja bolezni pri štiriletnikih, ki 
jih v svojem modelu navajata tudi Bibace in Walsh (1981, v Bearison, 1998).  

Otrokom v srednjem otroštvu Bibace in Walsh (1981, v Bearison, 1998) pripisujeta 
razumevanje bolezni preko okužbe, kar so potrdili tudi odgovori intervjuvanih otrok. Tej so 
podajali, v primerjavi z otroki v zgodnjem otroštvu, več in bolj obširne razloge za bolezen. 
Najpogosteje naveden razlog v populaciji otrok v srednjem otroštvu, ki ga je omenilo kar 19 
otrok te starostne skupine, je bilo pomanjkljivo oblačenje. Do bolezni zaradi tega vzroka pa 
lahko, po mnenju otrok, pride po športni aktivnosti (»K, kdr ... ne vem, kdr plešeš in se spotiš 
in pole greš ven na mrzlo. Se ne oblečeš dovolj.«; »Če gre v bazen in ostane z mokrim kostumom 
preveč časa, se prehladi.«) in zaradi, za letni čas, neprimerne obleke (»Hmm ... če se ne oblečeš 
pozimi ... al pa je prepih in ti v kratkih rokavih tekaš po hiši.«; »/.../ kdr je pršu ven mres, da je 
v kratk'h rokav'h in tkw, ne? Ni bil primerno oblečen in pole se je prehladil.«). Šestnajst 
vprašanih otrok pa je neprimerno obleko kot vzrok bolezni, povezalo tudi z ne uboganjem 
staršev, ki jih pred tem opozarjajo (/.../starši ti rečejo, da se oblečeš, kokr meni, in greš kar v 
kratk'h recimo, kdr je še premrzlo/.../; »/.../ Kdr mi mama reče, da si dam gor kšno bundo in si 
je ne dam pole lahko tudi dobim kšn prehlad.«). Drugi najpogosteje naveden vzrok za bolezen, 
izpostavljen pri tretjini vprašanih, je bila nehigiena in prenos bakterij (»Tako, da si ... nč ne 
umiva ... in da se ... ne umiva rok, zobou in še kej .../.../ Da tika kšne stvari, ko ne sme in so 
umazane.«; »Zboli tku, da ... recimo da pridejo take bakterije nate in tiste bakterije so ... Pač 
zarad tistih bakterij zboliš.«;  »K si nism dosti umila rok in ...«; »da si ne umiva rok, da pač 
bakterije grejo in pole zarad bakterij zboli.«), sledila je nalezljivost ali okužba s strani že bolne 
osebe (»Se od nekoga naleze.«; »Da ko ima nekdo vročino in grem blizu, pole jo dobim tud 
jst.«; »/.../ sm se kdaj tudi od koga nalezla.«; »Tako. /.../ Se okužiš.«). Drugi vzroki za bolezen, 
ki so jih otroci omenili, so bili še nezdrava hrana in pijača (»/.../ ni jedu zdravih stvari.«; »Da 
kej slabga pojejo, da kej slabga popijejo /.../«), izvajanje športnih aktivnosti, ki niso primerne 
letnemu času (»/.../ se kop'š, k je še premrzlo in pol zboliš.«), preveč napora (»Da ne dosti 
počiva /.../«) ter napačna skrb za zdravje ob prvih simptomih bolezni (»Al pa kdr je nekdo 
preveč prehlajen in hodi z bosimi nogami lahko dobi vročino in lahko dobi še virozo kšno.«).  
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Prepoznavanje bolezni 

Otroci v zgodnjem otroštvu so težko predstavili simptome, ki so bolezen nakazovali. Največ 
otrok v zgodnjem otroštvu (16 otrok) je dejalo, da na to vprašanje ne pozna odgovora (»Ne 
vem.«) ali pa, da je bolezen preprosto diagnosticirana s strani staršev in brez kakšnih znakov 
(»In kako je mama vedla, da si bolan? – Ne vem.«). Štirje otroci pa so navedli občutek mraza 
(»Ker ... ki ... js sm mela vročino zto k mi je blo mrzlo.«), srbenje (»/.../ jo je srbelo /.../«) ali 
kašljanje (»/.../ sm samo malo kašljala.«) kot znak bolezni.  

Otroci v srednjem otroštvu so povedali, da izveš, če si bolan, z merjenjem vročine (»Da si daš 
termometer ... in pole vidš če te ki boli ... in če ni tisto potrebno pa vidiš, če kašljaš al pa te kej 
boli.«). Največkrat naveden kazalnik bolezni je bila ravno vročina (14 otrok), ki jo nakazujeta 
toplo čelo in občutek mraza, (»Mama potipa čelo in če je toplo ti zmeri vročino. /.../«; »Si bol 
topu, te tud bol zebe in ko imaš vročino.«; » /.../ mam toplo glavo.«; »/.../ imam vročino.«). 
Vročini je sledilo slabo počutje (11 otrok) (»Se je slabo počutu, mu je delalo slabo /.../«; »/.../ 
In ni mogu nč delat, govorit in vse.«; »»Zto kr se slabo počutiš /.../.«; »/.../ se slabo počutiš.«), 
omenjeni simptomi pa so bili še kašelj in smrkanje (»Je začel kašljat, je začel šmrk't ...«; 
»Kašljaš /.../«; »Kadar kej kašljam al pa šmrkam.«) ter prisotnost bolečine (»/.../ ga je bolela 
glava. Pole so ga bolele mišice, kosti.«; »/.../ te boli glava al pa trebuh ... te bolijo vse kosti«; 
»Kšnkrt me boli glava /.../«; »Me boli glava, kdaj trebuh,«). 

 

4.2. Doživljanje bolezni 

Kategorijo bom predstavila preko naslednjih kod II. reda: počutje otroka med boleznijo; želje 
bolnega otroka; počutje staršev med boleznijo otroka; počutje otroka na zdravniškem 
pregledu; počutje otroka po bolezni.  

Počutje otroka med boleznijo 

Pogovor o čustvih, ki spremljajo otrokovo soočenje z boleznijo, je bil za otroke v zgodnjem 
otroštvu precej otežen. Enajst vprašanih otrok v zgodnjem otroštvu je podala odgovor, da ne 
vedo, kako se bolan otrok počuti (»Ne vem.«; »Ni blo lepo.«). Kar sedem ostalih intervjuvancev 
pa je vzrok za prisotna čustva težko definiral (»Ne vem, zakaj je žalosten.«). Greenspan in 
Shanker (2004) za otroke v zgodnjem otroštvu predpostavljata, da že lahko obrazložijo svoja 
občutja, kar pa se med intervjuvanimi štiriletniki ni izkazalo za pravilo. Kar nekaj otrok je imelo 
težave pri podajanju razlogov za čustva, ki jih doživlja bolan otrok. Najpogosteje je bilo, med 
otroki v zgodnjem otroštvu, navedeno čustvo žalosti (5 otrok), katere vzrok je lahko slabo 
počutje (»Se ne upm igrat s sestrco /.../ ne upm tekat«), omejitve staršev (»Ne smem vn«; 
»Mama ne dovoli, da se igram u peskouniku«) in preprosto bolezen sama (»Je žalosten./.../ Ne 
vem« (op. avt.: Zakaj je fantek žalosten?); »Žalosten. /.../ ki je bolan.«). Omenjena je bila tudi 
osamljenost (2 otroka), ki jo lahko povežemo tudi s pogrešanjem prijateljev in vrtca (»Kaja je 
moja prjatlca. /.../ Ja (op. avt.:  jo pogreša). In Gala.«; »Pogrešam vrtec.«). Bolezen pa lahko 
spremlja tudi dobro počutje (4 otroci) (»Lepw. /.../ K se igram.«; »Lepo.«).  

Otroci v srednjem otroštvu razumejo bolezen predvsem kot nekaj slabega (»Bolezen je zame 
neki ... slabega.«), kar se vidi tudi v njihovem doživljanju bolezni, saj omenjajo večinoma 
neprijetna in neprijetna čustva, ki bolezen spremljajo. Najpogosteje (17 otrok) govorijo o žalosti 
in slabem počutju (»Je žalosten, ker je zbolel. /.../«; »Je žalosten. /.../«; »Fantek je žalosten 
/.../«; »Počutu se je slabo, ni upal jest, ga je kaj bolelo. /.../«; »Je žalosten, ker je bolan in ne 
more it u šolo, se ne počuti dobro /.../«; »Slabo, se ne morm skor nč premikat in sm ful švoh.«; 
»Si žalosten. /.../«; »/.../ bi dala žalostnega, zto kr se počuti osamljenega in tudi zato k se počuti 
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slabo, k kašlja.«), pogrešanju prijateljev, sošolcev in šole (12 otrok) (»/.../ Ker ne more jt v šolo 
in pogreša prjatle.«; »/.../ ker ne more it v šolo, ker se ne more igrat s prjatli /.../«; »/.../ Pogreša 
prjatle.«; ». /.../ pogreša sošolce, prjatle«; »Lohku pogreša kšnega sošolca, k ne sme jt v šolo. 
Pogreša tud lohko, k ne more jt ven, se igrat s kšnim prjatlm.«), pogrešanju igre in športa, 
dolgčasu (12 otrok) (»/.../hmm in ker mora ostat doma in ne sme nč delat.«; »/.../ se ne more 
igrat od zunaj /.../.«; »/.../ doma se ne more nč igrat.«; »Je žalosten, ker se ne more igrat«; »Da 
se dolgočasi ... nč nima za delat, noben mu ne reče, a se greva to igrat ...«) in slabosti (»/.../ 
mora pit zdravila, k so mu lahko tudi slaba.«; »Se je slabo počutu, mu je delalo slabo, ga je 
bolela glava.«; »/…/ pač, če dosti spi in leži, pole se mu kar zablodi v glavi in pozabi računanje 
in tako /.../«). Navedeno pogrešanje prijateljev, sošolcev in igre potrjuje, da se otroci v srednjem 
otroštvu pričnejo oddaljevati od nadzora staršev in se bolj povezujejo z vrstniki, ki postanejo 
zanje pomembnejši (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Trije otroci pa so izpostavili tudi 
občutek začudenja in strahu pred neznanim (»Fantek je začuden, ker ne ve, kaj je to. Ne ve, kej 
se dogaja okoli.«). Le redki posamezniki so dejali, da se med boleznijo počutijo dobro (»Prou. 
/.../ Dobro.«).  

 

Izbrani obrazi za osebe na sliki 1 med otroki v zgodnjem otroštvu:

 

8x 8x   
    

 

 

Izbrani obrazi za osebe na sliki 1 med otroki v srednjem otroštvu: 

 

 21x   
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Želje bolnega otroka     

Želje, ki jih ima bolan otrok, so bile v obeh starostnih skupinah podobne. Primarna želja (15 
otrok v srednjem otroštvu in 8 otrok v zgodnjem otroštvu) bolnega otroka je, da ozdravi (»Da 
bi hitro ozdravil.«; »/.../ bi rad bil bolš.«; »Ko ozdravi, bi bil vesel.«; »Da bom dobra in grem 
v vrtec.«). Druga najbolj izpostavljena želja (11 otrok v srednjem otroštvu in 4 otroci v 
zgodnjem otroštvu) je bila ponovno snidenje s prijatelji oziroma izvajanje aktivnosti, ki jih bolni 
ne morejo oziroma ne smejo početi, kot sta igranje in ukvarjanje s športom (»Da vidi prjatle.«; 
»Bi se rad igral v peskovniku.«; »Da bo lahko plaval.«). Medtem ko so vsi otroci v srednjem 
otroštvu lahko povedali vsaj eno željo, ki jo ima bolan otrok, pa štirje otroci v zgodnjem 
otroštvu niso mogli navesti niti ene želje bolnega otroka, kar lahko povežemo s stopnjo 
spoznavnega razvoja na začetku zgodnjega otroštva, ko otrok pogosto še ni zmožen logičnega 
razmišljanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) in posledično ni zmožen domnevati o željah 
bolnega otroka.  

Počutje staršev med boleznijo otroka 

Otroci v zgodnjem otroštvu so čustveno doživljanje staršev ob bolezni otroka, še težje ubesedili 
oziroma o njem težje domnevali kot o doživljanju njih samih. Otrok namreč, v obdobju 
zgodnjega otroštva, šele razvija svoje spretnosti razumevanja perspektiv drugih oseb 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Tako je bil še večkrat podan odgovor (12 otrok), ki je 
nakazoval nepoznavanje čustev staršev (»Ne vem.«; »Boo.«), štirikrat pa so bila celo navedena 
prijetna čustva, kot so veselje (»Sm vesel (op. avt.: mama je vesela, ko je otrok bolan, ker je 
lahko doma).«; »Mama je tudi vesela.«) in dobro počutje (»Lpw. /.../ Da se smeje. /.../ Ni prou 
nč žalostna. /.../ Ztw, k nism prou močno bolan. /.../«). Ta čustva so najpogosteje prepoznavali 
na podlagi zunanjih opažanj (»Da se smeje.«) in so jih povezovali tudi z dejstvi neodvisnimi od 
otrokove bolezni (» Ker ima rada bratca. Imamo Kevina.«; »Ker ji ni treba delat.«). Trikrat pa 
je navedlo čustvo žalosti, ki pa ga dva intervjuvanca nista znala obrazložiti (»Žalostna. /.../ Zato 
... k ... zato ... kiiiii ... ne vem.«), le en intervjuvanec pa je lahko to čustvo povezal z nevarnostjo 
hujše bolezni (»Bi bla žalostna, če bi bil prou močno bolan.«).  

Otroci v srednjem otroštvu so tudi doživljanje bolezni skozi oči staršev opisali s precej 
negativnim prizvokom. Otroci so svojim staršem najpogosteje (15 otrok) pripisali čustvo strahu 
(»/.../ In pol, če ma višjo vročino, jo skrbi še bol.«; »Mamo je strah /.../ ker je zaskrbljena, da 
ni kej hudga.«; »Je tudi zaskrbljena, al je hudo al ni tko hudo.«; »/.../ lahko jo je tudi strah, da 
na primer pol leta ne bo šel v šolo, ker bo preveč močno zbolel.«; »/.../ jo je strah, da je lahko 
kej hudega.«; »K lohko bi blo kej hudga.«; »Mal zaskrbljeni. /.../ Zto k mislijo, da lahko postane 
kej bol hudega in še bol zboli.«; »Kdr sm jst bolan so starši taki ... Kkw bi povedu ... bol sitni. 
/.../ Kr se bojijo kaj bo z mano.«). Starši se, po mnenju svojih otrok, počutijo slabo in so žalostni 
(10 otrok), ker je otrok zbolel (»Mama je tudi žalostna. /.../ ker je njen otrok bolan in jo skrbi.«; 
»Mama je tudi žalostna /.../ ker ni vesela, da je njegov sin zbolel /.../«; »Je tudi žalostna, ker je 
njen otrok bolan«; »Je žalostna. /.../«; »Slabo, zto k misli, da lohko se ti kej zgodi.«), a štirje 
otroci so ti dve čustvi povezali z dejstvom, da starši ne morejo v službo in morajo opravljati 
domača opravila (»Bol slabo /.../ zato ker mora pazit na otroka.«; »Mama ni glih vesela. /.../ 
Ker pole mora bit doma wna pr otroku ... in pole wna samo pospravlja doma. /.../«; »Žalostno. 
/.../ Ker ne gre v službo, da bi služla, ampak ga more varvat.«; »K ... je žalosten, k zdej mora 
zmeri delat z mano nalogo potem.«; »Mm slabo, ker morjo bit doma.«). Le redki otroci pa so 
menili, da se njihovi starši čudijo, zakaj je otrok nenadoma zbolel (»Mama se čudi od kje 
vročina, zakaj je otrok zbolel.«; »/.../ lahko se čudi, kako je to ratalo ...«; »Je mogoče začudena, 
ztw ku je ugotovila, da je wd nje otrok bolan in pole je ful začudena, ku recimu je učeri use djllo 
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normalno in pole ipd.«), so jezni, ker jih otrok ni ubogal (»Je (op. avt.: mama) bla malo jezna 
na njega, ker je ni ubogou /ipd./«; »/ipd./ lohko že ve in je jezna zakaj je to nrdu je škodu sam 
sebi, ko je šou ven s kratkimi rokavami«; »Je malo jezna, ztu k je zbolel in je ni ubogau.«) ali 
pa so občutje staršev opisali kot veselo (» /ipd./ in lohko je vesela, ker je lohko doma in mu daje 
zdravila in bo lohko ozdravu /ipd./«). Medem ko so pri čustvih bolnega otroka navadno navajali 
le po eno čustvo, pa so pri čustvih staršev bolnega otroka pogosteje navedli več možnih čustev, 
ki jih ti doživljajo. Razlog za naštevanje več čustev ob pogovoru o doživljanju staršev, 
pripisujem temu, da so čustva subjektivna in otroci le stežka domnevajo o občutjih svojih 
staršev, medtem ko se svojih dobro zavedajo. Kljub temu pa zmožnost domnevanja o čustvih 
staršev ob otrokovi bolezni, jasno nakazuje višjo stopnjo spoznavnega razvoja kot pri otrocih v 
zgodnjem otroštvu. Otrokovo razmišljanje v srednjem otroštvu je že logično, fleksibilno in 
upošteva več vidikov istega problema (Marjanovič Umek, 2004). V tem primeru sta to počutje 
ob bolezni, možnost poslabšanja bolezni, kar je pripeljalo do tega, da so otroci staršem 
pripisovali predvsem čustvi žalosti in strahu. Tako kot pri otrocih pa je tudi glavna želja staršev 
otrokova čim hitrejša ozdravitev (»/ipd./ probajo vse nrdit, da bi se pozdravu. /ipd./«). 

 

Izbrani obrazi za osebe na sliki 1 med otroki v zgodnjem otroštvu: 

 

11x 6x   
 

 

 

Izbrani obrazi za osebe na sliki 1 med otroki v srednjem otroštvu: 

 

 11x 8x 2x 
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Počutje otroka na zdravniškem pregledu 

Pri pogovoru o počutju otroka na zdravniškem pregledu se je pri otrocih v zgodnjem otroštvu 
zopet najpogosteje (11 otrok) pojavil odgovor o nepoznavanju čustev otroka (»Ne vem.«; 
»Normalno.«). Presenetljivo pa so nekateri intervjuvanci (3 otroci) počutje otroka na zdravniške 
pregledu opisali kot dobro (»Dobro. /ipd./ Ja (op. avt.: odgovor na vprašanje, a je otrok 
vesel?).«; »Lepw.«; »Lepo.«) in pregleda niso povezovali s čustvom strahu, ki se, po besedah 
ene izmed intervjuvanke, pojavi le pri otrocih, ki so pretirano navezani na mamo (»Zto k drugi 
se bojijo it proč od mame in pole se bojijo it k zdravniku.«). Nepoznavanje otrokovega 
doživljanja na zdravniškem pregledu je posledica pomanjkanja razložitvenih shem (C. Eiser in 
K. Nelson, 1990, v Payne in Walker, 2002), ko otroci v zgodnjem otroštvu še ne zmorejo 
domnevati o doživljanjih v situaciji, ki jim ni dobro poznana. Zaradi več preteklih izkušenj so 
otroci v srednjem otroštvu doživljanje na zdravniškem pregledu opisovali kompleksnejše in 
obširneje.  

Najpogostejša čustva, ki, po mnenju otrok v srednjem otroštvu, spremljajo otroke ob 
zdravniškem pregledu, so zaskrbljenost, prestrašenost in strah predvsem pred nepričakovanim 
in neznanim (14 otrok) (»Prestrašeno. Se boji, da ne bo dobil kakšne injekcije in bo mogel biti 
še dolgo doma.«; »Se sprašuješ, kaj bo delal   /.../ če bo kaj hudga al ne ... je malček zaskrbljen, 
prestrašen.«; »Te je malo strah, ker ne veš, kej bo nrdu.«; »Je prestrašen. Ojoj, kaj mi dela, se 
mi bo kaj zgodilo? Se boji, da bo dobiu še eno tako zdravilo, ki mu ni blo v redu in kej tazga.«; 
»/.../ /.../ kdaj ne vem, kaj dela, kdaj še ne vem kako kšna stvar bo in sm vsa prestrašena /.../.«; 
»Fantek gleda prestrašeno zdravnika, kaj mu djla. /.../«; »/.../ prestrašeno /.../ Da ne bo šel v 
bolnico /.../«) ter žalost (3 otroci) (»Fantek je žalosten«; »Ne glih dobro.«¸ »Zelo slabo, se mu 
vrti«). Trije otroci pa so svoje počutje opisalo kot normalno, dobro (»Normalno no.«; »V redi«¸ 
»Dobro.«) ali celo kot veselo počutje (1 otrok), saj bodo končno izvedeli pravo diagnozo 
(»Vesel je, ker bojo končno zvedli, kej je narobe in bo lahko zdrav.«).  

 

Izbrani obrazi za osebe na sliki 2 med otroki v zgodnjem otroštvu: 

 

8x    
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Izbrani obrazi za osebe na sliki 2 med otroki v srednjem otroštvu: 

 

7x 3x 9x  
 

Počutje otroka po bolezni 

Ta koda je bila uporabljena le pri štirih otrocih, treh v zgodnjem otroštvu in enem v srednjem 
otroštvu, ki so poleg želj bolnega otroka navedli tudi občutek veselja, ki se bo pri otroku 
pojavil, ko bo ozdravel (»Ko ozdravi, bi bil vesel.«; »Želi si, da bi bil dobro /ipd./ da bo spet 
vesel.«). 

 

4.3. Razumevanje bolezni 

Kategorijo bom predstavila preko naslednjih kod II. reda: otrok med boleznijo; starši med 
boleznijo; pregled pri zdravniku. 

Otrok med boleznijo 

Vsi otroci v obeh starostnih skupinah so povedali, da bolan otrok praviloma ne gre v vrtec ali 
šolo, ampak ostane doma (»Ne grem v vrtec, sem doma.«; »/.../ Ostaneš doma, ne greš v šolo«; 
»/.../ v šolo ne gremo /.../«; »Kdr sm bolan pokličejo u šwlu, da me ne bo /.../«) v varstvu staršev 
ali starih staršev (»/.../ je mama z mano.«; »Grem k noni Ireni.«).  
Otroci v zgodnjem otroštvu čas, ko so bolni, najpogosteje preživijo v postelji ali na kavču ob 
počivanju, spanju in gledanju televizije (13 otrok) (»Ležim na postli /.../ Gledam televizjo. /.../ 
Ne smem it vn.«; »Sem na kavču in gledam televizjo.«; »Spi. /.../ sm spal na kauču.«). Nekaj 
otrok (6 otrok) pa je vseeno navedlo, da se ta čas vseeno igrajo (»Sm se samo igral.«; »Samo 
se igram.«).  

Tudi v obdobju srednjega otroštva bolan otrok doma veliko počiva, leži in spi (19 otrok) 
(»Počivaš /.../«; »Počival doma. /.../ Spi /.../«; »spal na postli in ful malo sm jeu /.../«; »Počival. 
/.../ Da sm bol ležal, da nism preveč teku.«; »Počivam. /.../ Da ležiš /.../«; »Bo dosti počival 
/.../«), zamoti se lahko z gledanjem televizije in branjem (»/.../ gledaš televizjo.«; »/.../ kej 
berem, čene sm na kauču in gledam televizjo.«; »Na kavču gledam televizjo /.../«; »/.../ Da leži, 
malo gleda televizjo.«), manj z igro (»/.../ igra se lahko samo, če se počuti bulše.«), jemati mora 
zdravila (6 otrok) (»/.../ moraš pit zdravila al pa jih jst /.../«; »Ti dajo zdravila«; »/.../ pije 
zdravila, da bo čim hitreje ozdravu.«; »Mora pit toplo, mora pit sirupe /.../«) in piti veliko 
tekočine (8 otrok) (»/.../dosti piješ, če ne moreš jest /.../«; »/.../ spil čaj al pa ... vodo al pa ... 
bom dosti pila.«).  
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Starši med boleznijo 

Čeprav so starši doma, ob bolnih otrocih, pa otroci v zgodnjem otroštvu njihovih dejanj vedno 
ne povezujejo s skrbjo zase. Tako so bili velikokrat prvi odgovori na vprašanje, kaj delajo starši, 
ko je otrok bolan, da starši opravljajo gospodinjska opravila, torej kuhajo, čistijo in kopajo vrt 
(13 otrok) (»Kopa vrt /.../«; »Puca.«; »Kuha.«), dva otroka sta omenila tudi, da starši ne delajo 
nič (»Nič ne dela.«). Ob podvprašanjih pa so nekateri otroci (9 otrok) izkazali tudi zavedanje, 
da starši skrbijo za svoje otroke, jim kuhajo čaj in dajejo zdravila (»Kopa vrt /.../ mi da čajček, 
taki, ma notr zdravila.«; »Puca. /.../ Ja.« (op. avt.: skuha kakšen čaj, da zdravila); »Mi je dala 
sirup.«; »Kuha. /.../ Ja.« (op. avt.:  prinese čaj); »Ona varve fantka. /.../ Piše za šwlo. Je kuhala 
kafe. /.../ Ja. In kamilco.«). Pomanjkanje logičnega mišljenja v zgodnjem otroštvu (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2004) in pomanjkanje razložitvenih shem (C. Eiser in K. Nelson, 1990, v 
Payne in Walker, 2002) sta zopet posledica tega, da so otroci staršem najprej pripisovali 
opravljanje vsakodnevnih del ob otrokovi bolezni. Otroci v zgodnjem otroštvu dejstva, da so 
starši, ko otrok zboli, doma, niso takoj povezali s tem, da morajo starši za bolnega otroka 
poskrbeti, ampak le, da morajo na otroka paziti, saj je ta premajhen, da bi bil sam doma. 

Otroci v srednjem otroštvu so v intervjujih izpostavili predvsem starše in stare starše, ki otroka 
varujejo, ko je doma (15 otrok) (»/.../ mora bit s tabo ves čas. Razn če maš nono, k stanuje z 
vami, bi lahko nona pazla.«; »Je doma.«; »/.../ pokličejo nonota, da me pride varvat.«). Otroku 
merijo vročino (»Mama potipa čelo, in če je toplo, ti zmeri vročino.«; »Ti zmerijo vročino.«; 
»Mi zmerijo vročino.«), skrbijo za otroka (»/.../ pogleda, če je dosti slab al malo in mu pomaga. 
/.../«; »»Ti vse pomaga.«; »Mama gre kej u trgovino kupt in zdravila kšna.«), mu prinesejo 
hrano in pijačo, dajejo zdravila in obkladke (»/.../ mu da kakšen sirup proti kakšni bolezni, mu 
skuha čaj. /.../«; »/.../ ti prnese za jst, za pit, ti da zdravila.«; »/.../ naprave kej za jest, za pit 
...«; »Me proba pozdravt, pač da ... mi daja pač kšne tablete al pa mi pravi, da morm dosti pit 
al pa da morm počivat.«; »/.../ prnesejo topel čaj ... pole prnesejo mokro srvetko za čelo.«).  

Pregled pri zdravniku 

Otroci v zgodnjem otroštvu imajo manj izkušenj ne samo z boleznijo, ampak tudi z zdravniki 
in pregledi pri njih, posledica tega je pomanjkanje razložitvenih shem (C. Eiser in K. Nelsom, 
1990, v Payne in Walker, 2002), kar otrokom v zgodnjem otroštvu onemogoča, da bi opisali 
pregled pri zdravniku. Večina otrok (14 otrok) je tako dejala, da pri zdravniku še niso bili na 
pregledu, a so nato med pogovorom, ugotovili, da so pri zdravniku že bili. Le s težavo pa so 
otroci lahko opisali potek pregleda pri zdravniku. Ta naj bi vključeval pregled ust, zob, srca, 
trebuha (11 otrok) (»Ti pogleda zobke.«; »Je poslušala srčke.«; »Pogleda uste. /.../ Tud trebuh 
pogleda, tud srce bije ...«; »Pogleda notr. Pogleda usta.«). Pri otrocih, ki so z boleznijo že 
imeli več izkušenj, so opisi vključevali tudi podrobnejše preglede, kot so inhalacije, odvzem 
krvi in rentgenska slikanja (»Mi je dal tako /.../ tako gor (op. avt.:  pokaže na usta; dobil je 
inhalacijo). /.../«; »Mi je naredil luknjico na prstu, da je pritekla kri.«; »Sm se ulegu in mi je 
posliku zdravnik nogo.«), nasprotno pa so bili pri otrocih, ki imajo z boleznijo manj izkušenj, 
naštete tudi nepravilne domneve, zgrajene na otrokovi domišljiji (»Mi nariše na jezik kopača?«; 
»Če je otrok bolan, mu pobarva roko.«). Skupno skoraj vsem intervjuvancem v zgodnjem 
otroštvu (17 otrok) pa je strinjanje, da je glavna naloga zdravnika, da otroka pozdravi 
(»Pozdravi«).  

Zopet se je pri otrocih v srednjem otroštvu izkazalo, da več izkušenj z zdravniki omogoča tudi 
lažje opisovanje poteka zdravniškega pregleda. Otroci v srednjem otroštvu so pravilneje 
povedali, da gre otrok ob nekajdnevni visoki vročini na pregled k zdravniku (»Prvo ti zmeri 
vročino, poli počakaš tri dni in če imaš še vedno vročino, greš k zdravniku.«). Vsi v intervjuje 
zajeti otroci so že imeli izkušnjo zdravniškega pregleda. Pokazali so precej dobro poznavanje 
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dogodkov in njihovega zaporedja pri zdravniškem pregledu. Tako so otroci navedli pregled 
grla, ust, ušes, srca, oči, nosa, merjenje vročine (21 otrok) (»Ti pogleda, če je ki v grlu, ti zmeri 
vročino /.../«; »vzame eno tako palčko in ti pogleda, če si prehlajen, pa če dobro vidiš /.../«; 
»Usta ti pregleda, pole ti vide neki še v uh'h, ti da neki na srce, da vidi kako utripa in neki tazga, 
no«; »Te pregleda. Ti pregleda recimo grlo, oči, nos pa ti zmeri utrip srca in posluša.«), na 
podlagi simptomov pa zdravnik postavi diagnozo (16 otrok) (»Zdravnik ga pregleda, kaj je, 
kšno boljzn jma /.../«; »/.../ in pove kšno bolezen imam.«) in napiše recept za zdravilo ali poda 
nasvete za hitrejše okrevanje (15 otrok) (»/.../ ti lahko da navodilo, da greš v lekarno lahko 
kupit kšne tablete.«; »/.../ mi je dal kšne nasvete, da ne bom še bol bolan ratal.«; »In pole 
povejo, kaj moraš delat doma in kaj ne smeš delat doma.«; »Če je kej bol hudga, mi da ... reče, 
da morm ene tablete vzet«; »/.../ pove katera zdravila morm pit.«).  

 

4.4. Doživljanje hospitalizacije 

Kategorijo doživljanje hospitalizacije bom predstavila preko naslednjih kod II. reda: počutje 
otroka v bolnišnici; počutje staršev med hospitalizacijo otroka; želje otroka med hospitalizacijo. 

Počutje otroka v bolnišnici 

Čustva, ki otroka spremljajo med hospitalizacijo, so bila med otroki v zgodnjem otroštvu še 
težje prepoznana in še težje definirana kot čustva, ki spremljajo bolezen v domačem okolju. 
Tudi Bearison (1998) navaja, da otrokom v zgodnjem otroštvu večjo težavo predstavljajo 
ločenost od staršev in omejitve pri igrah, kot bolezen sama, kar so povedali tudi intervjuvani 
štiriletniki. Najpogostejši odgovor (12 otrok) je tako nakazoval nepoznavanje čustvenega 
doživljanja v bolnišnici (»Ne vem.«; »Boo.«). Otroci, ki so izkušnjo hospitalizacije že imeli in 
le redki drugi (7 otrok) pa so omenili prisotnost čustva žalosti, ki se je navezoval predvsem na 
občutek osamljenosti in dolgčasa (»/.../ Ker je v bolnici sam.«; »Nima mame in igračk ...«). 
Izpostavljeno je bilo tudi pogrešanje bližnjih, predvsem staršev (3 otroci) (»Pogreša od 
mame.«; »Pogreša mamo.«; »Pogreša mamo in Leona.«; »Pogreša nono.«).  

Otroci v srednjem otroštvu so z bolnišnico povezovali predvsem neprijetna čustva (15 otrok), 
kot so žalost in slabo počutje (»Žalostno.«; »Je žalosten. /.../ ker ga je bolelo.«; »Je žalosten.«; 
»Žalosten je /.../«; »Je žalosten, osamljen.«), nesproščenost, strah, pogrešanje družine in 
prijateljev (»/.../ če si sam mamo, tatu in nono in nonota in bratca in sestrco.«; »Slabo se 
počutiš, ker tm ni tvojih staršev, lahko sploh ni nobenga tam zraven, ki ga poznaš /.../«; »/.../ 
/.../ ker ne vidi prjatlou.«; »Slabo, k ne bom vidu nonota, none in prjatlou.«; » Slabo. Ne tko 
dobro ku doma ... nisi tko sproščen.«), nekateri otroci so omenili tudi zdolgočasenost (»Mal 
zdolgočaseno.«) ter prestrašenost in začudenost, predvsem zaradi nepoznavanja prostora, 
pripomočkov in oseb okoli sebe (»Prvo nism vedla, kej je sploh tu in pole sm izvedla, sm se 
počutla malo tko.«; »Bi me blo strah, da bi mogla spati tam, ker mi ni všeč v bolnici.«; »Fantek 
je začuden, kej mu use djla na roki ... in je začuden.«; »Ja. /.../ Da mi kej narobe nrdijo.«; »Na 
primer, da te operirajo in ... kaj bojo nrdili.«). Le nekateri (6 otrok) so omenili veselje in dobro 
počutje zaradi družbe drugih otrok in zagotovljene ozdravitve (»Fantek je vesel. Ker mu ni 
dolgčas, kukr doma. Se lahko igra z drugimi otroki.«; »Tudi fantek je bolj vesel. /.../ ker sto 
posto ve, da bo ... se bo pozdravu tlele.«; »Je vesel.«). Razliko v valenci čustev lahko pripišemo 
preteklim izkušnjam s hospitalizacijo, na podlagi katerih so otroci razvili svoje domneve o 
počutju bolnega otroka v bolnišnici (Payne in Walker, 2002).  
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Izbrani obrazi za osebe na sliki 3 med otroki v zgodnjem otroštvu: 
 

 

 12x   
 
 
 
Izbrani obrazi za osebe na sliki 3 med otroki v srednjem otroštvu: 
 

 

5x 12x 2x  
 
 
Počutje staršev med hospitalizacijo otroka 

S strani otrok v zgodnjem otroštvu je bilo najpogosteje (13 otrok) navedeno čustvo staršev ob 
otrokovi hospitalizaciji žalost (»Je žalostna.«), katere prisotnosti pa niso znali razložiti. Ti 
odgovori, ko nekateri otroci niso zmogli domnevati o doživljanju staršev in tisti, ki so to lahko 
naredili pa navedenih čustev niso znali obrazložiti, nakazujejo začetek razvoja empatije in 
teorije uma, do katerih pride okoli četrtega leta starosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Nihče od otrok ni omenil prisotnosti čustva strahu pri starših ob hospitalizaciji.  

Po mnenju otrok v srednjem otroštvu starši tudi ob hospitalizaciji otroka doživljajo skoraj 
izključno neprijetna čustva. Zopet sta bila najbolj izpostavljena zaskrbljenost in strah (14 otrok), 
predvsem zaradi resnosti bolezni ter strahu pred poslabšanjem in za otrokovo zdravje (»Starši 
se počutijo zaskrbljeno. /.../ k ne vejo, kej bo ratalo z njihovimi otrocmi, otrokm /.../«; »So v 
skrbeh, kaj ti bojo nrdili«; »Zaskrbljeno. /.../ Zto k mislijo, da bo mogu bit prou dolgo časa v 
bolnici in mislijo, da mam kako hudo bolezen in bom mogla bit dosti časa v bolnici.«; »So 
prestrašeni. /.../ Zto k se ful bojijo zanj, kaj bo in tko.«; »K se bojijo, če bo kaj narobe.«; 
»Počutijo se tud mal prestrašeno, tud reagirajo tko prestrašeno.«). Prisotno je tudi čustvo 
žalosti (7 otrok) (»So žalostni, ker ga ni doma.«; »So žalostni.«; »Slabo. Nista vesela.«). Le en 
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izmed intervjuvancev pa je omenil čustvo veselja ob spoznanju, da bo otrok ozdravljen (»/.../ 
pole, ko vidijo, da je vse v redu, so pej srjčni.«).  

Otroci v zgodnjem otroštvu so za čustvo, ki ga doživljajo starši med hospitalizacijo otroka, 
izbrali žalost (štirikrat), otroci v srednjem otroštvu pa so izbrali žalost (štirikrat) in strah 
(sedemkrat).  

Želje otroka med hospitalizacijo 

Tema pogovora o željah otroka med hospitalizacijo se je razvila le z nekaterimi intervjuvanci, 
ki pa so bili vsi istega mnenja. Štirje otroci v zgodnjem otroštvu in 13 otrok v srednjem otroštvu 
je kot najpogostejšo željo hospitaliziranih otrok izpostavilo željo po ozdravitvi in odhodu 
domov (»/.../ želi si, da gre domov, da se bo spet igral, hodil v šolo, se igral s prjatli.«; »Hoče 
domov.«). 
 
 

4.5. Razumevanje hospitalizacije 

Kategorijo razumevanja hospitalizacije bom predstavila z naslednjimi kodami II. reda: 
dogajanje v bolnišnici; otrok med hospitalizacijo; starši med hospitalizacijo.  

Dogajanje v bolnišnici 

Bolnišnica za večino otrok v zgodnjem otroštvu še vedno predstavlja popolnoma nepoznano 
ustanovo. Otroci v srednjem otroštvu pa jo opišejo kot ustanovo polno poškodovanih in bolnih 
ljudi (»Tam je dosti ljudi, k so poškodovani al pa bolani /.../«). Izkušnjo hospitalizacije je že 
imelo šest otrok v zgodnjem otroštvu in enajst intervjuvanih otrok v srednjem otroštvu. 
Nepoznavanje ustanove pri nekaterih otrocih lahko vidimo v njihovih odgovorih na vprašanje, 
ali vedo, kaj je bolnišnica. Tako je ena izmed intervjuvank, ki še ni imela izkušnje 
hospitalizacije, povedala, da so v bolnišnici samo mamice in dojenčki (»Bolnica je samo za 
mame in dojenčke.«), tudi večina ostalih otrok brez izkušnje hospitalizacije se je pri pogovoru 
o tej temi nanašalo predvsem na sliko, ki sem jo ob tem pokazala. Otroci, ki so izkušnjo 
hospitalizacije že imeli, pa so dogajanje v bolnišnici opisovali bolj realno, njihovi odgovori so 
bolj podrobno predstavljeni v spodnjih dveh kodah.  

Otrok med hospitalizacijo 

Otroci v zgodnjem otroštvu so navedli, da hospitalizirani bolniki večino časa ležijo v postelji 
ob prisotnosti zdravnika in prejemanju zdravil (14 otrok) (»Cel dan mora bit fantek tam. Mora 
ležat v postelji./.../ Mora bit zdravnik zraven.«; »Se uležeš in malo počivaš in ti dajo to (op. 
avt.: pokaže na infuzijo).«), izpostavljeno pa je bilo tudi čakanje na obravnavo (4 otroci) 
(»Tolko čakaš, tolko, tolko, tolko ...«; »/.../ Neki hoče povedat, neki razmišlja od mame in od 
bratca in od sestrce.«; »Čaka, da pride zdravnik.«). Otroci z izkušnjo hospitalizacije so 
povedali, da so se v bolnišnici tudi igrali (»So meli tobogan na hodniku.«; »/.../ smo se igrali.«). 
Po spoznavanju bolnišnice skozi pogovor z mano, pa so otroci kot glavno nalogo te ustanove 
navedli, da pozdravi svoje bolnike (18 otrok) (»Pozdravijo.«; »Nrdijo, da bo fantek zdrav.«).  

Splošno prepričanje otrok v srednjem otroštvu pa je, da se v bolnišnici nič ne dela, ampak se 
samo leži, spi in počiva (15 otrok) (»Nč, moraš stalno ležat. /.../ Nč se ne dela.«; »Ležiš v 
pojstli.«; »/.../ cel čas počivajo.«; »Leži v postelji.«). Nekateri otroci so se spomnili še na 
medicinske posege, obiske zdravnikov in prejemanje zdravil (5 otrok) (»Pridejo kšni zdravniki 
kej pogledat in kej tazga. /.../«; »/.../ jih pregledajo zdravniki.«; »/.../ jim dajo to« (op. avt.: na 
sliki pokaže na infuzijo); »/ipd./ pole so nam dali neko zdravilo v roko«; »/ipd./ če je kej hudga 
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te operirajo«). Večina otrok je povedala, da se v bolnišnici lahko igra, piše, riše, gleda 
televizijo, bere knjige, pogovarja z drugimi otroki v sobi (13 otrok) (» /.../ tisti bol majhni majo 
igralnico in tisti bol veliki pa so samo v sobi, lahko gledajo televizjo ma ne preveč. /.../ bi vzela 
kako knjigo za brat pa mi ne bi blo tko dolgčas.«; »/.../se pogovarjajo,«; »Počivaš, al pa se 
pogovarjaš s kšnu osebu. /.../«; »Tam je bil tud en fantek, k je biu tud neki bolan in pol .. sm si 
tudi z njim ki pogovarju.«; »/.../, se kej pogovarjajo, pol ... pač ... se ne tolko igrajo ku ponavadi, 
k so bolani /.../«), kar zna biti tudi zabavno (»Ma zabavno (smeh), dosti bol zabavno kukr pr 
zdravnikih./.../«; »/.../ ti dajo kej za risat, pisat.«) in pripeljati do novih prijateljskih vezi (» /.../ 
sm dobu enga prjatla z Gorice in pole smo se tam igrala. /.../«). Kot pozitivno stran je nekaj 
otrok omenilo tudi, da ti medicinske sestre vse prinesejo (»Kar dobro, k tm ti vse prnesejo«), 
ena izmed intervjuvank pa je dodala, da lahko ješ kosilo v postelji (»/.../ ni treba nč delat, so 
sestre, k ti prnesejo kosilo, lahko ješ v postli, k ti dajo tisto polico.«). Le redki (3 otroci) pa so 
menili, da je prisoten tudi dolgčas (»/.../ in jim je dolgčas.«; « /.../ Se dolgočasi.«).  

Starši med hospitalizacijo 

Aktivnosti staršev med hospitalizacijo otroka so bile otrokom v zgodnjem otroštvu težje 
prepoznane, saj pri tem niso imeli niti slikovne pomoči. Kljub temu pa so večinoma domnevali, 
da so starši doma in grejo v službo (9 otrok) (»Je doma. /.../ Ne vem« (op. avt.: Kaj dela mama 
doma?); »Je doma in dela v službi.«; »Nč. /.../ Gre v trgovino neki kupit.«). Nekaj otrok pa je 
dejalo, da so starši ob otroku v bolnišnici (7 otrok) (»Mmmm ... je s fantkom.«, »Je z mano v 
bolnici.«), kar je pri starših otrok v zgodnjem otroštvu še mogoče (Otroci v bolnišnicah UKC 
Ljubljana, b. d.).  

Starši so, po mnenju intervjuvancev v srednjem otroštvu med hospitalizacijo svojega otroka 
doma (17 otrok), hodijo v službo (Oni nrdijo, kar morjo nrdit, se odpravijo in grejo v službo.«; 
»/.../ oni delajo /.../«; » Je doma. Gre v službo tud kšnkrt. ...«; »So pač doma /.../«; »V službi.«; 
»So v službi.«) in redno na obiske v bolnišnico k bolnemu otroku (»Pridejo starši samo na 
obisk.«; »/.../ ga pridejo obiskat vsak dan.«; »Mama hodi k njemu in se s tatom menjajo.«). S 
seboj takrat lahko prinesejo kakšno darilo (/.../ lohko jim naberejo kšn šopek rož, zvežejo skupaj, 
pole bratci in sestrce narišejo kšno risbico, dajo v eno vrečko in pole grejo pozdravit tistega ... 
in mu podarijo tiste stvari, ki so jih nrdili.«) in komaj čakajo, da otroka lahko odpeljejo domov 
(4 otroci) (»Pred vrati, kjer ležiš. Te čakajo, da te peljejo domov.«; »Čakajo, da bo čimprej, da 
ga grejo iskat.«). Otroci v srednjem otroštvu so jasno nakazali, da, čeprav njihovim staršem ni 
več omogočeno sobivanje v bolnišnici, še vedno potrebujejo vso starševsko pozornost in 
podporo (Brazelton, 1999), ki jo starši lahko izkažejo na različne načine, preko rednih obiskov, 
daril, želje po tem, da odpeljejo otroka domov.   

 

4.6. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V nadaljevanju bom, s pomočjo analize odgovorov poskušala odgovoriti na raziskovalna 
vprašanja, ki sem si jih zastavila v empiričnem delu. 

 

Raziskovalno vprašanje št. 1: Kako otroci v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva 
doživljajo in razumejo bolezen? 

Intervjuji z otroki v zgodnjem otroštvu so bili precej površinski, kar je posledica stopnje 
kognitivnega razvoja v tem obdobju in otrokovih redkih izkušenj z boleznijo. Težavo je 
povzročalo tudi težko vživljanje otrok v doživljanje drugih ljudi in s tem razmišljanje o 
doživljanju staršev in tudi fantka na slikah, ki sem jih pri intervjuju uporabila. Izkazalo se je, 
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da so otroci lažje odgovarjali na vprašanja, ko so se ta neposredno usmerjala na njihove 
izkušnje.  

Po modelu, ki sta ga razvila Bibace in Walsh (1981, v Bearison, 1998), so štiriletniki na prehodu 
iz prve faze v drugo fazo razumevanja bolezni. Tako se med otroki pojavlja razumevanje preko 
fenomenalizma, ko otroci vzrok za bolezen vidijo v zunanjem predmetu in objektu, ki ga takrat 
opazijo, ter razumevanje prenosa bolezni z nalezljivosti, ko vzrok za bolezen vidijo v predmetih 
in ljudeh, ki so jim blizu. Glede na odgovore otrok, ki sem jih intervjuvala, lahko trdim, da se 
intervjuvani otroci že nahajajo na drugi stopnji tega modela razumevanja bolezni. Nekateri so 
sicer neposredno nakazali povezavo bolezni z bližnjimi ljudmi in predvsem predmeti, kot je na 
primer voda. A značilnost faze nalezljivosti je tudi v pojasnjevanju bolezni z nadnaravnimi 
silami. Tako so otroci, ki so dejali, da se bolezen preprosto pojavi, pokazali razmišljanje v smeri 
razumevanja bolezni preko nalezljivosti. Moje ugotovitve pa lahko povežem predvsem s 
kritikama tega modela, ki sta ju podali C. Eiser in K. Nelson (1990, v Payne in Walker, 2002). 
Slednji namreč govorita o pomenu otrokovih preteklih izkušenj z boleznijo in pomanjkanju 
razložitvenih shem, ki nastanejo kot posledica izkušnje. Pri intervjuvanih otrocih je bila velika 
razlika med otroci, ki so imeli bogatejše izkušnje z boleznijo in so tako že imeli izkušnjo 
hospitalizacije in otroci, ki so o dogajanjih in doživljanjih ob tem lahko le domnevali. Jasno je 
bilo tudi, da otrokom v zgodnjem otroštvu večinoma še primanjkuje razložitvenih shem, ki bi 
jim omogočile poznavanje dogodkov ob bolezni in hospitalizaciji ter posledično tudi 
predvidevati doživljanje ob tem. Pomanjkanje razložitvenih shem sicer pri otrocih ni 
spodbudilo prestrašenosti in strahu, saj otroci o teh dveh čustvih večinoma niso govorili, je zelo 
otežilo njihovo razmišljanje o širši situaciji bolezni. 

Greenspan in Shanker (2004) sta obdobje zgodnjega otroštva razdelila v dve obdobji čustvenega 
razvoja, med katerima oseba preide ravno okoli četrtega leta starosti. V zgodnjem otroštvu tako 
otrok preide skozi šesto in sedmo obdobje. Otrok naj bi v teh obdobjih že lahko ustvarjal logične 
povezave med različnimi čustvenimi stanji, kar bi mu omogočilo tudi navajanje razlogov za 
svoja občutja, a sem med izvajanjem intervjujev opazila, da ni vedno tako. Otroci so velikokrat 
le s težavo pojasnili svoja čustva. Razlog za to vidim v precej abstraktnem pogovoru. Prepričana 
sem, da bo otrok lažje prepoznal in tudi opisal svoja čustva, ko se bodo ta nanašala na konkreten 
predmet in v situaciji, ko bodo čustva res prisotna. Pogovor o (abstraktni) bolezni z zdravim 
otrokom pa je za štiriletne otroke zelo težak. Čustva, ki spremljajo bolezen, so tako veliko lažje 
navedli otroci, ki se trenutno z boleznijo soočajo. Da še niso vsi intervjuvani otroci prešli iz 
obdobja čustveno logičnega mišljenja v obdobje primerjalnega mišljenje, nakazuje tudi to, da 
so večinoma našteli le eno čustvo ob doživljanju osebe in ob tem niso naštevali več možnih 
razlogov za neko čustveno stanje. V obdobju predoperacionalne faze pa so pri otrocih še vedno 
prisotne težave pri upoštevanju zornega kota drugih oseb (Woolkfolk, 2002), kar sem pri mojih 
intervjuvancih opazila pri pogovoru o doživljanju staršev in fantka na sliki. Kar nekaj otrok je 
tako na vprašanja o doživljanju staršev, ko njihov otrok zboli, ali fantka na sliki, odgovorilo, da 
ne vedo, kako se počutijo, en izmed otrok pa je celo pojasnil, da ne ve, ker se s starši o tem 
nikoli ni pogovarjal (»Ne vem. Je nism nikoli prašau.«). Otroci so kar precej jasno izkazali manj 
kompleksno razumevanje čustev tudi zato, ker so ta večinoma pojasnjevali s telesnimi izrazi 
(»Lpw. /ipd./ Da se smeje.«). Na vprašanja o doživljanjih drugih so težje odgovorili kot na 
vprašanje, kako se sami počutijo, ko so bolni. Zopet so se izkazale razlike med otroki, ki se z 
boleznijo še niso velikokrat srečali in otroci, ki so se z boleznijo že večkrat srečali. Več slednjih 
se je že pogovarjalo s starši o tem, kako se starši med otrokovo boleznijo počutijo, kar je 
pokazalo tudi lažje domnevanje o čustvih staršev v takšni situaciji.  

Tudi otroci v srednjem otroštvu so nakazali za svojo starost in kognitivne sposobnosti primerno 
razumevanje in doživljanje bolezni. S prepoznavanjem že prebolelih bolezni in s hkratno 
trditvijo, da še niso preboleli nobene hujše bolezni, so pokazali, da naštete bolezni, kot so 
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angina, prehlad, viroza, vodene koze ipd., ne spadajo med hujše in so v življenju nekaj precej 
vsakdanjega. Glede na model razvoja razumevanja bolezni pri otroku, ki sta ga predstavila 
Bibace in Walsh (1981, v Bearison, 1998), osemletni otroci vzrok za bolezen vidijo predvsem 
v okužbi. Otroci tako menijo, da bolezen lahko povzroči dotik ali različne škodljive dejavnosti 
(Bearison, 1998). Glede na rezultate intervjujev lahko trdim, da so intervjuvani otroci bili na 
tej fazi razumevanja bolezni, saj so kot vzroke najpogosteje navajali pomanjkljivo oblačenje, 
kar lahko štejemo pod škodljivo dejavnost, in okužbe. Otroci so že znali prikazati pravilno 
razložitveno shemo, kaj se med boleznijo dogaja, kaj kdo dela, kdaj se obišče zdravnika, kaj se 
pri njem zgodi. To nakazuje, da so otroci že imeli več izkušenj z boleznijo in zdravnikom, zato 
jim ta situacija ne predstavlja več nekaj nepoznanega, ampak si lahko že zgradijo pričakovanja 
in predpostavljajo, kaj se bo zgodilo (Payne in Walker, 2002). 

Greenspan in Shanker (2004) otroke v srednjem otroštvu uvrščata v 8. obdobje čustvenega 
razvoja. Intervjuvani otroci so že nakazali doživljanje čustev na kontinuumu ter tako raznoliko 
opisali svoja občutja in občutja staršev (na primer »zelo slabo«, »malček zaskrbljen«, »ne glih 
dobro«). Nekateri otroci so tudi že pokazali zavedanje, da na izražanje in doživljanje čustev 
vplivamo tudi ljudje sami, preko naših želja in prepričanj (»Žalosten sm, ker bi rad šeu u šolo.«) 
(Smrtnik Vitulić, 2007). Ravno tako je pri nekaterih intervjuvanih otrocih že opaziti, da 
razumejo, da zunanji kazalniki niso vedno pravilni, saj oseba lahko svoja čustva prikrije 
(Smrtnik Vitulić, 2007). Tako je nekaj otrok dejalo, da se starši smejijo, čeprav so žalostni (»So 
žalostni ipd. ma se probajo smejat.«). Zaskrbljenost, strah in žalost so najpogostejša čustva 
staršev in otrokove okolice ob otrokovi bolezni (Samec in Slodnjak, 2001) in najpogosteje so 
jih prepoznali tudi intervjuvani otroci. Pri skoraj vseh intervjuvancih sem opazila, da so pri 
čustvenem doživljanju staršev našteli več čustev kot pri opisovanju svojih čustev. Razlog za to 
pripisujem ugibanju, kako se starši zares počutijo, saj jih je veliko izpostavilo, da se z njimi o 
tem nikoli niso pogovarjali. Od otroka do otroka pa se je razlikovalo razmišljanje, ali se pri eni 
osebi lahko pojavlja več čustev hkrati ali ne. Ravno tako so otroci pogosteje prepoznavali 
čustvo strahu pri doživljanju staršev kot pa pri svojem doživljanju.  

 

Raziskovalno vprašanje št. 2: Kako otroci v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva 
doživljajo in razumejo hospitalizacijo? 

Precej očitna razlika se je, pri pogovoru o hospitalizaciji, v obeh starostnih skupinah, pokazala 
med otroki, ki so to izkušnjo že imeli in otroki, ki se z bolnišnico pobliže še niso srečali. Medtem 
ko so slednji večinoma lahko le ugibali o dogajanju in doživljanju, njihove domneve pa so bile 
precej nevtralne, so otroci z izkušnjami izkazali bolj pozitiven pogled na bolnišnico. Otroci z 
lastno izkušnjo hospitalizacije so imeli o bolnišnici in dogajanju v njej precej bolj realno sliko. 
Kot navaja tudi Bearison (1998), lahko trdim, da so otrokom večjo težavo predstavljale 
omejitve, kot so ločenost od družine in omejitve pri igrah, kot pa bolezen sama. Obrazložitev 
čustev med hospitalizacijo se je le zelo redko nanašala na bolezen, pogosteje pa na omejitve, ki 
jih otrok v bolnišnici ima (»Se ne upa igrat.«; »Pogreša nono in nonota.«). Pri pogovorih o 
hospitalizaciji z otroki v zgodnjem otroštvu se je lahko sklepalo, da na njihove predstave o 
nepoznanih ustanovah, dejanjih in osebah še vedno močno vpliva domišljija (»Mi nariše kopača 
na jezik?«; »/.../ mu pobarva roko.«). Ta pa lahko na celotno sliko vpliva tudi negativno, ko 
otrok okoli besede bolnišnica zgradi negativno predstavo ter tako zdravnike vidi kot osebe, ki 
povzročajo veliko bolečine, bolnišnico pa kot kraj, kjer so »čudni« ljudje. Zato se strinjam z B. 
Nees-Delaval (2000), ki govori o tem, kako pomembno je, da se otrokom prikaže realne 
situacije in osebe, s katerimi se v bolnišnici lahko sreča, saj otroku s tem omogočimo realno 
predstavo o bolnišnici v celoti.  
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Nekoliko me je presenetilo, da so le redki intervjuvanci omenili medicinske posege, preglede, 
vizite, prejemanje zdravil, ki so del bolnišničnega vsakdana. Razlog za to pa vidim v tem, da 
so bili vsi do sedaj hospitalizirani največ enkrat, in še to le za kratek čas, za oblikovanje 
razložitvenih shem (Payne in Walker, 2002) pa so pomembne večkratne izkušnje, na podlagi 
katerih nato lahko domnevamo o poteku dogajanja v neki situaciji. Potrditev tega lahko vidimo 
v tem, da je kar nekaj otrok izkazalo strah pred nepoznanim, kot je na primer hospitalizacija, in 
ob tem so povedali, da se tega bojijo, ker ne vedo, kaj točno se bo tam dogajalo.  

Otroci v zgodnjem otroštvu tudi pri soočenju z bolnišnico niso navajali čustva strahu, ampak 
so kot najbolj negativen vidik bolnišnice navedli pogrešanje staršev, če ti niso poleg otroka v 
bolnišnici, in drugih družinskih članov. Ker v intervju niso bili zajeti tudi starši otrok z izkušnjo 
hospitalizacije, ne morem govoriti o posledicah, ki jih je hospitalizacija pustila na otroku.  

Pri doživljanju hospitalizacije med otroci v srednjem otroštvu pa se je razlike med otroci z in 
otroci brez izkušnje hospitalizacije najbolj opazilo v valenci čustev. Otroci, ki so iz prve roke 
poznali bolnišnico, so večkrat izrazili prijetna čustva, ki jih ima otrok, ko je hospitaliziran. Sama 
vidim razlog v tem, da so dejansko seznanjeni z dogajanjem v bolnišnici, medtem ko so drugi 
otroci o tem samo ugibali in večinoma domnevali, da je enako, ko je otrok bolan doma, le še 
bolj strogo. A sama vidim glavno pozitivno razliko v tem, da so otroci v bolnišnici v družbi 
svojih vrstnikov in lahko, če so zaradi bolezni zmožni, skupaj preživljajo prosti čas ter se 
zamotijo. Hospitalizacija se kot travmatična izkušnja pokaže predvsem zaradi otrokove 
ločenosti od staršev, prijateljev in aktivnosti, ki jih ima rad (How patients react to hospital care, 
2003; Samec in Slodnjak, 2001), in ravno te stvari so bile na intervjujih naštete, da bi jih otroci 
med hospitalizacijo najbolj pogrešali.  

 

Raziskovalno vprašanje št. 3: Ali obstajajo razlike v doživljanju in razumevanju bolezni 
med obdobjema zgodnjega in srednjega otroštva? 

Razlike v doživljanju in razumevanju bolezni med obdobjema zgodnjega in srednjega otroštva 
obstajajo. Pri obdelavi podatkov, dobljenih s strani otrok v intervjujih, sem lahko potrdila, v 
teoretičnem delu, zapisane modele otrokovega razumevanja bolezni (Bearison, 1998) in 
čustvenega razvoja otrok (Greenspan in Shanker, 2004). Poglavitno razliko lahko pripišem 
stopnji kognitivnega razvoja otroka. Med četrtim in osmim letom starosti poteka izrazit razvoj 
otroka na kognitivnem področju, česar posledica je raznoliko razumevanje situacij, kot je 
bolezen. Medtem ko se pri otrocih v zgodnjem otroštvu šele razvija jezik in sposobnost 
mišljenja v simbolni obliki, pa so otroci v srednjem otroštvu že sposobni logično reševati 
konkretne primere (Woolfolk, 2002). Tudi razvoj jezika v zgodnjem otroštvu je pomembno 
vplival na otrokovo zmožnost, da je povedal tisto, kar je res hotel povedati. Kar nekajkrat je 
prišlo med intervjujem do nesporazuma, ko jaz nisem razumela otrokovih besed, ali pa jih otrok 
ni znal pojasniti (»Na jezik mi nariše kopača.« -»Kako pa to nrdi?« -»Ima dve žlici.« -»In kako 
to naredi?« -»Ne vem.«; »Zakaj je žalosten?« -»Ne vem.«). Ta težava je bila precej manjša pri 
posameznih otrocih, ki so izkazali razmišljanje na višji stopnji spoznavnega razvoja in so 
posledično lahko bolje predstavili svoje poglede na bolezen (»Zakaj je žalosten?« -»Ker ne 
more jt v šolo in pogreša prjatle.«).  

Razlike med zgodnjim in srednjim otroštvom so se pokazale tudi v iskanju vzrokov za bolezen. 
Pri tem je, v zgodnjem otroštvu, še vedno imela veliko vlogo domišljija, ali pa se je bolezen 
sama čudežno pojavila (»Sama se je dobila. Sama je pršla (opa. vročina).«). Otroci v srednjem 
otroštvu so nakazali poznavanje možnih vzrokov za bolezen, ki je ustrezala stopnji okužbe po 
modelu otrokovega razumevanja bolezni (»Tako. /ipd./ Se okužiš.«) (Bibace in Walsh, 1981, v 
Bearison, 1998). Še ena pomembna razlika med zgodnjim in srednjim otroštvom pa so 
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razložitvene sheme o zdravniškem pregledu in hospitalizaciji. Le nekaj štiriletnikov je znalo 
povedati, kaj se zgodi pri zdravniku (»Ne vem, kej nrdi.«; »Je poslušala srčke.«), medtem ko 
so osemletniki že vsi nakazali poznavanje dogajanja pri zdravniku (»Te pregleda. TI pregleda 
recimo grlo, oči, nos pa ti zmeri utrip srca in posluša.«). V obeh obdobjih pa so se pokazale 
težave pri razumevanju in doživljanju hospitalizacije pri otrocih, ki se z njo še niso soočili. 
Tako med štiriletniki kot tudi med osemletniki so se kot najpomembnejši podporni členi 
izkazali starši, ki imajo ob otrokovi bolezni pomembno vlogo prevzemanja skrbi za otroka, 
kuhanja čajev in pomoči otroku (»Ti pomagajo. /./ Ti zmerijo vročino in ipd. prnesejo topel čaj 
ipd. pole prnesejo mokro srvetko za čelo.«; »Mi mama nrdi čajčka.«). 

Tudi doživljanje bolezni je med otroki v zgodnjem in srednjem otroštvu različno. Pri otrocih v 
zgodnjem otroštvu se je pogosteje pokazalo, da ne zmorejo opisati svojega doživljanja med 
boleznijo, kaj šele domnevati o doživljanjih fantka (»Zakaj si ti žalostna, če si bolna?« -
»Mmmm, ki ... ne vem.«; »Zakaj bi izbrala tak obraz?« -»Zto k hočem.«). Še večja razlika se je 
pokazala pri pogovoru o tem, kako starši doživljajo bolezen svojega otroka (zgodnje otroštvo: 
»Kako pa misliš, da se mama počuti, ko je njen otrok bolan?« -»Sm vesel.«; »Kako misliš, da 
se mama počuti, ko si bolan?« -»... Ne vem«; srednje otroštvo »Kako se pa mama počuti, ko 
njen otrok zboli?« -»Bol slabo ipd.«. –»Zakaj bol slabo?« -»Ker se boji, da je kej hudega.«; 
»In kako misliš, da se mama počuti, ko otrok zboli?« -»Mal zaskrbljeni.« -»Zakaj so 
zaskrbljeni?« -»Zto k mislijo, da lahko postane kej bol hudega in še bol zboli.«). Na to pa 
menim, da predvsem vpliva zmožnost empatije, ki je pri osemletnikih precej bolj razvita kot pri 
štiriletnikih (Woolfolk, 2002). Ob prepoznavanju lastnih čustev, ki so prisotni ob spoprijemanju 
z boleznijo, pa so otroci v zgodnjem otroštvu precej težje tudi pojasnili vzroke za njegovo 
prisotnost. Intervjuvanci v obdobju zgodnjega otroštva so navadno navedli prisotnost le enega 
čustva (»Dobro.«), medtem ko so otroci v obdobju srednjega otroštva večkrat našteli več 
možnih čustev, ki se pri bolezni lahko pojavljajo (»Je žalostna in jo je strah (opa. mama).«). 

Zaključim lahko, da razlike v doživljanju in razumevanju bolezni med obdobjema zgodnjega 
in srednjega otroštva obstajajo. Medtem ko je razumevanje pomembno povezano z otrokovo 
stopnjo kognitivnega razvoja, pa je otrokovo doživljanje povezano tudi s stopnjo 
emocionalnega razvoja, na kateri se nahajajo. Razlike pa obstajajo tudi znotraj posamezne 
starostne skupine in so povezane predvsem z otrokovimi izkušnjami z boleznijo. Razlik med 
spoloma nisem zaznala.  

 

Raziskovalno vprašanje št. 4: Ali obstajajo razlike v doživljanju in razumevanju 
hospitalizacije med obdobjema zgodnjega in srednjega otroštva? 

Potrdim lahko, da obstajajo razlike tudi v doživljanju in razumevanju hospitalizacije med 
obdobjema zgodnjega in srednjega otroštva. Otroci v srednjem otroštvu so lahko precej realno 
predstavili dogajanje v bolnišnici, medtem ko so otroci v zgodnjem otroštvu to naredili zelo 
težko. Posledično so se veliko bolj navezovali na sliko, ki je bila pri pogovoru prisotna in so 
dogajanje v bolnišnici pojasnjevali s prikazanim na sliki (» /.../ ti dajo to (op. avt.: infuzija) v 
roko«). Še večja razlika se je pokazala pri pogovoru o doživljanju hospitalizacije. Osemletniki 
so že lahko povezali odsotnost družine s čustvom žalosti in nepoznano situacijo z občutkom 
strahu. Štiriletniki čustva žalosti pogosto niso znali pojasniti, čustva strahu med hospitalizacijo 
pa sploh niso prepoznali. Slednje me je najbolj presenetilo, da otroci v zgodnjem otroštvu ob 
pogovoru o zanje nepoznani situaciji hospitalizacije niso omenili čustva strahu. Iz pogovorov 
sklepam, da je pomemben razlog pri tem občutek, da je strah le za ne pogumne otroke in ga 
zato ne navajajo, da ne bi takšni izgledali (»Zto k drugi se bojijo it proč od mame in pole se 
bojijo it k zdravniku.«).  
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Tudi tukaj so se kot ključne izkazale otrokove izkušnje s hospitalizacijo. Otroci v srednjem 
otroštvu so se z njo že pogosteje srečali, tako iz prve roke kot tudi posredno, ko so bili na obisku 
pri svojcih, kar jim je omogočilo, da so lažje odgovarjali na vprašanja o razumevanju in 
doživljanju hospitalizacije. Med otroki v zgodnjem otroštvu pa je takšne izkušnje imelo le 6 
otrok. 

Lahko zaključim, da obstajajo razlike v doživljanju in razumevanju hospitalizacije med 
obdobjema zgodnjega in srednjega otroštva. Tudi področju doživljanja in razumevanja 
hospitalizacije so se izkazale razlike med otroki v posamezni starostni skupini, ki so bile 
povezane predvsem z otrokovimi izkušnjami. Razlike znotraj posamezne starostne skupine so 
bile bolj izrazite med otroki v obdobju zgodnjega otroštva. Tudi na področju doživljanja in 
razumevanja hospitalizacije se razlike med spoloma niso pojavile.  
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IV. ZAKLJUČEK 

Čeprav je izkušnja bolezni življenjski dogodek, s katerim se sreča vsakdo, je področje 
otrokovega spoprijemanja z boleznijo in hospitalizacijo v Sloveniji še vedno dokaj spregledano. 
Skozi raziskavo sem ugotovila, da se stanje na področju psihosocialnega počutja otroka v 
bolnišnici spreminja na bolje, saj so otroci z izkušnjo hospitalizacije, to označili kot precej 
pozitivno izkušnjo, a bolezen, zdravniki in bolnišnica še vedno pri večini otrok vzbujajo 
neprijetne občutke. Napredek je opazen predvsem na področju psihosocialne pomoči, ko je 
otrok že hospitaliziran. Tukaj so se tako uveljavile različne nevladne organizacije in društva, 
kot so Rdeči noski, Tačke pomagačke in bolnišnična šola, ki hospitaliziranim otrokom 
popestrijo bolnišnične dneve ter poskrbijo, da otrok ne začne zaostajati za svojimi zdravimi 
vrstniki (Bečan, 2004; Lampret, 2012). Tudi različni strokovnjaki, s katerimi sem prišla v stik 
ob pisanju magistrskega dela in delajo s populacijo otrok v zgodnjem in srednjem otroštvu, so 
mnenja, da bi se na tem področju lahko še veliko naredilo in bi bile takšne spremembe zelo 
dobrodošle. Sama možnost za spremembe vidim predvsem v oblikovanju preventivnih 
dejavnosti, ki bi otrokom omogočile, da bi bolezen, zdravnika in bolnišnico lahko spoznali, 
preden bi se z njimi soočili. Ob času, ko bi do bolezni, pregleda ali hospitalizacije prišlo, bi 
tako otrok že okvirno poznal postopke, ki bodo sledili in bi bil zaradi tega bolj miren, sproščen 
in bolje pripravljen na sodelovanje.  

Na podlagi pogovorov z otroki, vključenimi v raziskavo, sem potrdila, da imajo bolezen in z 
njo povezani pojmi večinoma negativen prizvok. Da se ta negativnost lahko spremeni, pa 
dokazujejo otroci, ki so že imeli več izkušenj z boleznijo ali izkušnjo s hospitalizacijo in so 
celotno situacijo opisovali veliko bolj pozitivno kot otroci z manj izkušnjami.  

Rezultati analiz pogovorov so pokazali, da otroci v zgodnjem otroštvu vzrok za bolezen vidijo 
v nekem zunanjem predmetu ter govorijo o prenosu bolezni z nalezljivostjo. Ob tem so pogosto 
uporabili tudi nadnaravne sile in domišljijo za pojasnitev svojih besed. Intervjuvanci v 
zgodnjem otroštvu so le s težavo opisali in obrazložili svoja čustva ob soočenju z boleznijo, 
pogovor o čustvih, ki jih ob otrokovi bolezni doživljajo starši, pa je bil zelo otežen. O čustvih 
staršev niso bili zmožni domnevati ali pa so o njih domnevali le na podlagi telesne govorice 
staršev. Otroci v srednjem otroštvu so že podajali kompleksnejše in bolj jasne odgovore v 
primerjavi z otroki v obdobju zgodnjega otroštva. Vzrok za to, da oseba zboli, osemletniki 
vidijo v okužbi, do katere pride preko dotika ali drugih škodljivih dejavnosti. Otroci v srednjem 
otroštvu so nakazali doživljanje čustev različnih intenzitet ter pokazali zavedanje, da na 
izražanje in doživljanje čustev vpliva tudi oseba sama. O čustvih staršev niso več domnevali le 
na podlagi telesnih izrazov. Odgovori otrok obeh starostnih skupin so pokazali, da se otroci ob 
bolezni najpogosteje srečujejo s čustvom žalosti, njihovi starši pa s čustvom žalosti in strahu. 
Večini intervjuvanih otrok je bila skupna tudi želja po ozdravitvi, ki je prisotna pri bolnem 
otroku.  

Pogovor o razumevanju in doživljan-ju hospitalizacije je v obeh starostnih skupinah pokazal na 
razlike med otroki, ki so izkušnjo hospitalizacije že imeli, in otroki, ki se z njo še niso srečali. 
Otroci v srednjem otroštvu bolje razumejo hospitalizacijo in dogajanje znotraj bolnišnice, saj 
so s tem imeli že več izkušenj kot otroci v zgodnjem otroštvu. Otroci z izkušnjo hospitalizacije 
so tudi izrazili prijetnejša čustva ob tem procesu kot otroci brez te izkušnje. Kljub temu pa je 
bilo znotraj obeh starostnih skupin najpogosteje navedeno čustvo strahu, večina otrok pa je 
navedla tudi to, da hospitaliziran otrok pogreša svoje starše. Čustva staršev ob hospitalizaciji 
otroka so bila v obeh starostnih skupinah bolje prepoznana kot čustva staršev, ko je bolan otrok 
v domači oskrbi. Otroci v zgodnjem otroštvu so pri starših najpogosteje prepoznavali čustvo 



45 
 

žalosti, ki pa ga niso znali pojasniti, otroci v srednjem otroštvu pa čustvo strahu, ki se pojavlja 
zaradi resnosti in možnih poslabšanj otrokove bolezni.  

Otroci v srednjem otroštvu so pokazali poznavanje postopkov pri zdravniškem pregledu in 
okrevanju ob bolezni v domači postelji, kar nekaj otrok v zgodnjem otroštvu pa je s težavo 
opisalo že dogajanje ob zdravniškem pregledu. Razlike v stopnji spoznavnega razvoja med 
otroki v zgodnjem in otroki v srednjem otroštvu so bile pomemben razlog za opazne razlike v 
razumevanju in doživljanju bolezni med starostnima skupinama. Odgovori otrok v zgodnjem 
otroštvu so se od otrok v srednjem otroštvu razlikovali v iskanju vzrokov za bolezen in v 
poznavanju kako poteka zdravniški pregled. Otroci v zgodnjem otroštvu so tudi težje navedli 
ter opisali svoja čustva ob bolezni kot otroci v srednjem otroštvu.  

Razlike med starostnima skupinama so se pokazale tudi pri doživljanju in razumevanju 
hospitalizacije. Otroci v srednjem otroštvu so poznavanje dogajanja v bolnišnici dobro opisali, 
če so s tem že imeli izkušnjo, a izkazali precej slabo poznavanje dogajanja v bolnišnici, če z 
njo še niso imeli osebne izkušnje. Za nekaj otrok v zgodnjem otroštvu pa je bil opis dogajanja 
v bolnišnici in s tem pogovor o razumevanju in doživljanju hospitalizacije celo nemogoč. Zopet 
se je v odgovorih otrok v zgodnjem otroštvu izkazal pomemben vpliv domišljije, saj so z njo 
najpogosteje pojasnjevali svoje odgovore.  

Zaključimo lahko, da se tako med starostnima skupinama kot tudi znotraj posamezne starostne 
skupine pojavljajo razlike v razumevanju in doživljanju bolezni in hospitalizacije, ki so 
posledica spoznavnega razvoja otroka ali njegovih preteklih izkušenj. K jasnejši sliki otrok o 
bolezni in hospitalizaciji menim, da bi pripomogel razvoj preventivnega dela na področju 
razumevanja in doživljanja bolezni, pri katerem bi se otroci seznanili z medicinskimi postopki, 
osebjem in ustanovami. Primer preventivnega dela bi lahko bila predstavitev zdravniškega 
poklica, ko bi v šolo ali vrtec prišel zdravnik in otrokom predstavil svoje pripomočke in delo, 
predstavitev sošolčeve izkušnje z boleznijo in hospitalizacijo, branje knjig in gledanje risank 
na temo bolezni in hospitalizacije, spodbujanje prostovoljnega dela v bolnišnicah, sodelovanje 
šol in vrtcev z bolnišničnimi šolami in vrtci ob različnih proslavah, razstavah, natečajih ipd. 
Otrokom bi takšne dejavnosti omogočile vpogled v vsakdan zdravnika, bolnega in 
hospitaliziranega otroka ter ga seznanile z realnimi dogodki in doživljanji ob bolezni.  

Menim, da sem skozi magistrsko delo pomembno osvetlila področje razumevanja in doživljanja 
bolezni in hospitalizacije pri otrocih v zgodnjem in srednjem otroštvu. Glavno omejitev 
magistrskega dela vidim predvsem v izvedbi empiričnega dela, kjer je zajet razmeroma majhen 
vzorec populacije. Ravno tako menim, da bi lahko prišla do še boljših, bolj odprtih odgovorov, 
predvsem pri otrocih v zgodnjem otroštvu, če bi z njimi preživela pred pogovori več časa, da bi 
me še bolje spoznali in se tako z mano še bolj sproščeno pogovarjali. Podatki, ki so mi jih otroci 
podali, bi dobili drugačen pomen tudi, če bi k sodelovanju povabila tudi njihove starše, s čimer 
bi spoznala tudi njihov pogled na doživljanje bolezni pri otroku. Pozornost bi lahko posvetila 
tudi stopnji kognitivnega in čustvenega razvoja, na katerih je posamezen intervjuvan otrok, kar 
bi mi omogočilo, da bi boljše razumela ozadje otrokovega pogleda na razumevanje in 
doživljanje bolezni in hospitalizacije 

Skozi teoretičen del magistrskega dela se je izkazala pomembnost dela na področju otrokovega 
razumevanja in doživljanja bolezni. To so posredno potrdili tudi otroci v empiričnem delu s 
svojimi negativnimi sinonimi za bolezen in bolnišnico ter z nekaterimi občutki in čustvi, ki jih 
z njima povezujejo. Zaradi posledic, ki jih lahko bolezen, predvsem daljša, in prilagoditve 
otroka bolezni pustijo na otroku ter zaradi strahu, ki negativno vpliva na sam proces zdravljenja 
otroka, menim, da je temu področju namenjeno premalo pozornosti. Pri razvoju preventive na 
področju otrokovega doživljanja in razumevanja bolezni in hospitalizacije vidim največjo 
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uporabnost svojega magistrskega dela. Različni strokovnjaki lahko na tem področju razvijejo 
paleto pomoči, ki ne bi bila koristna samo za obolelega otroka, ampak tudi za njegovo družino 
ter zdravstveno osebje. Ker bi imela takšna pomoč največji vpliv ravno na psihosocialno stanje 
prisotnih oseb, vidim možnost vključitve socialnega pedagoga v strokovno delo na tem 
področju. Slednji bi s svojimi znanji, načinom dela in odprtim nazorom lahko razvil in ponudil 
primerno podporo pri soočanju z boleznijo ter oblikoval primerne preventivne dejavnosti, ki bi 
otroka na izkušnjo bolezni pripravile ter posledično povečale njegovo pripravljenost za 
sodelovanje v procesu zdravljenja.  

Prek spoznavanja področja in pogovora z otroki sem spoznala tudi, da je otroški pogled na svet 
še vedno precej odvisen od odraslih oseb v njegovi bližini. Odrasli pa lahko z neprimerno 
uporabo bolnišnice ali injekcije kot grožnje pri otroku vzbudijo še dodaten strah pred to 
nepoznano situacijo, s katero se bodo nekoč najverjetneje morali srečati. Takrat pa so otroci 
velikokrat presenečeni nad tem, da je resničnost veliko boljša od predstav, ki jih je pomagala 
zgraditi tudi domišljija.  
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VI. PRILOGE 

 

Priloga 1: Slikovni material uporabljen pri intervjujih 

 

1. Slika 1 (b. d.)  
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Obrazi otroka na sliki 1, ki prikazujejo čustva veselja, žalosti, strahu in jeze. 
 

 

 

 

 Obrazi mame na sliki 1, ki prikazujejo čustva veselja, žalosti, strahu in jeze.  
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2. Slika 2 (b. d.)  

 
 
 
Obrazi fantka na sliki 2, ki prikazujejo čustva veselja, žalosti, strahu in jeze. 
 

 
 

Na sliki je težje narisati jasen izraz na obrazu, saj ima otrok odprta usta, zato sem intervjuvance 
podrobneje povprašala o čustvu, ki naj bi ga obraz, ki so ga izbrali, prikazoval.   
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3. Slika 3 (b. d.)  

 
Obrazi fantka na sliki 3, ki prikazujejo čustva veselja, žalosti, strahu in jeze.  
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Priloga 2: Primera prepisa intervjujev z otrokoma v zgodnjem 
otroštvu in slike z izbranimi obrazi otroka 
 

Deklica stara 4 leta z izkušnjo hospitalizacije 

 

Jaz: »Jst pišem o tem, kej ti, tkrt, ko zboliš, delaš, kako se počutiš ipd.« 

Intervjuvanka št. 3: »Mmm slabo.« 

Jaz: »No tukaj imam sliko enga fantka, ki je bolan. Leži doma. Kaj misliš, da mu je?« 

Intervjuvanka št. 3: »Aa vročina.« 

Jaz: »In kako je dobil vročino?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ker ipd. ki ipd. js sm mela vročino zto k mi je blo mrzlo.« 

Jaz: »Aja mrzlo ti je blo. In zakaj ti je ratalo mrzlo?« 

Intervjuvanka št. 3: »Mmm, k sm bla v bazenu.« 

Jaz: »Si bla v bazenu. A je bla mrzla voda?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja. Sm misnla, da je bla topla.«  

Jaz: »Si misnla, da je bla topla. A potem si morala biti doma, al si šla v vrtec?« 

Intervjuvanka št. 3: »Js sm bla dvakrat bolana. Enkrt doma in še enkrt doma.« 

Jaz: »Aha si bla obakrat doma pole. » 

Intervjuvanka št. 3: »A veš, da tuki, v vrtcu, mi je enkrat tekla kri.« 

Jaz: »Ojoj. A si se udarla?« 

Intervjuvanka št. 13: »Z nosa ipd.« 

Jaz: »Aha. Ma zdaj si v redu?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 

Jaz: »No ta fantek zdej, k je doma, kaj misliš, da dela?« 

Intervjuvanka št. 3: »Mu mama da vročino v usta.« 

Jaz: »Aha mu zmeri vročino. Kaj pa dela? Kaj delaš ti, ko si bolana doma?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ležim na postli.« 

Jaz: »Samo to?« 

Intervjuvanka št. 3: »Gledam televizjo.«  

Jaz: »A drugega pa ne smeš delat?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ne smem it vn.«  

ipd.  
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Jaz: »Kako pa misliš, da se ta fantek počuti? Kakšen obraz bi mu dala?« 

Intervjuvanka št. 3: »Je žalosten. Zakaj pa je ta (op. avt.: pokaže na jezen obraz) obraz?« 

Jaz: »Ta je, če bi bil kaj jezen.« 

Intervjuvanka št. 3: »A, ta pole (op. avt.: izbere žalosten obraz).« 

Jaz: »Zakaj pa misliš, da je žalosten? Zakaj si ti žalostna, če si bolana?« 

Intervjuvanka št. 3: »Mmmm, ki ipd. ne vem.« 

Jaz: »Mogoče kaj pogrešaš?«  

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 

Jaz: »Bi rada šla v vrtec? Pogrešaš kako prjatlco?« 

Intervjuvanka št. 3: »Kaja je moja prjatlca.«  

Jaz: »A pogrešaš Kajo?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja. In Gala.«  

Jaz: »No zraven fantka je mama. A ti si sama doma, ko si bolana?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ne, je mama z mano.«  

Jaz: »Aha in kaj dela pa ona ta čas?« 

Intervjuvanka št. 3: »Aaaa ipd. ne vem.« 

Jaz: »Kaj misliš?« 

Intervjuvanka št. 3: »Kopa vrt ipd. mi da čajček, taki, ma notr zdravila.« 

Jaz: »Aha ti skuha čaj, prnese zdravila. Kako pa misliš, da se mama tkrt počuti? Kak obraz bi 
ji dala?« 

Intervjuvanka št. 3: »Mmmm ipd..« 

Jaz: »Ko si ti bolana recimo?« 

Intervjuvanka št. 3: »Kšn ti je najbol ušeč?« 

Jaz: »Ne glej kšn ti je najbol ušeč. Kšn obraz bi ti narisala, če bi ti tako risbico narisala?« 

Intervjuvanka št. 3: »Če ipd. če bi bla žalostna bi vzela to (op. avt.: žalosten obraz), če bi bla 
vesela, bi vzela to (op. avt.:  vesel obraz).« 

Jaz: »A misliš, da je tvoja mama vesela al žalostna, ko si ti bolana?« 

Intervjuvanka št. 3: »Žalostna.« 

Jaz: »Zakaj je žalostna?« 

Intervjuvanka št. 3: »Zato ipd. k ipd. zato ipd. kiiiiii ipd. ne vem.« 

Jaz: »Če si dosti časa bolana, kaj nrdi pole mama? Te kam pelje?« 

Intervjuvanka št. 3: (odkima) 

Jaz: »Te ne pelje nikamor?« 
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Intervjuvanka št. 3: »Ne, samo ležat moram, pokrita z odejo.« 

Jaz: »Pa pr zdravniku si že bla kdaj?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.«  

Jaz: »In kako je blo pr zdravniku?« 

Intervjuvanka št. 3: »Lepo.« 

Jaz: »Lepo. In kaj je nrdu zdravnik?« 

Intervjuvanka št. 3: »Mi je pogledu zobke, če mam v redu.« 

Jaz: »Aha pr zdravniku za zobke si bla. Če si mela vročino, al bla bolana pa še nisi šla k 
zdravniku?« 

Intervjuvanka št. 3: (odkima) 

Jaz: »In kaj misliš, da nrdi pa tak zdravnik?« 

Intervjuvanka št. 3: »Aaaa ipd. ti pogleda zobke.« 

Jaz: »Pogleda zobke, še kaj?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ti pogleda zobke.« 

Jaz: »Aha, ok. A te je mogoče kej strah, ko greš k zdravniku?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ne.« 

Jaz: »No fantek je bil zdaj dosti časa bolan. A misliš, da ga je kej strah?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ne.« 

Jaz: »Kako pa misliš, da se počuti?« 

Intervjuvanka št. 3: »Dobro.« (op. avt. izbere vesel obraz) 

Jaz: »Dobro. A je vesel?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 

Jaz: »Zto, k ga bojo pogledali?«  

Intervjuvanka št. 3: (prikima) 

Jaz: »Zdravnik zdej ni upou ugotovit, kšna zdravila mora dat fantku. Kam pošlje pole lahko 
zdravnik otroka?« 

Intervjuvanka št. 3: ipd. 

Jaz: »A si že slišala mogoče za bolnico? Da je zdravnik kdaj koga poslal v bolnico?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.«  

Jaz: »A si že bla ti kdaj tam?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 

Jaz: »Si prav spala, al samo na obisku.«  

Intervjuvanka št. 3: »Sm spala.« 
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Jaz: »In kako je blo?« 

Intervjuvanka št. 3: »V redu.« 

Jaz: »No tukaj imamo zdaj fantka, k je pršu v bolnico. Kaj misliš, da dela v bolnici?« 

Intervjuvanka št. 3: »Se uležeš in malo počivaš in ti dajo to (op. avt.: pokaže na infuzijo). Kaj 
je že to?« 

Jaz: »Infuzija, to spodi se pa metuljček kliče. To je zato, ker, tkrt, ko si bolana, a lahko dosti 
ješ?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 

Jaz: »Mama ti pa vrjetno govori, da moraš dosti pit. In če ne piješ al pa ješ dosti, ti morjo dat 
tako stvar.«  

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 

Jaz: »V bolnici pole ležiš in počivaš?« 

Intervjuvanka št. 3: (prikima) 

Jaz: »Kako pa misliš, da se fantek v bolnici počuti?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ko ozdravi, bi bil vesel.« 

Jaz: »Kaj pa zdaj, ko je bolan?« 

Intervjuvanka št. 3: »Tega.« (op. avt.: žalosten obraz) 

Jaz:  »Pole, ko se fantek pozdravi, je pa vesel?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 

Jaz: »Ko je fantek v bolnici, kaj pa misliš, da delajo starši?«  

Intervjuvanka št. 3: »Nč.« 

Jaz: »Kje pa so starši?« 

Intervjuvanka št. 3: »Gre v trgovino neki kupit.«  

Jaz: »Aha. Gre v trgovino neki kupit. Pa misliš, da je s fantkom tuki v bolnici, al je doma 
ona?« 

Intervjuvanka št. 3: »Mmmm ipd. je s fantkom.«  

Jaz: »A tvoja mama je bla s tabo v bolnici?« 

Intervjuvanka št. 3: »Ja.« 
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Intervjuvanka v zgodnjem otroštvu št. 3, slika 1: 
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Intervjuvanka v zgodnjem otroštvu št. 3, slika 2: 
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Intervjuvanka v zgodnjem otroštvu št. 3, slika 3: 
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Fantek star 4 leta, še nikoli hospitaliziran 

 

Jaz: »Pa me zanima kaj ti delaš, ko si bolan, kako se počutiš. Ti bom tudi nekaj slikic pokazala 
pa se bomo ob slikicah pogovorili. In si že bil kdaj bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: (prikima) 

Jaz: »Kaj ti je pa bilo?« 

Intervjuvanec št. 21: »Nič ni blo.« 

Jaz: »Nič ni blo? Kako si pa vedu, da si bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: ipd. 

Jaz: »A si mel kšno vročino?« 

Intervjuvanec št. 21: »Nism prou nč bruhou.« 

Jaz: »Prou nč nisi bruhou. Si kej drugega?« 

Intervjuvanec št. 21: »Sm se samo igral.« 

Jaz: »In kako je mama vedla, da si bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne vem.« 

Jaz: »A ti je mogoče zmerila vročino?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja.«  

Jaz: »In si meu vročino?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne. Dns nism.« 

Jaz: »Ne dns, enkrat, ko si bil kdaj bolan. Tkrt si jo meu?« 

Intervjuvanec št. 21: »Sm že ozdravu. Prou malo cajta sm biu bolan.«  

Jaz: »Kako pa misliš, da nekdo zboli? Kako nekdo dobi vročino?« 

Intervjuvanec št. 21: »Lahko tikaš wdo mrzlo in pole ipd.« 

Jaz: »Aha, torej, če tikaš mrzlo vodo, pole zboliš?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja.« 

Jaz: »No na slikici imamo enga fantka, ki je bolan. Kaj misliš, da je z njim narobe?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne vem, kej je tikou.« 

Jaz: »A je tikal kej in je dobil vročino?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne vem.« 

Jaz: »In kaj delaš ti, ko si bolan? Kaj misliš, da dela fantek?« 

Intervjuvanec št. 21: »Se igram.«  

Jaz: »Aha. A prideš v vrtec?« 
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Intervjuvanec št. 21: »Ne.« 

Jaz: »A si sam doma pole?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja. Se igram s Catepillerjem.«  

Jaz: »Aha s kopačem se igraš.« 

Intervjuvanec št. 21: »Bagerjem.« 

Jaz: »In sam ostaneš doma?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne, mama je tudi.« 

Jaz: »No tukaj pr fantku je tud mama ostala doma. Kaj dela pa mama ta čas, ko je otrok bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ona varve fantka.« 

Jaz: »In tvoja mama varva tebe?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne, jst ne počivam.« 

Jaz: »In kaj dela mama pole doma, ko se ti igraš?« 

Intervjuvanec št. 21: »Piše za šwlo. Je kuhala kafe.« 

Jaz: »Tebi tud skuha kšn čaj, ko si bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja. In kamilco.« 

Jaz: »Tukaj imam ene obraze in me zanima, kako se ti počutiš, ko si bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: »Lepw.« 

Jaz: »Zakaj se počutiš lepo?« 

Intervjuvanec št. 21: »K se igram.« 

Jaz: »Kako pa misliš, da se ta fantek počuti? Kakšen obraz bi mu dal?« 

Intervjuvanec št. 21: (op. avt. izbere vesel obraz) 

Jaz: »Aha je vesel?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja.« 

Jaz: »In kako misliš, da se mama počuti zraven?« 

Intervjuvanec št. 21: ipd. 

Jaz: »Kako se pa tvoja mama počuti, kdr si bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: »Lpw.« 

Jaz: »Kako lepo?« 

Intervjuvanec št. 21: »Da se smeje.« (op. avt. izbere vesel obraz) 

Jaz: »Je ni nč strah?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne.« 

Jaz: »Al pa žalostna, jezna?« 
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Intervjuvanec št. 21: »Ni prou nč žalostna.« 

Jaz: »Aha je samo vesela. In zakaj je vesela?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ztw, k nism prou močno bolan.« 

Jaz: »In če bi bil prou močno bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: »Bi bruhou.« 

Jaz: »Pole ne bi bla vesela? Bi bla žalostna, al kej?« 

Intervjuvanec št. 21: »Bi bla žalostna.«  

Jaz: »Ok. In če si ti dosti časa bolan, te mama kam pelje?« 

Intervjuvanec št. 21: »K sm biu dosti časa bolan, sm držal tisto ipd. in pole je še enkrat bla 
inhalacija.2 

Jaz: »Aha, te je peljala k zdravniku?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja. Prou deleč.« 

Jaz: »In kako je blo pr zdravniku? Kaj je nrdil zdravnik?« 

Intervjuvanec št. 21: »Mi je dal tako ipd. ne punco, zdravnik mi je dal tako gor (op. avt. pokaže 
na usta) in pole sm se igral s tistm traktorjem.« 

Jaz: »Ti je dal tako masko gor?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja.« 

Jaz: »Si bil še pr kšnemu drugemu zdravniku?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne.«  

Jaz: »In kaj misliš, da ti zdravnik lahko še pogleda? Kaj glede na sliki pri fantku?« 

Intervjuvanec št. 21: »Pogleda notr. Pogleda usta. Mene ni pogledu.« 

Jaz: »Kako pa se počutiš, ko greš k zdravniku? Te je kej strah?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne.« 

Jaz: »Kaj pa fantka misliš, da je kej strah?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne.«  

Jaz: »Kako pa misliš, da se počuti?« 

Intervjuvanec št. 21: »Lepw.« 

Jaz: »Pole pa v redu. Če je fantek zdej res močno bolan, kam ga lahko zdravnik pošlje?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ni prav močno bolan.« 

Jaz: »Ampak recimo, da bi bil. Kam lahko gre nekdo, ki je močno bolan?« 

Intervjuvanec št. 21: ipd. 

Jaz: »A si slišal za bolnico?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne.« 
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Jaz: »Nisi še nikoli bil v bolnici?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ja. Sm bil pr zdravniku« 

Jaz: »Aha, ma spal pa nisi tam?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne.« 

Jaz: »No ta fantek mora tudi zdej it v bolnico in mora spat tam. Kaj misliš, da bo tam delal?« 

Intervjuvanec št. 21: »Jst nism spal.« 

Jaz: »In kaj misliš, da bi delal, če bi mogu spat tam?« 

Intervjuvanec št. 21: »Cel dan mora bit fantek tam. Mora ležat v postelji.« 

Jaz: »A lahko še kej drugega, al mora samo ležat?« 

Intervjuvanec št. 21: »Mora bit zdravnik zraven. Kaj je to (op. avt. pokaže na infuzijo)?«  

Jaz: »To je tako zdravilo, k ti ga dajo, če ne piješ dovolj, ko si bolan.« 

Intervjuvanec št. 21: »Jst nikoli ne pijm in nism dobil tega.« 

Jaz: »Ja, ker nisi še bi hudo bolan.« 

Intervjuvanec št. 21: »Taka palca in pole teče taka voda dol.« 

Jaz: »Tako je. Kako pa misliš, da se ta fantek počuti? Kak obraz bi mu dal?« 

Intervjuvanec št. 21: (op. avt. izbere žalosten obraz) 

Jaz: »Žalosten. Zakaj misliš, da je žalosten?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ker je v bolnici sam.« 

Jaz: »Je v bolnici sam. In kje je mama ta čas?« 

Intervjuvanec št. 21: »Je doma.« 

Jaz: »Ne more bit zraven?« 

Intervjuvanec št. 21: (odkima) 

Jaz: »Kaj pa dela doma?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne vem.« 

Jaz: »A bi te blo kej strah, če bi moral it v bolnico?« 

Intervjuvanec št. 21: »Ne, me ne bi blo.« 
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Intervjuvanec v zgodnjem otroštvu št. 21, slika 1: 
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Intervjuvanec v zgodnjem otroštvu št. 21, slika 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Intervjuvanec v zgodnjem otroštvu št. 21, slika 3: 
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Priloga 3: Primera prepisa intervjujev z otrokoma v srednjem 
otroštvu in slike z izbranimi obrazi otroka 
 

Deklica stara 8 let, še nikoli hospitalizirana 

 

Jaz: »No pa mi prvo povej, če si že bla ti kdaj bolana?« 

Intervjuvanka št. 18:  »Ja, že dostikrat.«  

Jaz: »Kaj hujšega?« 

Intervjuvanka št. 18: »Ma ne, večinoma ni hudo blo.« 

Jaz: »Kako pa ti misliš, da nekdo zboli? Kako pride do tega?« 

Intervjuvanka št. 18: »Da ne dosti počiva, da si ne umiva rok, da pač bakterije grejo in pole 
zarad bakterij zboli.« 

Jaz: »Kako pa veš, da si bolana?« 

Intervjuvanka št. 18: »Kadar kej kašljam al pa šmrkam.« 

Jaz: »Kaj pa pol nrdijo starši?« 

Intervjuvanka št. 18: »Starši vprašajo, če sm bla kej vnih in če sm kej skakala in pole jst 
odgovorim in pogledajo, če mam kej vročine in če je vročina ostanem doma, včasih pokličejo 
zdravnika al pa mi dajo sirup.« 

Jaz: »Tukaj imamo fantka, ki ima vročino. Kaj bo delal?« 

Intervjuvanka št. 18: »Bo dosti počival, spil čaj al pa ipd. vodo al pa ipd. bom dosti pila. Če bo, 
rečmo da bo ostal doma, čene bo šel v šolo.« 

Jaz: »Če bo doma, bo sam doma?« 

Intervjuvanka št. 18: »Ne. Ga bo nekdo čuval.« 

Jaz: »A mu je kaj dolgčas, če dosti počiva? Kaj pogreša?« 

Intervjuvanka št. 18: »Ja če tolk počiva, pole pogreša prjatla, pač, če dosti spi in leži, pole se 
mu kar zablodi v glavi in pozabi računanje in tako ipd. 

Jaz: »Aha. Kakšen obraz bi pa dala fantku? Kako se počuti? 

Intervjuvanka št. 18: »Žalostno. 

Jaz: »Zakaj?« 

Intervjuvanka št. 18: »Zto ker ipd. pač je bolana in ipd. pač ipd. mmm ipd. bi dala žalostnega, 
zto kr se počuti osamljenega in tudi zato k se počuti slabo, k kašlja.« 

Jaz: »Kako pa misliš, da se starši počutijo, ko je njihov otrok bolan?« 

Intervjuvanka št. 18: »Grozno in probajo vse nrdit, da bi se pozdravu.« 

Jaz: »Kako misliš grozno?« 
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Intervjuvanka št. 18: »So žalostni.« 

Jaz: »No fantek je zdej zbolel. Ima že tri dni visoko vročino, ki ne pade. Kaj naredijo pole 
starši?« 

Intervjuvanka št. 18: »Pokličejo zdravnika, da ga pregleda in pole pove zdravnik, če je kej 
narobe in če ipd.. Joj ipd. ti da kšna zdravila in reče, če bo spet takšno stanje, se poslabšalo naj 
pride nazaj.« 

Jaz: »In kako zgleda pregled pri zdravniku?« 

Intervjuvanka št. 18: »Ful tak ipd. ful si čudno ipd. ti pregleda ipd. mmm ipd. ti pregleda usta, 
ti pregleda ušesa ipd.« 

Jaz: »Kako pa misliš, da se fantek počuti, ko gre k zdravniku?« 

Intervjuvanka št. 18: »Zelo slabo, se mu vrti in je tud malo prestrašen.« (op. avt. izbere obraz, 
ki prikazuje čustvo strahu) 

Jaz: »Zakaj prestrašen?« 

Intervjuvanka št. 18: »Kaj mu bo nrdu.« 

Jaz: »No zdravnik je zdej fantka pregleda, a ne more točno ugotovit kaj je z njim narobe. Kaj 
potem naredi zdravnik?« 

Intervjuvanka št. 18: »Pol lahko pošlje v kšno sobo ipd. v bolnici ipd. in čez neki časa ugotovijo 
ipd.« 

Jaz: »Ti si že bla kdaj v bolnici?« 

Intervjuvanka št. 18: »Za kšnih dni ne, čene sm bla v bolnici na kšnih pregledih.« 

Jaz: »Kako pa misliš, da zgleda v bolnici? Kaj delajo tam otroci?« 

Intervjuvanka št. 18: »Ležijo, se kej pogovarjajo, pol ipd. pač ipd. se ne tolko igrajo ku 
ponavadi, k so bolani, ne? .... Se počutijo slabo (op. avt. izbere žalosten obraz), ker jim ta 
bolezen nagaja in mogoče tud, k ni staršev tolko časa in morjo bit sami.« 

Jaz: »Kaj pa delajo starši ta čas, ko je otrok v bolnici?« 

Intervjuvanka št. 18: »So doma in pol čez neki časa pokličejo in če je v redu, pol pridejo 
pogledat al pa ipd. al pa ipd. al pa te počakajo tud v bolnici.« 

Jaz: »A je otrokom v bolnici kaj dolgčas, al imajo kake igrače?« 

Intervjuvanka št. 18: »Ne, nimajo.« 

Jaz: »Kako se pa starši počutijo, ko je otrok v bolnici?« 

Intervjuvanka št. 18: »Počutijo se tud mal prestrašeno, tud reagirajo tko prestrašeno.« 

Jaz: »Če bi ti zdej morala v bolnico, bi te blo kej strah?« 

Intervjuvanka št. 18: »Bi me blo strah, samo tudi me ne bi blo tolko močno.«   
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Intervjuvanka v srednjem otroštvu št.18, slika 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Intervjuvanka v srednjem otroštvu št. 18, slika 2: 
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Intervjuvanka v srednjem otroštvu št.18, slika 3: 
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Fantek star 8 let z izkušnjo hospitalizacije 

 

Jaz: »Si že bil kdaj bolan?« 

Intervjuvanec št. 14: »Itak.« 

Jaz: »Itak. In kaj ti je blo?« 

Intervjuvanec št. 14: »Enkrt, zdej pred kratkim sm jmu angino in sm biu doma.«  

Jaz: »Ok. Kako pa oseba zboli?« 

Intervjuvanec št. 14: »Zboli tku, da ipd. recimo da pridejo take bakterije nate in tiste bakterije 
so ipd.. Pač zarad tistih bakterij zboliš.« 

Jaz: »Od kje pa pridejo te bakterije?« 

Intervjuvanec št. 14: »Od ene osebe, k jih jma.«  

Jaz: »Kako pa veš, da si bolan, ko zboliš?« 

Intervjuvanec št. 14: »Jst včasih vem, da sm bolan, da mi mama in tata zmerijo vročino, če ne 
vem da sm bolan me peljejo k zdravniku.« 

Jaz: »Kaj pa naredijo starši, ko ugotovijo, da si bolan?« 

Intervjuvanec št. 14: »Kdr sm bolan pokličejo u šwlu, da me ne bo in pokličejo nonota, da me 
pride varvat.« 

Jaz: »Zdaj si zbolel, ne greš v šolo. Kaj delaš?« 

Intervjuvanec št. 14: »Na kavču gledam televizjo, se malo igramo in počivam.«  

Jaz: »Ti je kaj dolgčas? Koga pogrešaš?« 

Intervjuvanec št. 14: »Dolgčas mi je, ma nobenga ne pogrešam.«  

Jaz: »Kako se pa počuti? Kakšen obraz bi mu dal?« 

Intervjuvanec št. 14: »Tak ipd. slabe volje.« 

Jaz: »Zakaj?« 

Intervjuvanec št. 14: »K mora bit samo v hiši zaprt in ne sme jt vn na zrak in tko.« 

Jaz: »Kako se pa starši počutijo, ko otrok zboli?« 

Intervjuvanec št. 14: »Kdr sm jst bolan so starši taki ipd.. Kkw bi povedu ipd. bol sitni.« 

Jaz: »Zakaj misliš, da so bol sitni?« 

Intervjuvanec št. 14: »Kr se bojijo kaj bo z mano.« 

Jaz: »No fantek je zdej zbolel, imel tri dni visoko vročino, ki noče past. Kaj naredi pole mama?« 

Intervjuvanec št. 14: »Gremo k zdravnici, v gorico, tm je moja zdravnica, tm me pregleda, 
predpiše antibiotike in pole mi pade vročina.« 

Jaz: »Kaj se torej zgodi pr zdravniku?« 
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Intervjuvanec št. 14: »Te pogleda, kaj ti je, grlo, oči, dihanje ti pregleda kako dihaš in pole se 
pogovarjajo mama in zdravnica in pole ti napiše ipd.« 

Jaz: »A se kaj bojiš, ko greš k zdravniku?« 

Intervjuvanec št. 14: »Večinoma ne.« 

Jaz: »Večinoma ne. Kdaj pa se bojiš?« 

Intervjuvanec št. 14: »Kdr je kej bol hudga.«  

Jaz: »Kako se počutiš pr zdravniku?« 

Intervjuvanec št. 14: »Dobro.« (op. avt. izbere vesel obraz) 

Jaz: »No zdej je bil fantek na pregledu pr zdravniku in zdravnik ne more ugotovit kej je z njim 
narobe, kam ga pole pošlje?« 

Intervjuvanec št. 14: »Če ne more ugotovit kaj je s tabo narobe, te pošlje v bolnico.« 

Jaz: »A ti si že bil kdaj u bolnici?« 

Intervjuvanec št. 14: »Ja, prejšnji teden.« 

Jaz: »Kako je blo?« 

Intervjuvanec št. 14: »Kar dobro, k tm ti vse prnesejo in tko ipd. je ful fajn.« 

Jaz: »Kako misliš, da se fantek na sliki počuti?« 

Intervjuvanec št. 14: »Je vesel.« 

Jaz: »A mu ni dolgčas?« 

Intervjuvanec št. 14: »Ne, ni.«  

Jaz: »In kaj delaš?« 

Intervjuvanec št. 14: »Tm ipd. je bil tud tata malo z mano in smo se hecala in tkw ipd. kkw bi 
povedu ipd. dobro je blo.« 

Jaz: »Kaj pa starši? A starši so tud tko veseli?« 

Intervjuvanec št. 14: »Ne. Ne vem kkw bi to povedu ipd.« 

Jaz: »Kako se počutijo?« 

Intervjuvanec št. 14: »Slabo. Ne glih veselo.« 

Jaz: »Mogoče zto k je fantek v bolnici?« 

Intervjuvanec št. 14: »Ja. So prestrašeni.« 

Jaz: »Zakaj prestrašeni?« 

Intervjuvanec št. 14: »Zto k se ful bojijo zanj, kaj bo in tko.« 
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Intervjuvanec v srednjem otroštvu št. 14, slika 1: 
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Intervjuvanec v srednjem otroštvu št. 14, slika 2: 
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Intervjuvanec v srednjem otroštvu št. 14, slika 3: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 

Priloga 4: Primera kodiranja intervjujev z otroki v zgodnjem 
otroštvu 

 

Primer 1 

BESEDILO KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

»Sm meu vročino in 
me je bolel uhu. 

/ipd./ Ne, 
trebušček.« 

Vročina, bolečine v 
ušesu, trebuhu 

 

Vrsta bolezni in 
simptomi 

Bolezen 

»Mi je dala sirup.« Pitje sirupa Starši med boleznijo Razumevanje 
bolezni 

»Sama se je dobila. 
Sama je pršla (op. 

avt.: vročina).« 

Vročina je prišla 
sama od sebe 

 

Vzrok bolezni Bolezen 

»Spi. /ipd./ sm spal 
na kauču.« 

Spanje 

 

Otrok med boleznijo Razumevanje 
bolezni 

»Kuha. /ipd./ Ja (op. 
avt.: prinese čaj).« 

Kuhanje, prinašanje 
čaja 

Starši med boleznijo 

 

Razumevanje 
bolezni 

»Žalosten. /ipd./ ki je 
bolan.« 

Žalost, zaradi 
bolezni 

Počutje otroka med 
boleznijo 

Doživljanje bolezni 

 

»Sm vesel (op. avt.: 
mama je vesela, ko 

je otrok bolan, ker je 
lahko doma).« 

Veselje, ker je lahko 
doma 

 

Počutje staršev med 
boleznijo 

Doživljanje bolezni 

»Pozdravi. /ipd./ Mi 
nariše na jezik 

kopača?« 

Ozdravi, nariše 
kopača na jezik 

 

Pregled pri 
zdravniku 

Razumevanje 
bolezni 
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»Pozdravijo.« Ozdravi 

 

Dogajanje v 
bolnišnici 

Razumevanje 
hospitalizacije 

 

Primer 2  

BESEDILO KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

»Pavla nima več 
vročine /ipd./ jo je 

srbelo /ipd./ Vročino 
sm mela. /ipd./ sm 

samo malo 
kašljala.«.  

Vročina, srbenje, 
kašljanje 

 

 

Vrste bolezni 

 

 

 

Bolezen 

»En dobi vročino. 
/ipd./ En dobi.« 

Vročina pride kar 
sama 

Vzrok bolezni 

 

Bolezen 

»Samo se igram.« Igranje Otrok med boleznijo 

 

Razumevanje 
bolezni 

»Nč ne dela.« Mama nič ne dela 

 

 Starši med boleznijo Razumevanje 
bolezni 

»Lepo.« (op. avt. 
izbere vesel obraz) 

Lepo, dobro počutje 

 

Počutje otroka med 
boleznijo 

Doživljanje bolezni 

»Mama je tudi 
vesela.« 

Veselje 

 

Počutje staršev med 
boleznijo 

Doživljanje bolezni 

»Pogleda uste. /ipd./ 
Tud trebuh pogleda, 
tud srce bije ipd.« 

Pregled ust, trebuha, 
srca 

 

Pregled pri 
zdravniku 

Razumevanje 
bolezni 

»Lepo. /ipd./ Zto k 
drugi se bojijo it 
proč od mame in 
pole se bojijo it k 

zdravniku.« 

Dobro počutje, lahko 
strah zaradi ločenosti 

od mame 

 

Počutje pri 
zdravniku 

 

Doživljanje bolezni 
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»Bolnica je samo za 
mame in dojenčke.« 

Bolnica je za porode 

 

Bolnišnica Razumevanje 
hospitalizacije 

»Tolko čakaš, tolko, 
tolko, tolko ipd. 
/ipd./ Neki hoče 

povedat, neki 
razmišlja od mame 
in od bratca in od 

sestrce.« 

Čakanje, govorjenje, 
razmišljanje 

 

 

 

Otrok v bolnišnici 

 

 

Razumevanje 
hospitalizacije 

»Je doma in dela v 
službi.« 

Je doma, v službi 

 

Starši med 
hospitalizacijo 

Razumevanje 
hospitalizacije 

»Pogreša od mame.« Pogrešanje mame 

 

Počutje otroka v 
bolnišnici 

Doživljanje 
hospitalizacije 
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Priloga 5: Primera kodiranja intervjujev z otroki v srednjem 
otroštvu 

 

Primer 1 

BESEDILO KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

»Bolezen je zame 
neki ipd. slabega.« 

Slab predznak 
bolezni 

Bolezen 

 

Razumevanje 
bolezni 

»Ztu k se počutiš 
slabega in moraš bit 

v postli namesto 
delat kej 

zabavnega.« 

Potreba po ležanju, 
slabo počutje 

 

 

Dogajanje med 
boleznijo 

Razumevanje 
bolezni 

»Če gre v bazen in 
ostane z mokrim 
kostumom preveč 

časa, se prehladi. Al 
pa kdr je nekdo 

preveč prehlajen in 
hodi z bosimi 

nogami lahko dobi 
vročino in lahko 
dobi še virozo 

kšno.« 

Mokre obleke, 
poslabšanje prehlada 

 

 

 

 

Vzrok bolezni 

 

 

 

 

 

 

Bolezen 

»Tako. /ipd./ Se 
okužiš.« 

Okužbaž 

 

Vzrok bolezni Bolezen 

»Zto kr se slabo 
počutiš, te boli glava 
al pa trebuh ipd. te 
bolijo vse kosti.« 

Slabo počutje, 
bolečine v glavi, 
trebuhu in kosteh 

 

Počutje otroka med 
boleznijo 

Razumevanje 
bolezni 

» Me proba 
pozdravt, pač da ipd. 

mi daja pač kšne 
tablete al pa mi 

Poskus 
pozdravljanja, 
dajanje tablet 

Starši med boleznijo 

 

Razumevanje 
bolezni 
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pravi, da morm dosti 
pit al pa da morm 

počivat.« 

  

 

»Al ležim v postli in 
kej berem, čene sm 
na kauču in gledam 

televizjo.« 

Ležanje, branje, 
gledanje televizije 

 

Otrok med boleznijo 

 

 

Razumevanje 
bolezni 

»Žalosten in bled. 
/ipd./ Žalosten je 
zaradi tega, k je 

bolan in hoče videt 
svoje prjatle v šoli 
ipd. in se ne more 
približat drugim, k 

čene lahko zbolijo.« 

Žalost, bledost, 
pogrešanje 

prijateljev, možnost 
okužbe drugih 

 

 

Počutje otroka med 
boleznijo 

 

 

 

Doživljanje bolezni 

 

 

 

 

»Mal zaskrbljeni. 
/ipd./ Zto k mislijo, 
da lahko postane kej 
bol hudega in še bol 

zboli.« 

Zaskrbljenost, strah 
pred poslabšanjem 

 

 

Počutje staršev med 
boleznijo 

Doživljanje bolezni 

»/ipd./ sm mogla bit 
tm na neki postli in 
so gledli srce in če 
mam dosti vročine 
ipd. /ipd./ Poveipd. 
Če je kej bol hudga 
mi da ipd. reče, da 
morm ene tablete 
vzet in pove kšno 
bolezen imam.« 

Pregled srca, 
vročine, 

predpisovanje 
zdravil, 

diagnosticiranje 

 

 

 

Pregled pri 
zdravniku 

Razumevanje 
bolezni 

»«Tam, če je kej 
hudga te operirajo, 
če si si kej zlomu ti 

dajo gips .. če je 
prou kej ful ful 

slabega moraš ostat 
tam. /ipd./ Pomoje ti 

Operiranje, dajanje 
mavca, 

hospitalizacija, 
možnost pisanja in 

risanja 

 

Dogajanje v 
bolnišnici 

 

 

 

Razumevanje 
hospitalizacije 
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dajo kej za risat, 
pisat.«   

»Mal zdolgočaseno 
in malo žalostno, zto 

k je v bolnici in bi 
rad bil doma in vidu 

svoje starše.« 

Zdolgočasenost, 
žalost, pogrešanje 

staršev 

 

Počutje otroka v 
bolnišnici 

 

 

Doživljanje 
hospitalizacije 

»Ne. So pač doma in 
ga pridejo obiskat 

vsak dan.« 

Starši so doma, 
prihajajo na obiske 

 

Starši med 
hospitalizacijo 

Razumevanje 
hospitalizacije 

»Jst, če bi bla 
miškna bi se mal 
bala, sam zdej ne 
vem, če bi se kej 

bala.« 

Strah pred 
hospitalizacijo 

 

 

Počutje otroka pred 
hospitalizacijo 

Doživljanje 
hospitalizacije 

»Zaskrbljeno. /ipd./ 
Zto k mislijo, da bo 
mogu bit prou dolgo 

časa v bolnici in 
mislijo, da mam 

kako hudo bolezen 
in bom mogla bit 

dosti časa v bolnici.« 

Zaskrbljenost, strah 
pred poslabšanjem 

 

 

 

 

Počutje staršev med 
hospitalizacijo 

Doživljanje 
hospitalizacije 

 

Primer 2 
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»Kdaj sm bla 
prehlajena, kdaj 

sm mela vročino, 
enkrat se 

spomnim, da sm, 
pr enih dveh letih, 
ne vem, sm mela 

virus.« 

Prehlad, vročina, 
virus 

 

 

Vrste bolezni 

 

 

 

 

Bolezen 
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»Je bil vnah na 
mrzlem vetru v 

kratk'h rokav'h.« 

Neprimerna obleka 

 

 

Vzrok za bolezen Bolezen 

»Je začel kašljat, 
je začel šmrk't 

ipd.« 

Kašelj, smrkelj 

 

Simptomi bolezni Bolezen 

»Zdej leži v postli 
in njegovi staršu 

mu dajajo 
zdravila. V šolo 
ne gre /ipd./ igra 
se lahko samo, če 
se počuti bulše.« 

Ležanje v postelji, 
zdravila, odsotnost 

od pouka, manj 
igranja 

 

 

Otrok med 
boleznijo 

Doživljanje bolezni 

»Je žalosten, ker 
je bolan in ne 

more it u šolo, se 
ne počuti dobro, 

se ne sme igrat, se 
ne more igrat s 
prjatli, mora pit 

zdravila, k so mu 
lahko tudi slaba.« 

Je žalosten, ker je 
bolan 

 

 

 

 

Počutje otroka 
med boleznijo 

Doživljanje bolezni 

»Mama je tudi 
žalostna /.../ ker ni 

vesela, da je 
njegov sin zbolel 

/ipd./ lahko se 
čudi kako je to 

razalo ipd. potem 
lohko že ve in je 
jezna zakaj je to 

nrdu je škodu sam 
sebi, ko je šou ven 

s kratkimi 
rokavami ipd. in 
lohko je vesela, 

ker je lohko doma 
in mu daje 

Mama je žalostna, 
mogoče tudi jezna, 

vesela in 
prestrašena. 

 

 

 

 

 

 

Počutje staršev 
med boleznijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doživljanje bolezni 
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dzravila in bo 
lohko ozdravu 

/ipd./ lahko jo je 
tudi strah, da na 

primer pol leta ne 
bo šel v šolo, ker 
bo preveč močno 

zbolel.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Usta ti pregleda, 
pole ti vide neki 
še v uh'h, ti da 
neki na srce, da 

vidi kako utripa in 
neki tazga, no. Te 
lahko še cepi al 

kej tazga.« 

Pregled ust, ušes, 
srca 

 

 

 

 

Pregled pri 
zdravniku 

Razumevanje bolezni 

 

 

 

 

»Je prestrašen. 
Ojoj, kaj mi dela, 

se mi bo kaj 
zgodilo? Se boji, 

da bo dobiu še eno 
tako zdravilo, ki 
mu ni blo v redu 

in kej tazga.« 

Strah pred tem, kar 
sledi 

 

 

 

 

Počutje pri 
zdravniku 

Doživljanje bolezni 

»se bojim kšnega 
cepljenja in tistega 
metuljčka se tud 

bojim, ki so mi ga 
enkrat dali /ipd./ 
kdaj ne vem kaj 
dela, kdaj še ne 
vem kako kšna 

stvar bo in sm vsa 
prestrašena 

/ipd./.« 

Strah pred 
cepljenjem, 
metuljčkom 

 

 

 

 

Počutje pri 
zdravniku 

Doživljanje bolezni 

»Prvo nism vedla, 
kej je sploh tu in 
pole sm izvedla, 

Nepoznavanje 
dogodkov, 

Strah pred 
nepoznanim, a 

želja po ozdravitvi 

Doživljanje bolezni 
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sm se počutla 
malo tko, bol v 

redu, ker sm vedla 
/ipd./ da bom 

ozdravla.« 

predmetov, upanje 
za ozdravitev 

 

 

 

 

 

»Fantek je 
začuden, ker ne 
ve, kaj je to. Ne 
ve kej se dogaja 

okoli.« 

Začudenost, ne ve, 
kaj se okoli njega 

dogaja. 

 

Nepoznavanje 
situacije 

 

 

Doživljanje bolezni 

»Ležiš v pojstli. 
Pridejo kšni 
zdravniki kej 

pogledat in kej 
tazga. /ipd./ Kkšni 

otroci, k se 
počutijo boljše 

lahko ustanejo, se 
kej poigrajo.« 

Ležanje v postelji, 
obiski zdravnikov, 

igranje 

Otrok v bolnišnici 

 

 

 

 

 

Doživljanje hospitalizacije 

»Oni se poslovijo 
od svojih otrok, k 

so bolani. Oni 
nrdijo, kar morjo 
nrdit, se odpravijo 
in grejo v službo. 

In potem, kdr 
pridejo domov, 

lohko jim 
naberejo kšn 

šopek rož, zvežejo 
skupaj, pole bratci 
in sestrce narišejo 
kšno risbico, dajo 
v eno vrečko in 

pole grejo 
pozdravit tistega 

ipd. in mu 
podarijo tiste 

Starši se poslovijo, 
grejo v službo, ko 
pridejo na obisk 
prinesejo darilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši med 
hospitalizacijo 

Razumevanjehospitalizacije 
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stvari, ki so jih 
nrdili.« 

 


