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POVZETEK  
Starši lahko ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami poleg veselja doživljajo tudi stisko. 

Trisomija 13 poleg resnih intelektualnih primanjkljajev in telesnih razvojnih nepravilnosti 

prinaša s sabo še številne druge zaplete. Prognoza za te otroke je manj ugodna, življenjska doba 

pa v povprečju krajša od enega leta starosti. Zaradi pomanjkljivih metod na področju prenatalne 

diagnostike se tega sindroma v večini primerov ne odkrije pred rojstvom. Ker je prognoza za te 

otroke slabša, se morajo starši poleg soočanja z dejstvom, da ima otrok posebne potrebe, soočiti 

še z dejstvom, da bo otrok po vsej verjetnosti kmalu umrl. Tu igra veliko vlogo tudi medicinsko 

osebje, ki pogosto nima dovolj posluha za starše ob sporočanju diagnoze in le-te ne sporoči na 

empatičen način.  

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako se starši spopadajo z rojstvom otroka s 

trisomijo 13, zato smo v sklopu le-tega s tremi starši otrok s trisomijo 13 izvedli intervju. Želeli 

smo ugotoviti, kako so se intervjuvani starši soočali z diagnozo ter kako je potekal celoten 

proces soočenja. Z otroki s trisomijo 13 se specialni in rehabilitacijski pedagogi srečujemo 

znotraj zgodnje obravnave in tudi kasneje v predšolskem in šolskem obdobju. Dober vpogled v 

značilnosti in funkcioniranje teh otrok lahko pomembno prispeva h kakovostnejšemu delu z 

njimi in z njihovimi starši. 

Uporabili smo deskriptivno ter kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Raziskava je pokazala, da so vsi starši za diagnozo trisomija 13 izvedeli postnatalno od 

zdravnika, takrat pa so vsi tudi prvič slišali za to diagnozo. Pri tem so imeli vsi tudi negativne 

izkušnje z zdravstvenim osebjem, ki ni imelo dovolj empatije in posluha zanje. Vsi so najprej 

doživeli tudi šok, vendar pa niso imeli težav s soočanjem z diagnozo, saj so vsi hitro sprejeli 

dejstvo o otrokovem stanju. Otroka sta bila v okolje pozitivno sprejeta, prav tako se tudi niso 

spremenili odnosi z bližnjimi, odnos med partnerjema pa se je po mnenju vseh izboljšal. Vsi so 

imeli tudi težave pri povezovanju s starši otrok z isto diagnozo, saj je teh zelo malo, prav tako 

pa niso dobili veliko informacij in pomoči s strani zdravnikov, zato so si morali pomagati sami, 

predvsem z iskanjem informacij na spletu.  

 

KLJUČNE BESEDE: Diagnoza, trisomija 13, starši, soočanje, doživljanje 
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ABSTRACT  
When a child with special needs is born, parents can simultaneously face happiness and anguish. 

Trisomy 13 is a condition associated with severe intellectual disability as well as developmental 

physical abnormalities and plenty of other impediments. Due to an unfavourable prognosis, 

infants diagnosed with trisomy 13 are averagely not expected to live past their first year. As a 

consequence of insufficient prenatal diagnostic methods, in most cases, the condition is not 

identified before a child is born. Thus, parents not only face the fact that their child has special 

needs but also get the news that he or she will most certainly die shortly after birth. The medical 

workers play a crucial role in the process of confrontation, but often do not possess enough 

empathy when delivering the diagnosis to the parents. 

 

The MA thesis deals with the parents of children diagnosed with trisomy 13 and their 

confrontation with the aforementioned medical condition. We have interviewed three parents 

of children with trisomy 13 and asked them about their reactions upon receiving the diagnosis 

and their process of confrontation. Special and rehabilitation pedagogues are there for children 

with trisomy 13 from the early treatments to pre-school and school encounters later on. A good 

insight into the key features and the functioning of these children can enhance the quality of 

work with the children and their parents. 

We used the descriptive and the causal non-experimental method of the pedagogic research. 

The research showed that all the children were diagnosed with trisomy 13 postnatally. The 

parents were informed about the condition by their doctors, and this was the first time the 

parents have heard about trisomy 13. They all had negative experiences with the medical 

workers who did not deal with their struggles emphatically. They all experienced a shock, but 

they did not struggle to accept the diagnosis, as they quickly came to terms with their children’s 

conditions. The children were born into a positive environment, and the relations with the 

people close to the family did not change in any way. All of the interviewed agree that the 

relationship between the two parents improved. However, they all struggled to find other 

families experiencing the same medical conditions, because of the rarity of the disease and the 

lack of information or help given by their doctors. They had to find the information about 

trisomy 13 by themselves – most frequently on the Web.  

 

KEY WORDS: Diagnosis, trisomy 13, parents, confrontation, experience.  
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I. UVOD 
Trisomija 13 je prirojena in redka kromosomska nepravilnost (Balwan, Saba in Gupta, 2017). 

Nastane zaradi treh kopij trinajstega kromosoma v vsaki celici (Kamal, Varghese, Bhagde, 

Singariya, Simon,  Singh, 2018).) oz. le v nekaterih celicah pri obliki trisomije 13, imenovani 

mozaicizem (David, 2015). Diagnoza se povezuje z resnimi intelektualnimi primanjkljaji in 

telesnimi razvojnimi nepravilnostmi na različnih delih telesa. Več kot 70 % otrok s trisomijo 

13 umre, preden dopolni eno leto starosti (Best idr., 2004, v Balwan, Saba in Gupta, 2017). 

Starši lahko ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami poleg veselja doživljajo tudi stisko. 

Trisomija 13 poleg resnih intelektualnih primanjkljajev in telesnih razvojnih nepravilnosti 

prinaša s sabo še številne druge zaplete. Prognoza za te otroke je manj ugodna, življenjska doba 

pa v povprečju krajša od enega leta starosti. Zaradi pomanjkljivih metod na področju prenatalne 

diagnostike se tega sindroma v večini primerov ne odkrije pred rojstvom.  

Vsi starši gredo ob rojstvu OPP skozi proces žalovanja, preko katerega naj bi zapustili idealne 

predstave o otroku, ki so jih gojili v obdobju nosečnosti (Görger, 2017). Obdobja, ki si sledijo 

ob rojstvu OPP, so, kot navaja D. Dodič (2016), šok in zanikanje, jeza, pogajanje, žalost ter na 

koncu sprejemanje stanja, starši pa ob rojstvu OPP doživljajo občutke osamljenosti, sramu. 

Pogosto se sprašujejo, zakaj se je to zgodilo prav njim. Mame OPP pogosto menijo, da znajo le 

one poskrbeti za svojega otroka in so čustveno zelo občutljive. Pri obeh starših sta opazni 

zaskrbljenost in žalost. Ta se okrepi ob pogledu na druge, srečne starše, ki se jim rodi zdrav 

otrok (Dodič, 2016).  Ko se staršem rodi otrok s težjimi motnjami oz. z več motnjami, jih zaradi 

negotovosti diagnoze ter slabše prognoze lahko to spravlja v še večjo stisko (Graungaard in 

Skow, 2007, v Boström, Broberg in Hwang, 2009).  

Staršem je potrebno v procesu soočanja z diagnozo zagotoviti ustrezno podporo preko različnih 

terapij in svetovanja. Šele ko sprejmejo dejstvo o otrokovi diagnozi, lahko sami ukrepajo in s 

tem s pomočjo zdravnikov otroku omogočijo napredek. Preko tega pa tudi sami osebnostno 

rastejo, okrepijo pa se tudi družinske vezi (Görger, 2017). 

Pri sprejemanju otrokove diagnoze igra pomembno vlogo medicinsko osebje, ki naj bi, poleg 

zagotavljanja informacij o otrokovi diagnozi in pričakovanem razvoju (Čulić idr., 2016),  

staršem tudi olajšalo celoten proces sprejemanja diagnoze (Görger, 2017). Zdravniki se pogosto 

osredotočajo na slabšo prognozo otroka in ne na otrokove zmožnosti. To vpliva na večji stres 

staršev, pogosto pa otrokov razvoj celo preseže postavljeno prognozo. Raziskava (Ivačič, 2005) 

poroča o tem, da so matere OPP izpostavile še brezčutno komunikacijo in neupoštevanje 

otrokovega dostojanstva s strani zdravstvenih delavcev. Jancier, Farlow in Wilfond (2012) 

navajajo, da zdravniki staršem ob rojstvu otroka s trisomijo 13 napovejo, da otrok ne bo mogel 

živeti, da bo uničil njihovo družino, da bo trpel, vegetiral in imel kratko življenje brez pomena. 

Redkim staršem so zdravniki napovedali, da bo njihov otrok obogatil njihovo življenje ali da 

bo kljub slabši prognozi živel več let. Starše je pri odnosu zdravnika do njihovega otroka s 

trisomijo 13 najbolj motilo to, da le-ti niso videli otroka samega, temveč samo njegovo 

diagnozo. Kljub temu starši navajajo, da je imel/ima  njihov otrok s trisomijo 13 lepo življenje, 

da je (bil) srečen ter da so sprejeli pravo odločitev, da so otroka obdržali (prav tam). Tudi 
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zdravniki sami imajo na diagnozo in na pomoč otroku s trisomijo 13 različne poglede. Nekateri 

med njimi zdravljenje otroka zavračajo, drugi pa se na otroka usmerjajo in nudijo podporo 

staršem (Guon idr., 2014). 

V študijo primera smo vključili tri starše iz dveh družin, ki imajo otroka s trisomijo 13. 

Uporabili bomo deskriptivno ter kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, kako so se z diagnozo soočali starši otrok 

s trisomijo 13 ter s kakšnimi težavami so se v tem obdobju srečali. S starši smo opravili intervju, 

s pomočjo njihovih odgovorov na vprašanja pa smo izdelali smernice za pomoč staršem pri 

soočanju s podobnimi težavami, da bi jim olajšali proces soočanja z diagnozo.  
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1. MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

1.1. DEFINICIJA 

 »Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti« (Barborič idr., 2015, str. 

6). Lahko se pojavi tudi z drugimi razvojnimi motnjami.  

Za osebe z motnjo v duševnem razvoju so značilne pomembno znižane intelektualne 

sposobnosti »… znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin 

ter znižanimi sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja« (prav tam). Poleg tega je za 

motnje v duševnem razvoju značilna še znižana prilagoditvena funkcija, ki je opredeljena s 

kronološko starostjo otroka ter »… s pomembnim odstopanjem na vsaj dveh od naštetih 

področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji v 

prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi 

zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih 

sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost« (prav tam). 

Motnje v duševnem razvoju lahko razdelimo na štiri stopnje: lažje, zmerne, težje in težke, 

razdelimo pa jih glede na IQ ter ugotovljene prilagoditvene funkcije (Vovk Ornik, 2015). 

LAŽJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju se kaže znižana sposobnost za učenje ter 

usvajanje znanj, saj te osebe ne dosegajo standardov znanja, kot jih dosegajo vrstniki. Težave 

se kažejo tudi na senzomotoričnem in miselnem delovanju ter sposobnostih načrtovanja, 

organizacije, odločanja in izvedbe. Mišljenje poteka na bolj konkretni ravni. Jezik je 

preprostejši, v socialni interakciji se slabše odzivajo. Z ustreznim pristopom in metodami lahko 

dosežejo osnovna šolska znanja ter se usposobijo za manj zahtevne poklice ter samostojno 

socialno življenje (Barborič idr., 2015).  

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju se navadno vključujejo v prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, kasneje pa se lahko vključijo v nižje 

poklicno izobraževanje (Opara, 2011). 

 

ZMERNA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju se kažejo razlike v razvitostih določenih 

sposobnosti. Lahko usvojijo osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih so lahko 

uspešnejši. Potrebujejo veliko prilagoditev ter konkretnih ponazoril. Pri izražanju potreb in 

želja večkrat potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo, vendar pa znajo sporočati 

svoje potrebe in želje. Več pomoči in podpore potrebujejo pri socialnem vključevanju v okolje. 

Sposobni so opravljati enostavna in manj zahtevna opravila, potrebujejo pa varstvo in vodenje 

(Barborič idr., 2015). 
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 TEŽJA  MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju lahko razumejo preprosta sporočila in navodila, nanje 

se ustrezno odzovejo. Lahko se usposobljeni za bolj preprosta opravila. Pri izražanju potreb in 

želja večkrat potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Imajo težave z 

ekspresivnostjo jezika, vendar pa znajo sporočati svoje potrebe in želje. Sposobni so orientacije 

v ožjem okolju s pomočjo varstva in vodenja. Veščine, ki se jih naučijo, avtomatizirajo. Ne 

zmorejo skrbeti zase, zato potrebujejo pomoč. Težave imajo tudi pri gibanju, večkrat pa so 

prisotne še druge bolezni ter razvojne motnje (Vovk Ornik, 2015). 

TEŽKA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju lahko sodelujejo pri določenih aktivnostih. 

Razumejo in upoštevajo le določena navodila. Osnove govora in sporazumevanja razvijejo bolj 

poredko, saj imajo težave z ekspresivnostjo, težave pa imajo tudi pri zaznavanju in odzivanju 

na zunanje dražljaje ter gibanju. Potrebujejo pomoč, vodenje ter varstvo in nego. Motnji v 

duševnem razvoju so večkrat pridružene še dodatne motnje in obolenja (Barborič idr., 2015).  

Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se vključujejo v posebni program 

vzgoje in izobraževanja (Opara, 2011).  

Ker je trisomija 13 navadno povezana s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, se te osebe 

običajno vključujejo v posebni program vzgoje in izobraževanja, v katerega so otroci lahko 

vključeni do 26. leta starosti (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

1.2.  IZOBRAŽEVANJE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

a) PREDŠOLSKA VZGOJA 

Bistvo predšolskega obdobja je v tem, da se otrok z motnjo v duševnem razvoju integrira ter da 

se vsem otrokom s posebnimi potrebami omogoči vključitev v program predšolske vzgoje pred 

vstopom v šolo (Bela knjiga, 2011).  

Otroci s posebnimi potrebami se lahko v predšolskem obdobju, ki traja od rojstva do vstopa v 

šolo, vključijo v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ali v prilagojene programe za predšolske otroke. rednih oddelkih lahko obiskujejo 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kjer so deležni 

prilagojenega izvajanja programa ter organizacije, vsebin in načinov izvajanja, prilagodi pa se 

jim tudi prostor in pripomočke, vse v skladu z otrokovim individualiziranim načrtom pomoči 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019). 

Otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami se vključujejo v prilagojene programe za 

predšolske otroke (razvojni oddelki), v katerih se upošteva posebne potrebe otroka, obenem pa 

se izvaja cilje kurikuluma s specialnopedagoškimi metodami in oblikami dela (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). Pri tem se ob upoštevanju ciljev in dejavnosti, 

navedenih v Kurikulumu za vrtce, upošteva značilnosti in zmožnosti vsakega posameznega 

otroka, vsakemu pa se posebej tudi prilagaja dejavnosti. Potrebujejo namreč več časa, spodbud, 

motiviranja ter ponavljanja (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 

2006). 
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Pri otrocih s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju so pogosto prisotne tudi dodatne 

motnje v razvoju, zato je še bolj potrebno upoštevati vse njihove individualne posebnosti, 

potrebno pa je tudi sodelovanje različnih strokovnjakov, ki delajo z otrokom (Kurikulum za 

vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 

b) OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

Osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se vključujejo v posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti niso nikoli 

povsem samostojni in potrebujejo veliko spodbud, še posebej v sklopu osebnega razvoja. 

Vendar pa v posebnem programu vzgoje in izobraževanja te sposobnosti kar se da razvijajo v 

okviru svojih potencialov (Grubešič, 2014). 

Posebni program vzgoje in izobraževanja se deli na več delov in zajema obvezni ter dva 

nadaljevalna dela. Obvezni del zajema I., II. in III. stopnjo. Sledi nadaljevalni del do 18. leta 

starosti, ki zajema IV. stopnjo, na koncu pa še nadaljevalni del za OPP od 18. do 26. leta starosti, 

ki zajema V. in VI. stopnjo. Delo z OPP je na vseh stopnjah posebnega programa 

individualizirano. Vsak učenec dela po svojem individualiziranem programu, ki mu ga 

pripravijo strokovni delavci šole. Pri učencu se tako opisno ocenjujejo njegovi individualni 

dosežki na posameznih področjih. Ker gre sploh pri osebah s težjimi in težkimi motnjami v 

duševnem razvoju za dodatne motnje, so otroci v posebnem programu deležni tudi drugih oblik 

pomoči, kot so zdravstvena, socialna, psihološka in andragoška. V delo z njimi se tako 

vključujejo tudi fizioterapevt, logoped in delovni terapevt (Grubešič, 2014). 

Osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter osebe z več motnjami so večinoma 

vključeni v socialno-varstvene zavode in centre za rehabilitacijo, kjer se izvaja posebni program 

vzgoje in izobraževanja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019). 
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2. TRISOMIJA 13 

2.1. ZNAČILNOSTI SINDROMA 

Trisomija 13 ali Patavov sindrom je prirojena kromosomska nepravilnost, pri kateri nekatere 

ali vse telesne celice vsebujejo dodaten genetski material na kromosomu 13. Ta dodaten 

genetski material zmoti normalen razvoj in povzroči številne in kompleksne okvare organov 

(The free dictionary by Farlex, 2015) ter razne prirojene malformacije (Kržišnik idr., 2014). 

Otroka s tem sindromom je prvi opisal Thomas Bartholin leta 1657, vendar pa takrat sindrom 

še ni bil imenovan in kromosomsko ozadje le-tega še ni bilo razjasnjeno. Kromosomsko ozadje 

stanja je ugotovil in opisal dr. Klaus Patau leta 1960 (The free Dictionary by Farlex, 2015). Po 

njem se sindrom tudi imenuje (Patavov sindrom) (Patau, Shith, Therman idr., 1960, v Kamal, 

Vargese, Bhagde, Singaria, Simon in Sight, 2018). 

Stanje je povezano z visoko morbidnostjo in mortaliteto (Arthur in Gupta, 2017). Trisomija 13 

spada med redke bolezni, saj je prevalenca nižja od 5 bolnikov na 10.000 prebivalcev (0,05 %) 

(Restoux, 2010). Prevalenca med živorojenimi otroki s trisomijo 13 v ZDA je približno 0,81 na 

10.000 oz. približno 1 na 12,340 živorojenih otrok (Meyer idr., 2016). Kržišnik (2014) navaja, 

da je pogostost oseb s trisomijo 13 med 1/12.000 in 1/14.000 živorojenih otrok. Prizadene 

nekoliko več žensk kot moških (NORD, 2017). Živorojenih otrok, ki so jim trisomijo 13 

diagnosticirali med nosečnostjo, je le 18,9 % (Tonks idr., 2013, v Meyer idr., 2016). Večina 

staršev, pri katerih je trisomija 13 prenatalno diagnosticirana, se namreč odloči za prekinitev 

nosečnosti (Irving idr., 2011, Tonks idr., 2013 v Meyer idr., 2016). 

Trisomija 13 je tretja najpogostejša kromosomska trisomija ob rojstvu, takoj za trisomijo 21 in 

trisomijo 18) (Sanders, Blackman, Hogge idr., 1996 in Driscol in Menutti, 1996, v Kamal, 

Vargese, Bhagde, Singaria, Simon in Singh, 2018).  

2.2. VZROKI IN OBLIKE  

 

 

 

 

 

Slika 1: Kromosomska slika 

trisomije 13 (Genetics Home 

Reference, 2016) 
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Trisomija 13 nastane zaradi treh kopij 13. kromosoma v vsaki celici namesto dveh kopij, kot je 

to običajno pri človeku. To stanje imenujemo popolna trisomija 13, ki nastane, če se kromatidi 

kromosomov med mejozo ne ločita pravilno (The free Dictionary by Farlex, 2015). 

V nekaterih primerih le del celic vsebuje dodaten 13. kromosom. To stanje imenujemo 

mozaicizem, pri katerem vse ostale celice vsebujejo normalno število kromosomskih parov  

(NORD, 2017). Nastane zaradi nepravilne ločitve kromatid kromosoma med mitozo (The free 

Dictionary by Farlex, 2015). Pojavlja se zelo redko – le pri 5 % otrok s trisomijo 13 (David, 

2015). 

Tretja oblika trisomije oz.  t. i. delna trisomija oz. translokacijska trisomija 13 nastane, ko se 

del kromosoma 13 premesti na drug kromosom med formiranjem reproduktivnih celic 

(semenčic in jajčec) v zgodnjem razvoju zarodka. Tako imajo te osebe dve normalni kopiji 

kromosoma 13 z dodatno kopijo istega kromosoma, ki je pritrjena na drug kromosom (Genetics 

Home Reference, 2016). Fizični znaki in simptomi v teh primerih so lahko drugačni kot pri 

popolni trisomiji 13 ter se pojavljajo v blažji obliki (Tucker, Garringer in Waver, 2007, v 

Janvier idr., 2012), pojavlja pa se pri približno 8 % oseb s trisomijo 13 (Alberman idr., 2012, v 

Wu, Springett in Morris, 2013). 

Tveganje za nastanek trisomije 13 se poveča z višjo starostjo matere med nosečnostjo. 

Povprečna starost mater otrok s trisomijo 13 je 31 let (The free Dictionary by Farlex, 2015). 

V večini primerov trisomija 13 ni podedovana in je rezultat slučajnih dogajanj med formiranjem 

reproduktivnih celic pri zdravih starših (Genetics Home Reference, 2016). 

Trisomija 13 je lahko podedovana preko translokacij, če eden od staršev nosi reorganiziran 

genetski material med kromosomom 13 in drugim kromosomom (Čulič idr., 2016). Zdrava 

oseba lahko prenaša prerazporeditev genetskega materiala med kromosomom 13 in drugim 

kromosomom. Te reorganizacije se imenujejo uravnotežene translokacije, ker nimajo 

dodatnega materiala na kromosomu 13. Oseba z uravnoteženo translokacijo nima znakov 

trisomije 13, vendar obstaja pri njej povečana možnost prenašanja dodatnega genetskega 

materiala na svoje potomce (Genetics Home Reference, 2016). 

V primeru, da nobeden od staršev ni prenašalec translokacije, so možnosti, da bi par imel še 

enega otroka s trisomijo 13, zelo majhne – le 1%-na možnost (Genetics Home Reference, 2016). 

2.3. ZNAKI IN SIMPTOMI 

Trisomiji 13 so pridružene motnje v duševnem razvoju, po navadi težje in težke, ter večji 

razvojni zaostanki (Čulić idr., 2016). Poleg tega pa lahko trisomijo 13 prepoznamo po številnih 

drugih znakih in simptomih, ki ta sindrom spremljajo. Kot navajajo Čulić idr. (2016), je za 

dojenčke s trisomijo 13 značilna upočasnjena rast znotraj maternice ter nizka teža ob rojstvu, 

drugi avtorji pa dodajajo še, da imajo plodi s trisomijo 13 le eno popkovno arterijo (Free 

Dictionary by Farlex, 2015). Navajajo še (prav tam) nepravilno delitev velikih možganov ter 

da imajo osebe s trisomijo 13 manjše in manj razvite male možgane (NORD, 2017). Osebe s 

trisomijo 13 imajo težave tudi s čutili, saj so pri njih odsotni ali nerazviti deli možganov, ki so 

odgovorni za voh, ali pa so nerazviti zunanji vohalni organi. Poleg tega imajo tudi težave z 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

8 

 

očmi, kar lahko povzroči slepoto. Med te težave pa spadajo mikroftalmija (pomanjšana očesna 

zrkla ali odsotnost le-teh), siva mrena,  displazija (odstop mrežnice), kortikalna izguba vida, 

hipoplazija optičnega živca, kolobom (luknja v notranji strukturi očesa/nerazvitost dela očesa) 

ter nistagmus (hitro premikanje oči) (Free Dictionary by Farlex, 2015). Čulič idr. (2016) med 

težave s čutili navajajo tudi gluhoto.  

Pri osebi s trisomijo 13 so prisotne, kot navaja Free Dictionary by Farlex (2015), tudi težave z 

motoriko ter razne mišično-skeletne nepravilnosti, zmanjšan mišični tonus, meningomielokela 

(oblika spine bifide) ter hernija (NORD, 2017). 

Trisomijo 13 lahko pri osebah s to motnjo prepoznano tudi po nekaterih telesnih značilnostih, 

kot so več ali manj prstov na rokah in nogah, kot je to običajno, cyclopea (samo eno oko), 'rilec', 

nižje ležeča ušesa, oči široko narazen, pokrčen četrti prst na roki, omfalokela (nekateri organi, 

ki se običajno nahajajo znotraj telesa, rastejo zunaj telesa), neobičajni vzorci gub na dlaneh 

(samo ena guba), prekrivanje ostalih prstov čez palec, manjkajoči deli kože in lasišča, preklana 

ustnica ali nebo (volčje žrelo) ter mikrocefalija (majhna glava). NORD (2017) k telesnim 

značilnostim dodaja še štrleče pete na nogi, neobičajno upogljivost prstov, nižjo rast in manjšo 

telesno težo, majhno čeljust, krajši vrat, prekrivanje notranjega očesnega kotička s kožno gubo 

zgornje veke, redke obrvi ali odsotnost le-teh, neobičajno zaobljene nohte, širok, ploščat nos 

ter oči široko narazen,  Čulič idr. (2016) pa dodaja še podvojene telesne organe.  

Za osebe s trisomijo 13 so značilne tudi težave z ledvicami ter druge urogenitalne nepravilnosti, 

kot so neobičajne genitalije (nespuščeni ali nepravilno razviti testisi pri moških, nerazviti 

jajčniki pri ženskah ter deformacija maternice pri ženskah (NORD, 2017). Poleg tega pri osebah 

s trisomijo 13 zasledimo še težave s srcem  in krvnimi žilami (Čulič idr., 2016), zgodi pa se 

tudi, da imajo srce na desni, namesto na levi strani v telesu (Free Dictionary by Faarlex, 2015). 

Pogoste so tudi težave z dihanjem (apnea) in težave s prehranjevanjem (NORD, 2017), Čulič 

idr. (2016) pa dodajajo še epileptične napade.  

2.4. ŽIVLJENJSKA DOBA 

Stopnja tveganja za spontani splav med nosečnostjo je pri zarodkih s trisomijo 13 zelo visoka 

(Morris in Savva, 2008, v Janvier idr., 2012). Spontani splavi so po dvanajstem tednu 

nosečnosti pri trisomiji 13 namreč kar stokrat pogostejši kot pri drugih diagnozah. Od 

dvanajstega tedna nosečnosti naprej se kar 49 % nosečnosti konča s spontanim splavom ali pa 

je otrok mrtvorojen (Čulič idr., 2016). 

V povprečju živijo otroci s popolno trisomijo 13 tri mesece. Približno 28 % otrok, ki se rodijo 

s trisomijo 13, umre v prvem tednu življenja, 44 % v prvem mesecu, 86 % pa do prvega leta 

starosti. Le majhno število otrok s trisomijo 13 doseže adolescenco. Povprečna pričakovana 

življenjska doba teh otrok je dva dneva in pol (prav tam). 

V primerjavi s pričakovano umrljivostjo novorojenčkov je pričakovana umrljivost otrok s 

trisomijo 13 petdesetkrat višja (prav tam). 

Razlog za krajšo življenjsko dobo oseb s trisomijo 13 je predvsem v okvari centralnega 

živčnega sistema in srca (Pawelec idr., 2015), prenehanju dihanja in opustitvi terapij (Wyllie, 
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Wright, Burn in Hunterm 1994, v Nishi idr., 2018) ter porodni starosti otroka ob rojstvu 

(Niedrist in Riegel, 2006; Rasmussen idr., 2003, v Wu, Springett in Morris, 2013). 

Kljub slabši prognozi za te otroke pa različne študije primerov poročajo o osebah s trisomijo 

13, ki so preživele precej dlje, v nekaterih primerih tudi več kot dve desetletji življenja 

(Redheendran idr., 1981, Tunca idr., 2001, Peroos idr., 2012, v Meyer idr., 2016). 

Informacije o faktorjih, ki naj bi bili povezani z daljšo življenjsko dobo, so omejene, vendar pa 

nekatere študije ugotavljajo, da dekleta s trisomijo 13 živijo dlje od fantov z isto diagnozo (Lin 

idr., 2006, Nembhard idr., 2011, Niedrist in Riegel, 2006, Rasmussen idr., 2003, Weber, 1967, 

v Wu, Springett in Morris, 2013).  

Veliko let je za te otroke veljal zakon minimalne intervencije (Lakovschek, 2011, v Arthur in 

Gupta, 2017). Nekateri zdravniki priporočajo, da se intenzivne terapije (carski rez, oživljanje, 

pomoč pri dihanju in operativni posegi) opušča zaradi kratke pričakovane življenjske dobe in 

hudih razvojnih zaostankov (Goldstein in Nielsen, 1988, Jones, 1988, Wyllie idr, 1994, v Nishi 

idr., 2018).  

Z leti pa se je pokazalo, da intenzivno zdravljenje pozitivno vpliva na nekatere osebe s trisomijo 

13 (Maeda idr., 2011, v Arthur in Gupta, 2017). Posledično so ponekod take intervencije postale 

veliko pogostejše (Josephsen idr.-, 2016, Nelson idr., 2012, v Arthur in Gupta, 2017). Izboljšane 

možnosti za preživetje in povečana prevalenca bolj agresivne zdravstvene intervencije so razlog 

za različne poglede na to, katero bi bilo najbolj primerno ravnanje s temi otroki (Arthur in 

Gupta, 2017).  
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3. PRENATALNO OBDOBJE 

3.1. DIAGNOSTICIRANJE  

Diagnoza po navadi temelji na kliničnih ugotovitvah, čeprav že testiranje kromosomov pri 

plodu med nosečnostjo pokaže, da gre za trisomijo 13. Nekateri znaki so podobni kot pri 

trisomiji 18, vendar ima trisomija 13 nekaj posebnosti. Preiskava vzorca krvi matere ('quad 

screen test') ne zagotavlja zanesljivih rezultatov za ta sindrom, predvsem zaradi velike 

variabilnosti dobljenih rezultatov pri različnih plodih s trisomijo 13 (The free Dictionary by 

Farlex, 2015). 

Danes tako večino diagnoz trisomija 13 postavijo že v prenatalnem obdobju (Crider idr., 2008, 

Parker idr., 2010, Irving idr., 2011, v Guon idr., 2013). V zadnjem desetletju se je hitro razvilo 

prenatalno genetično testiranje, kar pomeni, da se bo diagnosticiranje trisomije 13 v 

prenatalnem obdobju v prihodnosti še povečalo (ACOG Committee, 2009, v Guon idr., 2013). 

Pred rojstvom lahko trisomijo 13 pokažejo različni prenatalni testi, kot npr. ultrazvok, 

amniocenteza ali biopsija horionskih resic. Med ultrazvokom odbiti zvočni valovi ustvarijo 

sliko razvijajočega se zarodka in potencialno pokažejo ugotovitve, ki bi nakazovale na 

kromosomsko nepravilnost ali druge nepravilnosti. Med  amniocentezo se analizira vzorec 

tekočine (plodovnice), ki obdaja razvijajoči se zarodek, hkrati pa ta tekočina vsebuje zarodkove 

celice. Biopsija horionskih resic vključuje odstranitev vzorcev tkiva (resic) iz dela med 

posteljico in maternično steno (Cunningham, 2016). Tu se lahko analizira kromosome in se 

lahko določi prisotnost dodatnega kromosoma 13. Trisomijo 13 lahko diagnosticirajo tudi po 

rojstvu s temeljitimi kliničnimi vrednotenji, z detekcijo fizičnih karakteristik in s 

kromosomskimi analizami. Za dojenčke, ki so diagnosticirani s trisomijo 13, je potreben 

natančen monitoring ali raznoliki specializirani testi, da se prepriča in potrdi zgodnjo detekcijo 

ter se uvede ustrezno ravnanje s simptomi, ki so potencialno povezani s trisomijo 13  (NORD, 

2017). 

3.2. ODLOČITVE STARŠEV  

Nosečnica lahko po tem, ko izve za rezultate diagnostičnih testov, nadaljuje z nosečnostjo, jo 

umetno prekine (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 

1998) ali pa po rojstvu odda otroka v rejništvo (Družinski zakonik, 2019) 

Ker gre pri trisomiji 13 stanje, ki omejuje življenje, številne ženske izberejo prekinitev 

nosečnosti. Če se nosečnost nadaljuje, obstaja namreč velika nevarnost spontanega splava ali 

rojstva mrtvega otroka (Irving idr., 2011, Lakovschek idr., 2011, Loane idr., 2013, v Guon idr., 

2013). 

Starši imajo dandanes več avtonomije pri tem, kakšno odločitev v zvezi z otrokom bodo 

sprejeli. Priporočen je uravnotežen pristop, pri katerem je potrebno prediskutirati o diagnozi s 

starši, pri čemer zdravniki ne smejo predpostavljati, kaj bi bilo za starše najbolje in kaj je za 

njih kvaliteta življenja. Bolj je potrebno upoštevati želje družine pri sprejemanju odločitev, kar 

zajema odločitve o oskrbi za otroka in polni intervenciji (McGraw, Perlman, 2006, Carey, 2012, 
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v Haghnazarian  idr., 2018). Tovrstne raziskave so privedle do tega, da se zdravniki veliko bolj 

trudijo tudi za otroke s trisomijo 13, da se zanje ustrezno poskrbi in da se vanje vloži enako 

mero truda in intervencij, ki bi jim pomagale pri izboljšanju kvalitete življenja (Kaneko idr., 

2009, v Haghnazarian, 2018). Vendar pa še vedno o tem ostaja veliko odprtih vprašanj in etičnih 

dilem, ki spremljajo odločitve o tem, ali je smiselno otroku nuditi pomoč ali ne (Janvier idr., 

2011, v Haghnazarian, 2018). 

Janvier s sodelavci (2012) je v raziskavi ugotovil, da kar 89 % staršev opiše življenje svojega 

otroka s trisomijo 13 kot pozitivno in 99 % jih poroča o tem, da je njihov otrok srečen. 
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4. POSTNATALNO OBDOBJE 

4.1. OBRAVNAVA OTROKA PO ROJSTVU 

V postnatalnem obdobju je novorojenček deležen preventivnega sistematičnega pregleda, ki 

obsega »… sistematičen pregled novorojenčka po rojstvu, dnevni nadzor stanja novorojenčka, 

sistematičen pregled novorojenčka pred odpustom in pregled v neonatalni ambulanti« 

(Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998, str. 14). 

S sistematičnim spremljanjem otroka se zagotovi celostna obravnava otroka z motnjo v razvoju, 

obenem pa se sodeluje tudi z družino otroka ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami, pri 

čemer se spodbuja timsko delo vseh strokovnjakov za čim večji otrokov napredek in 

zagotavljanje maksimalne podpore (Pravilnik za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva 

na primarni ravni,1998). 

Obravnava otrok s telesno ali umsko prizadetostjo oziroma s kombinirano motnjo, ki so 

vključeni v zavod, razvojne vrtce ali v domačo oskrbo, obsega »… redne sistematične preglede 

po programu za vse otroke (v obsegu, ki je individualno prilagojen otrokovi prizadetosti) v 

predšolskem dispanzerju« ter »… celotni pregled vsako leto (po potrebi tudi večkrat letno) v 

razvojni ordinaciji in ostale storitve habilitacijskega programa« (Pravilnik za izvajanje 

primarnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 1998, str. 28). 

Glede na življenjske izkušnje in podatke iz literature se pojavlja vprašanje, koliko truda, znanja 

in materialnih virov bi bilo smiselno investirati v zdravljenje otrok s težkimi kromosomskimi 

nepravilnostmi. Zdravniki so sicer zavezani k etiki, da morajo ustrezno poskrbeti za vsakega 

pacienta (Čulič idr., 2016). 

Nekatere študije primera podpirajo zdravljenje za boljšo prognozo oseb s trisomijo 13. 

Pomembno je tudi izobraževanje staršev o otrokovi diagnozi in njegovih razvojnih dosežkih. 

Zdravniki in zdravstveno osebje morajo jasno predstaviti staršem, kaj vse jim lahko zagotovijo 

in nudijo, morajo pa jim nuditi tudi intenzivno skrb in tolažbo. Z njimi naj bi imeli tudi posvete, 

na katerih jim zagotovijo potrebne informacije (Čulič idr., 2016). 

V raziskavi (Čulić idr., 2016) glede na študijo primera ugotavljajo, da je vsak posameznik 

poseben in da je potrebno vsak primer obravnavati kot edinstven. Končno odločitev je potrebno 

sprejeti tudi ob upoštevanju in spoštovanju želja staršev. Zagovarjajo intenzivno zdravljenje za 

otroke s trisomijo 13, ne glede na možne zaplete zdravljenja, njihove ovire in nižjo pričakovano 

življenjsko dobo.  

Zdravljenje oz. oskrbovanje oseb s trisomijo 13 se načrtuje glede na okoliščine osebe. 

Osredotoča se na določene fizične probleme, s katerimi se rodijo otroci s trisomijo 13. Številni 

dojenčki imajo težave s preživetjem prvih nekaj dni življenja zaradi težkih nevroloških težav in 

težav s srcem. Operacija je potrebna pri težavah s srcem in preklano ustnico ali nebom. V pomoč 

so tudi fizioterapija, delovna terapija ter logopedija. Otroke, ki preživijo, opisujejo kot srečne, 

starši pa poročajo, da so otroci obogatili njihova življenja (The free Dictionary by Farlex, 2015). 
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Potreben je podporen pristop do otroka s trisomijo 13 in do njegovih staršev. Poleg že 

omenjenega je priporočljivo tudi genetsko svetovanje (NORD, 2017). 

4.2. INFORMIRANJE STARŠEV OB ROJSTVU OTROKA S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Starši ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami iščejo informacije, se poskušajo povezati z 

drugimi starši  otrok s posebnimi potrebami. Starši dobijo na ta način večji občutek kontrole, 

saj o tej zadevi več vedo in bolj razumejo svojega otroka in njegove potrebe. Večkrat se po 

informacije zatečejo na razne spletne forume, kjer pa velikokrat ne dobijo korektnih informacij 

o otrokovem stanju, zato so še bolj prestrašeni. Bolje je, če se starši povežejo s starši drugih 

otrok, ki imajo podobne težave kot njihov otrok, saj je to veliko bolj relevanten vir informacij 

(Dodič, 2016). 

Zdravniki so mnenja, da je dobro, da mati vzpostavi prvi kontakt z otrokom preko dotika, 

očesnega kontakta in dojenja, potem pa ga mora sprejeti (Pestevšek, 2009). 

Če strokovno osebje staršem zagotovi ustrezne in natančne informacije o diagnozi, lahko to na 

starše zelo pozitivno vpliva, hkrati pa pri njih zmanjša strah ter negotovost (Cunningham, 

2016). 

Kot navaja M. Pestevšek (2009), je v ljubljanski porodnišnici praksa, da po porodu mater 

pošljejo domov šele, ko je na to pripravljena, vendar pa je ob tem pomembno, da je pripravljen 

tudi otrok. Že v porodnišnici sami in tudi kasneje jim je vedno na voljo zdravnik in tudi drugo 

zdravstveno osebje (klinični psiholog fizioterapevt, socialni delavec). 

Porodnišnica mora staršem poleg specialista pediatra zagotoviti tudi redne preglede po rojstvu, 

strokovnjake na terenu, ki skrbijo za preglede in kontrolo razvoja novorojenčka, napotiti pa jih 

morajo tudi v nadaljnjo obravnavo, če je ta pri novorojenčku potrebna (Radić Lugarić, 2017). 

Težava pri materah, tako tistih z otroki s posebnimi potrebami kot tudi tistih z zdravo rojenimi, 

je, da se v novi vlogi starša na začetku ne znajdejo popolnoma. Prav na začetku potrebujejo le-

ti največ pomoči, tudi praktične pri negi in skrbi za otroka, porajajo pa se jim številna vprašanja. 

Prav tu pa so jim lahko v pomoč zdravniki, drugi strokovni delavci (psihologi, fizioterapevti 

ipd.) ter tudi starši otrok z enakimi ali vsaj podobnimi problemi (Pestevšek, 2009). 

Starši so ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami velikokrat prepuščeni sami sebi. Obravnave 

se večinoma osredotočajo na otroka, premalokrat pa na starše same. Ti v tem obdobju prav tako 

potrebujejo pomoč in podporo, saj so izpostavljeni hudemu stresu in občutijo veliko stopnjo 

žalosti. K staršem bi morali pristopiti že pediatri in jim dati upanje v otroka. Jim povedati, da 

bo kljub primanjkljajem družino razveselil, otroka s posebnimi potrebami pa morajo 

obravnavati kot čisto vsakega drugega otroka (Zavrl, 2009). 

Prve informacije tako starši prejmejo od zdravnikov in ostalega strokovnega osebja v 

porodnišnici. Nekatere nasvete in druge pomembne informacije dobijo starši šele v razvojni 

ambulanti kakšen mesec po rojstvu otroka s posebnimi potrebami, kjer pa ne morejo vedno 

dobiti tudi ustrezne psihosocialne podpore, saj strokovni timi zaradi pomanjkanja sredstev in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

14 

 

kadra ne morejo zagotoviti celostne obravnave. Predvsem bi bilo potrebno omogočiti več 

podpore celotnim družinam ter pomoč staršem že v porodnišnici (Zavrl, 2009).  

4.3. ZGODNJA OBRAVNAVA 

»Zgodnja obravnava v otroštvu je področje, povezano s pravico majhnih otrok in njihovih 

družin do pomoči, ki jo potrebujejo. Cilj zgodnje obravnave je nuditi podporo in krepiti otroka, 

družino ter vse vključene službe. Pomaga pri razvoju inkluzivne in kohezivne družbe, ki se 

zaveda pravic otrok in njihovih družin« (Evropska agencija, 2010, v Šoln Vrbinc, Jakič 

Brezočnik in Švalj, 2016, str. 3). Pri tem se usmerja na otrokov razvoj in na otroka samega, pri 

čemer sta poleg njega vključena še družina in otrokovo okolje (Evropska agencija, 2010, v Šoln 

Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016). 

Na otroka in njegovo življenje pomembno vplivajo pozitivne izkušnje, ki jih otrok dobi preko 

vzgoje in izobraževanja v otroštvu. Otrok preko teh izkušenj pridobi strategije in kompetence 

za vseživljenjsko učenje, osebnostni razvoj in socialno vključevanje (Lin Goodwin idr., 

2008,  Hebbeler, 2009, Barnett, 2011, v Žgur, 2018). 

Na področju sistema zgodnje obravnave pa so potrebne še nekatere spremembe. Le-ta namreč 

še ni porazdeljena enakomerno, ni še dostopna za vse v enaki meri (Šoln Vrbinc, Jakič 

Brezočnik in Švalj, 2016), Kovač Arh, Starič Holobar in Šoln Vrbinc (2019) pa dodajajo, da na 

področju zgodnje obravnave primanjkuje dovolj izobraženega kadra za to področje, kar se da v 

bodoče tudi še izboljšati. Se pa to področje razvija, razvija se tudi medicina, zaradi česar preživi 

vse več otrok z motnjami (Evropska agencija, 2010, v Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 

2016).  

Zgodnja obravnava se izvaja v centrih za zgodnjo obravnavo, storitve le–te pa  … »izvajajo v 

okviru javne mreže tudi javni vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, socialnovarstveni 

zavodi, centri za socialno delo, centri za duševno zdravje in svetovalni centri« (Zakon o celostni 

zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 2017, str. 2). 

Dejavnosti, ki se v Sloveniji izvajajo v povezavi z zgodnjo obravnavo, so »… razvojni oddelki 

v vrtcih, dodatna strokovna pomoč v rednih oddelkih vrtcev, spremljevalec za nekatere skupine 

otrok s posebnimi potrebami, individualizirani program za otroke, razvojne ambulante ter centri 

za duševno zdravje« (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016, str. 4).  

Zgodnja obravnava naj bi se pričela sicer izvajati nekje do tretjega meseca starosti, če se pri 

otroku pojavi sum na določene nevrološke nepravilnosti, saj se možgani takrat najhitreje 

spreminjajo z otrokovim učenjem (Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016).  

Otroku z motnjo v duševnem razvoju naj bi bila tako s pomočjo zgodnje obravnave v okviru 

centrov za zgodnjo obravnavo zagotovljeni »... zdravnik specialist pediater, diplomirana 

medicinska sestra, srednja medicinska sestra ali administrator, fizioterapevti, delovni terapevti, 

logopedi, psihologi, strokovni delavci s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in 

socialni delavci ter po potrebi drugi strokovnjaki« (Zakon o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 2017, str. 3). 
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Pri tem je nujno potrebno, da so vsi ti strokovnjaki sodelujejo in se dopolnjujejo. V obravnavo 

je potrebno poleg otroka vključiti tudi njegovo družino, med vsemi pa mora potekati dobra 

komunikacija. Strokovnjaki morajo vključevati tudi starše kot enakovredne partnerje v procesu 

terapije (Grapar Žargi in Howden, 2011, v Žgur, 2017). 

4.4. ODNOS ZDRAVNIKOV 

Zdravniki imajo na življenje oseb s trisomijo 13 različne poglede. Nekateri tako zavračajo 

zdravljenje teh oseb, nekateri pa se na otroka usmerjajo in mu želijo pomagati, kolikor se le da 

(Guon idr., 2014, v Arthur in Gupta, 2017). 

V raziskavi so Janvier, Farlow in Wilford (2012) ugotovili, da so kar 87 % intervjuvanim 

staršem zdravniki povedali, da njihov otrok s trisomijo 13 ne bo sposoben preživeti, 57 % da 

bo celo življenje trpel in 50 % da bo njihov otrok vegetiral. 23 % so zdravniki povedali, da bo 

njihov otrok uničil njihovo družino, 60 % pa, da bo njihov otrok imel kratko življenje brez 

pomena. Vendar pa je 30 % staršev prosilo za popolno posredovanje zdravnikov in zdravljenje. 

Kar tretjina otrok intervjuvanih staršev živi še danes, njihova povprečna starost pa je 4 leta. 

Polovica intervjuvanih staršev poroča, da je skrb za otroka s trisomijo 13 težja, kot so 

pričakovali. Vendar pa kljub težkim oviram kar 97 % staršev poroča, da je njihov otrok obogatil 

družino ne glede na dolžino njegovega življenja.  

Pri sprejemanju otrokove diagnoze igra pomembno vlogo medicinsko osebje, ki naj bi poleg 

zagotavljanja informacij o otrokovi diagnozi in pričakovanem razvoju (Čulić idr., 2016) 

staršem tudi olajšalo celoten proces sprejemanja diagnoze (Görger, 2017). Raziskave pa 

navajajo, da kar 59 % staršev meni, da jim diagnoza ni bila sporočena na empatičen način 

(Restoux, 2010).  

Zdravniki otroka poznajo le znotraj obravnav, medtem ko poznajo starši svojega otroka 

celostno in nanj drugače gledajo, saj so tudi bolj čustveno vpleteni v situacijo. Prav zato pa je 

potrebno, da tako starši kot strokovnjaki sodelujejo, da dobijo kar se da celostno sliko o otroku, 

da se mu lahko zagotovi čim boljši napredek v okviru njegovih zmožnosti. Vendar pa se prav 

v tem drugačnem pogledu na otroka s strani obeh lahko zgodijo konflikti, saj ima vsak svoj 

pogled na otrokov napredek in delo z otrokom (Cummingham, 2016). 

Medicinsko osebje nima dovolj posluha za potrebe staršev ter jim razlaga, česa vsega otrok ne 

bo zmogel, ob tem pa premalo izpostavijo, kaj bo otrok morda kljub diagnozi zmogel (Jancier 

idr., 2012). Večina mater oseb z Downovim sindromom v raziskavi, ki jo je opravil Skotko 

(2005), trdi, da jim zdravnik ob seznanitvi z diagnozo ni predstavil pozitivnih vidikov 

otrokovega stanja. Približno polovica mater pa je omenila, da je zdravnik poudarjal le negativne 

vidike otrokove diagnoze. Kot navaja avtor, naj bi se stanje na tem področju počasi le 

izboljševalo in da postajajo zdravniki bolj vešči sporočanja diagnoze na ustreznejši in staršem 

prijaznejši način. 

Ko starši izvejo za diagnozo, se jim življenje spremeni. V takih trenutkih potrebujejo podporo, 

ki je pri medicinskem osebju po ugotovitvah raziskav večinoma ne dobijo, saj se zdravniki v 

večini primerov osredotočajo le na slabšo prognozo otroka (Novljan, 2004).  
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Mnenja zdravnikov o tem, kakšen odnos naj imajo do staršev otrok s trisomijo 13, so različna 

(Kumar, 2011; Wilkinson, 2010; Donohue idr., 2010; v Arthur in Gupta, 2017). V raziskavi 

(Janvier idr., 2012; Guon idr., 2014, v Arthur in Gupta, 2017) je 63 % staršev otrok s trisomijo 

13 in 18 poročalo, da so imeli na voljo zdravstveno osebje, ki jim je bilo pripravljeno pomagati, 

polovica vprašanih pa je poročala, da jim je zdravstveno osebje napovedalo, da bo življenje 

njihovega otroka brez pomena ter povezano s trpljenjem. 

Številne ženske se tako po tem, ko že v prenatalnem obdobju izvejo za diagnozo, odločijo za 

prekinitev nosečnosti. Nekatere matere kljub ugotovljeni diagnozi trisomija 13 pred porodom 

nadaljujejo z nosečnostjo in zaprosijo za popolno zdravstveno oskrbo za njihovega otroka. 

Starši omenjajo pomanjkanje podpore in razumevanja s strani zdravnikov po tem, ko se 

odločijo, da bodo vseeno nadaljevali z nosečnostjo, četudi se zdravstvenemu osebju to ne zdi 

sprejemljivo (Farlow, Misgivings, 2009, v Janvier idr., 2012). Študija opisuje nezadovoljstvo z 

zdravstveno oskrbo po tem, ko so se starši po prenatalni diagnozi odločili, da sprejmejo otroka 

s trisomijo 13 (Walker, Miller in Dalton, 2008, v Janvier, 2012). 

Večina staršev je poročala, da jih je rojstvo otroka s trisomijo opolnomočilo in obogatilo, tudi 

po smrti otroka, ne glede na trajanje življenja otroka. Ta razlika v dojemanju otroka lahko 

povzroči nelagodje pri zdravnikih, saj doživijo zmedenost in obremenjenost, če ne razumejo 

odločitve ženske, ki želi nadaljevati z nosečnostjo (Janvier, 2012). 

Tako so zdravniki pričeli uvajati bolj intenzivne strategije pomoči, da bi se stanje otrok s 

trisomijo 13 izboljšalo, namesto da se osredotočajo na tradicionalni pristop, ki podpira 

paliativno oskrbo (Nelson idr., 2012, v Meyer idr., 2016). 
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5. SPOROČANJE DIAGNOZE 

5.1. SPOROČANJE DIAGNOZE STARŠEM Z VIDIKA 

STROKOVNEGA OSEBJA 

Sporočanje diagnoze in prognoze je tako za starše kot tudi za strokovne delavce ena izmed 

najtežjih preizkušenj. Težko je določiti, kdaj je pravi čas, da strokovno osebje staršem pove za 

otrokovo diagnozo, vendar imajo le-ti pravico do tega, da dobijo korekten odgovor o otrokovem 

stanju. Vsekakor je bolj priporočljivo, da se novico sporoči staršem čim prej in kar se da realno, 

vendar vseeno na dovolj pozitiven in prijazen način (Jurišić, 2009). 

V raziskavi, ki so jo opravili El Shazali, Abdullahi in El Shazali Osman (2018), najdemo 

podatek, da kar tretjina intervjuvanih staršev ni bila zadovoljna s svetovanjem s strani 

zdravnikov po tem, ko so izvedel, da ima njihov otrok trisomijo 13. Veliko staršev namreč izve 

za diagnozo na neustrezen način, ob čemer pa ne dobijo podpore ter informacij o otrokovem 

trenutnem stanju ter možnostih za naprej. 

Ne obstaja samo en in samo en pravi način sporočanja diagnoze staršem, prav tako pa ni načina, 

ki bi bil popolnoma enako ustrezen za vse starše. To je po navadi odvisno od strokovnjaka 

samega, od njegovih izkušenj ter tudi od njegovega doživljanja motnje. Vendar pa prav način 

sporočanja diagnoze vpliva na starše in tudi na njihovo sporočanje diagnoze ostalim družinskim 

članom, sorodnikom in prijateljem ter bližnjim ter na to, kako bodo oni sprejeli otroka in 

njegove posebne potrebe (Jurišić, 2009). 

Pediater ne sme čakati na potrditev diagnoze, temveč mora materi takoj sporočiti sum na 

diagnozo, ne glede na to, kako težko je to za mater. Tudi matere so v raziskavi (Skotko, 2005) 

navedle, da si želijo biti o tem čim prej obveščene.  

Novico je staršem potrebno sporočiti na samem, v mirnem prostoru, na empatičen način in biti 

ob tem pozoren tudi na način komunikacije, sploh zaradi občutljivosti staršev. Strokovni 

delavec si mora za pogovor vzeti tudi dovolj časa. Pogovor je potrebno načrtovati ter skrbno 

izbrati besede, s katerimi bo staršem povedal za diagnozo. Najprej je priporočljivo, da se 

staršema čestita ob rojstvu otroka, šele potem naj se jima sporoči diagnozo (Jurišić, 2009). 

Staršem je novico ustrezneje sporočati postopno, saj sta lahko začetni šok in bolečina tako 

močna, da ne zmorejo slišati vsega, kar jima zdravnik sporoča Zaželeno je, da sta ob sporočanju 

novice starša skupaj, da sta si drug drugemu v medsebojno pomoč in oporo, obenem pa se tako 

okrepi tudi občutek soodgovornosti za otroka (Dodič, 2016). Skotko (2005) še navaja, da če 

oče v tistem trenutku ni prisoten, mora zdravnik novico sporočiti mami in ponuditi kasneje 

očetu možnost, da mu pojasni situacijo in mu nudi informacije v zvezi z diagnozo.  

Da je bolje, da sta ob sporočanju diagnoze starša skupaj, je potrdila tudi raziskava (Helm idr., 

1998, v Skotko, 2005), v kateri je večina mater trdila, da bi raje sprejela diagnozo v prisotnosti 

moža oz. partnerja. Raziskava, ki so jo izvedli Choi, Lee in Yoo (2010), je pokazala, da kar 75 

% staršev sliši za diagnozo od pediatra, medtem ko jo večina preostalih sliši od soproga.  
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Zdravnik ob sporočanju diagnoze ne sme pozabiti na pozitivne vidike otrokove diagnoze, pri 

tem pa naj otroka kliče po imenu (Skotko, 2005). Ob sporočanju diagnoze mora biti zdravnik 

odkrit, sočuten in ne sme navajati samo negativnih posledic o otrokovem stanju. Povedati mora 

značilnosti stanja na korekten način, vendar z občutkom. Strokovnjak mora znati staršem 

novico sporočiti na zanje razumljiv način, ne prezapleteno (Jurišič, 2009). Pri tem mora 

vključiti naslednje podatke, ki jih morajo starši izvedeti: kaj je trisomija 13 (oz. katera koli 

druga diagnoza, sindrom) in kaj jo povzroči. Zdravniki morajo vključiti tudi opis in otrokove 

možnosti oz. kakšno bo predvideno zdravstveno stanje otroka glede na ostale otroke s podobno 

diagnozo. Poleg tega morajo dodati tudi, kakšne možnosti ima otrok in kakšno medicinsko 

pomoč mu lahko nudijo, kaj lahko dosežejo s pomočjo medicinskih posegov, da se izboljša 

otrokovo stanje. Informirati jih morajo tudi o tem, da čeprav bo imel otrok zaostanek v razvoju, 

bo vseeno lahko dosegel določen napredek v okviru svojih zmožnosti. Podati jim morajo 

realistična pričakovanja, kar pa jim lahko predstavijo na realnih primerih otrok s podobno 

diagnozo, a spet na čim bolj realističen način. Ponuditi jim morajo tudi kontaktne informacije 

o lokalnih podpornih skupinah in virih pomoči (Skotko, 2009). 

Starše morajo strokovni delavci podpreti, jih ne obtoževati, temveč sprejeti njihove reakcije in 

bolečino. Na vprašanja staršev morajo zdravniki znati odgovoriti iskreno ter jim po možnosti 

podati tudi pisne informacije o otrokovem stanju ter informacije o stanju v natisnjeni obliki. 

Izogniti se morajo nekorektnemu načinu sporočanja, ki lahko privede do povečanja bolečine, 

sploh če gre za način, ki staršem sporoča, da ne morejo imeti upanja za svojega otroka (Dodič, 

2016). 

Vsekakor je pomembno tudi, da je zdravnik razumevajoč, empatičen in da se v celoti posveti 

staršem ter jih skuša razumeti, pa čeprav mora zaradi tega dati na stran svoje strokovne interese 

(Novljan, 2004).  

Pomembno je tudi, da strokovnjak starše seznani z raznimi društvi in skupinami za pomoč, na 

katere se lahko obrnejo za dodatne informacije in si pridobijo neposredne izkušnje staršev s 

podobnimi težavami.  

Primeri neustreznega načina sporočanja, ki jih navaja Dodič (2016, str. 10): 

»Vaš otrok je zelo prizadet in bo verjetno v roku enega meseca umrl.« 

»Vaš otrok ima trisomijo. Težko bo, vendar sta še mlada in bosta lahko imela še druge 

otroke.«  

Nikoli ne smemo predpostavljati, kakšno bo otrokovo življenje, saj se tega ne da predvideti. 

Otroci lahko namreč presežejo predvideno življenjsko dobo in svoje omejitve ter dosežejo 

veliko več, kot jim to napovedo zdravniki na začetku. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da vsi 

otroci ne presežejo svojih omejitev, zato strokovni delavci ne smejo dajati staršem lažnega 

upanja (Dodič, 2016). 

Primer ustreznega sporočanja (Dodič, 2016, str. 11): 
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»Vaš otrok ima določene nepravilnosti, zaradi katerih moramo narediti dodatne 

preiskave. Naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da ugotovimo, kako je do 

nepravilnosti prišlo, in da postavimo pravo diagnozo.« 

Dobro je, da so ob sporočanju diagnoze staršem prisotni vsi strokovnjaki, ki so bili v stiku z 

otrokom oz. z njegovimi starši, na njihova vprašanja pa naj odgovarjajo enotno, da so med sabo 

usklajeni. Pri tem naj jim podajo tudi smernice o ravnanju z otrokom v bodoče, kar starši od 

njih najbolj pričakujejo (Jurišić, 2004).  

S starši se je potrebno pogovoriti in konkretno odgovoriti na vsa njihova vprašanja. Ustrezneje 

je, da govorijo na sploh o otrocih z enakimi motnjami, ne pa direktno o njihovem otroku, saj je 

tako staršem lažje sprejeti dejstva. Ob vsem tem pa je potrebno, da so zdravniki sočutni do 

staršev (Dodič, 2016). 

Veliko staršev doživlja intenzivno reakcijo žalovanja po tem, ko izvejo za diagnozo ne glede 

na to, ali so se odločili otroka obdržati ali pa so se odločili za predčasno prekinitev nosečnosti. 

Vendar pa starši, ki se odločijo za nadaljevanje nosečnosti in ki jim je bila ob tem nudena 

podpora, opisujejo izkušnjo z otrokom kot pozitivno (Woll, 2011, v Guon idr., 2013). 

Starši si želijo, da bi jim bila diagnoza sporočena spoštljivo do njihovih čustev in da jih 

zdravniki ne bi obsojali pri njihovih odločitvah (Helm idr., 1998; Skotko, 2005, v Skotko, 

2009). Uporabljati bi morali primeren, nevtralen jezik, brez uporabe starinskih izrazov za 

določeno motnjo in poimenovanj, ki bi lahko užalila starša. Starši si želijo še, da jih zdravniki 

pri tem ne bi priganjali pri sprejemanju odločitev, da ne bi delili svojega mnenja, če starši zanj 

ne zaprosijo, ter da ne bi želeli, da jih spodbujajo pri spreminjanju njihovih odločitev (Helm 

idr., 1998; Williams idr., 2002, Skotko, 2005; v Skotko, 2009). 

5.2. SPOROČANJE NOVICE ŠIRŠI DRUŽINI IN PRIJATELJEM 

Veliko staršev ima težave s tem, kdaj in kako povedati ostalim za otrokovo diagnozo, sploh če 

se še sami niso sprijaznili in soočili s tem. Težko jim je zaupati drugim, sploh zato, ker ne želijo 

podoživeti vsega in tudi zato, ker s tem ne želijo obremenjevati še drugih. Vendar pa bodo 

bližnji prevzeli način vedenja staršev, saj bodo sledili zgledu, ki jim ga starši otroka dajo s 

svojim sporočanjem (Cunningham, 2016). 

Najbolje je, da starši sami ocenijo, kdaj bi bil najbolj primeren čas, da novico sporočijo 

bližnjim, sami pa tudi ocenijo, koliko jim bojo povedali ter na kakšen način (Mills, Žerdin, 

Žerdin in Bayley, 2013). 

Prijatelji velikokrat ne doživljajo nekaterih čustev, kot jih doživljajo bližnji sorodniki. Pri njih 

ni opaziti npr. jeze, agresije, napadalnosti. Kako se na novico odzovejo, je odvisno predvsem 

od njihovih prepričanj in vzgoje, ki so jo prinesli od svoje družine, ter od komunikacije, ki pa 

lahko pri njih vzbudi nelagodje, tesnobo, strah pred drugačnostjo. Odvisno pa je seveda tudi od 

njihove zmožnosti, da drugačnost sprejmejo, in od občutka dolžnosti ter skrbi za svoje prijatelje 

(Dodič, 2016). 
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Koristno je, da sorodniki in prijatelji nudijo staršem oporo v težkih trenutkih ter jih spodbujajo. 

Najpomembnejša je ustrezna komunikacija s starši. Pri tem je dobro, da bližnji ne skušajo 

zanikati težav, saj lahko dobijo starši občutek, da ne jemljejo resno njihovih problemov. Bližnji 

pa se ne smejo se niti pretvarjati, da ni z otrokom nič narobe. Pogosto je to odraz nezmožnosti, 

da bi se soočili z nastalo situacijo. Med načine komunikacije, ki staršem ne koristijo, je tudi 

občudovanje njih samih, saj to lahko izpade, kot da želijo ostali nekako opravičiti 

nesprejemanje njihovega otroka oz. jim dajo vedeti, da se z njihovim otrokom ne bi zmogli 

ukvarjati. Sorodniki in prijatelji ne smejo tudi pomilovati staršev, saj lahko to povzroči 

občutenje bremena družini in tudi otroku samemu, ko je že starejši. Odsvetovano je tudi 

obsojanje, poniževanje, ki vzbuja pri starših krivdo in bolečino, pa tudi dajanje nasvetov 

družini, kar povzroči pri starših večjo stisko in postanejo še bolj občutljivi. Pomembno je, da 

staršem ne vnašajo nemira in dvomov, saj lahko sicer dobijo občutek, da ne naredijo dovolj za 

svojega otroka in da niso sposobni skrbeti zanj, to pa jim prinese še dodatne obremenitve 

(Dodič, 2016). 

Priporočljivo je, da se na otroka s posebnimi potrebami odzovejo tako, kot bi se na vsakega 

drugega otroka. Potrebna pa je seveda tudi obzirnost. Z otrokom se morajo pogovarjati, mu 

nameniti pozornost. Starše morajo podpreti, jim dati priznanje, da dobro delajo, hkrati pa jim 

zagotoviti tudi sočutje in podporo (Dodič, 2016). 

5.3. SPOROČANJE NOVICE SOROJENCEM 

Tudi otroci hitro občutijo napetost v zraku ob rojstvu novega družinskega člana, želijo si  

razlage dogajanja in jih zanima vse v zvezi z njihovim bratom/sestro. Glede na njihovo starost 

in zrelost se morajo starši odločiti, koliko informacij naj jim podajo ter na kakšen način, da 

bodo le-te razumeli, dobro pa je tudi, da sta ob tem prisotna oba starša (Cunningham, 2016).  

Dobro je, da starši najprej počakajo na to, kako bo sorojenec reagiral na novico, pri tem pa ga 

je potrebno podpirati ter ga ne obsojati zaradi njegove reakcije (Dodič, 2016). 

Sorojencem je potrebno razložiti, da ni njihova krivda, da je njihov brat/sestra s posebnimi 

potrebami drugačna (Cunningham, 2016).  

Mills, Žerdin, Žerdin in Bayley (2013) navajajo, da morajo starši dobro premisliti in se sami 

odločiti o tem, kaj bodo povedali sorojencem in česa ne, predvsem glede na starost sorojenca 

ter na to, koliko otrok  razume, ob vsem tem pa naj bodo iskreni. Vedno jim je potrebno tudi 

odgovoriti na njihova vprašanja, ki se jim porajajo v zvezi z diagnozo njihovega brata/sestre. 

D. Dodič (2016) pa ob tem dodaja, da če starši česa ne vedo, naj to sorojencu iskreno povejo. 

Večina otrok hitro sprejme sorojenčevo diagnozo ter se z njo sooči, če jim starši novico ustrezno 

pojasnijo ter se o tem odkrito pogovarjajo z njimi, s čimer pa pokažejo, da so sprejeli diagnozo 

in da lahko normalno živijo naprej. Po navadi se otroci odzovejo na podoben način, kot njihovi 

starši, zato je pomembno, kakšen zgled jim le-ti dajejo (Dodič, 2016). 
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6. SOOČANJE Z DIAGNOZO 

6.1. SOOČANJE 

Staršem se, potem ko izvedo za diagnozo svojega otroka, v hipu spremeni življenje. Na vse 

vidike življenja morajo sedaj gledati drugače, še posebno pa na svojo in otrokovo prihodnost, 

ki po vsej verjetnosti ne bo taka, kot so si starši želeli pred otrokovim rojstvom. Starši postanejo 

zaradi novice vznemirjeni in skušajo kar se da hitro zopet vzpostaviti ravnotežje v svojem 

življenju. Namen obdobja soočanja z diagnozo je, da se starši prilagodijo na novo okolje in 

situacijo, da uspejo spremeniti lastna prepričanja ter si znajo razlagati čustva, ki jih občutijo. 

Končen rezultat soočanja z diagnozo je, da starši novico popolnoma sprejmejo in lahko po tem 

normalno živijo naprej in so sposobni že razmišljati tudi o otrokovi prihodnosti ter da 

verjamejo, da so sposobni poskrbeti za svojega otroka (Cunningham, 2016). 

Vsak starš pa se z diagnozo sooča na drugačen način, prav tako pa ni pravila, koliko časa lahko 

soočanje traja. Na kakšen način se bodo starši z diagnozo soočali ter kako se bojo odzvali na 

novico o otroku z določeno diagnozo, je odvisno od izkušenj staršev, njihovega znanja, vrednot 

ter planiranja prihodnosti ter upov in sanj o tem, kakšne otroke bi radi imeli (Cunningham, 

2016).  

Cunningham (2016) še navaja, da se starši v tem obdobju soočajo z različnimi čustvi ter z 

različno intenzivnostjo le-teh. Nekateri lahko otroka tudi zavračajo ali si želijo, da bi umrl, drugi 

pa imajo otroka nadvse radi, četudi si sprva niso mislili, da bo temu tako. Mnoge matere ob 

rojstvu otroka s posebnimi potrebami ne občutijo ljubezni do otroka, ki jo običajno imajo 

matere, niti ne čutijo povezanosti z novorojenčkom. Vendar so to normalna občutja, ki 

spremljajo poporodno utrujenost, ločitev od otroka ali pa strah, da ne bodo zmogli bremena 

starševstva. 

6.2. ČUSTVA IN REAKCIJE STARŠEV 

Vsi ljudje se v svojem življenju srečamo z življenjskimi prelomnicami in to se zgodi tudi 

staršem, ko se jim rodi otrok s posebnimi potrebami. Ko se to zgodi, začnejo le-ti gledati na 

življenje z drugačne perspektive. Ta dogodek jim omogoči, da postanejo tako osebnostno kot 

čustveno močnejši, kot so bili prej (Dodič, 2016). 

Sprva se pri teh starših pojavi žalost, saj pričnejo žalovati za ideali, ki so jih imeli pred rojstvom 

otroka s posebnimi potrebami. Pričnejo se zavedati, da ne bodo uspeli doseči ciljev, ki so si jih 

želeli za svojega otroka. Hkrati s tem pa se pojavijo negativni občutki v zvezi z neuresničenimi 

pričakovanji. Vendar na koncu ugotovijo, da je potrebna le prilagoditev na novo situacijo 

(Dodič, 2016). 

Ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami se življenje družine spremeni. Mame so v stiku z 

otrokom že pred rojstvom, v prvih dneh po porodu pa so še bolj občutljive, zato je bolečina ob 

prihodu drugačnega otroka lahko zelo huda. Matere običajno ob tem doživijo tudi šok. Stiska 

se lahko še ojača ob prihodu v bolnišnično sobo z drugimi mladimi mamicami, ki so nasmejane 

in srečne ob rojstvu zdravega otroka, one pa težko govorijo o svoji stiski in o svojem otroku 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

22 

 

(Dodič, 2016). Doživljajo krizo, ki jo spremljajo razočaranje, stres, občutek izgube in 

zmanjšana samozavest (Kandel in Merrick, 2003, v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018).  

Starši lahko ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami reagirajo z najrazličnejšimi čustvi, kot so 

npr. jeza, sram, zaskrbljenost, zavračanje, ambivalentnost, grenkoba, lenoba, pretirano ščitenje 

otroka, zadrega, samopomilovanje, šok, globoka bolečina, žalost, skrb, depresija, sovražnost, 

žalovanje, želja po samomoru ter tudi dejanski poskusi samomora (Wolfensberger in Kurtz, 

1969, v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). Starši lahko doživijo tudi pretres, paralizo, nevero, 

zmedenost, paniko, krivdo, odpor in bolečino (Cunningham, 2016). Starši v obdobju soočanja 

z diagnozo doživljajo tudi visoko stopnjo stresa, ki vpliva na človekov deklarativni spomin. 

Prav zaradi tega lahko starši nekatere dogodke iz takratnega stresnega obdobja preprosto 

pozabijo in se jih kasneje v  prihodnosti ne spomnijo več (Tomat, 2017). 

Nekaterim staršem je ob rojstvu njihovega otroka tudi nerodno. Starši lahko zavračajo otroka 

ali pa okoliščine, v katerih so se znašli. Vsakdo se lahko na ta dogodek drugače odzove in ni 

enoznačnega odgovora, kakšen je primeren odziv na dano situacijo (Mills, Žerdin, Žerdin in 

Bayley, 2013). 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami, kot to navajajo različne študije, poruši ravnovesje v 

družini (v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). Ko se staršem rodi otrok s težjimi motnjami oz. z 

več motnjami, jih zaradi negotovosti diagnoze ter slabše prognoze lahko to spravlja v še večjo 

stisko (Graungaard in Skow, 2007, v Boström, Broberg in Hwang, 2009).  

Starši se pri tem spopadajo z najrazličnejšimi težavami, kot so povečane finančne zahteve 

otroka, časovne omejitve, intenzivna čustva, občutki manjvrednosti zaradi lastne 

nekompetentnosti, da bi se privadili na otrokove potrebe (Blacher, 1984, v Hosseininik, Amiri 

in Rad, 2018). 

Reakcije staršev ob rojstvu otroka s PP Kandel in Merrick, (2007, v Hosseininik, Amiri in Rad, 

2018) razdelita na tri vrste: 

a) Kriza sprememb se zgodi ob pojavu nepričakovane spremembe v posameznikovem 

življenju oz. v njegovem dojemanju le-tega. To ni reakcija na otrokovo nezmožnost, 

temveč na nenadne spremembe v življenjskih okoliščinah.  

b) Kriza osebnih vrednot. Ljudje navadno poudarjamo človekove sposobnosti in 

dosežke, saj smo tako naučeni. Rojstvo OPP zahteva od staršev, da imajo radi svojega 

otroka, ki pa je prikrajšan za občutke uspeha zaradi svojih šibkih področij. Rezultat pri 

starših v tej vrsti krize so ambivalentna čustva do otroka. 

c) Kriza realnosti. Izvira iz pogojev, ki jih 'zahteva' vzgoja OPP. To so lahko npr. 

finančne težave, omejen prosti čas staršev in usmeritev velike količine časa v vzgojo in 

skrb za otroka s PP (Kandel in Merrick, 2007, v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). 

Družine doživljajo vse tri faze, vendar pa ni nujno, da enakovredno. Nekatere trajajo dlje kot 

druge. Če družini uspe prenesti vse tri faze ter izzive, ki pridejo z njimi, nastopi faza 

sprejemanja. Tako postane družina sposobna skrbeti sama zase in za otroka s PP z ozirom na 

njegove potrebe, uspe pa tudi razrešiti konflikt in sprejme otroka z vsemi njegovimi omejitvami. 
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6.3. FAZE ODZIVANJA 

Vsi starši gredo ob rojstvu OPP skozi proces žalovanja, preko katerega naj bi zapustiti idealne 

predstave o otroku, ki so jih gojili v obdobju nosečnosti (Görger, 2017). 

Faze, ki jih doživljajo starši ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami, so podobne fazam 

žalovanja ob smrti bližnje osebe. Med seboj se prepletajo, trajajo pa različno dolgo. Različni 

avtorji faze različno poimenujejo in jih tudi različno definirajo (Dodič, 2016).  

Žalovanje je, kot ugotavlja Murphy (1997, v Trtnik, 2007) nujno potrebno za poznejši človekov 

razvoj na vseh področjih, poteka v predvidenih fazah, katerih trajanje je odvisno od 

posameznikove osebnosti.  

Ta proces lahko traja tudi celo življenje in se odraža v posameznih obdobjih človekovega 

življenja in kritičnih obdobjih posamezne družine (Novljan, 2004).  

a) Šok in zanikanje 

Šok se pojavi kot obrambni mehanizem, s pomočjo katerega omilimo bolečo situacijo (Dodič, 

2016). Pojavi se kot naraven odziv na situacijo, ki jo dojemamo kot grožnjo, pri tem pa želimo 

tej situaciji pobegniti (Cunningham, 2016). Pojavi se takoj po tem, ko starši spoznajo, kakšno 

je otrokovo stanje. Ta faza lahko traja dlje časa; od nekaj mesecev do več let. Starši ob tem 

doživljajo otrplost, notranjo praznino in občutek ogroženosti (Trtnik, 2007). Starši se soočajo 

tudi z izgubo pričakovanj in sanj o popolnem otroku, kar se odraža v čustveni stiski, nekateri 

starši pa poročajo tudi o olajšanju po tem, ko je diagnoza postavljena, ker se takrat končno 

končajo dvomi in dobijo odgovore na vprašanja (Martin in Colbert, 1997, McCubbin idr., 1982, 

v Dervishaliaj, 2013).  

Ob tem so starši pretreseni in ne zmorejo jasno razmišljati. Pretres lahko občutijo na več 

načinov: kot trepetanje, slabost, lahko pa ob tem tudi omedlijo (Cunningham, 2016).  

V tem obdobju se pojavita tudi zanikanje in neverovanje, ko starši občutijo veliko zmedenost 

in ne zmorejo biti razsodni. Ne verjamejo temu, kar so izvedeli o otroku in njegovi diagnozi 

(Cunningham, 2016). Namen zanikanja in neverovanja je zavlačevanje, s katerim starši 

pridobijo čas, da uredijo svoja notranja občutja v povezavi z zunanjimi vplivi. Prav v tem 

obdobju imajo strokovnjaki s svojo pomočjo največji pomen (Trtnik, 2007). 

Nekateri starši ne zmorejo sprejeti informacije o otrokovi diagnozi in jo lahko celo zanikajo , 

prav tako pa tudi dejstvo, da bo potreboval drugačno podporo kot drugi otroci (Cunningham, 

2016). 

b) Jeza  

V tej fazi oseba težko obvladuje svoja čustva, je zmedena, osamljena, doživlja občutke krivde, 

sramu in jeze, do otroka pa doživlja ambivalentna čustva (Novljan, 2004). Starši občutijo jezo 

do zdravnikov, partnerja, družine, boga ipd. Skušajo poiskati nekoga, ki je kriv za nastalo 

situacijo. Strokovnjaki in vsi, ki so s starši v stikih, se morajo zavedati, da je to za starša huda 
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stiska. Nujno potrebno je, da starši jezo odkrito izražajo, saj je to ključnega pomena za 

zaključitev te faze. Osebi moramo v tem obdobju še posebej nuditi podporo (Dodič, 2016).  

c) Pogajanje 

V tej fazi starši doživljajo občutke, da je mogoče vse popraviti, da je možno, da se vse spremeni. 

Tu gre za nekakšen upor nastali situaciji. Starši dobijo ob tem upanje, so odprti za vse možnosti, 

ki bi lahko pozitivno koristile otroku (Dodič, 2016). Prav upanje je ključen dejavnik za nadaljnji 

razvoj otroka, matere in celotne družine, kot ugotavlja Ivačić (2005) v raziskavi, v kateri 

intervjuvane mame navajajo, da je bilo ravno upanje na boljšo prihodnost otroka gonilna sila, 

ki jih je gnala k iskanju novih rešitev, programov in ljudi, ki bi pomagali otroku k hitrejšemu 

razvoju. 

V tem obdobju pride do faze, ki jo E. Novljan (2004, v Trtnik, 2007) imenuje faza iskanja, ker 

v tej fazi starši zavzeto iščejo informacije v zvezi z otrokovo diagnozo ter želijo izvedeti, kaj ta 

diagnoza pomeni za njihovo nadaljnje življenje in življenje celotne družine, večkrat pa lahko v 

tej fazi doživljajo tudi občutke krivde ali pa krivdo valijo na druge (npr. zdravnika ali pa svojega 

partnerja), kar pa lahko vodi tudi v zakonsko krizo. V tej fazi se pojavijo tudi strahovi, s katerimi 

se starši obremenjujejo (Uranjek, 1994; Cunningham in Davis, 1991; Moses, 1981; v Trtnik, 

2007). 

d) Žalost 

Starši se v tej fazi soočajo z bolečino, sploh zato, ker se zavejo, da njihove sanje in upi za 

prihodnost v zvezi z otrokom niso uresničljive, občutijo tudi izgubo (Cunningham, 2016). 

Jokajo, obupujejo, občutijo krivdo, obtožujejo sebe in vse, kar so naredili narobe oz. česa morda 

niso storili, pa bi morali. Pojavi se tudi depresija. Starši so brez energije, se zapirajo vase 

(Dodič, 2016). Nastopi obdobje vrednostne krize, v katerem starši predelujejo občutke krivde 

ter prizadeto samospoštovanje, spopadajo pa se težavami, ki jih prinašajo obveznosti v zvezi z 

otrokovimi posebnimi potrebami (Novljan, 2004, v Trtnik, 2007). 

Pomembno je, da imajo starši takrat ob sebi ljudi, ki jim nudijo oporo, jim zaupajo in se 

pogovarjajo z njimi o svojih občutjih  (Dodič, 2016).  

e) Sprejemanje    

Starši končno uvidijo tudi močna področja svojega otroka in ga sprejmejo takšnega, kakršen je, 

obenem pa sprejmejo tudi 'novo življenje', ki ga otrok s PP s seboj prinese. Otroka sprejmejo in 

na ta način pokažejo spoštovanje do njega kot do enkratne osebnosti, saj v njem vidijo pravega 

človeka, ne več samo njegove diagnoze  (Dodič, 2016). 

Da starši otroka sprejmejo, potrebujejo določen čas, ki pa ni enak za vse starše. Nekateri 

potrebujejo veliko več časa kot drugi. Vsakemu staršu morata biti nudena potreben čas in 

prostor, ki ju potrebuje, da sprejme otroka in življenje, ki pride z njim. Starši pa lahko v določeni 

fazi tudi obstanejo, doživljajo odpor do drugačnosti, zavračanje, gnus. Da pa lahko starši skrbijo 
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za svojega otroka s posebnimi potrebami, je potrebno, da najprej sprejmejo svoja čustva, za kar 

pa je nujno potrebna podpora ljudi, ki jim zaupajo (Dodič, 2016). 

Ko starši sprejmejo svoje strahove in otroka v polnosti sprejmejo takega, kot je, nastopi obdobje 

realne krize, ki jo Cuningham in Davis (1991, v Trtnik, 2007) razdelita v fazo adaptacije, ko 

starši sprejmejo otrokovo oceno stanja in iščejo odgovore na vprašanja, ter fazo orientacije, ko 

prične družina iskati pomoč in načrtovati prihodnost. Starši začnejo bolj realno gledati nase in 

na dogajanje okrog sebe. S tem, ko starši pridobivajo vedno več informacij in se ne usmerjajo 

več le na otroka s posebnimi potrebami, temveč tudi na druge člane družine, postajajo bolj 

samozavestni in imajo občutek obvladovanja položaja (Trtnik, 2007). 

Staršem pri procesu žalovanja pomagajo različni treningi, terapije, korekcije in svetovanje. 

Preko teh pridobijo voljo, da se ustrezno angažirajo. Šele po sprejetju dejstva o otrokovi 

drugačnosti lahko ustrezno ukrepajo in s pomočjo medicine dosežejo napredek v okviru 

otrokovih zmožnosti. S tem prispevajo tudi k svojemu osebnemu razvoju in razvoju sožitja v 

družini (Görger, 2017).  

Dejavniki, ki vplivajo na to, kako se bo družina soočila s sprejemanjem otroka s posebnimi 

potrebami, so »… struktura osebnosti staršev, stabilnost zakona, stopnja prizadetosti in podpora 

okolja« (Trtnik, 2007, str. 498), odvisno pa je tudi od njihove »... čustvene naravnanosti, spola 

in starosti otroka, njegove zaželenosti, naravnanosti okolja, vere ter medsebojne povezanosti« 

(Harris, 1987, v Trtnik, 2007, str. 498). Pomembna je tudi mreža pomoči, ki jo zgradi družina, 

kot navaja Deiner (1981, v Trtnik, 2007). Vsi ti dejavniki vplivajo na to, kako se bo družina 

adaptirala v fizičnem, socialnem in emocionalnem smislu. Se pa vsak izmed dejavnikov 

drugače in v različnih merah izraža pri različnih družinah (Trtnik, 2007). 

Soočanje z diagnozo je dolgotrajen proces, ki ga družina veliko lažje prenese ob pomoči. 

Različne študije (Lewis, Beavers, Gossett in Philips, 1976 v Trtnik, 2007) ugotavljajo, da 

zdrave družine glede na psihično zdravje od nezdravih družin loči podatek o tem, kakšno je 

ravnanje družine ob spremembah in kakšen je odziv družine na izgubo, ločitev, smrt in na ostale 

stresne situacije (Trtnik, 2007). 

Starši, ki sprejmejo svojega otroka, so v stanju ravnotežja med poznavanjem otrokovih omejitev 

in iskanjem kompenzacij za te omejitve (Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami poruši ravnotežje družine in ta gre skozi težko 

eksistencialno preizkušnjo (Kandel in Merrick, 2003, v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). Prva 

reakcija staršev na rojstvo otroka s posebnimi potrebami je po navadi mešanica brezupa, izgube 

in odpora. Ta občutja so lahko ovira pri sprejemanju otroka (Van Riper in Selder, 1989, v 

Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). Vsi starši imajo načrte in pričakovanja za svojega otroka, 

pogosto si predstavljajo različne scenarije o otrokovem življenju in napredku. Marinšek, Jakin 

Černe, Dodič in Ileršič Kovšca (2008) navajajo, da je zadovoljstvo staršev večinoma povezano 

s stopnjo uresničitve pričakovanj, ki jih imajo glede otroka. Otrokov uspeh je namreč pojmovan 

kot uspeh staršev. Ko pa se rodi otrok s posebnimi potrebami, se vsa pričakovanja in upanja 

razblinijo, starši doživijo razočaranje. Gredo skozi težek in boleč proces, skozi katerega se 
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morajo sprijazniti s tem, da morajo spremeniti svoje načrte in pričakovanja do otroka (Ayalon, 

1983, v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). 

6.4. OBČUTKI STARŠEV OB ROJSTVU OTROKA S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Starši otrok s posebnimi potrebami večkrat občutijo osamljenost. Ob tem je ključnega pomena, 

da sta si starša drug drugemu v oporo, na ta način pa tudi krepita medsebojni odnos. Če se starša 

izolirata, lahko to negativno vpliva na odnose z okolico. Odnosi se lahko poslabšajo ali celo 

prekinejo, uvidi pa se tudi, kako globoki so bili odnosi med starši in njihovimi prijatelji ter 

sorodniki. Odnosi so takrat namreč na preizkušnji in se razjasnijo – ostanejo namreč le najbolj 

pristni odnosi (Dodič, 2016). 

Vse bolj pa se starši takrat spoprijateljijo z drugimi ljudmi, še posebno s tistimi, ki imajo 

podobne izkušnje kot oni sami  (Dodič, 2016). 

- Sram 

Pojavi se predvsem zaradi pogledov drugih ljudi in svojih lastnih prepričanj iz preteklosti. 

Pojavi se, ker je starše strah, da bi bili zavrnjeni in nesprejeti. Zavedati se morajo, da smo ljudje 

različni in da bodo drugi ljudje mnogokrat začudeno gledali njihovega otroka in postavljali 

neprimerna vprašanja in opazke o njem (Dodič, 2016). 

Starši se lahko ob svojem otroku zaradi njegove drugačnosti počutijo neprijetno. Lahko privede 

celo do izoliranja staršev, saj zaradi sramu prekinejo družabne stike z drugimi. Potrebno pa je 

ravno nasprotno – da gredo starši s svojim otrokom ven in da se postopoma vključijo v družbo 

ter premagajo svoj sram (Cunningham, 2016). 

- Spraševanje, zakaj se je to zgodilo ravno njihovi družini 

Dodič (2016) navaja, da starši otrok s posebnimi potrebami pogosto občutijo krivdo, ker vedno 

mislijo, da so oni sami krivi za to, da se je rodil tak otrok, Novljan (2004) pa navaja, da lahko 

nerešeni konflikti še poglobijo občutek krivde. 

Po navadi pravi razlog ublaži stisko in starši nehajo iskati krivca, omogoči lahko tudi lažje 

sprejemanje in olajšanje (Dodič, 2016). 

Če pa je krivda prevelika in starši nimajo ustrezne razlage za otrokovo stanje, dobijo še občutek, 

da morajo to nekako popraviti. Potem iščejo rešitve, obiskujejo osebnega zdravnika in razne 

druge alternativne možnosti, zraven pa se pojavi še občutek, da se ne posvečajo dovolj drugim 

otrokom in možu ter da njihova družina razpada, njihova krivda pa se samo še poglablja. 

Rešitev iz tega je, da sprejmejo situacijo tako, kot je in da sprejmejo svojega otroka. Opustiti 

morajo misel o tem, da zmorejo vse (Dodič, 2016). 

- Misel o tem, da znajo samo oni poskrbeti za svojega otroka 
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Mame se lahko pretirano navežejo na svojega otroka in ga včasih ne zmorejo prepustiti komu 

drugemu, ker menijo, da zanj nihče drug ne bo znal  poskrbeti tako, kot zanj poskrbijo one. 

Otroku dajo vedno prednost in svoje potrebe postavijo v ozadje (Dodič, 2016). 

6.5. STRES PRI STARŠIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Številne študije ugotavljajo, da starši otrok s posebnimi potrebami doživljajo višjo stopnjo 

stresa kot starši otrok brez razvojnih zaostankov. Mentalno stanje staršev otrok s posebnimi 

potrebami naj bi bilo na splošno tudi bolj zapleteno. Starši poleg tega trpijo še za depresijo in 

anksioznostjo (Beckman, 1991, Dyson, 1991, Emerson, 2003, Bristol in Schoper, 1984, Hoppes 

in Hoppes, 1990, v Dervishaliaj, 2013), doživljajo brezupnost, neuspeh in občutek krivde 

(Jones, 1997, Powers, 1989, Tommasone in Tommasone, 1989, v Dervishaliaj, 2013), poročajo 

tudi o slabših starševskih sposobnostih in nezadovoljstvu v zakonu (Rodrigue idr., 1990, v 

Dervishaliaj, 2013). 

Dobro počutje staršev je zelo pomembno, zaradi česar se veliko raziskav osredotoča na 

raziskovanje stresnih dejavnikov, kar lahko pomembno vpliva na oblikovanje intervencij za 

pomoč staršev pri premagovanju težav s stresom, saj ima lahko stres negativen vpliv na otroka 

s posebnimi potrebami (Davis, 1985, Shilling in Schinke, 1984, v Dervishaliaj, 2013). Starši, 

ki doživljajo višjo stopnjo stresa, se drugače odzivajo na problematično vedenje otrok in so v 

drugačni interakciji s svojimi otroki kot starši, ki doživljajo nižjo stopnjo stresa (Conger idr., 

1995, v Dervishaliaj, 2013). 

Tovrstne študije se osredotočajo predvsem na tipe, vzroke in učinke stresa ter na to, kako 

pomagati družinam, ki se s tem soočajo. Stres se pri starših pojavi zaradi težav, frustracij, 

izzivov, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju, sploh ko gre za nepričakovane zahteve 

in izzive, na katere niso pripravljeni (Dervishaliaj, 2013). Otrok s posebnimi potrebami s sabo 

prinese vseživljenjske spremembe za celotno družino (Simmerman, 2001, Martin in Colbert, 

1996, v Dervishaliaj, 2013).  

Vpliv otroka s posebnimi potrebami na družino je multidimenzionalen in recipročen ter vpliva 

na celoten družinski sistem ter predvsem na odnose znotraj družine (Harris, 11994, Rodrigue, 

Gefken in Morgan, 1994, Breslau, 1982, Breslau in Prabucki, 1987, v Dervishaliaj, 2013). Stres, 

ki ga povzroči rojstvo otroka s posebnimi potrebami, pa negativno vpliva tudi na počutje 

otrokovih sorojencev (Rossiter in Sharpe, 2001, v Dervishaliaj, 2013). 

Otrok s posebnimi potrebami vpliva na življenje družine in družinsko dinamiko, vendar pa tudi 

družina tako pozitivno kot negativno vpliva  na otrokov razvoj. Višji nivo stresa lahko 

predpostavlja manj pozitivne rezultate v programih zgodnje intervencije za otroke s posebnimi 

potrebami (Brinker idr., 1994, v Dervishaliaj, 2013). 

Waisbren navaja (1980, v Dervishaliaj, 2013), da starši otrok s posebnimi potrebami ob rojstvu 

otroka na novo postavijo vloge v družini ter identiteto njih samih. Zaradi tega se lahko pokaže 

ambivalenca ali zaskrbljenost, kar rezultira v višji stopnji stresa.  

Nekatere študije predpostavljajo, da stres ni odvisen samo od otrokove diagnoze, temveč tudi 

od otrokovih karakteristik in vedenja v povezavi z diagnozo, kot so neprilagojena, težavna in 
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samouničujoča vedenja, ki zahtevajo od staršev stalni nadzor za njihovo varnost in varnost 

sorojencev (Cole, 1986, v Dervishaliaj, 2013). 

Številni starši povezujejo stres z zahtevami njihovega otroka s posebnimi potrebami po stalni 

skrbi zanj (Minnes, 1988, Beckman-Bell, 1981, v Dervishaliaj, 2013). Številni otroci ne 

zmorejo sami skrbeti zase in od njih ne moremo pričakovati vedenja, ki se ga pričakuje od 

njihovih vrstnikov z običajnim razvojem. Zato morajo starši otrok s posebnimi potrebami v 

svoje otroke vlagati veliko več časa in energije, kar pa lahko prav tako rezultira v višji stopnji 

stresa pri starših (Martin in Colbert, 1997, v Dervishaliaj, 2013). 

6.6. RAZLIKE V DOJEMANJU DIAGNOZE MED MATERAMI IN 

OČETI 

Čeprav ima rojstvo otroka s posebnimi potrebami velik vpliv na vso družino, pa ima navadno 

na matere nekoliko večji vpliv kot na očete (Hastings idr., 2005, Oelofsen in Richardson, 2006, 

Gray, 2003, v Dervishaliaj, 2013). Kot je pokazala Greyeva (2003, v Dervishaliaj, 2013), vpliva 

rojstvo otroka s posebnimi potrebami na matere in očete na različne načine in v različnih 

nivojih, odvisno pa je tudi od otrokovega stanja. Očetje so zatrjevali, da stanje njihovega otroka 

ni vplivalo na njihovo osebnost tako, kot je na njihove partnerke, ter da je otrokovo stanje nanje 

vplivalo posredno preko stresa, ki so ga ob vsem tem doživljale matere otrok. Grey (prav tam) 

ugotavlja, da naj bi bile različne stopnje stresa pri očetih in materah posledica različnih vlog 

spolov, ki so povezane z delom in vzgajanjem otrok. Matere so običajno bolj vključene v vzgojo 

otrok, očetje pa navadno več delajo, da bi priskrbeli zadostne finance za preživetje družine.  

Razlika med materami in očeti je tudi v strategijah, ki jih oboji uporabljajo za soočanje. Medtem 

ko se očetje nagibajo k potlačitvi svojih čustev ali k izogibanju soočanja z njimi tako, da več 

delajo ali da so manj doma, pa matere svoja čustva izrazijo. Matere doživljajo širši spekter 

čustev (od žalovanja, žalosti, jeze in joka) in več govorijo o svojih čustvih z drugimi. Matere 

so veliko bolj stigmatizirane s stanjem otroka (Grey, 1993, v Dervishaliaj, 2013). 

Razlike so tudi v dojemanju ali v presoji mater in očetov. Raziskave opažajo razlike v 

dojemanju povezanosti družin. Matere dojemajo družine kot bolj povezane in bolj prilagodljive 

v primerjavi z dojemanjem očetov (Kraus, 1993, v Dervishaliaj, 2013). 

 

Nekatere raziskave si nasprotujejo med sabo. Medtem ko nekatere študije opisujejo, da matere 

trpijo za depresijo, večjimi ovirami pri vzgoji otrok in višji stopnji stresa (Beckman, 1991, 

Dyson, 1991, Emerson, 2003, Bristol in Schopher, 1984; Hoppes in Hoppes, 1990, v 

Dervishaliaj, 2013), pa druge študije ne ugotavljajo razlik med materami in očeti (Dyson, 1991, 

v Dervishaliaj, 2013). 

Študije, ki opažajo večjo količino stresa pri materah, kot pri očetih, navajajo, da naj bi očetje 

doživljali manjšo količino stresa, ker so, kljub temu da pomagajo pri skrbi za otroka, vanjo 

manj vključeni, z otrokom pa se ukvarjajo na bolj zabaven način (npr. pri igri), ne sodelujejo 

pa toliko v gospodinjstvu. Kot poročajo raziskave, naj bi bile matere sicer večinoma zadovoljne 

z delitvijo dela med njimi in očeti, vendar pa jih je kar nekaj med njimi, ki jih izraža željo po 

tem, da bi partnerji bolj sodelovali pri skrbi za otroka in pri pomoči (Cunningham, 2016). 
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6.7. RAZLIKE MED STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN 

STARŠI OSTALIH OTROK 

Rezultati raziskave (Friederich in Friederich, 1981, v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018) so 

pokazali, da starši otrok s posebnimi potrebami poročajo o manj zadovoljujočem zakonu, o 

manj socialne podpore in o slabšem fizičnem stanju kot starši otrok brez posebnosti v razvoju. 

Pri starših otrok s posebnimi potrebami strokovnjaki opažajo, kot navajajo Fonseca, Nazare in 

Canavarro (2012), višjo stopnjo zaskrbljenosti in depresije v primerjavi s starši ostalih otrok. 

Doživljajo stisko, ne glede na to, ali so za diagnozo izvedeli pred ali po rojstvu. 

Obstajajo tudi 'zdravi' starši, ki se primerno odzovejo na situacijo, v kateri morajo živeti z 

otrokom s posebnimi potrebami. To so starši, ki se zavestno prilagodijo otroku. Potrebno je 

ustvariti temeljne spremembe v pristopu. Pri tem je potrebno imeti vero v otrokov potencial, ne 

glede na otrokove posebnosti. Na tej stopnji starši iščejo rešitve njihovega problema in načine, 

na katere bi otroku lahko pomagali napredovati. Naučijo se ceniti svojo notranjo moč, s katero 

se spopadajo z otrokovim stanjem in iščejo alternativne rešitve. Naučijo se razumeti bistvo 

otrokovega stanja in omejitve, ki pa jih lahko otrok razvije, naučijo se tudi sprejemati pomoč 

drugih. Koristijo tudi asistenco profesionalcev in terapevtov (Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). 

Z rojstvom otroka s posebnimi potrebami se na njihove starše vršijo pritiski, kar vpliva na 

prisebnost in povezanost družine. Družina ima zato težave s prilagajanjem, kar se kaže na 

zdravstvenem, čustvenem in socialnem vidiku ter v domačem okolju, kaže pa se v manjši meri 

prilagojenosti (Hosseininik, Amiri in Rad, 2018).  

Starši otrok s posebnimi potrebami lahko doživljajo ponižanje in občutijo, da so stigmatizirani 

zaradi otrokove drugačnosti (Ahmed, Ali in Sanauddin, 2016). 

 

6.8. SPREMEMBE V ODNOSU MED STARŠEMA 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami prinese v življenja staršev veliko sprememb. V 

partnerskem odnosu lahko pride zaradi tega do konfliktov tako glede vzgajanja otroka kot 

zaradi financ. Pri teh prepirih starši rešujejo različne poglede na svoje probleme in ob ustrezno 

rešenih konfliktih se njun odnos razvija. Študije, ki jih omenja Cunningham v svojem delu 

(2016), navajajo, da so zakoni, v katerem imajo otroka s posebnimi potrebami, še trdnejši, da v 

njih pride manjkrat do ločitev, nekatere matere pa zatrjujejo, da je otrok s posebnimi potrebami 

še zbližal njihovo družino ter okrepil odnos med partnerjema. Vez med partnerjema naj bi bila 

trdnejša predvsem zato, ker starša bolj zaupata drug drugemu in se spoštujeta med seboj 

(Cunningham, 2016). 

Vendar pa ni pri vseh parih tako. Velikokrat pride v družinah tudi do povečane količine stresa, 

predvsem takrat, ko starša nista deležna podpore, bodisi čustvene ali fizične. V takih družinah 

je opaziti slabše odnose ter vzgojne probleme med otroki. Rojstvo otroka s posebnimi potrebami 

je lahko tudi vzrok za ločitev, predvsem v primerih, če starša nimata dobrega odnosa, ki pa ga 

rojstvo otroka s posebnimi potrebami še poslabša. Nekateri starši pa ostanejo tudi skupaj zaradi 

otroka, četudi so v konfliktih (Cunningham, 2016). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

30 

 

Nekateri starši pa ostanejo z otrokom sami in ga sami vzgajajo. Pri teh otrocih ni opaziti večjih 

odstopanj od otrok, ki imajo oba starša, če le imajo v teh družinah dovolj podpore (Cunningham, 

2016). 

Starši otrok s posebnimi potrebami se soočajo z različnimi težavami, ob tem pa se lahko 

zapletejo tudi v resnejše spore zaradi tega. Ti spori so po navadi povezani z nasprotujočimi in 

spreminjajočimi se čustvi ter različnimi pogledi na vzgojo otroka, ki jih imata oba starša. Spor 

nastane tudi zaradi različnega izražanja čustev, pri katerem imajo očetje po navadi več težav 

kot mame, zato pridejo večkrat v konflikt. Razlike se kažejo tudi v odzivih na motnjo samo, pri 

katerem se očetje bolj spopadajo z vprašanjem o vključenosti otroka v institucije, ženske pa o 

vzgoji otroka. Spori nastanejo tudi zaradi pogledov na otrokove dosežke in napredek, pri 

katerem mame po navadi menijo, da je otrok dosegel večji napredek, kot mislijo očetje, ki 

navadno razmišljajo bolj objektivno. Skrb se kaže tudi v bodočem šolanju otroka, kjer lahko 

pride do navzkrižja mnenj in interesov obeh staršev, prav tako pa lahko prepir nastane zaradi 

mnenja o njunih otrocih v prihodnosti, kjer želi eden od staršev še enega otroka, drugi pa nima 

tega interesa (Cunningham, 2016). 
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7. SOOČANJE Z OKOLICO 

7.1. ODZIVANJE OKOLICE NA OTROKA S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Ljudje se po naravi in po navadi raje distancirajo od drugačnosti, se izogibajo neprijetnim 

situacijam in se neradi soočajo z drugačnostjo. K pogledu na drugačnost veliko pripomore 

zgled, ki ga dobijo v otroštvu (Dodič, 2016). 

Sicer pa se lahko ljudje na osebe s posebnimi potrebami odzovejo na različne načine. Pozitiven 

odziv nanje je pomemben za uspešno vključitev oseb s posebnimi potrebami. Če je okolico 

strah osebe s posebnimi potrebami, obstaja večja verjetnost, da se je bo izogibala. Če ljudje 

osebo s posebnimi potrebami sprejmejo, izkazujejo skrb zanjo, jo želijo zaščititi in ji izražajo 

naklonjenost. Nekateri ljudje želijo tem osebam  tako z medicinskega kot izobraževalnega 

vidika tudi pomagati ter jih želijo kar se da vključiti v družbo (Kuyini, idr., 2015).  

Vsekakor okolica otroka ne sme ignorirati, umikati pogleda in se otroku izogibati, pretirano 

glasno in razločno govoriti, če gre za gluhega ali naglušnega otroka. Ne sme se tudi pretvarjati, 

da je vse normalno, strmeti v otroka, ga pomilovati, se mu posmehovati ali pričeti šepetati, ko 

se drugačna oseba približa. Drugačnost je potrebno razumeti (Dodič, 2016). 

7.2. KAKO SE POGOVORITI Z OTROKOM, KO OPAZI OSEBO S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Otroci posnemajo vzorce vedenja svojih staršev in prav zato je pomembno, da se znajo starši z 

njimi pogovoriti tudi o otrocih s posebnimi potrebami. Povedati jim morajo za njegove težave 

ter se z njimi o tem veliko pogovarjati. Tako otrok veliko lažje sprejme to »drugačnost«. 

Večinoma pa se starši o tej temi s svojimi otroki ne pogovarjajo, dokler otroci ne pridejo v stik 

s tako osebo, njihova reakcija pa je takrat lahko zelo negativna. Odzovejo se navadno z 

buljenjem, neprimernimi in neposrednimi vprašanji, kot so: ''Kaj je s tistim človekom?'', ''Zakaj 

ima takšen obraz?'' ipd. (Dodič, 2016). 

Prav takrat je pomembno, da se z otrokom čim več pogovarjamo, saj tako otrok drugačnost 

lažje sprejme. Najbolj pa mu lahko pomagamo z dobrim zgledom, saj mu damo občutek 

varnosti, ker otroka ni strah drugačnosti in ob tem ne razvija slabih občutkov. Potrebno mu je 

predstaviti tudi različnost posebnih potreb, ki jih lahko imajo ljudje. Povedati mu moramo, da 

ne sme na glas komentirati izgleda oseb s posebnimi potrebami, saj jih lahko s tem prizadene. 

Otroke spodbujamo tudi, da priskočijo na pomoč, ko jo oseba s posebnimi potrebami potrebuje 

(Dodič, 2016). 

7.3. SPREMEMBE V ODNOSU S SVOJCI IN PRIJATELJI 

Dobri odnosi znotraj družine lahko omogočijo boljšo podporo staršem, le-ta pa je zelo 

pomembna, saj lahko staršem ublaži njihovo stisko ob rojstvu OPP (Dodič, 2016). Starši ob 

tem, ko sporočijo, kakšno je stanje, občutijo tudi olajšanje (Cunningham, 2016), okolici 
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omogočijo, da se vključi in sprejme drugačnega otroka in njegovo življenje. Takrat so v družini 

odnosi na preizkušnji, pojavi se tudi napetost v odnosu (Dodič, 2016). 

Nekateri bližnji so sposobni ohraniti tesne stike s starši in jim nuditi oporo, nekateri pa tega ne 

zmorejo in se zato družini raje izognejo (Restoux, 2010). 

Odnosi se lahko v tem obdobju okrepijo ali pa se, nasprotno, celo prekinejo, čustva pa so v tem 

obdobju zelo močna. Niso namreč občutljivi le starši, temveč tudi njihovi bližnji, ki pogosto ne 

vedo ničesar o diagnozi, ne vedo pa tudi, kaj lahko starše vprašajo in česa ne (Dodič, 2016).  
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8. POMOČ STARŠEM OTROK S TRISOMIJO 13 

8.1. VERA KOT POMOČ STARŠEM PRI SPREJEMANJU DIAGNOZE 

Vera je eden izmed načinov, s pomočjo katerega se starši soočajo z otrokovo diagnozo in 

načinom življenja, ki jim ga otrok prinaša. Starši so poročali, da jim je njihova vera v boga 

pomagala pri osebni in duhovni rasti (Tam in Poon, 2008, v Pillay, 2010), prav tako pa jim je 

pomagala pri spoprijemanju z izzivi, ki jih predstavlja določena diagnoza (Marshall idr., 2003; 

Poston in Turnbull, 2004, v Pillay, 2010). Vera pozitivno vpliva tudi na soočanje s stresom in 

na boljše počutje staršev otrok s posebnimi potrebami (White, 2009, v Pillay, 2010). 

Vera lahko pomaga staršem pri soočanju z diagnozo na dva načina, in sicer tako, da pomaga 

poiskati pomen tega, da ima otrok motnjo (Fewell, 1986; Haworth idr.,1996; Poston in 

Turnbull, 2004; Treloar, 2002, v Pillay, 2010), in pa da zagotovi sistem podpore za pomoč pri 

spopadanju z vsakodnevnimi težavami pri vzgoji otroka s posebnimi potrebami (Fewell, 1986; 

Hawort idr., 1996; Perkins, 2001/2002; Swinton, 2001; Tam in Poon, 2008, v Pilley, 2010). 

Staršem otrok s posebnimi potrebami vera pomaga tudi pri razumevanju motnje oz. stanja 

otroka (Marshall idr., 2003, Pillay, 2010). 

Raziskava (Haworth idr., 1996, v Pilley, 2010) je prišla do ugotovitve, da je sprejemanje  otroka 

s posebnimi potrebami povezano z verovanjem in da je dobro počutje pogosteje povezano s 

starši, ki svoje otroke sprejemajo kot 'božji dar', Marshall idr. (2003, v Pilley, 2010) pa dodajajo, 

da je tak otrok blagoslov, ki zbližuje družino. 

Po drugi strani pa nekatere raziskave ugotavljajo, da nekateri starši otroka s posebnimi 

potrebami vidijo kot 'kazen od boga' za grehe in slaba dejanja (Coulthard in Fitzgerald, 1999; 

Pargament, 1997, v Pilley, 2010) in prikazujejo boga kot nekoga, ki jim ni bil na voljo v težkih 

časih (Tarakeshwar in Pargament, 2001, v Pilley, 2010). Nekateri so doživljali jezo in 

frustracije v povezavi z bogom in so se od njega distancirali ter se spraševali o svojih verskih 

prepričanjih (Coulthard in Fitzgerald, 1999, v Pilley, 2010). 

8.2. VKLJUČEVANJE V DRUŠTVA 

Družine otrok s posebnimi potrebami se pogosto vključujejo v razna društva. Tam dobijo 

različne informacije o posameznih sindromih in motnjah, pa tudi o zakonodaji s tega področja. 

Nekateri dobijo preko društev različna sredstva za nego in zdravljenje otroka. Društva veliko 

pripomorejo tudi k socialnem vključevanju oseb s posebnimi potrebami v družbo, hkrati pa se 

s tem povezujejo tudi starši. V Sloveniji obstaja veliko društev za pomoč osebam s posebnimi 

potrebami, v katere se lahko družine vključijo in dobijo s tem pomoč in podporo (Restoux, 

2010).  

8.3. ZAVOD 13 

Zavod 13 deluje od leta 2011, ustanovila pa sta ga starša deklice s trisomijo 13 z namenom, da 

bi s svojo izkušnjo z otrokom s trisomijo 13 in izkušnjami drugih mater ter strokovnjakov 

pomagala staršem in vsem, ki se soočajo s podobnimi izkušnjami in težavami, da bi se lažje 
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spopadli z dejstvom o drugačnosti svojega otroka. Ker je oseb s trisomijo 13 in drugimi redkimi 

motnjami v Sloveniji in na sploh malo, se starši vsaj na začetku, ko se jim rodi otrok, nimajo 

kam obrniti. In prav s tem namenom je bilo ustanovljeno društvo Zavod 13 – da lahko tudi starši 

otrok z redkimi sindromi navežejo stik med sabo ter delijo svoje izkušnje z drugimi. Staršem 

Zavod pomaga pri samem soočanju z diagnozo in tudi kasneje, saj lahko v društvu dobijo 

številne koristne informacije, na voljo pa so jim tudi različni strokovnjaki, na katere se lahko 

obrnejo za pomoč na različnih področjih. Veliko delajo na ozaveščanju širše javnosti o 

sprejemanju drugačnih otrok. Na njihovi spletni strani lahko starši dobijo tudi zloženko, ki jim 

je v pomoč, ko iščejo informacije o tem, na koga bi se lahko obrnili, ko se znajdejo v situaciji, 

ko se jim rodi otrok s trisomijo 13 oz. s katerim koli drugim sindromom oz. motnjo, vsebuje pa 

tudi praktične nasvete za pomoč staršem pri soočanju ter koristne informacije o tem, na kaj 

morajo biti pozorni pri odhodu iz porodnišnice. Zabeleženi so tudi kontakti oseb, ki so staršem 

na voljo, ko potrebujejo pomoč ali imajo kakršno koli vprašanje. Starši imajo namreč vedno 

možnost pogovora, pomoči in druženja, ki jo v Zavodu 13 nudijo prostovoljci društva študentov 

psihologije Maribor, pomoč pa lahko starši dobijo že v porodnišnici ter kadar koli kasneje. Za 

različne motnje ter sindrome pa so na voljo tudi različni strokovnjaki, ki so specializirani za 

določeno področje (npr. za genetske posebnosti, gibalno oviranost, za neopredeljena stanja ipd.) 

(Zavod 13, b. d.). 

Zavod 13 že pet let zapored na prvo soboto po 28. februarju, ko obeležujemo Mednarodni dan 

redkih bolezni, organizira t. i. Pohod z rdečimi baloni, ki postaja vedno bolj priznan in razširjen, 

v letu 2019 pa se je pričel širiti že v Zagreb in Beograd. Namen tega shoda je ozaveščati ljudi 

o osebah z različnimi motnjami, da bi se jim bolj približali in bi izgubili strah pred drugačnostjo. 

Podporniki pohoda se tako z osebami s posebnimi potrebami podajo na ulice z rdečimi baloni 

in se tako približajo ljudem. S pomočjo sponzorskih in drugih sredstev, ki jih Zavod zbere za 

Pohod z rdečimi baloni, pa lahko omogočijo otrokom terapije in pripomočke, ki si jih starši ne 

morejo privoščiti (Zavod 13, b. d.).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Rojstvo OPP prinaša v družino spremembe in močno vpliva na družinsko dinamiko (Trtnik, 2007). Pri 

starših OPP strokovnjaki opažajo, kot navajajo Fonseca, Nazare in Canavarro (2012), višjo stopnjo 

zaskrbljenosti in depresije v primerjavi s starši otrok, ki sledijo normalnemu razvoju. Doživljajo stisko 

ne glede na to, ali so za diagnozo izvedeli pred ali po rojstvu. 

Kot navaja D. Dodič (2016), je pomemben sam način sporočanja diagnoze staršem, ki pa mora biti 

izražen empatično in podkrepljen z ustrezno komunikacijo ter s korektnim odgovorom o stanju otroka. 

Ker je življenjska doba otrok s trisomijo 13 večinoma krajša od enega leta starosti, se morajo starši ob 

postavitvi diagnoze soočiti z neugodno prognozo. Medicinsko osebje nima dovolj posluha za potrebe 

staršev ter jim razlaga, česa vsega otrok ne bo zmogel, ob tem pa premalo izpostavijo, kaj bo otrok 

morda kljub diagnozi zmogel (Jancier idr., 2012). Ker imajo otroci s trisomijo 13 manjše možnosti za 

preživetje, jim strokovnjaki velikokrat odsvetujejo tudi intervencije, ki bi lahko pripomogle njihovemu 

stanju (prav tam). 

Zaradi maloštevilnosti otrok s trisomijo 13 ter še manjšega števila otrok s to diagnozo, ki dosežejo vsaj 

eno leto starosti, imajo starši zelo malo možnosti obrniti se na koga in so zato prepuščeni sami sebi. 

Starši otrok s trisomijo 13 se sicer lahko za informacije obrnejo še na društvo Zavod 13. Ustanovila ga 

je mama otroka s trisomijo 13. Namenjeno je tudi vsem ostalim staršem OPP, da lažje sprejmejo dejstvo 

o otrokovi drugačnosti ter se povežejo z drugimi starši, ki imajo podobne težave (Zavod 13, 2016).  

V raziskavi želimo raziskati, kakšna čustva so doživljali starši od postavitvi diagnoze njihovemu otroku 

ter kako so se s tem soočali. Zanimalo nas bo, na kakšen način so jim zdravniki diagnozo predstavili in 

kakšen je bil njihov odnos ob tem. Raziskava navaja, da kar 59 % staršev meni, da jim diagnoza ni bila 

sporočena na empatičen način (Restoux, 2010). Zanimalo nas bo, kakšne so bile reakcije staršev, ko so 

izvedeli za diagnozo. Ugotoviti želimo, kaj so starši pri pogovoru z zdravniki pogrešali ter kakšnih oblik 

pomoči bi si še želeli, pa jih niso bili deležni.  

1.2. CILJI RAZISKAVE 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kako se starši soočajo s sprejemanjem diagnoze otroka. V raziskavi 

bomo ugotovili, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na soočenje staršev z diagnozo. Na podlagi 

dobljenih rezultatov raziskave bomo oblikovali smernice za pomoč staršem, ki se bodo soočali s 

podobnimi izkušnjami. 

1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Na osnovi zastavljenih ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kdaj in na kakšen način so starši izvedeli za otrokovo diagnozo (trisomija 13)? 

2. Na kakšen način, kje in kdaj so zdravniki staršem sporočili novico o trisomiji 13?   

3. Na kakšen način je mati sporočila novico očetu otroka s trisomijo 13 in na kakšen način sta potem 

novico sporočila prijateljem in svojcem? Kakšne so bile njihove reakcije? 

4. Koliko so o trisomiji 13 vedeli že pred seznanitvijo z diagnozo otroka in kaj so o trisomiji 13 

izvedeli, ko so jim za diagnozo sporočili? 
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5. S katerimi strokovnjaki so se srečali kasneje po postavitvi diagnoze in kako so jim le-ti pri tem 

pomagali? Katerih oblik pomoči so bili deležni in katerih niso prejeli, pa so jih pogrešali? 

6. Kako so starši doživljali proces soočenja z diagnozo? 

7. Kaj so starši v obdobju soočenja z diagnozo najbolj pogrešali? 

8. Kako so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenili odnosi v družini ter odnosi z bližnjimi? 

2. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

2.1. METODE DELA 

Uporabili smo deskriptivno metodo ter kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Izvedli smo kvalitativno (multiplo) študijo primera, s katero smo preverili, kako sta se s soočanjem z 

diagnozo otroka spoprijeli dve obravnavani družini. 

2.2. VZOREC 

Za raziskovanje smo uporabili namenski  vzorec, ki je zajemal tri starše (očeta in mamo 14-letne hčerke 

s trisomijo 13) in mamo 9-letne hčerke s trisomijo 13. Prvotno smo želeli vključiti tako očeta kot mamo 

iz obeh družin, vendar oče 9-letne hčerke s trisomijo 13 ni želel sodelovati. Sicer pa sta to v Sloveniji 

edini trenutno živeči osebi s trisomijo 13.  

2.3. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Za namen raziskave smo izdelali polstrukturirani intervju, sestavljen iz vprašanj odprtega tipa o 

izkušnjah staršev otrok s soočanjem z diagnozo trisomija 13, o njihovem doživljanju, njihovih izkušnjah 

z zdravstvenim osebjem. Intervju z eno od mater smo opravili v živo, z dvema pa preko telefonskega 

klica. Pogovori so trajali povprečno 30 minut. Pogovore smo v soglasju s starši posneli. Intervjuje smo 

izvedli v maju in juniju 2019. 

2.4. OBDELAVA PODATKOV 

Kvalitativne podatke smo obdelali s pomočjo analize multiple študije primera in sicer kvalitativno. 

Odgovore staršev iz zvočnega posnetka smo dobesedno prepisali. Nato smo vprašanja obdelali ter 

izločili nebistvene podatke ter večje slovnične napake zaradi lažje berljivosti zapisa. Nato smo izdelali 

tabelo za vsako vprašanje posebej, razdelili pa smo jo na tri dele – za vsakega starša posebej. Če je bilo 

vprašanje sestavljeno iz več krajših vprašanj, smo le-te v posameznih tabelah ločili, nato pa smo iz 

dobljenih odgovorov izluščili posamezne dele odgovorov, ki so bili bistveni za naše vprašanje ter jih 

umestili pod posamezno vprašanje. Sledilo je večkratno branje dobljenih odgovorov ter iskanje razlik 

in podobnosti med njimi. Pod vsakim vprašanjem smo v tabeli komentirali dobljene odgovore ter iskali 

podobnosti in razlike med njimi, hkrati pa smo jih še povezali s prebrano teorijo.  
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3. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

TABELA 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 1 

Starost: 42 let 44 let 41 let 

Poklic:  Zaposlena v VDC Sožitje Ptuj.  Po izobrazbi orodjar, po poklicu trenutno 

viličarist. 

Diplomirana fizioterapevtka, ne opravlja 

te službe.  

Otroci:  2 otroka (11-letni sin in 14-letna hčerka 3 otroci (7-letni sin, 9- in 12-letni hčerki) 

Otrok s trisomijo 

13:  

Hčerka N., stara 14 let,  delna  trisomija 13.  Hčerka je slepa. Sicer pa rada plava, 

jaha, se ukvarja s pohodništvom. Obiskuje posebni program, tretja skupina, njeno 

močno področje je glasba, branje, pisanje. Rada bere. Igra bobne, v Orffovem bandu, 

pleše folkloro, dobra je v jogi. Ima dober spomin. Zelo je čustvena in nežna.  

 

Hčerka S., stara 9 let. Manjša je od svojih 

vrstnikov, skoraj v popolnosti je slepa, ne 

more sedeti. 

Vsi intervjuvani starši so stari med 41 in 45 let. Vsi imajo poleg hčerke s trisomijo 13 še druge otroke.  
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TABELA 2:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 2 

 

Kdaj in na kakšen 

način (osebno, 

zaupno, v prostoru 

z več osebami, 

prijazno …) ste 

izvedeli za diagnozo 

trisomija 13 za 

svojega otroka?  

 

»V ordinaciji pediatrinje v zaupnem 

okolju.« 

»Odnos je bil tako do mene kot do otroka 

korekten.« 

 

»Za diagnozo sva izvedela v ordinaciji 

zdravnice, kjer ni bilo nikogar drugega in 

smo lahko imeli zasebnost.« 

»Novico o diagnozi mi je sporočila 

pediatrinja in mi na kratko razložila, za kaj 

gre. Podano mi je bilo mimogrede na 

hodniku intenzivne nege neonatalnega 

oddelka v Ljubljani, brez kakršne koli 

zasebnosti.« 

Pred ali po rojstvu?  

 

»Za diagnozo sem izvedela, ko je bila 

hčerka stara 14 dni.«  

 

»Za sum na diagnozo smo izvedeli ob 

rojstvu, ko smo hčerko videli, ker je bila 

drugačna od 'normalnih' otrok. Veliko je 

jokala, imela je več prstkov na roki ipd. 

Za diagnozo smo izvedeli  5, 6 dni po 

rojstvu.« 

 

»Za diagnozo sem izvedela en teden po 

rojstvu, ko so naredili krvne preiskave 

…« 

 

Kako so vam 

novico sporočili 

strokovnjaki?  

 

»Grozno je bilo, ko je prišel pediater in s 

takim hladnim tonom rekel: »Kot vidite, 

z vašim otrokom ni vse v redu, kriči kot 

mačka, kot ste opazili, ima dodatne prste, 

sicer boste pa vse izvedeli, ko jo bomo 

pregledali.« 

»Njen odnos je bil ustrezen, do naju je 

bila prijazna. V Ljubljani je bilo to zelo 

profesionalno izpeljano, v Slovenj 

Gradcu, kjer se je rodila, pa niti približno 

ne. Tam je bilo samo rečeno od pediatra, 

da z otrokom nekaj ni v redu.« 

»Sporočili so jo brez empatije do mene ali 

otroka.« 
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Kakšen je bil 

njihov odnos do vas 

in vašega otroka? 

 

»Grozna izkušnja je bila, ko sem hčerko 

rodila v porodnišnici v Slovenj Gradcu, 

ko še niso vedeli, kakšna je diagnoza.«  

 

»Brez kakršnega koli človeškega odziva. 

Tako nečloveško je bilo vse skupaj.« 

 

 »Tudi zdravniki mariborske bolnišnice so 

bili zmedeni. Nenehno so ponavljali, da bo 

moja hčerka umrla. To sem poslušala ves 

čas.« 

INTERPRETACIJA 

Iz podanih odgovorov lahko razberemo, da imajo vsi intervjuvani starši nekaj negativnih izkušenj z zdravniki in z načinom sporočanja diagnoze oz. suma le-

te. Medtem ko imata oče 1 in mama 1 slabe izkušnje z zdravniki v porodnišnici ter sporočanjem suma diagnoze in informacij takoj po rojstvu otroka, s 

sporočanjem same diagnoze pa boljše, ima mama 2 slabše izkušnje z obojimi. Pri nobenem od zdravnikov ni čutila empatije, niti ji ni nihče na human način 

predstavil hčerkinega stanja. Neprestano so ji ponavljali le, da bo hčerka umrla, nihče pa ji ni dal konkretnih odgovorov oz. informacij v zvezi s stanjem njene 

hčerke. 

Kot navajajo Čulić idr. (2016),  bi morali zdravniki in zdravstveno osebje jasno predstaviti staršem, kaj vse jim lahko zagotovijo in nudijo, hkrati pa jim nuditi 

tudi intenzivno skrb in tolažbo ter jim zagotoviti ustrezne informacije. Prejete informacije so bile pri vseh starših pomanjkljive, skrbi in tolažbe pa niso bili 

deležni.  

Starši imajo pravico, da dobijo korekten odgovor o otrokovem stanju, in sicer čim prej in kar se da realno, vendar vseeno na dovolj pozitiven način (Jurišić, 

2009), česar pa intervjuvani starši niso bili deležni, še posebej  mama 2. Zdravniki so ji namreč govorili le, da bo njena hčerka kmalu umrla.  Tovrstno vedenje 

s strani zdravnikov opažajo tudi Jancier, Farlow in Wilfond (2012), ki ugotavljajo, da zdravniki prevečkrat poudarjajo, da bo otrok s trisomijo 13 le breme za 

družino ter staršem opisujejo le negativne aspekte življenja z otrokom s trisomijo 13. Medicinsko osebje namreč nima dovolj posluha za potrebe staršev ter 

jim razlaga, česa vsega otrok ne bo zmogel, ob tem pa premalo izpostavijo, kaj bo otrok morda kljub diagnozi zmogel (Skotko 2005, Jancier idr., 2012),  kar 

se je izkazalo tudi pri intervjuvanih starših. 

Raziskave navajajo, da kar 59 % staršev meni, da jim diagnoza ni bila sporočena na empatičen način (Restoux, 2010), v ta odstotek pa lahko vključimo tudi 

intervjuvane starše, ki tega prav tako niso bili deležni. 

Starši so občutili tudi pomanjkanje empatije s strani zdravnikov in brezčutno komunikacijo, kar pa poroča tudi raziskava (Ivačič (2005). 

Medtem ko sta mama in oče 1 za diagnozo izvedela v ordinaciji zdravnice na samem, kot naj bi to sicer tudi potekalo (Jurišič, 2009), pa je mama 2 za diagnozo 

izvedela na hodniku bolnišnice brez kakršne koli zasebnosti.  
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TABELA 3:  

 

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 3 
 

Ali ste bili med 

nosečnostjo deležni 

kakršnih koli 

preiskav, ki bi 

lahko nakazovale na 

trisomijo 13? Je bilo 

o tem kaj suma 

pred rojstvom? 

»Da, na nuhalni svetlini sem bila, kjer se 

tudi vidi malformacija 13. kromosoma, 

vendar ginekologinja na to ni polagala 

pozornosti. Nobenega suma ni omenila, 

niti na vseh nadaljnjih ultrazvokih (čeprav 

je recimo čudno, da ni videla izrastkov 

prstov na obeh mezincih).« 

»Žena je opravila test nuhalne svetline, 

vendar ni pokazal ničesar oz. nihče ni 

omenil, da bi bilo karkoli narobe.« 

»Sem. Nuhalno svetlino. Nič drugega. 

Rezultat nuhalne naj ne bi kazal česarkoli 

posebnega. Ampak, ko je ginekolog šel 

izvid gledat naknadno, je neuradno rekel, 

da je bil srčni utrip neprimeren, kar bi mu 

moralo kazati na spremembe, vendar niso 

takrat nič rekli. Tako da pred rojstvom 

nisem ničesar sumila, da je karkoli 

narobe.« 

 

 INTERPRETACIJA  

Mama 1 in mama 2 sta bili obe deležni preiskav nuhalne svetline, vendar pri nobeni od njiju test  ni pokazal kakršnih koli nepravilnosti oz. ji zdravniki niso 

posvečali večje pozornosti, čeprav je bilo pri obeh kasneje ugotovljeno, da so se nekateri znaki kazali že v predporodnem obdobju in bi morali zdravniki to 

opaziti. Pri mami 1 bi moral ultrazvok pokazati nepravilnosti v rasti otroka, pri mami 2 pa se je izkazalo, da srčni utrip otroka ni ustrezen, vendar pa zdravniki 

temu niso posvečali pozornosti. Nobena od mater ni ničesar sumila pred rojstvom in obe sta za diagnozo izvedeli šele, ko sta se hčerki že rodili.  

Ker se je na področju medicine v zadnjem času zgodil velik napredek, večino diagnoz trisomija 13 ugotovijo že v prenatalnem obdobju z različnimi 

preiskavami, kot to ugotavljajo tuje raziskave (Crider idr., 2008, Parker idr., 2010, Irving idr., 2011, v Guon idr., 2013), obstaja pa več načinov, ki pokažejo 

kromosomske nepravilnosti. Pri intervjuvanih mamah noben test ni pokazal nepravilnosti.  
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TABELA 4:  

 

 

 

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 4 
Kdo je bil poleg 

zdravnika še 

navzoč, ko ste 

izvedeli za diagnozo 

vašega otroka? 

 

»Ob sporočanju diagnoze sta bila prisotna 

samo pediatrinja in moj mož.« 

 

»…Za diagnozo pa sva z ženo izvedela, 

ko sva bila sama z zdravnikom.«  

 

»Samo zdravnica. Moža ni bilo zraven.« 

 

INTERPRETACIJA  

Oče 1 je bil ob mami 1 pri sporočanju diagnoze, medtem ko je mama 2 novico o diagnozi prva slišala sama. V obeh primerih je novico sporočila pediatrinja.  

Raziskava (Choi, Lee in Yoo, 2010) je pokazala, da kar 75 % staršev sliši za diagnozo od pediatra, medtem ko jo večina preostalih sliši od soproga.  

Dodič (2016) sicer navaja, da je zaželeno, da sta ob sporočanju novice starša skupaj, da sta si drug drugemu v medsebojno pomoč in oporo, obenem pa se tako 

okrepi tudi občutek soodgovornosti za otroka. Tudi Skotko (2005) poudarja, da naj bi  zdravnik  novico o diagnozi sporočil obema staršema hkrati, če je to le 

možno, če pa je oče odsoten, mu kasneje ponudi možnost pojasnitve situacije.   

Da sta ob sporočanju diagnoze  starša skupaj, bi si želele tudi mame, kar je potrdila raziskava (Skotko, 2005; Helm idr., 1998), v kateri je večina mater trdila, 

da bi raje sprejela diagnozo v prisotnosti moža oz. partnerja. 
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TABELA 5:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 5 

Kakšne so bile vaše 

prve reakcije, ko ste 

izvedeli, da ima vaš 

otrok trisomijo 13,  

 

»Zdaj bi zelo rada rekla tako kot ostale 

mame: 'Joj, šok je bil, zakaj ravno jaz', 

ampak ne, tega ni bilo. Enostavno sem 

takoj sprejela dejstvo …« 

 

»Ni bilo neke posebne reakcije. Sprejeli 

smo in šli naprej. Oba z ženo sva taka.«  

 

»Bila sem v popolnem šoku. Zdelo se mi 

je, da to ni več moje življenje. Da se to ne 

dogaja meni. Vedno znova sem se 

spomnila na celo grozljivo situacijo in se 

morala znova soočiti z njo.« 

in kako ste se ob 

tem počutili? 
»Takrat se mogoče nisem zavedala, da 

sem čustveno doživela šok in se mi je 

zdelo, da sem dobro 'vozila' skozi 

življenje, se pa mi recimo zdaj pozna, ker 

imam izpade spominov za določene 

dogodke v preteklosti. Npr. ko se 

pogovarjamo, kaj se je nekoč zgodilo, 

imam luknje v spominu. Se mi zdi, da je 

to bila neka blokada v telesu, da sem lažje 

'preživela'. Nisem se pa zlomila in nikoli v 

življenju se nisem vprašala, zakaj se je to 

zgodilo ravno meni.« 

 

»Šok je bil, normalno, ni pa bilo neke 

pretirane reakcije.« 

»Spomnim se, da mi je bilo grozljivo, ko 

sem izvedela, da bo hčerka zelo prizadeta, 

in mi je bilo grozno, ko sem izvedela, da 

naj bi hitro umrla. Spraševala sem se tudi, 

kaj sva naredila z možem narobe, da se je 

to zgodilo prav nama, ob vsem tem pa sva 

bila tudi negotova, saj nisva vedela, kaj 

naju čaka, niti na to nisva bila 

pripravljena.« 

 

»Nisem vedela, kako z deklico ravnati. Z 

otrokom sem želela domov, ji želela 

podariti kvalitetno življenje, četudi zelo 

kratko. Odločila sem se, da bomo skupaj 

kvalitetno preživeli čas, ki nam je 

namenjen.« 
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INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani starši so ob tem, ko so izvedeli za diagnozo, doživeli šok, ki se pojavi kot obrambni mehanizem (Dodič, 2016). Mama 1 se tega takrat sicer 

ni zavedala, vendar ko pogleda nazaj, ugotavlja, da je tudi sama doživela šok. 

Mama 1 in oče 1 nista imela posebne reakcije, temveč sta se hitro sprijaznila z dejstvom, da ima njuna hčerka trisomijo 13 in da bosta morala s tem živeti, 

nista se spraševala, zakaj se je to zgodilo ravno njima. Mama 2 se spominja, da je takrat doživela hujši šok in se je ob tem počutila brezupno, kar kot reakcije 

staršev ob takšnem dogodku navajata Van Riper in Selder (1989, v Hosseininik, Amiri in Rad, 2018). Mama 2 je bila zgrožena ob dejstvu, da naj bi hčerka 

kmalu umrla. Ob tem je doživljala čustveno stisko ob izgubi pričakovanj in sanj o popolnem otroku, ki si jih zamislijo starši, kot navaja Ayalon (1983, v 

Hosseininik, Amiri in Rad, 2018), doživela pa je tudi pretres, ki ga kot posledico šoka navaja Cunningham (2016). 

Mama 1 navaja, da se tistega obdobja nekoliko slabše spominja, oz. da je nekatere stvari preprosto pozabila in še danes ne ve, kaj se je pravzaprav dogajalo. 

Avtorji poleg šoka v začetni fazi soočanja navajajo tudi zanikanje in neverovanje (Trtnik, 2007), ki ga navaja mama 2. Potrebovala je namreč kar nekaj časa, 

da je sploh dojela, da je vse resnično in da se dogaja njej. Ob vsem tem pa je doživljala tudi občutek krivde, v smislu, kaj sta z možem naredila narobe, da se 

je to zgodilo prav njuni družini in da sta za to sama kriva. Novljan (2004) navaja, da lahko starši v več fazah soočanja z diagnozo doživljajo tudi občutke 

krivde.  Starši obtožujejo sebe in vse, kar so naredili narobe oz. česa morda niso storili, pa bi morali. Dodič (2016) navaja, da starši otrok s posebnimi potrebami 

pogosto občutijo krivdo, ker vedno mislijo, da so oni sami krivi za to, da se je rodil otrok s posebnimi potrebami. 
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TABELA 6: 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 6 
Kako ste se takrat 

spopadali z 

dejstvom, da ima 

vaš otrok trisomijo 

13? 

 

»Pogovorila sem se z možem, da naju 

lahko s hčerko čiste vesti zapusti, da ne bo 

nobene zamere. Prioriteta mi je bila takrat 

moja hči – da bi bila z otrokom. Ne samo 

zaradi diagnoze. Takrat sva midve s 

hčerko sklenili nekakšen pakt, ko je bila 

hčerka stara 14 dni in je dobila diagnozo. 

Dejansko sem takrat šla k njej, ko je 

neprestano jokala, že odkar se je rodila in 

sem imela že vsega dovolj, zato sem jo 

vzela v naročje in ji rekla, naj se neha 

jokati, ker se morava nekaj pogovoriti. In 

takrat je hčerka nehala jokati. Prosila sem 

jo, naj me pogleda v oči, ker jaz do takrat 

še nisem videla njenih oči, ker jih je imela 

neprestano zaprte. Pogledala me je in 

takrat je bil to zame šok, ker sem prvič 

videla njene oči, ki so bile bele. Zato sva 

midve tak tandem, ker vedno sva posebni, 

to naju veže. Takrat sem ji povedala, da če 

bo ona dala vse od sebe, bom tudi jaz dala 

vse od sebe in še več.  

»Z ženo sva stopila skupaj in si stala eden 

drugemu ob strani. Nisva se pretirano 

ukvarjala s tem, da ima hčerka trisomijo 

13, temveč sta dejstvo sprejela in šla 

naprej. Želeli smo ji omogočiti lepo 

življenje in hoteli zato o diagnozi pridobiti 

čim več informacij, a tega takrat ni bilo.«  

 

 

»Počutila sem se popolnoma samo, nisem 

vedela, kako ravnati z deklico, kako ji 

pomagati. Odločila sem se, da bom ostala 

močna, da ne bom obupala. Pokonci me je 

držalo to, da sem vedela, da se bo hčerka 

hitro poslovila od življenja in da bo za vse 

skupaj lažje. Razmišljala sem o tem, da naj 

deklica umre, če se je tako odločila. Nič ni 

bilo odvisno od mene. Dala sem jo tudi 

krstiti in dobila s tem tolažbo, ostalo pa sem 

prepustila njej. 

Najbolj mi je pomagalo zavedanje o 

dejstvu, da bo hčerka hitro umrla. Da bo 

morala ona zdržati samo še nekaj časa in se 

ji potem s tem ne bo potrebno več soočati, 

smrt mi je bila v bistvu v uteho. Dobro se 

mi je zdelo, da nima npr. Downovega 

sindroma, saj bi se morala potem s tem celo 

življenje spopadati, tako pa me je tolažilo 

dejstvo, da bo vsega hitro konec.«  
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Kako sem sprejela dejstvo? Da sem takoj 

sprejela otroka takega, kot je. Samo to!« 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

Mama 1 in oče 1 se strinjata, da sta se z dejstvom, da ima njuna hčerka trisomijo 13, soočala tako, da sta diagnozo preprosto sprejela in skušala 'normalno' 

živeti naprej, ob tem pa sta drug drugemu stala ob strani. 

Mama 2 je na drugi strani občutila osamljenost, saj se ji je zdelo, da je za vse sama, ob tem pa je bila še negotova, ker ni vedela, kako z deklico ravnati. 

Starši otrok s posebnimi potrebami večkrat občutijo osamljenost. Ob tem je ključnega pomena, da sta si starša drug drugemu v oporo, na ta način pa tudi 

krepita medsebojni odnos. (Dodič, 2016) 

Ob vsem tem pa je mama 2 občutila tudi olajšanje. Nekateri starši, kot navajajo različni avtorji (Martin in Colbert, 1997, McCubbin idr., 1982, v Dervishaliaj, 

2013), poročajo o olajšanju po tem, ko je diagnoza postavljena, ker se takrat končajo dvomi in dobijo odgovore na vprašanja. Mama 2 je ob tem doživela 

olajšanje, vendar zato, ker je glede na napovedi zdravnikov, ki poznajo značilnosti diagnoze trisomija 13, mislila, da bo deklica kmalu umrla, kar bi po tem 

olajšalo življenje vseh. Z dejstvom se je soočala tudi tako, da se je zavedala, da to, ali deklica preživi ali umre, ni odvisno od nje, temveč od tega, kako močna 

je deklica ter kakšno je njeno zdravstveno stanje in druge osebnosti. Tu se izkazuje tudi mamina vera, saj je takoj po rojstvu dala hčerko krstiti in s tem dobila 

tolažbo in vero v božjo pomoč. Tudi Pillay (2010) navaja, da je vera eden izmed načinov, s pomočjo katerega se starši soočajo z otrokovo diagnozo in načinom 

življenja, ki jim ga otrok prinaša, prav tako pa jim pomaga pri spoprijemanju z izzivi, ki jih predstavlja diagnoza (Marshall idr., 2003; Poston in Turnbull, 

2004, v Pillay, 2010), pozitivno pa vera vpliva tudi na soočanje s stresom in na boljše počutje staršev otrok s posebnimi potrebami (White, 2009, v Pillay, 

2010). 
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TABELA 7:  

 

 

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 7 
Je bil oče otroka ob 

sporočanju 

diagnoze prisoten? 

Na kakšen način ste 

sicer (mati) sporočili 

novico očetu otroka 

s trisomijo 13?  

 

»Oče je bil prisoten.«  

 

 

 

 

 

»Bil sem prisoten.« 

 

»Oče pri sporočanju diagnoze ni bil 

prisoten. Popoldan, ko je prišel na obisk, 

sem mu povedala. Grozno je sprejel, me je 

kar prekinil in mi rekel, da ne želi in ne 

more več poslušati, kaj vse to pomeni. Oba 

sva bila nemočna in sva doživljala občutke 

krivde, se spraševala, kaj sva naredila 

narobe ter kako pomagati otroku. Najhuje 

pa je, ker ne moreš ničesar storiti.« 

 

INTERPRETACIJA 

Oče 1 je bil ob mami 1, ko sta izvedela za diagnozo in sta bila eden drugemu ob tem v oporo, medtem ko je bila mama 2 sama, ko je za to izvedela. Novico je 

možu kasneje sporočila v živo. 

Kot navajata  Skotko (2005) in Dodič (2016), je zaželeno, da sta ob sporočanju novice starša skupaj in da zdravnik novico sporoči obema hkrati, saj sta si tako 

drug drugemu v medsebojno pomoč in oporo. Mama 2  tako podpore ob sporočanju diagnoze s strani moža ni bila deležna in je morala sama prva slišati novico 

od pediatrinje. Možu je naknadno o tem razložila vse, kar ji je pediatrinja povedala, mož pa je novico slabše prenesel in je bil v šoku. 
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TABELA 8:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 8 
Komu ste novico o 

diagnozi najprej 

sporočili?   

 

 

 

»Mislim, da sem najprej povedala 

svojemu bratu.«  

 

 

 

 

 

»… mislim, da svaku.« »Zdelo se mi je pomembno, da o tem čim 

manj ljudi ve, ker so me potem gnjavili in 

sem se morala ukvarjati  z njihovo bolečino 

po nepotrebnem, namesto da bi se 

ukvarjala s sabo in svojim otrokom. Redki 

so mi bili v pomoč, ostali pa bolj v breme. 

Družina je bila obupana.« 

 

Kdaj in kako ste 

novico sporočili 

svojcem in 

prijateljem?  

 

»Povedali smo dejstva. Bolj nas je skrbelo 

in zaznamovalo to, da je hčerka slepa. 

Sicer pa nismo delali pretiranega hrupa 

okrog otroka. Nismo se skrivali in se 

zaprli, posledično so se vsi ostali do nas 

tako obnašali. Mi nismo zgubili nobene 

vezi z nobenim od prej. Vsi so vedeli za 

diagnozo, verjetno so bile tudi kakšne 

govorice.«  

 

»Ne vem, če sva to sploh tako razglašala. 

Čakala sva, da se vse skupaj malo pomiri. 

Vedeli so vsi, da je nekaj narobe, že iz 

Slovenj Gradca.«  

 

 

Kakšne so bile 

njihove prve 

reakcije ob tem?  

 

 »Za reakcijo ne vem, ker jim nisva uradno 

sama povedala, temveč so izvedeli od 

drugih.«  
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INTERPRETACIJA 

Nihče od intervjuvanih staršev ni novice o otrokovem sindromu preveč razglašal, temveč so jo bolj zadržali zase oz. so jo delili zgolj v krogu bližnjih. Mama 

1 in oče 1 sta takoj po rojstvu otroka novico sporočila enemu od bližnjih. Dodič (2016) poudarja, da sporočanje novice drugim ublaži stisko staršem, saj dobijo 

starši tako podporo tudi od drugih, Cunningham (2016) pa navaja, da starši ob tem občutijo tudi olajšanje, ko lahko zaupajo drugim, hkrati pa s tem omogočijo 

tudi bližnjim, da sprejmejo drugačnega otroka v svoje življenje.  

Mama 2 o tem takoj po hčerkinem rojstvu  ni povedala nikomur, razen svojemu možu, ki ni bil prisoten ob sporočanju diagnoze. O tem ni nikomur razlagala 

predvsem zato, da se ji ne bi bilo potrebno ukvarjati z drugimi ljudmi in njihovimi reakcijami, saj je imela sama v tistem obdobju dovolj težav s soočanjem s 

samo diagnozo. Cunningham (2016) navaja, da starši težko zaupajo drugim, sploh zato, ker ne želijo podoživeti vsega še enkrat in tudi zato, ker s tem ne želijo 

obremenjevati še drugih. To poudarja tudi  Dodič (2016), ki poroča, da so takrat odnosi z bližnjimi na preizkušnji, čuti se napetost v odnosu, ki pa se še okrepi 

ob tem, ko se starši poleg soočanja z diagnozo in reševanja s svojimi težavami ukvarjajo še z bližnjimi in njihovimi občutji. Prav zato mama 2 novice ni želela 

deliti z bližnjimi.   

So pa  v obeh primerih bližnji sami ugotovili, da je z otrokom nekaj narobe. Nihče izmed staršev ni skrival diagnoze pred drugimi, temveč so vsakemu, ki je 

o tem kaj želel vedeti, pojasnili. Mama 2 poroča tudi o tem, da je bila njena družina, tako kot tudi ona, obupana, ko je izvedela za diagnozo, saj kot poroča 

Dodič (2016), v tem obdobju niso občutljivi le starši, temveč tudi njihovi bližnji doživljajo stisko, saj pogosto vedo še manj o diagnozi kot starši, in ne vedo, 

kako komunicirati z njimi ter kaj jih lahko vprašajo in česa ne. Cunnigham (2016) dodaja, da ima v tem obdobju veliko staršev težave s tem, kdaj in na 

kakšnem način povedati bližnjim za otrokovo diagnozo, ker se takrat še sami niso soočili in sprijaznili z njo.  
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TABELA 9:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 9 
Kako je otroka 

sprejela okolica 

(sosedje, znanci, 

vzgojno-varstveni 

zavod …)? Ste čutili 

podporo ali 

nerazumevanje 

okolice zaradi 

otrokove 

drugačnosti? 

 

»Imeli smo sosede, ki še niso imeli stikov 

s posebnim otrokom, zato so velikokrat 

naredili kakšen poseben pogled v voziček, 

ker se je hčerki videlo, da je drugačna. 

Seveda mi ni bilo vseeno, da tvojega 

otroka kdo tako gleda, ampak jaz sem bila 

mirna. Vsakemu sem dala priložnost, tudi 

tistim, ki česa takega še niso videli. Nikoli 

jim nisem nič rekla v smislu: ''Kaj zdaj 

gledaš?'', ampak sem jim rekla: 

»Poglejte.« Vedela sem, da gledajo iz gole 

radovednosti, kako izgleda drugačen 

dojenček, ampak sem jim dala možnost, 

ker jaz verjamem, da je to zanimivo, da je 

to atrakcija, ker tega ni. S tem sem jim 

dala možnost, da so se odprli in nismo 

imeli nikoli nobenega problema. Razen 

enkrat, ko sva bili s hčerko na igralih in 

sta bili tam še dve deklici, ki sta rekli: 

»Pojdiva, da se ne bova nalezli.« Ampak 

to so otroci, jaz tega nisem zamerila. 

Zamerila bi pa odraslemu. To je bilo 

edinkrat, da sem opazila, da je okolica ne 

»Odvisno je od tega, kako ti to predstaviš 

– tako oni vzamejo. Nikoli nisva imela 

črnega pogleda na to, še zdaj ni nič v 

zvezi z njo skrivnost. Kdor je želel kaj 

izvedeti o njej, je izvedel. Ni bilo 

nasprotovanj. Vsi so jo lepo sprejeli.«  

 

»Bolj sem občutila strah z njihove strani. 

Niso vedeli, kako reagirati, kaj reči. Vse to 

se je počasi spreminjalo z mojim 

sprejemanjem hčerke. Postala sem bolj 

'skulirana' in potem so to tudi oni drugače 

sprejemali. Hčerko sem hitro sprejela in 

ljudem začela razlagati, kaj je z njo in kaj 

je trisomija 13.« 
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sprejema. Mogoče je to zato, ker mi ne 

delamo iz tega nekega pompa. Meni se zdi 

nenormalno, da je ne bi pogledali ljudje. 

Ker je ona vedno v 'muvingu'. Če ne 

drugega, je glasna. Tega, da jo kdo 

pogleda, ne jemljem kot slabo.« 

 

 

INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani starši navajajo, da je okolica njuni hčerki lepo sprejela. Starši ne opisujejo veliko negativnih izkušenj z okolico in njihovim sprejemanjem. 

Pri odgovorih mame 1 in mame 2 lahko zaznamo, da je okolica bolj doživljala strah, ker se v taki situaciji še niso znašli in diagnoze niso poznali, zato niso 

vedeli, kako reagirati oz. kaj pričakovati. Strah pa kot enega izmed odzivov na osebe s posebnimi potrebami opisujejo tudi Dodič (2016) in Kuyini s sodelavci 

(2015), ki v svojem delu navaja, da se v primeru, da je ljudi strah oseb s posebnimi potrebami, tem osebam raje izognejo, kar vidimo tudi v odgovoru mame 

1. Dodič (2016) v  svojem delu navaja, da okolica oseb s posebnimi potrebami nikakor ne sme ignorirati, umikati pogleda od njih ali pa se osebi izogibati. 

Odzvati bi se morali tako, kot se odzovejo na vsakega drugega otroka ter biti do njega obzirni, starše pa bi morali podpreti in jim dati priznanje, da dobro 

delajo ter biti do njih sočutni.   

Vsi intervjuvani starši pa navajajo, da so okolici omogočili, da se jim njuni hčerki približata tudi tako, da so ju sami popolnoma sprejeli in s tem omogočili 

okolici, da je storila enako, saj se, kot navajajo Kuyini in sodelavci (2016), lahko le s pozitivnim odzivom nanje omogoči uspešno vključitev v skupnost in če 

ljudje osebo s posebnimi potrebami sprejmejo, izkazujejo skrb zanjo, jih želijo zaščititi in jim izražajo naklonjenost. Tudi Dodič (2016) navaja, da je zgled 

zelo pomemben pri sprejemanju osebe s posebnimi potrebami.  
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TABELA 10:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 10 
Ste se povezali tudi 

z drugimi starši 

otrok z isto 

diagnozo?  

 

 

 

 

 

 

»S starši drugih otrok sem se povezala 

pozno. Ko sem jaz rodila, ni bilo v 

Sloveniji nobenega drugega primera s 

trisomijo 13, zato se tudi nisem mogla 

povezati s starši. Nisem imela možnosti.«  

 

 

»Preko interneta smo se povezali. Izveš, 

da je teh otrok zelo malo živečih, zato 

nimaš veliko ljudi, s katerimi bi se 

povezal in izmenjal informacije. Najbližje 

so nama bili starši z otrokom s trisomijo 

13 na Madžarskem.«  

 

»Spraševala sem v zdravstvenem domu, pa 

niso dali nobenega kontakta, niti niso 

vedeli, na koga bi se lahko obrnila. Jaz sem 

potem stopila v akcijo in izdala zloženko, 

ki bo v pomoč staršem, ki se soočajo z 

enakimi težavami. O tem sem obvestila 

tudi zdravstveni dom, kako bi morali 

posredovati o tem. Dobro bi bilo, da bi oni 

poklicali starše otrok z isto diagnozo in da 

bi jim posredovali telefonsko številko 

staršev, ki iščejo pomoč ob soočanju, 

potem pa bi se ta družina sama odločila, ali 

kontaktira novo družino ali ne.«  

 

Kdaj ste se povezali 

z njimi? 

»Potem pa, ko se je čez nekaj let rodila še 

ena deklica s trisomijo 13 in ko je ta 

dopolnila nekje 2 leti, smo šli prvič k njim 

domov. Obe sva vedeli ena za drugo 

zaradi govoric. Potem sva se našli na 

facebooku.« 

 

 

 

»Kasneje smo se povezali z družino, ki se 

ji je rodila hčerka s trisomijo 13 v 

Sloveniji. Sicer ni bilo posebnega interesa 

z druge strani, ampak smo se povezali.« 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani starši so imele težave z navezovanjem stikov z drugimi starši otrok s trisomijo 13, ker je teh zelo malo. Ko se je mami 1 in očetu 1 rodila 

hčerka s to diagnozo, je bil to edini tovrsten primer v Sloveniji, zato niso mogli znotraj države z nikomer navezati stikov. So jih pa navezali nekoliko kasneje, 

ko se je rodila še ena deklica z isto diagnozo. Tudi mama 2 je imela pri tem težave, saj ni prejela nobenih kontaktov, niti je nihče ni usmeril ali ji dal kakršnih 

koli informacij o tem. Starši ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami namreč iščejo informacije in se želijo povezati z drugimi starši otrok s podobnimi 

težavami, saj dobijo s tem večji občutek kontrole, ko izvejo več o tej temi in s tem bolje razumejo svojega otroka in njegove posebne potrebe (Dodič, 2016). 

S tem se strinja tudi Pestevšek (2009), ki meni, da so starši otrok z enako diagnozo poleg zdravnikov in drugih strokovnih delavcev najboljši vir koristnih 

informacij za starše.  Prav to so poudarili tudi intervjuvani starši, ki so se želeli povezati s starši z enako diagnozo, ker so vedeli, da jim bo to najbolj koristilo, 

saj bodo tako pridobili največ neposrednih informacij in izkušenj, ki so najbolj relevantne. Vendar so imeli intervjuvani starši pri tem kar nekaj težav, ker je 

takih staršev zelo malo.  
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TABELA 11:  

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 11 
So vam v 

porodnišnici ali 

kasneje ponudili 

psihološko ali 

kakršno koli drugo 

obliko pomoči? 

 

»Ponujali so mi zdravila, druge oblike 

pomoči pa nisem bila deležna.«  

 

 

 

»Ja, to pa so ponudili. Moji ženi predvsem 

medikamentozno. Jaz te sicer nisem 

prejel, ker niti nisva delovala z ženo tako, 

kot da bi potrebovala pomoč. Ponudili so 

jo bolj preventivno, ker imajo to v 

navadi.«.   

 

»Niso mi je nudili, bi jo pa zelo 

potrebovala. Ko je imela hčerka 14 dni, 

smo bili premeščeni na intenzivno 

pediatrijo v Ljubljano. Šele takrat so me 

prvič vprašali, kako se počutim in če kaj 

potrebujem. Tam so že imeli izkušnje z 

otroki s trisomijami in so mi dali veliko 

koristnih nasvetov, naučili so me 

rokovanja. To sem takrat potrebovala. 

Predvsem ta občutek, da v tem nisem sama. 

Do takrat pa tega nisem dobila.« 

INTERPRETACIJA 

Vsem intervjuvanim staršem so ponudili malo pomoči. Medtem ko so mami 1 in očetu 1 ponudili medikamentozno pomoč, mami 2 niso ponudili ničesar. Vsaj 

ne takoj po rojstvu otroka. Pomoč so ji prvič ponudili šele, ko je prišla v bolnišnico v Ljubljano, ko je imela hčerka 14 dni, kjer je dobila predvsem novo 

znanje o rokovanju z otrokom in dobila občutek, da v tem ni sama.  

Starši so, ko izvejo za diagnozo, po navadi v fazi šoka in zanikanja, prav v tem času pa najbolj potrebujejo pomoč strokovnega osebja, kot navaja Trtnik 

(2007). Starši se v novi vlogi lahko na začetku ne znajdejo najbolje in kot navaja Pestevšek (2009), ravno takrat potrebujejo največ pomoči, tudi praktične pri 

negi in skrbi za otroka, porajajo pa se jim številna vprašanja. Prav tu bi morali biti staršem na voljo zdravniki in drugi strokovni delavci (psihologi, fizioterapevti 

ipd.) v pomoč, česar pa intervjuvani starši niso bili deležni, vsaj ne takoj na začetku, ko so izvedeli za diagnozo.  
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TABELA 12:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 12 
Ali ste imeli 

možnost pogovora s 

strokovnjakom 

takrat, ko ste ga 

potrebovali?  

 

»Najina hčerka je imela vedno na voljo 

vse zdravnike, ki jih je potrebovala.«  

 

 

 

 

»V Ljubljani sva vedno imela možnost. V 

porodnišnici in na neonatalnem oddelku je 

bilo zelo strokovno osebje, ki je bilo 

vedno na voljo. Vse so razložili - 

strokovno, a preprosto. Narisali so nam 

celo kromosome in preprosto povedali vse 

o diagnozi, kar so vedeli, kako naj bi vse 

skupaj izgledalo. Potem kasneje sva pa 

midva njih učila, ko sva bila o tem že bolj 

poučena in sva se bolj pozanimala.«  

 

»Takrat sem komaj čakala, da pridem 

domov. Sama sem si morala pomagati. 

Prišla sem do psihologinje, druge pomoči 

pa nisem bila deležna.« 

 

Ste iskali še kakšna 

druga mnenja? 

»Sicer pa nismo šli po nobena druga 

mnenja.«  

»Drugih mnenj nisva iskala.«  

 

»Po druga mnenja nisem šla.« 

INTERPRETACIJA 

Nihče od intervjuvanih staršev ni iskal drugih mnenj. 

Mama 1 in oče 1 sta bila s strokovnim osebjem zadovoljna in menita, da sta imela vedno na voljo zdravnike in ostale strokovnjake, ki so jima pomagali, ko 

sta potrebovala pomoč ali ko sta imela kakšno vprašanje.  

Pestevšek (2009) v svojem prispevku opisuje prakso ljubljanske porodnišnice, iz katere po porodu mater pošljejo domov šele, ko je na to pripravljena, vendar 

pa je ob tem pomembno, da je pripravljen tudi otrok. Že v porodnišnici sami in tudi kasneje je staršem vedno na voljo zdravnik in tudi drugo zdravstveno 

osebje (klinični psiholog, fizioterapevt, socialni delavec). Zdravniki so, kot navaja Radić Lugarić (2017), dolžni napotiti otroka tudi v nadaljnjo obravnavo, v 

kolikor ocenijo, da je ta za otroka potrebna. Vse to bi moralo biti v porodnišnici vedno na voljo vsem staršem, ko se jim rodi otrok s posebnimi potrebami, saj 

potrebujejo takrat največ podpore in pomoči, ki pa je velikokrat žal niso deležni, kot je ni bila deležna mama 2, ki razen psihologinje ni dobila nobene druge 

pomoči. 
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TABELA 13:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 13 
Kaj ste o trisomiji 13 

vedeli že pred 

seznanitvijo z 

diagnozo otroka … 

 

»Doktorica je povedala, da so dobili izvide 

iz inštituta in da ima hčerka trisomijo 13. 

Takrat sem za to diagnozo prvič slišala.« 

»Prej o tem nisva vedela nič.«  

 

»O diagnozi nisem prej vedela čisto nič, 

niti se ne spomnim, da bi jo kdaj omenjali.«  

 

in kaj ste o trisomiji 

13 izvedeli, ko vam 

je bila novica o 

diagnozi sporočena? 

»Ampak je rekla, da so napovedi zelo 

slabe, da ni s tem sindromom živečih, da ne 

pozna nikogar in da ti otroci do 2 mesecev 

umrejo, zato jih ni. Bila je sočutna, 

strokovna in korektna. Ni jokala, ni naju je 

'odpikala'. Povedala je dejstva, ampak še 

vedno sočutno. Takrat se mi je čudno 

zdelo, da kako bo hčerka umrla, če kriči ves 

čas. Veš, kakšna pljuča potrebuješ za to. 

Padla sem v en drug svet. Dobiš neko 

zaščito, sprejmeš dejstva. Vedno, ko sva s 

hčerko na kliniki, se greva pokazat 

zdravnici, ki pravi, da je moja hči pravi 

čudež.« 

 

 

 

 

»Prvič sva za diagnozo slišala, ko so nama 

povedali, da ima najina hčerka to diagnozo. 

O tem sva takrat izvedela: da je življenjska 

doba za te otroke približno 6 mesecev in 

vse slabosti o tej diagnozi. Da ne bo jedla 

itd. … Ampak najina hčerka je bila v vsem 

čisto nasprotna.«   

»Potem pa sem informacije iskala na 

spletu, v glavnem je šlo za negativne 

zgodbe staršev in negativne informacije. 

Največ sem si pomagala s stranjo Living 

with trisomy, ki je namenjena tudi 

strokovni javnosti, tam pa so bile 

predstavljene realne zgodbe otrok, med 

njimi tudi pozitivne, ki jih sicer ni bilo 

veliko drugod. Sicer pa sem na spletu našla 

bolj negativne zgodbe in nič kaj spodbudne 

informacije.«   
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INTERPRETACIJA 

Nihče od staršev ni pred rojstvom svojega otroka s trisomijo 13 vedel ničesar o tej diagnozi. Ker gre za redek sindrom, se ne pojavlja pogosto, zato večina 

ljudi le-tega ne pozna, če z njim ne pride v stik. Vsi intervjuvani starši so tako za diagnozo trisomija 13 prvič slišali šele ob rojstvu svojega otroka. Ko jim je 

pediater predstavil diagnozo, so vsi slišali pretežno negativne informacije v zvezi z diagnozo in informacijo o tem, da bo otrok kmalu umrl. Tudi Skotko 

(2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da večina mater ob otrokovem rojstvu od zdravnikov sliši le negativne informacije v zvezi z otrokovim stanjem, premalo 

pa se izpostavlja pozitivne vidike. Obenem pa so jim bila predstavljena konkretna dejstva o diagnozi sami, kar bi poleg intenzivne skrbi in tolažbe morali 

nuditi zdravniki in zdravstveno osebje, kot navajajo Čulić idr. (2016). 

Mama 1 in oče 1 sta izpostavila, da sta kljub temu, da so jima zdravniki navajali negativna dejstva o sindromu, v hčerki videla, da ni taka, kot jo opisujejo 

zdravniki, temveč sta verjela, da bo hčerka presegla svojo prognozo. Tudi Ivačič (2005) in Dodič (2016) izpostavljata, da zdravniki ne bi smeli predvidevati 

dolžine otrokovega življenja, saj lahko ta preseže življenjsko dobo, predvideno za to diagnozo. V povezavi s tem je tudi mama 2  izpostavila problematiko v 

zvezi s tem sindromom, in sicer to, da je o njem malo informacij, te, ki so, pa so negativno obarvane in predstavljajo le podatke o slabi prognozi in negativnih 

vidikih, kar pa lahko slabo vpliva na mišljenje staršev. Zdravniki morajo staršem predstaviti konkretne informacije, ki pa ne smejo biti preveč negativne, hkrati 

pa še vedno realne in v obsegu otrokovih zmožnosti (Dodič, 2016). 
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TABELA 14:  

 

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 14 
Kje in na kakšen 

način ste iskali 

informacije o 

trisomiji 13? 

 

»Na internetu. Od zdravnikov nisem 

veliko izvedela, ker oni o tem niso vedeli 

veliko. Povedali so mi nekaj značilnosti, 

npr. da so značilne težke poškodbe 

možganov, gluhota, slepota, … to, kar 

piše po šolsko v knjigah, to, kar sem si 

sama lahko prebrala na eni knjigi na eni 

strani. Ostalega pa niso vedeli.« 

 

»Na internetu večinoma,  kar se je dalo 

dobiti. Sicer pa o tem ni bilo veliko 

informacij.«  

  

 

»Informacije sem iskala samo na spletu.«   

 

INTERPRETACIJA 

Starši pričnejo z iskanjem informacij v tretji stopnji, ki jo Novljan (2004, v Trtnik, 2007) imenuje faza pogajanja. V tem obdobju intenzivno iščejo informacije 

v zvezi z otrokovim stanjem in želijo pridobiti čim več le-teh.  

Intervjuvani starši so se vsi zatekli po informacije na splet, pri čemer pa je mama 1 izpostavila problematiko pomanjkanja informacij, ki bi bile dostopne širši 

javnosti ter pomanjkljivo znanje zdravnikov o tej temi. Oče 1 je izpostavil še pomanjkljive informacije o trisomiji 13 na sploh.  

Starši ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami iščejo informacije, saj dobijo na ta način večji občutek kontrole in o tej temi več vedo in bolj razumejo svojega 

otroka in njegove potrebe.  

Tudi Dodič (2016) navaja, da se starši za informacije večkrat zatečejo tudi na razne spletne forume in strani, kjer pa velikokrat ne dobijo korektnih informacij 

o otrokovem stanju, zato je potrebna kritična presoja prebranih informacij.  
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TABELA 15:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 15 
Kako ste doživljali 

proces soočanja z 

diagnozo? 

»Težke trenutke sem imela predvsem 

zaradi nespanja.«  

 

 

 

»Nisva se nekaj soočala, ampak sva imela 

bolj to v glavi, da greva naprej, ker ni 

druge. Ni bilo vprašanje, ali bi ali ne bi. 

Ni bilo druge poti. Moramo! Preprosto sva 

sprejela dejstvo.« 

 

 

Kdo vam je v teh 

najtežjih trenutkih 

najbolj pomagal? 

 

»Takrat mi nihče ni stal ob strani.«. »Drug drugemu sva si stala ob strani z 

ženo.« 

»Pomagala mi je psihologinja.«  

 

INTERPRETACIJA 

Mama 1 navaja, da je bila v tem obdobju večinoma sama, nihče ji ni stal ob strani. Oče 1 navaja, da mu je bila žena v oporo, mama 2 pa navaja, da ji je bila v 

oporo psihologinja.  

Starši otrok s posebnimi potrebami, sploh v obdobju soočanja, večkrat občutijo osamljenost, kot navaja Dodič (2016). Ob tem je ključnega pomena, da sta si 

starša drug drugemu v oporo, saj se na ta način tudi krepi njun medsebojni, poleg tega pa jima lažje, če gresta skupaj skozi proces soočanja z diagnozo. 

Pomembno je, da imajo starši ob soočanju z diagnozo ob sebi ljudi, ki jim nudijo oporo, jim zaupajo in se pogovarjajo z njimi o svojih občutjih. Koristno je, 

da tudi sorodniki in prijatelji nudijo staršem oporo v težkih trenutkih ter jih spodbujajo (Dodič, 2016). 

Mama 1 navaja, da je imela težke trenutke bolj zaradi nespečnosti, ne pa zaradi diagnoze same. Starši, še posebej matere po rojstvu otroka s posebnimi 

potrebami, so v tem obdobju zaradi preobremenjenosti zelo utrujeni, kot navaja Cunningham (2016).   

Oče 1 navaja, da se z ženo nista soočala z diagnozo, temveč sta želela samo iti naprej, ker sta vedela, da ne moreta nič narediti, le to, da se prepustita in 

preprosto sprejmeta dejstvo o hčerkini diagnozi. Le-to sta sprejela sorazmerno hitro, nekateri starši pa za to potrebujejo veliko več časa kot drugi, odvisno pa 

je tudi od številnih drugih dejavnikov. V tem času morajo najprej sprejeti svoja čustva, šele potem lahko otroka dokončno sprejmejo, kot to pojasnjuje Dodič 

(2016). 
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TABELA 16:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 16 
Kaj ste najbolj 

pogrešali v obdobju 

soočanja z 

diagnozo? 

 

»Želela sem si več informacij. Ampak če 

sedaj pogledam nazaj, je mogoče bolje, da 

jih nisem imela. Posebno v prvem letu pa 

sem si želela več informacij.« 

 

 

 

 

 

»Več informacij nasploh. Da veš, pri čem 

si, kaj lahko pričakuješ.«  

 

»Pogrešala sem pomoč takoj na začetku, 

saj sem imela premočen občutek 

osamljenosti. Nisem dobila nobene 

podpore ne s strani družine, ne s strani 

strokovnih delavcev. Tako sem morala biti 

močna zase in za druge, nihče me namreč 

ni razumel. 

Želela bi si, da bi mi pomagali pri 

sprejemanju situacije, da bi postala bolj 

sigurna vase.« 

 

INTERPRETACIJA 

Mama in oče 1 si želita, da bi v začetnem obdobju prejela več informacij na sploh. 

V obdobju iskanja namreč pride do faze, ki jo Novljanova (2004, v Trtnik, 2007) imenuje faza iskanja, ker v tej fazi starši zavzeto iščejo informacije v zvezi 

z otrokovo diagnozo ter želijo izvedeti, kaj ta diagnoza pomeni za njihovo nadaljnje življenje in življenje celotne družine. Zato informacije takrat zavzeto 

iščejo in želijo čim več poizvedeti, tu pa nastane problem, če teh informacij ne dobijo. Prav zato sta starša 1 to izpostavila kot nekaj, kar sta pogrešala v 

začetnem obdobju. 

Mama 2 navaja, da je pogrešala ljudi, da bi ji stali ob strani, saj je bila za vse sama in je morala sama skozi celoten proces soočanja, pogrešala pa je tudi več 

pomoči in podpore s strani strokovnih delavcev. 

Tudi Dodič (2016) navaja, da se starši otrok s posebnimi potrebami večkrat počutijo osamljeni. Ob tem je najpomembnejše, da sta si starša drug drugemu v 

oporo, saj je tako obema lažje. V tem obdobju pa starši tudi najbolj vidijo, kdo jim najbolj stoji ob strani in na koga se lahko resnično zanesejo. Odnosi z 

bližnjimi se lahko poslabšajo ali celo prekinejo, ohranijo se le pristni odnosi z ljudmi, od katerih lahko dobita starša pomoč in podporo, da lažje preideta 

obdobje soočanja in sprejemanja diagnoze.  
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TABELA 17:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 17 
Dodič (2016) navaja 

različne faze, skozi 

katere gredo starši 

v procesu soočanja 

otroka z diagnozo 

(šok in zanikanje, 

jeza, pogajanje, 

žalost in 

sprejemanje stanja). 

Ste tudi vi šli skozi 

te faze in kako 

dolgo so le-te 

trajale? Ste se jih 

takrat zavedali? 

 

»Ne zaradi hčerke. Sem pa šla čez te faze, 

ko sem npr. bila zelo utrujena in sem 

imela pomanjkanje spanja. Ko mi nihče ni 

pomagal, nikogar ni bilo. Jeza, ko 

nobenega ni bilo, žalost, ker sem bila 

sama.«  

 

 

 

 

 

»Nismo šli skozi te faze. Mogoče sva 

zaradi tega z ženo drugačna, ker na to 

drugače gledava. Nisva razmišljala o tem, 

sva samo gledala naprej.« 

 

»Se slabo spomnim tega obdobja. Verjetno 

sem šla skozi te faze. Na začetku sem bila 

v šoku in sem se grozno počutila. 

Velikokrat se mi je tudi zdelo, da se to ne 

dogaja meni – kot bi se skušala prepričati, 

da to ni resnično moje življenje, a sem se 

vedno znova spomnila, da je vse resnično. 

Imela sem tudi obdobje, ko sem se veliko 

spraševala o tem, kaj sva z možem naredila 

narobe, da se je to zgodilo prav nama, ob 

vsem tem pa sva bila tudi negotova, saj 

nisva vedela, kaj naju čaka, niti na to nisva 

bila pripravljena. Potem pa sva hitro 

sprejela dejstvo o diagnozi in sva šla 

naprej.« 

 

INTERPRETACIJA  

Starši gredo ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami skozi različne faze soočanja z diagnozo. Dodič (2016) navaja naslednje faze, skozi katere naj bi šli starši: 

šok in zanikanje, jeza, pogajanje, žalost in sprejemanje stanja. Podobne faze navajajo tudi drugi avtorji, ki jih drugače poimenujejo, vendar so v splošnem 

zajete podobne faze. Mama 1 navaja, da je šla skozi te faze zaradi utrujenosti, ne zaradi diagnoze same. Iz odgovorov mame 2 lahko razberemo, da je poleg 

začetnega šoka doživela tudi zanikanje, na koncu pa je sprejela dejstvo o diagnozi. Mama 2 je navedla, da se tega obdobja slabše spominja, kar pa Tomat 

(2017) povezuje s pozabljanjem zaradi stresa. Starši v obdobju soočanja z diagnozo namreč doživljajo visoko stopnjo stresa, ki vpliva na človekov deklarativni 

spomin in zaradi tega starši nekatere dogodke iz takratnega stresnega obdobja pozabijo (Tomat, 2017).  
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 TABELA 18:  

 

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 18 
Ste čutili, da ste bili 

v času soočenja pod 

stresom in na kakšen 

način ste ga 

občutili?  

 

»Verjetno sem bila, kaj pa vem. Najbrž 

sem bila, a tega nisem jemala kot stres.« 

 

 

 

 

»V času soočenja se ne spomnim, ne vem, 

če sem bil. Stres je bil neprestano, 

predvsem podzavestno. Težko je opisati 

tistih nekaj dni za nazaj. To vsak po svoje 

doživlja.« 

 

»Takrat, ko kot mama prvič to doživiš, se 

niti ne zavedaš vsega skupaj. Nisem si 

pustila, da bi bila utrujena ali žalostna. Ko 

je okolica tako reagirala, sem se zavedala 

da moram biti močna za  svojega otroka. 

Zato je bilo takrat prisotnega veliko 

zanikanja. Danes ga ne občutim več.« 

 

 

INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani so doživljali določeno vrsto stresa, ki se pojavlja zaradi težav, frustracij, izzivov, s katerimi se starši soočajo v vsakdanjem življenju, 

(Dervishaliaj, 2013). Otrok s PP s sabo prinese vseživljenjske spremembe za celotno družino (Simmerman, 2001, Martin in Colbert, 1996, v Dervishaliaj, 

2013) in prav zaradi tega se pri starših z otroki s posebnimi potrebami velikokrat pojavi višja stopnja stresa. 

Intervjuvani starši se vsi strinjajo, da so verjetno stres doživljali, da pa se ga takrat niso povsem zavedali. 

Se pa vsi intervjuvani strinjajo, da se obdobja soočanja ne spomnijo natančno in da je le-to težko opisati za nazaj, niti se takrat niso vsega zavedali. Kar pa 

lahko povežemo s prejšnjim vprašanjem, saj se pri ljudeh pogosto pojavi pozabljanje določenih dogodkov, saj visoka stopnja stresa vpliva na človekov 

deklarativni spomin (Tomat, 2017). 
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TABELA 19:  

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 19 
Kakšne vloge, 

naloge je vaš 

partner/ka 

prevzemal? Kaj bi si 

morda želeli, da bi 

prevzel/a,  pri 

procesu soočanja z 

otrokovo diagnozo? 

Ali ste čutili, da ste 

bolj obremenjeni od 

partnerja/ke? 

»Jaz bom rekla, da sem vse opravila jaz. 

On se je vključeval s podporo, ker mi je 

vedno stal ob strani. Vedno sem imela 

psihično podporo, vedno je bil ponosen 

name, ker sem zmogla in še zmorem. 

Verjetno je slišati nesramno, ampak takrat 

je vedno delal, ker je vozil kamion. Lepo 

poskrbi zanju, a konkretno zanju ni skrbel, 

sem bila sama.  Želela bi si, da bi bil z 

otroki, da bi mi pomagal, pa ne zaradi 

diagnoze, ampak na sploh.«  

 

»Žena  je 110 % prevzela oskrbo za 

hčerko. Jaz sem pomagal glede hčerke in 

vsega ostalega, predvsem kar se tiče 

gospodinjstva. Žena je bila veliko bolj 

obremenjena. Jaz sem delal čez cel teden, 

me ni bilo doma. Samo čez vikende. 

Narava službe je bila taka, tako da sem bil 

čez teden odsoten.«   

 

»Sama sem prevzela praktično vse in bi si 

želela, da bi on prevzel nase več stvari.«   

 

INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani starši se strinjajo, da so v obeh primerih mame prevzele skrb za otroka. Obe mami se tudi strinjata, da bi si želeli, da bi očeta prevzela več 

skrbi in odgovornosti za otroka, da ne bi bile same v tem.  

Kot navaja Dodič (2016), je dobro, da sta starša drug drugemu v oporo in medsebojno pomoč. Raziskave (Cunningham, 2016) navajajo, da si veliko mater 

želi, da bi očetje bolj sodelovali pri vzgoji in skrbi za otroka.  

Tudi Grey (2003, v Dervishaliaj, 2013) ugotavlja, da so mame veliko bolj obremenjene od očetov in pri njih posledično zaznavamo tudi višji nivo stresa, prav 

zaradi delitve dela glede na spolne vloge, ki so povezane z delom in vzgajanjem otrok. Matere so običajno bolj vključene  v vzgajanje otrok, medtem ko očetje 

navadno več delajo, da bi priskrbeli zadostne finance za preživetje družine, zato so v vzgojo vključeni bolj posredno.   
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TABELA 20:  

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 20 
Ali se je po rojstvu 

otroka s trisomijo 13 

spremenil vaš odnos 

s partnerjem? Če 

da, kako? 

 

»Nikakor na slabše. Mogoče je takrat, kot 

sem prej omenila, da mu dam prosto pot in 

da razumem, da ne more vsak živeti z 

motnjo v razvoju, da pa mora tudi on 

razumeti mene, da bom zdaj jaz več let 

živela za hčerko in da bo on moj partner, 

ampak verjetno ne bo na prvem mestu, ker 

želimo nekaj iz otroka narediti, se mu 

moram posvetiti. On se je pozitivno 

spremenil, drugače je začel dojemati 

svet.«  

 

»Ja, se je spremenil. Že prej sva bila sicer 

zelo povezala, a sva potem postala še bolj, 

naju je to še bolj povezalo.«  

 

»Odnos se je spremenil, a nikakor ne 

negativno. Ob takem otroku ne moreš 

skrivati stvari pod preprogo, ampak gre za 

to da si odkrit drug do drugega. Običajen 

otrok ti nudi več lagodja, tu se moraš pa 

precej več pogovarjati.« 

INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani starši se strinjajo, da je rojstvo otroka s trisomijo 13 spremenilo njihov odnos s partnerjem, a v nobenem primeru na slabše. Vsi navajajo, da 

so zaradi tega postali bolj povezani med sabo. Mama 2 navaja, da sta se bila zaradi tega z možem 'primorana' več pogovarjati, kar je pozitivno vplivalo na 

njun odnos.  Študije, ki jih omenja Cunningham v svojem delu (2016), navajajo, da so zakoni, v katerem imajo otroka s posebnimi potrebami, še trdnejši, 

nekatere matere pa zatrjujejo, da je otrok s posebnimi potrebami še zbližal njihovo družino ter okrepil odnos med partnerjema. Vez med partnerjema naj bi 

bila trdnejša predvsem zato, ker starša bolj zaupata drug drugemu in se spoštujeta med seboj (Cunningham, 2016). 

 

Dobri odnosi znotraj družine lahko omogočijo boljšo podporo staršem, le-ta pa je zelo pomembna, saj lahko ublaži staršem njihovo stisko ob rojstvu OPP. 

Takrat so v družini odnosi na preizkušnji, napetost v odnosu pa še bolj okrepi ta čustveno intenziven dogodek (Dodič, 2016). 
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 TABELA 21:  

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 21 
Ali so se po rojstvu 

otroka s trisomijo 

13 pomembno 

spremenili vaši 

odnosi s svojci, 

sorojenci  ter 

prijatelji? 

 

»Odnosi se niso spremenili.«  

 

»Ja, v takem primeru vidiš, kdo ti je 

prijatelj – kdo ti stoji ob strani in kdo se 

umakne. To je normalno. Eni so se 

umikali, ker jih je bilo mogoče strah, kaj 

bo, so pa bili tudi prijatelji, ki so nama bili 

24 ur na razpolago.«  

 

»V smislu odnosov z okolico sem izbirčna 

o tem, kdo je v moji bližini. Imam malo 

ljudi, a na te vem, da se lahko vedno 

zanesem, ko jih potrebujem, razumejo 

mojo slabo voljo in se ne ujezijo zaradi 

tega. Me popolnoma razumejo, zato se 

odnosi niso posebno spremenili, ker imam 

od vedno ob sebi take ljudi, ki me 

podpirajo.«  

 

 

INTERPRETACIJA 

Odnosi se lahko v tem obdobju okrepijo ali pa se, nasprotno, celo prekinejo, čustva pa so v tem obdobju zelo močna. Niso namreč občutljivi le starši, temveč 

tudi njihovi bližnji (Dodič, 2016).   

Vsi intervjuvani se strinjajo, da se odnosi z bližnjimi, ki jim starši zaupajo, niso spremenili. Oče 1 navaja, da so se nekateri izmed bližnjih umaknili.  Ko starši 

bližnjim sporočijo novico, so v družini odnosi namreč na preizkušnji,  kot pravi Dodič (2016),  se pojavi tudi napetost v odnosu, zaradi česar se lahko nekateri 

odnosi tudi razdrejo. To se zgodi, ker nekateri bližnji ne morejo sprejeti dejstva o otrokovi drugačnosti ter ne zmorejo stati staršem v oporo, zaradi česar se 

jim raje izognejo, kot to navaja Restoux (2010). 

Mama 2 je poudarila, da ima ob sebi ljudi, ki jim zaupa, oni pa njej, zato se odnosi po rojstvu hčerke niso spremenili. Dobri odnosi znotraj družine lahko 

omogočijo boljšo podporo staršem, le-ta pa je zelo pomembna, saj lahko  staršem ublaži njihovo stisko ob rojstvu OPP (Dodič, 2016).  
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TABELA 22:  

 

 

 

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 22 
Kako so se po 

rojstvu otroka s 

trisomijo 13 

spremenili odnosi v 

družini ter odnosi z 

bližnjimi? Je sploh 

prišlo do kakšnih 

sprememb? 

 

»Odnosi se niso spremenili.«  

 

 

 

 

»Ni prišlo do večjih sprememb. Stali so 

nama ob strani in nama pomagali, ko sva 

in ko še potrebujeva pomoč.« 

 

»Niso se spremenili.«  

 

INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani navajajo, da se odnosi z bližnjimi niso spremenili po rojstvu njihove hčerke s trisomijo 13, kar pa lahko povežemo s prejšnjim vprašanjem.  

Odnosi se lahko v tem obdobju okrepijo ali pa se prekinejo, saj so v tem obdobju občutljivi tudi bližnji, ne samo ožja družina. Nekateri bližnji ne morejo 

sprejeti otrokove drugačnosti ter ne zmorejo stati staršem v oporo, zaradi česar se jim raje izognejo in distancirajo o staršev, kot to navaja Restoux (2010). 

Nekateri bližnji pa ostanejo s starši v dobrih odnosih in so staršem v oporo, ko jih le-ti potrebujejo. To pa je lahko staršem v veliko pomoč, saj ublaži njihovo 

stisko OPP (Dodič, 2016). 
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TABELA 23:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 23 
S katerimi 

strokovnjaki ste se v 

okviru zgodnje 

obravnave srečali 

(zdravniki, 

specialnimi in 

rehabilitacijskimi 

pedagogi, logopedi, 

terapevti …)? Kako 

so vam le-ti pri tem 

pomagali? Katerih 

oblik pomoči ste bili 

deležni in katerih 

niste prejeli, pa ste 

jih pogrešali? 

 

»Fizioterapija, logoped, tiflopedagog, 

specialni pedagog, kardiolog, očesna 

klinika, ORL, lepotna kirurgija zaradi 

čeljusti, ortoped, pediater, bioenergetik. 

V bistvu bi lahko izkoristili še več 

možnosti, pa jih nismo. Pri nas je bilo 

ravno obratno. Naj bi šla k pedopsihiatru, 

psihologu, ampak se mi je zdelo 

nesmiselno in nisem šla. Lahko bi šla tudi 

na pregled za avtizem, ker je imela 

avtistične znake. Vendar se mi ni zdelo 

smiselno,  da jo povsod vlačim, ker sem jo 

tako ali tako že povsod peljala, pa čeprav ji 

je pripadalo.«  

 

»Vsi so nama pomagali. Za vse, kar smo 

potrebovali. To je imela sicer žena čez. Za 

vse se je ona pripravila in se dogovarjala … 

za vsako debato s specialisti. Vsakemu 

specialistu je pokazala, da veliko ve o tem. 

So se nas včasih malo ustrašili, ker je bila 

žena o tej temi kasneje precej poučena. So 

videli, da ne morejo biti 'pametni'. So pa 

nama dali koristne nasvete in smo jih 

upoštevali.  

Npr. Fizioterapija – 3, 4 leta sva plačevala 

dodatno in se vozila v Ljubljano iz Slovenj 

Gradca,  da smo hčerko spravili v red. Take 

stvari sva pogrešala. Tu je veliko odvisno 

tudi od tega, kje živiš in koliko se sam 

angažiraš.« 

 

»Takrat in še danes sem v stikih s 

pediatrom, medicinskimi sestrami in 

psihologinjo. Danes pa sodelujem še s 

specialnimi pedagogi, poleg vseh drugih.«  

 

INTERPRETACIJA 

Vsi intervjuvani starši so bili v obdobju po otrokovem rojstvu deležni zgodnje obravnave. V okviru le-te so se srečali s specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi, pediatri in ostalimi zdravniki specialisti. Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (2017, str. 3) navaja, da naj 

bi bili v okvir zgodnje obravnave vključeni zdravnik specialist pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra ali administrator, 
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fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi, psihologi, strokovni delavci s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in socialni delavci ter po potrebi 

drugi strokovnjaki« (Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 2017). 

Mama 2 je pri tem najbolj izpostavila pomoč psihologinje, s katero je še danes v stiku.  

Mama 1 je izpostavila, da bi lahko dobila v tistem obdobju še celo več pomoči, če bi želela in potrebovala, vendar se ji je zdelo, da je le-te prejela dovolj.  

Oče 1 je izpostavil, da so morali hčerko samoplačniško voziti na fizioterapijo, saj jim le-ta v njihovem kraju ni mogla biti nudena. Pri tem je poudaril, da je 

bila zgodnja obravnava veliko odvisna od tega, koliko so starši samoiniciativni in od kod prihajajo, kar pa kot pomanjkljivost navajajo tudi  Šoln Vrbinc, Jakič 

Brezočnik in Švalj (2016). Zgodnja obravnava namreč pri nas še ni enakomerno porazdeljena, zato ni dostopna za vse v enaki meri.   
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TABELA 24:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 24 
Kakšni so vaši 

občutki danes? Ste 

zadovoljni z 

razvojem in 

napredkom vašega 

otroka? 

 

»Jaz živim, sem zadovoljna. Toliko let 

nisem bila mama npr. v parku kot druge 

mame, ko se vedejo in klepetajo med 

sabo. Jaz sem hodila tudi v park, ampak 

sem bila ves čas s hčerko, ker ni videla. 

Vendar smo prišli do te točke, ko lahko 

gremo v park in se hčerka sama igra in jaz 

se lahko usedem. Ona se igra in nihče ne 

more verjeti, da ona ne vidi. Mi smo več 

kot zadovoljni. Sedaj res lahko živimo, 

zadnja leta se ta trud, ki smo ga vlagali, 

sedaj vidi. Bilo je vredno vsega truda in še 

enkrat bi dala to čez.«  

 

»Zelo sem zadovoljen. Še preveč včasih. 

Veliko sva uspela doseči s hčerko.« 

 

 

»Ne gledam tako na situacijo. Hčerki 

dopuščam prizadetost; da je taka, kot je. Ne 

mislim, da bo kdaj boljše, ker ni boljše in 

nikoli ne bo. Takega otroka je potrebno 

popolnoma sprejeti v smislu, da je tak, 

kakršen je in nikakor drugače. Sama jo 

sprejemam in je ne primerjam z drugimi 

otroki.«  

 

INTERPRETACIJA 

Marinšek, Jakin Černe, Dodič in Ileršič Kovšca (2008) navajajo, da je zadovoljstvo staršev povezano s stopnjo uresničitve pričakovanj, ki jih imajo glede 

otroka. Mama in oče 1 sta z napredkom hčerke zelo zadovoljna, saj je po njunem mnenju hčerka presegla vsa njuna pričakovanja. Vesela sta, da se je njun 

trud obrestoval in da hčerka lepo napreduje in odrašča, postaja vse bolj samostojna.  

 

Mama 2 se ne ozira nazaj in ne razmišlja o hčerkinem napredku, temveč ji le dopušča, da je taka, kot je, in jo popolnoma sprejema, kar je, kot navaja Görger 

(2017), prvi korak k temu, da lahko starši ustrezno ukrepajo in s pomočjo medicine dosežejo napredek v okviru otrokovih zmožnosti.  S tem prispevajo tudi 

k svojemu osebnemu razvoju in razvoju sožitja v družini. Če starši diagnozo sprejmejo, lahko po tem normalno živijo naprej in so spodobni že razmišljati 

tudi o otrokovi prihodnosti ter verjamejo, da so sposobni poskrbeti za svojega otroka, kot navaja Cunningham (2016). 
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TABELA 25:  

 

 

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 25 
Kaj bi si danes, ko 

gledate na vaš 

proces soočenja z 

diagnozo, želeli, da 

bi lahko spremenili? 

Kaj bi spremenili? 

 

»Varuško bi si najela.«  

 

 

 

 

 

»Da ti strokovna oseba, pediater oz. kdor 

koli zna predstaviti stvar, kot je. Na ravni 

navadnega človeka, nestrokovno – po 

domače. Da ti razložijo na tak način, da 

razumeš.«  

 

»'Prva pomoč' v začetku, ko sem izvedela 

za diagnozo. Da bi mi kdo stal ob strani in 

mi pomagal, dal kakšne koli informacije v 

zvezi s hčerko ali kaj več povedal o 

diagnozi. Želela bi si drugačne reakcije 

pediatrov in da ti  znali takoj ustrezno 

rokovati z njo.« 

 

 

INTERPRETACIJA 

Obe intervjuvani mami sta izpostavili, da bi potrebovali več pomoči. Mama 1 bi si najela varuško, ki bi ji pomagala pri skrbi za otroka, in da bi si sama lahko 

vzela več časa zase, mama 2 pa bi potrebovala več podpore, ki je takrat ni bila deležna.  Oče 1 in mama 2 sta oba izpostavila, da bi potrebovala več informacij 

v zvezi z diagnozo, predvsem pa le-te povedane na bolj enostaven način in manj strokovno ter bolj razumljivo, kar pa kot zelo pomembno izpostavlja tudi 

Dodič (2016). Mama 2 je izpostavila še, da si želi 'ustreznejše' reakcije pediatrov ob sporočanju diagnoze. Tudi avtorji v raziskavah  večkrat navajajo, da starši 

niso zadovoljni z odzivom in reakcijami zdravnikov, najbolj pa jih moti to, da zdravniki niso videli otroka kot celoto, temveč samo njegovo diagnozo. Zdravnik 

bi moral biti ob sporočanju diagnoze odkrit, sočuten in ne bi smel navajati samo negativnih posledic o otrokovem stanju. Povedati bi moral značilnosti stanja 

na korekten način, vendar z občutkom. Strokovnjak mora znati staršem novico sporočiti na zanje razumljiv način in ne prezapleteno (Jurišič, 2009). Vse to je 

mama 2 izpostavila kot nujno potrebno in bi si želela, da bi to lahko spremenila.  
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TABELA 26:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 26 
Vas je strah za 

prihodnost vašega 

otroka in česa vas je 

najbolj strah? 

 

»Ni me strah, ker ji že sedaj pripravljam 

teren. Imamo cilje, s katerimi je hčerka 

seznanjena in jo že sedaj navajamo, da bo 

šla na svoje, v bivalno enoto. Vsem bo 

lažje, ker jo že sedaj privajamo. Se že 

veseli, da bo šla v VDC, na lep način jo 

pripravljamo. Želim si, da gremo tudi mi 

kdaj brezskrbno po svetu vedoč, da je za 

otroka poskrbljeno. Vem pa, da se bo 

znašla v življenju.«  

 

 

 

 

 

»Ne, ni me strah. Ker vem da bo vse v 

redu, ker z ženo že pripravljava hčerko na 

odraslo življenje.«  

 

»Ne več. Včasih sem doživljala strah. 

Čeprav sem po eni strani doživljala smrt 

kot uteho, a sem včasih doživljala tudi strah 

v smislu, kako bo, če bo hčerka umrla. 

Danes me ni več strah.«  

 

INTERPRETACIJA 

Cunningham (2016) navaja, da je starše v obdobju soočanja z diagnozo navadno najbolj strah, da ne bodo zmogli bremen starševstva, Dodič (2016) pa dodaja, 

da jih je lahko strah tudi zavrnitve in nesprejetosti. Starši lahko o prihodnosti svojega otroka pričnejo razmišljati šele, ko dokončno sprejmejo otrokovo 

diagnozo, kot navaja Cunningham (2016). 

Vsi intervjuvani starši razmišljajo o prihodnosti svojih hčerk, vendar nikogar od njih ni strah glede tega, kaj se bo z njihovima hčerkama zgodilo v prihodnosti. 

Starša 1 se strinjata, da hčerko že sedaj precej pripravljata na prihodnost, zato ju le-ta ne skrbi. Navajata jo na samostojno življenja in sta mnenja, da se bo 

znašla v življenju. Mamo 2 je bilo v preteklosti strah predvsem tega, da bo njena hčerka umrla, vendar je sedaj to ne skrbi več, saj se je sprijaznila, da mora s 

tem živeti.   
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TABELA 27:  

 Mama 1 Oče 1 Mama 2 

Vprašanje 27 
Kaj bi želeli 

sporočiti drugim 

staršem, ki imajo 

otroka s trisomijo 

13? 

 

»Da sprejmejo otroka. Ne se 

obremenjevati, da sprejemaš diagnozo, 

temveč otroka kot osebo; ko to sprejmeš, je 

vse drugo odveč.«  

 

 

 

 

 

 

»Naj poiščejo tiste, ki o tem kaj vejo – da 

se skušajo povezati z drugimi, saj je to 

koristno za vse. Ne pa, da igrajo svojo igro. 

Ker je tako lahko veliko lažje vsem.«   

 

»Naj ne verjamejo informacijam na spletu, 

naj se sprostijo in uživajo s svojim 

otrokom, predvsem pa naj jim dajo 

priložnost, da so taki, kot so.«  

 

INTERPRETACIJA 

Mami sta izpostavili predvsem to, da se je potrebno soočiti z diagnozo in iz tega povleči čim bolj pozitivne stvari, s tem pa uživati z otrokom in mu se ne 

obremenjevati z njegovimi omejitvami. Tudi Cunningham (2016)  poudarja, da starši, ko sprejmejo dejstvo o diagnozi, normalno zaživijo naprej in šele takrat 

lahko začnejo realno razmišljati tudi o otrokovi prihodnosti.  

 

Oče 1 svetuje, da naj se skušajo starši čim bolj povezati med sabo in deliti izkušnje, saj je to koristno za vse, kar izhaja iz potrebe staršev po čim večjem številu 

informacij kmalu po rojstvu otroka s trisomijo 13 ter želji po znanju, podkrepljenim z izkušnjami (Pestevšek, 2009; Dodič, 2016).  

Mama 2 še dodaja, da ni dobro verjeti vsem informacijam na spletu, saj so te lahko neresnične in vnašajo dodatno, nepotrebno skrb v družino ali druge 

nevšečnosti, kar poudarja tudi Dodič (2016) s tem, da starše spodbuja h kritični presoji virov, ki jih starši najdejo na spletnih straneh.  
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IV. SKLEP  
V sklopu našega magistrskega dela smo želeli ugotoviti, kakšne so izkušnje staršev ob rojstvu 

otroka s trisomijo 13. Znotraj raziskave smo se osredotočili na tri starše otrok s trisomijo 13 

(dve materi in enega očeta), ki so starši trenutno edinih dveh še živečih otrok s trisomijo 13 v 

Sloveniji. Z vsakim staršem je bil opravljen intervju.  

Vsi starši so za diagnozo svojega otroka izvedeli šele po otrokovem rojstvu, ko so bile 

opravljene določene preiskave in so diagnozo tudi potrdili. Nihče ni o diagnozi sumil že pred 

rojstvom, čeprav so kasneje pri obeh ugotovili, da bi zdravniki morali opaziti določene 

nepravilnosti v znotrajmaterničnem razvoju, ki nakazujejo na trisomijo 13. Po rojstvu so za 

diagnozo izvedeli od zdravnikov v porodnišnici. Ob rojstvu sta mama 1 in oče 1 videla, da z 

otrokom ni vse, kot bi moralo biti, vendar še nista vedela točne diagnoze. Takrat pa z odnosom 

zdravnikov nista bila zadovoljna, saj je bil njihov odnos po njunem mnenju nečloveški. 

Diagnoza jima je bila sporočena štirinajst dni po rojstvu otroka, medtem ko je mama 2 za 

diagnozo izvedela teden po hčerkinem rojstvu.  

Medtem ko sta dva starša za novico izvedela v strogo zaupnem okolju od pediatra, pa je eden 

izmed staršev za novico o diagnozi od pediatra slišal mimogrede na hodniku porodnišnice, brez 

kakršne koli zasebnosti. Dva starša sta bila z odnosom zdravnice zadovoljna, saj je bila do njiju 

korektna ter prijazna, ena mama pa poroča, da zdravnica ni pokazala nobene empatije do nje ali 

do otroka.  

Oče 1 je za novico o trisomiji 13 slišal skupaj z mamo, saj sta bila takrat skupaj pri pediatrinji, 

mama 2 pa je novico sporočila očetu, ko je prišel na obisk v porodnišnico istega dne, kot je ona 

izvedela za diagnozo. Povedala mu je dejstva o diagnozi in vse, kar je zdravnik predstavil njej. 

Mož je to sprejel s težavo in ni zmogel več poslušati. Vsi intervjuvani starši so novico o rojstvu 

otroka s trisomijo 13 sporočili le redkim osebam takoj na začetku, novico so držali bolj zase. 

Nihče izmed staršev ni skrival diagnoze pred drugimi, temveč so vsakemu, ki je o tem kaj želel 

vedeti, pojasnili. Svojci in prijatelji so bili ob sporočeni novici obupani.  

Nihče od staršev ni pred rojstvom svojega otroka s trisomijo 13 vedel ničesar o tej diagnozi, 

temveč so zanjo prvič slišali šele po rojstvu njihovega otroka. Ugotovili smo, da  so pediatri 

vsem staršem posredovali pretežno negativne informacije v zvezi z diagnozo in informacijo o 

tem, da bo otrok kmalu umrl, ob tem pa so jim bile premalo izpostavljene informacije o tem, 

kaj vse bo otrok lahko počel kljub omejitvam.  

Vsi intervjuvani starši so bili v obdobju po otrokovem rojstvu deležni zgodnje obravnave, v 

sklopu katere starši omenjajo specialne in rehabilitacijske pedagoge, pediatre in ostale  

zdravnike specialiste, ki so jim bili vedno pripravljeni pomagati. Oče 1 je izpostavil 

problematiko neenakovredno porazdeljene stopnje pomoči za vse starše, saj so nekateri deležni 

več pomoči kot drugi, ki morajo pokazati veliko več samoiniciativnosti.   

Mama 1 navaja, da je imela težke trenutke bolj zaradi nespečnosti, ne pa zaradi diagnoze same.  
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Eden izmed intervjuvanih navaja, da se z ženo nista soočala z diagnozo, temveč sta želela samo 

iti naprej, ker sta vedela, da ne moreta nič narediti, le to, da se prepustita in preprosto sprejmeta 

dejstvo o hčerkini diagnozi. Diagnozo sta sprejela sorazmerno hitro, nekateri starši pa za to 

potrebujejo veliko več časa kot drugi, odvisno pa je tudi od številnih drugih dejavnikov.  

Ugotovili smo, da so starši v začetnem obdobju najbolj pogrešali več informacij o tej tematiki, 

saj jih takrat niso dobili veliko. Pogrešali so tudi ljudi, ki bi jim ob tem stali ob strani, da bi 

lažje prebrodili to krizno obdobje.  

Ugotovili smo tudi, da so se odnosi s partnerjem/partnerko v obeh družinah okrepili, zato so se 

odnosi pri vseh intervjuvanih spremenili na bolje, saj so se bolj povezali drug z drugim. Odnosi 

z bližnjimi se po navajanju staršev niso spremenili, saj so jim le-ti vedno stali ob strani. 

Čeprav je vzorec na videz majhen, pa zajema celotno slovensko populacijo staršev otrok s 

trisomijo 13. S pomočjo pregleda literature in odgovorov staršev smo izdelali smernice, ki so 

lahko v pomoč staršem, ki se soočajo s podobno izkušnjo kot intervjuvane matere ter oče. 

Zgibanka jim bo lahko v pomoč, da bodo lažje in hitreje prišle do prvih informacij ter da bodo 

vedele, kam se lahko obrnejo po pomoč. Uporabna pa je tudi za specialne in rehabilitacijske 

pedagoge ter druge strokovne delavce, ki se v okviru zgodnje obravnave ali kasneje v 

predšolskem ali osnovnošolskem obdobju srečujejo s temi osebami. Z zgibanko želimo tudi 

opogumiti starše in jim dati upanje ter občutek, da v tem niso sami in da se lahko vedno zatečejo 

h komu po pomoč in informacije.  

Raziskava pa ima tudi nekaj omejitev in možnosti izboljšav ter možnosti za nadaljnje 

raziskovanje. Da bi rezultate še bolj podkrepili, bi bilo dobrodošlo, da bi v raziskavi sodeloval 

še mož matere 2 (oče 2), ki je žal sodelovanje odklonil. Tako bi imeli popoln vzorec za celotno 

slovensko populacijo trenutno živečih otrok s trisomijo 13. Smiselno bi bilo pridobiti podatke 

tudi o tem, kakšne pomoči in podpore so deležni starši otrok s trisomijo 13 v tujini. Priporočljiva 

bi bila tudi primerjava s slovenskimi razmerami.  
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V. SMERNICE ZA STARŠE 
S pomočjo pregleda literature ter odgovorov staršev na naša vprašanja smo oblikovali smernice 

za starše. Te jim bodo v pomoč ob rojstvu otroka s trisomijo 13, saj jim lahko olajšajo samo 

sprejemanje diagnoze, obenem pa jim dajo upanje ter jih opogumijo, nudijo pa jim tudi koristne 

nasvete in informacije ob rojstvu otroka s trisomijo 13.  

SMERNICE ZA STARŠE:  

- Rodil se Vam je otrok s trisomijo 13. Morda ste novico že sprejeli, morda ste še vedno 

v šoku. Napačnega odziva na novo situacijo ni, saj se nanjo vsak drugače odziva. Tudi 

šok je popolnoma običajen odziv na takšno situacijo. Lahko bo trajal malo časa, lahko 

pa več mesecev. Vsak potrebuje določen čas, da preide to fazo.  

 

- Morda ste za trisomijo 13 prvič slišali šele ob rojstvu Vašega otroka. Dobro je, da se o 

diagnozi čim prej informirate in  poiščete čim več informacij o njej, četudi diagnozo 

poznate. Skušajte izvedeti čim več od zdravnikov ali drugega medicinskega osebja, 

informacije pa lahko v knjigah in na spletu poiščete tudi sami. S pomočjo informacij 

boste imeli boljši vpogled v razvoj svojega otroka in mu boste lažje nudili pomoč in 

podporo, predvsem pa boste bolj mirni, saj boste vedeli, kaj lahko pričakujete. Ob 

poplavi informacij, ki jih ponuja svetovni splet, ter številnih spletnih forumih, pa je 

potrebna kritična presoja o tem, katere informacije so relevantne, katere pa ne.  

 

- Sprejetje diagnoze je dolgotrajen proces. Ni pravila, ki bi določalo, v kolikšnem času 

bo nekdo sprejel diagnozo. Vsak človek potrebuje določeno količino časa, da se 

prilagodi  novim okoliščinam, pri vsakem pa to traja različno dolgo obdobje.  

 

- Imejte realna pričakovanja do svojega otroka. Pričakujte napredek v okviru otrokovih 

zmožnosti, le-teh pa ne podcenjujte ali precenjujte. Kljub slabim napovedim pa ne 

izgubite optimizma ter upanja. Morda pa bo Vaš otrok presegel prognozo in slabše 

napovedi zdravnikov.  

 

- Ker smo ljudje narejeni tako, da se raje distanciramo od drugačnosti, se bo lahko 

zgodilo, da se bo Vas in Vašega otroka okolica izogibala, vendar je to po navadi zato, 

ker diagnoze ne poznajo. Ne bojte se spregovoriti z ljudmi o tem. Če se boste Vi do 

svojega otroka vedli kot do vseh ostalih, se bodo tudi drugi do njega enako vedli in ga 

bodo lažje sprejeli.  

 

- Morda se bo zaradi situacije kateri od Vaših bližnjih prestrašil in se bo zaradi tega od 

Vas in Vaše družine odmaknil. Morda boste ob tem občutili žalost in tega ne boste 

razumeli, vendar pa boste lahko prepričani v ljudi, ki kljub vsemu ostanejo ob Vas. Tisti 

ljudje so pravi prijatelji in nanje se lahko v vsakem trenutku zanesete.  
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- Če imate možnost, se čim prej povežite s starši, ki imajo podobne izkušnje kot Vi, saj 

so te informacije najbolj uporabne in koristne, obenem pa Vas bodo ti starši najbolj 

razumeli, zato Vam bo lažje. Pomoč lahko poiščete tudi na Zavodu 13, ki nudi pomoč 

in podporo ter informacije vsem staršem, ki se znajdejo v podobni situaciji.  

 

- Sprejmite otroka kot osebo in ne kot diagnozo!  
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1. PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

1. Bi se lahko na kratko predstavili? (spol, starost, izobrazba, poklic, število otrok …) 

2. Kdaj in na kakšen način (osebno, zaupno, v prostoru z več osebami, prijazno …) ste izvedeli 

za diagnozo trisomija 13 za svojega otroka? Pred ali po rojstvu? 

3. Kdo je bil poleg zdravnika še navzoč, ko ste izvedeli za diagnozo vašega otroka? 

4. Na kakšen način ste izvedeli za diagnozo (osebno, zaupno, v prostoru z več osebami, 

prijazno …)? Kako so vam novico sporočili strokovnjaki? Kakšen je bil njihov odnos do 

vas in vašega otroka? 

5. Kakšne so bile vaše prve reakcije, ko ste izvedeli, da ima vaš otrok trisomijo 13, in kako ste 

se ob tem počutili? 

6. Kako ste se takrat spopadali z dejstvom, da ima vaš otrok trisomijo 13? 

7. Je bil oče otroka ob sporočanju diagnoze prisoten? Na kakšen način ste sicer (mati) sporočili 

novico očetu otroka s trisomijo 13?  

8. Komu ste novico o diagnozi najprej sporočili?  Kdaj in kako ste novico sporočili svojcem 

in prijateljem? Kakšne so bile njihove prve reakcije ob tem?  

9. Kako je otroka sprejela okolica (sosedje, znanci, vzgojno-varstveni zavod…)? Ste čutili 

podporo ali nerazumevanje okolice zaradi otrokove drugačnosti? 

10. Ste se povezali tudi z drugimi starši otrok z isto diagnozo? Kdaj ste se povezali z njimi? 

11. So vam v porodnišnici ali kasneje ponudili psihološko ali kakršno koli drugo obliko 

pomoči? 

12. Ali ste imeli možnost pogovora s strokovnjakom takrat, ko ste ga potrebovali? Ste iskali še 

kakšna druga mnenja?  

13. Kaj ste o trisomiji 13 vedeli že pred seznanitvijo z diagnozo otroka in kaj ste o trisomiji 13 

izvedeli, ko vam je bila novica o diagnozi sporočena? 

14. Kje in na kakšen način ste iskali informacije o trisomiji 13? 

15. Kako ste doživljali proces soočanja z diagnozo? Kdo vam je v teh najtežjih trenutkih najbolj 

pomagal? 

16. Kaj ste najbolj pogrešali v obdobju soočanja z diagnozo? 

17. Dodič (2016) navaja različne faze, skozi katere gredo starši v procesu soočanja otroka z 

diagnozo (šok in zanikanje, jeza, pogajanje, žalost in sprejemanje stanja). Ste tudi vi šli 

skozi te faze in kako dolgo so le-te trajale? Ste se jih takrat zavedali? 
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18. Ste čutili, da ste bili v času soočenja pod stresom in  na kakšen način ste ga občutili? Ste 

pod stresom še danes? 

19. Kakšne vloge, naloge je vaš partner/ka prevzemal? Kaj bi si morda želeli, da bi prevzel/a,  

pri procesu soočanja z otrokovo diagnozo? Ali ste čutili, da ste bolj obremenjeni od 

partnerja/ke? 

20. Kako se je po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenil vaš odnos s partnerjem? Če da, kako? 

21. Ali so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 pomembno spremenili vaši odnosi s svojci, 

sorojenci ter prijatelji? 

22. Kako so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenili odnosi v družini ter odnosi z 

bližnjimi? Je sploh prišlo do kakšnih sprememb? 

23. S katerimi strokovnjaki ste se v okviru zgodnje obravnave srečali (zdravniki, specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi, logopedi, terapevti …)? Kako so vam le-ti pri tem pomagali? 

Katerih oblik pomoči ste bili deležni in katerih niste prejeli, pa ste jih pogrešali? 

24. Kakšni so vaši občutki danes? Ste zadovoljni z razvojem in napredkom vašega otroka? 

25. Kaj bi si danes, ko gledate na vaš proces soočenja z diagnozo želeli, da bi lahko spremenili? 

Kaj bi spremenili? 

26. Vas je strah za prihodnost vašega otroka in česa vas je najbolj strah? 

27. Kaj bi želeli sporočiti drugim staršem, ki imajo otroka s trisomijo 13? 
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2. PRILOGA 2: ZGIBANKA ZA STARŠE 
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3. PRILOGA 3: ODGOVORI STARŠEV 

Zaradi želje po ohranitvi avtentičnosti in »živosti« odgovorov staršev nismo lektorirali.  

A) MAMA 1 

1. Bi se lahko na kratko predstavili? (spol, starost, izobrazba, poklic, število otrok …) 

Stara sem 42 let, mati 2 otrok. Sin je star 10 let, hčerka z delno  trisomijo 13 pa 13. Zaposlena 

sem v VDC Sožitje Ptuj. Hčerka plava, jaha, se ukvarja s pohodništvom. Obiskuje posebni 

program, tretja skupina. Njeno močno področje je glasba, branje, pisanje. Rada bere. Igra bobne 

v Orffovem bandu, pleše folkloro, dobra je v jogi. Ima dober spomin. Zelo je čustvena in nežna.  

2. Kdaj in na kakšen način (osebno, zaupno, v prostoru z več osebami, prijazno …) ste 

izvedeli za diagnozo trisomija 13 za svojega otroka? Pred ali po rojstvu? Kako so vam 

novico sporočili strokovnjaki? Kakšen je bil njihov odnos do vas in vašega otroka? 

Za diagnozo sem izvedela, ko je bila hčerka stara 14 dni. Za diagnozo sem izvedela v ordinaciji 

pediatrinje v zaupnem okolju. Odnos je bil tako do nje kot do otroka korekten. 

Grozna izkušnja je bila, ko sem hčerko rodila v porodnišnici v Slovenj Gradcu, ko še niso 

vedeli, kakšna je diagnoza. Grozno je bilo, ko je prišel pediater in s takim hladnim tonom rekel: 

»Kot vidite, z vašim otrokom ni vse v redu, kriči kot mačka, kot ste opazili, ima dodatne prste, 

sicer boste pa vse izvedeli, ko jo bomo pregledali.« 

Potem sva bili premeščeni na neonatalni oddelek v Ljubljano in sva bili tam 14 dni, kjer so 

delali preiskave. Potem so postavili diagnozo na podlagi krvi. 

3. Ali ste bili med nosečnostjo deležni kakršnih koli preiskav, ki bi lahko nakazovale na 

trisomijo 13? Je bilo o tem kaj suma pred rojstvom? 

Da, na nuhalni svetlini sem bila, kjer se vidi malformacija 13. kromosoma, vendar 

ginekologinja na to ni polagala pozornosti. Nobenega suma ni omenila, niti na vseh nadaljnjih 

ultrazvokih (čeprav je recimo čudno, da ni videla izrastkov prstov na obeh mezincih). 

4. Kdo je bil poleg zdravnika še navzoč, ko ste izvedeli za diagnozo vašega otroka? 

 Ob sporočanju diagnoze sta bila prisotna samo pediatrinja in moj mož. 

5. Kakšne so bile vaše prve reakcije, ko ste izvedeli, da ima vaš otrok trisomijo 13, in 

kako ste se ob tem počutili? 

Zdaj bi zelo rada rekla tako kot ostale mame: »Joj, šok je bil, zakaj ravno jaz ...«, ampak ne, 

tega ni bilo. Enostavno sem takoj sprejela dejstvo in pogovor z otrokom. Takrat se mogoče 

nisem zavedala, da sem čustveno doživela šok in se  mi je zdelo, da sem dobro 'vozila' skozi 

življenje, se pa mi recimo zdaj pozna, ker imam izpade spominov za določene dogodke v 

preteklosti. Npr. ko se pogovarjamo, kaj se je nekoč zgodilo, imam luknje v spominu. Se mi zdi 
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da je to bila neka blokada v telesu, da sem lažje 'preživela'. Nisem se pa zlomila in nikoli v 

življenju se nisem vprašala, zakaj se je to zgodilo ravno meni.  

6. Kako ste se takrat spopadali z dejstvom, da ima vaš otrok trisomijo 13? 

Pogovorila sem se z možem, da naju lahko s hčerko čiste vesti zapusti, da ne bo nobene zamere. 

Prioriteta mi je bila takrat moja hči – da bi bila z otrokom. Ne samo zaradi diagnoze. Takrat sva 

midve s hčerko sklenili nekakšen pakt, ko je bila hčerka stara 14 dni in je dobila diagnozo. 

Dejansko sem takrat šla k njej, ko je neprestano jokala, že od kar se je rodila in sem imela že 

vsega dovolj, zato sem jo vzela v naročje in ji rekla, naj se neha jokat, ker se morava nekaj 

pogovoriti. In takrat je hčerka nehala jokati. Prosila sem jo, naj me pogleda v oči, ker jaz do 

takrat še nisem videla njenih oči, ker jih je imela neprestano zaprte. Pogledala me je in takrat je 

bil to zame šok, ker sem prvič videla njene oči, ki so bile bele. Zato sva midve tak tandem, ker 

vedno sva posebni, to naju veže. Takrat sem ji povedala, da če bo ona dala vse od sebe, bom 

tudi jaz dala vse od sebe in še več.  

Kako sem sprejela dejstvo? Da sem takoj sprejela otroka takega, kot je. Samo to! 

7. Je bil oče otroka ob sporočanju diagnoze prisoten? Na kakšen način ste sicer (mati) 

sporočili novico očetu otroka s trisomijo 13?  

Oče je bil prisoten.  

8. Komu ste novico o diagnozi najprej sporočili?  Kdaj in kako ste novico sporočili 

svojcem in prijateljem? Kakšne so bile njihove prve reakcije ob tem?  

Mislim, da sem najprej povedala svojemu bratu. Novice nismo sporočili. Povedali smo dejstva. 

Bolj nas je skrbelo in zaznamovalo to, da je hčerka slepa. Sicer pa nismo delali pretiranega 

hrupa okrog otroka. Nismo se skrivali in se zaprli, posledično so se vsi ostali do nas tako 

obnašali. Mi nismo zgubili nobene vezi z nobenim od prej. Vsi so vedeli za diagnozo, verjetno 

so bile tudi kakšne govorice.  

9. Kako je otroka sprejela okolica (sosedje, znanci, vzgojno-varstveni zavod …)? Ste 

čutili podporo ali nerazumevanje okolice zaradi otrokove drugačnosti? 

Imeli smo sosede, ki še niso imeli stikov s posebnim otrokom, zato so velikokrat naredili kakšen 

poseben pogled v voziček, ker se je hčerki videlo, da je drugačna. Seveda mi ni bilo vseeno, da 

tvojega otroka kdo tako gleda, ampak jaz sem bila mirna. Vsakemu sem dala priložnost, tudi 

tistim, ki česa takega še niso videli. Nikoli jim nisem nič rekla v smislu ''kaj zdaj gledaš?'', 

ampak sem jim rekla: »Poglejte«. Vedela sem, da gledajo iz gole radovednosti, kako izgleda 

drugačen dojenček, ampak sem jim dala možnost, ker jaz verjamem, da je to zanimivo, da je to 

atrakcija, ker tega ni. S tem sem jim dala možnost, da so se odprli in nismo imeli nikoli 

nobenega problema. Razen enkrat, ko sva bili s hčerko na igralih in sta bili tam še dve deklici, 

ki sta rekli: »Pojdiva, da se ne bova nalezli«. Ampak to so otroci, jaz tega nisem zamerila. 

Zamerila bi pa odraslemu. to je bila edinkrat, da sem opazila, da je okolica ne sprejema. Mogoče 

je to zato, ker mi ne delamo iz tega nekega pompa. Meni se zdi nenormalno,  da je ne bi 
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pogledali ljudje. Ker je ona vedno v muvingu. Če ne drugega, je glasna. Tega, da jo kdo pogleda, 

ne jemljem kot slabo.  

10. Ste se povezali tudi z drugimi starši otrok z isto diagnozo? Kdaj ste se povezali z njimi? 

S starši drugih otrok sem se povezala pozno. Ko sem jaz rodila, ni bilo v Sloveniji nobenega 

drugega primera s trisomijo 13, zato se tudi nisem mogla povezati s starši. Nisem imela 

možnosti. Potem pa, ko se je čez nekaj let rodila še ena deklica s trisomijo 13 in ko je ta 

dopolnila nekje 2 leti, smo šli prvič k njim domov. Obe dve sva vedeli ena za drugo zaradi 

govoric. Potem sva se našli na facebooku.  

11. So vam v porodnišnici ali kasneje ponudili psihološko ali kakršno koli drugo obliko 

pomoči? 

Ponujali so mi zdravila, druge oblike pomoči pa nisem bila deležna.  

12. Ali ste imeli možnost pogovora s strokovnjakom takrat, ko ste ga potrebovali? Ste 

iskali še kakšna druga mnenja?  

Najina hčerka je imela vedno na voljo vse zdravnike, ki jih je potrebovala. Sicer pa nismo šli 

po nobena druga mnenja.  

13. Kaj ste o trisomiji 13 vedeli že pred seznanitvijo z diagnozo otroka in kaj ste o trisomiji 

13 izvedeli, ko vam je bila novica o diagnozi sporočena? 

Doktorica je povedala, da so dobili izvide iz inštituta in da ima hčerka trisomijo 13. Takrat sem 

za to diagnozo prvič slišala. Ampak je rekla, da so napovedi zelo slabe, da ni s tem sindromom 

živečih, da ne pozna nikogar in da ti otroci do 2 mesecev umrejo, zato jih ni. Bila je sočutna, 

strokovna in korektna. Ni jokala, ni naju je »odpikala«. Povedala je dejstva, ampak še vedno 

sočutno.  Takrat se mi je čudno zdelo, da kako bo hčerka umrla, če kriči ves čas. Veš, kakšna 

pljuča potrebuješ za to. Padla sem v en drug svet. Dobiš neko zaščito, sprejmeš dejstva. Vedno, 

ko sva s hčerko na kliniki, se greva pokazat zdravnici, ki pravi, da je moja hči pravi čudež.  

14. Kje in na kakšen način ste iskali informacije o trisomiji 13? 

Na internetu. Od zdravnikov nisem veliko izvedela, ker oni o tem niso vedeli veliko. Povedali 

so mi nekaj značilnosti, npr. da so značilne težke poškodbe možganov, gluhota, slepota, .. to, 

kar piše po šolsko v knjigah, to, kar sem si sama lahko prebrala na eni knjigi na eni strani. 

Ostalega pa niso vedeli. 

15. Kako ste doživljali proces soočanja z diagnozo? Kdo vam je v teh najtežjih trenutkih 

najbolj pomagal? 

Težke trenutke sem imela predvsem zaradi ne-spanja. Takrat mi nihče ni stal ob strani.  

16. Kaj ste najbolj pogrešali v obdobju soočanja z diagnozo? 

Želela sem si več informacij. Ampak če sedaj pogledam nazaj, je mogoče bolje, da jih nisem 

imela. Posebno v prvem letu pa sem si želela več informacij.  
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17. Dodič (2016) navaja različne faze, skozi katere gredo starši v procesu soočanja otroka 

z diagnozo (šok in zanikanje, jeza, pogajanje, žalost in sprejemanje stanja). Ste tudi vi 

šli skozi te faze in kako dolgo so le-te trajale? Ste se jih takrat zavedali? 

Ne zaradi hčerke. Sem pa šla čez te faze, ko sem npr. bila zelo utrujena in sem imela 

pomanjkanje spanja. Ko mi nihče ni pomagal, nikogar ni bilo. Jeza, ko nobenega ni bilo, žalost, 

ker sem bila sama.  

18. Ste čutili, da ste bili v času soočenja pod stresom in  na kakšen način ste ga občutili? 

Ste pod stresom še danes? 

Verjetno sem bila, kaj pa vem. Najbrž sem bila, a tega nisem jemala kot stres. 

19. Kakšne vloge, naloge je vaš partner/ka prevzemal? Kaj bi si morda želeli, da bi 

prevzel/a,  pri procesu soočanja z otrokovo diagnozo? Ali ste čutili, da ste bolj 

obremenjeni od partnerja/ke? 

Jaz bom rekla, da sem vse opravila jaz. On se je vključeval s podporo, ker mi je vedno stal ob 

strani. Vedno sem imela psihično podporo, vedno je bil ponosen name, ker sem zmogla in še 

zmorem. Verjetno je slišati nesramno, ampak takrat je vedno delal, ker je vozil kamion. Lepo 

poskrbi zanju, a konkretno zanju ni skrbel, sem bila sama. Želela bi si, da bi bil z otroki, da bi 

mi pomagal, pa ne zaradi diagnoze, ampak na sploh.   

20. Kako se je po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenil vaš odnos s partnerjem? Če da, 

kako? 

Nikakor na slabše. Mogoče je takrat, kot sem prej omenila, da mu dam prosto pot in da 

razumem, da ne more vsak živet z motnjo v razvoju, da pa mora tudi on razumeti mene, da bom 

zdaj jaz več let živela za hčerko in da bo on moj partner, ampak verjetno ne bo  na prvem mestu, 

ker želimo nekaj iz otroka narediti, se mu moram posvetiti. On se je pozitivno spremenil, 

drugače je začel dojemati svet.  

21. Ali so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 pomembno spremenili vaši odnosi s svojci, 

sorojenci ter prijatelji? 

Odnosi se niso spremenili.  

22. Kako so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenili odnosi v družini ter odnosi z 

bližnjimi? Je sploh prišlo do kakšnih sprememb? 

Odnosi se niso spremenili.  

23. S katerimi strokovnjaki ste se v okviru zgodnje obravnave srečali (zdravniki, 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, logopedi, terapevti …)? Kako so vam le-ti 

pri tem pomagali? Katerih oblik pomoči ste bili deležni in katerih niste prejeli, pa ste 

jih pogrešali? 

Fizioterapija, logoped, tiflopedagog, specialni pedagog, kardiolog, očesna klinika, ORL, 

lepotna kirurgija zaradi čeljusti, ortoped, pediater, bioenergetik. 
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V bistvu bi lahko izkoristili še več možnosti, pa jih nismo. Pri nas je bilo ravno obratno. Naj bi 

šla k pedopsihiatru, psihologu, ampak se mi je zdelo nesmiselno in nisem šla. Lahko bi šla tudi 

na pregled za avtizem, ker je imela avtistične znake. Vendar se mi ni zdelo smiselno,  da jo 

povsod vlačim, ker sem jo tako ali tako že povsod peljala, pa čeprav ji je pripadalo.  

24. Kakšni so vaši občutki danes? Ste zadovoljni z razvojem in napredkom vašega otroka? 

Jaz živim, sem zadovoljna. Toliko let nisem bila mama npr. v parku kot druge mame, ko se 

vedejo in klepetajo med sabo. Jaz sem hodila tudi v park, ampak sem bila ves čas s hčerko, ker 

ni videla. Vendar smo prišli do te točke, ko lahko gremo v park in se hčerka sama igra in jaz se 

lahko usedem. Ona se igra in nihče ne more verjeti, da ona ne vidi. Mi smo več kot zadovoljni. 

Sedaj res lahko živimo, zadnja let se ta trud, ki smo ga vlagali, se sedaj vidi. Bilo je vredno 

vsega truda in še enkrat bi dala to čez.  

25. Kaj bi si danes, ko gledate na vaš proces soočenja z diagnozo želeli, da bi lahko 

spremenili? Kaj bi spremenili? 

Varuško bi si najela.  

26. Vas je strah za prihodnost vašega otroka in česa vas je najbolj strah? 

Ni me strah, ker ji že sedaj pripravljam teren. Imamo cilje, s katerimi je hčerka seznanjena in 

jo že sedaj navajamo, da bo šla na svoje, v bivalno enoto. Vsem bo lažje, ker jo že sedaj 

privajamo. Se že veseli, da bo šla v VDC, na lep način jo pripravljamo. Želim si, da gremo tudi 

mi kdaj brezskrbno po svetu vedoč, da je za otroka poskrbljeno. Vem pa, da se bo znašla v 

življenju.  

27. Kaj bi želeli sporočiti drugim staršem, ki imajo otroka s trisomijo 13? 

Da sprejmejo otroka. Ne se obremenjevat, da sprejemaš diagnozo, temveč otroka kot osebo, ko 

to sprejmeš, je vse drugo odveč.  
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B) OČE 1 

1. Bi se lahko na kratko predstavili? (spol, starost, izobrazba, poklic, število otrok …) 

Star sem 44 let, po izobrazbi orodjar, po poklicu trenutno viličarist in oče 2 otrok.  

2. Kdaj in na kakšen način (osebno, zaupno, v prostoru z več osebami, prijazno …) ste 

izvedeli za diagnozo trisomija 13 za svojega otroka? Pred ali po rojstvu? Kako so 

vam novico sporočili strokovnjaki? Kakšen je bil njihov odnos do vas in vašega 

otroka? 

Za sum na diagnozo smo izvedeli ob rojstvu, ko smo hčerko videli, ker je bila drugačna od 

'normalnih' otrok. Veliko je jokala, imela je več prstkov na roki ipd. Za diagnozo smo izvedeli  

5, 6 dni po rojstvu. 

Za diagnozo sva izvedela v ordinaciji zdravnice, kjer ni bilo nikogar drugega in smo lahko imeli 

zasebnost. Njen odnos je bil ustrezen, do naju je bila prijazna. 

V Ljubljani je bilo to zelo profesionalno izpeljano, v Slovenj Gradcu, kjer se je rodila, pa niti 

približno ne. Tam je bilo samo rečeno od pediatra, da z otrokom nekaj ni v redu. Brez kakršnega 

koli človeškega odziva. Tako nečloveško je bilo vse skupaj.  

4. Ali ste bili med nosečnostjo deležni kakršnih koli preiskav, ki bi lahko nakazovale na 

trisomijo 13? Je bilo o tem kaj suma pred rojstvom? 

Žena je opravila test nuhalne svetline, vendar ni pokazal ničesar oz. nihče ni omenil, da bi bilo 

karkoli narobe. 

5. Kdo je bil poleg zdravnika še navzoč, ko ste izvedeli za diagnozo vašega otroka? 

Več zdravniškega osebja je bilo prisotnega, ko so delali preiskave in preiskovali, kaj je narobe. 

Tudi za njih je bilo vse to novo, ker takih primerov ni veliko. Za diagnozo pa sva z ženo 

izvedela, ko sva bila sama z zdravnikom.  

6. Kakšne so bile vaše prve reakcije, ko ste izvedeli, da ima vaš otrok trisomijo 13, in 

kako ste se ob tem počutili? 

Ni bilo neke posebne reakcije. Sprejeli smo in šli naprej. Oba z ženo sva taka. Šok je bil, 

normalno, ni pa bilo neke pretirane reakcije.  

7. Kako ste se takrat spopadali z dejstvom, da ima vaš otrok trisomijo 13? 

Z ženo sva stopila skupaj in si stala eden drugemu ob strani. Nisva se pretirano ukvarjala s tem, 

da ima hčerka trisomijo 13, temveč sta dejstvo sprejela in šla naprej. Želeli smo ji omogočiti 

lepo življenje in hoteli zato o diagnozi pridobiti čim več informacij, a tega takrat ni bilo.  

8. Je bil oče otroka ob sporočanju diagnoze prisoten? Na kakšen način ste sicer (mati) 

sporočili novico očetu otroka s trisomijo 13?  
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Bil sem prisoten.  

9. Komu ste novico o diagnozi najprej sporočili?  Kdaj in kako ste novico sporočili 

svojcem in prijateljem? Kakšne so bile njihove prve reakcije ob tem?  

Ne spomnim se, komu točno, mislim, da svaku. Ne vem, če sva to sploh tako razglašala. Čakala 

sva, da se vse skupaj malo pomiri. Vedeli so vsi, da je nekaj narobe, že iz Slovenj Gradca.  

Za reakcijo ne vem, ker jim nisva uradno sama povedala, temveč so izvedeli od drugih.  

10. Kako je otroka sprejela okolica (sosedje, znanci, vzgojno-varstveni zavod …)? Ste 

čutili podporo ali nerazumevanje okolice zaradi otrokove drugačnosti? 

Odvisno je od tega, kako ti to predstaviš – tako oni vzamejo. Nikoli nisva imela črnega pogleda 

na to, še zdaj ni nič v zvezi z njo skrivnost. Kdor je želel kaj izvedeti o njej, je izvedel. Ni bilo 

nasprotovanj. Vsi so jo lepo sprejeli.  

11. Ste se povezali tudi z drugimi starši otrok z isto diagnozo? Kdaj ste se povezali z 

njimi? 

Preko interneta smo se povezali. Izveš, da je teh otrok zelo malo živečih, zato nimaš veliko 

ljudi, s katerimi bi se povezal in izmenjal informacije. Najbližje so nama bili starši z otrokom s 

trisomijo 13 na Madžarskem. Kasneje smo se povezali z družino, ki se ji je rodila hčerka s 

trisomijo 13 v Sloveniji. Sicer ni bilo posebnega interesa z druge strani, ampak smo se povezali.  

12. So vam v porodnišnici ali kasneje ponudili psihološko ali kakršno koli drugo obliko 

pomoči? 

Ja, to pa so ponudili. Moji ženi predvsem medikamentozno. Jaz te sicer nisem prejel, ker niti 

nisva delovala z ženo tako, kot da bi potrebovala pomoč. Ponudili so jo bolj preventivno, ker 

imajo to v navadi.  Niso imeli veliko informacij o tem primeru.  

13. Ali ste imeli možnost pogovora s strokovnjakom takrat, ko ste ga potrebovali? Ste 

iskali še kakšna druga mnenja?  

V Ljubljani sva vedno imela možnost. V porodnišnici in na neonatalnem oddelku je bilo zelo 

strokovno osebje, ki je bilo vedno na voljo. Vse so razložili - strokovno, a preprosto. Narisali 

so nam celo kromosome in preprosto povedali vse o diagnozi, kar so vedeli, kako naj bi vse 

skupaj izgledalo. Potem kasneje sva pa midva njih učila, ko sva bila o tem že bolj poučena in 

sva se bolj pozanimala. Drugih mnenj nisva iskala.  

14. Kaj ste o trisomiji 13 vedeli že pred seznanitvijo z diagnozo otroka in kaj ste o 

trisomiji 13 izvedeli, ko vam je bila novica o diagnozi sporočena? 

Prej o tem nisva vedela nič. Prvič sva za diagnozo slišala, ko so nama povedala, da ima najina 

hčerka to diagnozo. O tem sva takrat izvedela: da je življenjska doba za te otroke približno 6 

mesecev in vse slabosti o tej diagnozi. Da ne bo jedla itd. itd.…Ampak najina hčerka je bila v 

vsem čisto nasprotna.   
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15. Kje in na kakšen način ste iskali informacije o trisomiji 13? 

Na internetu večinoma,  kar se je dalo dobiti. Sicer pa o tem ni bilo veliko informacij.  

  

16. Kako ste doživljali proces soočanja z diagnozo? Kdo vam je v teh najtežjih trenutkih 

najbolj pomagal? 

Drug drugemu sva si stala ob strani z ženo. Nisva se nekaj soočala, ampak sva imela bolj to v 

glavi, da greva naprej, ker ni druge. Ni bilo vprašanje, ali bi ali ne bi. Ni bilo druge poti. 

Moramo! Preprosto sva sprejela dejstvo. 

17. Kaj ste najbolj pogrešali v obdobju soočanja z diagnozo? 

Več informacij nasploh. Da veš, pri čem si, kaj lahko pričakuješ.  

18. Dodič (2016) navaja različne faze, skozi katere gredo starši v procesu soočanja 

otroka z diagnozo (šok in zanikanje, jeza, pogajanje, žalost in sprejemanje stanja). 

Ste tudi vi šli skozi te faze in kako dolgo so le-te trajale? Ste se jih takrat zavedali? 

Nismo šli skozi te faze. Mogoče sva zaradi tega z ženo drugačna, ker na to drugače gledava. 

Nisva razmišljala o tem, sva samo gledala naprej. 

19. Ste čutili, da ste bili v času soočenja pod stresom in  na kakšen način ste ga občutili? 

Ste pod stresom še danes? 

V času soočenja se ne spomnim, ne vem, če sem bil. Stres je bil neprestano, predvsem 

podzavestno. Težko je opisati tistih nekaj dni za nazaj. To vsak po svoje doživlja. 

20. Kakšne vloge, naloge je vaš partner/ka prevzemal? Kaj bi si morda želeli, da bi 

prevzel/a,  pri procesu soočanja z otrokovo diagnozo? Ali ste čutili, da ste bolj 

obremenjeni od partnerja/ke? 

Žena  je 110% prevzela oskrbo za hčerko. Jaz sem pomagal glede hčerke in vsega ostalega, 

predvsem kar se tiče gospodinjstva. Žena je bila veliko bolj obremenjena. Jaz sem delal čez cel 

teden, me ni bilo doma. Samo čez vikende. Narava službe je bila taka, tako da sem bil čez teden 

odsoten.   

21. Ali  se je po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenil vaš odnos s partnerjem? Če da, 

kako? 

Ja, se je spremenil. Že prej sva bila sicer zelo povezala, a sva potem postala še bolj, naju je to 

še bolj povezalo.  

22. Ali so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 pomembno spremenili vaši odnosi s svojci, 

sorojenci ter prijatelji? 
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Ja, v takem primeru vidiš, kdo ti je prijatelj – kdo ti stoji ob strani in kdo se umakne. To je 

normalno. Eni so se umikali, ker jih je bilo mogoče strah, kaj bo, so pa bili tudi prijatelji, ki so 

nama bili 24 ur na razpolago.  

23. Kako so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenili odnosi v družini ter odnosi z 

bližnjimi? Je sploh prišlo do kakšnih sprememb? 

Ni prišlo do večjih sprememb. Stali so nama ob strani in nama pomagali, ko sva in ko še 

potrebujeva pomoč. 

24. S katerimi strokovnjaki ste se v okviru zgodnje obravnave srečali (zdravniki, 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, logopedi, terapevti …)? Kako so vam le-

ti pri tem pomagali? Katerih oblik pomoči ste bili deležni in katerih niste prejeli, pa 

ste jih pogrešali? 

Vsi so nama pomagali. Za vse, kar smo potrebovali. To je imela sicer žena čez. Za vse se je ona 

pripravila in se dogovarjala…za vsako debato s specialisti. Vsakemu specialistu je pokazala, da 

veliko ve o tem. So se nas včasih malo ustrašili, ker je bila žena o tej temi kasneje precej 

poučena. So videli, da ne morejo biti 'pametni'. So pa nama dali koristne nasvete in smo jih 

upoštevali.  

Npr. Fizioterapija – 3, 4 leta sva plačevala dodatno in se vozila v Ljubljano iz Slovenj Gradca,  

da smo hčerko spravili v red. Take stvari sva pogrešala. Tu je veliko odvisno tudi od tega, kje 

živiš in koliko se sam angažiraš. 

25. Kakšni so vaši občutki danes? Ste zadovoljni z razvojem in napredkom vašega 

otroka? 

Zelo sem zadovoljen.  Še preveč včasih. Veliko sva uspela doseči s hčerko. 

 

26. Kaj bi si danes, ko gledate na vaš proces soočenja z diagnozo želeli, da bi lahko 

spremenili? Kaj bi spremenili? 

Da ti strokovna oseba, pediater oz. kdorkoli,  zna predstaviti stvar, kot je. Na ravni navadnega 

človeka, nestrokovno – po domače. Da ti razložijo na tak način, da razumeš.  

27. Vas je strah za prihodnost vašega otroka in česa vas je najbolj strah? 

Ne, ni me strah. Ker vem da bo vse v redu, ker z ženo že pripravljava hčerko na odraslo 

življenje.  

 

28. Kaj bi želeli sporočiti drugim staršem, ki imajo otroka s trisomijo 13? 

Naj poiščejo tiste, ki o tem kaj vejo – da se skušajo povezati z drugimi, saj je to koristno za vse. 

Ne pa, da igrajo svojo igro. Ker je tako lahko veliko lažje vsem.   
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C) MAMA 2 

1. Bi se lahko na kratko predstavili? (spol, starost, izobrazba, poklic, število otrok …) 

Mama 8 let in pol stare deklice v trisomijo 13, stara sem 41 let, diplomirana fizioterapevtka. Ne 

opravljam te službe, temveč imam dodatek ob izgubi dohodka. Imam 3 otroke. Poleg hčerke s 

trisomijo 13 še 12 letno hčerko in 7 letnega sina.  

Hčerka s trisomijo 13 je manjša je od svojih vrstnikov, skoraj v popolnosti je slepa, ne more 

sedeti.  

2. Kdaj in na kakšen način (osebno, zaupno, v prostoru z več osebami, prijazno …) ste 

izvedeli za diagnozo trisomija 13 za svojega otroka? Pred ali po rojstvu? Kako so 

vam novico sporočili strokovnjaki? Kakšen je bil njihov odnos do vas in vašega 

otroka? 

Že takoj po rojstvu hčerke sem se spraševala, zakaj je tako shirana, drugačena. Nekaj ni bilo v 

redu z njo. Kazalo je, da je z njo nekaj narobe. Upala sem, da ni nič hujšega. Za diagnozo sem 

izvedela en teden po rojstvu,  ko so naredili krvne preiskave. Novico o diagnozi mi je sporočila 

pediatrinja in mi na kratko razložila, za kaj se gre. Podano mi je bilo mimogrede na hodniku 

intenzivne nege neonatalnega oddelka v Ljubljani, brez kakršnekoli zasebnosti. Sporočili so jo 

brez empatije do mene ali otroka. Tudi Zdravniki mariborske bolnišnice so bili  zmedeni. 

Nenehno so ponavljali, da bo moja hčerka umrla. To sem poslušala ves čas. 

3. Ali ste bili med nosečnostjo deležni kakršnih koli preiskav, ki bi lahko nakazovale na 

trisomijo 13? Je bilo o tem kaj suma pred rojstvom? 

Sem. Nuhalno svetlino. Nič drugega. Rezultat nuhalne naj ne bi kazal česarkoli posebnega. 

Ampak, ko je ginekolog šel izvid gledat naknadno, je neuradno rekel, da je bil srčni utrip 

neprimeren, kar bi mu moralo kazati na spremembe, vendar niso takrat nič rekli.  Tako da pred 

rojstvom nisem ničesar sumila, da je karkoli narobe. 

4. Kdo je bil poleg zdravnika še navzoč, ko ste izvedeli za diagnozo vašega otroka? 

Samo zdravnica. Moža ni bilo zraven. 

 

5. Kakšne so bile vaše prve reakcije, ko ste izvedeli, da ima vaš otrok trisomijo 13, in 

kako ste se ob tem počutili? 

Bila sem v popolnem šoku. Zdelo se mi je, da to ni več moje življenje. Da se to ne dogaja meni. 

Vedno znova sem se spomnila na celo grozljivo situacijo in se znova soočiti z njo.  

Spomnim se, da mi je bilo grozljivo, ko sem izvedela, da bo hčerka zelo prizadeta in mi je bilo 

grozno, ko sem izvedela, da naj bi hitro umrla. Spraševala sem se tudi, kaj sva naredila z možem 

narobe, da se je to zgodilo prav nama, ob vsem tem pa sva bila tudi negotova, saj nisva vedela, 

kaj naju čaka, niti na to nisva bila pripravljena«. 
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Nisem vedela, kako z deklico ravnati. Z otrokom sem želela domov, ji želela podariti kvalitetno 

življenje, četudi zelo kratko. Odločila sem se, da bomo skupaj kvalitetno preživeli čas, ki nam 

je namenjen. 

6. Kako ste se takrat spopadali z dejstvom, da ima vaš otrok trisomijo 13? 

Počutila sem se popolnoma samo, nisem vedela, kako ravnati z deklico, kako ji pomagati. 

Odločila sem se, da bom ostala močna, da ne bom obupala. Pokonci me je držalo to, da sem 

vedela, da se bo hčerka hitro poslovila od življenja in da bo za vse skupaj lažje.  

Razmišljala sem o tem, da naj deklica umre, če se je tako odločila. Nič ni bilo odvisno od mene. 

Dala sem jo tudi krstiti in dobila s tem tolažbo, ostalo pa sem prepustila njej. 

Najbolj mi je pomagalo zavedanje o dejstvu, da bo hčerka hitro umrla. Da bo morala ona zdržati 

samo še nekaj časa in se ji potem s tem ne bo potrebno več soočati, smrt mi je bila v bistvu v 

uteho. Dobro se mi je zdelo, da nima npr. Downovega sindroma, saj bi se morala potem s tem 

celo življenje spopadati, tako pa me je tolažilo dejstvo, da bo vsega hitro konec«. 

7. Je bil oče otroka ob sporočanju diagnoze prisoten? Na kakšen način ste sicer (mati) 

sporočili novico očetu otroka s trisomijo 13?  

Oče pri sporočanju diagnoze ni bil prisoten. Popoldan, ko je prišel na obisk, sem mu povedala. 

Grozno je sprejel, me je kar prekinil in mi rekel, da ne želi in ne more več poslušati, kaj vse to 

pomeni. Oba sva bila nemočna in sva doživljala občutke krivde, se spraševala, kaj sva naredila 

narobe ter kako pomagati otroku. Najhuje pa je, ker ne moreš ničesar storiti.  

8. Komu ste novico o diagnozi najprej sporočili?  Kdaj in kako ste novico sporočili 

svojcem in prijateljem? Kakšne so bile njihove prve reakcije ob tem?  

Zdelo se mi je pomembno, da o tem čim manj ljudi ve, ker so me potem gnjavili in sem se 

morala ukvarjati  z njihovo bolečino po nepotrebnem, namesto da bi se ukvarjala s sabo in 

svojim otrokom. Redki so mi bili v pomoč, ostali pa bolj v breme. Družina je bila obupana. 

9. Kako je otroka sprejela okolica (sosedje, znanci, vzgojno-varstveni zavod …)? Ste 

čutili podporo ali nerazumevanje okolice zaradi otrokove drugačnosti? 

Bolj sem občutila strah z njihove strani. Niso vedeli, kako reagirati, kaj reči. Vse to se je počasi 

spreminjalo z mojim sprejemanjem hčerke. Postala sem bolj 'skulirana' in potem so to tudi oni 

drugače sprejemali. Hčerko sem hitro sprejela in ljudem začela razlagati, kaj je z njo in kaj je 

trisomija 13. 

10. Ste se povezali tudi z drugimi starši otrok z isto diagnozo? Kdaj ste se povezali z 

njimi? 

Spraševala sem v zdravstvenem domu, pa niso dali nobenega kontakta, niti niso vedeli, na koga 

bi se lahko obrnila. Jaz sem potem stopila v akcijo in izdala zloženko, ki bo v pomoč staršem, 

ki se soočajo z enakimi težavami. O tem sem obvestila tudi zdravstveni dom, kako bi morali 

posredovati od tem. Dobro bi bilo, da bi oni poklicali starše otrok z isto diagnozo in da bi jim 
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posredovali telefonsko številko staršev, ki iščejo pomoč ob soočanju, potem pa bi se ta družina 

sama odločila, ali kontaktira novo družino ali ne.  

11. So vam v porodnišnici ali kasneje ponudili psihološko ali kakršno koli drugo obliko 

pomoči? 

Niso mi je nudili, bi jo pa zelo potrebovala. Ko je imela hčerka 14 dni, smo bili premeščeni na 

intenzivno pediatrijo v Ljubljano. Šele takrat so me prvič vprašali, kako se počutim in če kaj 

potrebujem. Tam so že imeli izkušnje z otroki s trisomijami in so mi dali veliko koristnih 

nasvetov, naučili so me rokovanja. To sem takrat potrebovala. Predvsem ta občutek, da v tem 

nisem sama. Do takrat pa tega nisem dobila. 

12. Ali ste imeli možnost pogovora s strokovnjakom takrat, ko ste ga potrebovali? Ste 

iskali še kakšna druga mnenja?  

Takrat sem komaj čakala, da pridem domov. Sama sem si morala pomagati. Prišla sem do 

psihologinje, druge pomoči pa nisem bila deležna.  Po druga mnenja nisem šla. 

13. Kaj ste o trisomiji 13 vedeli že pred seznanitvijo z diagnozo otroka in kaj ste o 

trisomiji 13 izvedeli, ko vam je bila novica o diagnozi sporočena? 

O diagnozi nisem prej vedela čisto nič, niti se ne spomnim, da bi jo kdaj omenjali.  

Potem pa sem informacije iskala na spletu, v glavnem je šlo za negativne zgodbe staršev in 

negativne informacije. Največ sem si pomagala s stranjo »Living with trisomy«, ki je 

namenjena tudi strokovni javnosti, tam pa so bile predstavljene realne  zgodbe otrok, med njimi 

tudi pozitivne, ki jih sicer ni bilo veliko drugod. Sicer pa sem na spletu našla bolj negativne 

zgodbe in nič kaj spodbudne informacije.   

14. Kje in na kakšen način ste iskali informacije o trisomiji 13? 

Informacije sem iskala samo na spletu.   

15. Kako ste doživljali proces soočanja z diagnozo? Kdo vam je v teh najtežjih trenutkih 

najbolj pomagal? 

Pomagala mi je psihologinja.  

16. Kaj ste najbolj pogrešali v obdobju soočanja z diagnozo? 

Pogrešala sem pomoč takoj na začetku, saj sem imela premočen občutek osamljenosti. Nisem 

dobila nobene podpore ne s strani družine, ne s strani strokovnih delavcev. Tako sem morala 

biti močna zase in za druge, nihče me namreč ni razumel. 

Želela bi si, da bi mi pomagali pri sprejemanju situacije, da bi postala bolj sigurna vase. 

17. Dodič (2016) navaja različne faze, skozi katere gredo starši v procesu soočanja 

otroka z diagnozo (šok in zanikanje, jeza, pogajanje, žalost in sprejemanje stanja). 

Ste tudi vi šli skozi te faze in kako dolgo so le-te trajale? Ste se jih takrat zavedali? 
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Se slabo spomnim tega obdobja. Verjetno sem šla skozi te faze. Na začetku sem bila v šoku in 

sem se grozno počutila. Velikokrat se mi je tudi zdelo, da se to ne dogaja meni – kot bi se 

skušala prepričati, da o ni resnično moje življenje, a sem se vedno znova spomnila, da je vse 

resnično. Imela sem tudi obdobje, ko sem se veliko spraševala o tem, kaj sva z možem naredila 

narobe, da se je to zgodilo prav nama, ob vsem tem pa sva bila tudi negotova, saj nisva vedela, 

kaj naju čaka, niti na to nisva bila pripravljena. Potem pa sva hitro sprejela dejstvo o diagnozi 

in sva šla naprej. 

18. Ste čutili, da ste bili v času soočenja pod stresom in  na kakšen način ste ga občutili? 

Ste pod stresom še danes? 

Takrat, ko kot mama prvič to doživiš, se niti ne zavedaš vsega skupaj. Nisem si pustila, da bi 

bila utrujena ali žalostna. Ko je okolica tako reagirala, sem se zavedala da mora biti močna za 

svojega otroka. Zato je bilo takrat prisotnega veliko zanikanja. Danes ga ne občutim več. 

19. Kakšne vloge, naloge je vaš partner/ka prevzemal? Kaj bi si morda želeli, da bi 

prevzel/a,  pri procesu soočanja z otrokovo diagnozo? Ali ste čutili, da ste bolj 

obremenjeni od partnerja/ke? 

Sama sem prevzela praktično vse in bi si želela, da bi on prevzel nase več stvari.   

20. Kako se je po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenil vaš odnos s partnerjem? Če 

da, kako? 

Odnos se je spremenil, a nikakor ne negativno. Ob takem otroku ne moreš skrivati stvari pod 

preprogo, ampak gre za to da si odkrit drug do drugega. Običajen otrok ti nudi več lagodja, tu 

se moraš pa precej več pogovarjati. .  

21. Ali so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 pomembno spremenili vaši odnosi s svojci, 

sorojenci ter prijatelji? 

V smislu odnosov z okolico sem izbirčna o tem, kdo je v moji bližini. Imam malo ljudi, a na te 

vem, da se lahko vedno zanesem, ko jih potrebujem, razumejo mojo slabo voljo in se ne ujezijo 

zaradi tega. Me popolnoma razumejo, zato se odnosi niso posebno spremenili, ker imam od 

vedno ob sebi take ljudi, ki me podpirajo.  

22. Kako so se po rojstvu otroka s trisomijo 13 spremenili odnosi v družini ter odnosi z 

bližnjimi? Je sploh prišlo do kakšnih sprememb? 

Niso se spremenili.  

23. S katerimi strokovnjaki ste se v okviru zgodnje obravnave srečali (zdravniki, 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, logopedi, terapevti …)? Kako so vam le-

ti pri tem pomagali? Katerih oblik pomoči ste bili deležni in katerih niste prejeli, pa 

ste jih pogrešali? 

Takrat in še danes sem v stikih s pediatrom, medicinskimi sestrami in psihologinjo. Danes pa 

sodelujem še s specialnimi pedagogi, poleg vseh drugih.  
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24. Kakšni so vaši občutki danes? Ste zadovoljni z razvojem in napredkom vašega 

otroka? 

Ne gledam tako na situacijo. Hčerki dopuščam prizadetost; da je taka, kot je. Ne mislim, da bo 

kdaj boljše, ker ni boljše in nikoli ne bo. Takega otroka je potrebno popolnoma sprejeti v smislu, 

da je tak, kakršen je in nikakor drugače. Sama jo sprejemam in je ne primerjam z drugimi otroki.  

25. Kaj bi si danes, ko gledate na vaš proces soočenja z diagnozo želeli, da bi lahko 

spremenili? Kaj bi spremenili? 

'Prva pomoč' v začetku, ko sem izvedela za diagnozo. Da bi mi kdo stal ob strani in mi pomagal, 

dal kakšne informacije v zvezi s hčerki ali kaj več povedal o diagnozi. Želela bi si drugačne 

reakcije pediatrov,  in da bi znali takoj ustrezno rokovati z njo. 

26. Vas je strah za prihodnost vašega otroka in česa vas je najbolj strah? 

Ne več. Včasih sem doživljala strah. Čeprav sem po eni strani doživljala smrt kot uteho, a sem 

včasih doživljala tudi strah v smislu, kako bo, če bo hčerka umrla. Danes me ni več strah.  

27. Kaj bi želeli sporočiti drugim staršem, ki imajo otroka s trisomijo 13? 

Naj ne verjamejo informacijam na spletu, naj se sprostijo in uživajo s svojim otrokom, 

predvsem pa naj jim dajo priložnost, da so, taki kot so.  

 

 

 

 

 


