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POVZETEK 

 

Vzgojitelji predšolskih otrok lahko delo opravljajo tudi v bolnišničnih oddelkih, kjer se v 

sklopu javnih vrtcev prav tako izvaja predšolska vzgoja. Pri svojem delu si poleg Kurikuluma 

za vrtce pomagajo s Konceptom dela v bolnišničnih oddelkih. Narava dela od vzgojiteljev 

zahteva veliko prilagodljivosti, saj v primerjavi z rednimi oddelki tu nimajo stalne skupine, 

otroci pa imajo lahko različna bolezenska stanja. 

V diplomskem delu sem se osredinila na organizacijo dela v bolnišničnih oddelkih vrtca, skrbi 

vzgojiteljev za otrokove potrebe, na vlogo vzgojiteljev pri otrocih brez staršev, koliko lahko 

bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v bolnišnici preživijo več časa, kakšna je otroška igra 

v bolnišnicah in kako je epidemija koronavirusa vplivala na delo v bolnišničnih vrtcih. Pri 

raziskovanju sem uporabila deskriptivno in kazalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. 

S pomočjo kvalitativne tehnike zbiranja podatkov (nestandardiziran intervju) sem v raziskavo 

vključila šest vzgojiteljic, ki delajo v različnih bolnišničnih oddelkih v Sloveniji. Rezultati so 

pokazali, da imajo vzgojitelji v bolnišnicah oteženo načrtovanje, večji poudarek je na sprotni 

prilagodljivosti in kasnejši evalvaciji. V bolnišnicah se trudijo, da se otroci v najkrajšem 

možnem času vrnejo domov, zato ležalne dobe niso dolge, otroci pa imajo v večini primerov 

ob sebi starša oz. skrbnika, ki sobiva z njim. Otroška igra v bolnišnicah se v največji meri 

prilagaja zdravstvenemu stanju otroka, omogočena pa mu je vedno, ko nima zdravstvenih 

pregledov ali preiskav. Na delo v bolnišnicah pa je močno vplivala epidemija koronavirusa; 

skozi čas so se ukrepi zelo spreminjali, nekaj vzgojiteljev je ostalo brez igralnice, nošenje 

mask je postala obvezna stalnica, igrače in materiali pa se še strožje razkužujejo.  

 

Ključne besede: bolnišnični oddelki vrtca, vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih, otroci v 

bolnišnici, vpliv epidemije na delo v bolnišničnih oddelkih vrtca.  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Preschool teachers can also work in hospital wards, where preschool education is provided as 

part of public preschool education. In addition to the Kindergarten Curriculum, they base 

their work on the Concept of Work in Hospital Wards. Preschool teachers must be very 

adaptable, as, compared to regular groups, they do not teach the same group of children, and 

children can have different medical conditions. 

In this paper, I focused on work organisation in preschool hospital wards, preschool teachers’ 

care for children’s needs, role of preschool teachers in working with children in the absence 

of their parents, the extent to which the hospital can replace the preschool from the 

perspective of children who spend a lot of time in the hospital, children’s play in the hospital, 

and the way in which the coronavirus epidemic affected the work in hospital wards. The 

research was based on a descriptive as well as a causal and non-experimental research 

method. By using a qualitative method of collecting data (non-standardised interview), I 

included in the research six preschool teachers who work in different hospital wards across 

Slovenia. The results showed that preschool teachers find it hard to plan their work, and they 

emphasise the need for constant adaptation and later evaluation. In hospitals, they try to make 

sure that children return home as soon as possible, so inpatient stay is not long, and children 

are normally accompanied by their parents or guardian. Children’s play in hospitals adapts to 

their medical conditions to a large extent, and children can play whenever they do not have 

examinations or checks. Work in the hospital was severely affected by the coronavirus 

epidemic. The measures changed through the epidemic, some playrooms were closed, mask-

wearing became obligatory, and toys and materials needed to be disinfected more 

meticulously. 

 

Keywords: preschool hospital wards, preschool teachers in hospital wards, children in 

hospitals, effect of the epidemic on work in preschool hospital wards.  
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1 UVOD 

V diplomskem delu bom raziskovala vlogo vzgojiteljev
1
 v bolnišničnih oddelkih. V Sloveniji 

imamo več vzgojiteljev, ki delajo v bolnišničnih oddelkih vrtca, kjer otroci z različnimi 

bolezenskimi stanji preživljajo različno dolga časovna obdobja. 

Diplomsko delo bom razdelila na teoretični in empirični del. V prvem delu diplomskega dela 

bom predstavila teoretična izhodišča, pri čemer se bom najprej osredinila na Kurikulum za 

vrtce (1999), ki je namenjen izvajanju predšolske vzgoje in se izvaja tudi v bolnišničnih 

oddelkih, v nadaljevanju pa bom opredelila bolezen ter predstavila sprejem otroka v 

bolnišnico in bivanje v njej. Dotaknila se bom tudi Evropskega združenja za pravice otrok v 

bolnišnicah oz. EACH (2002) in otrokovih potreb. Na koncu teoretičnih izhodišč pa bom 

opredelila koronavirusno bolezen covid-19, ki povzroča velike spremembe v svetu in vpliva 

tudi na življenje otrok v bolnišnicah. 

V drugem, empiričnem delu bom predstavila rezultate raziskave. Izvajala jo bom z vzgojitelji, 

ki delajo v bolnišničnih oddelkih. S pomočjo kvalitativne tehnike zbiranja podatkov 

(nestandardiziran intervju) bom skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja, v katerih me bo 

zanimalo, v kakšni meri lahko vzgojitelji v bolnišnicah izhajajo iz Kurikuluma za vrtce in 

kakšna je organizacija dela v bolnišničnih oddelkih, kako lahko vzgojitelji v bolnišnicah 

skrbijo za otrokove potrebe – in med njimi osnovno potrebo po igri – ter kakšen vpliv ima 

bolezen covid-19 in z njim povezana epidemija na življenje otrok v bolnišnicah. 

  

                                                 
1
 Uporabljeni moški slovnični spol velja za oba spola. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2 KONCEPT DELA V BOLNIŠNIČNIH ODDELKIH VRTCA 

2.1 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki je namenjen izvajanju predšolske 

vzgoje v javnih vrtcih. Dokument je poleg izvajanja dnevnih programov lahko tudi strokovna 

podlaga za druge programe, kot so predšolska vzgoja na domu ali vzgojnovarstvene družine. 

V njem najdemo pet področij, ki jih vzgojitelji, katerim je kurikulum tudi namenjen, po lastni 

presoji vključujejo v vzgojno-izobraževano delo. Kurikulum za vrtce po besedah H. Matjaž, 

vzgojiteljice na pediatričnem oddelku, tudi v bolnišničnih vrtcih, kljub drugačnim pogojem 

dela predstavlja osnovo za delo. Procesom zdravljenja predšolskih otrok, navodilom 

medicinskega osebja in počutju otrok pa se je treba prilagajati tako z metodami in oblikami 

dela kot tudi z načrtovanjem dejavnosti (Rovšnik Kovač, 2009; Mrevlje, Krajnčan in 

Pezdevšek, 2013).  

Vzgojiteljem v bolnišničnih vrtcih pa je pri vzgojnem delu poleg Kurikuluma za vrtce v 

pomoč tudi Koncept dela v bolnišničnih oddelkih. V primerjavi z vzgojitelji, ki delajo v 

običajnih oddelkih, vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih delajo z bolnimi otroki v bolnišničnem 

okolju, vzgojno-izobraževalno delo pa je treba prilagajati zdravljenju. Koncept je v 

bolnišničnih oddelkih strokovna podlaga za izvedbeni kurikulum (Koncept dela v 

bolnišničnih oddelkih, 2015). 

V Konceptu dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2015) najdemo: 

 cilje vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih oddelkih vrtca,  

 načela dela v bolnišničnih oddelkih vrtca, 

 opisano je doživljanje otroka v bolnišnici, ki vključuje tudi možnost hospitalizma, 

 organizacija časa, prostora in sredstev v bolnišničnih oddelkih vrtca, 

 vloga vzgojitelja v bolnišničnih oddelkih vrtca (le-ta zajema vlogo ob sprejemu otroka 

v bolnišnico in njegove naloge na oddelku), 

 sodelovanje s starši, 

 področja dejavnosti Kurikuluma za vrtce (prilagoditve ciljev na vseh področjih 

dejavnosti in splošna didaktična priporočila). 
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Koncept dela v bolnišničnih oddelkih vrtca (2015) v zaključnem poglavju poudari, da lahko 

vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih ob primerni spodbudi iz široko opredeljenih ciljev v 

Kurikulumu za vrtce izpeljejo tudi dejavnosti za bolne otroke. 

2.2. Otrok v bolnišničnem oddelku 

2.2.1 Opredelitev bolezni 

Stanje, v katerem se ne počutimo dobro, imenujemo bolezen. Otroci običajno zbolevajo za 

akutnimi boleznimi, kot sta prehlad in driska, ki so običajno kratkotrajne, in za kroničnimi 

boleznimi. Vzroki so lahko različni, prav tako pogostost pojavljanja (nekatere se pojavijo 

občasno, druge so prisotne ves čas). Otrok je v bolnišnico sprejet, kadar zdravljenje doma ni 

mogoče. Lahko gre za kakšne preiskave ali druge razloge, ki jih je treba opraviti v bolnišnici. 

Na otroških oddelkih so zdravniki, medicinske sestre, vzgojitelji in drugi zdravstveni delavci, 

ki otrokom v sodelovanju s starši skušajo pomagati in poskrbeti za hitro okrevanje. Pri otroku 

se lahko zaradi bolezni (ki je lahko povezana tudi z bolečino) in bivanja v bolnišnici pojavijo 

stiske. Bivanje v bolnišnici pa je lahko tudi pozitivna izkušnja; če je na bolnišničnem oddelku 

dobro vzdušje, si lahko otrok tam okrepi samozavest in ponos, nauči pa se premagati tesnobo 

in strah (Pleterski-Riger, 2009). 

Otroci v različnih stopnjah spoznavnega razvoja različno razumejo bolezen. Stopnji, v katerih 

je otrok v predšolskem obdobju, sta senzomotorična (do drugega leta) in predoperativna (od 

drugega do sedmega leta). V prvi se boji bolečine, poškodb, neznancev, medicinskih 

postopkov in ločitve od staršev – to pa se izraža tudi pri pogostem joku in izmikanju. Če v 

senzomotorični stopnji še ne razume bolezni, pa v predoperativni bolezen že povezuje z 

zunanjimi vplivi in dogodki – zato razume, da lahko tudi ozdravi, vendar strah pred ločitvijo 

od staršev in telesnimi poškodbami ostaja. Da se bo otrok počutil čim bolj varnega in da se bo 

anksioznost zmanjšala, mora biti otrok o svoji bolezni oz. stanju informiran na način, ki je 

primeren njegovi razvojni stopnji (Cugmas in Smeh, 2018). 

Koronavirusno bolezen 19, poznano pod imenom covid-19, povzroča virus SARS-CoV-2, 

katerega so prvič zaznali in o njem poročali v mestu Wuhan na Kitajskem decembra 2019. 

Zaradi pogostih migracij se je virus razširil po vsem svetu, v Sloveniji pa smo ga prvič zaznali 

4. marca 2020. Pandemijo je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila 11. marca 2020, 

dan za tem pa je epidemijo razglasila Slovenija. Virus se širi s telesnimi stiki in respiratornimi 

kapljicami, ki vsebujejo virus; najpogostejše okužbe pa so med družinskimi člani, 
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zdravstvenimi delavci in vsemi bližnjimi stiki. Širjenje virusa je hitro in težko nadzorljivo, saj 

je oseba najbolj kužna pred pojavom vidnih znakov bolezni (težko dihanje, boleče grlo, 

kašelj, vročina, bolečine v mišicah idr.) (Teršek in Fortuna, 2020). 

2.2.2 Otrokovo bivanje v bolnišnici 

Otrok v predšolskem obdobju (do šestega leta starosti) je najbolj odvisen od družinskega 

okolja in posledično najbolj dovzeten za hospitalizacijo – grobo in hitro ločevanje otroka iz 

okolja, ki ga pozna. Otrok gre iz domačega okolja v tuje okolje, še slabše pa je, če je tam brez 

poznane osebe. Hospitalizem ali adaptacijski sindrom opisujejo tri faze: faza protesta (nemi, 

kričanje, jok), faza obupa (žalost, neaktivnost, brezvoljnost) in faza navidezne prilagoditve 

(po več mesecih v bolnišnici, želja po materi in domačih potisnjena v podzavest, lahko se 

kažejo motnje in čustvena osiromašenost). Med fazami običajno ni mogoče razločiti jasnih 

mej, obdobja med sabo prehajajo neopazno in v različnih časovnih obdobjih (Koncept dela v 

bolnišničnih oddelkih vrtca, 2015).  

Kadar se vnaprej ve, da bo otrok hospitaliziran, lahko na to otroka pripravimo. Nekatere 

bolnišnice pred sprejemom otroka v bolnišnico pripravijo pripravljalni program (otroci npr. 

predhodno obiščejo bolnišnico, dobijo odgovore na vprašanja, spoznajo osebje, spoznavanje 

bolnišnice s pomočjo lutkovne predstave ali slikanice idr.). Otroški oddelki v bolnišnicah naj 

bi otrokom nudili sprostitev in zabavo; če imajo igralnico, jo lahko otroci obiskujejo (če mu to 

omogoča bolezensko stanje), sicer pa vzgojitelj otroka obišče v sobi – interakcije z drugimi 

otroki in osebjem so zaželene. Otrokove neprijetne občutke lahko zmanjša tudi prisotnost 

živali in igrač (Cugmas in Smeh, 2018). 

Priporočljivo torej je, da se otroci z bolnišnico seznanijo, preden je otrok vanjo sprejet – 

posebno, če vemo, da se bo to zgodilo. Za seznanjanje so primerne različne slikanice, igre in 

igralni kompleti, ki jih uspešno uvajajo tudi številni vrtci. Pomembno je, da otroka z ustanovo 

seznanimo na zabaven način (prek igre) in da bolnišnica nikoli ne predstavlja kazni ali 

grožnje (Ness-Delaval, 2000). Otroku, ki mora v bolnišnico, s primernimi besedami 

razložimo, zakaj mora biti v tej ustanovi (posebno če gre le za opazovanje in se ne počuti 

zares bolnega). Med stvarmi, ki jih otrok vzame v bolnišnico, je priporočljivo vzeti otrokovo 

najljubšo igračo oz. »ninico«, ki otroku daje občutek varnosti in tolažbe. Otroku nikoli ne 

vzbujamo lažnega upanja in obljubljamo stvari, ki jih ne moremo izpolniti; npr. da ne bo nič 

bolelo. Kako bo otrok doživljal bivanje v bolnišnici, je v veliki meri odvisno od staršev; 

navzočnost staršev otroka pomiri, zato je priporočljivo, da starši oz. spremljevalci v bolnišnici 
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bivajo z otrokom ali pa ga čim bolj pogosto obiskujejo. Če starš ostane z otrokom v 

bolnišnici, to zagotavlja boljše možnosti za hitrejšo ozdravitev in zmanjša nevarnost 

doživljanja čustvenih stresov. V primeru, da staršev ni zraven, pa se lahko pri majhnem 

otroku strah, negotovost in čustveni šok kažejo na več načinov; lahko se upirajo vsem 

oblikam približevanja, kričijo, zavračajo hrano ali pa se v sebi obupani vdajo. Po prihodu iz 

bolnišnice takrat večkrat nastopijo težave; otrok nazaduje, težave mu delajo spretnosti, ki jih 

je že obvladal, pojavijo se lahko motnje spanja, spremembe vedenja, zavračanje staršev 

(Ness-Delaval, 2000). 

Po trenutni zakonodaji (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

(ZZVZZ), 23. člen; Pravice do zdravstvenih storitev, 2022) lahko eden od staršev, skrbnikov, 

rejnikov, zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev z otrokom brezplačno biva do otrokovega 

vključno štirinajstega leta starosti, če so osebe zavarovane z obveznim zavarovanjem. Ta 

sprememba je začela veljati 17. 4. 2021, pred tem pa je bilo brezplačno s sobivanje z otrokom 

le do dopolnjenega šestega leta starosti. V primeru težje okvare (poškodbe možganov ali 

hrbtenjače) in težjega zdravljenja je sobivanje brezplačno do otrokovega osemnajstega leta 

starosti oz. dokler traja roditeljska pravica.  

Bolnišnica otroku predstavlja novo okolje z nepoznanimi ljudmi, v primeru neprijetne 

izkušnje pa celo neprijetno okolje – kako bo bolnišnično okolje doživljal, pa je odvisno tudi 

od njega samega, saj prihaja do individualnih razlik. Otrok z novim okoljem doživi veliko 

sprememb; spremenjena je dnevna rutina, omejen je pri gibanju, običajno pa ga spremlja še 

slabo počutje zaradi bolezni in bolečega zdravljenja (Cugmas in Smeh, 2018). 

2.2.3 Pravice otrok v bolnišnicah 

Koncept dela v bolnišničnih oddelkih (2015) vključuje tudi EACH – listino Evropskega 

združenja za pravice otrok v bolnišnicah, ki jo je leta 1996 sprejela tudi Pediatrična sekcija 

Slovenskega zdravstvenega društva. Koncept upošteva vse člene oz. pravice bolnih otrok v 

bolnišnici. EACH se trudi v smeri, da bi bolni otroci dobili najboljšo mogočo oskrbo. 

Organizacija je bila ustanovljena, ker so raziskave pedagogov in pediatrov pokazale, da 

oskrba in med drugim popolna ločitev od staršev (ki je bila v petdesetih letih običajna) slabo 

vplivata na otroka, posledice pa so lahko dolgoročne. Listina EACH vključuje deset členov; v 

šestem lahko najdemo pravico, da je otrok oskrbovan skupaj z otroki, ki imajo enake razvojne 

potrebe; v sedmem pa, da naj imajo otroci priložnost za igro, rekreacijo in izobraževanje – za 
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to je treba zagotoviti usposobljeno osebje, ki razume potrebo otrok po igri in relaksaciji. 

Otroci naj imajo dovolj časa za igro in gradivo za igro naj jim bo na razpolago (EACH, 2002). 

3 IGRA – OTROKOVA POTREBA 

3.1 Opredelitev igre 

Igra je aktivnost, v kateri se otrok razvija. Ena izmed osnovnih človekovih potreb je želja po 

izražanju samega sebe – z igro je to omogočeno. Otrok se v igri potrjuje in spoznava samega 

sebe. Tudi otroci s posebnimi potrebami so večkrat na bolnišničnih oddelkih in tam se igrajo; 

igra jim omogoča razvedrilo, učenje in razvijanje. Odrasli lahko otrokom pomagamo z 

ustreznimi igračami, ki morajo ustrezati njegovim sposobnostim, starosti in posebnostim 

motnje; prav tako pa si moramo vzeti čas za igranje z njim, saj otrok potrebuje tudi prijatelje v 

igri, ki so lahko starši, terapevti, sovrstniki ali vzgojitelji (Apohal-Vučkovič, 1998). 

Delovni terapevt Winfried Scholtz v članku Spodbujanje razvoja z igro (1998) piše, da imajo 

vsi otroci potrebe – tako zdravi kot tisti s posebnimi potrebami. Vsi otroci potrebujejo 

možnosti in pogoje za razvoj. Otrok, ki ni zdrav, potrebuje sprejetost in ne odraslih, ki so 

nemočni in bi ga radi spreminjali (velja predvsem za otroke s posebnimi potrebami). Otrok 

potrebuje igralni prostor, ki nudi svobodo. Odrasli – starši, terapevti in pedagogi – morajo 

otroku igro predvsem omogočati in dopuščati. Otroci pa vedno potrebujejo tudi prostor za 

umik; potrebujejo občutek zavetja in varnosti, ki je otrokom, ki veliko časa preživijo v postelji 

ali na vozičku, pogosto onemogočen. 

Velik pomen za vse otroke imajo tudi igralna sredstva. Otroci s posebnimi potrebami ne 

potrebujejo nujno posebnih igralnih sredstev, pač pa takšna, ki se dobro prilegajo zahtevam 

otrok in ki že podpirajo že obstoječe težnje v razvoju. Igralna sredstva vključujejo igralne 

materiale (na določen način usmerjajo igro; vplivajo na motoriko in koncentracijo; določeni 

materiali lahko vplivajo sproščujoče), igralne predmete (predmeti iz vsakdanje uporabe, ki v 

igri lahko služijo tudi za drugačne namene, kot so namenjene v prvotni funkciji) in igrače 

(izdelane in narejene z namenom za igro) (prav tam). 

3.2 Aktivnosti za otroke v bolnišničnih oddelkih 

Kakšno aktivnost lahko vzgojitelji izvajajo z otrokom v bolnišnici, je odvisno od bolezni 

same (ki lahko zahteva različno dolgo hospitalizacijo), zdravstvenega stanja in počutja otroka, 

vplivajo pa tudi prostorske in časovne okoliščine. Otrokom je treba omogočati aktivnosti. 
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Bolnišnica lahko otroku predstavlja različne emocionalne motnje (strah, povezan z ločitvijo, 

medicinskimi posegi), ki pa jih lahko ublažimo z igro. V bolnišnicah sta bistvenega pomena 

igra z lutko in igra vlog. Lutka ima lahko iste potrebe in lastnosti kot otrok, zato se otrok z njo 

identificira in lažje komunicira (Kolenec, 1993). 

Na spletni strani Vrtca Vodmat, ki ima bolnišnične oddelke v Univerzitetnem kliničnem 

centru Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča, 

navajajo, da otrokom dneve popestrijo z dejavnostmi iz vseh kurikularnih področij, sodelujejo 

pa tudi z bolnišničnim osebjem in s starši. Otrokom pripravijo praznovanja, vabijo zunanje 

goste, organizirajo pa tudi lutkovne in gledališke predstave (Vrtec Vodmat, 2022). 

Tudi Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ima bolnišnični oddelek, na katerem deluje 

vzgojiteljica, ki delo z otroki v bolnišnici označuje za zelo specifično, saj otrokom pomaga 

tudi pri premagovanju čustvenih težav. Z otrokom se usmerja predvsem na pogovor (ki lahko 

poteka prek lutke). Otrokom pripoveduje in bere pravljice, izvaja glasbene dejavnosti, 

organizira likovne in ustvarjalne delavnice ter prireditve ob različnih priložnostih (Vzgojno 

varstveni zavod Slovenj Gradec, 2022). 
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EMPIRIČNI DEL 

4  METODOLOGIJA 

4.1 Namen, cilji raziskave 

Namen diplomskega dela je raziskovati, v kakšni meri lahko vzgojitelji v bolnišnicah izhajajo 

iz Kurikuluma za vrtce in kakšna je organizacija dela v bolnišničnih oddelkih. Kako vzgojitelj 

skrbi za otrokove potrebe; po varnosti, stiku, bližini in potrebo po igri. Kakšen vpliv ima 

bolezen covid-19 in z njim povezana epidemija na življenje otrok v bolnišnicah. Z intervjuji 

vzgojiteljev, ki delajo v bolnišničnih oddelkih, bom skušala pridobiti odgovore na zastavljena 

vprašanja. 

Cilji diplomskega dela so ugotoviti: 

 kakšen je pomen vzgojiteljev v bolnišnicah – če lahko v bolnišnicah izhajajo iz otrok, 

skrbijo za njihove potrebe in kakšno vlogo imajo pri otrocih brez staršev, 

 kakšna je otroška igra v bolnišnicah, 

 v kakšni meri lahko bolnišnica nadomesti vrtec, 

 kako bolezen covid-19 vpliva na pedagoško delo in življenje otrok v bolnišnicah. 

4.2 Raziskovalna vprašanja 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kako vzgojitelji organizirajo delo v bolnišničnih vrtcih? 

R2: Na kakšen način vzgojitelji v bolnišnicah skrbijo za otrokove potrebe? 

R3: Kakšna je vloga vzgojiteljev pri otrocih brez staršev? 

R4: V kakšni meri lahko bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v bolnišnicah preživljajo več 

časa? 

R5: Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? 

R6: Kako je epidemija koronavirusa spremenila delo v bolnišničnih vrtcih? 

4.3 Metode raziskovanja 

Uporabila bom deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Prvi del 

diplomskega dela je zastavljen teoretično, podatke sem pridobila s pomočjo analize domače in 
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tuje strokovne literature. V drugem delu pa bom s pomočjo kvalitativne tehnike zbiranja 

podatkov (nestandardiziran intervju) v raziskovanje vključila vzgojitelje, ki delujejo v 

bolnišničnih oddelkih – vzorec bo neslučajnosten in namenski. Intervjuje bom izvedla s 

pomočjo aplikacije Zoom, in sicer v oktobru in novembru 2021. Pridobljene informacije bom 

opisno interpretirala.  

4.4 Opis vzorca 

Vzorec je neslučajnosten in namenski; zajema šest vzgojiteljic, ki delajo v različnih 

bolnišničnih oddelkih v Sloveniji. Štiri vzgojiteljice delajo v splošnih bolnišnicah, dve pa na 

klinikah v Ljubljani (Očesni kliniki in na oddelku, ki združuje Gastro oddelek, Oddelek za 

nefrologijo in Center za otroško dializo).  

Dve vzgojiteljici sta torej iz osrednjeslovenske statistične regije, ena iz koroške statistične 

regije (Slovenj Gradca), ena iz savinjske statistične regije (Celja), ena iz Posavja (Brežic) in 

ena iz Zasavja (Trbovelj). 

 

Graf 1: Delovna doba vzgojiteljic na bolnišničnem oddelku v različnih krajih 

Vzgojiteljice imajo v bolnišničnih oddelkih različno delovno dobo; najdaljša je 23 let, 

najkrajšo delovno dobo pa ima vzgojiteljica, ki na bolnišničnem oddelku dela drugo leto. 

Povprečna delovna doba vzgojiteljic na bolnišničnih oddelkih je 9,6 leta. 
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4.5 Postopki zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo aplikacije Zoom v oktobru in novembru 2021. Vzgojiteljicam 

sem zastavljala vnaprej pripravljena vprašanja, pri čemer sem puščala možnost, da kakšno 

vprašanje dodam oz. da vzgojiteljice povedo več, kot zahteva postavljeno vprašanje. 

Intervju je vseboval osem glavnih vprašanj/sklopov s podvprašanji; vseh skupaj je bilo 19.  

Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem si zastavila vprašanja za intervju (Tabela 1). 

Tabela 1: Raziskovalna vprašanja in vprašanja za intervju 

Raziskovalna vprašanja Vprašanja za intervju 

 Koliko časa že delate v bolnišničnem oddelku? Ste bili 

v več bolnišničnih oddelkih in kakšne so razlike med 

njimi, če ste bili? 

R1: Kako vzgojitelji organizirajo delo v bolnišničnih 

vrtcih? 

Kako poteka organizacija dela v bolnišničnih 

oddelkih/vrtcih? Ali poteka načrtovanje v skladu s 

Kurikulumom? Kako natančno lahko načrtujete delo v 

primerjavi z delom v vrtcu? 

R2: Na kakšen način vzgojitelji v bolnišnicah skrbijo 

za otrokove potrebe? 

Na kakšen način vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih 

skrbite za otrokove potrebe; potrebo po igri, varnosti, 

stiku, bližini? 

R3: Kakšna je vloga vzgojiteljev pri otrocih brez 

staršev? 

Kakšna je vaša vloga pri otrocih brez staršev? Je 

načrtovanje dela kaj drugačno? 

R4: V kakšni meri lahko bolnišnica nadomesti vrtec za 

otroke, ki v bolnišnicah preživljajo več časa? 

V kakšni meri lahko po vašem mnenju bolnišnica 

nadomesti vrtec za otroke, ki v bolnišnicah preživijo 

več časa? Na kakšen način? Se pri teh otrocih kažejo 

kakšni znaki hospitalizacije?  

R5: Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Koliko časa 

imajo otroci za igro? Koliko je načrtovane in proste 

igre? Čemu vse prilagajate igro? 

Naletite pri svojem delu na kakšne ovire – katere? 

R6: Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih 

vrtcih? 

Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih 

oddelkih? Kako je (in še vedno) bolezen covid-19 

vplival na pedagoško delo in življenje otrok v 

bolnišnicah? Kako je z igralnimi sredstvi? 

4.6 Postopki obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala s pomočjo programov Word in Excel. Podatki so prikazani besedno ter 

z grafi in tabelami. 
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5  INTERPRETACIJA REZULTATOV 

5.1 Organizacija dela v bolnišničnih vrtcih 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (R1) me je zanimalo, kako si vzgojitelji organizirajo delo 

v bolnišničnih vrtcih. Najprej sem vzgojiteljice vprašala, kako poteka organizacija dela v 

bolnišničnih oddelkih/vrtcih, ali poteka načrtovanje v skladu s Kurikulumom za vrtce in kako 

natančno lahko načrtujejo delo v primerjavi z delom v vrtcu. 

Tabela 2: Organizacija dela v bolnišnicah 

Intervjuvanci Ali poteka 

načrtovanje v 

skladu s 

Kurikulumom

? 

Odgovori 

V1
2
 Da »Pravzaprav se vse prilagaja dnevnemu redu v bolnišnici; čas za obroke, čas 

za vizito, za preiskave, za sprejem in odpust iz bolnišnice /…/ Poteka v 

skladu s Kurikulumom, vendar moraš biti kot vzgojitelj zelo fleksibilen.« 

V2 Da »/…/ znotraj tem imamo popolno avtonomijo in sami določamo vsebino, kako 

bomo realizirali te teme. /…/ Vse je ciljno tako načrtovano, da jaz 

organiziram igro in vsebine tako, da bom jaz opazila, kaj je on vizualno 

sposoben glede na težavo, ki jo ima. /…/ Kar se tiče Kurikuluma; njegove 

cilje lahko popolnoma uresničujem, vendar ne na takšen način kot v vrtcu.« 

V3 Da »Načrtujem v skladu s Kurikulumom, imamo pa tudi dodatek za bolnišnične 

oddelke; npr navajanje na hospitalizacijo. /…/ tukaj vsebine oz. teme 

načrtujem jaz, saj ni skupine.« 

V4 Da »Seveda je naša osnovna predloga za načrtovanje Kurikulum za vrtec, 

ampak imamo tudi Koncept bolnišničnih vrtcev, ki je dodatek h Kurikulumu 

samo za bolnišnice. To sta dva osnovna dokumenta. /…/ Predvsem je 

potrebno biti v bolnišnici zelo, zelo fleksibilen. /…/ Načrtovanje je drugačno 

in zato že vnaprej vemo, da moramo načrtovati večplastno.« 

V5 Da »/…/ Medtem ko v tem bolnišničnem oddelku je vsak dan drugače. /…/ 

Definitivno načrtuješ dejavnosti; jaz jemljem na nek način tak sklop; ali je to 

tedenski ali mesečni, odvisno od tega, kar vidiš, kakšno imaš populacijo in 

kakšne vidiš dejanske potrebe. Narediš si nek okvirni načrt in potem želiš 

slediti temu, te pa vsak dan lahko zanese na drugo pot.« 

V6 Da »/…/ vnaprej ne moreš ničesar organizirati. /…/ Lahko si narediš mesečni 

načrt; tedenski ne pride v poštev, saj niti ne veš, v kakšnem stanju je otrok.« 

Vse vzgojiteljice poudarjajo sprotno prilagajanje dnevnemu redu v bolnišnici. Njihovo delo 

poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce (1999), nacionalnim dokumentom, namenjenim 

izvajanju predšolske vzgoje, obračajo pa se tudi na Koncept dela v bolnišničnih oddelkih 

vrtca (2015), ki je strokovna podlaga za izvedbeni kurikulum. Poudarek je predvsem na 

evalvaciji, saj je načrtovanje težko – vzgojiteljice namreč ne vedo števila otrok, njihove 

                                                 
2
 V1 – vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Brežice; V2 – vzgojiteljica iz Očesne klinike (Ljubljana); V3 – 

vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec; V4 – vzgojiteljica iz združenega Gastro oddelka, Oddelka za 

nefrologijo in Centra za otroško dializo (Ljubljana); V5 – vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Celje; V6 – 

vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Trbovlje. 
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starosti in zdravstvenega stanja. Izjema so vzgojiteljice, ki ne delajo v splošnih bolnišnicah; 

na klinikah so otroci z določenimi zdravstvenimi težavami namreč najavljeni. Vzgojiteljica, ki 

dela na Očesni kliniki v Ljubljani, pove, da lahko cilje Kurikuluma za vrtce popolnoma 

uresničuje, vendar na drugačen način – končni namen ni, da bo otrok dosegel nekaj za svoj 

razvoj, pač pa da bo njegov psihofizičen razvoj stabilen in se bo lahko ob vrnitvi v vrtčevsko 

okolje normalno vključeval in delal naprej. 

Kljub temu da ni skupine otrok in vzgojiteljice ne vedo, kaj jih čaka v naslednjih dneh, pa 

lahko načrtujejo, vendar se načrt pogosto spremeni, pogosto pride do nepredvidljivih 

sprememb. Vsi načrti so okvirni, načrtovanje pa poteka na mesečni ravni. Teme, ki jih 

načrtujejo, si lahko izbirajo same. Vzgojiteljica, ki dela na Očesni kliniki, otrokom pripravi 

aktivnosti, s katerimi zna odgovoriti na vprašanja zdravnika o otrokovem stanju – v aktivni 

vlogi v igralnici je namreč otrok v igri sproščen in pokaže, kar je vizualno sposoben. Vse 

vzgojiteljice so poudarile, da se je treba prilagajati zdravstvenemu stanju otrok, poleg tega pa 

prevladuje individualno delo oz. delo v manjših skupinah (odvisno od zdravstvenega stanja in 

ukrepov, vezanih na epidemijo koronavirusa).  

Nekatere vzgojiteljice so tudi edini pedagoški delavec na oddelku, zato ne pokrijejo samo 

predšolskih otrok, pač pa vse otroke na oddelku. Vzgojiteljica, ki dela na Gastro oddelku, 

Oddelku za nefrologijo in Centru za otroško dializo, pove, da je treba vnaprej razmišljati tako, 

da je dejavnost lahko izvedena nivojsko – da jo lahko nadgradimo za bolj sposobne in 

prilagodimo za manj sposobne. Poleg tega gre za večplastno načrtovanje – v smislu, da 

dejavnost lahko izvajamo s skupino, parom ali individualno (saj ne vemo, kaj nas čaka v 

igralnici).  

Vzgojiteljice imajo torej nekoliko oteženo organizacijo dela v bolnišničnem oddelku. Pri 

načrtovanju si pomagajo s Kurikulumom za vrtce (1999) in Konceptom dela v bolnišničnih 

oddelkih (2015). Dejavnosti načrtujejo, vendar pogosto pride do sprememb, zato je poudarek 

na evalvaciji. Prilagajajo se dnevnemu redu bolnišnice. 

5.2 Skrb vzgojiteljev za otrokove potrebe 

Drugo raziskovalno vprašanje (R2) se navezuje na otrokove potrebe – potrebo po varnosti, 

stiku, bližini in predvsem potrebo po igri. 

Vzgojiteljice sem vprašala, na kakšen način skrbijo za te otrokove potrebe. 
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Tabela 3 Skrb vzgojiteljev za potrebe otrok v bolnišnicah 

Intervjuvanci Odgovori 

V1 »/…/ za to so predvsem starši /…/ sicer pa čim hitrejši pristop z materiali in 

igralnimi sredstvi; da se nekako predstaviš kot oseba, ki nisi iz zdravstvene stroke in 

da otrok vidi, da se lahko s tem igra, mu to nudi neko tolažbo, sprostitev ,zabavo … 

mogoče čez nekaj časa tudi varnost.« 

V2 »Pri varnosti in bližini bi izpostavila predvsem, da si prizadevamo, da je igralnica 

prostor, kjer ne potekajo nobeni zdravstveni posegi. Ta prostor otrok povezuje z 

igro – »tukaj se igram, tukaj je varno«. /…/ vedno mu povemo po pravici.« 

V3 »/…/ Potrebno je upoštevati tudi stanje otroka, željo, interes /…/.«  

V4 »/…/ da mu enostavno omogočamo dejavnosti, ki se nam zdi, da bi ga lahko 

zadovoljile /…/ ga spravimo v svojo lastno energijo, kjer se počuti varen, kjer se 

počuti domač, kjer se počuti v svojem svetu.« 

V5 »/…/ Za te dejavnosti jaz maksimalno poskrbim in se otroci skoraj ne zavedajo 

bolnišničnega okolja.« 

V6 »Bližina je velika; ko starš gre, jaz vzamem otroka, ga nosim okrog, mu pojem, 

gledamo skozi okno, če ga zanimajo vozila ali ustvarjalne stvari, skupaj ustvarjamo. 

Povezava in stik je tukaj zelo izražena.« 

Vzgojiteljice pravijo, da za potrebo po varnosti, stiku in bližini v večini primerov skrbijo 

starši, predvsem ker so lahko ob otroku do dopolnjenega štirinajstega leta starosti (Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), 23. člen; Pravice do 

zdravstvenih storitev, 2022). Vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Brežice poudari, da so starši 

pomembni tudi zato, da se otroci hitreje prilagodijo na novo okolje in nove osebe. Interakcijo 

s starši izpostavita tudi vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Trbovlje in vzgojiteljica, ki dela na 

Očesni kliniki.  

V EACH (2002) najdemo člen, v katerem je zapisano, da naj imajo otroci v bolnišnici 

priložnosti za igro in naj jim bo gradivo za igro na razpolago. Intervjuvane vzgojiteljice z 

igralnimi sredstvi do otroka pristopijo – otroci v vzgojiteljicah prepoznajo osebo, ki ni iz 

zdravstvene stroke; cilj je, da otroci doživijo pozitivno izkušnjo. Vzgojiteljica iz Splošne 

bolnišnice Brežice pravi, da je treba otroka tudi hitro prepoznati oz. prepoznati, kaj potrebuje. 

Vzgojiteljica iz Očesne klinike v Ljubljani poudarja, da si prizadevajo, da je igralnica prostor, 

kjer zdravstveni posegi ne potekajo – na tak način otrok prostor povezuje z igro in ga jemlje 

kot varnega. Pomembno je tudi, da se otroku vedno pove resnico, da otroku iskreno poveš, če 

bo npr. bolelo, kar poudarja tudi Ness-Delaval (2000). Vzgojiteljica doda, da se pri skupinski 

igri (če mora otrok npr. na preiskavo) igra prekine in otroka počakajo, dokler se ne vrne – tudi 

tu gradiš zaupanje. Vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec do otrok pristopa z 

zabojem igrač, v katerih so igrače oz. starosti otroka primeren material, ki se po željah in 

interesu otrok dodaja oz. menja. Pove, da četudi ima otrok vročino, se ob tem, ko prineseš 

igračo v sobo, otrok dvigne, nasmeji in igračo vzame. Vzgojiteljica, ki dela na Gastro 

oddelku, Oddelku za nefrologijo in na Centru za otroško dializo pove, da otroku preprosto 
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moramo omogočati dejavnosti, da se igra – tako pride v lastno energijo, v kateri se počuti 

varnega. Ko se počuti varnega, tudi lažje sprejme kakšen predlog zdravstvenega osebja. 

Odgovor na vprašanje, kako vzgojiteljice skrbijo za otrokove potrebe, je ta, da za potrebo po 

stiku in bližini v večini primerov poskrbijo starši, ki so z otrokom. Vzgojiteljice torej 

omogočajo predvsem igro; do otrok pristopijo z igralnimi sredstvi, otroku omogočajo 

priložnosti za igro. Sam občutek varnosti pa posredno gradijo z iskrenostjo do otrok, saj tako 

gradijo zaupanje, in z igro – ko se otrok igra, se namreč počuti varnega. 

5.3 Vloga vzgojiteljev pri otrocih brez staršev 

Vzgojiteljice sem vprašala, kakšna je njihova vloga pri otrocih brez staršev in ali je 

načrtovanje dela kaj drugačno (R3). 

Tabela 4: Vloga vzgojiteljev pri otrocih brez staršev 

Intervjuvanci Odgovori 

V1 »V oddelku imam tudi otroke brez staršev in njim se tudi bolj posvetim, so pa otroci 

zelo različnih starosti. Najstniki mogoče niti ne želijo, zato malo ocenim, ali je kakšen 

pogovor, družabna igra, morda pa želijo samo mir. Mlajši pa potrebujejo pozornost, 

zato se pri njih zelo vključim in takim otrokom posvetim veliko časa, saj je prikrajšan 

stika in bližine. Če je v sobi z istim otrokom, ki ima starša, mu je morda malo težje.« 

V2 »Včasih je bilo tega več, zdaj je redko. V predšolskem obdobju (v bolnišnici so namreč 

otroci do osemnajstega leta) so otroci brez staršev zelo redki, se pa zgodi, da starši ne 

morejo dobiti bolniške odsotnosti oz. dopusta. /…/ Ga pa potem res tudi vključim v 

čisto vse; pomaga deliti pribor, vozi voziček …« 

V3 »/…/ Potem si videl – ko se je otrok nekako zjokal, sprejel tisto stanje, kot je; kot 

vzgojiteljici mi je bilo hudo, pa čeprav je ta deklica imela nadpovprečno pozornost vseh 

nas, tudi sester, verjetno je doma ni imela toliko. Pri tistem otroku si čim več, takrat 

sem se pač posvetila temu.« 

V4 »Kakšna je vloga, ko ni starša? Da ve, da ena oseba bo kontinuirana vsak dan, saj 

sestre se menjajo (danes je ena, jutri bo druga), tako da mora imeti en tisti varen objekt 

navezanosti, če bi šlo za dolgotrajnejše ostajanje v bolnišnici. Mi pa pridemo, vsak dan 

ista oseba (razen če zbolimo, imamo dopust ali druge okoliščine). Se pravi, da je ena 

kontinuirana oseba, da s tem znanjem, ki smo ga pridobili kot vzgojitelji, ga poskušamo 

razvojno spoznati in iz tega vidika zadovoljevati njegove potrebe.« 

V5 »Običajno načrtuješ že vnaprej kakšno dejavnost, ki mu je všeč, in jo potem takrat 

pelješ naprej. Kakšnega posebnega načrtovanja za te otroke pa ni. Preživijo pa več 

časa z mano tam.« 

V6 »Do zdaj se je zgodilo dvakrat. Takrat sem jaz ves dan do dveh z njim.« 

Vse vzgojiteljice povedo, da so otroci, ki bi bili v času bivanja v bolnišnici brez staršev, zelo 

redki. Zakon staršem omogoča bivanje z otrokom, kar v večini primerov tudi izkoristijo – 

predvsem pri otrocih v predšolskem obdobju in prvem triletju osnovne šole. Kadar pa je 

kakšen otrok brez staršev, mu vzgojiteljice posvetijo več časa in pozornosti.  

Vzgojiteljica iz ljubljanske Očesne klinike je opozorila na čas covida-19, ko nekateri 

delodajalci izkoriščajo starše z delom od doma oz. v tem primeru z delom iz bolnišnice. Starš 

je tako cele dneve za računalnikom in je vzgojiteljica na nek način z otrokom sama. Sicer pa 
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otroci brez staršev čez dan običajno nimajo težav, saj so zaposleni; najtežje jim je zvečer, pred 

spanjem. Vzgojiteljica v času, ko je prisotna v bolnišnici, te otroke vključi v vse, tudi v 

deljenje (zapakiranega) pribora, brisanje miz, pomoč medicinski sestri in urejanje igralnice.  

Vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec pove, da je bilo v zadnjih šestih letih pod 

10 otrok, ki bili v bolnišnici brez staršev, v zadnjih dveh letih pa ni imela nobenega primera. 

Na začetku se je nekajkrat zgodilo pri socialno šibkejših starših, danes pa se ji zdi, da se starši 

zavedajo svoje vloge in odgovornosti. Vzgojiteljica, ki dela na Gastro oddelku, Oddelku za 

nefrologijo in na Centru za otroško dializo, dodaja še druge primere, ko se zgodi, da starš ne 

ostane z otrokom v bolnišnici; pove, da gre običajno za dojenčke, ko je doma dvojček ali 

sorojenec, ki prav tako potrebuje starše. Drugi razlogi so oddaljenost, zaupanje (ko je otrok 

pri kronični bolezni večkrat v bolnišnici in starši osebje poznajo), finančne stvari, 

potovanje … Dejavniki so različni, a redki.  

Vloga vzgojiteljev pri otrocih brez staršev je zelo redka, saj po večini starši oz. skrbniki 

bivajo z otrokom, kar zagotavlja boljše možnosti za hitrejšo ozdravitev in zmanjša nevarnost 

doživljanja čustvenih stresov (Ness-Delaval, 2000). Kadar pa se zgodi, da so otroci v 

bolnišnici sami, jim vzgojiteljice namenijo več časa in pozornosti. 

5.4 Otroci, ki v bolnišnicah preživijo več časa 

Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju (R4) me je zanimalo, v kakšni meri lahko bolnišnica 

po mnenju vzgojiteljic nadomesti vrtec za otroke, ki v bolnišnicah preživijo več časa – na 

kakšen način in ali se pri teh otrocih kažejo znaki hospitalizacije. 

Tabela 5: Otroci, ki v bolnišnicah preživijo več časa 

Intervjuvanci Odgovori 

V1 »Jaz mislim, da bolnišnica lahko nadomesti vrtec, vendar na drugačen način. /…/ 

bolj individualno in v manjših skupinah. Čisto enako ne more biti, tu ni njegovih 

prijateljev.« 

V2 »/…/ V vrtcu ima otrok na voljo več izbire in menjavo okolja, tukaj je pa več 

usmerjenih, saj drugače ne moreš peljat, otrok ne more izbirat, saj imamo tako 

različne otroke – razvojno in starostno; zelo velik interval.« 

V3 »Bi rekla, da so otroci kar prilagodljivo bitje. Kot sem že prej rekla – teme 

načrtujem, tudi nekaj takega, kot je uvajanje v vrtec, tudi vrtec je v bolnišnici. Je to 

kar podobno.« 

V4 »Igralnica je magična tudi iz tega vidika, ko otrok stopi vanjo, je tako, kot da bi 

stopil v svoj vrtec – pa tudi, če je manjša, drugačna, brez njegovih vrstnikov, so 

kotički, igre, material za ustvarjanje … nekaj, kar je njemu poznano iz domačega in 

vrtčevskega okolja.« 

V5 »Jaz lahko rečem, da kakšnih posledic pri otrocih nisem opazila. Razen tega, da se 

povratniki radi vračajo zaradi občutka, ki so ga tu imeli, sicer pa ne.« 

V6 »Otroci se imajo dobro, ker jim pripravim dejavnosti /…/.« 
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Vzgojiteljice povedo, da se v bolnišnicah trudijo, da bi bili otroci tam čim manj dni oz. da se 

lahko čim prej vrnejo v domače okolje. V splošnih bolnišnicah, kjer delajo vzgojiteljice iz 

raziskave, je povprečen čas, ki ga otroci preživijo v splošnih bolnišnicah, 2,3375 dneva.  

 

Graf 2: Povprečno število dni, ki jih otroci preživijo v splošnih bolnišnicah 

Vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Celje pove, da so otroci pri njih malo časa, saj otroke z 

resnejšimi boleznimi napotijo v Ljubljano. Imajo pa tudi »povratnike«, otroke, ki se v 

bolnišnico vrnejo, kar pa se radi, saj so se v bolnici počutili dobro – kar je tudi dober občutek 

in potrdilo za vzgojiteljico. Vzgojiteljica, ki dela na Gastro oddelku, Oddelku za nefrologijo 

in na Centru za otroško dializo, opaža pomembnost igralnice v bolnišnici. Četudi je manjša, 

drugačna od vrtca, ki ga je otrok vajen, četudi v njem ni njegovih vrtnikov, mu je vseeno 

poznan – so kotički, so igre, je material za ustvarjanje. Otrok se zaigra, mi pa lahko igro 

opazujemo in po presoji vanjo vstopamo – otroka spoznamo.  

Primer dobre prakse pa je delila vzgojiteljica, ki dela v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. 

Vzgojiteljica se povezuje z rednimi oddelki, ki imajo v bolnici razstave izdelkov, ki so jih 

naredili otroci. Pred epidemijo so razstave tudi otvorili – otroci iz rednih oddelkov so prišli v 

bolnico in jo doživeli kot pozitivno izkušnjo. Tudi vzgojiteljica je šla v vrtec, jih naučila 

kakšno pesmico, se jim predstavila in se pogovarjala o bolnici. Tako so otroci z bolnišnico 

seznanjeni, preden so vanjo sprejeti, kakor je priporočljivo (Ness-Delaval, 2000). 

Vzgojiteljica, ki dela na Očesni kliniki, primerja bolnišnični vrtec z običajnim in najde razliko 

v starostnem razponu in razpršenosti (po dva otroka, en otrok s staršem …). Dela se po 
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zmožnostih otrok in prostorskih zmožnostih. Poleg tega pa ni cilj, da bi pri otroku nekaj 

razvijala (razvojno, da bi prišli na višjo raven), pač pa, da jim je v tem okolju lepo (vzporedno 

pa pridobivajo nove izkušnje na različnih področjih).  

Tudi vzgojiteljica, ki dela v Splošni bolnišnici Brežice, meni, da bolnišnica lahko nadomesti 

vrtec, pa čeprav bolj individualno in v manjših skupinah. Ni enako, podobno je uvajalnemu 

obdobju. Otroci so si zelo različni, nekateri se težko prilagodijo, drugi lažje. Znakov 

hospitalizacije ne zaznava nobena, povedo pa, da o njih slišijo od starejših kolegic, ki se jih 

spominjajo iz preteklosti. 

Na vprašanje, v kakšni meri lahko bolnišnica po mnenju vzgojiteljic nadomesti vrtec za 

otroke, ki v bolnišnicah preživijo več časa, lahko odgovorimo, da se bolnišnica vrtcu lahko 

zelo približa, vseeno pa ni enako, saj to nima poznanih vrstnikov in poznanega prostora. 

Vzgojiteljice hospitalizacije oz. adaptacijskega sindroma – grobe in hitre ločitve iz otroku 

poznanega okolja (Koncept dela v bolnišničnih oddelkih, 2015) – ne zaznajo, saj so otroci v 

bolnišnici najkrajši možni čas.  

5.5 Otroška igra v bolnišnicah 

Zanimalo me je tudi, kakšna je otroška igra v bolnišnicah, koliko časa imajo zanjo in čemu 

vse se igra prilagaja (R5). 

Tabela 6: Prilagajanje igre v bolnišničnih oddelkih 

Intervjuvanci Odgovori 

Čemu vse se prilagaja igro v bolnišničnem oddelku? 

V1  Času, ki ga nudi rutina 

 Zdravstvenemu stanju – počutju  

 Zdravstvenim omejitvam (npr. da ne smejo vstati) 

 Interesu otrok 

 Nepredvidenim preiskavam, prekinitvam  

V2  Velikemu starostnemu razponu 

 Razpršenosti (en otrok, dva otroka, redko skupinska igra) 

 Motivaciji otrok 

 Temu, kar dela vzgojiteljica (potem otroci sami pristopijo in povprašajo, kaj dela, 

in da bi oni tudi) 

 Željam otrok 

 Razlogu, zakaj je otrok prišel, zaradi česa se zdravi 

 Pripravi (prek igre) na operacijo 

 Zaposlitvi z namenom (npr. če otrok ne sme vstati iz postelje) 

 Težavam s spanjem 

V3  Zdravstvenemu stanju 

 Posegom 

 Viziti, dnevnemu redu 

 Zmožnostim otrok 

V4  Prekinitvam 

 Času 
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 Željam otrok 

 Prostoru (igralnica, če je na voljo) 

V5  Številu otrok 

 Času 

 Staršem (ki se poslužujejo tehnologije – telefonom, tablicam) 

 Prostoru 

 Zdravstvenemu stanju 

V6  Prostoru 

 Omejitvam (prepoved plastelina, prstnih barv, žog …) 

 Željam otrok 

 Rutini 

 Časovni dobi, ko je otrok na oddelku 

 Omejitvam otrok (npr. otrok na kisiku v postelji) 

Vse vzgojiteljice večkrat omenjajo prilagajanje – in tudi igra se v bolnišnicah prilagaja. Nekaj 

konkretnih primerov, ki so jih navedle vzgojiteljice, je navedenih v Tabeli 6. 

Vzgojiteljica, ki dela na Očesni kliniki v Ljubljani, pravi, da se izvajajo čisto vse oblike igre, 

je pa v primerjavi z vrtcem velik starostni razpon. Igralnico imajo razdeljeno na kotičke, tako 

da se vsepovsod nekaj dogaja (igra na blazini, knjige, ustvarjanje …). Če si želijo in jim to ne 

predstavlja stiske, se otroci igrajo tudi z medicinskim materialom, pove vzgojiteljica, ki dela v 

Splošni bolnišnici Brežice. Kako steče igra, pa je v največji meri odvisno od otroka. 

Medicinski material, npr. kakšno pravo brizgo, otroci dobijo tudi od medicinskega osebja, 

igra pa običajno hitro steče. 

Koliko je proste in koliko načrtovane igre, pa vzgojiteljice težko opredelijo. Vzgojiteljica, ki 

dela v Splošni bolnišnici Brežice, pove, da gre za preplet. Doda tudi, da je čas igre odvisen od 

njihove rutine in počutja. Koliko časa imajo otroci za igro, je odvisno od njihovega 

zdravstvenega stanja in njih samih. Zgodi pa se, da imajo otroci veliko preiskav in pregledov 

in tako za igro ne ostane veliko časa – jim pa v tem primeru vzgojiteljica pripravi kaj za 

popoldan. Tudi vzgojiteljica, ki dela s Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, pove, da ima otrok 

ves čas možnost za igro. Vedno ima na voljo zaboj z igračami oz. didaktičnimi spodbudami, 

pa tudi igralnica je odprta (za zdrave otroke, da ni infekcije) v času, ko je vzgojiteljica 

prisotna in ko je ni (popoldan, za vikende).  

Otroška igra v bolnišnicah je torej odvisna od več dejavnikov; od zdravstvenega stanja in 

počutja otrok, prostorskih in časovnih okoliščin (Kolenc, 1993). Odrasli lahko otrokom pri 

igri pomagamo z ustreznimi igračami (Apohal-Vučkovič, 1998), kar vzgojiteljice upoštevajo 

in otrokom dajejo sredstva na razpolago ves čas, tudi kadar one niso prisotne v bolnišnici. 



19 

 

5.6 Vpliv epidemije na delo v bolnišničnih vrtcih 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju (R6) me je zanimal vpliv epidemije na delo v 

bolnišničnih vrtcih. 

Tabela 7: Vpliv epidemije na delo v bolnišničnih vrtcih 

Intervjuvanci Odgovori 

V1 »Največja sprememba je nošenje mask. /…/ Se je pa ves čas spreminjalo; najprej je 

bil vdor in je bil stik … to se je sproti učila tudi sama zdravstvena stroka. /…/ V 

bolnišničnem oddelku je pogostost razkuževanja nujna; igralnih površin in sredstev. 

/…/ Igralnica je bila zaprta le, ko tudi mene ni bilo. Otrok, ki ni smel v igralnico, ne 

sme ne glede na epidemijo.« 

V2 »Mi se ne držimo pravil vrtca, ampak klinike, na kateri delaš – tako kot zahteva 

protokol klinike, tako delo poteka. V najstrožjem covid obdobju se je delo 

spremenilo zelo, kajti nihče ni smel uporabljati igralnice – delali smo po sobah, 

vsak otrok je imel svojo sobo, manj otrok je bilo na oddelkih /…/ v strogem covid 

obdobju smo bili kot »marsovci« – maska, očala in vizir /…/ jaz imam po teh 

sproščenih ukrepih igralnico najdaljši čas.« 

V3 »Covid pa je deloval zelo. Lansko leto je bilo v bolnici zelo malo otrok. Res tako 

zelo malo. /…/ Razkuževanje – covid je prinesel edino lučkanje. Sicer pa so tudi 

druge bolezni nalezljive in mi moramo zelo paziti pri razkuževanju in pri tem, 

kakšne igrače damo kateremu otroku.« 

V4 »Zelo je spremenila. Zelo, zelo. Sem že govorila o tem delu o igralnici, da smo jo 

izgubili. To zelo pogrešamo. /…/ Tukaj je veliko, veliko več razkuževanja in bolj 

preciznega razkuževanja, ker ne gre samo za covid, to leto so zelo močne tudi druge 

respiratorne bolezni. Seveda nočemo biti vir prenosa nekih okužb in poskrbimo, da 

gredo nazaj na police prebrisane igrače, preden jih odnesemo drugam. Zelo, zelo 

močan element te spremembe je tudi to, da je vse skupaj veliko bolj individualno in 

s tem tudi možnost, koliko otrok ti lahko »pokriješ« v dnevu. /…/ Maske imamo ves 

čas, na dializi pa si oblačimo tudi plašč. V enem obdobju smo bili v skafandrih – 

celi; tako »polet v vesolje«.« 

V5 »Covid je dejansko zelo, zelo posegel v način življenja in dela. /…/ Jaz se zelo 

trudim, da vse te zadeve poskusim prinašati v sobe. /…/ Imam poseben prostor, v 

katerem razkužujemo /…/ Tega druženja, socializacije med vrstniki dejansko zdaj 

tudi ni. /…/ Praviloma igralnica sameva.« 

V6 »/…/ zdaj ne smem imeti nič likovnega ustvarjanja. Ne smem prstnih barv, ne smem 

slanega testa, plastelina … zaradi covida. /…/ Pred časom je bila res fenomenalna 

igralnica, zdaj je to soba za posege. /.../ Od včeraj na danes sem mogla izprazniti 

igralnico; vzeli so še tisti del, ki sem ga imela. Zdaj je to prostor, skladišče za 

zaščitno opremo za covid – maske, halje in vse stvari.« 

Vzgojiteljice so si enotne, da je epidemija močno vplivala na delo v bolnišničnih oddelkih. 

Čeprav je bilo razkuževanje stalnica že pred epidemijo, se je to poostrilo in nekje dodalo 

»lučkanje«, sicer pa so povsod obvezne maske, omejilo se je gibanje, nekatere vzgojiteljice so 

ostale brez igralnice. 

Dve vzgojiteljici sta brez igralnice, vzgojiteljice, ki pa igralnico lahko uporabljajo, povejo, da 

je obiska manj oz. v enem primeru ni namenjena vzgojnemu delu. Sicer pa je že pred 

epidemijo koronavirusa veljalo, da v igralnico vstopajo le otroci, ki nimajo nalezljivih 

bolezni.  
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Graf 3: Dostopnost igralnice v bolnišničnem oddelku ob koncu leta 2021 

Vzgojiteljica iz združenega Gastro oddelka, Oddelka za nefrologijo in Centra za otroško 

dializo je z epidemijo ostala brez igralnice. Pove, da jo zelo pogreša, saj se otrok v njej dobro 

počuti, poleg tega pa je v njej prišlo do več interakcij (med vrstniki, mlajšimi in starejšimi 

otroki). Virus se namreč širi s telesnimi stiki in respiratornimi kapljicami, ki vsebujejo virus 

(Teršek in Fortuna, 2020). Vzgojiteljica zdaj otrokom didaktičen material prinaša v sobo – s 

tem mu je odvzeta izbira, ki bi bila mogoča v igralnici (kljub temu da mu v sobo prinese več 

možnosti). Vzgojiteljica, ki pa dela v Splošni bolnišnici Trbovlje, ni ostala samo brez prave 

igralnice, ostala je tudi brez skladiščnega prostora, ki ga je uredila v igralnico – ta prostor je 

zdaj namenjen zaščitni opremi. 

Epidemija je vplivala tudi na število otrok v bolnišnicah. Vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice 

Brežice pove, da je bilo v prvem letu zelo malo otrok, vendar je številka v letošnjem šolskem 

letu postala normalna oz. taka, kot pred epidemijo.  

Veliko več je individualnega dela, predvsem ker igralnic ni oz. so bolj omejene. Vzgojiteljica 

iz združenega Gastro oddelka, Oddelka za nefrologijo in Centra za otroško dializo opozori, da 

z individualnim delom tudi »pokrijejo« manj otrok v dnevu.  

Tudi igralna sredstva so se spremenila – veliko več je plastičnih igrač, ki se jih da hitro 

razkužiti. Vzgojiteljica iz Splošne bolnišnice Trbovlje pove, da ne uporabljajo družabnih iger, 

knjig in plišastih igrač.  

67 % 

33 % 

Dostopnost igralnice v bolnišničnem oddelku 
ob koncu leta 2021 

Igralnica je

Igralnice ni
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Tudi ukrepi se hitro spreminjajo; en teden so vzgojiteljice še lahko obiskovale določen 

oddelek, naslednji ne. Pravila po bolnišnicah si niso enotna, upoštevati pa morajo navodila 

bolnišnice, v kateri delajo.  

Če povzamem, je odgovor na vprašanje, kako je epidemija vplivala na delo v bolnišničnih 

oddelkih, ta, da je bilo in je še vedno treba slediti hitro spreminjajočim se ukrepom, ki so 

prinesli velike spremembe, kot so nošenje mask, preprečevanje stikov, zaprtje nekaterih 

igralnic, strogo razkuževanje idr. Širjenje virusa je namreč hitro in težko nadzorljivo (Teršek 

in Fortuna, 2020).  
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem raziskovala vlogo vzgojitelja v bolnišničnem oddelku. Najprej sem 

predstavila teoretična izhodišča oz. podatke iz obstoječe literature, sledila pa je raziskava o 

delu vzgojiteljev – kako poteka njihova organizacija dela, kako skrbijo za potrebe otrok, kako 

sta na delo in življenje otrok v bolnišnicah vplivali bolezen covid-19 in z njim povezana 

epidemija.  

Na podlagi obstoječe literature sem ugotovila, da sta vzgojiteljem pri vzgojnem delu v 

bolnišničnih oddelkih v pomoč Kurikulum za vrtce in Koncept dela v bolnišničnih oddelkih. 

Otroci so v bolnišnico sprejeti, kadar zdravljenje doma ni mogoče; tam zaposleni pa se 

trudijo, da bi bilo bivanje zanj pozitivna izkušnja. Da bi bilo bivanje zanj čim bolj prijetno, 

lahko otroka z bolnišnico seznanimo, preden je vanjo sprejet. Ob otroku do štirinajstega leta 

lahko brezplačno sobiva eden od staršev oz. skrbnik, kar zagotavlja več možnosti za hitro 

ozdravitev. Pomembno je, da smo z otrokom iskreni in mu ne dajemo lažnega upanja. 

Vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih otrokom ponudijo možnosti za igro – igralna sredstva in 

aktivnosti, ki pa so odvisne od bolezni otroka, njegovega počutja, prostora in časa.  

Za pridobitev podatkov sem izvedla šest nestandardiziranih intervjujev z vzgojiteljicami, ki 

delajo v različnih bolnišničnih oddelkih v Sloveniji. Ugotovila sem, da imajo osnovo vse 

enako – Kurikulum za vrtce in Koncept dela v bolnišničnih oddelkih vrtca, kljub temu pa se 

njihovo delo razlikuje. Veliko je odvisno od tega, na katerem oddelku delajo in kakšna 

bolezenska stanja imajo otroci, ki pridejo na oddelek. Več podobnosti sem zaznala med 

vzgojiteljicami, ki delajo v splošnih bolnišnicah. Vse vzgojiteljice poudarjajo fleksibilnost, ki 

je pri delu v bolnišničnem oddelku ključnega pomena. 

Rezultati diplomskega dela so pokazali, da se delo v bolnišničnem oddelku zelo razlikuje od 

dela v običajnih oddelka vrtca. Največja razlika je v tem, da kot vzgojitelj nimaš stalne 

skupine, pač pa v večini primerov ne veš, koliko otrok te čaka tisti dan. Nekateri otroci 

pridejo za nekaj ur, drugi za nekaj dni. Otroci so v bolnišničnem okolju z razlogom – imajo 

bolezensko stanje, ki jih lahko omejuje, treba je upoštevati tudi, da morda za dejavnosti ne 

bodo razpoloženi. Ko vzgojitelji izvajajo dejavnost z otrokom, lahko vedno pride do 

prekinitve, saj imajo v bolnišnici pregledi in preiskave prednost. Pomembno je tudi 

sodelovanje; v primerjavi z običajnimi oddelki vrtcev, kjer so najožji sodelavci prav tako 

pedagogi, so tukaj najožji sodelavci iz zdravstvene stroke. Nekateri vzgojitelji delajo z vsemi 
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otroki, ne glede na starost (do osemnajstega leta), nekateri pa imajo ob sebi tudi učitelja, saj 

na oddelku deluje tudi bolnišnična šola.  

Zadnje obdobje pa je zelo zaznamovala tudi epidemija koronavirusa. Tako kot povsod so tudi 

bolnišnične oddelke spremljali ukrepi in prilagoditve, ki so zaradi zdravstvenega stanja 

bolnikov zelo striktne. V bolnišnicah je bil velik poudarek na higieni in razkuževanju že pred 

epidemijo. Dodale so se maske, v nekaterih obdobjih in bolnišnicah pa tudi dodatna zaščitna 

oprema, kot so očala in vizirji. Omejilo se je gibanje v bolnišničnih igralnicah, nekatere 

vzgojiteljice so ostale brez igralnic – igrače in materiale so prinašale otrokom v sobo in 

skrbele, da se jih po uporabi prečisti in razkuži. 

Z raziskavo sem dobila vpogled v delo vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih. Verjamem, da je 

vloga vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih zelo pomembna, saj je bolnišnica prostor, ki ga 

običajno povezujemo z neprijetnimi občutki (vendarle gremo v njene prostore, kadar se ne 

počutimo dobro, imamo zdravstvene težave, sledijo pa lahko neprijetni pregledi). Otroci 

imajo tako v bolnišnici ob sebi osebo, ki jim daje občutek varnosti, ki jim npr. prinaša igrače 

in omogoča igro, v kateri se sprostijo in počutijo dobro.   
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8 PRILOGE 

8.1 Intervju – Jerneja Rožman 

Intervju z Jernejo Rožman; vzgojiteljica v Splošni bolnišnici Brežice; 12. oktober 2021 

1. Koliko časa že delate v bolnišničnem oddelku? Ste bili v več bolnišničnih 

oddelkih in kakšne so razlike med njimi, če ste bili? 

»Že od vedno delam v Brežicah, v tem oddelku delam že osem let – od leta 2013. Kar 

dolga doba z vmesnim porodniškem dopustom. Pred tem sem krajši čas delala v 

rednem oddelku, tako da sem videla obe strani. Kjer delam, je edina Splošna 

bolnišnica Brežice, ki je v Posavju, tako da je samo en otroški oddelek in med več 

oddelki nisem prehajala (razen kar sem videla na faksu v Ljubljani na hospitacijah). 

Načrtovan je bil strokovni izlet; pri nas so bili na strokovnem izletu vzgojitelji iz 

Ljubljane (tik pred epidemijo), jaz pa zaradi epidemije žal tega pri njih nisem mogla 

izvesti – upam, da bomo lahko v prihodnje, saj tudi mene zanima, kako je na drugih 

oddelkih.«  

2. Kako poteka organizacija dela v bolnišničnih oddelkih/vrtcih? Ali poteka 

načrtovanje v skladu s Kurikulumom? Kako natančno lahko načrtujete delo v 

primerjavi z delom v vrtcu? 

»Pravzaprav se vse prilagaja dnevnemu redu v bolnišnici; čas za obroke, čas za vizito, 

za preiskave, za sprejem in odpust iz bolnišnice … vse je temu prilagojeno, kar je 

normalno – drugače ne more biti. Poteka v skladu s Kurikulomom, ampak moraš biti 

kot vzgojitelj zelo fleksibilen. Ko nekaj časa delaš, veš, da nekih načrtovanih 

dejavnosti ne izvedeš, in to zapišeš v evalvaciji. Obstaja Koncept o delu v bolnišničnih 

oddelkih vrtca, ki dopolnjuje Kurikulum, in se včasih obrnemo nanj – vsaj jaz kot 

vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku; ne vem, če ga imajo vsi, ker je ta predlog 

narejen iz leta 2009, in ne vem, če ga vsi poznajo. Stvari se dopolnjujejo pri načelih, 

pri dejavnostih, kaj je bolj pomembno v bolnišničnih oddelkih … tako da si zraven 

Kurikuluma pomagam s tem; kot dodatek Kurikulumu. Glede na to, da sem izkusila 

tudi redno delo v vrtcu, je tukaj zelo specifično; se zelo razlikuje. Predvsem zato, ker 

so otroci bolni, tako da je že sama energija, volja in interes različna kot v rednem 

oddelku, kjer so otroci zdravi oz. naj bi bili. V bolnišničnem oddelku se večkrat 

dogaja, da se dejavnosti prekinejo, ker morajo otroci na preiskave, je vizita ali karkoli; 

potem pa se nazaj vrnejo – če se; odvisno od otrok, predvsem predšolskih. Prilagajanje 
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zaradi dnevnega reda je ta specifika, poleg tega pa se potrebam, željam in interesom 

otrok popolnoma prilagajaš. Če otrok ni pri volji, ne bo delal, kar si si zamislil počet – 

kar je tudi prav, saj ne pozna okolja niti tebe kot osebo, vzgojitelja. Je vsak dan 

drugače. Je pa tudi zelo individualno, ni tega skupinskega dela. Delo v manjših 

skupinah je, če se otroci lahko družijo – prilagajamo se zdravstvenemu stanju otrok; to 

je v prvi vrsti. Če gredo lahko otroci v igralnico in če jih gre lahko več, potem je to 

neka manjša skupina ali v paru – če sploh želijo, včasih tudi ne. Stremimo k temu, da 

se tudi med sabo povežejo, tudi medgeneracijsko sodelovanje. Če pa ne, je pa to 

izključno individualno sodelovanje, tega je pa veliko – in za mene je to plus, ker bolj 

spoznaš otroka, ko z njim individualno sodeluješ.«  

So otroci samo predšolski ali tudi šolski? 

»Jaz pravzaprav delam z vsemi, ker je tu tako majhen oddelek, da ni učiteljice. Iz 

pedagoške stroke sem samo jaz, po večjih oddelkih pa so učiteljice, tako da tam bolj 

one posvetijo čas in delajo za šolo, čeprav se vključujejo tudi vzgojitelji. Si pa 

vzgojitelji teh otrok potem ne pišejo na seznam otrok. Jaz si zapišem otroke, ker 

vzgojiteljice ni. Delam z vsemi, kar je super; malo predšolski, malo šolski … in je 

včasih res zanimivo sodelovanje med otroki.«  

3. Na kakšen način vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih skrbite za otrokove potrebe; 

potrebo po igri, varnosti, stiku, bližini? 

»Stik, varnost in bližino … za to so predvsem starši; ta doteka po dotiku, po stiku, je 

zadovoljena s strani staršev. Včasih so starši smeli sobivati z otrokom do dopolnjenega 

peta leta starosti, zdaj pa se je to spremenilo; lani, v času epidemije, je bila sprejeta 

nova novela o zakonu, ki velja do konca tega leta in se bo verjetno podaljšala, po njej 

pa smejo biti starši zraven otroka do dopolnjenega 14. leta starosti, poleg tega pa 

staršem velja tudi bolniški stalež (pred tem so mogli vzeti dopust). Starši so zraven, 

sicer ne čisto do 14. leta, ampak šolski otroci – nekje šest, sedem, osem let, to pa sedaj 

starši zagotovo ostanejo zraven, sploh ker imajo to pravico. Mogoče prej niso bili 

toliko, ampak nekako jim je bilo smešno, da bi otroka pustili pri šestih letih; nekje 

meja mora biti, ampak zdaj je to bolj urejeno in upamo, da bo še naprej; sicer ne vem, 

če bo tako visoka starostna meja. Ta stik je potem res na starših, kar je dobro, saj 

proces prilagoditvenih težav hitreje steče, otroci se hitreje prilagodijo na novo okolje 

in vse nove osebe. In glede igre; hitreje se na okolje privadi, hitreje ga zvabiš v drugo 

okolje – igralnico (če lahko gre). Sicer pa čim hitrejši pristop z materiali in igralnimi 
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sredstvi; da se nekako predstaviš kot oseba, ki nisi iz zdravstvene stroke, in da otrok 

vidi, da se lahko s tem igra, mu to nudi neko tolažbo, sprostitev, zabavo … mogoče 

čez nekaj časa tudi varnost. Po teh sredstvih res posežemo kar hitro, vsaj jaz, saj 

potem nekako hitreje steče; privajanje na novo okolje in na nove osebe – vključno z 

mano. Tudi jaz sem nova oseba, sicer v drugačni uniformi in prinesem drugačne 

stvari, ampak prvi vtis je, da si iz tega okolja. Naš cilj je, da čim hitreje spoznajo, da je 

še kaj drugega, kot so mogoče slabe izkušnje – sicer se tukaj vsi trudijo, da izkušnje 

niso slabe, ampak otroci doživljajo vsak po svoje. Potrebo po igri se trudimo čim 

hitreje zadovoljiti s sredstvi, potem pa odvisno, kako oz. v katero smer steče, v katero 

smer, morda simbolna igra – odvisno od otroka do otroka in njegovega zdravstvenega 

stanja. Čim hitreje in zelo moraš biti fleksibilen. Hitro moraš prepoznat otroka, če 

vidiš, da se težje privadi, ga lahko malo spodbudiš, ampak zelo odvisno od volje in 

interesa. Če ni interesa, potem pa ne moreš dosti. Pri nas je povprečna doba otroka v 

bolnišnici od dva do tri dni, ker je res manjši oddelek, nekateri pa so tudi dlje in s 

tistimi je mogoče malo lažje.«  

4. Kakšna je vaša vloga pri otrocih brez staršev? Je načrtovanje dela kaj drugačno? 

»V oddelku imam tudi otroke brez staršev in njim se tudi bolj posvetim, so pa otroci 

zelo različnih starosti. Najstniki mogoče niti ne želijo, zato malo ocenim, ali je kakšen 

pogovor, družabna igra, morda pa želijo samo mir. Mlajši pa potrebujejo pozornost, 

zato se pri njih zelo vključim in takim otrokom posvetim veliko časa, saj je prikrajšan 

stika in bližine. Če je v sobi z istim otrokom, ki ima starša, mu je morda malo težje. 

Večinoma pa gre za otroke, ki so precej samostojni. Včasih se zgodi, da starši niti 

nimajo možnosti; so pa običajno vseeno malo večji otroci, šolski. Nazadnje smo mi 

imeli predšolsko deklico, staro pet let; v bolnišnici je bila dalj časa in ni bilo težav, 

kadarkoli je ostala sama z mano, ker je mama odšla. Pomembno je, da skušamo z 

otrokom čim prej vzpostaviti ta stik in zaupanja vreden odnos; zato jim posvetimo čim 

več časa in tudi s starši se pogovarjamo, da otroka spoznaš tudi na ta način. Otroka ne 

poznaš, ne moreš spremljati njegovega razvoja. Tisti trenutek smo oseba, ob kateri se 

počuti najbolj varno. Takrat je delo res bolj prilagojeno temu otroku, niso pa ti primeri 

tako pogosti.« 

5. V kakšni meri lahko po vašem mnenju bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v 

bolnišnicah preživijo več časa? Na kakšen način? Se pri teh otrocih kažejo kakšni 

znaki hospitalizacije? 
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»V povprečju otroci ostanejo od dva do tri dni, vendar ravno, preden sva se dobili, sta 

odšli dve deklici, ki sta imeli vse skupaj malo več kot 14 dni hospitalizacije. Jaz 

mislim, da bolnišnica lahko nadomesti vrtec, vendar na drugačen način. Edino, kar je 

težava, je interakcija z drugimi otroki. Spet je tukaj kot nekakšno uvajalno obdobje, 

vsakič ko pride otrok nekam na novo, kako hitro se prilagodi … Otroke skušamo 

povezati med sabo, da si delijo izkušnjo (kakšno bolezen imajo, kako poteka 

zdravljenje pri njih – ko se pogovarjajo med sabo, je drugače, kot če jim ti poveš). Na 

začetku je pomembno, da je ob sprejemu prisoten starš in da se jaz kot vzgojiteljica 

čim hitreje vključim; na ta način me otroci že takoj spoznajo, predvsem pri teh, ki 

potem ne ostanejo tako dolgo. Znaki hospitalizacije pa so zelo različni od otroka do 

otroka. Nekateri se zelo težko prilagodijo, tudi če so dolgo tukaj – tudi tak primer smo 

imeli, mlajši otrok, star eno leto, ki se nikakor ni navadil name, kljub temu da je bil 

zelo dolgo tu; vse je povezoval s slabo izkušnjo. Sredstva so sicer malo pomagala, 

veliko pa ne. Pomagali smo si, kolikor smo si lahko, npr. s kakšnimi milnimi 

mehurčki, prstne lutke, glasba … vendar pri nekaterih ne gre. Pri starejših lažje, ker so 

bolj razumevajoči. Se tudi pogovarjaš, vendar čisto odvisno od otroka do otroka. Vsak 

stisko doživlja drugače. Če starš takoj odide, je to veliko težje, ker tudi tebe še ne 

pozna in nisi zaupanja vredna oseba. Res pomembno je, da se občutek varnosti in 

zaupanja čim prej vzpostavi z nekim primernim strokovnim odnosom in različnimi 

dejavnostmi – ponudiš, kar se spomniš, če pove otrok ali starš, pa še toliko bolje; da 

otroka čim prej spoznaš in mu tisto potem najprej ponudiš, ravno zaradi občutka 

varnosti. Če rad sestavlja sestavljanke, potem mu to ponudiš takoj – da si oddahne in 

zazna kot neko varno okolje, potem pa gradiš na tem naprej. Zelo je odvisno, kako 

otroci reagirajo, in temu se prilagodiš – fleksibilnost. Včasih je potrebnih več sredstev 

oz. materialov, včasih pa niti ne; kakšna glasba ali igračka in je že takoj boljše. Res 

zelo, zelo različno reagirajo.  

Če ponovim; mislim, da se da nadomestiti vrtec; bolj individualno in v manjših 

skupinah. Čisto enako ne more biti, tudi tu ni njegovih prijateljev. Je drugače, če je 

otrok v večji skupini ali tu; vendar smo že imeli primere, ko so otroci rekli, da nočejo 

domov. Je tudi to »fajn«, ker potem veš, da svoje delo opravljaš dobro.« 
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6. Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Koliko časa imajo otroci za igro? Koliko je 

načrtovane in proste igre? Čemu vse igro prilagajate? 

»Otroci delajo tudi z medicinskim materialom – seveda, če si to želijo in jim ne 

predstavlja stiske. Je pa tu tudi dobro sodelovanje z zdravstvenim osebjem, saj včasih 

že oni sami za nagrado npr. dajo pravo brizgo in je že to potem »uau«. Če potem iz 

tega steče takšna igra, je pa potem odvisno od otroka. Včasih je to potem simbolna 

igra. Velikokrat si pomagamo z likovnimi dejavnostmi, če lahko to izvajajo oz. če ni 

nekakšne take bolezni, da bi bil npr. zelo nalezljiv virus – v takšnem primeru ne nosim 

barv v sobo. Smo pa imeli npr. spoznavanje z medicinskim materialom in so izdelovali 

metuljčke iz medicinskih zložencev. Včasih pa otroci samo od sebe vzamejo npr. 

kakšen povoj. Slaba stran bolnišničnih oddelkov je, da se včasih kaj izgubi, saj grejo 

igrače čez veliko rok, hitro se tudi kaj uniči. Smo pa imeli nek kovček, da so se lahko 

igrali zdravnike. Imeli so npr. prave brizge ter igračke in včasih taka igra hitro steče, 

če so za to pri volji; če je bila to za njih stiska, pa ne. Moraš preceniti, kako otrok na to 

reagira oz. po kakšnem dnevu vidiš in poskusiš npr. balonček iz rokavic.  

Sodelujemo na tak način, da spoznava vse – tudi bolnišnično okolje, na tak način, da 

ve, da to ni nič takšnega.  

Glede časa; časa imajo toliko, kolikor jim ga nudi rutina, in odvisno od njihovega 

počutja. Če je njihovo zdravstveno stanje visoka vročina, potem niso v stanju za igro; 

staršem lahko predlagaš, da jim preberejo kakšno knjigo, vendar so večino časa otroci 

utrujeni in niso pripravljeni. To je vse odvisno od njihovega zdravstvenega stanja; 

koliko časa imajo, je odvisno od njih samih in samega počutja. Potem je pa še 

zdravstvena omejitev, če lahko vstanejo (lahko se npr. dobro počutijo, vendar ne 

smejo vstati) – igra je prilagojena tudi temu. Včasih se starši hitro poslužujejo IKT, 

sodobne tehnologije, jaz pa pristopim s kakšnimi drugimi stvarmi (npr. družabne igre). 

Igrajo se lahko ves čas, če so pri volji in če so jim ta sredstva zanimiva. V 

popoldanskem času mene ni, tako da je takrat veliko odvisno tudi od staršev. Tudi 

starši doživljajo stisko, ki se potem velikokrat poslužujejo te IKT, sodobne tehnologije 

in teh medijev – kar včasih tudi pomaga. Tudi s tem moramo iti z roko v roki. Veliko 

je odvisno od tega, ali gre lahko v igralnico, se lahko giblje … Če pa ima veliko 

preiskav in pregledov, potem pa v dopoldanskem času (ko jih jaz opazujem) ne ostane 

veliko časa za igro. Takrat jim kaj pripravim za popoldan in jim pustim v sobah. 
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Načrtovana in prosta igra se zelo prepletata. Skoraj ne bi mogla določiti, kako. Najprej 

je prosta igra; ker se mora najprej spoznati z okoljem, s sredstvi … Velikokrat, ko 

otroci pridejo v igralnico, jim je zelo zanimivo, ker je vse »na novo«. Najprej se z 

okoljem spoznavajo – kot nekakšno uvajanje v vrtec. Potem pa je spet zelo odvisno od 

splošnega počutja in od interesa. Če ni interesa, načrtovane dejavnosti zelo težko 

izvajaš, jih pa lahko spodbudiš. Vse je prilagojeno dnevnemu redu v bolnišnici; če ti 

načrtuješ dejavnost ob devetih (kot v vrtcu), ni nujno, da bo temu tako. Dobro bi bilo, 

da bi bila vizita ob isti uri, ampak tukaj je trenutno pomanjkanje kadra s strani 

pediatrov, zato je to res težko izvedljivo. Sodelujemo tako, da vprašam, kdaj bo vizita, 

in vem, ali lahko otroka odpeljem k dejavnosti – da se ga ne zmoti; da se neko 

načrtovano dejavnost, ki jo je možno izpeljat in je otrok pri volji, res izpelje in se ne 

vrača potem kasneje. Včasih se pa zgodi, da načrtuješ dejavnost in jo že izvajaš … in 

otrok gre domov. Tudi to se dogaja, sploh pri nas, ko ni tako dolg čas hospitalizacije. 

Prosta in načrtovana igra se res prepletata, ampak najprej je čisto prosta igra, čisto po 

želji – da se najprej spoznajo in predvsem zaradi občutka varnosti. Če je otrokom 

nekaj znano (npr. knjiga, sestavljanka, lego kocke), jim da občutek varnosti in lahko 

na tem gradimo naprej. Če ni interesa, volje oz. splošnega počutja – potem ni ne 

proste, ne načrtovane igre. Moraš biti fleksibilen, spoznat otoka in videti, kam, v 

katero smer peljati stvari.  

Nekako je vloga vzgojitelja, da se pozanima o otrokovem zdravstvenem stanju in 

urniku. Včasih je težko urnik postavit, ker ni vse odvisno od otroškega oddelka 

(primer je ultrazvok trebuha v nekem drugem prostoru, ko je takrat, ko se pokliče na 

oddelek, kar pa nihče ne ve, kdaj bo). Kot sem prej omenila, bi bilo dobro vedeti, kdaj 

so vizite. Ko bo stanje s kadrom boljše, ko ni bolniških odsotnosti, je vse malo lažje; 

takrat se zdravniki malo razporedijo in se da hitreje dogovoriti, jaz kar sama vprašam, 

kdaj bo vizita, in se ji prilagajam. Kar se tiče preiskav, je pa kar težko. Običajno je 

zjutraj nega in takrat ni dejavnosti; zjutraj, ko pridem, se z otroki običajno samo 

spoznam, če je kdo na novo. Po negah pa so običajno kakšni odvzemi krvi (zaradi 

čimprejšnjih izvidov) – to je dobro, ker je »običajno«; tudi če so razburjeni, jih potem 

zamotiš in jim preusmeriš misli. Kar se pa tiče drugih preiskav (kar ni odvisno od 

otroškega oddelka), je pa težje delati urnik. En del urnika je, en del pa ni po urniku. 

Kar je, je dobrodošlo. 
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O otrokovem zdravstvenem stanju se sproti učiš, potem počasi že sam nekaj veš. 

Otroci so tudi kirurški pacienti in je zelo mešano (v primerjavi z Ljubljano, kjer so 

ločeni oddelki in približno vejo, s kakšnimi diagnozami se srečujejo). Na začetku sem 

veliko spraševala in še vedno sprašujem, če grejo lahko npr. v igralnico (zaradi raznih 

virusov …). Kar se tiče omejitev, tudi še vedno vprašam; pri stvareh, kot so glavoboli, 

vrtoglavice, ne veš. Nismo mi zdravstvena stroka, niti nismo imeli takšnega načina 

izobraževanja, ampak se sproti pogovarjam z zdravstvenim osebjem in z njimi dobro 

sodelujemo. Vedno se zjutraj pozanimam in zdravstveno osebje vprašam. Ni pa 

nekega posebnega izobraževanja (zdravstveno za vzgojitelje), mogoče pa dobra ideja. 

Posebnega izobraževanja za bolnišnične vzgojitelje ni – zelo žalostno. Ko pa že nekaj 

časa delaš, pa že nekaj veš (npr. rotavirus je zelo nalezljiv, otroci morajo biti v sobi). 

Tudi starše je potrebno opozoriti (npr. vi ste zdaj tu v sobi, ne smete v igralnico in tudi 

sredstva ostanejo v sobi, ker jih je potrebno razkužiti). Z zdravstvenim osebjem mora 

biti sodelovanje. Izobraževanja ni, je pa vsakodnevno »mini« izobraževanje iz strani 

zdravstvenega osebja – kaj lahko, kaj ne, lahko hodi … takšne stvari, ki so pomembne 

za naše delo, za pedagoški proces.« 

7. Naletite pri svojem delu na kakšne ovire – katere? 

»Tu bi izpostavila prekinitve; pogoste prekinitve in ponovno vračanje k dejavnostim – 

ravno zaradi prilagajanja dnevnemu redu. Vsi otroci se ne vrnejo k dejavnosti. Starejši 

že razumejo in jim lahko razložiš, da se po preiskavi lahko vrnejo (odloži stvar in 

pride nazaj), pri mlajših pa tega učinka potem ni. Ko mlajšega otroka pri dejavnosti 

zmotiš, je potem konec; težko ga vrneš nazaj, sploh pa če ima vmes npr. odvzem krvi 

ali kaj podobnega – nekaj, kar njemu ni všeč – in potem ga ne dobiš nazaj. Potem gre 

cel proces skoraj od začetka; tebe že pozna (kar je plus), potem pa ga poskušaš 

pridobiti nazaj. Prav zaradi tega bi bili dobro imeti urnik, kar ne gre vedno; je pa zame 

to velika ovira. Pa tudi velikost igralnice, saj imam zelo majhno igralnico – res pa ni 

tako velike potrebe, ker je veliko individualnega dela. Mogoče bolj zaradi kakšnih 

gibalnih dejavnosti, česar pa otroci pogosto niti niso sposobni. Lahko prilagodim in 

izkoristimo hodnik, tam uporabimo kakšno mehko žogo. Meni osebno je največja 

ovira ta prekinitev in vrnitev otroka, vmes lahko tudi že malo pozabi. Ne pri vseh, 

ampak težko je tako delati – je pa tukaj kar stalnica in se je potrebno privaditi.« 
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8. Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih oddelkih? Kako je (in še vedno) 

covid-19 vplival na pedagoško delo in življenje otrok v bolnišnicah? Kako je z 

igralnimi sredstvi? 

»Največja sprememba je nošenje mask. Otroci so se pravzaprav že kar malo navadili, 

ampak ravno danes mi je ena deklica dala poljubček na masko, ki jo je hotela potegniti 

dol. Ravnati se moram čisto v skladu z bolnišničnimi protokoli, kar pomeni uporaba 

maske ves čas. Včasih je zelo težko s to pedagoško in zdravstveno stroko, ker ne veš, 

kaj je prav; morda v neposrednem stiku z otrokom brez maske, malo tudi po vesti. Na 

otroškem oddelku so vsi otroci in spremljevalci testirani. Enkrat tedensko sem 

testirana tudi jaz, zato neke bojazni pred vdorom v belo cono trenutno ni. Se je pa ves 

čas spreminjalo; najprej je bil vdor in je bil stik … To se je sproti učila tudi sama 

zdravstvena stroka. Prekrivanje obraza je minus, ampak malo prilagodim, včasih se da 

tudi z razdaljo. Problem je, ker je za bolnega otroka nebesedna komunikacija in 

obrazna mimika izrednega pomena. Tudi pri otroku včasih ne dobiš drugega kot 

mimiko. Če ne dobiš nekega efekta nazaj, precenim in se tudi pokažem. Kar se tiče 

same epidemije; na začetku so bili zaprti vsi vrtci – torej tudi bolnišnični oddelek. Ko 

pa je epidemija trajala in trajala, otroci niso hodili v vrtce in šole, je bil pa tudi tu 

izpad in dosti manj otrok – niso se upali družiti in tudi virusi se niso prenašali; dobro 

in slabo (jaz mislim, da kar slabo, saj se po mojem mnenju otroci vseeno morajo malo 

prekužiti). Takrat je bilo tudi, statistično gledano, manj otrok kot npr. zdaj. Kar se tiče 

razkuževanja, pa se ni bistveno spremenilo. V bolnišničnem oddelku je pogostost 

razkuževanja nujna; igralnih površin in sredstev. Če otrok ne sme v igralnico, že veš, 

da je nekaj takšnega, kar se lahko hitro prenaša. Če ima otrok covid, potem je v 

izolacijski sobi, v katero jaz ne smem – tega je zelo malo, običajno so doma. Vsi pa so 

testirani; če je kateri v sobi (ki ni izolacijska), je zagotovo testiran in zagotovo 

negativen, tako da potem v te sobe grem. Če pa je kakšen drug virus in otrok ne sme v 

igralnico, mi je takoj jasno, da je nekaj, kar se lahko prenaša preko igrač in sredstev, 

tako da vedno opozorim tudi starše – jih prosim, da sredstev ne nosijo ven iz sob, da 

jih pustijo (lahko karkoli prinesem na novo, vendar ven naj se ne odnaša, da se lahko 

razkuži). Kar se mene tiče, se ni bistveno spremenilo. Mogoče se je to bolj v vrtcih, tu 

se res ni. To mi je bilo pomembno že prej – da si res razkuževal igrače in dal kakšno 

stvar v karanteno. Kakšne knjige je težje razkuževati – ampak vsako stvar se da in se 

jo. Imam to srečo, da so v nekaterih sobah malo večji umivalniki in potem lahko 
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igrače tudi umijem. To počnem tudi vmes; moram si najti čas, da to ves čas počnem, 

saj je to nekaj osnovnega in nujnega; da ne prenašaš stvari preko sredstev, materiala in 

igrač naprej. Pomembno pa je tudi razkuževanje svojih rok; nujna je higiena in skrb 

zase.  

Igralnica je bila zaprta le, ko tudi mene ni bilo. Otrok, ki ni smel v igralnico, ne sme 

ne glede na epidemijo. To se ni spremenilo. Ker smo testirani, se vdora ne bojimo. V 

času respiratornih virusov (zamašen nos, kašelj) – to so stvari, ki se res hitro prenašajo 

in so otroci kar v sobah. Pomembno je posvetovanje z zdravstveno stroko – ne moram 

sama preceniti, nisem zdravnik, čeprav mi je že marsikaj bolj jasno.« 

 

8.2 Intervju – Mateja Jerina Gubanc 

Intervju z Matejo Jerina Gubanc; vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku vrtca na Očesni 

kliniki Ljubljana; 18. oktober 2021 

1. Koliko časa že delate v bolnišničnem oddelku? Ste bili v več bolnišničnih 

oddelkih in kakšne so razlike med njimi, če ste bili? 

»Jaz delam na Očesni kliniki, delovne dobe na bolnišničnih oddelkih pa imam 23 let. 

Najdaljši čas sem na Očesni kliniki – 14 let. Moj začetek je bil na Hematološkem 

oddelku, to je bil moj prvi oddelek, drugi oddelek pa je bila Infekcijska klinika. 

Razlika med temi tremi oddelki je ogromna. Na Hematološkem oddelku sem začela 

takoj po šoli, ko sem imela nekaj pedagoške prakse. Tam me delo ni motilo, dokler 

nisem imela svojih otrok – po tem, ko sem sama postala mama, pa sem težko prenesla 

umrljivost otrok. Po tem sem si želela drug oddelek, saj je bila v tistem času umrljivost 

na Hematološkem oddelku zelo visoka. Ko je moj otrok odraščal, sem vsako kožno 

spremembo povezala s tem, kar se je poznalo, tudi s tem, da pri sebi še nisem bila tako 

dozorela, kot sem sedaj. Tudi pri nas, na Očesni kliniki, so rakave zadeve, ampak to 

sedaj osebnostno predelam na drugačen način, kot sem na svoji začetni poti 

profesionalnega razvoja. Po tem sem šla na Infekcijsko kliniko, kjer sem bila nekih 

šest let. Iz Infekcijske klinike sem šla iz dveh razlogov; prvi razlog je bil premajhen 

normativ otrok, saj smo bile tam tri vzgojiteljice – jaz sem zadnja prišla in zato tudi 

prva odšla. Istočasno pa sem si takrat prvič tudi želela, da bi šla nazaj v vrtec. Te 

priložnosti v vrtcu, kjer sem zaposlena in imamo tudi redne oddelke, nisem imela; se 

je pa v tistem času kolegica iz Očesne klinike upokojila in na njeno mesto sem prišla 
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jaz. In drugi razlog, zakaj sem si želela iz Infekcijske klinike; v tistem času se je 

razpisal dodatni, tretji letnik izobraževanja. Glede na specifiko dela, ki je na 

Infekcijski kliniki, kjer je predvsem individualno delo z otrokom, veliko staršev pa v 

tistem času ni imelo možnosti sobivanja z otrokom na oddelku – s kolegico sva tako 

velikokrat hodili iz sobe v sobo in pogosto sem imela občutek, da sem zgolj samo 

»pesterna«. Bilo mi je premalo, dala sem premalo pedagoškega ven – nisem mogla 

preizkusiti teorije, ki sem jo imela v sebi, da bi jo povezala s prakso. Ko sem prišla na 

Očesno kliniko, me je bilo strah. Nikoli na bolnišničnih oddelkih pa nisem imela 

mentorja – vedno sem bila nekako »vržena« (vržena – plavaj), kar pa je po eni strani 

dobro, saj iščeš nove načine; vsaka stvar ti je izziv in si se primoran nadaljnjo 

izobraževat – ugotavljaš, kaj ti manjka, in začneš brat ogromno literature. Prva stvar 

mi je bila vedno, da otroka spravim iz faze strahu – pred bolečino, zdravnikov … da 

bo začel sodelovati. Tako je bilo tudi na Očesni kliniki. Jaz nisem imela predstave, 

kakšni otroci se tam zdravijo; ko pa sem videla ta razpon (od nekih vizualnih težav, ki 

so trenutne, lahko gre za lepotne stvari, lahko gre pa za težje stvari), mi je bila to 

iztočnica, da sem vedela, kaj moram začeti raziskovati. Na podlagi notranjih 

izobraževanj, preko vrtca – tega nadaljnjega izobraževanja, kjer se imamo možnost 

izobraževati po KATIS-u. Vključevala sem se v izobraževanja vseh zavodov, ki jih 

imamo v Sloveniji. Sem noter prihajajo otroci celotne populacije; od zdravih, s 

posebnimi potrebami itd. Vključevala pa sem se tudi v interna klinična izobraževanja, 

ker sem videla, kako pomembno je poznavanje specifike, da lahko ti sploh 

funkcioniraš in povezuješ stvari.« 

2. Kako poteka organizacija dela v bolnišničnih oddelkih/vrtcih? Ali poteka 

načrtovanje v skladu s Kurikulumom? Kako natančno lahko načrtujete delo v 

primerjavi z delom v vrtcu? 

»Načrtovanje poteka tako; pri nas v ljubljanski regiji nas je vključno s pedagoško 

vodjo 17. Mi v okviru vrtca imamo prioritetno letno nalogo v okviru letnega 

delovnega načrta – to imamo skupno; potem si pa vsak bolnišnični vzgojitelj določi 

širše tematske sklope – to je običajno pet tem in pa pet tem za integrirane vsebine, ki 

so pravzaprav vsebine prejšnjih tematskih sklopov in so postale že kot integrirane 

vsebine. Znotraj teh tematskih sklopov pa vsak vzgojitelj na svoj način realizira glede 

na oddelek, na katerem dela. Delo poteka zelo različno, marsikje zaradi covida še 

vedno poteka brez združevanja otrok, individualno – po sobah, so stroge izolacije. Jaz 
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in še nekateri oddelki lahko združujemo otroke v igralnici. Glede prostorskih 

zmožnosti – velika razlika je v velikosti igralnih prostorov oz. organizaciji oddelka, 

kolikšen prostor oz. del oddelka je namenjen igralnemu kotičku. Nekje je igralnica kot 

samostojni prostor, nekje pa kot del hodnika in se z otrokom ne moreš nekam 

umakniti. Razlika je tudi, da nekateri oddelki zaradi specifike zdravljenja nimamo 

bolnišnične šole. Na Pediatrični kliniki poteka šola na vseh oddelkih, medtem ko na 

Infekcijski, pri nas – na Očesni, ORL, Dermatološki kliniki in Soči, je bolnišnična šola 

glede na strukturo otrok, glede na to, kdo jo potrebuje, so pa veliko daljše časovne 

dobe. Jaz moram imeti otroka vsaj 14 dni, da bo bolnišnična šola naredila urnik za 

tega otroka. S tem, da pri nas, če je otrok več kot toliko časa na oddelku, zdravnik tega 

ne bo dovolil, saj je taka težava, da otrok ne more opravljati šolskih aktivnosti.  

Če nadaljujem, kar se tiče samega načrtovanja; znotraj teh tem imamo popolno 

avtonomijo in sami določamo vsebino, kako bomo realizirali te teme. Jaz te teme zelo 

povezujem, vedno vanje vključim potrebe otroka – s tega vidika, da bomo mi (jaz in 

medicinsko osebje) ugotovili njegove vizualne sposobnosti. Vse je ciljno tako 

načrtovano, da jaz organiziram igro in vsebine tako, da bom jaz opazila, kaj je on 

vizualno sposoben glede na težavo, ki jo on ima. Če ima otrok kakšno poškodbo, je 

pred ali po operaciji, je vedno stanje pred in po, da otrok razume, zakaj je zdaj tako 

zmožen, ker ni več tako, kot je bilo prej; zakaj ta sprememba. Otrok v takih situacijah 

običajno odkloni, ne sodeluje, nima motivacije, odide, »ne morem«, »ne znam«, 

»pomagaj mi«. Takrat vedno razdrobim vsebino (nikoli v stoprocentni pomoči), da 

pravzaprav v več manjših korakih sam pride do cilja – s tem dosežem, da se mu krepi 

pozitivna samopodoba – na koncu ima vedno občutek, da je rešil sam; je pa to daljši 

proces. 

Kar se tiče Kurikuluma; njegove cilje lahko popolnoma uresničujem, vendar ne na 

takšen način kot v vrtcu. Moj končni namen ni to, da bo otrok nekaj za svoj razvoj 

dosegel, tako kot določa Kurikulum, pri meni gre bolj za to, da bo stabilen njegov 

psihofizični razvoj, da se bo ob vrnitvi v vrtčevsko okolje normalno vključeval in delal 

naprej. To je bistvo, saj imamo tukaj otroka z neko zdravstveno težavo in to je 

potrebno upoštevati. Motivacija otrok za aktivnost je zelo različna in običajno 

vzporedno povezana s počutjem otrok. Vzgojitelji, ki daljše časovno obdobje delamo v 

bolnišničnih oddelkih, bomo točno videli, kdaj je otrok v fazi, ko si želi nekaj delat 

(sodelovat aktivno), in kdaj želi biti samo opazovalec in mu je to čisto dovolj. Otrok 
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opazovalec v vrtcu ali v bolnišnici je nekaj čisto drugega. Otrok pa si lahko želi tudi 

popoln mir, ima pravico, da se mu »ne da« nič. Otrok lahko nekaj tudi odkloni, lahko 

si želi intimni odnos s staršem (da se stiska in potem v tem objemu tudi zaspi).  

Veliko je na opazovanju otroka; da ga opaziš in mu pripraviš vsebino, ki jo trenutno 

rabi. Moj dan se vedno začne tako, da pri jutranji predaji vem, kakšen bo otrokov 

potek dela iz smeri zdravljenja – potem tudi vem, kaj mu moram pripravit, da bom 

znala odgovoriti na vprašanja zdravnikov (kako on sodeluje) – v aktivni vlogi v 

igralnici, v igri je otrok sproščen in pokaže dejansko tisto, kar je vizualno sposoben. 

Ni pod nobenim pritiskom, je sproščen – pokaže tako, kot dejansko zna. Druga stvar 

pa je to, da ga zamotim toliko, da ne razmišlja več ali ima kakšne obveze … Zaposlim 

mu roke in misli v drugo vsebino, v kateri je uspešen in se je bo zato lotil.«  

3. Na kakšen način vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih skrbite za otrokove potrebe; 

potrebo po igri, varnosti, stiku, bližini? 

»Potreba po igri – to je njegova osnovna življenjska potreba in tudi zelo bolan otrok se 

bo vedno pripravljen igrat; lahko ne celo časovnico kot v vrtcu (ko gre tudi ven – pri 

nas večina aktivnosti poteka notri, ampak v normalnih okoliščinah v različnih 

prostorih; igralnica, njegova soba …). Moram poudariti, da tudi mlajši zdravniki pri 

pregledu pristopijo do otroka preko igre. Ko pridejo po otroka v igralnico, ga vprašajo, 

če si želi kaj vzeti s sabo (ali pa jaz dam kaj sestri oz. zdravniku), in preko te, otroku 

ljube igrače, navežejo komunikacijo. Prvi stik je vedno preko ljubkovalne igrače ali pa 

ga pogledaš – otroci, ko gredo k zdravniku, imajo običajno oblečeno svojo najljubšo 

majico oz. nekaj novega; vsebino potem navežeš na to in otrok počasi začne spoznavat 

tvojo vlogo, da ti si pa nekaj drugega kot »tisti tam«, ki ga je gledal, tipal, saj ti si pa 

tisti, ki ga zanima, kako se on hoče igrat, in s tem ga pridobiš na svojo stran. 

Pomembna je tudi sama osebnost vzgojitelja, kot »pojava«, kako se mu približaš 

glasovno, sama igralnico pripravim tako, da kamorkoli pogleda, ga nekaj vzbudi in ga 

odpelje k igri; ga vzbudi, da bi on nekaj prijel, oz. če ne more, prosi (če lahko dobi 

»tisto gor«). Vse je usmerjeno na igro. Tudi v sobo vedno nekaj nastavim. Če vem, da 

bo sprejem kasneje, ko grem jaz že domov, mu pripravim igrače, ki ga čakajo ob 

vstopu v sobo. Pripravljeno v sobi je njegovo in midva se osebno meniva, kaj si bo 

sposodil in kaj mi bo naslednji dan vrnil. 

Pri varnosti in bližini bi izpostavila predvsem, da si prizadevamo, da je igralnica 

prostor, kjer ne potekajo nobeni zdravstveni posegi (ne jemanje krvi, ne pregledi, nič). 
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Ta prostor otrok povezuje z igro – »tukaj se igram, tukaj je varno«. To izkoristijo tudi 

zdravniki, ki ga povabijo na pregled, na slikanje, na terapijo, ki se navežejo: »Tole 

opraviva, potem greš pa takoj nazaj v igralnico; kaj te pa tam čaka?« S tem dobi tudi 

otrokovo sodelovanje. Vsak otrok pa ima s staršem tudi svoj intimni kotiček – njegova 

postelja, njegova soba in tam (če želijo) se lahko tudi zatemnijo. Vsa vrata imajo tudi 

ta stekleni del, da ima medicinsko osebje boljši nadzor (da ko gre po hodniku, vidi, kaj 

se notri dogaja). V času počitka pa na ta del dajo nekakšno prevleko, da imajo res 

intimni kotiček; to se otrokom zagotavlja. V bolnišnici občutek varnosti in zaupanje v 

otroka pomeni tudi, da otrok npr. nekaj dela ali se igra v skupini, potem pa se ob 

poklicu osebja ne odziva (dobesedno presliši) – takrat to vzgojitelj mora opaziti in 

pristopiti, da se lažje odloči. Rečeš mu, da ga bo (karkoli je že delal) čakalo, in mu 

obljubiš, da boš za to poskrbel; ko se bo vrnil, bo lahko s tem nadaljeval. Če se gremo 

skupaj igro, se igra prekine in ga čakamo, ta čas se gremo nekaj drugega. Vedno ga 

čaka in s tem gradiš zaupanje. Občutek varnosti pa je tudi ta – vedno mu povemo po 

pravici, tudi osebje se je že to navadilo (včasih, ko sem jaz začela, so sestre npr. vedno 

rekle, da ne bo bolelo, da ni nič – otrok ima že izkušnjo in ve, da boli). Otroku iskreno 

poveš, da bo bolelo, ampak tole moramo narediti, konec bo ena, dva, tri … 

pripravljene imamo raznorazne didaktične stvari (stisne žogico, mamo, mene – če želi, 

grem tudi jaz z njim na preiskavo). Zanimivo je, da velikokrat za spremstvo na 

preiskavah reče vzgojitelju in ne staršu – ko pride do tega, veš, da je otrok »tvoj«, da ti 

zaupa; velikokrat me tudi pokličejo na preiskave, da otroka animiram, saj te preiskave 

za njih niso tako enostavne; tudi prostori so malo zatemnjeni in je tudi to lahko 

problem – potem se gremo npr. zajčka in dobi občutek varnosti tudi v tem temnejšem 

prostoru. Da se teh prostorov ne boji, je zelo pomembno tudi za naprej – nikoli ne 

vemo, kaj bo še sledilo v življenju. Ne smemo misliti samo za zdaj, ampak tudi za 

naprej.« 

4. Kakšna je vaša vloga pri otrocih brez staršev? Je načrtovanje dela kaj drugačno? 

»To je zelo velika razlika. Včasih je bilo tega več, zdaj je redko. V predšolskem 

obdobju (v bolnišnici so namreč otroci do osemnajstega leta) so otroci brez staršev 

zelo redki, se pa zgodi, da starši ne morejo dobiti bolniške odsotnosti oz. dopusta. 

Pogosto pa se zgodi, predvsem zdaj, v covid obdobju, ima veliko staršev, ki delajo od 

doma, težavo, da jih delodajalec izkorišča in so potem tudi tu cele dneve za 

računalnikom – takrat si pravzaprav sam z otrokom. Tak otrok ti ves čas sledi, nekako 
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se te »drži«, ves čas je ob tebi; drugi otroci namreč imajo starše. Problem je tudi, da v 

covid obdobju ni obiskov. V prvi triadi šoloobveznega otroka pogosto pustijo samega 

in ta otrok je lahko v sobi z otrokom, ki pa ima starša; če se le da, jih ne damo skupaj, 

ker bo prej ali slej težava – zvečer pred spanjem; otroku manjka domač ritual; lahko da 

bo začel klicati domov ali pa bo jokal. Dopoldan in tekom dneva ne bo problem, saj se 

bo igral, zvečer je pa problem – in problem je tudi v medicinskem kadru, saj je pri nas 

samo ena nočna sestra, ki ne more sedeti pri otroku in hkrati drugemu dajati terapijo. 

Sicer pa so ti otroci, kadar sem tam, striktno ves čas pri meni in mi tudi sledijo – sledi 

mi sam od sebe, ni se mi potrebno truditi za to. Videti so kot piščančki, ki gredo za 

kokoško. Ga pa potem res tudi vključim v čisto vse; pomaga deliti pribor (je vse 

pakirano), vozi voziček. Čim bolj ga vključim, da pomaga sestri, briševa mize, skupaj 

urejava igralnico; ko gredo npr. drugi po sobah na kosilo, on je kosilo v igralnici – kot 

bi bila doma, tudi klepetava in imava en tak poseben odnos.« 

5. V kakšni meri lahko po vašem mnenju bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v 

bolnišnicah preživijo več časa? Na kakšen način? Se pri teh otrocih kažejo kakšni 

znaki hospitalizacije? 

»Pri nas na oddelku so otroci največ pet dni. Če pa so kakšne poškodbe, hujše stvari, 

pa je bil po mojih izkušnjah otrok na oddelku največ tri tedne. Na drugih oddelkih je 

pa tudi več; na Dermatološki kliniki so po tri tedne, Hematološki oddelek je največ in 

potem tudi ne gredo v vrtec. Tudi pri nas, otroci, ki imajo več, težje težave, ko gredo 

domov, še ne gredo v vrtec; kakšni so po mesec dni doma (vključno z bolnišničnim 

zdravljenjem – po bolnišnici še tri tedne doma). Očesna terapija je še toliko zgoščena, 

ki mu jo morajo dajati starši in otroci še ne morejo v vrtec, saj je tam nihče ne more 

dajat (to so antibiotiki, je zahtevno in vzgojitelj ni kompetenten za te stvari). Iz vidika 

staršev; starši rečejo, da jim manjka vrtec, da so čisto izgubili red – gre pa pravzaprav 

za obdobje doma, saj v bolnišnici poteka vrtec, otrok se vključuje. Je pa pri nas res več 

usmerjenih stvari. V vrtcu ima otrok na voljo več izbire in menjavo okolja, tukaj je pa 

več usmerjenih, saj drugače ne moreš peljat, otroke ne moreš izbirat, saj imamo tako 

različne otroke – razvojno in starostno; zelo velik interval. Zelo poredko je, da so trije 

ali štirje otroci iste starosti, da bi v vrtčevskem okolju šli v isto starostno skupino. 

Tudi vsebine pri načrtovanju morajo biti zelo široko zastavljene; tako da bo za 

predšolskega otroka ali tistega v prvi triadi zanimiva, da ga bo motivirala. To je zelo 

širok razpon, razmišljati moraš, kako boš to predstavil otroku, ki bo hotel delati enako 
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– to je prav zanimivo. Kar je dobro, je medgeneracijsko sodelovanje, česar pa v vrtcu 

ni. Slaba stran medgeneracijskega sodelovanja je ta, da mlajši zelo posnemajo, večji 

oz. starejši jim želijo ves čas pomagat; dobra stran je ta, da so jim spodbuda, da želijo 

»oni tudi, tisto kot tisti« – en drugega pravzaprav dopolnjujejo in jaz sem samo še 

opazovalec. Ti starejši so tudi moji pomočniki, saj sem jaz edini pedagoški delavec na 

oddelku in pogosto starejše (13 let naprej) »porabim« za pomoč; pripravijo polizdelke, 

vsebine, mlajšim pomagajo pri lepljenju in rezanju … Lepo je videti, kako jim starejši 

pomagajo, in vidiš tudi komunikacijo. Dajo ti tudi ogromno idej; ti eno vsebino 

pripraviš, oni pa jo potem razvijajo – to je dobro tudi za naprej. Otrok sam razširja 

vsebino; to pride kasneje z leti izkušenj, na začetku tega niti ne vidiš.  

Znakov hospitalizacije pri nas ni in prav tako ne na drugih oddelkih (koliko se 

pogovarjamo), saj je tudi način zdravljenja, sam proces je čisto drug kot pred toliki 

leti, ko sem jaz začela. Tudi ko je bil covid in zaprt sistem, je ta igra še bolj do izraza 

prišla. Starši so še toliko bolj začutili, kaj lahko počnejo doma; ves čas tudi sprašujejo 

– ti otroci namreč ne smejo biti izpostavljeni ekranom in telefonom. Zasloni so namreč 

premajhni in potem starši ves čas sprašujejo, kaj delati z njimi. To je nekako tudi 

dobra stran covida – jaz pravim, da je vsaka stvar za nekaj dobra.« 

6. Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Koliko časa imajo otroci za igro? Koliko je 

načrtovane in proste igre? Čemu vse igro prilagajate? 

»Izvajajo se vse oblike igre, čisto vse. Če primerjam z vrtcem, je razlika ta, da je velik 

starostni razpon in zato tudi zelo razpršeno – po dva otroka, en otrok s staršem ali z 

mano, dela eno stvar. Če se igramo skupinsko, so to družabne igre ali pa simbolne 

igre, igre vlog. Če se dela iz področja umetnosti, se dela po več segmentih – glede na 

zmožnosti otrok in prostorske zmožnosti. Cela igralnica je razdeljena na kotičke in 

vsepovsod se nekaj dogaja. Mlajši otroci se s starši igrajo na blazini, en ustvarja, v 

drugem delu (kjer je knjižni kotiček) bo nekdo nekaj gledal. Jaz imam vsepovsod 

pripravljeno in same vsebine spodbudijo otrokovo motivacijo; otrok bo imel notranjo 

motivacijo in se sam odločil, kam bo šel. Pogosto jaz nekaj delam in ničesar ne 

pripravim, otroci gredo malo po prostoru, se npr. malo igrajo z avtomobilčki, potem pa 

se mi čedalje bolj približujejo in vprašajo: »Kaj pa delaš? Jaz bi tudi.« Otrok gre 

tekom dneva skozi vse načine iger; v vrtcu jih ne pride skoz toliko kot v bolnišnici. 

Ima tako rajalne igre, nekaj počne iz matematike, nekaj iz jezika … iz vsakega 

področja, vse pokrivaš. Ko si zastavljam cilj, je lahko čisto pedagoški (odvisno, kaj 
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moram z otrokom počet) in tekom iger bom ta cilj z njim tudi dosegla. Veliko je 

načrtovanih vsebin; vedno se vpraša po željah, nimamo pa časa, da bi razmišljali, kako 

bi to naprej razvijali. Tega v primerjavi z vrtcem ni toliko in tudi nima smisla, da bi 

jaz pri otroku nekaj razvijala (razvojno – kot v vrtcu, da bi prišli na višji nivo), ampak 

da se imamo v tem okolju lepo, vzporedno pa da pridobivamo nove izkušnje na 

različnih področjih. Čas igre je zelo odvisen od tega, zakaj je otrok prišel, zaradi česa 

se zdravi. Če je na kakšni terapiji, se lahko igra tekom celega dneva (vmes gre samo 

na zelo kratke terapije ali morda preiskave – največ dvakrat po pol ure tekom celega 

dopoldneva; popoldan ima ves čas prosto za igro). Če pa gre za kakšne operativne 

posege, ima čas za igro pred operacijo – takrat je stoprocentna usmerjenost v njega, 

ker ga je potrebno čim bolj zamotiti; sicer reče vmes, da je žejen in lačen – ampak ne 

sme. Takrat se mora čim več igrat in pripravim take vsebine, za katere vem, da je zelo 

majhna verjetnost, da se je to že nekje šel – tako »dobim celega«. Imam način 

pripovedovanja zgodb v ogromno tehnikah; od kamišibaja do pravljičnih hišic, lutke, 

»kukavčke«, in tako pozabijo. Po operaciji pa je faza počivanja; večina jih počiva, 

kdor spi, spi; komu pa je težko ležati in takrat poteka igra ob postelji. On še ne sme 

vstati (ni fizično sposoben, lahko pade, ni stabilen) in ta igra ob postelji je otrokom 

tako všeč, da bi se tako igrali tudi naslednji dan. Zakaj? Ker imajo takrat mene samo 

zase. To izkoriščajo in jim je »fajn«, s tem veš, da se je on ta čas igral, čeprav je na 

prvi pogled videti, da on ni počel nič, glavni animator sem bila jaz. On je opazoval 

(kaj že vstavi in premakne), užival v tem, za njega je to igra – zanimiv način. Tako kot 

nekateri starši mislijo, da ko je bolan, ne morejo nič in samo televizijo/tablico gledajo 

– tako potem vidijo, kaj se vse da. In to je že igra. To je tudi velika razlika z vrtcem. 

Tudi tisti otroci, ki npr. težko zaspijo – preko takšne igre jih pripelješ do tega, da se 

uspavajo. Na tak način, ne samo, da ga božaš, lahko ga preko pravljice; imamo 

različne tehnike pripovedovanja, ki jih moraš strenirati, in v sebi moraš imeti veliko 

zalogo pravljic. Veliko je od osebnosti vzgojitelja.« 

7. Naletite pri svojem delu na kakšne ovire – katere? 

»Edina ovira, ki bi ji težko rekla ovira, ampak bolj dilema, je dostikrat, ko ne veš, 

kako bi odreagiral v situaciji; pri nas imamo ves čas starše (tega v vrtcu ni), ki 

sobivajo z otrokom, ampak ta starš ni v takšni vlogi kot doma; je starš bolnega otroka, 

ki je zaskrbljen, ki ne ve, kaj ga čaka (kakšne informacije), in je popolnoma drugačen 

od tistega starša, ki ga otrok doma pozna. Najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi (dogaja 
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se tedensko, vendar so taki trenutki najtežji), je, ko starš izve za diagnozo – je 

pričakovana, vendar si ni mislil ali pa ne more kar naenkrat predelati. Ko izve pred 

zdravnikom, je dokaj v redu, ko pa pride igralnico, pa to pride ven. Otrok to opazi in 

vpraša, zakaj joka, zakaj je mamica žalostna. Takrat poskusim s kakšno igro 

preusmerit in ublažit. Nekateri starši prosijo, če lahko za otroka poskrbim, saj 

potrebujejo čas zase in gredo ven (pokličejo partnerja, grejo na kavo, cigaret, 

kamorkoli, da jim pomaga). Ta situacija je za mene najboljša, saj se osredotočim na 

otroka, ne pa na oba. To je najtežja dilema. Kar se tiče otroka; za predšolskega otroka 

ni nobenih problemov, problem pa so najstniki – primer je npr. prometna nesreča in je 

vizualni videz tisti, ki je drugačen, dokler se ne zaceli (lahko ostane kakšna 

brazgotina). In sekirajo se že vnaprej, na rezervo. Razmišlja že naprej in takrat je moja 

vloga, da vidim čim bolj, kako oni to doživljajo, da ne pride do kakšnih traparij 

(rezanje žil, načrtovanja vsega možnega) – takrat mi marsikaj povejo, komunikacijo 

moram čisto spremeniti, ker staršem ne bodo povedali. Oni so pravzaprav jezni na vse 

tam okrog in pravzaprav iščejo … jaz jim tudi predlagam, da bi se pogovorili z eno 

mojo prijateljico (nikoli ne rečem s psihologom, ker je na žalost še vedno, tudi s strani 

mladih družin, »o psiholog – to pa ne«; imajo nek tak negativen pomen, mislijo, da bo 

zaznamovan za naprej). Ta »prijateljica« potem pride, se skupaj igramo (jo vključim v 

igro) in preko tega se potem ona pogovarja, pa tudi jaz se vklopim – da potem nima 

tega občutka. Staršem potem povemo; tudi na kakšen način in zakaj. Otroka starš 

nikoli ne sme obsojati, zakaj je tako razmišljal, da ne sme tako govoriti, otrok ima 

pravico o tem razmišljati in dobro je, da se je v tem zaupal (da ne bodo potem težave, 

saj ne vemo, kaj se bo zgodilo, ko se bodo naša vrata zaprla in bo šel – moramo že 

vnaprej razmišljati). Pri majhnih otrocih; če je težava, da gre očesno zrklo ven, je tako 

ali tako mrtvo, pogosto pa je tako, da tega ne razumejo starši; skrbi jih vizualno in 

rečejo, da bo brez očesa, ampak jim povemo, da mu to oko nič ne pomaga, da ima 

lahko samo težave (da bi se razvilo naprej in prešlo še na možgane); tako pa dobi 

protezo (običajno vidijo slike vnaprej, kako bo videti, včasih celo kdo pride in jim 

povem, da ima protezo, starš pa ne more verjeti, saj je to zdaj tako dobro in 

profesionalno narejeno, da se ne opazi). Drugih težav pa ni. Včasih je bila to čisto 

druga slika, danes se toliko enih ljudi giblje in ukvarja s tem, tudi v enem prostoru, v 

eni hiši lahko pravi veliko stvari; če pa česa naša klinika nima, se ga pelje na drugo 

kliniko z rešilcem in pride nazaj (to, da se je peljal z rešilcem, je pa »uau«). Včasih pa 
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je bilo težje, ker so šli domov, potem je bil spet sprejem drugam. Danes pa je to čisto 

druga pesem – je lepo strnjeno in ko se celota zaključi, grejo; je super, kar se tega 

tiče.« 

8. Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih oddelkih? Kako je (in še vedno) 

covid-19 vplival na pedagoško delo in življenje otrok v bolnišnicah? Kako je z 

igralnimi sredstvi? 

»Kar se tiče razkuževanja – mi imamo to ves čas, že prej. Edina stvar je ta; tukaj je 

vsaka klinika … mi spadamo pod Klinični center, Pediatrična klinika je posebej – 

imamo podoben protokol razkuževanja. Znotraj oddelka pa so še neka interna pravila, 

ki se jih vsak drži. Mi se ne držimo pravil vrtca, ampak klinike, na kateri delaš – tako 

kot zahteva protokol klinike, tako delo poteka. V najstrožjem covid obdobju se je delo 

spremenilo zelo, kajti nihče ni smel uporabljati igralnice – delali smo po sobah, vsak 

otrok je imel svojo sobo, manj otrok je bilo na oddelkih (toliko, kot je bilo sob, toliko 

je bilo otrok); v vsaki sobi sam, bile so stroge izolacije, kljub temu da je vsak šel na 

bris. Kljub negativnemu brisu je bilo vse strogo po sobah. Kar si pri otroku imel, tisto 

si mogel porabit; če so bili npr. izdelki in ostanki papirja, si jih mogel zavreči; 

ostanke, ki jih nisi mogel razkužit, so šli stran. Po tem so nam rekli, da lahko damo to 

kot v izolacijo, da je to nekaj dni zunaj, na prostem – da se »prekuži« – in smo lahko 

naprej uporabljali. Problem so bile npr. slikanice in knjige, ki jih je težko razkužiti. 

Potem smo izbirali res take kartonke, ki jih lahko pobrišeš ali pošpricaš in odpreš kot 

harmoniko, da se posuši – drugače se je vse zlepilo in se je dosti stvari uničilo. 

Slikanice ves čas razkužujemo tudi na ta način, da jih dajemo na zrak. Pri meni ne 

more priti do internega prenosa bolezni, ker se sprejemajo popolnoma zdravi otroci – 

večina jih pride na poseg (za poseg, za anestezijo mora biti popolnoma zdrav). Pri nas 

bolnih otrok, da bi imeli kakšen kapljično prenosljiv infekt, ni. Drugi oddelki – je pa 

spet druga stvar. Pred covidom smo bili brez mask, vizirjev, očal, v strogem covid 

obdobju pa smo bili kot »marsovci« – maska, očala in vizir, dokler nismo imeli 

možnosti cepljenja, da smo bili še mi zaščiteni; naj bi bila stoprocentna zaščita, k sreči 

se nobeden ni okužil v bolnišnici. Znotraj tega okolja smo vsi nosili maske, tudi starši 

– in otroci so se nas pravzaprav čisto navadili; noben ni jokal zaradi tega ali pa da bi 

težje prišel, nič, ni se poznal. Je pa res, da si ti individualno prihajal k njim in si bil ena 

na ena in starš zraven (ki prav tako ni imel izhodov – zelo strogo je bilo). Zdaj, pri 

nekaterih je to že sproščeno, pri nekaterih pa ne. Jaz imam po teh bolj sproščenih 
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ukrepih igralnico najdaljši čas. Kolegica na Dermatološki kliniki jo ima od pred 

kratkim, ORL (ki ima podobno specifiko dela kot pri nas – prihajajo na operacije) še 

vedno nima igralnice. Klinika od klinike se zelo, zelo razlikuje. Kar se tiče igralnih 

sredstev – mi od nekdaj razkužujemo, ko naročujemo didaktični material, naročimo 

takega, da vemo, da se bo dalo razkužit. Kar izdelujemo sami, se večinoma vse 

plastificira; da se lahko večkratno uporablja in da lahko razkužimo. Kar koli se pa tako 

dela z otrokom, pa to otroci odnesejo domov – to je tudi otrokova želja, komaj čaka; to 

ima on in naredimo tudi tako škatlico, da zapakira in vse odnese domov. Tudi plišasto 

igračko – če jo ima ali dobi, se jo nese domov ali pa imamo možnost dati v pranje v 

okviru klinike. Otrok lahko dobi, kar si želi – od mehkega, trdega, hrapavega … Jaz 

uporabljam tudi veliko naravnega materiala in nimam problemov, kar se tega tiče. Na 

Hematološkem oddelku pa naravnega materiala ne smejo prinašati; tam so ukrepi še 

strožji, saj tam otrokom imunski sistem zelo pade (zaradi procesa zdravljenja) in je 

prinašanje takih materialov strogo prepovedano. Je zelo velika razlika med oddelki. 

 

Bi pa izpostavila še, da se vloga vzgojitelja kaže v odnosu do otroka, v odnosu do 

starša in v odnosu vsega kadra, medicinskega, s katerim si. Moji najožji sodelavci so 

medicinski kader, ne moji kolegi. Izmenjave dobrih praks in podobno imamo s svojimi 

kolegi, medtem ko pa dihaš z oddelkom in oblikuješ psihosocialno klimo na oddelku. 

Ta vez z medicinskim osebjem je zelo, zelo pomembna in se tudi čuti, če ne 

funkcionira. Na kakšnem oddelku točno vidiš, tudi če vzgojitelj npr. na sestanku pove, 

da ima težave in da misli, da kaj ni prav, vidiš, da ne dihajo kot eno srce, in to starši 

zelo občutijo. Tudi ko prihajajo otroci od klinike do klinike in povejo, da je bolelo, da 

ni bilo vzgojiteljice in se je igrala z drugimi – moraš poznati širino, da veš, zakaj se je 

tako odločila, ali pa zaradi medicinskega kadra, če ne grejo kot tim, ne sodelujejo. Če 

boš dobro sodeloval kot celota, tudi otrok ne bo imel težave. Ne bo imel teh strahov in 

si zmagal. Tudi starš ne bi imel z njim težav, kar koli bi mogel opraviti. Je pa res, da 

se vsi oddelki pogosto povežemo tudi z vrtcem. Starše pogosto skrbi, kako bo, ko bo 

nazaj prišel – če je npr. iz otroške kirurgije, hematološka, naša klinika, dermatološka 

… različni izpuščaji, kreme za dermatitise … skrbi jih, kako bo šel nazaj v vrtec. Mi 

se pogosto z vrtcem povežemo, pokličemo, povemo, ta otrok je tako, pri nas je reagiral 

tako, če se bo to pojavilo, poskusite tako. Pri nas je slabovidnost in je takoj strah, kaj 

bodo počeli s tem otrokom; otrok ti bo sam pokazal, samo ne se ga bati; opazuj, 
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pripravi in poskrbi za njegovo varnost. Varnost je pa to, da se ne bo nekam zaletel. 

Vedno rečem, ko vidiš otroka z očali, se moraš vprašat, zakaj jih ima – to ne pomeni, 

da ima dioptrijo, lahko je še veliko drugih stvari. Če starš reče, če vi kot vzgojitelji 

veste, da je bil otrok v bolnišnici, ker starši sporočijo, se vzgojitelj mora pri staršu 

pozanimati, kako je bilo, s kom je bil … Tudi mi vedno kaj pripravimo za prijatelje v 

vrtcu, presenečenje. Običajno v škatlo namečem medicinski material, da se bodo igrali 

zdravnika in bo otrok povedal, kaj je imel na roki in na očesu, potem komaj čaka, da 

bo šel v vrtec. »A grem že jutri?« vpraša. Komaj čaka, da bo on to predstavil, da bo on 

»tisti glavni«, da bo on nekaj povedal. Potem tudi otroci lažje sprejmejo karkoli je 

novega na njem. Da mora npr. lepit oko (da bo treniral slabše oko), tudi v vrtcu ga 

mora lepit, tekom dneva in večkrat. Tudi z vzgojitelji se običajno povežemo in je 

dobra ta naša medsebojna komunikacija. Tudi to je naša vloga. Da si odprt in pomagaš 

kolegom v rednih oddelkih, če imajo dilemo ob vrnitvi otroka.« 

8.3 Intervju – Florjana Borkovič  

Intervju s Florjano Borkovič, vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku Splošne bolnišnice 

Slovenj Gradec; 27. oktober 2021 

1. Koliko časa že delate v bolnišničnem oddelku? Ste bili v več bolnišničnih 

oddelkih in kakšne so razlike med njimi, če ste bili? 

»Jaz sem vzgojiteljica 32 let; prej sem bila pomočnica, potem vzgojiteljica, pet let sem 

pa delala kot medicinska sestra v Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Po 

tem sem se preusmerila v vrtec, doštudirala in začela delati kot vzgojiteljica. Delala 

sem v vseh oddelkih navadnega vrtca, od enega do šest let starosti. V bolnišnici 

Slovenj Gradec pa sem sedmo leto. Na drugih bolnišničnih oddelkih nisem delala, 

edino skupaj z mojo ravnateljico sva šli hospitirati v Celje, da sem videla, kakšno je 

delo drugje. Se pa vzgojiteljice bolnišničnih oddelkov srečujemo na aktivi in tam si 

tudi podelimo primere dobrih praks ali kaj takega; tudi povprašaš, ko začneš delati na 

takem oddelku.« 

2. Kako poteka organizacija dela v bolnišničnih oddelkih/vrtcih? Ali poteka 

načrtovanje v skladu s Kurikulumom? Kako natančno lahko načrtujete delo v 

primerjavi z delom v vrtcu? 

»Načrtujem v skladu s Kurikulumom, imamo pa tudi dodatek za bolnišnične oddelke; 

npr. navajanje na hospitalizacijo. Takšni drugačni cilji so to – kako pomagati otroku v 
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času hospitalizacije. V oddelku sem načrtovala vsebine iz otrok; tisto, kar so otroci 

predlagali, sem začutila kot vzgojiteljica, da jih zanima. Medtem ko tukaj vsebine oz. 

teme načrtujem jaz, saj ni skupine. Doba ležanja pri nas je dva dneva in pol do tri – 

povprečna ležalna mesečna doba; to je zelo kratko, otroka komaj spoznaš in že gre. 

Redkokdaj se zgodi, da so otroci dlje časa; kakšna borelioza, zahtevnejša operacija, 

npr. po kakšnem slepiču, da se zavleče v deseti dan, borelioza 14 dni; to so take daljše 

ležalne dobe. Jaz načrtujem glede na letni čas, različne vsebine; iz vseh področij 

Kurikuluma. Ko načrtujem, gledam tudi, ali je v povezavi s kakšnimi prazniki, – to je 

zelo močno v bolnišničnih oddelkih, zdaj bo tak december; gledam na letni čas, glede 

na dogajanje (npr. v februarju je kaj v povezavi s knjigo); različne teme – npr. 

prevozna sredstva. Tudi izkušnje so mi prinesle nekatere določene močne teme. Se pa 

seveda navezujem tudi npr. na mesec september, ko je tak uvajalni mesec – kako 

pridemo v vrtec, pospravljanje copatk, kje sedimo v avtu … Te teme, ki jih imajo 

otroci v vrtcu in jih mi lahko tukaj nadgrajujemo. Veliko je tudi povezave s starši (v 

septembru otroci tudi veliko zbolevajo), v kakšnem mirnem trenutku jim lahko dam 

kakšne nasvete, kar jih zanima, v zvezi z uvajanjem – je močno področje tudi to 

sodelovanje s starši. Vsebine po svojih predpisih načrtujem enkrat mesečno (tam sem 

jih tedensko, 14-dnevno; odvisno, kakšna tema je bila). Tako smo se takrat na začetku 

dogovorili z mojo ravnateljico. Teme oz. dejavnosti nanizam od ena do šest; npr. če 

imamo jesen (takšna prekrasna jesen je), potem pa imamo nekaj takšnih didaktičnih 

iger, kot je razvrščanje sadja (imam natisnjeno sadje – jabolka, hruške, slive), kar 

mlajši zmorejo in potem razvrščajo v lončke. S starejšimi potem na to temo vzorčimo, 

štejemo, se o jeseni globlje pogovarjamo (z mlajšimi pogledamo bolj vreme; je sonce, 

dež, mrzlo, toplo …); starejši sami opisujejo te značilnosti. Kar se malo navezuje tudi 

na covid. Veliko smo delali z naravnim materialom – več kot zdaj, to je zdaj kar malo 

okrnjeno, saj naravni material lahko uporabljamo samo v igralnicah (tudi zaradi plesni 

in vseh stvari, ki se iz zdravstvenega vidika nahajajo na tem naravnem materialu). V 

igralnico pa otroci zdaj zelo malo zahajajo, saj smo večinoma »skriti« vsak v svoji 

sobi. Otroci imajo tudi različne RSV-je (respiratorni sincicijski virus), bolezni, driske 

ali kaj takega – to je vse infekcijsko in jih je potrebno ločiti vsakega zase. Če je gneča 

– najprej vsak v svojo sobo, potem pa iste bolezni v isto sobo. Kar se tiče covida; pri 

nas so vsi – starši in otroci – testirani, najprej s hitrim, potem pa ne vem natančno ali 
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vse tudi s PCR-testom, po testiranjih pa pridejo na oddelek ali v normalne sobe, če ne 

grejo že prej domov.  

Torej jaz imam nekih 11 tem, čez poletje je v dveh mesecih ista tema (počitnice, 

morje). Teh 11 tem različno spreminjam, po potrebi; tudi če je kaj takega, kot npr. 

lani, ko se je začel covid – seveda je bila tema covid, maske in vse to. Tudi te novitete 

dodajam sproti. Veliko fleksibilnosti.« 

3. Na kakšen način vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih skrbite za otrokove potrebe; 

potrebo po igri, varnosti, stiku, bližini? 

»Zdaj, kar so tisti zdravstveni predpisi v času covida, je dogovor na oddelku, da na 

covidni oddelek ne hodim, ne obiščem otrok. Ti otroci so tisti čas notri s sredstvi, ki si 

jih prinesejo sami. Razen če so negativni. Do zdaj se je dogajalo, da sem tudi v tiste 

sobe prihajala. Sem pa vpeljala primer dobre prakse (v teh šestih letih); prej so vsi 

otroci, ki so lahko, šli v igralnico in so se tam igrali. Otroci, ki pa so mogli ostati v 

sobi, izolirani, pa niso imeli sredstev oz. jih je zgolj vzgojiteljica občasno obiskala. 

Zdaj, v tem času, pa smo uvedli zaboje z igračami (kot jim jaz rečem), kjer je starosti 

primeren material; od kock, didaktičnih igrač za najmlajše od ena do tri. Za otroke od 

tri do šest imamo zaboje z dojenčki, prenosnim štedilnikom, posodico, duplo/lego 

kockami … To je tak material, ki se potem lahko tudi dobro razkuži. To razkužujem 

kar v vodi oz. razkužilni tekočini, se spere in se pospravi. Zato je pri nas temu 

primerno tudi več plastike. Temu vedno dodam (zelo rada in pravzaprav vsem 

otrokom) knjige. Ker knjig ne moremo obrisati oz. dati v vodo, zato jih za določen čas 

damo v karanteno. Za najmlajše imam plastične, ki jih lahko obrišeš z razkužilnimi 

robčki. Mi se tudi dogovarjamo; v zadnjem času smo dobili take razkužilne aparate – 

lučke, s katerimi lahko razkužujemo. Dogovarjamo se, da bi enkrat tedensko poleg 

vsega razkuževanja še to. Tudi po obisku covidnega otroka to sobo potem »lučkajo«, 

kot se reče, z ultravijolično svetlobo in se potem razkuži.  

Če vam malo povem rutino: začnem zjutraj ob sedmih, si pripravim mapo (da si 

vnesem podatke za vsakega otroka), grem po sobi – takrat navežem prvi stik z 

otrokom. Grem po sobah, izvem ime, starost in takrat ga tudi povprašam, s čim bi se 

želel igrati. Vam moram reči, da je veliko staršev prijetno presenečenih, da otrok dobi 

igrače v sobo. Če so mlajši, dobijo zaboj, starejši pa lahko malo več izbirajo (tudi 

kakšne puzzle, pikice, barvice …) – primer materiala, da tudi ni preveč tega potem v 

sobi. Po zajtrku pa dodajam (odvisno, koliko časa je otrok v bolnici) ali igrače 
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zamenjam. Pa tudi po interesu; nekateri se lahko celo dopoldne igrajo s tremi 

igračami, nekateremu pa cel zaboj ni dovolj za eno uro – so si različni, veliko vlogo pa 

imajo tudi starši, saj je to prosta igra, ob kateri so starši. Jaz hodim iz sobe v sobo in 

imam tak mobilni voziček, v katerem imam pripravljena sredstva glede na temo (npr. 

sadje, repo velikanko, didaktične pripomočke in različne knjige na to temo). Potem 

obiščem otroka in potem na to temo tudi nekaj ustvarjava, delava, odvisno, kako je 

tudi razpoložen, saj je tu v bolnici najprej zdravstveno stanje, preiskave in vse ostalo, 

potem pa igra. Potrebno je upoštevati tudi stanje otroka, željo, interes; jaz bom rekla, 

manj je več. V teh dveh dnevih je to bolj v smislu sprostitve otroka, vrniti ga v lepe 

trenutke vrtca. Vam pa povem, s tako vročino, ampak ko mu prineseš tja igračo, se 

dvigne, nasmeji in jo vzame. To je njegovo sredstvo za igro. Teli zaboji so zelo 

praktični; da primer dobre prakse, ki sem ga uvedla, sem predstavila tudi na enem 

predavanju. To je ena taka novost, ki smo jo uvedli. Učiteljica je z mano delala (letos 

je šla v pokoj); to je moja najbližja sodelavka, poleg sester in zdravstvenega osebja. 

Na začetku je rekla, da ne; da so jih zaposlili, če so otroci prišli v igralnico.  

Če tekom dneva vidim, da bi otrok npr. rad risal, mu prinesem barvice, krožim med 

otroki in jim dodajam sredstva. Tudi gibalna – imamo tega hop konjička, keglje, žoge, 

balone … Gledam, da so zadovoljena vsa področja; pojemo veliko, inštrumente … vsa 

področja. Gibanja je sicer manj; prvi dan skoraj ne more kdo kaj, mogoče metanje 

kakšne žogice v lonček. Potem pa že. Sploh pa, če so tukaj zdravi otroci, imamo tudi 

poganjalčka – ko ni bilo covida, je šel tudi po celem hodniku gor in dol. V aprilu smo 

šli tudi na sprehod z dežniki … take stvari.  

Da še dodam – ta zaboj je pri otroku ves čas, tisti, ki si ga je zaželel oz. če si še kaj 

zaželi, mu dodam. Tudi popoldan, ko mene ni, to ostane pri otroku. To je zelo 

pomembno, da ni dogajanje samo tisti čas, ko sem jaz kot vzgojiteljica tam. Starejšim 

otrokom dam tudi kakšne družabne igre (pet, šest let stari otroci zelo radi igrajo človek 

ne jezi se, črni peter, karte ena) in tam je veliko časa biti s svojim staršem.« 

4. Kakšna je vaša vloga pri otrocih brez staršev? Je načrtovanje dela kaj drugačno? 

»Moram reči, da v teh šestih letih … ne morem reči točne številke, ampak je bila pa 

pod 10 otrok, ki so bili brez staršev. Nekajkrat se mi je na začetku, pri socialno šibkih 

starših, ker je bilo tudi po devet otrok in mama ni mogla biti prisotna. Včasih pa so 

nekateri starši kar malo preveč navezani na otroka – sploh kakšen četrti, peti razred, 
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ko so starši še zraven in bi pričakoval malo osamosvojitve, kljub temu da je otrok 

bolan. 

Ja, takrat sem pri otroku več časa – bila, zdaj kakšne dve leti sigurno nisem imela 

kakšnega. Zdaj se res gleda na to, da je starš prvi tisti. Več časa sem pri otroku, tudi s 

sestro sem več sodelovala … Moram pa povedati iz teh izkušenj, da je prvi dan otrok 

jokal. Jokal tako, kot npr. v vrtcu, ko ostanejo na uvajanju. Ena sedemmesečna deklica 

ni želela ničesar, pa če sem jaz tam res skoraj skakala na glavo. Ni šlo ničesar. Potem 

si videl, ko se je otrok nekako zjokal, sprejel tisto stanje, kot je; kot vzgojiteljici mi je 

bilo hudo, pa čeprav je ta deklica imela nadpovprečno pozornost vseh nas, tudi sester, 

verjetno je doma ni imela toliko. Pri tistem otroku si čim več, takrat sem se pač 

posvetila temu. Drugi so bili bolj s starši – sem jih zaposlila, dala sredstva za igro. 

Mislim, da zdaj dve leti takega primera ni bilo. Starši se vedno bolj zavedajo te vloge 

oz. so tudi odgovorni v tej smeri. Že zdrav otrok pogreša starša 24 ur, bolan pa še bolj. 

To je nekaj najlepšega. Ko sem začela delati, se nisem niti pozanimala toliko, kakšen 

je režim v bolnici; ostal mi je bolj od svojih otrok, ko sem jih mogla tudi sama kdaj 

tam pustiti; sem bila zelo – kot država smo na tem področju zares zelo napredni. Že 

kot odrasel potrebuješ nekoga, ki te zna malo »pomerkat«, kaj pa šele otrok.  

5. V kakšni meri lahko po vašem mnenju bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v 

bolnišnicah preživijo več časa? Na kakšen način? Se pri teh otrocih kažejo kakšni 

znaki hospitalizacije? 

»Jaz z dlje časa ležečimi otroki nimam izkušenj. Tudi tisti, ki zbolevajo npr. za 

boreliozo, ko zbolevajo in ostajajo pri nas 14 dni, hodijo potem po treh dneh 

ambulantno, kot se reče. Pride, da mu steče infuzija, in ni vezan na bolnico. Bi rekla, 

da so otroci kar prilagodljivo bitje. Kot sem že prej rekla – teme načrtujem tudi nekaj 

takega, kot je uvajanje v vrtec, tudi vrtec je v bolnišnici. Je to kar podobno. Moje 

izkušnje iz »navadnega« vrtca so dosti take, da imam kar občutek, kako ta otrok 

funkcionira v skupini. Upoštevam tudi faktor starša, saj otrok, ko ozdravi, velikokrat 

izkoristi to priložnost staršev in mene zraven, da naredijo kaj po svoje. Starši jim tam 

težje postavljajo meje. Nekih takih prizadetosti zaradi hospitalizacije, sploh zato, ker 

je starš zraven, ni. Kolikor je starš zraven, je otrok kar suveren. Problem je edino pri 

medicinskih posegih, kot je zlom ali kaj podobnega, pri kakšni prevezi, kjer je kar 

hudo. Tu bi vam spet povedala primer dobre prakse, ki sem ga uvedla v naši 

bolnišnici. Jaz se zelo veliko povezujem z rednimi oddelki; vsak mesec imata ena ali 
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dve skupini v naši bolnišnici razstave svojih izdelkov, risb. Imamo dolg hodnik; na 

spletnem portalu vrtca lahko vidite tudi prispevke iz bolnišnice Slovenj Gradec – vsak 

mesec naredim tudi nekakšen povzetek mojega oz. našega dela. Zdaj, v času covida, 

ne, ampak prej pa so prihajale skupine (sploh bližnje) razstavo otovoriti. Prišli so tja, 

zapeli pesmice; če je bilo to dopoldan, so običajno povabili tudi kakšne babice, dedke 

in tudi starše, ki so bili dopoldan doma. Imeli smo tudi taka popoldanska srečanja – to 

je bilo na eni otvoritvi tudi 100 ljudi (24 otrok, vsak po dva starša, pa še kakšen mlajši 

otrok …). Predstavila sem zdravnico, medicinsko sestro; naša bolnišnica je izdala tudi 

eno knjigo o palčkih in so potem dobili tudi to za darilo. Pred tremi leti smo imeli 60 

let bolnišnice in je bila potem takrat ena naša knjiga izdana, ki so jo dobili za darilo. 

Dopoldan smo jim pripravili sadno malico. Na ta način so tudi preganjali strah pred 

bolnišnico – to je zelo velikega pomena, da ti zdrav prideš tja. Enkrat se mi je tudi 

zgodilo, da sem v sobi vprašala otroka, če sta prvič v bolnišnici, in najprej mama 

zanika, fant pa pove, da je že bil pri meni. Jaz si ne morem vseh zapomnit, on pa je 

rekel: »Jaz sem pa pri tebi že bil.« Se pravi, da se v bolnici tudi poje, ne samo da smo 

bolni. Tako da, to je drug primer dobre prakse, ki sem ga uvedla v tem času. To se je 

pokazalo za zelo dobro. Ker pa sama igram tudi instrument, pa sem se jim potem v 

zahvalo šla tudi predstaviti v njihovo skupino in jih naučiti kakšno pesmico. 

Prepoznali so mojo obleko, pogovarjali smo se o bolnici … Pet let je bilo to zdaj res 

čudovito, izmenjava, hkrati pa delavci in starši – tam v bolnici, kdor koli je prišel, je 

rekel, kakšna čudovita razstava, kako polepša trenutke. Enkrat sem se pošalila na 

zboru vzgojiteljev, da je tako, kot da bi tam na hodnik nadevali prstane iz zlatarne – 

tako vsi občudujejo tiste risbice. Ker v zlatarni smo vsega zlata siti, v vrtcu je tudi 

otroških izdelkov na pretek, v bolnici pa ne. Res, moram reči, da ko postavljamo 

razstavo, se ne glede na kader (zdravnice, zdravstveno osebje, čistilno osebje), vsak, ki 

gre mimo, opazi in reče: »O, spet bo nekaj novega.« Tako se bogatimo. Zdaj pa 

fotografiram in jim fotografije pošljem, saj ni vstopa v bolnico. Potem lahko s starši 

vsaj to pogledajo in se o bolnici tudi pogovarjajo. Lahko se navežejo, da je to tudi 

borba pred to nevednostjo bolnišnice, nekaj slabega … osveščanje otrok. Malo 

življenjske izkušnje tudi – jaz grem čez dve leti in pol v pokoj in mi tole kar dosti 

prinese v življenju. Prej sem delala v vrtcu Mislinja in smo tudi hodili v zdravstveni 

dom, imeli smo eno mamico, ki je jemala kri. Ko sem jaz prišla tja, sem videla, kako 

nekateri otroci gledajo prestrašeno. Otrokom sem zagotovila, da gremo samo na ogled 
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in da se jim ne bo nič zgodilo. To je bila tudi taka izkušnja, kako se otroci bojijo, kar 

ne poznajo, ali pa da je nekaj slabega. No, in čez nekaj let mi je potem ta mamica tudi 

rekla, da odkar hodimo v zdravstveni dom, se pa otroci na sistematiki sploh ne jočejo 

več ali pa ga je bistveno manj. To sem zdaj prenesla tudi tukaj v bolnico in to je taka 

izkušnja, ki sem jo doživljala z mojimi otroki v skupini, zdaj pa tam, kjer so vsi moji.« 

6. Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Koliko časa imajo otroci za igro? Koliko je 

načrtovane in proste igre? Čemu vse igro prilagajate? 

»Prilagajam najprej zdravstvenemu stanju, to, kar sem že povedala; tem posegom, ki 

jih imajo. Če je vizita, se kot vzgojiteljica umaknem – vizita ne more čakati, zdravnica 

ne more … Zgodi se tudi, da reče, da bo prišla kasneje, ampak če je gneča in če je po 

vrstnem redu, potem se jaz temu prilagajam. Igra traja nepretrgoma. Ta zaboj z 

igračami oz. dodatnimi spodbudami ima otrok ves čas na voljo. Vodena dejavnost je 

pa dopoldan. To izvajam, možnost igranja pa je ves čas, glede na zmožnosti otroka. 

Tudi če je bil kdaj zdrav otrok (npr. na kakšnih preiskavah ali poškodba roke, karkoli), 

da ni infekcija; igralnico imamo odprto tudi popoldan, ko mene ni, tudi ob sobotah in 

nedeljah. Določene police so odprte in ima otrok tam na razpolago še dodatne stvari; 

kotiček dom, knjižni kotiček … Če je dovoljeno iz zdravstvenega vidika, da lahko 

obišče igralnico.«  

7. Naletite pri svojem delu na kakšne ovire – katere? 

»To je predvsem zdravstveno stanje otroka – da je otrok npr. toliko prizadet, da nima 

interesa. Zelo različno; če otrok ne zmore, spodbudim starša, da mu bere kakšno 

pravljico. Imamo tudi glasbene pravljice ali pa predvajam pesmi. Bolj je to 

zdravstveno. Te ovire so tudi infekcije, da se zdaj ne moremo družiti v igralnici … 

Zdrav, bolan otrok – teh zdravih je pa zdaj malo, npr. otroci, ki so alergični na kakšno 

hrano (to je otrok dejansko zdrav, ampak je telo provocirati z neko hrano, arašidi, 

mlekom, zdravili … otrok pa za tak poseg dejansko mora biti zdrav).«  

8. Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih oddelkih? Kako je (in še vedno) 

covid-19 vplival na pedagoško delo in življenje otrok v bolnišnicah? Kako je z 

igralnimi sredstvi? 

»Igralnih sredstev imamo veliko, jih tudi dobimo. Vrtec za to zelo dobro poskrbi. V 

teh šestih letih kar sem bila, moram reči, da nam je v tistem času v redne oddelke nova 

didaktična sredstva nosil dedek Mraz; tu v bolnici pa so mi dali kar proste roke, da 
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sem šla v trgovino (Direndaj, Baby Center) in sem lahko sredstva izbrala sama. 

Karkoli sem potrebovala. Je široka možnost.  

Covid pa je deloval zelo. Lansko leto je bilo v bolnici zelo malo otrok. Res tako zelo 

malo. Vsi so se enostavno bali bolnice. Letos je malo lažje, ljudje so precepljeni. 

Številka je kar postala normalna nazaj. Kar se tiče izolacije, pa smo res bistveno bolj 

izolirani. Mi imamo nekaj sob s covidom, kjer je poseben režim dela. Čez poletje je 

bolj malo razrahljano, da otrok, ki so ga testirali, ali pa če ni bilo kakšnega pozitivnega 

v tistem oddelku, sem jih lahko tudi obiskala. Dokler otrok ni testiran, ga ne morem 

obiskati. Zdaj se stvari zaostrujejo in tudi v ta del našega pediatričnega oddelka ne 

hodim več – mi kar rečejo. Tu se vedno obrnem na glavno ali vodilno sestro na 

oddelku, ki mi pove, kdaj ne več. Že prejšnji teden nekaj dni je bilo, da ne smem več. 

Edino, ko otroke prestavijo iz tega oddelka (če prej ne grejo domov), potem pridejo na 

oddelke, kjer so obravnavni kot vsi ostali otroci, bolezni primerno. Nekateri odidejo, 

brez da bi se srečali. Danes sem imela dva taka otroka, ki sta prišla včeraj popoldan, 

prespala, infuzija je stekla, otrok se je okrepil, driska se je ustavila in otrok se je lahko 

vrnil v domače okolje. Tudi vidim, da dobo čim bolj krajšajo – da je otrok res dobro 

oskrbovan in potem, da dobi kondicijo nazaj. Covid je kar precej vplival; tudi na druge 

oddelke. Midve z učiteljico sva včasih dol pred ambulante (ker imamo tudi ambulante) 

šli kakšne velike skupine tudi zaposliti. Tega zdaj ne delamo. Otroci tam tudi niso 

testirani, zmeri se jim samo vročina. Z lanskim letom se je to potem nehalo.  

Razkuževanje – covid je prinesel edino lučkanje. Sicer pa so tudi druge bolezni 

nalezljive in mi moramo zelo paziti pri razkuževanju in pri tem, kakšne igrače damo 

kateremu otroku. Letos je pa številka otrok spet normalna; zelo je veliko mlajših otrok 

bolnih – teh nekih dihalnih, kar ste verjetno tudi v javnih sredstvih videli, da je 

bistveno več teh dihalnih težav. Kljub temu – zdaj sem pogledala skozi okno, kar 

vzgojiteljice rade delamo (kakšno vreme je in kaj bomo lahko počeli zunaj), in jaz po 

vseh tridesetih letih v vrtcu še vedno nisem nehala gledat skoz okno, čeprav vreme na 

mene zdaj ne vpliva. Vpliva pa tudi na otroško zdravje; če je lepo in toplo vreme, so 

lahko otroci bistveno več zunaj. Letošnja jesen je bila kar lepa in topla. Če pa hitro 

zapre, je minus, dež in vlaga, pa se hitro začnejo tudi astmatične bolezni. Se tudi jaz 

po teh šestih letih sprašujem, da je neka razlika letos, da so otroci malo bolj dihalno 

bolni. Ne vem dolgoročno, v kaj bo to pripeljalo, bomo pa videli.« 
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8.4 Intervju – Valda Janjanin 

Intervju z Valdo Janjanin; vzgojiteljica na združenem Gastro oddelku, Oddelku za 

nefrologijo in Centru za otroško dializo, Ljubljana; 6. november 2021 

1. Koliko časa že delate v bolnišničnem oddelku? Ste bili v več bolnišničnih 

oddelkih in kakšne so razlike med njimi, če ste bili? 

»Delam od septembra 2010, prvih devet let in še nekaj sem bila na otroški kirurgiji, 

zdaj sem pa že tretje leto na oddelku, ki združuje Gastro oddelek, Oddelek za 

nefrologijo in Center za otroško dializo. Vmes sem šla malo pomagat kolegici na 

Očesno kliniko, samo za občutek dobit. Na Ortopedski kliniki sem delala, ker tam 

nimamo stalnega vzgojitelja in eden od nas odhaja tja dvakrat ali trikrat na teden (po 

potrebi, kolikor otrok je tam). Otroški oddelek se niti ne more reči, ker ga ni, je 

nekako kar združen z odraslim na oteklinah. Ampak to so vsi utrinki po potrebah. 

Temeljna oddelka sta pač ta dva; gastro, nefro, Center za otroško dializo in otroška 

kirurgija. Med tema dvema oddelkoma je kar velika razlika, zato ker ta oddelek 

(gastro, nefro in Center za otroško dializo) je oddelek, ki nekako obravnava zelo 

močno kronična obolenja. Seveda so tudi akutne bolezni, ki se razrešijo v določenem 

času; se pravi otrok pride, se zdravi, se pozdravi in odide domov. Dostikrat vidimo, da 

se kakšno tako akutno stanje ponavlja in prihajajo nazaj; te otroke potem večkrat 

vidimo. Če se ne sprevrže celo v kronično obolenje. Načeloma, ko gre za kronična 

obolenja, so prepozna te bolezni že v zgodnjem otroštvu in potem spremljam najprej 

zdravljenje in spremljanje, po potrebi vsakič znova (ko pride do kakšnega ponovnega 

zagona) zdravljenje; vse dokler ostanejo otroci na tem otroškem oddelku. Dokler niso 

predani na odrasli oddelek. Mi jih spoznamo kot zelo majhne in nekako spremljamo 

njihov razvoj skozi celo predšolsko obdobje, šolsko obdobje – potem seveda že 

učitelji, ampak ta ločnica je nemogoča, da se z otrokom ne bi srečal, se z njim ne bi 

igral, pogovarjal, izvedel dejavnosti … in potem tudi kot najstnike. Medtem ko na 

otroški kirurgiji gre za eno tako drugačno situacijo; seveda so tam tudi kronični 

bolniki in del tega oddelka je podoben temu, kar sem zdaj navajala. Gre pa na otroški 

kirurgiji zelo veliko tudi, da pride do kakšne poškodbe – otrok mora priti na eno 

stabilno stanje, potem pa gre ali na rehabilitacijo v Sočo ali pa kam drugam. Potem so 

kakšne operacije, ki zahtevajo dolgotrajnejše okrevanje (npr. možganske operacije). 

So pa kakšne operacije, ki so tudi zelo rutinske (npr. operacija slepiča); če je včasih 

otrok zaradi tega ostal v bolnici po 10 dni, gre zdaj praktično po štirih dneh domov. 
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Razlika je v tem, da mi tukaj odpremo odnos, ga vzpostavimo, ga v tem času, kolikor 

je otrok tukaj, tudi razvijemo in ga zaključimo. Zelo velikokrat se z otrokom ne 

vidimo več. Medtem ko pri kroničnih obolenjih je to nek stalen, kontinuiran odnos.«  

2. Kako poteka organizacija dela v bolnišničnih oddelkih/vrtcih? Ali poteka 

načrtovanje v skladu s Kurikulumom? Kako natančno lahko načrtujete delo v 

primerjavi z delom v vrtcu? 

»Seveda je naša osnovna predloga za načrtovanje Kurikulum za vrtce, ampak imamo 

tudi Koncept bolnišničnih vrtcev, ki je dodatek h Kurikulumu samo za bolnišnice. To 

sta dva osnovna dokumenta. Zelo drugače je; jaz sem delala tudi pet let v vrtcu kot 

vzgojiteljica in to razliko lahko zelo jasno vidim, zgolj kar se tiče načrtovanja – ne to, 

da je tam velika skupina in drugačna dinamika od jutra do večera in druge 

odgovornosti. Predvsem je potrebno biti v bolnišnici zelo, zelo fleksibilen. Načrtujemo 

seveda za tisto, kar imamo v času načrtovanja v predstavi, da bi lahko izvedli, ampak 

ko pridemo na oddelek in dejansko vidimo, kaj se tam dogaja, je potrebno spremeniti 

načrt; spremeniš pa ga lahko že med samo dejavnostjo. Pravzaprav se moramo zares 

zelo prilagajat otrokovemu stanju, njegovo razvojno situacijo iz prejšnjega dne … ko 

ga enkrat spoznam, lahko ocenim, ampak zdravstveno stanje je pa tisto, ki ga ne 

moremo predvidet, kaj se bo zgodilo naslednji dan. Pride tudi do kakšne 

nepredvidljive preiskave. Pride tudi do spremembe v dinamiki odnosa med staršem in 

otrokom. Lahko gre nepričakovano domov, lahko se mu poslabša zdravstveno stanje, 

lahko preprosto ni razpoložen (zaradi zelo jasnih in očitnih razlogov). Načrtovanje je 

drugačno in zato že vnaprej vemo, da moramo načrtovati zelo večplastno; že v osnovi 

načrtujemo zelo večplastno, v tem smislu, da je del načrta fokusiran na skupino 

(potencialno skupino – imamo tudi igralnico, ki seveda zdaj ni aktualna, v času 

korone), na potencialno sodelovanje dveh otrok v sobi ali pa individualno. Seveda če 

gre za skupino, to ne gre za homogeno skupino. Je potrebno razmišljati, da je 

dejavnost lahko izvedena nivojsko; da jo lahko nagradimo za bolj sposobne in 

prilagodimo za manj sposobne. Potem pa je veliko tudi tovrstnih prilagoditev, ko 

zaradi zdravstvenega stanja otrok potrebuje prilagoditev; ali je ovirana njegova 

gibalnost in poskrbimo, da lahko sodeluje (pomagamo si s kakšnim pripomočkom, da 

sodeluje ali v družabni igri ali v kakšnem raziskovanju eksperimentov pri 

naravoslovju). Razmišljamo zelo v okviru tega, kakšno predstavo imamo prejšnji dan, 
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da nas naslednji dan lahko čaka na oddelku. Kdo in približno kakšnega razpoloženja bi 

lahko bil oz. s kom (če) bi ga lahko povezali.« 

3. Na kakšen način vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih skrbite za otrokove potrebe; 

potrebo po igri, varnosti, stiku, bližini? 

»Otrokova potreba po igri je hkrati tudi njegova potreba po učenju, spoznavanju, 

izražanju, raziskovanju … Na kakšen način skrbimo za to? Da mu enostavno 

omogočamo dejavnosti, ki se nam zdi, da bi ga lahko ali zadovoljile v smislu potrebe, 

da bi zgolj bil rad aktiven, bi se rad igral; ali ga je strah pred kakšnim posegom in gre 

mogoče za »trik«, da mu skrenemo pozornost. Bolje rečeno je, da ga spravimo v svojo 

lastno energijo, kjer se počuti varen, kjer se počuti domač, kjer se počuti v svojem 

svetu. Potem tudi nekako lažje sprejme kakšen predlog zdravstvenega osebja; da 

mogoče »okrog prenese«, da je to samo pavza za pet minut in potem pride hitro nazaj 

početi to isto dejavnost, v kateri se je že sprostil – če se sprosti, to je že en uspeh. Naš 

način dela je, da vsako jutro, ko pridemo na oddelek, nekako pridemo pozdravit 

otroke, s čimer v tistem trenutku, v parih besedah, ki jih izmenjamo, »preskeniramo« 

njegovo stanje, počutje, odnos med mamo/staršem/skrbnikom (kdorkoli je z njim) in 

nekako ocenimo, kaj bi tisti dan njega zanimalo, kako bi ga opolnomočili, kakšne 

potrebe sploh se kažejo tisti dan (ali je on sploh psihofizično okej). Če gre za otroka, 

ki ga spremljamo dlje časa, lahko začnemo na njegovem razvojnem trenutku, da 

gremo na določeno področje, kjer se nam zdi, da bi lahko v določenem trenutku 

napredoval, se kaj več naučil, več spoznal, razvil kakšne nove veščine. Če pa je 

počutje slabo, je tukaj bolj negovalni del, bolj potreba po zadovoljitvi občutka 

varnosti, ugodja, enega stika s sabo, mogoče celo stika med staršem in otrokom. So 

trenutki, ko je potrebno enostavno samo to dovoliti, ker so tudi tako ranljivi trenutki, 

da je najbolj smiselno. Tisti prvi trenutek zjutraj – zagledat, začutit otroka, zaznat, kaj 

se dogaja v tem trenutku, seveda pridobiti določene informacije od zdravstvenega 

osebja (ali med določeno raziskavo, kako je bilo ponoči). Nekateri se udeležujemo 

tudi jutranjih raportov, tako da pridobimo zdravstvene informacije, ki si jih izmenjajo 

zdravniki in medicinske sestre. Tako da če že zjutraj slišimo, da je bilo ponoči kaj 

težkega, imamo že eno veliko informacijo; če smo imeli tisti dan ali tisti teden 

tematski sklop npr. naravoslovja, nekih strašnih poskusov k njemu ne bomo šli izvajat 

ali pa likovne dejavnosti, ki zahteva konkretno ročno spretnost … karkoli, kar bi bilo 

zanj preobremenjujoče. Temu trenutku zelo prilagodimo. Njegovemu počutju.« 
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4. Kakšna je vaša vloga pri otrocih brez staršev? Je načrtovanje dela kaj drugačno? 

»Odkar je možnost, da starši ostajajo z otrokom, ob otroku v bolnišnici in jim do 

šestega leta starosti in po novem zakonu tudi otrokom s posebnimi potrebami, 

zdravstvena blagajna krije, je precej redko, da se zgodi, da starši niso ob otroku. Se pa 

večkrat zgodi, pri dojenčkih – so to npr. dvojčki ali da je sorojenec doma; starš je dan 

v težko situacijo, ko nima izbire in mora za kakšen dan domov. Seveda so tudi druge 

situacije; kakšni otroci s posebnimi potrebami, ko je tudi potrebno kaj urediti in je dan, 

dva, tri sam. Na otroški kirurgiji pa se je tudi dogajalo, da je kakšen otrok v svojem 

akutnem stanju njegove kronične bolezni, ko je bilo potrebno zdravit eno obdobje, npr. 

14 dni, ko se je vedelo, da bo moral prejemati antibiotik, pa je bil tudi 14 dni sam. 

Ampak lahko rečem, da je to že en tak bolnišnični otrok, ko starši osebje poznajo, ko 

je zdravljenje praktično že od dojenčka. Včasih so take situacije, da starši pustijo 

otroka samega – prvič zaradi tega, ker je veliko zaupanja, ker se poznajo od 

najzgodnejših let, drugič, ker sta doma npr. še dva otroka, tretjič, ker so daleč, četrtič 

zaradi finančnih stvari in potovanj, veliko dejavnikov je, ki privedejo do tega. Takrat 

pa tudi odvisno, koliko je star otrok. Če so to dojenčki, so nam pred očmi najbolj (če 

zase govorim) ta potreba, da pride do očesnega stika, da pride do aktivnega kontakta, 

da pride do občutenja sebe preko negovalne osebe, ki je ob njem; tudi fizična 

prisotnost, večkrat na dan se »pofočkat«, pestovanje, prigovarjanje, komunikacija 

(verbalna in neverbalna) – zato, da ni »izgubljen v vesolju« v teh najbolj rosnih letih. 

Če so sami, si lahko predstavljamo, kako je, ko nima nekega zrcala ob sebi. Seveda z 

razvojem potem; kakor se otrok razvija, kakršne potrebe ima, se potem temu tudi mi 

prilagajamo. Je pa pogosto tako, da če lahko, če nam čas dopušča, tudi pomagamo pri 

hranjenju – sploh če je kakšna bolj občutljiva situacija, da je težava (potem ko so že 

starejši), da otrok s težavo sprejema hrano; npr. otrok, ki ga imam v mislih, ima velik 

problem vnašat hrano in potem je vzgojitelj v tem smislu včasih lahko bolj uspešen 

kot sestra, ki se ji seveda mudi (ima še druge paciente, ki jih mora oskrbet), vzgojitelj 

pa ima že s svojo pojavo en »bonus« pri otroku (če primerjam zdravstveno osebje in 

vzgojitelja), saj se je z nami do zdaj igral in v igralnici veliko lepega doživel. Mogoče 

ga lahko malo »okrog prenesemo«, da vase sprejme kakšno žlico več – s kakšno 

izštevanko, bibarijo, karkoli … Če so starejši otroci tudi s kakšno zgodbo, načrtom za 

kasnejšo dejavnost itd. Je pa vse odvisno, ali je ta otrok pri nas dalj časa, koliko je 

zdrav … Gremo včasih tudi ven na sprehod z njim. Če je zelo prikrajšan v aktivnosti, 
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gremo na bližnje igrišče – igrala, plezala … Poskrbimo tudi, da tudi pridobi na moči 

mišic rok, nog, trupa. Tudi iz tega vidika; raziskujemo tudi bolnišnične prostore, 

hodnike. Kakšna je vloga, ko ni starša? Da ve, da ena oseba bo kontinuirana vsak dan, 

saj sestre se menjajo (danes je ena, jutri bo druga), tako da mora imeti en tisti varen 

objekt navezanosti, če bi šlo za dolgotrajnejše ostajanje v bolnišnici. Mi pa pridemo, 

vsak dan ista oseba (razen če zbolimo, imamo dopust ali druge okoliščine). Se pravi, 

da je ena kontinuirana oseba, da s tem znanjem, ki smo ga pridobili kot vzgojitelji, ga 

poskušamo razvojno spoznat in iz tega vidika zadovoljevat njegove potrebe. Nekateri 

so tudi več let potem naši bolniki. Ta fantek je bil npr. tri leta, res tri leta ves čas v 

bolnici. Predvsem občutek varnosti, predvsem pazit, da smo pozorni na njegove 

potrebe in jih poskušat zadovoljevat. Pogosto se zgodi, da sodelujemo z zdravstvenim 

osebjem, da mogoče tudi kaj predlagamo – kar je sicer zelo težko, ker se zdravnik 

odloči za kakšno stvar, ki bi jo rad vpeljal v otrokovo terapijo. So pa kakšne situacije, 

ki pa si jih tudi dovolimo pokomentirat, vprašat … Konkretno iz svoje izkušnje lahko 

rečem, da za tega fantka, ko pride do bolezni v črevesju, je potrebno en del vnosa 

hrane – maščobe, minerale, vitamine … – nadomestiti direktno v žile, saj je črevesje 

prekratko ali premalo funkcionalno, da bi vse, kar otrok potrebuje, vzelo – na napravo 

je priključen različno število ur, odvisno, kakšne so potrebe; lahko je 5, 8, 10 ur in ni 

vseeno, ali je to čas počitka ali je to njegov potencialno aktiven čas. Škoda bi bilo, da 

bi bil priključen na to prehrano dopoldan ali popoldan, ko bi se šlo lahko v igralnico 

ali ven. Poskušamo tudi tukaj malo predlagat, če se da (včasih so razlogi, zakaj v 

določenem času, in so nespremenljivi). Včasih pa se tako spremeni in prilagodi, saj 

stvari potegne za sabo. Ta otrok je že po naravi zelo aktiven otrok in če se mu dnevno 

vzame gibanje, ki ga otrok potrebuje, je to negativni začaran krog. Tako potem pride 

tudi do enega takega timskega sodelovanja med zdravstvenim osebjem, pedagoškim 

osebjem, psihologom.«  

5. V kakšni meri lahko po vašem mnenju bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v 

bolnišnicah preživijo več časa? Na kakšen način? Se pri teh otrocih kažejo kakšni 

znaki hospitalizacije? 

»Vrtec ja za otroke nekaj čarobnega. Zdaj res, ko je ta epidemija, je marsikaj 

odvzetega, se pravi ravno ta interakcija v igralnici, sprememba okolja (da gre lahko 

ven iz sobe). Igralnica je magična tudi iz tega vidika, ko otrok stopi vanjo, je tako, kot 

da bi stopil v svoj vrtec – pa tudi, če je manjša, drugačna, brez njegovih vrstnikov, so 
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kotički, igre, material za ustvarjanje … nekaj, kar je njemu poznano iz domačega in 

vrtčevskega okolja. Ko pride v ta prostor, začne raziskovat. In tudi ta prostor sam 

pridobiva z vsemi temi aktivnostmi, ki so bile že izvedene v njem, neko posebno – 

prav čuti se, da je drugačen, že s samim vstopom vanj. In to otrok čuti in se sprosti, 

začne raziskovat, začne iskat igrače – to je za nas dragoceno, da ga lahko v tem 

trenutku tudi opazujemo; kaj bo prijel v roke, koliko časa ga bo to zanimalo … Seveda 

na začetku nam je vsem jasno, da ja to izredno težko, ker je preveč razpršena 

pozornost. Po tem začetnem »bumu« pa le nekaj vzame v roke in se začne igrat. 

Opazujemo ga, kako se igra, vstopamo takrat, ko se nam zdi vredno. Nam da več 

možnosti spoznat otroka brez naših sugestij. Tudi v sobo mu prinesemo več stvari, ga 

vprašamo, ampak cele igralnice pa ne moremo prinesti v sobo. Tukaj pa je drugače. 

Ko je ta možnost, odprta igralnica – dnevno se je dogajalo, da so otroci rekli, da bi še 

malo ostali, da še ni potrebno iti domov. Tako res vidimo, da se počutijo dobro. In to 

je tudi naš cilj. Tudi ko se otrok vrne nazaj v vrtčevsko okolje k svojim vrstnikom, 

vedo, da ga ni bilo en teden in da bi se začeli pogovarjat o tem, kje je bil; da bi 

pripovedoval o bolnišnici na način, ki bo mogoče malo razblinil ta stereotip grozne 

bolnišnice. To bi bilo verjetno zelo v pomoč bodočim staršem in zdravstvenemu 

osebju, ki se trudi, da otroku pomaga, ampak so injekcije, so meritve, so preiskave, ki 

niso prijetne. Otrok pogosto pride v zelo težko zdravstveno stanje in to začetno 

obdobje je potrebno na nek tak subtilen način spremljati, pomagati čim bolj dobro 

peljat (ob vsem tem, kar se z njim dogaja) do trenutka, ko se dovolj dobro počuti, da 

se lahko že vključuje v dejavnosti na svoj način, na polno. Ko se on res dobro počuti 

in se lahko v te dejavnosti vključi, je potem tudi zdravljenje nekako hitrejše. Stvari so 

vzajemne. Želim povedati, da vrtec v bolnišnici zelo, zelo odtehta. Moram reči, da 

znakov hospitalizacije ne opažam. Kolegi, ki pa so tukaj 25 let, pa se še spomnijo 

tega; prav tistih tipičnih »guncanj«, tega odsotnega pogleda … Jaz pa tega nisem 

videla.« 

6. Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Koliko časa imajo otroci za igro? Koliko je 

načrtovane in proste igre? Čemu vse igro prilagajate? 

»Igro prilagajam trenutku. Mi večkrat kakšno dejavnost začnemo in pride zdravnik. 

Igro moramo prekinit, da ga pregleda, ker mora potem k naslednjemu pacientu. To je 

recimo en segment – prekinjanje. Potem pride na vrsto za preiskavo in mi ne moremo 

reči, naj počakajo pol ure, da on to zaključi, bo šel na preiskavo. Zaokrožimo tam, kjer 
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smo, pogosto lahko dejavnost nadaljuje, ko se vrne, če seveda ostaja, kakšnega 

razpoloženja je, če ni npr. bilo splošne anestezije, ker potem spi dolgo časa … Veliko 

stvari je. Veliko je proste igre; predvsem ko gre za enodnevne sprejeme v bolnišnico. 

Tudi če imamo mi nek tematski sklop, ni nujno, da otroku to ponudimo, zato, ker 

vemo, da ima lahko samo pol ure časa. Tukaj so dovolj njegove želje, njegove 

iniciative, kaj bi delal. Izhajamo iz tistega, kaj lahko iz tistega časa, ki vemo, da ga 

ima, največ potegnemo zanj. Predvsem nam je pomembno, da se ognemo tablicam, 

nekim neaktivnim oz. pasivnim trenutkom čakanja, čakanja, čakanja … na preiskavo. 

Ker potem so te stvari, ki jih sliši – jok na hodniku; vse, kar je neprijetnega in je 

povezano z bolnišnico, postaja močnejše. Če pa je v svoji aktivnosti, v svojem lastnem 

aktivnem trenutku, v sebi, če lahko rečem, je pa s tem močan. Ko se igra, je otrok 

močan in je potem lažje vse skupaj.« 

7. Naletite pri svojem delu na kakšne ovire – katere? 

»Ovire seveda so, ampak to so del poklica samega, del okolja. Bolnišnica ima nek 

ritem, neko rutino, nek način sodelovanja, vloge so zelo jasno opredeljene. Pravzaprav 

zdravnik pogleda otroka iz fiziološkega vidika, psiholog (če je potreba) nudi 

psihološko podporo, pedagog je tukaj zato, da z otrokom izvaja pedagoško delo. Jaz 

nekih takih ovir ne vidim, da bi rekla, da zaradi tega ne morem delati. Je pa tudi iz 

tega vidika potrebno veliko prilagodljivosti. Kakšen trenutek je tudi v pedagoškem 

smislu zelo ranljiv in si na kakšnem takem spolzkem terenu; ali se ti bo otrok bolj 

odprl, ali je mogoče v nekem trenutku, da bo neko čustveno stanje mogoče bolj 

začutil, ali pa čisto pedagoško, da je tik pred tem, da pove zgodbo do konca (ki se mu 

je precej npr. zatikala, ima strah pred nastopanjem, ga je bilo sram), in ko končno 

zberemo trenutek, da bo, pa pride trenutek, da je potrebno prekinit, ker je nek drug 

zdravstveni poseg ali druga situacija, ki je v tistem trenutku bolj pomembna. Ne 

morem reči, da je to ovira, ker je na nas, da to vsak trenutek pričakujemo. Že v tem, ko 

se dogaja nek tak patenten trenutek, da pride do nekega napredka pri otroku na 

katerem koli področju, smo vedno tako: »Ali bo uspelo?« – če bo, bo, če ne, pač ne.« 

8. Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih oddelkih? Kako je (in še vedno) 

covid-19 vplival na pedagoško delo in življenje otrok v bolnišnicah? Kako je z 

igralnimi sredstvi? 

»Zelo je spremenila. Zelo, zelo. Sem že govorila o tem delu o igralnici, da smo jo 

izgubili. To zelo pogrešamo. Ne samo, da se otrok notri dobro počuti, noter je prišlo 
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tudi do interakcij med vrstniki, do učenja mlajših od starejših, do nekih socialnih 

presežkov starejših do mlajših – ko dajo pomoč, ko razvijajo potrpežljivost, ker so oni 

bolj sposobni. Veliko enih drugih stvari smo lahko videli, razvijali, ki jih lahko samo v 

heterogeni skupini. To je en vidik. Drug vidik je ta, da so si tudi zdravstveno lahko 

izmenjali določene stvari in je to vplivalo na poznavanje svoje bolezni, zmanjšanje 

strahu pred določenimi postopki, ki jih čakajo, prihodnostjo … Bil je tudi delno 

prostor staršev; starši so si lahko ob otroku izmenjali kakšno informacijo med sabo (ne 

vsem na ušesih na hodniku, ampak v nekem prostoru, kjer so ob otroku, kjer se tudi 

sami malo bolj sprostijo, mogoče umaknejo od te dnevne bolnišnične rutine). Drugače 

je tudi staršu videti otroka v interakciji z vrstnikom ali vrstniki in v opazovanju, ko 

sam ni v interakciji z njim, ga drugače spozna. To je tisto, kar verjamem, da je za 

starša dragoceno, da otroka malo drugače zagleda. Zdaj je v sobi edino v kombinaciji 

z drugim otrokom, enim drugim staršem – če; tudi temu se izogiba, vendar dva para 

kar sta v sobi. Eno obdobje se je v sobe dajalo striktno samo po enega, da je bila res, 

res izolacija. Zdaj vsaj to je. To je ta socialni vidik; vidik učenja, interakcije, 

izmenjave. Tukaj je zelo spremenjeno. Spremenjeno je to, da otrok ne izbira (sem že 

prej povedala, da ga ne moramo mi tako opazovat), ampak smo mi tisti, ki prinašamo 

didaktičen material otroku v sobo. Cele sobe ne moreš prinesti. Seveda prineseš več 

možnosti, na podlagi tistega, kar si se prej z njim pogovarjal, kako si ga začutil. 

Ampak še vseeno je to drugače, kot bi bilo v prvem primeru. Seveda čisto za vsakim 

otrokom razkužimo vse. Tukaj je veliko, veliko več razkuževanja in bolj preciznega 

razkuževanja, ker ne gre samo za covid, to leto so zelo močne tudi druge respiratorne 

bolezni. Seveda nočemo biti vir prenosa nekih okužb in poskrbimo, da gredo nazaj na 

police prebrisane igrače, preden jih odnesemo drugam. Zelo, zelo močan element te 

spremembe je tudi to, da je vse skupaj veliko bolj individualno in s tem tudi možnost, 

koliko otrok ti lahko »pokriješ« v dnevu. Če je bila skupina tam, so vsi imeli nekaj od 

tega; v eni uri, v dveh ali treh. Ampak če hoče vzgojitelj eno dejavnost kvalitetno 

izvesti; saj veste – vsak odnos se najprej odpre, se ga razvije in se ga zapre. Nismo 

stroji. In ena ura gre takole (tlesk) v dejavnosti z otrokom. Koliko jih je možno 

narediti v enem dopoldnevu, ker ob dvanajstih je pa že kosilo. To je pa meni najtežji 

vidik. In potem, ker delaš še na otroški dializi, je tam fantek, ki je do zdaj prihajal 

trikrat na teden, kontinuirano, zdaj prihaja dvakrat na teden (je to spremenjeno) in je to 

res kontinuirano delo, nobenega obiska ne izpustim, če res ni neke urgence. Tudi ne 
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hodi v vrtec, je iz albanskega govornega okolja, čez leto in pol bo šel v šolo, tudi 

mama ne govori slovensko … Mi je pomembno, da se to nadaljuje, ker je tudi njemu 

pomembno, saj je tako vesel teh dejavnosti, komaj čaka. Ampak je tudi zanj tista ena 

ura na dan. Več ne mora biti, ker je tam še toliko in toliko drugih predšolskih otrok. 

Potem je pa še to, da vzgojitelji nekako zelo veliko sodelujemo s šolskimi otroki s 

posebnimi potrebami (ne vem točno, kako je do tega sploh prišlo), ko niso zmožni 

neke šolske dejavnosti. Sama veliko sodelujem z eno slepo deklico, kjer gre tudi za 

duševno razvojni izostanek. Nekako nas pridejo prosit sestre, naj gremo še k njim. Ni 

seveda to naša prioriteta niti ni naša obveza, ampak je težko reči ne. Zdaj imam v 

mislih eno deklico, ki je tudi na našem oddelku veliko sama, ker imajo doma kmetijo 

in jo pripeljejo, dostavijo in je tukaj 14 dni, z razvojnim duševnim zaostankom – 

takšnim, da se zaveda, da je sama, da ji je dolgčas, da se joka zaradi tega, hkrati pa se 

z njo ne izvajajo šolske aktivnosti, tako da jih potem izvajamo mi; glasbene, 

interakcije … Meni je, da ima predvsem občutek, da obstaja, da je vredna, da jo 

vidimo, da nam je pomembna, da jo imamo radi. Seveda pri tem zraven uporabljam 

knjige, glasbene instrumente, komunikacijo (rada ima pač, ko se zgodi, da se besedi 

rimata, in potem to ponavljamo v nedogled).  

Maske imamo ves čas, na dializi pa si oblačimo tudi plašč. V enem obdobju smo bili v 

skafandrih – celi; tako »polet v vesolje«.« 

 

8.5 Intervju – Suzana Čakš 

Intervju s Suzano Čakš; vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku Vrtca Anice Černejeve 

Celje; 17. november 2021 

1. Koliko časa že delate v bolnišničnem oddelku? Ste bili v več bolnišničnih 

oddelkih in kakšne so razlike med njimi, če ste bili? 

»Jaz sem vzgojiteljica že sedemintrideseto leto, od tega sem šesto šolsko leto v 

bolnišničnem oddelku. Sem pa ves čas na pediatriji, v otroški celjski pediatriji; na 

drugih oddelkih nisem bila.« 

2. Kako poteka organizacija dela v bolnišničnih oddelkih/vrtcih? Ali poteka 

načrtovanje v skladu s Kurikulumom? Kako natančno lahko načrtujete delo v 

primerjavi z delom v vrtcu? 
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»Jaz lahko povem, da sem se čisto samoiniciativno odločila, ko je kolegica (ki je bila 

pri nas na tem oddelku 28 let) šla v pokoj. Odločila sem sem, da se preizkusim – rada 

imam kakšne izzive in to se mi je zdel nek izziv. Moram pa reči, da nisem imela 

nobenega vpogleda, niti bolnice ne maram (še danes je ne maram). Ampak sem se 

odločila za ta izziv in en mesec sem vsak dan jokala, ko sem se peljala domov, ker mi 

je bilo res, res grozno. Prepuščen si dejansko sam sebi, še danes lahko rečem (po 

šestih letih), da ti nobeden ne more pomagat ali ti dat nekih usmeritev. Pri nas so bili v 

bolnici v Celju trije oddelki, zdaj sta samo še dva oz. bili so včasih štirje, potem pa se 

je infekcija združila k nam na pediatrijo – so bili trije, potem je kolegica iz kirurgije 

odšla v pokoj in je tam niso nadomestili in je oddelek tudi pri nas (pediatrija). Tako da 

sta dva oddelka zdaj samo ORL in pediatrija. Pediatrični je največji tu pri nas. Vse te, 

ki so prej delale, so zdaj že v pokoju, tako da sem jaz pred dvema letoma na ORL 

dobila mlado kolegico zraven in dejansko ne veš, kako bi ji dal usmeritev. Jaz ji lahko 

pomagam s svojimi izkušnjami, kar sem jaz doživljala. Mora pa resnično vsak sam 

zaplavat. Najtežje mi je bilo, ker v vrtcu si narediš program, veš, kateri otroci te 

čakajo, kaj boš začel delati naslednji dan, kje si postil določeno zadevo … Medtem ko 

v tem bolnišničnem oddelku je vsak dan drugače. Vsak drugače. Še ko misliš, da te 

mogoče čakajo tisti otroci, ki so bili prejšnji dan, se potem zgodi, da ga popoldan 

oddajo domov in še tistega otroka, ki računaš, da boš lahko nekaj delal naprej, ga ni. 

Skratka, zelo drugače je. Mislim, da so meni pomagale dolgoletne izkušnje; da ti 

dejansko potem, ko vstopiš, vsak dan ti je novo, tako kot uvajalno obdobje, ko se 

srečuješ s tem – je tudi tu. Vsak dan greš po oddelku; pred covidom so otroci prihajali 

v igralnico, si se tam srečeval z njim – večina je bila v igralnici, v sobah so bili redki. 

Zdaj je drugače – o tem bova kasneje še povedali. Tam se seznanim z otroki; tam 

moraš od vsakega – kaj je njegova potreba tisti trenutek, da ne siliš nekaj v njega – 

tukaj sem se mogla naučit tega, da je to specifika teh otrok. Kljub temu da ne rečemo, 

da so to otroci s posebnimi potrebami, so na nek način, ker so pač v tem obdobju bolni 

in potrebujejo neko drugo zadevo. Definitivno načrtuješ dejavnosti; jaz jemljem na 

nek način tak sklop; ali je to tedenski ali mesečni, odvisno od tega, kar vidiš, kakšno 

imaš populacijo in kakšne vidiš dejanske potrebe. Narediš si nek okvirni načrt in 

potem želiš slediti temu, te pa vsak dan lahko zanese na drugo pot. Vedno imam v 

ospredju vzgojno dejavnost, da otroci na vsak način odnesejo nekaj vzgojnega. Tudi 

če si otrok sam zamisli in te odpelje v neko dejavnost, v tisti stvari najdeš neko stvar, 



63 

 

neko nadgradnjo, da ga na tak način – vzgojni moment tega. Včasih mi starši rečejo, 

kako mi to pade na pamet, pa jim odgovorim, da jim težko razložim – to moraš imeti v 

sebi. Zato jaz pravim, da je težko kakšni mladi, ko nima izkušenj – to mi tudi ta 

kolegica zdaj pove, ko se vsakodnevno srečava na malici in potem poklepetava, kaj je 

katera naredila. Takrat reče, da se česa ne bi spomnila, ampak to so res izkušnje. To so 

izkušnje. Drugače pa se poslužujemo tudi – obstaja tudi Kurikulum za bolnišnične 

oddelke, ki ga želimo na nek način (mreža bolnišničnih vzgojiteljev, ki smo se lani 

povezali) malo posodobiti, da bo še bolj uporaben za nas. Je pa res zelo velika 

specifika. Kolegica, ki je na ORL, kakšnih gibalnih zadev in kaj takega ne more – tam 

so operirani otroci. To tudi jaz zdaj opažam, ko se nam je lani pridružil kirurški 

oddelek, je bila tudi ena specifika, da si se moral naučiti, kaj dejansko lahko s temi 

otroki, ki čakajo na poseg, ki se pripravljajo, da bodo šli na operacijo. Je pa ravno 

tako; imaš priprave oz. sklope. Dejansko pa je potem bolj analiza, analiza 

opravljenega dela. Ne za posameznega otroka, ampak na globalno, kaj lahko narediš.« 

3. Na kakšen način vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih skrbite za otrokove potrebe; 

potrebo po igri, varnosti, stiku, bližini? 

»Moj način dela je tak, da sem v igralnici že zjutraj pripravila določeno zadevo, ki sem 

jo imela načrtovano. Tisti otroci, ki so lahko, so se vključili. Tukaj so starši ves čas 

prisotni, s tem da v prejšnjem obdobju so v veliki meri otroke puščali same in odhajali 

ven na kavo, na cigaret. Medtem ko zdaj ne smejo, zdaj je to čisto omejeno, so samo 

po sobah, igralnice že eno leto ne uporabljamo več za to vzgojno delo. Jaz vem, da 

kolegica, ki je delala pred mano, ni izvajala kaj dosti gibalnih dejavnosti in 

podobnega. Jaz imam igralnico in potem en prostor, kjer je klančina; uporabljali smo 

jo za gibanje, imamo tudi od čutne poti, ristanca, poganjalčkov do žog za koš … 

Skratka, želim vsa področja, tako kot v vrtcu tudi tu. Z enimi lahko malo več, z 

drugimi malo manj. S temi pediatričnimi otroki ni problem; tisti čas, ko mogoče 

otroku naraste vročina ali je imel dihalo stisko (če je težje dihal), kakšne take zadeve 

ne naredi v tistem obdobju. Drugače pa so otroci zelo radoživi. Veliko je teh otrok, ki 

so povratniki (predvsem dihalci), vsako leto, ko so respiratorna obolenja, se vračajo 

nazaj. Starši vedno povejo, da ko je otrok izvedel, da mora v bolnico, je bil vesel, ker 

se gre igrat k Suzani, mu je bolje kot v svojem vrtcu. Tudi ko se pogovarjam z otroci, 

jim rečem, da naj v vrtcu povejo, da so bili v bolnici in kako je bilo; da prijateljem 

povejo, da ni tako hudo. Včasih kakšen otrok reče, da bo ostal kar v mojem vrtcu, da 
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ne bi šel nazaj v svojega. Za te dejavnosti jaz maksimalno poskrbim in se otroci skoraj 

ne zavedajo bolnišničnega okolja.« 

4. Kakšna je vaša vloga pri otrocih brez staršev? Je načrtovanje dela kaj drugačno? 

»V začetnem obdobju, ko sem začela delati v bolnišnici, se spomnim enih štirih, petih 

otrok, ki so socialno malo manj – izhajajo iz takšnega okolja, ki so se vračali brez 

staršev, so tudi dihalci. So pač preživeli več časa z mano. Dihalci so praviloma tri, štiri 

dni v bolnici; ostali so zdaj zelo kratek čas – dan, dva dni, tri dni so že zelo redki, ki so 

v bolnišnici. Običajno načrtuješ že vnaprej kakšno dejavnost, ki mu je všeč, in jo 

potem takrat pelješ naprej. Kakšnega posebnega načrtovanja za te otroke pa ni. 

Preživijo pa več časa z mano tam. Zdaj pa skoraj teh otrok več ni.« 

5. V kakšni meri lahko po vašem mnenju bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v 

bolnišnicah preživijo več časa? Na kakšen način? Se pri teh otrocih kažejo kakšni 

znaki hospitalizacije? 

»Pri nas so res kratek čas; ležalna doba je v povprečju (mesečno, ko izračunam) 1,2 ali 

2 redkokdaj. Resda v poletno-jesenskem času, ko imajo boreliozo, so otroci 10-

dnevno. Ampak zdaj tudi ne hospitalizacijo, oni hodijo dnevno na te terapije. Tisti so v 

povprečju dlje tukaj, sicer pa načeloma ne. Če so kakršne koli resnejše bolezni, od nas 

takoj odidejo v Ljubljano in jih imajo tam. Verjetno so kolegice tam povedale kakšno 

drugačno izkušnjo, kjer so dolgotrajno bolni otroci. Jaz lahko rečem, da kakšnih 

posledic pri otrocih nisem opazila. Razen tega, da se povratniki radi vračajo zaradi 

občutka, ki so ga tu imeli, sicer pa ne. Da se radi vrnejo, je zelo dober občutek. Zdaj je 

bila ravno ena deklica, ki je imela pljučnico in je bila pet dni z mami notri. Bi rekla, 

nadpovprečno inteligentna deklica. Zelo zanimivo je bilo delati, tudi precej časa me je 

»okupirala«, me je želela imeti zase. Potem ko se je po enem tednu vrnila samo na 

kontrolo, sva se srečali v čakalnici in ko me je zagledala, je pritekla k meni, me objela 

in me sploh ni spustila. Vprašala me je, če vem, da ima 1. novembra rojstni dan (bilo 

pa je 28. oktobra). Odgovorila sem ji, da vem, in jo vprašala, če si je že zamislila, 

kakšno tortico bo naredila, saj ona nariše načrt mami, kakšno torto naj naredi. 

Odgovorila mi je, da ne, da letos bo presenečenje. Potem, ker smo delali duhce in 

buče, je rekla, da bi tudi ona to odnesla domov, in sva to tudi naredili. V tem času je 

bil oče z zdravnico, se je pogovoril; potem pa pride, da naj se deklica poslovi. Jaz sem 

ji rekla, naj lepo praznuje rojstni dan, deklica pa se stisne k meni in reče: »Najlepše 

darilo si mi ti.« To so res taki trenutki, ki jih v normalnem vrtcu ne doživiš. Pa tudi 
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hvaležnost staršev; starši čisto drugače jemljejo. Večinoma sploh ne poznajo oz. ne 

vedo, da vrtec v bolnišnici obstaja – tudi to je ena od zadev, ki smo si jo bolnišnični 

vzgojitelji zadali (že kar nekaj časa o tem razmišljamo), da bomo naredili enotno 

zgibanko. Vsak bolnišnični oddelek ima svojo zgibanko vrtca, ampak dejansko se s 

tem starši seznanijo, ko pridejo notri, ko dejansko že vidijo vrtec. Medtem ko, da bi 

bilo to zunaj; dogovarjamo se, da bi naredili eno enotno zgibanko, kjer bodo starši 

obveščeni, da jim dejansko niti ni treba kakšnih igrač nosit s sabo (razen ninice, ki jo 

imajo); sploh zdaj v tem covid času, ko gre dejansko za razkuževanje in vse to. Upam, 

da nam to tudi uspe, da bodo starši seznanjeni. Ja, starši so na tak način potem res zelo 

hvaležni. Vsako leto, ko pišem potem to letno poročilo, si rečem, da sem dejansko v ta 

bolnišnični oddelek prišla z namenom. Veliko ti je vrnjenega nazaj, kar mogoče v 

prejšnjih letih ni bilo toliko. V navadnih oddelkih so pač starši malo bolj 

zakomplicirani, malo bolj zahtevni ali kako bi človek rekel.« 

6. Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Koliko časa imajo otroci za igro? Koliko je 

načrtovane in proste igre? Čemu vse igro prilagajate? 

»To je zelo težko kakor koli prav sistematično dodelati, koliko je česa. Moj način je 

tak, da zdaj, ko je samo po sobah, grem čez oddelek, pregledam; zjutraj dobim seznam 

otrok, da si jih izpišem, da vidim, kdo je še iz prejšnjega dneva, kdo je na novo. Potem 

grem po sobah, vse te otroke pozdravim. S tistimi, ki so še iz prejšnjega dneva, malo 

poklepetamo, kako je bilo. Ostalim se predstavim, povem, kdo sem, da se potem k 

njim vrnem. Takoj ugotoviš ali pa imaš s sabo kakšno tako stvar, da ga pritegne – 

zadnjič je rekla ena zdravnica: »Joj, Suzana, vas imajo otroci bolj radi kot mene,« ker 

dejansko se zdravnikov in belih halj in modrih halj se otroci bojijo; ti pa, ko stopiš 

noter, ne narediš na otroka negativnega vtisa (oz. redki, redki). Potem pa jim jaz 

prinesem določen material, s katerim imajo lahko prosto dejavnost, potem pa jaz 

vsakega obiščem – sama veste, šest ur in pol si v službi, če imaš nekje več kot 10 

otrok, koliko časa lahko posvetiš enemu otroku. Predvsem tisti čas, ko sem tam, je 

neka usmerjena dejavnost, tudi za popoldan staršem pripravim kakšno zadevo, da jo 

lahko naredijo. Lahko se zmenimo, da je to na temo kakšne zgodbice; odvisno od tega, 

kar je na programu. Potem jim povem, kako in kaj, da popoldan preživijo malo 

drugače. Sicer pa – to pa je ena zelo moteča zadeva – starši zelo veliko (v nenormalno 

veliki meri) uporabljajo telefone in tablice. Včasih kakšen starš reče, da onadva 

ničesar ne potrebujeta, da sta samozadostna, saj imata tablico. Pred kakšnim mesecem 
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so pediatri dali ven navodila, koliko (časovno) lahko otrok po starosti uporablja 

telefone. To sem si plastificirala in če je kakšen tak starš, mu kar to pomolim pod nos. 

So pa tudi taki starši, ki mogoče tega tudi ne sprejmejo in si potem misliš, ponudil si, 

želiš mu dobro. Včasih, če vidim, da je otrok vendarle pripravljen iti od tega stran, še 

malo »posilim to«, če ne, pa ne. Prejšnji teden je bila ena mama, ki enostavno ni želela 

in tudi deklica je hotela biti samo na telefonu. Sem se želela z mamico malo 

pogovoriti, ampak me je zavrnila, da je njena hčerka pač taka. Sem si mislila, žal – 

zdaj je deklica stara štiri leta, ne stokaj in ne jamraj, ko bo deset let stara in bo imela 

velike težave. Želiš pomagat, ampak če je nedostopno – pač ni. Za vsakega otroka 

želim dnevno uravnovesiti med vzgojno dejavnostjo, med prosto igro, tudi gibanjem 

… Da imajo vsakega po malo.« 

7. Naletite pri svojem delu na kakšne ovire – katere? 

»Definitivno; ena ovira je sigurno ta telefon. Mogoče se zdaj v zadnjem času najde 

kakšen starš, ki je zelo zaskrbljen s tem, ali so igrače dovolj razkužene, da otrok ne bi 

dobil česa zraven. To sta dve taki stvari. Sicer pa ne, nimam kakšnih izkušenj, da bi 

bilo kar koli.« 

8. Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih oddelkih? Kako je (in še vedno) 

covid-19 vplival na pedagoško delo in življenje otrok v bolnišnicah? Kako je z 

igralnimi sredstvi? 

»Covid je dejansko zelo, zelo posegel v način življenja in dela. Tako kot sem že na 

začetku rekla, jaz imam zelo luštno in simpatično igralnico z enim malim toboganom, 

manjšim plezalom, ki dejansko služijo otroku kot vrtec. Skrbim za bogato učno 

vsebino, prinašam tudi žive kotičke. Ogromno tega je zdaj okrnjeno. Jaz se zelo 

trudim, da vse te zadeve poskusim prinašati v sobe. To od nas terja kar velik napor, 

ker je ogromno, ogromno prenašanja vseh teh zabojev in vsega tega iz sobe v sobo. 

Tega materiala moraš imeti zdaj mnogo več. Npr. jaz sem si zdaj v jesenskem času 

plastificirala vsa ta osnovna drevesa, listje; da sem na ta način potem prinesla plodove 

in smo na tak način iskali povezavo drevesa s plodom, lista s plodom. Zelo veliko 

stvari imam plastificiranih, zato da lahko potem delamo na osnovi tega »piši – briši«, 

teh tablic, da na tak način lahko zagotovim tudi higieno. Plišastih igrač pri nas tako 

nikoli ni bilo, ker niso dovoljene. Oddelek je pri nas zelo velik, tako da sta na dveh 

straneh umivalnici, kjer je tudi pripravljen prostor, kamor starši odlagajo uporabljene 

stvari. To je mogoče ena stvar, ki je mogoče prej nisem spomnila; starši tudi dosti 
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sami posegajo in prihajajo v igralnico po stvari ter jih potem tudi prinašajo nazaj, kljub 

temu da jim osebje reče ne, da jim jaz rečem ne, sej tako ne moreš imeti pregleda, ali 

je razkuženo ali ne. Označeno in napisano imajo vse, kam stvar odložijo. Tekom 

dneva jim tudi jaz zamenjam, odnesem stvari in jih razkužim. Imam poseben prostor, 

v katerem razkužujemo – bolnišnica da svoja navodila, s čim razkužujemo. Dnevno so 

vlažilni robčki, sicer pa vse zmečemo v banjo, z razkužilom in z vročo vodo. Tega 

fizičnega dela z razkuževanjem je res ogromno. Tega druženja, socializacije med 

vrstniki dejansko zdaj tudi ni. Prej so tako starši kot otroci navezovali kar precej 

stikov, nastala so taka prijateljstva med starši in otroki, da je bilo res simpatično to 

gledat. Zdaj tega res ni. To je zdaj čisto onemogočeno. Starši se tudi precej 

pritožujejo, ker nimajo res nobenega izhoda ven; tudi tisti, ki so kadilci – dejansko 

norijo dva, tri dni, ker ne morejo ven. To je pač protokol bolnice. To si včasih žrtev 

tega, ko eni ne razumejo, da je to tako, in stokajo in jamrajo, da so kršene njihove 

pravice. Jaz jim pravim, da so tu zaradi otroka, naj poskušajo maksimalni čas preživeti 

z otrokom in odmisliti tisti cigaret (a dobim odgovor, da je meni lahko, če nisem 

kadilec). V to je covid res močno posegel. Pri nas so tudi lani vzpostavili en čisti 

covidni oddelek, tako da je ena tretjina oddelka bila povsem hermetično zaprta. Zdaj 

so samo tri sobe covidne in ena soba je necovidni otrok, druga covidni in potem spet 

necovidni in potem se sprehajaš tam vmes. Resda tisti, ki je covidni, ima še en prostor 

vmes, da ne hodijo ven, ampak kljub temu, tako kot je bilo na začetku res zelo strogo, 

se je mogoče to zdaj malo zrahljalo. Definitivno pa v covidne oddelke mi ne hodimo, 

tja imajo dostop samo zdravnik in sestra.  

Igralnica – prostor je tako narejen, da nima vrat, da je odprti. Iz hodnika se gre; včasih 

je bila jedilnica, kamor so hodili jest starši in otroci, potem naprej je igralnica. Tako da 

ta prostor je še vedno ves čas odprt. Čez teden kdaj kirurški otroci (ko so na kakem 

posegu) še pridejo za kakšnih par minut v igralnico. S tem, da se tudi zdravstveno 

osebje ne more ravno uskladiti; kirurški rečejo, da lahko grejo, naši pediatrični rečejo, 

da ne, ker potem to vidijo drugi otroci. To je ena taka moteča zadeva. Včasih pa tudi 

kakšen starš ne zdrži v sobi toliko časa in gre na hodnik; potem ko otrok vidi igralnico, 

ga potegne tja. Potem sprašuje, zakaj tja ne sme, jaz pa rečem, da bi bila presrečna, če 

bi lahko bili tam. Trudim se, da jim prinesem vse, kar je možno, v sobo. Praviloma 

igralnica sameva. Jaz imam tudi zelo bogato knjižnico, da rečem staršem, da si lahko 
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popoldan vzamejo kakšno knjigo, ampak naj je potem ne vračajo nazaj. Čisto vsako 

stvar, da čisto vse prineseš, je tudi nemogoče.« 

 

8.6 Intervju – Jovana Češarek 

Intervju z Jovano Češarek; vzgojiteljica v Splošni bolnišnici Trbovlje; 27. november 

2021 

1. Koliko časa že delate v bolnišničnem oddelku? Ste bili v več bolnišničnih 

oddelkih in kakšne so razlike med njimi, če ste bili? 

»Eno je teorija, drugo je delo v bolnici. Jaz ne poznam dobro primerjave med vrtcem 

in bolnišnico, ker v vrtcu sem delala 11 let kot pomočnica vzgojiteljice, kar pomeni, 

da prej nisem imela priprav, letnega delovnega načrta in takih stvari. V bolnici sem 

drugo leto kot vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku. Takrat sem tudi prvič začela 

pisati priprave, letne delovne načrte, malo se še učim in lovim. Eno je delati kot 

pomočnica vzgojiteljice in gledati, kako načrtujejo vzgojiteljice. Gledaš, da imajo 

mesečne priprave, imajo tedenske priprave, si zamislijo temo »To sem jaz« na 

mesečni ravni, »Lepo je na kmetiji«, »Veseli december« … Če si zamislite, bi jaz 

temo »To sem jaz« lahko v bolnici imela vsak mesec, ker v bolnici nimaš konstantno 

istih otrok, nimaš svoje skupine – tako da to je zelo težko. V bolnici delam drugo 

leto.« 

2. Kako poteka organizacija dela v bolnišničnih oddelkih/vrtcih? Ali poteka 

načrtovanje v skladu s Kurikulumom? Kako natančno lahko načrtujete delo v 

primerjavi z delom v vrtcu? 

»Organizacija dela – vnaprej ne moraš ničesar organizirati. Zjutraj prideš; če si včeraj 

imel štiri otroke, so lahko popoldan šli domov in imaš na novo, npr. dojenčka, ki je 

priklopljen na infuzijo, enega z zlatenico, ki je pod lučko in ne moraš drugega kot 

pogovora z mamo … Organizacijsko ne moraš načrtovati niti za en dan naprej. Lahko 

si okvirno narediš – tako smo se tudi pogovarjali z upravo. Pri meni je zelo težko 

izvedljivo, kot je pri drugih vzgojiteljicah. Jaz naredim okvirni mesečni načrt, npr. 

»Jesen je tu«. Noter vključim jesensko dekoracijo, ki jo imam na oddelku. Otroci, če 

so zmožni, skupaj z mano izrezujejo, pobarvajo … skupaj ustvarjamo – na takšen 

način, vmes se pogovarjamo, zraven vključim še gozdne živali … na takšen način. Na 

temo lahko delamo tudi plakate. Je pa ležalna doba otrok dva do tri dni. Smo tudi v 
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mreži vrtcev in ko se dobivamo (tri- do štirikrat letno) – in gospa npr. na Očesni 

kliniki točno ve, kateri otroci pridejo naslednji teden na pregled, koliko časa bodo 

ostali, pozna njihove značilnosti, ve, na kaj mora biti pripravljena. Pri nas v Trbovljah 

je od nič do 18 let in noter imamo tudi kirurške oblike (pride do zloma, do slepiča …), 

imamo dojenčke, ki so npr. pod lučko – samo ena vrata nas ločijo do porodnega in 

ginekološkega oddelka. To so zelo obsežne starosti in niti ne pišem od nič do šest in 

od šest do 18. Imamo obrazec, ki ga izpolnjujem na mesečni ravni – na koncu meseca 

zapišem, koliko otrok od ena do šest je bilo hospitaliziranih, ki jih jaz zajamem v 

svojem procesu in delu. Tako da organizacijsko; od danes na jutri. Lahko si narediš 

mesečni načrt, tedenski ne pride v poštev, saj niti ne veš, v kakšnem stanju je otrok. Si 

misliš – krasno, pride petletnik, ampak je z vročino, driska/bruha, je priklopljen na 

infuzijo, večino časa spi, ni sposoben in zmožen za nekakšno sodelovanje in igro. Jaz 

pridem, se pogovorimo – v času korone se mi zdi, da bolj starši potrebujejo tisti stik, 

pogovor, glede na to, da ni obiskov (prepoved obiskov). Jaz sem edini stik od zunaj, 

ko pridem noter, se malo pogovorimo, jih malo potolažim, skuham kavo, jih 

zamenjam, da se stuširajo, kdor kadi, gre na cigaret … Vmes sem jaz z otroci, jim dam 

igrače. Ko bo boljše, v popoldanskem času (saj jaz delam do dveh), če se boljše 

počuti, da se ima s čim igrati. Pustim tudi pobarvanke. Zelo omejeni smo zdaj; covid 

je pri nas kar spremenil – nimamo družabnih iger, knjig, plišastih igrač. Ostanejo samo 

plastične, gumijaste stvari, ki jih lahko razkužimo na dnevni bazi. Dodam še kakšne 

pobarvanke, Cicidoje, Zmajčke, ker jih imam veliko (dobivam jih tudi iz vrtca in 

bolnice) in si lahko privoščim. Če vidim otroka pet do šest in da ga zanima ustvarjanje 

in naloge, mu dam popolnoma nov Zmajček in barvice. Potem rešujejo in to odnesejo 

domov. Tega ne morem razkužiti in nova uporaba ni mogoča. Sicer pa veliko 

pogovora, z otroki, ki se dobro počutijo – super, se igraš, ustvarjaš, rišeš … zdaj je tu 

(hočeš nočeš) tudi mobilna tehnologija; skupaj gledaš risanke. Starejši rečejo tudi, da 

imajo TikTok in da me bodo naučili en ples – potem se prilagajam. Dobro, da imam 

doma tri punce različnih let (20, 16 in sedem let). Potem plešem, kažem gibe, sem 

odprta za vse izzive, tudi jaz večkrat stopim iz cone udobja. Ni enostavno, tukaj moraš 

biti en tak dober psiholog in točno vedet, kje je meja, da nisi preveč vsiljiv. To so 

bolni otroci, si želijo počitka. 
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Dogovorili smo se tudi, da jaz pišem okvirno mesečno pripravo, čeprav to ne drži – 

potem je dan za dnem, ki ga pišem v dnevnik. Nimam e-dnevnika; za bolnišnico ne 

gre. Ne morem vanj vnesti ne staršev ne otrok, saj nimam skupine. Ne morem pošiljati 

mailov, nimam govorilnih ur ali roditeljskih sestankov. Konec dneva napišem 

evalvacije (priprave ne, ker je ne morem vnaprej napisati, ker ne vem, kaj me čaka 

naslednji dan). Za dan, ki je minil, zapišem, kaj se zgodilo, kaj sem opazila, kaj bi 

lahko bilo, vse to do 2. julija moramo oddat, skupaj z dnevnikom, mesečnimi 

pripravami. Potem to pregledajo in če je kaj narobe, vrnejo nazaj. Jaz sem na začetku 

svoje poti kot diplomirana vzgojiteljica in se učim. Jaz sem odprta, nič se ne jezim, 

tudi sama nisem vedela, kako se piše letni delovni načrt, prvič v življenju sem ga 

pisala s specifiko, kot je bolnišnica. Sem se kar lovila na začetku. Zraven Kurikuluma 

imam Koncept bolnišničnih oddelkov, dodatek. V mreži bolnišničnih vrtcev si želimo, 

da ga malo posodobimo, da se malo dodajo stari noter. Želimo si tudi zloženke, oddale 

smo tudi, kaj mislimo, da je smiselno, da vsebuje, saj to dobijo v vrtcu.  

Jaz imam za otroke, preden odidejo domov, tudi diplome. Za otroke imam te 

natisnjene diplome, pobarvanke; za starše tudi pozitivne misli in verze (imam čudežno 

vrečko in potem izvlečejo). Drobne malenkosti (skuhaš kavo, jih poslušaš, potolažiš) 

veliko pomenijo, posebej ko si zdaj zaprt in ni obiskov. Enostavno si samo ti in otrok. 

Zdaj pazijo, da otrok ne mešajo, so sami, razen če je res hud naval, so v sobi po dva 

otroka in dva starša. Sicer pa so sami. Do 10. septembra je bilo v redu, potem pa so se 

začele okužbe dihal in je bilo kar hudo. Zdaj je spet malo miru – bomo videli, do kdaj. 

Tukaj pride nujno slepič, pride nujno zlom; potem dva dni, pa se lahko zgodi, da ni 

nobenega – v tem primeru razkužuješ, delaš druge stvari. Naslednji dan pa spet pestro. 

Veliko načrtovati res ne moreš. Moraš biti pripravljen na vse in se prilagajati. Tisti, ki 

si želijo ene rutine, tako kot imamo starejše vzgojiteljice (danes pridemo, jutranji krog 

bo, zajtrk bo, malica bo, v jutranjem krogu zapojemo dve pesmici, označim se ….) – 

tukaj tega ni. Šele zjutraj, ko prideš, vidiš, kakšna je tvoja starost, kaj otroci zmorejo, 

koliko zmorejo glede na njihovo zdravstveno stanje, starše moraš malo potipat in se 

povezat. Jaz rečem, da je to kar projekt, in to vsak dan znova in znova. Če si narejen 

za to, ni nič hudega. Upam, da me pustijo še nekaj časa, da naberem izkušnje.« 

3. Na kakšen način vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih skrbite za otrokove potrebe; 

potrebo po igri, varnosti, stiku, bližini? 
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»Se mi zdi, da je tukaj še bolj poudarek na tem. Če imaš v skupini 24 otrok v skupini 

ali 14 otrok pri mlajših – ne moreš posvetiti pozornosti vsakemu otroku – v enem 

dnevu vsem enako. Tukaj pa je individualno in hodim v vsako sobo posebej. Zelo 

veliko časa imam tudi za pogovor in s stik s staršem in otrokom. Otrok vidi, da se 

pogovarjam s staršem, da mi starš zaupa. Potem se ta varnost in zaupanje bolj 

izpostavlja tukaj, ko imamo tisti stik ena na ena. Bližina je velika; ko starš gre, jaz 

vzamem otroka, ga nosim okrog, mu pojem, gledamo skozi okno, če ga zanimajo 

vozila ali ustvarjalne stvari, skupaj ustvarjamo. Povezava in stik je tukaj zelo izražena. 

Se mi zdi, da je zelo pomembna tudi interakcija med vzgojiteljem in starši. Tukaj 

moraš biti res in psihiater in takšna »topla dušica«, pozitivna, karizmatična … Tukaj 

ne more biti vsak. To čutijo, tega ne moreš odigrat. Morda imaš lahko narejen obraz in 

starša še »nahecaš«, ampak otroka pa ne. Pri nas je doba res dva do tri dni, tako da se 

ne navežeš preveč.« 

4. Kakšna je vaša vloga pri otrocih brez staršev? Je načrtovanje dela kaj drugačno? 

»Zelo, zelo malokrat. Do zdaj se je zgodilo dvakrat. Takrat sem jaz ves dan do dveh z 

njim. Na takšen način razbremenim tudi medicinsko osebje, ki jih primanjkuje – veste, 

da je stiska s kadrom vsepovsod. Jaz skrbim, da je otrok previt, se igramo, imamo 

dejavnosti, ga nahranim, vmes spi … Do druge ure ali pol tretje sem jaz z otrokom v 

tem primeru. Zadnje čase opažam, da prihajajo otroci brez staršev, ampak imajo 12 let 

ali več. Po novem, od marca, imajo starši možnost, da biva z otrokom do 15. leta 

starosti in mu pripada bolniška (tega prej ni bilo). Zdaj pa opažam, da so otroci od 12. 

leta naprej samo – ampak te otroci si dajo gor slušalke, igrajo igrice, imajo računalnike 

… Me niti ne opazijo, ko pridem v sobo. Rabiš nekaj časa, da se »izboriš«, da sname 

slušalke in se pogovarja s tabo. Sem kar vztrajna in pridem tudi do teh otrok – potem 

je kar dobro, da se pogovarjamo.« 

5. V kakšni meri lahko po vašem mnenju bolnišnica nadomesti vrtec za otroke, ki v 

bolnišnicah preživijo več časa? Na kakšen način? Se pri teh otrocih kažejo kakšni 

znaki hospitalizacije? 

»Pri nas je doba dva do tri dni. Nisem imela takšnega primera, da bi bili dlje. Niti pa 

nimam (tako kot imajo vzgojiteljice v drugih bolnišnicah) zraven profesorice 

razrednega pouka. Učiteljice ni, sem samo jaz. To poteka že 25 let. Ne dobiš pa niti 

pogodbe za nedoločen čas, ampak ti vsako leto pogodbo podaljšajo. Niti ne veš – 

december je tisti čas, ko ti pogodbo podaljšajo. Pogledajo tiste obrazce, ki jih jaz 
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pošiljam na mesečni ravni. Glede na število otrok, ki so hospitalizirani, gledajo, ali je 

potreba, da je vzgojiteljica na pediatričnem oddelku še za eno leto.« 

6. Kakšna je otroška igra v bolnišnicah? Koliko časa imajo otroci za igro? Koliko je 

načrtovane in proste igre? Čemu vse igro prilagajate? 

Kako je epidemija spremenila delo v bolnišničnih oddelkih? Kako je (in še vedno) 

covid-19 vplival na pedagoško delo in življenje otrok v bolnišnicah? Kako je z 

igralnimi sredstvi? 

»Jaz večkrat pridem; če me potrebujejo, če me želijo, če mama želi zamenjavo. Ves 

čas je nekaj – zjutraj spijo dlje časa, imajo zajtrk, potem imajo terapije, potem okrog 

pol devetih do devetih se začnejo vizite in se spet malo umaknem. Potem ima eden 

rentgen, k drugemu pride fizioterapevtka, tretji ima ultrazvok. Ves čas je nekaj, po 

kosilu pa večina počiva. Večkrat pridem, se igramo, pustim jim igrače. Če so otroci 

noter tri dni, so to tri dni njihove igrače in potem dodajam. Če je ležalna doba daljša 

ali se otrok naveliča, potem to razkužim in prinesem nekaj drugega. Pri meni je tudi 

specifika tega, da nimam igralnice. Pred leti je bila odlična igralnica; s kotičkom dom-

družina, imel si likovno ustvarjanje, zdaj jaz ne smem imeti nič likovnega ustvarjanja. 

Ne smem prstnih barv, ne smem slanega testa, plastelina … zaradi covida. Si res, res 

zelo omejen. Pred časom je bila to res fenomenalna igralnica, zdaj pa je to soba za 

posege. Spodaj sem imela skladiščni prostor (brez oken in dnevne svetlobe), kjer sem 

ga uredila (omare, mizica, stoli). Potem sem do prejšnjega tedna dvakrat tedensko 

skrbela tudi za alergološko ambulanto; ker spodaj, kjer sem dvakrat na teden odprla 

svojo igralnico, so otroci iz cele Slovenije, so ob torkih in sredah prihajali k 

alergologu. To je bila super izkušnja – veliko otrok in veliko staršev (tudi za starše 

poteka to, da ni tako stresno). Otroci se imajo dobro, ker jim pripravim dejavnosti; 

otroci s starši se menjajo in vse to je do prejšnjega tedna potekalo zelo gladko in 

dobro. Prejšnji teden pa so rekli, da ne bomo več imeli. Od včeraj na danes sem mogla 

izprazniti igralnico; vzeli so še tisti del, ki sem ga imela. Zdaj je to prostor, skladišče 

za zaščitno opremo za covid – maske, halje in vse stvari. Življenje ljudi je zdaj najbolj 

pomembno, tako da imam zdaj eno sobico na sredini bolnice; je prava pustolovščina 

priti do pediatrije (hodnik, dvigalo, pa spet peš …). Gor v mansardi sem v eni sejni 

sobi skupaj z zdravniki pripravniki. Enostavno čutiš, da ne spadaš tja. Če kaj pozabiš 

za na oddelek, je to dolga hoja sem in tja ves dan. So obljubili za dva meseca, vendar 

se mi zdi, da dokler traja covid, ne bom videla svojih prostorov. Glede na to, da so 
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ukinili alergološke ambulante, vse te stvari, predvidevam, da za eno leto ne bom 

videla niti tiste moje zamišljene igralnice. Za igrače, ki jih uporabljamo največkrat, so 

mi dali na oddelku dva predala. Na dnevni bazi se to razkužuje. Pet sob imamo gor, 

pet sobic, ni to velika bolnica. Pa spodaj imamo dve sobici, ampak to sta sobici za 

izolacijo. Takrat, ko sprejmejo otroke in jaz noter ne smem, dokler ni test pozitiven ali 

negativen. Dogajalo se je, da je bil hitri test negativen, PCR pa pozitiven – 

predstavljajte si, da jaz potem hodim gor, kjer so zdaj okužbe dihal na višku (imajo 

bronhitise, pljučnice, bronhiolituse, laringitise) in da bi jaz na tak oslabljen imunski 

sistem prinesla še kakšen covid. So rekli, da tam ne hodim. Pokrivam tistih pet sobic 

in kot vzgojiteljica skrbim tudi za kompletno dekoracijo; jesensko, zimsko … Je kar 

veliko steklenih površin. Vsako leto v času veselega decembra delam tudi 70 

novoletnih voščilnic za bolnico in 40 za vrtec. Okrog 110 voščilnic je kar projekt. Sem 

ravno končala – jih na hitro pokažem. Veliko dela, veliko truda, ampak se splača. 

Potem to oddam, do 5. decembra dokončam tudi zimsko dekoracijo. Lani je odpadel 

dedek Mraz, smreka in vse stvari … Zdaj smo se dogovorili, da bomo v zgornjem 

nadstropju, na pediatričnem oddelku, dali eno majno smreko. Da je eno tako vzdušje. 

Bolnica je odprta 365 dni, tako da tudi v času božiča in novega leta sigurno pride do 

kakšne hospitalizacije.  

 

Prihajam iz Makedonije, govorim zelo hitro in se opravičujem za napake. Mislim, da 

sva se razumeli, in točno vem, kaj vas zanima. Vam povem iz svoje lastne izkušnje, 

kako to poteka; in kakšne igrače imam in kakšna razkuževanja so, kako lahko 

pripravljaš. Zdaj sem se spomnila glede Kurikuluma; lahko si napišeš področje 

Gibanje, ampak kako se boš gibal – prstne igrice, deklamacija … žoge niso dovoljene. 

Otroci so v bolnišnični postelji, so na kisiku … vse ne gre, ne moreš. Niti ne pišem. 

Kot pravim, »papir trpi vse«, napišeš lahko karkoli, ampak resnica je pa drugačna. 

Matematika je najbolj zastopana, preko lego kock, primerjanje (večje, manjše), in 

družba, saj se veliko pogovarjaš. Pesmice so pri nas tudi na prvem mestu, bibarije, 

deklamacije – tega si zelo želijo. Si pa ne želijo na telefonih, ampak želijo, da ti poješ. 

To najbolj »vžge«, posebej pri mlajših otrocih do četrtega leta. Potem od petega leta 

pa največ ustvarjajo, rišejo.  

Tukaj sem kratek čas, prišla sem v covid situacijo, mislim pa, da sem zajela vse.«  

 


