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POVZETEK 

Pallister Killian sindrom je redka genetska bolezen; zaradi neraziskanosti ima diagnozo 

Pallister Killian sindrom na svetu le okrog 500 oseb, od tega ena v Sloveniji. Težave 

se pri osebah s Pallister Killian sindromom pojavljajo na vseh področjih funkcioniranja, 

pogoste so pridružene bolezni, prisotni so intelektualni primanjkljaji, ki se pojavljajo na 

kontinuumu od lažjih motenj v duševnem razvoju pa vse do težkih motenj v duševnem 

razvoju. Pogosta je pridruženost avtistične motnje, ki še dodatno ovira že tako slabo 

razvit govor. Zaradi izrazitih primanjkljajev na več področjih so osebe s Pallister Killian 

sindromom vključene v prilagojene vzgojno-izobraževalne programe.  

Kljub temu da lahko Pallister Killian sindrom diagnosticirajo že v prenatalnem obdobju, 

se to zgodi zelo redko. Večinoma starši in otroci na diagnozo čakajo dalj časa, potrebni 

so obiski različnih specialistov, tudi zaradi pridruženih primanjkljajev na različnih 

področjih. Vse to je za družino naporno, vpliva na družinsko dinamiko, počutje 

družinskih članov in na pogosto stisko staršev. Ko specialisti ugotovijo, kakšna je 

otrokova diagnoza, je pomembno, da jo staršem sporočijo na primeren, empatičen 

način, saj se staršem v trenutku, ko jim je sporočena diagnoza otroka, spremeni svet.  

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako so se starši in učitelji prvič seznanili z 

diagnozo Pallister Killian sindrom in kateri so ključni dejavniki, ki so vplivali na 

razumevanje diagnoze ter soočanje z le-to. Želeli smo ugotoviti, kakšni načini pomoči 

so bili staršem in učiteljem nudeni v procesu spoznavanja in soočanja z diagnozo. 

Učitelji, ki poučujejo otroke z diagnozo Pallister Killian sindrom, so običajno specialni 

in rehabilitacijski pedagogi, in se z otroki s to diagnozo srečujejo v vseh obdobjih 

izobraževanja – v času zgodnje obravnave, osnovnošolskega izobraževanja ter drugih 

obravnav, ki jih ti otroci potrebujejo. Dobro poznavanje značilnosti Pallister Killian 

sindroma, predvsem zdravstvenih posebnosti, ter opazovanje otrokovega 

funkcioniranja lahko izboljša kakovost dela z otroki in njihovimi starši. Za pridobitev 

odgovorov smo z udeleženci raziskave izvedli anketo, kasneje pa smo njihove 

odgovore poglobili s pomočjo intervjuja.  

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Izvedli smo kvalitativno študijo primera z neslučajnostnim namenskim 

vzorcem. Raziskava je pokazala, da je bila staršem diagnoza sporočena preko 

telefona in nato tudi v živo, ko je bila deklica stara tri leta in nekaj mesecev. Učiteljicama 

je bila diagnoza sporočena ob všolanju deklice v posebni program vzgoje in 

izobraževanja. Niti staršem niti učiteljem v času spoznavanja in soočanja z diagnozo 

niso bili nudeni sistematični načini pomoči, npr. izobraževanja za učitelje, pomoč sta 

starša iskala drug pri drugem, prav tako učiteljici, ki sta nekaj odgovorov na svoja 

vprašanja pridobili s strani staršev deklice.  

 
Ključne besede: Pallister Killian sindrom, spoznavanje z diagnozo, soočanje z 
diagnozo 
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ABSTRACT 

Pallister Killian syndrome is a rare genetic disorder. Little research has been conducted 
on this disorder, that is why only about 500 people in the world are diagnosed with 
Pallister-Killian syndrome, one of them in Slovenia. People with Pallister Killian 
syndrome have problems in all areas of functioning, overlapping with many other 
associated diseases. One of them is the intellectual function deficit that varies from 
mild to severe intellectual disabilities. The association of Pallister-Killian syndrome with 
autistic disorder is also common, which further hinders the already poorly developed 
speech. Due to distinct deficits in several areas, people with Pallister Killian syndrome 
attend programs in special education schools. 

Although Pallister Killian syndrome can be diagnosed before birth, it is very rare. 
Parents and children mostly wait a long time for a diagnosis. They need to visit various 
specialists because of other associated deficits. All this is stressful for the family, it 
affects its dynamics, the well-being of the family members and the frequent distress of 
parents. Once the specialists determine the child's diagnosis, it is important that it is 
conveyed to the parents in an appropriate, empathetic way, as the world changes for 
the parents when their child is diagnosed. 

The aim of the master thesis was to determine how teachers and parents first became 
acquainted with the diagnosis of the Pallister Killian syndrome and which are the key 
factors that affect the understanding it and coping with it. We wanted to disclose the 
forms of help that were offered to parents and teachers in the process of getting to 
know and dealing with the above-mentioned diagnosis. Teachers who teach children 
diagnosed with Pallister-Killian syndrome are usually special needs and rehabilitation 
teachers. They encounter children with this diagnosis at all stages of education; during 
early treatment and primary education as well as during all other phases of treatment 
which the children require. A high level of expertise in the characteristics of Pallister 
Killian syndrome, especially knowing the health specifics, and observing the child's 
performance can improve the quality of work with the children and their parents. A 
survey was conducted with the participants of the research with the aim of obtaining 
answers. These were later expanded with the help of an interview.  

A descriptive and a causal-non-experimental method of pedagogical research were 
used. A qualitative case study with a non-randomized sample was implemented. The 
survey showed that the diagnosis was communicated to the parents over the phone 
as well as in person later. This was performed when the girl was three years and a few 
months old. The two teachers were informed of the diagnosis when the girl was 
enrolled in a special education program. Neither parents nor teachers were offered 
systematic ways of help during the time familiarizing and dealing with the diagnosis, 
for example teacher education. The parents sought help in each other. The teachers 
received some answers to their questions from the girl's parents. 

 

Key words: Pallister Killian Syndrome, learning about the diagnosis, coping with the 
diagnosis  
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I. UVOD 

Za Pallister Killian sindrom (v nadaljevanju PKS) je značilno, da imajo osebe nekatere 

12. kromosome povsem normalne, na drugih pa se na p kraku kromosoma pojavi 

tetrasomija (Al Shehhi idr., 2019). Za osebe s PKS so značilne različne vizualne 

nepravilnosti, npr. pigmentne spremembe na koži ter slabša poraščenost lasišča, 

pridružene so lahko števile bolezni, med njimi je najpogostejša epilepsija. Pri večini 

oseb s PKS so prisotni tudi intelektualni primanjkljaji.  

Proces postavljanja diagnoze PKS je dolgotrajen, saj genetska napaka ni prisotna v 

vseh celicah, hkrati pa so pri večini otrok že takoj po rojstvu prisotne številne bolezni 

in okvare, npr. kardiološke, gastroenterološke ipd., ki lahko preusmerijo pozornost 

zdravnikov, da je PKS sprva spregledan. Večinoma je PKS diagnosticiran v obdobju 

malčka, lahko pa tuid kasneje (Unique, 2016).  

Rojstvo otroka z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju prizadene vse družinske 

člane ter vpliva na dinamiko in uresničevanje temeljnih značilnosti družinskih 

aktivnosti. Dejstvo, da ima otrok težave v razvoju, zbudi predvsem v starših vihar 

čustev (Trtnik, 2006). Rojstvo otroka s posebnimi potrebami je za starše obdobje 

preizkušanj in negotovosti, je posebna preizkušnja za starše (Görgner, 2017). Ko starši 

izvedo za diagnozo redke bolezni, je prva reakcija običajno šok, sledijo pa mu 

zanikanje, jeza, pogajanje, žalost in na koncu sprejemanje stanja oz. diagnoze takšne, 

kot je (Dodič, 2016). Pot sprejemanja otroka s primanjkljaji v razvoju ni nekaj, kar 

opravimo čez noč. Je dolgotrajen proces, ki lahko traja vse življenje in ga družina brez 

pomoči težko zaključi (Trtnik, 2007). Staršem je zato v procesu soočanja z diagnozo 

potrebno zagotoviti ustrezno podporo različnih strokovnjakov in posameznikov, ki so 

se soočili s podobno situacijo in jim bodo lahko svetovali, kako čim bolje reagirati v 

situacijah, v katerih se bodo znašli.  

Pomembno je, da starši v takšni situaciji ne ostanejo sami (Görgner, 2017), 

medsebojna opora jim lahko pomaga, da se lažje soočita s situacijo. S tem, ko starši 

ohranijo povezanost in ljubezen, s poskušanjem prestrukturiranja življenja in 

sprejemanjem drugačnosti svojega otroka, pozitivno vplivajo na družinsko dinamiko in 

odnose med člani družine. Ko sprejmejo dejstvo o otrokovi diagnozi, lahko ukrepajo in 

otroku omogočijo napredek (prav tam). Lukas (2016, v Görgner, 2017) pravi, da je 

pomembno, da starša pri reševanju problemov sodelujeta in da sta složna v svojih 

odločitvah. To jima daje moč in prizadetemu otroku omogoča napredek. Preko tega 

tudi sami osebnostno rastejo, krepijo pa se tudi družinske vezi (Görgner, 2017).  

Starši otroka s posebnimi potrebami se morajo sprejeti dejstvo, da njihov otrok ni 

takšen, kot so pričakovali oz. kot so si predstavljali, ampak je drugačen (Görgner, 

2017). Trtnik (2007) zapiše, da žalovanje staršev, ki imajo otroka s posebnimi 

potrebami, ni nikoli popolnoma dokončan proces, saj se pojavlja vedno znova v 

različnih obdobjih življenja njihovega otroka; na primer: ko vrstniki dosegajo različne 

razvojne mejnike, njihov otrok pa tega ne zmore, se zopet pojavi možna ali blaga faza 

žalovanja. S soočenjem z diagnozo pa starši začnejo drugače dojemati situacijo, 

zadovoljni so z uspehi, ki so jih dosegli skupaj z otrokom (Görgner, 2017).  
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V študijo primera smo vključili mamo in očeta deklice s PKS, njeno prvo razredničarko 

v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in njeno učiteljico na področju gibanja 

in športne vzgoje.  
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1. Pallister Killian sindrom 

Tetrasomija 12p ali Pallister Killian sindrom (v nadaljevanju PKS) je redka genetska 
bolezen, zato se z njo srečujemo manj pogosto; prvič je bila opisana šele v poznih 70. 
letih prejšnjega stoletja. Ker gre za redko in razmeroma pozno diagnosticirano 
bolezen, je število teh oseb majhno. Trenutno je v medicinskih raziskavah opisanih več 
kot 150 osebah z diagnozo PKS (NORD, 2021). Prevalenca PKS je 1/20000 (Arghir 
idr., 2021). Z napredkom molekularne diagnostike so ponovno ocenili prevalenco, ki je 
5.1 na 1 000 000 živorojenih otrok (Wu idr., 2021). Schinzel (2001, v Arghir idr., 2021) 
navaja, da je med osebami s PKS nekoliko večji delež žensk. Najstarejša oseba s PKS, 
o kateri poročajo, je umrla, ko je bila stara 45 let (Arghir idr., 2021).  

1.1 Postavitev diagnoze 

Za postavitev diagnoze PKS je nujno potreben klinični sum, ker mozaicizem običajno 
ni prisoten v kromosomski analizi perifernih limfocitov, ampak je potrebna analiza 
drugih vrst celic, npr. fibroblastov ali bukalnih epitelijskih celic (Jamuar idr., 2012). 
Bukalne celice najdemo v ustni votlini, na notranji strani ličnice (Unique, 2016). i 
kromosom (12p) je prisoten v 50–100 % fibroplastov (Vermeesch idr., 2005) in le v 0 
do 2 % limfocitov, prisoten pa je v vseh celicah kostnega mozga (Arghir idr., 2021). Za 
otroke je še posebej značilno, da so krvni izvidi povsem normalni in da je tetrasomija 
12p prisotna le v celicah kože ali v bukalnih celicah (Unique, 2016).  

Pri osebah s PKS imajo nekatere celice dve normalni kopiji kromosoma 12, druge 
celice pa imajo izokromosom 12p. Te celice imajo štiri kopije vseh genov na p kraku 
12 kromosoma. Dodatni genetski material izokromosoma moti normalen razvoj in 
povzroča značilne klinične značilnosti sindroma (Al Shehhi idr., 2019).  

V večini primerov je izokromosom – kratki (p) kraki kromosoma so zrcalne slike drug 
drugega (Unique, 2016) – podedovan od matere, pri čemer naj bi osnovni mehanizem 
vključeval kombinacijo centrične porazdelitve in nedisjunkcijo pri mejozi, pojavnost 
PKS pa naj bi bila povezana tudi s starostjo matere (Arghir idr., 2021).   

Učinki mozaične tetrasomije 12p se med ljudmi zelo razlikujejo, vendar razlogi za to 
še niso znani. Ni nujno, da bodo vsi ljudje, ki imajo tetrasomijo 12p, imeli tudi PKS 
(Unique, 2016). Tudi prisotnost PKS se torej pojavlja na kontinuumu. Toydemir idr. 
(2020) izpostavljajo, da je težko vzpostaviti korelacijo med genotipom in fenotipom pri 
motnjah z mozaičnimi nepravilnostmi. V večini primerov velikost okvare kromosoma 
ne zadostuje za napovedovanje težav, ki bodo prisotne pri osebi, torej ni možno 
napovedati, kakšni simptomi bodo prisotni pri posamezniku (Toydemir idr., 2020).  

Jamuar idr. (2012) navajajo, da je lahko eden izmed znakov za postavitev diagnoze 
PKS tudi zapoznela okostenelost hrbtenice, reber in lobanje. Obstaja verjetnost, da bo 
na ultrazvoku v nosečnosti opaziti nenormalen izgled ploda (Jamuar idr., 2012).  

PKS je bil prenatalno prvič diagnosticiran leta 1985 s pomočjo amniocenteze, in sicer 
kot tetrasomija 12p (Wu idr., 2021). PKS je težko diagnosticirati že v prenatalnem 
obdobju tudi zato, ker je to sporadični sindrom (Wang idr., 2019). Z ozaveščanjem o 
prenatalni diagnozi in napredkom molekularne diagnostike se diagnoza PKS vse 
večkrat postavi prenatalno (Wu idr., 2021). Klinični indikatorji, ki lahko kažejo na 
prisotnost tetrasomije 12p, so povečana nuhalna svetlina in povečana debelina tkiva 
pred nosno kostjo (Wu idr., 2021) ter zadebelitev vratne kože – hidrops ploda (Libotte 
idr., 2016).  
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Na ultrazvoku v prvem trimesečju lahko strokovnjaki zaznajo poleg omenjene 
povečane nuhalne svetline tudi hiperplazijo nostne kosti, medtem ko lahko v drugem 
trimesečju opazijo diafragmatično kilo, krajše dolge kosti, možgansko 
ventrikulomegalijo (povečanje možganskih ventriklov zaradi atrofije možganov 
(Slovenski medicinski slovar, 2022)) in srčne nepravilnosti (Chau idr., 2020), prisotna 
je lahko nezmožnost vizualizacije želodca (Libotte idr., 2016). V prenatalnem obdobju 
je zmanjšano premikanje ploda ali pa so premiki zapozneli (Arghir idr., 2021). Eden od 
prenatalnih indikatorjev, da je lahko prisoten pri plodu s PKS, je tudi prevelika količina 
plodovnice (Lapresa Alcalde idr., 2019).  

Kljub ozaveščanju o PKS pa se diagnoza še vedno pogosto postavlja pozno, saj prvi 
krvni testi po rojstvu ne pokažejo posebnosti, za postavitev diagnoze takoj po rojstvu 
je potrebna »vidna« okvara, ki vodi v izvedbo različnih testov. Večina oseb s PKS je 
bila diagnosticirana v obdobju malčka, poročajo pa tudi o primerih, ko je bila diagnoza 
PKS postavljena šele ob starosti skoraj šest let (Unique, 2016). Pri diagnosticiranju 
PKS je ključna starost osebe, saj je pri mlajših osebah prisotnega več mozaicizma in 
je zato nekoliko lažje postaviti diagnozo, kasneje pa se s starostjo odstotek 
mozaičnosti zmanjšuje (Toydemir idr., 2020).  

1.2. Znaki  

Pri osebah s PKS opazimo različne klinične znake, ki pa se kažejo v zelo različnem 
spektru (Toydemir idr., 2020).  

Novorojenčki, ki se jim kasneje postavi diagnozo PKS, imajo lahko ob rojstvu izrazito 
veliko glavo, celo nad 90 centilom glede na celotno populacijo (Jamuar idr., 2012), 
pogosto imajo nizek rezultat testa Apgar (Unique, 2016).  

Rast oseb s PKS je zelo specifična: v prenatalnem obdobju je rast čezmerna, kar lahko 
vodi v makrosomijo ob rojstvu, v postnatalnem obdobju pa se hitrost rasti zmanjša. 
Zakasnjeno je zaraščanje lobanjskih mečav (Arghir idr., 2021). Kot posledica 
poporodnega primanjkljaja v rasti se lahko pojavijo endokrine motnje (Arghir idr., 
2021).  

Za PKS so značilne številne prirojene nepravilnosti povezane z mozaicistično 
tetrasomijo kromosoma 12p (Jamuar idr., 2012), torej kratkega kraka 12 kromosoma 
(Ricci idr., 2019). Prisotne so večje malformacije, npr. diafragmalna kila, displastičnost 
ledvic, analna atrezija ali prirojene srčne napake, ki so pogosto najpomembnejše skrbi 
zdravnikov, ki so v stiku z novorojenčkom/dojenčkom s PKS. Omenjene težave 
povzročijo, da so preostale dismorfične značilnosti večkrat zasečene, kar povzroči 
zapoznelo diagnozo ali pa do postavitve diagnoze sploh ne pride, saj jo zaradi vseh 
ostalih težav zdravniki nenamenoma spregledajo (Jamuar idr., 2012).  

Za PKS je pogosto značilen nizek mišični tonus (hipotonija), ki je vzrok za več 
motoričnih primanjkljajev. Hipotonija je lahko prisotna večji del otroštva, zato otroci 
kasneje dosegajo motorične mejnike, zapoznelost pri doseganju le-teh pa je zelo 
različna, pri dojenčkih je prisoten tudi razvojni zaostanek (Unique, 2016). Razvojni 
zaostanek se pogosto pojavi že zelo zgodaj po rojstvu (Fetta idr., 2022). Prisotnost 
gibalne oviranosti pri osebah s PKS ni izjema, pojavlja se na kontinuumu od lažje do 
težke stopnje gibalne oviranosti. Osebe z gibalno oviranostjo imajo prirojene ali 
pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Ovirani sta 
tako groba kot fina motorika osebe (Kuder in Žgur, 2020). Otroci s PKS, ki so sodelovali 
v raziskavi društva Unique, so prve korake naredili med 19 meseci in 9 leti, nekateri 
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izmed njih za hojo uporabljajo prilagojeno obutev, opornice, stojice in druge 
pripomočke (Unique, 2016). 

Pri osebah s PKS se pojavlja tudi okvara vezivnega tkiva (Arghir idr., 2021). Vezivno 
tkivo je največji povezan sistem tkiv v človeškem telesu in je ključnega pomena za 
transport snovi po telesu. Slabo vezivno tkivo je odgovorno za gube, celulit, strije, krčne 
žile in prepustno črevo (Avita, 2019).  

Osebe s PKS imajo lahko širša stopala in dlani, prisoten naj bi bil tudi krajši vrat 
(Vermeesch idr., 2005). V prvih mesecih življenja je prisotna izrazita poraščenost čela 
in ušes (Arghir idr., 2021), kasneje pa je poraščenost lasišča slabša, predvsem na 
frontalno-temporalnem delu, osebe s PKS imajo redke obrvi in trepalnice (Jamuar idr., 
2012). Poraščenost lasišča se s starostjo izboljšuje, žilavi lasje ali lasje, ki zrastejo le 
nekaj centimetrov, porastejo tudi frontalno-temporalni del (Arghir idr., 2021). Prisotno 
je lahko visoko čelo, širok nosni koren in večji razmak med očmi (NORD, 2021). 
Vermeesch idr. (2005) opažajo prisotnost epikantne gube.  

Pogoste so tudi spremembe na koži (hiperpigmentacija), lahko so prisotni strabizem 
oči ter konkrakture sklepov (NORD, 2021). Do kontraktur sklepov in s tem povezanih 
omejenih ekstenzij prihaja predvsem pri odraslih osebah s PKS, najbolj pogoste so 
kontrakture komolcev, pojavljajo se tudi skolioze in kifoze (Unique, 2016). Poleg 
strabizma je lahko prisotna tudi neobičajna barva šarenice s koničasto zenico (Arghir 
idr., 2021). Kar pri dveh od treh oseb z diagnozo PKS se pojavljajo pigmentne 
spremembe na koži, ki naj bi skupaj z neobičajno poraščenostjo lasišča klinike vodila 
k temu, da pomislijo na diagnozo PKS (Jamuar idr., 2012). Jamaur idr. (2012) so 
ugotovili, da ni nujno, da so hiperpigmentacije prisotne že ob rojstvu, lahko se pojavijo 
kasneje, in sicer v zgodnjem ali celo poznem otroštvu.  

Osebe imajo lahko velika, nizkorasla ušesa, prisotne so lahko tudi različne displazije 
ušes (Vermeesch idr., 2005). Ušesa so lahko obrnjena nazaj (Unique, 2016). Pri 
osebah s PKS so prisotne dismorfične poteze obraza, ki se s starostjo povečujejo 
(Jamuar idr., 2012). Osebe s PKS imajo pogosto dolg in preprost navpični žlebič v 
sredini zgornje ustnice (philtrum), velika usta z navzdol obrnjenimi ustnimi kotički, 
tanko zgornjo ustnico in neobičajen kupidov lok, kar je poznano tudi kot »ustnica 
Pallister oz. Pallister lip« (Arghir idr., 2021), pojavlja se tudi debelejša spodnja ustnica 
(Unique, 2016). 

Pri osebah s PKS se pojavlja tudi vztrajna levkopenija, znižana koncentracija 
levkocitov v krvi (Slovenski medicinski slovar, 2022), vendar razlog zanjo ni poznan 
(Vermeesch idr., 2005). Znižana koncentracija levkocitov lahko povzroča oslabljen 
imunski sistem in večjo dovzetnost za različne okužbe (ABC zdravja, 2017).  

Pogosto so pri osebah s PKS prisotne možganske nenormalnosti, npr. izguba 
možganskega volumna, malformacije razvoja možganske skorje, kortikalna displazija 
in bolezni bele možganovine (Hiraiwa idr., 2021). PKS povezujejo tudi z 
nenormalnostmi pri migraciji nevronov, vključno s polimikrogrijo (Hiraiwa idr., 2021).  

Pri deklicah s PKS je puberteta sočasna kot pri vrstnicah, pri dečkih pa je nekoliko 
zakasnela (Arghir idr., 2021).  

1.3. Hranjenje 

Mnogi dojenčki s PKS so uspešni pri dojenju, čeprav nekateri potrebujejo hranjenje po 
steklenički ali hranjenje s pomočjo žlice, poročajo pa tudi o primerih, ko so otroci 
potrebovali nazogastrično sondo ali gastrostomo (Unique, 2016).  
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Dojenčki imajo lahko razcepljeno ali zelo visoko obokano nebo, kar otežuje hranjenje, 
predvsem sesanje, zato potrebujejo posebne pripomočke, da so pri tem uspešni 
(Unique, 2016). Ob prisotnosti refluksa si pomagajo z zgoščevanjem hrane, 
medikamentozno terapijo in s previdnimi ter skrbno načrtovanimi položaji pri hranjenju 
(prav tam). V skrajnih primerih, ko s temi ukrepi ne morejo ublažiti refluksa, si 
pomagajo z operativnim posegom – fundoplikacijo, torej z zatesnitvijo ventila med 
želodcem in požiralnikom (tighten the valve between the stomach and the food pipe) 
(prav tam).  

Nekateri dojenčki s PKS se neradi hranijo, saj imajo zaradi nerazvitega sesalnega 
refleksa težave s koordinacijo sesanja, požiranja in dihanja (Unique, 2016). Ko otroci 
s PKS začnejo jesti gosto hrano, potrebujejo stlačeno oz. zmiksano hrano dlje časa 
kot ostali (prav tam). Nekateri otroci se žvečenja ne zmorejo naučiti, drugi pa se ga 
naučijo šele v času srednjega otroštva, med šestim in dvanajstim letom (prav tam).  

1.4. Govor 

Pri osebah s PKS je pogost manj razvit ali celo odsoten govor, pojavljajo se okvare 
vida in sluha (NORD, 2021). Na razvitost govora lahko vpliva tudi laringomalacija 
(Jamaur idr., 2012), kar pomeni, da so zmehčani hrustanci grla (Slovenski medicinski 
slovar, 2022). Na motoriko govoril lahko vplivata tudi povečan jezik oz. makroglasija 
(Vermeesch idr., 2005) in manjša zgornja ali spodnja čeljust oz. mikrognatija (Arghir 
idr., 2021). Raziskave kažejo, da kar tri četrtine otrok s PKS, ki so starejši od 18 
mesecev, ne govori (Blyth, 2015, v Unique, 2016). Pri osebah s PKS je lahko 
izraščanje zob zapoznelo, možno je, da so zobje dvojni ali pa da sploh ne izrastejo 
(Arghir idr., 2021). Prisoten je lahko tudi gastroezofagealni refluks, pogosta je 
pridruženost avtističnega spektra, kar še dodatno ovira razvitost govorno-jezikovnega 
ter širšega komunikacijskega področja (Kostanecka idr., 2012). Le redki otroci so 
močni na socialnem področju, večina jih spontano ne vzpostavlja stikov z okoljem, 
odsotno je vzpostavljanje očesnega kontakta (Unique, 2016).  

1.5. Epilepsija  

Raziskave so pokazale, da je epilepsija prisotna pri 39–59 % oseb, ki imajo potrjeno 
diagnozo PKS (Giordano idr., 2012). Giordano idr. (2012) so v svojo raziskavo vključili 
13 posameznikov z diagnozo PKS. Ob pojavu epileptičnih napadov je bila povprečna 
starost vključenih posameznikov 19 mesecev. Raziskava temelji na posnetkih 
elektroencefalografije (EEG), diagnostičnega testa, ki meri električno aktivnost 
možganov skozi elektrode, nameščene na lasišču (Humanitas, b. d.). Epilepsija se 
običajno pojavi v prvih štirih letih življenja (Algahtani idr., 2019). Raziskava je pokazala, 
da je epilepsija del fenotipa tetrasomije 12p, vendar niso uspeli določiti speicfičnega 
kliničnega in EEG vzorca. Pri osebah se pojavljajo različne oblike epileptičnih napadov 
(Giordano idr., 2012). Ricci idr. (2019) ugotavljajo, da so najpogostejše oblike 
epileptičnih napadov pri osebah s PKS žariščni napadi, epileptični spazmi in 
mioklonični napadi.  

Osebe imajo težave s predelavo senzornih dražljajev, nanje lahko reagirajo preveč 
oziroma premalo. Nekatere osebe s PKS, predvsem otroci, ne marajo, da se jih kdo 
dotika (Unique, 2016). Pridruženost več primanjkljajev primarnemu PKS povzroča 
dodatne zaplete ter močno ovira procese učenja ter pridobivanje temeljnega 
akademskega kot tudi praktičnega znanja. S starostjo se povečujejo tudi vedenjske 
težave, večje so pri osebah s komunikacijskimi in inteligenčnimi primanjkljaji (Uniwue, 
2016). Blyth (2015, v Unique, 2016) poroča o primerih hiperventilacije pri otrocih s 
PKS.  
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Pri osebah s PKS se pojavlja tudi samopoškodovanje, ki je pogosto tudi na 
vsakodnevni ravni (Fetta idr., 2022). Prisotni so ponavljajoči se gibi rok in telesa, ki se 
lahko stopnjujejo v samopoškodovalno vedenje, npr. grizenje prstov ter rok in udarjanje 
z glavo (Kostanecka idr., 2012). Stereotipno in samopoškodovalno vedenje je lahko 
tudi vrsta samostimulacije (Fetta idr., 2022).  

Pogoste so motnje spanja, kar bi lahko razložili z dejstvom, da imajo osebe z večjimi 
nevrološkimi okvarami tudi večje težave na področju spanja, kar velja tako za 
posameznike z razvojnimi motnjami in za nevrotipične posameznike (Fetta idr., 2022).   

1.6. Pridruženost intelektualnih primanjkljajev  

Spremljajoč znak PKS je tudi prisotnost intelektualnih primanjkljajev, ki se odražajo z 
različno stopnjo ter intenziteto (Kuder in Žgur, 2020). Osebe s PKS imajo lahko 
»klasičen PKS«, za katerega so značilni izraziti intelektualni primanjkljaji, lahko pa so 
pri osebah prisotne le blage učne težave z npr. pigmentnimi spremembami na koži, ni 
pa prisotnih ostalih značilnosti (Chau idr., 2020). Primanjkljaji so trajni, vseživljenjski. 
Tako kot so trajni primanjkljaji, je trajna tudi pomoč, ki jo bo oseba s PKS potrebovala 
tekom svojega življenja. Smiselni sta redna delovna terapija in fizioterapija, nekateri 
terapevti pa zagovarjajo tudi hipoterapijo in vodno terapijo (Unque, 2016).  
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2. Motnje v duševnem razvoju 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2015) opredeljujejo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) kot 
nevrološko pogojeno razvojno motnjo, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom 
starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih 
odstopanjih prilagoditvenih spretnosti.  

Ameriško združenje za motnje v duševnem razvoju in razvojne motnje (AAIDD, 2022) 
prilagoditvene spretnosti deli na tri področja, in sicer:  

- konceptualno, ki zajema pismenost, samo-vodenje, dojemanje koncepta števil, 
denarja in časa,  

- socialno, ki zajema razumevanje medosebnih odnosov, socialno odgovornost, 
samopodobo, zmožnost razumevanja in reševanja problemov, socialne veščine 
in razumevanje ter upoštevanje navodil,  

- praktično, ki zajema zmožnost čim bolj samostojnega življenja, okupacijo in 
prostočasne aktivnosti, iskanje relevantnih informacij, skrb za higieno, zdravje, 
varnost, zmožnost potovanja in transporta, sledenje urnikom ter 
samozaposlitev.  

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavijo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami 
(Kriterji, 2015). V primerjavi z ostalo populacijo je kar tri do štirikrat bolj verjetno, da se 
bodo pri osebah z MDR razvile tudi pridružene motnje (World Health Organization, 
2022). Razvoj posameznika z MDR je odvisen od tipa in obsega osnovne motnje v 
duševnem razvoju, pridruženih motenj, dejavnikov okolja, psiholoških dejavnikov in 
kognitivnih sposobnosti (Kumar idr., 2009, v Žerak in Masten, 2018). Stopnjo motnje 
ne definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč na osnovi ugotovljenih 
prilagoditvenih funkcij (Kriteriji, 2015). Inteligentnost in prilagoditvene spretnosti sta 
ločena, vendar med seboj povezana konstrukta (Stropnik in Kodrič, 2012, v Žerak in 
Masten, 2018).  

Osebe z MDR so heterogena skupina. V celotni populaciji je oseb z MDR med enim in 
tremi odstotki (Zveza Sožitje, b. d.), nekoliko večji je delež moških (World Health 
Organization, 2022). Osebe z MDR so si med seboj zelo različne, kljub temu pa imajo 
nekaj skupnih lastnosti, npr. kognitivne karakteristke, fizične in motorične sposobnosti, 
emocionalne karakteristike, vedenjske težave in pomanjkanje interesa za učenje, le-to 
pa je lahko povezano tudi s pogostimi neuspehi, ki jih doživijo v zgodnjem otroštvu in 
imajo negativen vpliv na interes za učenje (Kalpidi, 2021). Osebe z MDR imajo 
zmanjšane zmožnosti za učenje, saj imajo težave s pozornostjo in koncentracijo ter 
slab kratkoročni spomin, težave imajo na področju komunikacije, kar ovira tako 
kognitivno kot socialno področje (prav tam). Običajno se otroci z MDR po višini in 
telesni teži ne razlikujejo od vrstnikov brez primanjkljajev v starostni skupini, v katero 
sodijo, kljub temu pa se kaže upočasnjen gibalni razvoj in zaostanki pri doseganju 
razvojnih mejnikov. Zaradi težav na nevrološkem področju se pojavljajo tudi motnje v 
motoričnih sposobnostih ter senzorne težave z vidom in sluhom (Kalpidi, 2021). 
Težave na vedenjskem in čustvem področju so najbolj izrazite takrat, ko se morajo 
prilagoditi spremembam, bolj so izpostavljeni duševnim boleznim. Pogosto kažejo 
elemente nenavadnega vedenja, saj imajo težave z razlikovanjem dobrega in slabega, 
kar pomeni, da težko predvidevajo posledice svojih dejanj, prav tako je pri osebah z 
MDR pogosta čustvena nestabilnost in impulzivnost. Pri osebah z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju je impulzivnost povezana s slabšim socialno-ekonomskim okoljem, 
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pri osebah s težjimi oblikami MDR pa je impulzivnost posledica nizkega inteligenčnega 
količnika (prav tam).  

Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem razvoju (Kriteriji, 2015). Inteligenčne sposobnosti 
posameznikov, ki so opredeljeni kot osebe z motnjami v duševnem razvoju, se 
nahajajo pod  inteligenčnim količnikom 70 (Žerak in Masten, 2018, in World Health 
Organization, 2022). MDR se lahko določi na ustrezno normiranih, individualno 
izvedenih standardiziranih testih (World Health Organization, 2022),  kot orodje za 
določanje MDR se lahko uporabi npr. WISC (Kalpidi, 2021). Kadar ustrezno normirani 
in standardizirani testi niso na voljo, je za postavitev diagnoze potrebno zanašanje na 
klinično presojo, ki temelji na ustrezni oceni primerljivih vedenjskih kazalnikov (World 
Health Organization, 2022). Osebe z MDR potrebujejo pomoč in podporo, ki je pogosto 
vseživljenjska, količina le-te pa je odvisna od stopnje primanjkljaja ter od tega, ali ima 
oseba tudi pridružene bolezni oz. motnje.  

2.1. Lažja motnja v duševnem razvoju 

Osebe imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj, težave imajo 
z načrtovanjem, organiziranjem in izvajanjem dejavnosti. Težave imajo z mišljenjem 
na abstraktnem nivoju, zato miselni procesi v večini potekajo na konkretni ravni.  
Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 
socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in 
časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki 
ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, 
ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje 
(Kriteriji, 2015). Mentalna starost odraslih je od devet do dvanajst let (Žerak in Masten, 
2018).  

2.2. Zmerna motnja v duševnem razvoju 

Osebe imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo 
osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih 
(gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju 
potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila, za sporočanje potreb in želja lahko 
uporabljajo tudi podporno ali nadomestno komunikacijo. Težave imajo pri vključevanju 
v socialno okolje, zato pri tem potrebujejo pomoč. Usposobijo se lahko za enostavna, 
nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in različno stopnjo pomoči (Kriteriji, 
2015). Mentalna starost odraslih je od šest do devet let (Žerak in Masten, 2018).  

2.3. Težja motnja v duševnem razvoju 

Osebe se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna 
sporočila in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe 
in želje, pri tem lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo 
se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in 
spretnosti so samo avtomatizirane. Osebe niso samostojne, zato pri skrbi zase 
potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, druge razvojne motnje in 
bolezni (Kriteriji, 2015). Mentalna starost odraslih je od tri do šest let (Žerak in Masten, 
2018).  

2.4. Težka motnja v duševnem razvoju  

Osebe se usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 
upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in 
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sporazumevanja. Prav tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. 
Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma 
imajo težke dodatne motnje, bolezni in obolenja (Kriteriji, 2015). Izkazujejo zelo izrazit 
razvojni zaostanek pri pridobivanju veščin grobe motorike, fine senzomotorike, 
komunikacijskih ter prilagoditvenih veščin (Carr in O'Reilly, 2007, v Žerak in Masten, 
2018). Mentalna starost odraslih je do tri leta (Žerak in Masten, 2018).  

2.5. Izobraževanje oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) ureja usmerjanje otrok, 
mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter 
določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja.  

2.5.1. Predšolsko obdobje:  

Predšolski otroci s posebnimi potrebami se lahko vključujejo v redne ali razvojne 
oddelke v javnih vrtcih, enotah vrtcev ter vrtcih, ki so na podlagi koncesije vključeni v 
javno mrežo, lahko pa tudi v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, ki izvajajo prilagojen program (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, 2022).  

V rednem oddelku vrtca so otroci s posebnimi potrebami usmerjeni v predšolske 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). Tu se otrokom prilagodi organizacija 
in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki jo izvaja 
strokovni delavec za zgodnjo obravnavo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, 2022).  

Pomoč otroku poteka v vrtcu ali zavodu v oddelku, izven oddelka, na domu ali v 
zavodu, osnovni šoli s prilagojenim programom in drugi ustanovi. Pomoč poteka v 
skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima 
centra za zgodnjo obravnano. Lahko se izvaja pred izdelavo individualnega načrta ali 
zapisnika multidisciplinarnega tima, če strokovna skupina za zgodnjo obravnano v 
vrtcu oceni, da je to potrebno (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2022).  

Otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami se vključujejo v prilagojene programe za 
predšolske otroke (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). V 
prilagojenem programu za predšolske otroke (razvojnem oddelku) delo poteka po 
Kurikulumu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke. V njem so 
navedeni cilji prilagojenega programa, načela uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce in 
nasveti za izvajanje programa, hkrati pa se upoštevajo tudi značilnosti in zmožnosti 
vsakega pozameznega otroka, vsakemu pa se posebej prilagaja tudi dejavnosti 
(Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006).  

2.5.2. Šolsko obdobje 

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in 
prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom morajo 
zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, da si pridobijo enakovredni 
izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, 
poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja (Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem 
programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni 
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program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, 
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (prav tam).  

Učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju potrebujejo vse življenje 
različne stopnje pomoči; motnja v duševnem razvoju je vseživljenjska in traja od rojstva 
do smrti. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti učenci z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju potrebujejo vseživljenjsko pomoč in podporo, saj ne 
zmorejo biti povsem samostojni. S posebnimi vzgojno-izobraževalnimi procesi pa 
njihovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti lahko razvijamo do optimalnih meja. 
Izhodišče posebnega programa je, da gre pri vzgoji in izobraževanju učencev z 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju za izrazito specialno pedagoško-
andragoški proces (Grubešič, 2014).  

Zaradi upočasnjenega razvoja otrok z MDR tudi njihovo šolanje poteka drugače. 
Posebni program vzgoje in izobraževanja se deli na več delov ter zajema obvezni del 
in dva nadaljevalna dela. Obvezni del, ki traja devet let, vključuje tri stopnje: I., II. In III. 
Sledi nadaljevalni del, ki traja tri leta in vključuje IV. stopnjo. V nadaljevalnem delu – 
Učenje za življenje in delo, ki traja osem let, sta vključeni V. in VI. stopnja (Grubešič, 
2014). 
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3. Avtistične motnje  

Avtistične motnje (v nadaljevanju AM) so skupina razvojih motenj, ki trajajo vse 
življenje in vplivajo na to, kako osebe z avtizmom komunicirajo z drugimi ter kakšen 
odnos imajo do drugih ljudi in sveta (Jurišić, 2016). Hannah (2018) navaja, da so AM 
izraz, ki v svojem širšem pomenu zajema avtizem in Aspergerjev sindrom (poznan tudi 
kot visokofunkcionalni avtizem), pervazivno razvojno motnjo, sindrom patološkega 
izogibanja zahtevam in semantično-pragmatično motnjo. Znotraj AM je torej cel 
spekter motenj, kar pomeni, da imajo osebe z avtizmom mnogo skupnih značilnosti, 
hkrati pa so med njimi velike razlike glede na pojavnost in intenzivnost (Jurišić, 2016).  

Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. motnje na področjih 
socialne komunikacije in socialne interakcije, ki se kažejo kot težave v verbalni in 
neverbalni komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah, pri vzpostavljanju socialnih 
odnosov, njihovem razumevanju in vzdrževanju ter na področjih vedenja, interesov in 
aktivnosti, ki se kažejo kot stereotipna ponavljajoča se gibanja, predmete uporabljajo 
na netipičen in vedno enak način, stereotipen in ponavljajoč govor, nefleksibilnost v 
mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom, velika zanimanja za pogosto 
neobičajna interesna področja, ter kot neobičajni odzivi na senzorne dražljaje, ki ni 
nujno, da so zelo intenzivni (Kriteriji, 2015). Prisotni so primanjkljaji na področju 
izvršilnih funkcij (Tamm idr., 2020) in na področju kognicije (Gomes idr., 2015). Otroci 
z AM se upirajo vključitvi odraslega ali drugega otroka v igro, ljubkovanje in igranje 
običajno potekata pod njihovimi pogoji (Hannah, 2018). Primanjkljaji so opazni ne 
glede na posameznikovo razvojno raven ali mentalno starost (Jurišić, 2016). 

Primanjkljaji se pokažejo v zgodnjem otroštvu in pomembno vplivajo na delovanje na 
socialnem, izobraževalnem in drugih pomembnih področjih otrokovega trenutnega 
delovanja. AM opredelimo, kadar so primanjkljaji v socialni komunikaciji večji, kot bi jih 
pričakovali glede na siceršnjo otrokovo razvojno raven (Kriteriji, 2015). Kljub temu da 
je izvor AM pomemben, le-ta ostaja neznan. Domneva se, da so AM multifaktorskega 
izvora, povezane z genetskimi in nevrobiološkimi faktorji, npr. fiziološke ali anatomske 
nepravilnosti centralnega živčnega sistema (Gomes idr., 2015). AM prepoznamo po 
delovanju oz. vedenju osebe in jih ne moremo odkriti na temelju medicinskih testov, 
npr. preiskav krvi, urina ali genetskih preiskav, zato lahko rečemo, da nimamo 
biološkega markerja. Pri osebah z AM so pogosto pridružena zdravstvena ali genetska 
stanja, npr. motnje hranjenja, spanja, senzorne posebnosti (Jurišić, 2016), motnje 
pozornosti in koncentracije ter hiperaktivnost (ADHD), med najbolj pogostimi 
pridruženimi motnjami so anksioznost, depresija in epilepsija (Lord idr., 2020); pri kar 
83 % oseb z AM je prisotna sopojavnost enega ali več stanj (Jurišić, 2016). Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije se na 100 rojstev rodi 1 otrok z AM (World Health 
Organization, 2022). Autism Speaks (b. d.) poroča, da se je v letu 2021 v ZDA otrok z 
AM rodil na vsakih 44 rojstev, pri tem pa je bila pogostost pri dečkih eden na 27 rojstev, 
pri deklicah pa ena na 116 rojstev. Med otroci z AM je štirikrat več dečkov kot deklic 
(Jurišić, 2016).  

Primanjkljaji, motnje oz. ovire otrok z AM se na navedenih področjih razlikujejo v 
različnih stopnjam in v različnih kombinacijah intenzitet ter povzročajo bolj ali manj 
slabo prilagodljivost zahtevam socialnega okolja. Otroci z AM imajo tako ne glede na 
kognitivni potencial različno znižane zmožnosti za prilagajanje zahtevam okolja, v 
katerem živijo. Stopnja izraženosti težav se spreminja v različnih življenjskih obdobjih 
in v različnih socialnih kontekstih. Izraženi primanjkljaji pomenijo pomembno oviro pri 
socialnem vključevanju in razvoju samostojnosti (Kriteriji, 2015).  
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Prilagoditvene spretnosti na področjih konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin pri 
otrocih z avtističnimi motnjami so pomemben pokazatelj njihovega delovanja in hkrati 
področje, na katerem potrebujejo največ podpore, pomoči in prilagoditev. Zgodnja 
obravnava, usmeritev v ustrezen vzgojno-izobraževalni program ter otroku prilagojena 
nadaljna obravnava lahko pomembno prispevajo k razvijanju prilagoditvenih spretnosti 
otrok z AM (Kriteriji, 2015) in zmanjševanju primanjkljajev na socialno-
komunikacijskem področju (Becerra-Colqui idr., 2018). Učinki zgodnje obravnave 
pomembno prispevajo k boljši kakovosti življenja celotne družine (Jurišić, 2016), saj se 
zmanjšuje stres staršev, ki je povezan z znaki AM (Zwaigenbaum idr., 2015, v Becerra-
Colqui idr., 2018). Družine so namreč pogosto glavni vir podpore osebam z AM skozi 
večino njihovega življenja (Lord idr., 2020).  

Pri obravnavi otrok z AM je pomembno zavedanje, da niti dva otroka s to diagnozo 
nista enaka, zato je nudenje dobre pomoči in omogočanje napredka možno takrat, ko 
strokovnjak spozna in razume posameznega otroka (Hannah, 2018). Jurišić (2016) 
navaja, da lahko znake AM pri otroku prepoznamo že pred tretjim letom starosti, starši 
lahko razvojna odstopanja prepoznajo že do prvega leta starosti. Možno je, da bo 
diagnoza AM postavljena kasneje, saj znaki prej ne bodo opazni oz. se jim ne bo 
posvečalo posebne pozornosti (Becerra-Culqui, 2018). Znaki obsegajo odstopanja na 
več področjih (Jurišić, 2016); najpogostejši prvi poročani znaki s strani staršev so s 
področja jezika in govora (Becerra-Colqui, 2018), običajno pa otroci dobijo diganozo 
AM med četrtim letom in pol ter petim letom in pol (Jurišić, 2016).  
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4. Dolgotrajne bolezni 

Dolgotrajne bolezni so tiste, ki ne izzvenijo najmanj v treh mesecih. Dolgotrajna 
bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do njenih ponovnih zagonov 
oz. do ponovnega poslabšanja zdravstvenega stanja posameznika (Kriterji, 2015).  

Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, 
alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, 
dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti. 
Otroka lahko opredelimo kot dolgotrajno bolnega le, če ima postavljeno diagnozo 
zdravnika specialista določenega področja (Kriteriji, 2015).  

4.1. Epilepsija 

Epilepsija je ena izmed najpogostejših nevroloških bolezni. Vzroki nastanka in 
simptomi bolezni so izrazito raznoliki. Pojem epilepsija izvira iz grške besede 
»epilepsi« – napad  in pomeni kronično okvaro celic možganske skorje, ki iz različnih 
razlogov postanejo preveč vzdražljive in se odzivajo s sinhronimi izbruhi električnih 
impulzov, ki se kažejo kot epileptični napadi (Sonček, b. d.). Posledice le-teh se kažejo 
na nevrobiološkem, kognitivnem, psihološkem in socialnem področju (Milligan, 2021). 
Večino napadov sproži relativno majhno število abnormalnih nevronov, ki povzročijo 
spremembe v drugih nevronih (prav tam).  

Da oseba dobi diagnozo epilepsije, mora imeti vsaj en epileptični napad, ki pa ne sme 
biti izzvan, torej ni povezan z npr. alkoholom ali drogami, hkrati pa je pri osebi več kot 
60 % možnost, da se ponovi neizzvan epileptični napad (Milligan, 2021). V skupini 
tisoč ljudi, jih ima sedem epilepsijo (Asadi-Pooya in Farazdaghi, 2022). Epilepsija se 
pojavlja v vseh starostnih obdobjih, najpogosteje pred prvim letom starosti, povečana 
pojavnost je tudi po petdesetem letu starosti, najvišja incidenca pa je po 75. letu 
starosti (Milligan, 2021).  

Običajno epilepsijo zdravijo s pomočjo zdravil proti epileptičnim napadom (Asadi-
Pooya in Farazdaghi, 2022). Približno ena tretjina oseb, ki imajo epilepsijo, ima obliko, 
ki je odporna na zdravljenje in se ne odziva na predpisano (ustrezno) medikamentozno 
terapijo (prav tam). Epilepsija, ki je odporna na zdravljenje, je tista, kjer ob ustreznih 
preizkušanjih tolerantnih, ustrezno izbranih in uporabljenih shemah antiepileptikov (ne 
glede na to, ali gre za monoterapijo ali za kombinacijo zdravil), ne dosežejo trajne 
odsotnosti epileptičnih napadov (The International League Against Epilepsy, 2010, v 
Asadi-Pooya in Farazdaghi, 2022).  

Epileptični napadi se klasificirajo glede na pojavnost in dele možganske skorje, ki so 
vključeni v napad (Milligan, 2021). Mednarodna liga proti epilepsiji (The International 
League Against Epilepsy - ILEA) razvršča epilepsije na žariščne, generalizirane, 
mešane tipe in nerazvrščene epilepsije (Asadi-Pooya in Farazdaghi, 2022).  

V kolikor je epilepsija odkrita in zdravljena že pred drugim letom otrokove starosti, 
obstaja 50 % možnosti, da se bodo epileptični napadi pri otrocih prenehali in le-ti ne 
bodo več potrebovali medikamentozne terapije (Lin idr., 2021). Za razliko od epilepsije, 
ki se pojavi v poznejšem otroštvu ali odrasli dobi, imajo napadi, ki se pojavijo v 
možganih, ki se še razvijajo, torej v prvih letih življenja, večji vpliv na spremembo 
nevrogeneze, sinaptogeneze, ekscitatornega in inhibitornega ravnovesja ter mrežne 
povezanosti. Vse našteto povzroča, da so zgodnje epilepsije klinično veliko bolj 
zapletene, zato je napovedovanje izzidov epileptičnih napadov v zgodnjem otroštvu 
težje, v primerjavi s tistimi v kasnejši dobi (Lin idr., 2021).   
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5. Spoznavanje in soočanje staršev z diagnozo 

Ko starši izvedo, da je njihov otrok drugačen, se jim podre svet, njihov vsakdan se 
poruši in se začne spreminjati. Ko se jim ob diagnozi in vseh preiskavah, ob 
zapletenosti birokratskih postopkov in vodenju otroka na zahtevne obravnave sesujejo 
tla pod nogami, so starši prvi, ki jim je treba pomagati, prvi potrebujejo pomoč 
(Restoux, 2010). David (2015) zapiše, da ko diagnoza postane jasna, prihodnost, 
ironično, postane manj znana. Diagnoza je instrument, s pomočjo katerega se 
odgovarja na vprašanja zdravstvenih stanj (David, 2015). Postavitev diagnoze občutno 
spremeni življenje obolelega in njegovih bližnjih, zato je razumljivo, da mnogi iščejo 
drugo mnenje za potrditev diagnoze (Prevc in Zrnec, 2016). Vloga okolice je, da jih pri 
tem razume in jim nudi oporo. Podporo starši dobijo tudi pri svojcih, bližnjih, sorodnikih 
in prijateljih (Restoux, 2010). 

David (2015) zapiše, da je nenavadno, da nekateri mislijo, da je diagnoza kot darilo. 
Običajno je diagnoza o bolezni ali stanju nezaželena informacija. Nihče od staršev si 
ne želi slišati, da ima njegov otrok neko stanje, ki bo vplivalo na njegovo kvaliteto 
življenja, hkrati pa tudi na kvaliteto življenja starša in celotne družine. Po drugi strani 
pa prav diagnoza omogoča nekatere stvari, npr. zdravljenje, hkrati pa so lažje redno 
dostopne izobraževalne in terapevtske storitve (prav tam).  

Nekateri starši si želijo, da diagnoze otroka ne bi izvedeli takoj po njegovem rojstvu, 
sploh v primerih, kot je ta trajna, vseživljenjska, saj jim prav to omogoča, da imajo nekaj 
časa z novorojenčkom brez teže diagnoze (David, 2015). Zavedati se je potrebno, da 
verjetno nikoli ni ne pravega časa ne pravega načina za sporočanje slabe novice 
(Dodič, 2016).  

Starši imajo ogromno vprašanj, na katere pogosto nimajo (ne dobijo) pravih odgovorov. 
Potrebujejo podporo bližnjih, da jim pomagajo iz osame in pri iskanju informacij v 
najrazličnejših ustanovah, saj skušajo otroku zagotoviti najustreznejšo in najbolj 
kakovostno obravnavo (Restoux, 2010). Rančigaj Gajšek (2018) zapiše, da je dolžnost 
strokovnih delavcev v zdravstvu, da bolniku oz. njegovim svojcem predstavijo vse 
podrobnosti o bolezni, če si to želijo. Starši imajo pravico do korektnega odgovora o 
stanju otroka; pomembno je, da zdravniki na vprašanja staršev odgovarjajo iskreno 
(Dodič, 2016). Sporočanje diagnoze je nekakšno sporočanje slabe novice. Sprva je pri 
sporočanju bolj pomemben način sporočanja kot same podrobnosti, saj ravno način 
sporočanja diagnoze oblikuje odnos med zdravnikom in bolnikom. Slabo novico izveš 
samo enkrat, od tega je odvisen celoten proces soočanja (Rančigaj Gajšek, 2018). 
Pomembno je zavedanje, da sporočanje slabe novice povzroči pri starših bolečino, ki 
jim je ne moremo prihraniti, vsekakor pa je pri sporočanju pomembna empatičnost, 
strokovno osebje, ki diagnozo sporoča, pa mora paziti na svojo komunikacijo, 
predvsem zaradi krhkosti in občutljivosti mame oz. staršev (Dodič, 2016).  

Hemming in Akhurst (2009, v Duma idr., 2021) trdita, da sta način, kako strokovnjaki 
sporočijo diagnozo otroka staršem, in čas, ki je potreben za podporo staršem, ki se 
soočajo z otrokovo diagnozo in izzivi, ki jih prinaša otrok z invalidnostjo, dejavnika, ki 
starše pogosto postavljata v dilemo. Ta čas označujeta kot »črno luknjo«, saj se starši 
otrok z invalidnostjo spoprijemajo z diagnozo in včasih zanikajo, kar vidijo (prav tam). 

Nezadostno poznavanje redkih bolezni je izziv za zdravnike pri diagnosticiranju svojih 
pacientov. Kljub napredku v molekularnih genetskih diagnostičnih sistemih, ni možno 
diagnosticirati vseh redkih bolezni (Kolemen idr., 2021). Čakanje na diagnozo je lahko 
zelo zahtevno za otroke in njihove starše. Običajno takšni otroci obiščejo več različnih 
zdravnikov specialistov in lahko je potrebno več let, da dobijo ustrezno diagnozo (prav 
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tam). Na nezadovoljstvo staršev vpliva tudi dolgotrajnost postopka, ki je potreben za 
pridobitev diagnoze (Crane idr., 2018). 

Pri iskanju odgovorov na vprašanja staršev jim lahko pomagajo zdravstveni delavci 
različnih profilov in strok, pedagoški delavci, družine, ki imajo otroke z enako oz. 
podobno diagnozo, društva za (samo)pomoč in drugi. Določene informacije lahko 
preberejo v knjigah in revijah, ki jih izdajajo strokovna društva in združenja bolnikov 
(Restoux, 2010); mnogo informacij lahko najdejo tudi na spletu, vendar morajo biti pri 
tem kritični do vsebine, kaj je resnično in kaj ne, previdni morajo biti pri tem, na katerih 
spletnih straneh iščejo informacije. Starši izražajo posebno razočaranje zaradi 
pomanjkanja podpore, ki jim je ponujena po sporočeni diagnozi, kar je lahko povezano 
z njihovimi pričakovanji: medtem ko mnogi starši domnevajo, da bo uradna diagnoza, 
npr. AM, delovala kot prehod do pomoči in podpore, so v resnici največkrat prepuščeni 
sami sebi, da obvladajo situacijo in se borijo za dostop do storitev (Carlsoon idr., 2016, 
v Crane idr., 2018).  

Diagnoza invalidnosti pri otroku predstavlja izziv za številne starše in družine (Huang 
idr., 2010; Tigere in Makhubele, 2019; Yaacob idr., 2021 v Duma idr., 2021). Pri večini 
staršev je prvi odziv na diagnozo njihovega otroka šok povezan s soočanjem z 
diganozo (Hemmnig in Akhurst, 2009; Yaacob idr., 2021 v Duma idr., 2021). V takšnih 
primerih je smiselno postopno sporočanje diagnoze, tako da se staršem najprej 
sporoči del novice, nato se počaka na njihovo reakcijo, zatem se nadaljuje s postopnim 
sporočanjem, saj se to pogosto izkaže za dobro možnost pogovora. Včasih je bolečina 
oz. prvotni šok tako hud, da starši ne zmorejo oz. sploh ne slišijo vsega, kar jim 
zdravnik govori (Dodič, 2016). Sledi zavračanje diagnoze, jeza in strah pred neznanim 
svetom, v katerega so vstopili (Huang idr., 2010 v Duma idr., 2021). Včasih so reakcije 
staršev zelo burne, zato je zelo pomembno, da jih pri tem podpremo, jih ne 
obtožujemo, temveč sprejmemo njihove reakcije in njihovo bolečino (Dodič, 2016). 
Davis (1987, v Duma idr., 2021) pravi, da se od oseb, ki skrbijo za osebo z 
invalidnostjo, pričakuje, da bodo žalovali in bodo šli čez neko obliko žalosti zaradi 
diagnoze invalidnosti.  

Kubler-Ross in Kessler (2004, v Duma idr., 2021) zapišeta pet stopenj žalovanja, ki jih 
je mogoče prenašati glede na okoliščine, v katerih je oseba. Te stopnje so:  

- Zanikanje: zanikanje je obrambni mehanizem, ki nam omogoča omiliti bolečo 
situacijo. 

- Jeza: starši so jezni na zdravnike, na partnerja, na družino, ... iščejo krivca za 
nastalo situacijo. Zavedati se je potrebno, da je to huda stiska. Odkrito izražanje 
jeze pa je kljub temu potrebno, da se ta faza lažje zaključi.  

- Pogajanje: stopnja, na kateri se pojavljajo občutki, da je možno vse popraviti, 
da je možno najti čudežnega zdravilca, zdravnika, zdravilo, ki bo vse spremenilo 
(še posebej, če diagnoza ni potrjena in razlogi za morebitne anomalije še niso 
znani). Gre za neko vrsto aktivnega upora neželeni situaciji. Starši so v tem 
obdobju še posebej odprti za vse še tako majhne možnosti za pomoč otroku.  

- Žalost: na tej stopnji se človek sooči s svojo bolečino. Veliko je joka, obupa, 
vsako novo odkritje, nov strokovnjak pokaže svetlobo upanja; vsak neuspešen 
rezultat preiskav, terapij, potegne starše še v globjo žalost. Pogosto se prepleta 
s krivdo, obtožbami, kaj vse smo naredili narobe oz. česa nismo naredili, pa bi 
morali. Na tej stopnji se pojavlja tudi depresija.  

- Sprejemanje: sčasoma starši ugotovijo, da zna biti tudi njihov »drugačen« otrok 
prijeten, prijazen, ga imajo radi, sprejemajo drugačnost in dejstvo, da se je 
življenje popolnoma spremenilo (Dodič, 2016).  
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Žalovanje lahko razdelimo v štiri faze: 

1. »Stanje šoka, stanje, ko starši izvedo, da se jim je rodil otrok s posebnimi 
potrebami.  

2. Faza zanikanja, pri kateri gre za uravnoteženje med občutji in zunanjimi vplivi. 
3. Vrednotenje krize, ko starši iščejo informacije in prognoze. Tu pridejo starši do 

spoznanja, da hitrih rešitev ni.  
4. Faza adaptacije, ko otroka vodijo k specialistom in se borijo, da bi čim bolj 

napredoval« (Novljan in Kotar, 2004 v Görgner, 2017).  

Ni nujno, da bo vsak posameznik šel skozi vse stopnje žalovanja, prav tako ni določen 
vrstni red stopenj (Duma idr., 2021), posameznik lahko na neki stopnji obstane (Dodič, 
2016). Vsak posameznik ima namreč svoj, poseben način za spopadanje z žalostjo 
(Kolemen idr., 2021). Starši otrok z redko genetsko boleznijo bodo morda imeli občutek 
žalosti zaradi zdravstvenega stanja njihovega otroka. Ta žalost lahko včasih »kroži« in 
ne izgine popolnoma. Žalost se lahko poveča, ko pride do novih simptomov bolezni ali 
ob povečanju že obstoječih zdravstvenih težav (prav tam).  

Za starše je zanikanje in strah pred stigmatizacijo način, kako otroka ščitijo pred 
socialno maginalizacijo in pred tem, da bi se njihovega otroka dojemalo kot manj 
vrednega od otrok, ki se rodijo brez invalidnosti (Tigerera in Makhubele, 2019; 
Tshabalala, 2014; Yaacob idr., 2021 v Duma idr., 2021). Stanje zanikanja lahko 
povzroči nemoč in ovira starše pri načrtovanju spopadanja z diagnozo (Hemming in 
Akhurst, 2009 v Duma idr., 2021).  

Zdravstveni delavci večkrat podcenjujejo čustveno stisko staršev in potrebo po 
informacijah, povezanih z diagnozo njihovega otroka (Gona idr., 2018 v Duma idr., 
2021). Čustveno stisko povečujejo socialni faktorji, npr. strah pred prihodnostjo, stres, 
govorice in revščina (Gona idr., 2011 v Duma idr., 2021). To pogosto velja za revne 
družine, ki živijo v okoljih, kjer se močno držijo tradicionalnih običajev in vere (Tigerera 
in Makhubele, 2019; Tshabalala, 2014 v Duma idr., 2021). Predvidevanja o otrokovi 
invalidnosti med člani skupnosti so lahko posledica pomanjkanja informacij o tem, kaj 
povzroča otrokovo invalidnost (Gona idr., 2011; Taderera in Hall, 2017 v Duma idr., 
2021). Različna kulturna prepričanja in socialna razumevanja zdravja in invalidnosti 
lahko pomenijo razlike v možnostih dostopa do zdravstvenih in socialnih storitev za 
otroke z invalidnostjo s strani staršev in članov družine (Legg in Penn, 2013; Maart in 
Jelsma, 2014 v Duma idr., 2021). Odvisno od posameznikovega sistema prepričanj so 
lahko nekateri odzivi staršev otroka s posebnimi potrebami povezani z obiski pri enem 
ali več od naštetih: biomedicinski in/ali alopatski zdravstveni delavci, avtohtoni zdravilci 
ter poslušanje in pridobivanje nasvetov o sistemih prepričanj (med njimi so lahko 
tradicionalni, npr. čarovnoštvo in verska prepričanja, ki naj bi pomagala pri iskanju 
zdravila). Ti starši iščejo nekaj, kar bi jim oz. njihovem otroku lahko pomagalo in 
izboljšalo njihov položaj (Aldersey, 2012; Tigerera in Makhubele, 2019; Tshabalala, 
2014 v Duma idr., 2021).  

Vzgoja otroka s posebnimi potrebami prinaša pomembne posledice za starše in 
družino. Ena izmed možnih posledic so frustracije staršev, npr. da jih bo zapustil 
partner, sploh po tem, ko je jasno, da je diagnoza trajna in da ima otrok trajne posebne 
potrebe; najpogosteje je mati tista, ki ostane sama z otrokom (Dura-Vila, 2010; Ingstad, 
1997 v Duma idr., 2021). V odsotnosti očetov morajo zapuščene matere poskrbeti zase 
in za družino, kar lahko vodi v čustveno in fizično (pre)obremenitev (Zuurmond idr., 
2018 v Duma idr., 2021). Starši se lahko med procesom diagnosticiranja otroka 
počutijo osamljene in brezupne, večkrat so v procesu diagnosticiranja spregledani in 
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prepuščeni sami sebi, saj ne prejmejo veliko informacij (Kolemen idr., 2021). 
Pomembno se je zavedati, da so družinske in prijateljske vezi po novici o diagnozi 
otroka pogosto na preizkušnji; odnosi se spremenijo: nekateri se okrepijo, drugi 
zamrejo (Restoux, 2010).V teh stresnih časih se lahko zgodi, da starši težko najdejo 
čas za svoj odnos, kar ima lahko posledice tudi na zakonu (Kolemen idr., 2021). 

Pogosto starši otrok s posebnimi potrebami kljub diagnozi, ki jo ima njihov otrok, 
pričakujejo, da bo ta dosegel stvari, na katere bi bili v družbi ponosni (Van Rooyen, 
2002 v Duma idr., 2021). Zaradi obsega primanjkljajev, prisotnih pri otroku, je 
doseganje nekaterih razvojnih mejnikov zakasnjeno ali celo nemogoče, da bi jih otrok 
dosegel sam, kar pri starših vodi v občutek razočaranja do svojih otrok (prav tam).  

Zadovoljevanje potreb otroka z redko genetsko boleznijo zahteva velio več časa kot 
vzgoja zdravega otroka. Starši, ki imajo otroka z redko genetsko boleznijo, prevzamejo 
tudi nove vloge in odgovornosti, ki so zanje lahko dodaten vir stresa (Kolemen idr., 
2021). Starši, zlasti matere, se zelo specifično odzivajo na spremenjene okoliščine, ne 
morejo obvladovati čustev, prevevajo jih občutki zmedenosti, osamljenosti, krivde, 
sramu in jeze (Trtnik, 2007). Starši imajo lahko težave s prilagajanjem na nove vloge 
in odgovornosti (Kolemen idr., 2021).  

V večini primerov so matere primarne skrbnice otrok, zato lahko predpostavljamo, da 
imajo tudi več odgovornosti kot očetje oz. drugi skrbniki/negovalci. Matere se pogosto 
znajdejo v stresnih situacijah in so pod pritiskom, hkrati pa so zaradi otrokovega 
zdravstvenega stanja matere psihično bolj prizadete kot očetje (Kolemen idr., 2021).  

Starši otrok s kroničnimi boleznimi so pogosteje izpostavljeni depresiji in boleznim, ki 
so povezane z anksioznostjo. Uporabljajo različne strategije, s pomočjo katerih se 
skušajo spopadati s to stisko, npr. pogovori s prijatelji in družino, telesna vadba ali 
molitve. Strategije, s pomočjo katerih posameznik skuša obvladovati stres, lahko 
izboljšajo njegovo splošno počutje (Kolemen idr., 2021).  

Kolemen idr. (2021) zapišejo, da starši otrok s kronično boleznijo potrebujejo 
psihološko podporo, ki jim bo pomagala pri uravnavanju stresa, depresije in 
anksioznosti, povezane z diagnozo otroka. Kognitivno-vedenjska in eksistencionalna 
psihoterapija sta pogosti metodi za zdravljenje čustvenih stisk otrok in njihovih staršev. 
Še posebno je psihološka podpora pomembna pri materah in zaposlenih starših. 
Verjamejo tudi, da bo zgodnja psihološka intervencija v stiku staršev in razvijanje 
znanja o pričakovanih okoliščinah, staršem pomagala pri soočanju z vsakodnevnimi 
izzivi in bo družino ponovno vključila v družbo. Kar je še pomembneje: otroku in 
njegovim staršem bo zagotavljanje socialne podpore skupaj z diagnozo zelo koristno 
v procesu zdravljenja.   

Kolemen idr. (2021) ugotavljajo, da se stopnja anksioznosti pri starših otrok s redkimi 
genetskimi boleznimi zmanjša, ko otrok dobi diagnozo, zato je pomembno, da si 
strokovnjaki vzamejo čas in staršem čim bolj predstavijo otrokovo diagnozo in 
pojasnijo, kakšna so predvidevanja glede otrokove prihodnosti, npr. kakšne težave 
lahko starši pričakujejo.  
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III. EMPIRIČNI DEL  

1. Opredelitev problema in cilji raziskave 

1.1. Opredelitev problema 

Pričakovanje otroka je za bodoče starše, ki si želijo otroka, pomembno obdobje. 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami je za starše posebna preizkušnja (Görgner, 

2017). Da otrok dobi diagnozo, običajno traja kar nekaj časa, zato ni nujno, da bo 

diagnosticiran takoj po rojstvu. Čas, ko starši čakajo na diagnozo otroka, je naporen 

zanje in za otroka, saj je možno, da bo otrok v procesu diagnosticiranja obiskal različne 

strokovnjake, ki mu bodo skušali postaviti diagnozo. Kljub napredku molekularnih 

genetskih testov še vedno ni možno diagnosticirati vseh redkih bolezni (Kolemen idr., 

2021).  

Skrb za otroka z redko genetsko boleznijo prinaša izzive in skrbi. Da se starši lažje 

soočijo z diagnozo, potrebujejo sistematično pomoč pri soočanju s stresom, depresijo, 

anksioznostjo. Običajno je najbolj koristna psihološka pomoč, ki staršem lahko 

pomaga pri razumevanju situacije, v kateri so se znašli, reševanju vsakodnevnih 

izzivov, skrbi zase in pri povezovanju družine. Pomoč staršem ima tudi pozitivne vpliva 

na potek zdravljenja in obravnav otroka s posebnimi potrebami (Kolemen idr., 2021).  

V magistrskem delu želimo ugotoviti, kako so se starši in učitelji deklice, ki je edina v 

Sloveniji z uradno potrjeno diagnozo PKS, prvič seznanili z diagnozo Pallister Killian 

sindrom. Ugotoviti želimo, kako so se z njo soočali starši in kakšno je bilo spoznavanje 

z diagnozo pri učiteljih. Zanima nas, kateri so ključni dejavniki, ki so vplivali na 

razumevanje diagnoze PKS. Znano je, da je spoznavanje in soočanje s katerokoli 

diagnozo težko za posameznika, ki se mu jo določi (v kolikor se tega zaveda), in za 

njegove bližnje osebe. Spoznavanje je še težje, če je postavljena diagnoza redke 

bolezni (kot je PKS), saj bližnji težje dobijo odgovore na svoja vprašanja in posledično 

težko najdejo ustrezno podporo, ki bi jo v teh, zanje težkih trenutkih potrebovali. 

Rezultati raziskave bodo doprinesli k lažjemu soočanju staršev z diagnozo PKS, 

olajšan pa bo tudi proces spoznavanja in razumevanja raziskave.  

1.2. Cilji raziskave 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki so vplivali na 

spoznavanje ter soočanje staršev in strokovnih delavcev z diagnozo PKS. Na osnovi 

rezultatov bomo primerjali dejavnike, ki vplivajo na spoznavanje staršev z diagnozo 

PKS in na spoznavanje strokovnih delavcev. S pomočjo pridobljenih podatkov bomo 

skušali oblikovati smernice o spoznavanju ter soočanju staršev in strokovnih delavcev 

z diagnozo PKS v konkretnem primeru. Le-te bodo lahko v pomoč staršem in 

strokovnim delavcem, ki se bodo v prihodnje spoznavali in soočali z diagnozo PKS.  

1.3. Raziskovalna vprašanja 

Na osnovi zastavljenih ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kdaj so starši in učitelji izvedeli za dekličino diagnozo? 

2. Kdo je staršem prvi sporočil diagnozo? Kako je bila staršem sporočena? 
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3. Kakšna vprašanja so se pojavljala staršem ob prvem srečanju z diagnozo? 

4. Kakšna vprašanja so se pojavljala učiteljem ob prvem srečanju z diagnozo? 

5. Kje so starši in učitelji iskali odgovore na vprašanja, ki so se jim pojavljala? 

6. Kje so starši in učitelji iskali pomoč pri spoznavanju z diagnozo? 

7. Kje so iskali/dobili podporo ob spoznavanju z diagnozo? 

8. Katere oblike pomoči so staršem in učiteljem pomagale pri spoznavanju z 

diagnozo redke bolezni? 
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2. Raziskovalna metodologija 

2.1. Metode dela 

Uporabili smo deskriptivno metodo ter kavzalno-neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Izvedli smo kvalitativno študijo primera, s katero smo 

ugotovili, kako so se z diagnozo PKS spoznali starši deklice in učitelji šole, ki jo 

obiskuje deklica.  

2.2. Vzorec 

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni namenski vzorec, ki je zajemal mamo in očeta 

deklice s PKS, dekličino prvo učiteljico v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

– specialno pedagoginjo in dekličino učiteljico s področja gibanja in športne vzgoje – 

profesorico športne vzgoje s specialno-pedagoško dokvalifikacijo.   

2.2.1. Opis deklice 

Deklica je stara petnajst let in je edina v Sloveniji z diagnozo Pallister Killian sindrom, 

poleg tega pa je diagnosticirana kot dolgotrajno bolan otrok, otrok s težjo motnjo v 

duševnem razvoju in otrok z avtističnimi motnjami. Zaradi kratkovidnosti nosi očala. 

Obiskuje tretjo stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI) na 

osnovni šoli s prilagojenim programom.  

Deklica ima dobro razvito grobo motoriko. Usvojila je naravne oblike gibanja, pri hoji 

občasno deluje nekoliko okorno, vendar je pri njej spretna, le redko se spotakne ali 

pade. Pri teku njeno gibanje ni sinhrono. Deklica za gibalne dejavnosti ni posebno 

motivirana in običajno pri  dejavnostih, kot so brcanje žoge, lovljenje in metanje žoge, 

poskoki, premagovanje različnih ovir, ne želi sodelovati. Stranskost pri deklici ni 

razvita, saj vse dejavnosti opravlja tako z desno kot z levo roko in nogo.  

Dekličina fina motorika je dobro razvita, dobro je razvila pincentni prijem, brez težav 

manipulira z manjšimi predmeti. Prijem pisala je ustrezen, težave pa ima z ustreznim 

pritiskom pisala na podlago. Pri barvanju v obliko se trudi biti natančna, se držati 

omejenega prostora, vendar ji to ne uspe vedno. Njeno močno področje je likovno, saj 

rada ustvarja, dobro razlikuje med barvami, uspešna je pri iskanju kombinacij barv, ki 

jih uporabi za likovne izdelke.  

Naloge, ki od nje zahtevajo vidno razlikovanje, rešuje zelo uspešno. Uspešna je pri 

prirejanju, iskanju podobnosti, ipd. Dobro razvita je vidno-motorična koordinacija, vidno 

sledenje je odvisno od njene motiviranosti za delo. Če ji je dejavnost všeč, bo vidno 

sledenje zelo dobro, drugače pa jo zmoti vsak dražljaj v prostoru. Dekličini pozornost 

in koncentracija sta odvisni od njene motivacije in razpoloženja. Ko je dobro 

razpoložena, je vztrajna, skoncentrirana in dejavnost izvaja dalj časa, takrat je pozorna 

tudi na podrobnosti. Dejavnosti, ki jih pozna že dalj časa, izvaja samostojno, pri novih 

dejavnostih potrebuje nekaj usmerjanja, občasno tudi vodenja. Uživa v opazovanju 

bližnje in šriše okolice, v okolici zazna vsako spremembo in običajno nanjo reagira, 

npr. se razveseli, ko vidi tudi druge otroke. Na spremembe dnevne rutine reagira zelo 

različno, zgodi se, da zaznave spremembe ne nakaže, naslednjič pa jo lahko podobna 
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sprememba povsem iztiri. Običajno je reakcija na spremembo rutine, ki je povezana z 

njej ljubimi dejavnostmi, npr. če se gre na sprehod v drugo smer, kot običajno, se ustavi 

in ne želi iti naprej, ampak želi pot nadaljevati v običajni smeri. Spretna je pri orientaciji 

v poznanem okolju, npr. na sprehodih, v šoli, v učilnici. Tudi z orientacijo na površini 

nima težav.  

S sošolci v oddelku le redko vzpostavi stik, raje je v družbi odraslih. Pozornost odrasle 

osebe želi pritegniti s smehom, pogledi in različnimi vokalizacijami. V kolikor s tem ni 

uspešna, sama pristopi do odraslega in na nek način vzpostavi interakcijo.  Pokaže, 

kdaj je vesela, kdaj je žalostna in kdaj užaljena. Razvila je tudi empatijo, če vidi, da je 

nekdo od odraslih slabe volje, pride zraven in mu glavo nasloni na ramo, ali pa se mu 

usede v naročje, kot da bi ga želela potolažiti. Odrasle osebe, ki so ji blizu, pogosto na 

različne načine vključuje v svojo igro. Deklica se zelo rada igra, spretna je v  simbolni 

igri in igri vlog, saj različne pripomočke uporablja z namenom, npr. s pripomočki iz 

frizerskega kotička bo naredila fizerski salon: na stol posede medvedka, mu nadane 

ogrinjalo in se pretvarja, da mu lase suši s fenom; če v učilnici najde lak za nohte, bo 

poiskala odraslo osebo, jo odpeljala do mize, kjer bo postavila prste v položaj, da bi ji 

odrasel nalakiral nohte.  

Deklica je v preteklosti govorila, njen besedni zaklad je obsegal približno 140 besed. 

Okrog tretjega leta in pol je začel njen govor upadati, uporabljala je vedno manj besed, 

sedaj le redko uporabi besedi »še« in »pila«, večinoma komunicira s pomočjo 

vokalizacije. Uči se uporabe podporne in nadomestne komunikacije po metodi Picture 

Exchange Communication System – PECS. Pri učenju napreduje zelo počasi, za 

usvojitev vsake faze potrebuje veliko ponovitev. Trenutno si, ko je dobro razpoložena, 

izmenjuje sličice za zelo osnovne potrebe. 

Deklica razume in upošteva kratka, enostavna navodila, npr.: »Obuj čevlje«.  Ko je 

dobro razpoložena, upošteva dvodelno navodilo, npr. »Poberi kocko in jo daj v škatlo«, 

z bolj strukturiranimi navodili ima težave. Večinoma upošteva pravila, ko je slabo 

razpoložena, se jim upira. Dekličina posebnost je trma, ki je zelo izrazita, predvsem 

takrat, ko ji določene aktivnosti niso všeč. Ob trmi jo je težko obvladovati,  saj je takrat 

običajno hipertona in vztraja pri svojem. Trmasti izpadi so manj pogosti, kot so bili v 

preteklosti in zdi se, kot da deklica z odraščanjem postaja bolj razumska.
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2.2.2. Primerjava opisnih ocen deklice  

Tabela 1: 

Področje Opisna ocena po prvem letu 

izobraževanja v PPVI, šolsko leto 

2014/2015 

Opisna ocena ob koncu šolskega leta 

2020/2021 

Napredek učenke po šestih 

letih izobraževanja v PPVI 

Splošna 

poučenost 

Deklica vzpostavi očesni kontakrt, 

posluša glas znane osebe, razločuje 

odrasle in sošolce v skupini. Občuti 

spremembe v svojem neposrednem 

okolju. Pozna osnovne prostore v šoli. 

Najde svoj razred, prepozna opremo v 

razredu, se igra z igračami v prostoru 

in prepozna šolske potrebščine. Opazi 

in prepozna starše v skupini ljudi. 

Opazuje dogajanje v prostoru, okolici. 

Občuti pomembnejše vremenske 

pojave, ki so značilni za različne letne 

čase. Razlikuje sadeže in različne 

okuse hrane. Doživlja naravno okolje 

z vsemi čutili. Samostojno ali vodeno 

se slači. Prepozna svojo obleko in 

obutev. Deklica obravnavanim temam 

sledi glede na svoje psihofizične 

sposobnosti. Pri aktivnostih sodeluje s 

pomočjo spremljevalca ali 

defektologa. Izvaja predvsem 

preproste manipulativne dejavnosti na 

Deklica pri urah sodeluje glede na 

svoje sposobnosti, razpoloženje in 

motivacijo. Dejavnosti, ki so ji všeč, 

naredi samostojno in hitro. Pri delu je 

natančna. Kadar je deklica za 

aktivnost motivirana, jo izvaja 

suvereno in je pri izvajanju vztrajna. 

Deklica dovoli, da ji pri dejavnostih, ki 

so za njeno samostojno izvajanje 

nekoliko prezahtevne, pomagamo s 

spodbudami, usmerjanjem in 

vodenjem (odvisno od zahtevnosti).  

Deklica se odziva na različne 

senzorne stimulacije. Jasno pokaže 

svoje razpoloženje, hitro pokaže tudi 

zaznavo spremembe. Zelo rada 

opazuje gibanje okoli sebe. Deklica 

prepozna bližnje osebe. Prepoznavo 

oseb pokaže z velikim nasmeškom in 

vokalizacijo. V šoli se dobro orientira, 

ve, katera omarica je njena, sama 

Deklica je napredovala na 

področju izvajanja dejavnosti, 

kjer je pri poznanih dejavnostih 

samostojna, hitra, natančna in 

vztrajna.  

Pri dejavnostih tudi nasploh 

potrebuje manj vodenja, 

večkrat so dovolj že usmeritve. 

Upad je viden na področju 

govora, saj smiselno v šoli 

večkrat uporablja le eno 

besedo, drugače pa svoje 

osnovne potrebe izraža s 

pomočjo nadomestne in 

podporne komunikacije PECS.  
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strukturiranem materialu 

(shoeboxtasks, natika, niza, vtika 

žebljičke, vstavlja različne tematske 

sestavljanke, namešča kocke, kocke 

sestavlja v stolp, lepi, sestavlja 

preproste oblike, razvršča predmete 

ali slikovni material ...). Odziva se na 

različne senzorne stimulacije. Sledi 

preprostim navodilom, ki so pogosto 

podprta tudi z gestami in/ali 

materialom. Odziva se, komunicira 

pretežno neverbalno, čeprav se ob igri 

pogosto oglaša z monologi, ki 

posnemajo govor. Vodljivost je 

odvisna od njene trenutne motivacije.  

najde pot do svoje učilnice. Deklica ve, 

da mora stvari za seboj pospraviti. 

Velikokrat to naredi sama, drugače pa 

je največkrat dovolj že preprosto 

navodilo. Deklica upošteva kratka, 

enostavna navodila.  

Izvaja preproste manipulativne 

dejavnosti na strukturiranem materialu 

(nizanje, natikanje, vtikanje, 

vstavljanje, razvrščanje, sestavljanje). 

Njeno močno področje so barve, brez 

težav razlikuje med 10 ali več barvami. 

Po kriteriju razlikovanja razvrsti večjo 

količino sličic (več kot sto). Pri 

razvrščanju po drugih kriterijih se še 

občasno zmoti. Nadaljuje enostavno 

zaporedje v nizu 1-1. S pomočjo 

sestavi sestavljanko z 12 koščki.  

Deklica komunicira s pomočjo 

nadomestne komunikacije PECS, 

izmenja si sličice za osnovne potrebe. 

Smisleno uporablja besedo »še«, med 

vokalizacijo lahko prepoznamo še 

druge besede, ki pa zanjo nimajo 

pomena.  
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Razvoj 

samostojnosti 

Deklica sodeluje pri oblačenju. Ob 

vzpodbujanju in vodenju se sama 

sleče, obleče hlače, majico, se sezuje, 

obuje, pospravi oblačila in obutev v 

svojo omarico. Ob vodenju uporablja 

stranišče. Sodeluje pri umivanju – si 

umije roke, obriše, sodeluje pri 

umivanju zob. Pri prehranjevanju 

uporabi žlico, vilice, a je še nekoliko 

nespretna. Pije iz skodelice ali trdega 

kozarca. Pri gibanju po šoli in izven nje 

potrebuje stalen nadzor.  

Pri pripravi na obrok – umivanje rok, 

priprava mize – potrebuje nekaj 

spodbude in pomoči. Pri hranjenju je 

samostojna, kadar je zelo lačna, pri 

tem uporablja žlico in vilice. Kadar ni 

preveč lačna, raje prepusti, da jo hrani 

kdo od odrasliih. Ko ima dovolj ali če ji 

kakšna stvar ni všeč, to pokaže tako, 

da odrine stran, umakne glavo, vstane 

od mize. Pije iz kozarca, plastenke in 

tetrapaka. Ob spodbudi delno 

pospravi mizo – odnese prtiček, 

tetrapak od soka v smeti. Stranišče 

uporablja ob spodbudi, včasih nakaže, 

da želi na stranišče; npr. se postavi 

pred vrata. Sezuje ter sleče se sama, 

svoja oblačila in obutev pospravi v 

omarico. Pri oblačenju potrebuje 

pomoč, da oblačila prav obrne, prav 

tako potrebuje pomoč pri zapenjanju 

zadrge, zavezovanju čevljev. Pri 

gibanju po šoli in izven nje potrebuje 

stalen nadzor.  

Deklica je napredovala v 

samostojnosti pri oblačenju.  

Nekoliko je nazadovala na 

področju hranjenja, ki je redko 

samostojno, večkrat ne želi 

jesti sama, zato jo hrani nekdo 

od odraslih, ki so prisotni v 

oddelku.  

Delovna vzgoja Pri delovni vzgoji deklica izvaja 

različne manipulativne dejavnosti. Ob 

vodenju namešča, niza, vstavlja, 

sestavlja, razstavlja različne predmete 

in materiale/gradiva. Prosto trga, 

Pri delovni vzgoji izvaja različne 

finomotorične dejavnosti. Spoznava 

različne materiale, z njimi manipulira, 

jih oblikuje in izdeluje različne izdelke. 

Lepi, trga, vstavlja, sestavlja, natika, s 

Deklica izvaja različne 

manipulativne dejavnosti s 

poudarkom na fini motoriki.  
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striže, lepi papir in blago ter lomi 

stiropor.  

pomočjo dela pretikanke in stiže s 

škarjami. Uporabljene materiale 

pospravi na njihovo mesto v razredu. 

Ustrezno drži škarje, ve, da se z njimi 

striže, vendar ji to ne uspe vedno 

najbolje. Po končanem obroku ob 

spodbudi za seboj pospravi pogrinjek.  

Glasbena 

vzgoja 

Deklica posluša, sprejema glasbo 

glede na njeno trenutno motivacijo. 

Zaznava zvoke lastnega telesa in 

zvoke svoje neposredne okolice, 

poišče in osredotoči se na izvor zvoka, 

glasbe, ki ji je všeč. Zaznava in 

sprejema posredovano glasbo 

(preproste otroške ljudske ali umetne 

pesmi ob neposrednem izvajanju 

učiteljice). Posluša preproste otroške 

ljudske ali umetne pesmice s pomočjo 

posnetkov. Včasih si sama »popeva«. 

Poseže po malih ritmičnih 

inštrumentih. Pri rajanju je rada v 

središču skupine.  

Deklica pri glasbeni vzgoji zaznava 

različne zvoke v okolju, naravne in 

umetne. Zaznavanje in poslušanje 

glasbe je sicer odvisno od 

razpoloženja. Deklica preizkuša 

različne instrumente, z njimi prosto 

glasbeno ustvarja, dolžina ustvarjanja 

je odvisna od tega, ali ji je instrument 

všeč ali ne. Ob dobrem razpoloženju 

sodeluje pri bibankah in izštevankah 

ter pri tem uživa. S pomočjo posnetkov 

in petja spoznava različne otroške 

umetne in ljudske pesmi. Posluša 

vokalne in instrumentalne pesmi. Ob 

glasbi, ki ji je všeč, se smehlja in se 

zaziba v ritmu. 

Deklica je opustila popevanje, 

ko je dobro razpoložena pa 

sodeluje pri bibankah in 

izštevankah. 

Poskuša igrati na različne 

instrumente.  

  

Likovna vzgoja Pri likovni vzgoji čečka, barva s suhimi 

barvicami, voščenkami, flomastri, 

vleče črte in dela odtise s tempera 

barvami. Poslika, pobarva različne 

Deklica pri likovni vzgoji rada sodeluje, 

za dejavnosti je izredno motivirana. Ne 

glede na vrsto likovne dejavnosti je pri 

njej vztrajna in natančna. Deklica 

Napredovala je na likovnem 

področju, kjer je vedno bolj 

vztrajna, natančna in 
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površine z različnimi pripomočki 

(čopiči, valji, ...). Stiska in mečka 

plastelin ali modelirno maso. Pridobiva 

predvsem taktilne senzorične izkušnje 

različnih materialov, pri čemer zelo 

uživa.  

uporablja različne materiale, preko 

katerih pridobiva taktilne senzorične 

izkušnje in z njimi ustvarja. Uporablja 

različne likovne pripomočke, za večino 

sama ve, kako jih uporabljati. Le redko 

potrebuje pomoč in vodenje. Pri 

barvanju in čečkanju v obliko se trudi 

biti natančna, kar je razvidno tudi iz 

njene obrazne mimike. Samostojna je 

pri uporabi lepila, zna oceniti, ali je na 

material nanesla zadostno količino ali 

ga bo potrebovala nekoliko več. Od 

vseh tehnik ji je najljubše slikanje s 

tempera barvami.  

pripravljena uporabljati različne 

materiale ter tehnike.  

Gibanje in 

športna vzgoja 

Učenka samostojno izvaja praktične 

vsebine tek, plezanje, metanje, 

ujemanje in udarjanje tematskega 

sklopa naravnih oblik gibanja. Vsebini 

poskoki in skoki izvaja s pomočjo. 

Učenka spleza na švedsko skrinjo, 

sestopi z nje in spleza čez kozo. 

Učenka samostojno pleza po letveniku 

in mornarski lestvi. Učenka ulovi in 

vrže žogo pri elementih košarke. 

Učenka sodeluje v plesnih 

koreografijah.  

Deklica pri športni vzgoji uživa na 

sprehodih. Ob pomoči tudi samostojno 

preteče razdaljo, ki je daljša od 50 m. 

Izvaja osnovne in enostavne gibalne 

naloge ob nenehnem nadzoru in 

usmerjanju. Odbija lažjo žogo ali 

balon. V telovadnici večkrat uporablja 

skiro. Rada se igra z žogo, brca vstran, 

odriva. Spretna je pri plezanju po 

letveniku ali preko ovir. Na neravnem 

terenu je dokaj suverena ter se znajde 

v različnih situacijah.  

Učenka je napredovala v 

gibalnih spretnostih, kljub 

napredku pa pri gibalnih 

dejavnostih potrebuje 

konstaten nadzor odrasle 

osebe.  
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2.3. Postopek zbiranja podatkov  

Za namen raziskave smo izdelali anketna vprašalnika – enega za starše deklice in 

enega za učitelje. Anketni vprašalnik za starše je vseboval 20 vprašanj, anketni 

vprašalnik za učitelje pa 19. Anketna vprašalnika sta zajemala vprašanja odprtega tipa 

o spoznavanju in soočanju z diagnozo PKS, o poznavanju PKS in o opažanjih znakov, 

ki so značilni za to diagnozo in jih je moč zaznati pri deklici. Na podlagi odgovorov v 

anketnem vprašalniku smo pripravili (polstrukturiran) intervju, s pomočjo katerega smo 

pridobili poglobljene odgovore na vprašanja. Za izvedbo intervjuja smo pridobili 

soglasja udeležencev. Pri izvedbi intervjuja smo si pomagali s snemanjem pogovora. 

Reševanje anket je potekalo v marcu in aprilu 2022, intervjuji pa v aprilu in maju 2022.  

2.4. Obdelava podatkov 

Kvalitativno smo obdelali pridobljene podatke s pomočjo analize multiple študije 

primera. Odgovore iz anket smo prenesli v MS Word, odgovore iz intervjujev pa smo 

dopisali k odgovorom iz ankete dobesedno tako, kot so jih povedali intervjuvanci. 

Pridobljene odgovore smo nato razvrstili, izločili nebistvene podatke in jih zaradi večje 

preglednosti razdelili v tabele. Pridobljene odgovore smo med seboj primerjali, med 

njimi iskali podobnosti in razlike ter jih podkrepili s pregledano strokovno literaturo z 

raziskovalnega področja.   
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IV. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Tabela 2: 

 mama oče 

Vprašanje 1 

Prosim, da se na kratko predstavite (prosim, da 

zapišete tudi vašo izobrazbo in delo, ki ga 

opravljate).  

»Stara sem 41 let, po izobrazbi sem 

vzgojiteljica predšolskih otrok, zaposlena kot 

pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. Zaradi hčerine 

diagnoze že od leta 2013 delam na štiri ure, za 

ostale štiri ure pa prejemam delno plačilo za 

izgubljeni dohodek.« 

»Star sem 41 let, po izobrazbi ekonomski 

komercialni tehnik, zaposlen kot komercialist 

bele tehnike.« 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 1 

Prosim, da se na kratko predstavite 

(izobrazba, poklic, koliko časa že opravljate to 

delo). 

»Sem profesorica defektologije in imam 26 let 

delovne dobe. Več let sem poučevala v 

oddelkih posebnega programa, prilagojenega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom in 

na mobilni službi, trenutno pa opravljam delo 

pomočnice ravnateljice.« 

»Sem profesorica športne vzgoje s specialno 

pedagoško dokvalifikacijo, učim športne 

predmete na osnovni šoli s prilagojenim 

programom, to delo opravljam 30 let.« 

Oba starša sta stara 41 let in imata srednješolski izobrazbi. Oče delo opravlja za polni delovni čas, mama pa za skrajšani delovni čas.  

Učiteljici imata 26 in 30 let delovne dobe. Dekličina razredničarka je po izobrazbi profesorica defektologije, učiteljica GŠV pa je profesorica 

športne vzgoje s specialno pedagoško dokvalifikacijo.  
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Tabela 3: 

 mama oče 

Vprašanje 2 

Prosim, da opišete, kako je potekala 

nosečnost z deklico in ali ste bili v času 

nosečnosti ali neposredno po rojstvu 

seznanjeni s kakšnimi posebnostmi.  

»Nosečnost je potekala dokaj normalno, 

težave sem imela z visokim krvnim tlakom, 

med nosečnostjo sem dvakrat krvavela, a je 

verjetno šlo le za kakšen hematom. V prvem 

tromesečju sem opravila pregled nuhalne 

svetline, rezultat je bil povsem normalen, prav 

tako morfologija. Rodila sem šest dni po 

predvidenem roku poroda, porod je bil sprožen 

z umetnimi popadki. Hčerine ocene po Apgar 

lestvici so bile 9/10/10, vse je bilo brez 

posebnosti. Tudi dojenje je steklo povsem 

normalno.« 

 

INTERPRETACIJA 

Nosečnost je potekala brez večjih posebnosti.  
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Tabela 4:  

 mama oče 

Vprašanje 3 

Kdaj ste pri deklici opazili prva odstopanja v 

razvoju? 

»Zdaj, ko gledava za nazaj, sva prepričana, so bili prvi znaki, da je nekaj narobe, spregledani. 

Pri dveh in ponovno pri treh mesecih je bruhnila kri, sicer rjave barve. Ker je imela precejšnje 

težave z refluksom, sem prepričana, da je bilo od tega, saj ima kar nekaj otrok s PKS podobne 

težave. Kri je bila potrjena, saj so jo našli v blatu.  

Sicer sva prve znake opazila okrog šestega meseca, saj je nikakor ni zanimala okolica, kot 

druge otroke. V vozičku je napol ležala, sedeti sama ni zmogla do enega leta. Pri devetih 

mesecih sem na to opozorila na sistematskem pregledu, nakar smo bili napoteni na 

nevrofizioterapijo in naprej v razvojno ambulanto ter od tam k nevrologu. Nevrologinja nas je 

napotila na preiskave na Pediatrično kliniko, kjer jo je pregledala genetičarka in odredila odvzem 

krvi za genetske preiskave. Izvid smo čakali devet mesecev, rezultat je bil normalen.« 

INTERPRETACIJA 

Starša povesta, da imata občutek, da so bili prvi znaki pri deklici spregledani, sama sta jih opazila pri približno pol leta dekličine starosti. 

Diagnosticiranje redkih bolezni je lahko dolgotrajen proces, ki lahko traja tudi več let (Crane idr., 2018). Tudi pri postavljanju diagnoze PKS je 

šlo za dolgotrajen proces, saj je bil poskus diagnosticiranja s pomočjo krvnih preiskav, kljub zaostankom, neuspešen. Sklepamo lahko, da je to 

posledica prisotnosti mozaicizma (Jamuar idr., 2012), kar pomeni, da v celicah, ki so jih pregledali tetrasomija ni bila prisotna.  
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Tabela 5:  

 mama oče 

Vprašanje 4 

Kdaj in kako ste izvedeli za 

dekličino diagnozo? Kdo vam je 

sporočil diagnozo? Na kakšen 

način vam je bila diagnoza 

sporočena? 

»Nekaj dni po prejetem rezultatu genetskih preiskav so se 

začela pri hčeri pojavljati nenavadna trzanja, vsakič ko se je 

zbudila. Kak teden smo to zaznavali, potem sem na to 

opozorila nevrologinjo na pregledu, pokazala posnetek, saj 

sva jo snemala. Napotila nas je na EEG in me po nekaj dneh 

poklicala v službo, da je EEG pokazal epilepsijo. Še isti dan 

smo se odpeljali v Ljubljano, kjer nam je predpisala zdravila 

in razložila, kako ukrepati ob daljšem epileptičnem napadu. 

To je bilo konec januarja 2010. Aprila isto leto je deklico, 

tokrat že na novi Pediatrični kliniki, pregledala druga klinična 

genetičarka in mi postavljala ogromno vprašanj. Ko sem jo 

nekaj let kasneje, na kontrolnem pregledu, vprašala, kako je 

posumila na to diagnozo, je rekla, da sem ji v bistvu povedala 

jaz, ko sem dekličine znake tako podrobno opisala. 

Opozorila sem jo namreč na pigmentne lise, ki so prisotne 

po celem telesu, ter na tipično pomanjkanje las na obeh 

straneh, nad ušesi. Prav to, skupaj z ostalimi znaki in 

zaostanki, je bil razlog, da je genetičarka, ki je do takrat le 

enkrat prej videla otroka s PKS, posumila na to diagnozo. 

Hčerki so odvzeli bris sline iz ust in po kakšnem mesecu sem 

dobila klic, medtem ko sem bila v službi. Klinična 

genetičarka, ki je pregledala hčerko, me je prosila, če lahko 

čez nekaj dni pridemo v Porodnišnico Ljubljana na pregled, 

da ji ponovno vzamejo bris, saj je rezultat nekaj pokazal. 

Vprašala sem: »Kaj?«, povedala je, da Pallister Killian 

sindrom, kar sem si takoj zapisala. Takoj, ko sem prišla 

domov, sem v google iskalnik vpisala diagnozo in v trenutku 

»Diagnozo je ženi sporočila genetičarka, ona 

pa je takoj poklicala mene in povedala, da 

moramo na ponovni pregled v Ljubljano. Ko 

sva se usedla k računalniku in pogledala 

fotografije drugih otrok s tem sindromom ter 

znake bolezni, sva vedela, da je to to.« 
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vedela, da je to to, saj je bila podobnost med otroki 

neverjetna. Praktično vsi so imeli na predelu nad ušesi kratke 

lase ali jih ni bilo. Večina otrok ima skodrane lase kot hčerka 

in tudi siceršnja podobnost je bila neverjetna.« 

INTERPRETACIJA 

Tako diagnoza epilepsije kot diagnoza PKS sta bili mami sporočeni preko telefona. Diagnozo epilepsije ji je sporočila nevrolognja, diagnozo PKS 

pa klinična genetičarka. Mama je bila tista, ki je o obeh diagnozah obvestila očeta. Dodič (2016) zapiše, da je sicer zaželjeno, da se staršem 

hkrati sporoči novico o otrokovi diagnozi, saj sta si starša tako lahko v pomoč in podporo. Še preden sta starša diagnozo v živo izvedela s strani 

klinične genetičarke, sta na spletu preverila podatke od PKS in pravita, da sta po slikah otrok s tem sindromom vedela, da je diagnoza ustrezna, 

saj je deklica vizualno podobna ostalim otrokom s to boleznijo.  
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Tabela 6: 

 mama oče 

Vprašanje 5 

Kako ste se spoznali z diagnozo? »Ko sva z možem prišla s hčerko nazaj na 

pregled h genetičarki, sva prišla pripravljena. 

Imela sva en kup vprašanj, dobila sicer nekaj 

odgovorov, ki so bili bolj v smislu ugibanj. 

Danes razumem, da je diagnoza resnično 

redka, deklica je še danes, 12 let kasneje, 

edina v Sloveniji s to diagnozo. V roke nama je 

dala en kup natisnjenih papirjev o PKS, iz 

različnih tujih kliničnih preiskav, vse v 

angleščini. Ne morem reči, da nama ni bila 

pripravljena odgovoriti na vprašanja, vendar so 

se le-ta porajala tudi kasneje. V začetku smo 

imeli tam kontrolne preglede enkrat letno in 

takrat sva lahko vprašala, kar naju je 

zanimalo.«  

»Večinoma se je s tem ukvarjala žena, saj ji 

angleščina predstavlja manj težav kot meni, 

vse informacije o tem pa so bile v angleščini, v 

slovenščini ni bilo napisanega nič.« 

INTERPRETACIJA 

Ker je mama dekličino diagnozo izvedela že po telefonu, sta z očetom do klinične genetičarke prišla z vprašanji o dekličini d iagnozi, vendar na 

večino teh vprašanj odgovorov nista dobila, saj tudi genetičarka ni imela veliko informacij o PKS. Staršema je podala letake o PKS v angleščini.  

Dodič (2016) pravi, da imajo starši pravico do korektnega odgovora o stanju otroka, naloga zdravnikov je, da iskreno odgovorijo na njihova 

vprašanja. Ti pogovori s starši naj potekajo na samem, kjer je staršem zagotovoljena zasebnost. Pisne informacije za starše so dobrodošle, da 

si jih lahko v miru preberejo tudi doma (prav tam). Starša izpostavljata, da so se vprašanja o diagnozi pojavljala tudi kasneje, vendar sta jih težko 

zastavila zdravnikom; dokler je deklica imela kontrolne preglede pri genetičarki, sta vprašanja zastavljala njej. Prvotna reakcija staršev na 

določene infomacije je lahko šok, ki povzroči, da ne zmorejo oz. sploh ne slišijo vsega, kar jim sporoča zdravnik (Dodič, 2016), zato se lahko 

številna vprašanja pojavijo šele kasneje, ko starši v miru sprocesirajo informacije, ki so jih prejeli.  
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Tabela 7: 

 mama oče 

Vprašanje 6 

Kakšna vprašanja so se vam porajala? »Kako bo potekal njen razvoj, bo kdaj 

samostojna, bo kdaj govorila, kakšne 

zdravstvene težave bo imela, kakšna je 

pričakovana življenjska doba.«  

»Vse skupaj je bilo zelo težko, saj sva do takrat 

še nekako verjela, da zaostanek v razvoju le ni 

tako hud, kot se je zdelo. Bilo se je težko 

soočiti s samo diagnozo, še danes naju skrbi 

predvsem epilepsija, saj je izredno 

nepredvidljiva in na zdravila neodzivna.«  

INTERPRETACIJA 

Ko diagnoza postane jasna, prtihodnost postane manj znana (David, 2015). Starše pogosto skrbi, kaj bo prinesla prihodnost, saj jim diagnoza 

bolezni na to vprašanje ne da odgovorov. Ne glede na prognoze specialistov obstajajo možnosti, da pride do nepredvidenih situacij. To je skrbelo 

tudi starša deklice, oče izpostavlja, da so skrbi prisotne še danes, predvsem pa so te povezane z, na zdravljenje neodzivno, epilepsijo.  
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Tabela 8: 

 mama oče 

Vprašanje 7 

Kje ste iskali odgovore na vprašanja, da bi 

bolje spoznali dekličino diagnozo? 

»Na spletu, čeprav ni bilo niti enega zapisa o 

tem v slovenščini. Naletela sem na ameriško 

spletno stran, ki so jo ustanovili starši otrok s 

PKS. Obstajal je tudi forum, kjer sem lahko 

dobila odgovore na vprašanja, izkušnje in 

podobno.  

Danes na socialnem omrežju Facebook 

obstaja skupina staršev otrok s PKS, ki šteje 

dobrih 500 članov. Tam si zastavljamo 

vprašanja, dileme in si pomagamo z 

odgovori.«  

»Moram priznati, da sem tu vse prepustil ženi, 

saj je kar se tega tiče, dosti bolj organizirana in 

se dobro znajde. Me je pa seveda o vsem 

sproti obveščala.« 

INTERPRETACIJA 

Starša sta odgovore na vprašanja o dekličini diagnozi iskala na spletu, predvsem na spletnih straneh v tujini. Danes odgovore na vprašanja v 

večini dobita na socialnem omrežju Facebook, kjer so starši otrok s PKS ustanovili skupino za medsebojno pomoč.  
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Tabela 9: 

 mama oče 

Vprašanje 8 

Ali se vam zdi, da je dostopnega dovolj gradiva 

za spoznavanje Pallister Killian sindroma? 

»Ne, dostopnega ni bilo nič. Na celotnem 

spletu ni bilo niti enega stavka o tem v 

slovenskem jeziku. Če ne bi bilo moje znanje 

angleščine takšno kot je, ne bi vedela nič. 

Nihče nama ni pri tem pomagal. Pri klinični 

genetičarki sva v roke dobila en kup papirjev v 

angleščini in to je bilo to.« 

»Dostopno je bilo nekaj gradiva, vendar nič v 

slovenskem jeziku. Glede na redkost diagnoze 

in dejstvo, da je hčerka še danes, 12 let 

kasneje, edina v Sloveniji, je to razumljivo. 

Vendar sva pričakovala več pomoči od 

zdravnikov, a se velika večina njih še nikoli ni 

srečala s to diagnozo. Ko smo bili npr. na 

stomatološki kliniki, sva zobozdravniku, ki je 

hčerko sprejel, povedala za diagnozo, nakar 

se je opravičil, da pride čez nekaj minut nazaj. 

Hecala sva se, če je morda šel na internet 

iskat, kaj diagnoza pomeni, in ko se je vrnil, je 

brez pomisleka povedal, da je storil točno to.«  

INTERPRETACIJA 

Ko sta se starša spoznavala z diagnozo Pallister Killian sindrom, v slovenščini ni bilo dostopnega gradiva. Pri iskanju odgovorov na njuna 

vprašanja sta si pomagala s svetovnim spletom. Še danes je v slovenščini prisotno izredno malo gradiva o PKS. PKS je, kljub trudu staršev, da 

bi čim bolj ozaveščala o dekličinem sindromu, slabo poznan med celotno populacijo, tudi med strokovnjaki, ki jih obiskuje deklica.  
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Tabela 10: 

 mama oče 

Vprašanje 9 

Ste v procesu spoznavanja z diagnozo imeli 

dovolj podpore? Kje ste jo lahko iskali? 

»Podpore ni bilo nobene, iskala sva jo drug v drugem. Zahvaljujoč znanju iz angleščine sva kar 

nekaj odgovorov dobila v tujini, pri ostalih starših.« 

INTERPRETACIJA 

Starša povesta, da s strani strokovnjakov nista prejela nobene podpore v procesu spoznavanja z diagnozo. Görgner (2017) pravi, da je 

pomembno, da starši ohranijo povezanost in ljubezen, pomembno je, da človek v kritični situaciji ne ostane sam. Če si starša stojita ob strani, 

se družina lažje spopade z nastalo situacijo, zato sta se tudi dekličina starša lažje spoznala in soočila z diganozo, saj sta podporo imela drug v 

drugem.  
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Tabela 11: 

 mama oče 

Vprašanje 10 

Kaj vam je bilo najtežje pri tem, da je vaša 

hčerka edina s to diagnozo v Sloveniji? Zakaj? 

»Strah pred neznanim, kako bo potekala bolezen, predvsem kako potekajo pridružene bolezni, 

še posebno epilepsija. Takratna nevrologinja nama je povedala, da je od vseh epilepsij, kar jih 

poznamo, ne glede na izvor (dedne, bolezenske, po poškodbah, ...), približno 70 % takšnih, ki 

so popolnoma odzivne na zdravila, 15 % je takšnih, kjer so potrebne različne kombinacije zdravil 

in menjavanje le-teh, 15 % pa je žal takšnih, ki so na zdravljenje povsem neodzivne. Žal smo v 

zadnjih odstotkih.« 

INTERPRETACIJA 

Družina s prizadetim otrokom se poleg priložnostih problemov, ki se pojavljajo ob razvojnih krizah in osebnostnih težavah odraščajočih otrok, 

sooča še s stalno skrbjo zaradi otrokove prizadetosti. Pojavljajo se različni strahovi v odnosu do okolice in do drugih otrok ter skrb, kako bo otrok 

odraščal in odrasel. Porajajo se strahovi glede nadaljnega življenja z drugačnim otrokom, glede nege, pomoči in dejavnosti, k i jih bo zahteval 

prizadeti otrok (Trtnik, 2007). Pri obeh starših deklice so se pojavljali strahovi, povezani z nadaljnim življenjem, predvsem s potekom pridruženih 

bolezni. 
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Tabela 12: 

 mama oče 

Vprašanje 11 

Kdo bi vam po vašem mnenju lahko pomagal 

pri spoznavanju z diagnozo Pallister Killian 

sindrom? Zakaj? Kako? 

»Verjetno klinična genetičarka, ki je takrat tudi edina sploh karkoli vedela o sindromu. Nekako 

sva se znašla sama, kar sicer ni bil problem, saj ima mama precej dobro raziskovalno žilico in 

se dobro znajde. Vendar kljub vsemu pogrešava institucijo, ki bi prevzela del bremena staršev, 

ki se soočajo z redkimi diagnozami svojih otrok. Nekoga, ki jim olajša delo ter jim pomaga pri 

pravicah, ki jim ob tem pripadajo, pri naslovih, kamor se lahko obrnejo na pomoč in podobno. 

Na primer, povsem sama sva morala raziskati, da nekomu izmed naju pripada delno plačilo za 

izgubljen dohodek in da lahko, ali povsem zapustim trg dela in ostanem doma ali delam polovični 

delovni čas. Nihče nama prav tako ni povedal, da nama ob takšni diagnozi pripada dodatek za 

nego otroka. Kar nekaj je še podobnih olajšav, za katere starši izvemo od drugih stašrev in ne 

od ljudi v zdravstvenih ali socialnih ustanovah, kot bi bilo verjetno najlažje.« 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 12 

Kdo bi vam po vašem mnenju lahko pomagal 

pri spoznavanju z diagnozo Pallister Killian 

sindrom? Zakaj? Kako? 

»Verjetno bi dodatne informacije poleg staršev 

lahko podal zdravnik specialist za genetske 

bolezni, a predvsem s področja telesnih 

značilnosti, stanj, pričakovanega 

funkcioniranja, ... več informacij bi lahko 

vsebovalo strokovno mnenje.« 

»Verjetno starši, ki imajo otroka s tem 

sindromom, ker imajo več izkušenj ter svojo 

spletno stran in spletni forum (ZDA).« 

INTERPRETACIJA 

Starši so velikokrat prepuščeni sami sebi, da obvladajo situacijo in se borijo za dostop do storitev (Carlsoon idr., 2016 v Crane idr., 2018). Tudi 

starša izpostavljata, da sta bila v večji meri prepuščena sama sebi in da sta sama poiskala različne informacije o tem, kaj jima pripada zaradi 

dekličinih primanjkljajev. Smiselno se jima zdi, da bi dobila podporo zdravstvenih delavcev, s čimer se strinja tudi učiteljica. Ta izpostavlja tudi, 

da bi več informacij lahko vsebovalo tudi strokovno mnenje. V njem namreč ni nobenih informacij o dekličini diagnozi ali posebnostih, ki so 

značilne za posameznike s tako diagnozo.  

 



 41 

Tabela 13: 

 mama oče 

Vprašanje 12 

Kaj ste najbolj pogrešali v času spoznavanja z 

diagnozo Pallister Killian sindrom? Zakaj? 

»Celostno obravnavo. Do neke meje je to 

prevzela razvojna ambulanta, ampak je bila hči 

na neki točki »prestara« za tja. Tako tja nismo 

bili več napoteni. To delo je nekako prevzela 

nevrologinja in ona je izdajala napotnice za k 

drugim specialistom ter deklico napotila na 

razne terapije ali jih vsaj predlagala.  

Sicer je bil vsak specialist osredotočen le na 

svoje področje, kar je še danes tako. Resnično 

bi si želela neke celostne obravnave, nekoga, 

ki bi bdel nad vsem, kot to počnem jaz. Sedaj 

je v večji meri, vsaj kar se vedenjskih težav 

tiče, to prevzela pedopsihiatrinja.« 

»Pomanjkanje informacij o samem sindromu in 

poteku pridruženih bolezni.« 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 13 

Kaj ste najbolj pogrešali v času spoznavanja z 

diagnozo Pallister Killian sindrom? Zakaj? 

»Več informacij glede duševnega razvoja, 

funkcioniranja, ... Pri deklici sem opazila 

izrazite znake, značilne za motnje avtističnega 

spektra, ter starše napotila na diagnostiko – 

diagnoza je bila potrjena.« 

»Ker sem športni pedagog, sem vsekakor 

pogrešala več informacij o motoričnih 

sposobnostih  teh otrok, da bi lahko potem na 

podlagi informacij določila cilje, ki bi bili 

sprejemljivi in dosegljivi za deklico.« 

INTERPRETACIJA 

Mama je pogrešala predvsem celostno obravnavo, pravi, da ni bilo nikogar, ki bi skrbel, da bi deklica dobila vse potrebne preglede in obravnave; 

to skrb je prevzela ona. Od leta 2017 v Sloveniji velja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Ta ureja 

celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju, ki obsega obravnave otroka in 

njegove družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna 
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vključenost družine in otroka (Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami – ZOPOPP, 2017). Nekaj podobnega 

starši pogrešajo tudi kasneje, ko otroci niso več v predšolskem obdobju. Želeli bi si celostne obravnave, saj bi tako otrok lažje napredoval na 

vseh področjih, starši pa bi pridobili odgovore na njihova vprašanja in občutek, da nekdo skrbi zanje, tudi v smislu psihološke podpore.  

Oče in učiteljici so najbolj pogrešali več infomacij o samem PKS, poteku pridruženih bolezni, o duševnem razvoju deklice, fukcioniranju nasploh 

ter podatke o motoričnih sposobnostih. Za učiteljici so te informacije pomembne, da lahko pripravijo dosegljive cilje za deklico.  
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Tabela 14: 

 mama Oče 

Vprašanje 13 

Ste bili zaradi redke diagnoze pod stresom in 

kako ste to občutili? 

»Zaradi samega dejstva, da je diagnoza izredno redka, nisva občutila večjega stresa. Največji 

stres v bistvu povzroča strah pred neznanim. V hudi stiski sva se znašla zaradi samih napadov 

epilepsije, saj je bilo to nekaj povsem neznanega, novega, strašnega. Če je mama bolj 

raziskovalne narave in je v poznavanje diagnoze vložila ogromno truda, se je na tem področju 

bolj izkazal oče. Oče je bil tisti, ki je vsakič gledal na uro, koliko časa traja epileptični napad, 

medtem ko mama tega ni zmogla, saj jo je strah paraliziral. Po več kot desetih letih sta se oba 

naučila ogromno o samih napadih in vse veliko lažje kontrolirata.« 

 Razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 14 

Ste bili zaradi redke bolezni pod stresom in 

kako ste to občutili? 

»Zaradi tega nisem bila v stresu, saj je vedno 

potrebno spoznati otroka kot posameznika, 

edinstvenega, ... ne glede na to, ali je diagnoza 

pogosta ali redka.« 

»Nisem bila pod stresom.« 

INTERPRETACIJA 

Starša pravita, da posebnega stresa zaradi redkosti diagnoze nista občutila, največji stres je bil strah pred neznanim. Strah pred neznanim je 

eden izmed odzivov staršev na sporočeno diagnozo otroka (Huang idr., 2010 v Duma idr., 2021).  

Učiteljici zaradi diagnoze redke bolezni nista bili v stresu. Sklepamo lahko, da je razlog za to tudi v tem, da so jima bile podane informacije o 

dekličini diagnozi, tako spleta kot s strani staršev, ki sta bila z diagnozo že dobro seznanjena in sta znala opisati dekličine posebnosti. Verjetno 

bi bilo delo z deklico bolj stresno, če tudi starši ne bi poznali značilnosti dekličine diagnoze in bi tako učiteljici imeli večjo vlogo pri ugotavljanju 

znakov in simptomov bolezni. 
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Tabela 15: 

 mama Oče 

Vprašanje 14 

Kako bi danes ocenili svoje poznavanje 

Pallister Killian sindroma? Zakaj tako? 

»Upala bi si trditi, da karakteristike sindroma 

poznam bolje od marsikaterega zdravnika. 

Dejansko je bila genetičarka edina od 

zdravnikov, ki je sindrom poznala. Vsi ostali 

zdravniki so zanj slišali prvič. Dogajalo se je, 

da so o tem brali na spletni strani, katero sem 

ustanovila z namenom izobraževanja, 

ozaveščanja in informiranja. Napisala sem 

nekaj člankov za revije, odgovarjala na 

intervjuje o sindromu, vse za to, da bi enkrat 

prišli na pregled, kjer bi zdravnik poznal PKS, 

kar se je potem dejansko tudi zgodilo.« 

»Če povem po resnici, sindrom poznam precej 

slabše od žene, a še vedno dosti bolje od 

večine. Na nek način se mi s tem ni bilo 

potrebno ukvarjati, saj je to prevzela žena.« 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 15 

Kako bi danes ocenili svoje poznavanje 

Pallister Killian sindroma? Zakaj tako? 

»Težko rečem, da je moje poznavanje 

sindroma zelo dobro, poznam pa to deklico, saj 

jo spremljam že devet let, od tega sem bila štiri 

leta njena razredničarka.« 

»Vsekakor sem seznanjena z njim in seveda z 

značilnostmi otrok s tem sindromom, je pa res, 

da deklica velikokrat preseneča in da je tudi 

njena motorika, glede na opisano o tem 

sindromu, nad povprečjem.« 

INTERPRETACIJA 

Oba starša pravita, da dobro poznata PKS, mama bolje kot oče.  

Obe učiteljici sta seznanjeni s posebnostmi PKS, predvsem pa s posebnostmi te deklice. Glede na to, da je PKS redka genetska bolezen, je 

njuno poznavanje PKS boljše od poznavanja večine posameznikov, če izvzamemo zaposlene na šoli, ki jo obiskuje deklica.  
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Tabela 16: 

 mama Oče 

Vprašanje 15 

Kaj od tega, kar ste našli o Pallister Killian 

sindromu v literaturi, na spletu ... ste opazili pri 

deklici? 

»Razvojni zaostanek, motorični niti ni tako izrazit kot duševni. Deklica je shodila pri slabih dveh 

letih, kar je relativno kmalu glede na diagnozo. Hipotonost, slab razvoj govora, displastični znaki 

(širok nosni koren, nižje ležeča ušesa, tanke ustnice, pigmentne lise po telesu, pomanjkanje las 

na predelu nad ušesi). Epilepsija, neodzivna na zdravljenje. Najbolj naju je prizadelo, ko sva 

prebrala, da se izredno slabo razvije govor, ki je bil že tako skop. Kasneje, ko se je pojavil še 

avtizem, je iz cca. 140 besed prešla na praktično nič. Danes zelo redko reče še in pila.« 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 16 

Kaj od tega, kar ste našli na spletu, v literaturi, 

... o Pallister Killian sindromu, ste opazili pri 

deklici? 

»Predvsem zunanji izgled, motnja v duševnem 

razvoju, epilepsija, slabovidnost, ...« 

»Motnje v duševnem razvoju, konfiguracija 

obraza, epileptični napadi, slaba motorika.« 

INTERPRETACIJA 

Starša sta pri deklici opazila razvojni zaostanek, hipotonijo, slabši oz. odsoten govor in različne vizualne posebnosti, značilne za PKS. 

Izpostavljata tudi epilepsijo, ki je prisotna pri približno polovici oseb z diagnozo PKS (Giordano idr., 2012), tudi pri dekl ici. Obe učiteljici sta opazili 

posebnosti v dekličinem zunanjem izgledu. Le-te se pojavljajo pri večini oseb s PKS, običajno so najbolj izrazite netipične poteze obraza. Pri 

deklici je prisotna težja motnja v duševnem razvoju; pri večini oseb s PKS se pojavljajo intelektualni primanjkljaji, ki se lahko opredelijo kot učne 

težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali motnje v duševnem razvoju – vse od lažje do težke. 
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Tabela 17: 

 mama Oče 

Vprašanje 16 

Ali vam je poznavanje Pallister Killian 

sindroma pomagalo pri vsakodnevnih 

dejavnostih z deklico? Kako? 

»Zdi se mi, da je najtežje pri celotnem dejstvu, da se ti rodi drugačen otrok, to, da ne veš točno, 

kakšna je diagnoza in predvsem, kakšna je prognoza. Ko sva enkrat dobila odgvore na to, sva 

lažje zadihala, si rekla to je to in štartala od tam. Strokovnjakom, ki hčeri nudijo strokovno pomoč 

in/ali terapije, sama diagnoza ni pomembna. Osredotočajo se na njen zaostanek in na njene 

primanjkljaje. Kot staršu pa je sam odgovor na to, kaj točno je narobe z otrokom, bistvenega 

pomena. Na nek način sva se regenerirala s tem, ko sva dobila odgovore in si začela »lizati 

rane«.  

Je pa diagnoza za sabo potegnila cel kup novih preiskav, ki jih sicer ne bi opravili. Zaradi 

karakteristik same diagnoze, smo bili napoteni na preglede sluha, vida, redne preglede srca 

zaradi možnosti pojava kardiomiopatije itd.« 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 18 

Ali vam je poznavanje Pallister Killian 

sindroma pomagalo pri delu z deklico? Kako? 

»Pridobljene informacije so predvsem s 

področja somatike, zdravstvenega stanja, ki ga 

je vsekakor potrebno upoštevati, a za vzgojno-

izobraževalni proces so bistvene tudi 

intelektivne sposobnosti, adaptivne 

sposobnosti, zmožnosti komunikacije, ... to 

sem odkrila ob neposrednem delu z deklico.« 

»Da. Ko prebereš, da imajo ti otroci mišično 

hipotonijo in psihomotorično zaostalost kot 

športni pedagog veš, kako načrtovati delo oz. 

oblike dela, da izboljšaš dekličine motorične 

sposobnosti in spretnosti.« 

INTERPRETACIJA 

Mama deklice opiše, da ima občutek, da je staršem diagnoza bistveno bolj pomembna kot strokovnim delavcem, ki so v stiku z otrokom. Tudi 

za strokovne delavce je pomembna otrokova diagnoza, da vedo, kaj lahko pričakujejo, vendar otroka ne obravnavjo na podlagi diagnoze, ampak 

na podlagi ocene otrokovega funkcioniranja, ki jo pridobijo s pomočjo opazovanja. Dolžnost strokovnih delavcev je, da staršem predstavijo svoja 

opažanja pri otroku, v kolikor si ti to želijo. Pomembno je, da so opozorjeni na morebitne zdravstvene posebnosti, npr. epilepsija, ki lahko povsem 
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spremenijo potek obravnave. S postavitvijo diagnoze se za starše končajo dvomi, starši imajo možnost, da dobijo odgovore na vprašanja, ki se 

jim pojavljajo (David, 2015).  

 

Tabela 18: 

 mama Oče 

Vprašanje 17 

Kako ste drugim sporočili dekličino diagnozo? 

Vas je bilo pri tem česa strah? Če ja, česa? 

»V bistvu se ne spomnim točno, kako sva 

diagnozo podala naprej, tudi večjih strahov pri 

tem ni bilo. Trajalo je nekaj časa, vsaj pri meni, 

da sem se z diagnozo sprijaznila, vendar je bila 

hči kljub vsem zaostankom tako zelo ljubljena, 

da to v bistvu ni ničesar spremenilo, kvečjemu 

je bilo z danimi odgovori lažje iti naprej.« 

»Nisem imel nobenih zadržkov pri tem, ali in 

kako diagnozo sporočiti drugim. Najbolj važno 

je bilo, da sva midva deklico sprejela točno 

takšno, kot je, in da sva jo zmogla videti mimo 

njene diagnoze, kot prisrčno, nasmejano 

deklico.«  

INTERPRETACIJA 

Sporočanje diagnoze ostalim je običajno pomemben korak na poti sprejemanja diagnoze otroka. Sporočanje novice sorodnikom je težje, če je 

diagnoza postavljena že v porodnišnici, takoj po rojstvu otroka, zato se starši večkrat odločijo, da bodo novico o »drugačnem« otroku sporočili 

kasneje ali pa to nalogo predajo komu od sorodnikov, da novico posreduje ostalim sorodnikom in prijateljem (Dodič, 2016). Starša sta bila z 

diagnozo deklice seznanjena kasneje, ko je bila deklica stara tri leta, zato je bilo sporočanje lažje, saj so jo, tako sorodniki in prijatelji, že poznali, 

in je bil to zgolj še en podatek o deklici, ki pa jo ni spremenil, še vedno je bila takšna, kot so jo poznali. S tem, ko starši lahko zaupajo drugim, 

občutijo olajšanje, saj omogočijo tudi bližnjim, da sprejmejo drugačnega otroka v svoje življenje (Cunningham, 2016 v Slokar, 2020).  
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Tabela 19: 

 mama Oče 

Vprašanje 18 

Na kaj pomislite, če vam rečem »spoznavanje 

z redko diagnozo/boleznijo«? 

»Na ure in ure raziskovanj preko spleta. Na pogovore z zdravniki in specialisti, iskanje 

odgovorov pri ostalih starših, ki imajo otroke s temi boleznimi, saj nemalokrat prav tako dobimo 

največ odgovorov.« 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 2 

Na kaj pomislite, če vam rečem »spoznavanje 

z redko diagnozo/boleznijo«? 

»Strokovni izziv.« »Pomislim na to, da mi bo ob dolgoletnih 

delovnih izkušnjah diagnoza poznana, po drugi 

strani pa se lahko zgodi, da mi je nepoznana, 

saj na svetu obstaja ogromno redkih bolezni, 

za katere velikokrat slišimo prvič.« 

INTERPRETACIJA 

Oba starša pomislita na to, da redka diagnoza ali bolezen pomeni ogromno vprašanj, na katere ne bo vedno enostavno dobiti odgovorov, saj ni 

nujno, da bodo strokovnjaki, ki bodo sporočili diagnozo, poznali odgovore. Veliko informacij bodo starši, ki se spoznavajo z redko 

diagnozo/boleznijo, morali pridobiti sami, s pomočjo spleta ali ostalih staršev, ki so v podobni situaciji. Pomembno je, da so starši pripravljeni 

iskati odgovore tudi izven meja države, v kateri živijo, saj ni nujno, da bodo tam lahko našli vse infomacije. 

Starši ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami iščejo informacije in se želijo povezati s starši otrok s podobnimi primanjkljaji, z informacijami o 

tej temi, dobijo občutek kontrole in bolje razumejo svojega otroka ter njegove posebne potrebe (Dodič, 2016).  

Učiteljici ob besedni zvezi spoznavanje z redko diagnozo/boleznijo pomislita na strokovni izziv in na to, da jima bo diagnoza, glede na dolgoletne 

izkušnje, poznana, a temu ni nujno tako. NORD (2021) namreč poroča o več kot 1200 redkih boleznih.  
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Tabela 20: 

 mama Oče 

Vprašanje 19 

Na kaj ste bili pozorni, ko ste se odločali za 

dekličin vpis v vrtec in kako ste sprejeli 

odločitev glede nadaljnjega izobraževanja? 

Prosim, da to na kratko opišete.  

»Ko sva jo vpisovala v vrtec, v Trbovljah ni bilo na voljo razvojnega oddelka, niti takrat še ni 

imela diagnoze. Bili so sicer že opazni razvojni zaostanki, tako da je bila v postopku pridobivanja 

odločbe o dodatni strokovni pomoči. Pripadali sta ji dve uri DSP s specialno pedagoginjo in ena 

ura logopedske pomoči tedensko. Ker logopeda ni bilo na voljo, je eno uro dodatne strokovne 

pomoči prevzela svetovalna delavka v vrtcu, logopeda pa smo obiskovali dvakrat mesečno 

samoplačniško. Deklica je bila tri leta v rednem oddelku vrtca, tretje leto je bila v skupini mlajših 

otrok. Zadnje vrtčevsko leto je bila v razvojnem oddelku vrtca, vendar nisva bila zadovoljna, saj 

je oddelek vodila dipl. vzgojiteljica in ne specialna pedagoginja. Hkrati ji ni več pripadala dodatna 

strokovna pomoč, ker je bil oddelek pač razvojni. Zato se tudi nisva odločila za odlok všolanja, 

ampak sva jo pri šestih letih vpisala v poseben program vzgoje in izobraževanja.« 

INTERPRETACIJA 

Deklica je bila sprva vključena v redni oddelek vrtca. Z odločbo o usmeritvi je dobila tri ure dodatne strokovne pomoči tedensko, dve uri 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in eno uro logopeda. Vrtec slednjega ni mogel zagotoviti, zato je to uro dodatne strokovne pomoči 

izvajala svetovalna delavka vrtca. Zadnje vrtčevsko leto je obiskovala razvojni oddelek, vendar starša nista bila zadovoljna, ker v oddelku ni bila 

prisotne specialne pedagoginje, temveč vzgojiteljica. Odločila sta se, da jo s šestimi leti vpišeta v posebni program vzgoje in izobraževanja.  

Vključitev otroka v ustrezno ustanovo omogoča tako otroku kot staršem nove možnosti (Trtnik, 2007). Vključitev otroka v ustrezen vzgojno-

izobraževalni program mu omogoči pomoč, ki jo potrebuje, nudi pa lahko tudi dodatne obravnave, ki jih potrebuje, npr. delovno  terapijo, 

logopedske obravnave ipd. Ko imajo starši več infomacij o otroku in njegovih primanjkljajih, postajajo bolj samozavestni, imajo občutek, da 

obvladujejo položaj in lažje sprejemajo odločitve o prihodnosti otroka ter celotne družine (Trtnik, 2007).  
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Tabela 21:  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 3 

Kdaj ste spoznali otroka z redko boleznijo? 

Kakšni so bili vaši prvi vtisi? 

»Ob všolanju deklice v posebni program. Prvi 

vtisi so povezani s spoznavanjem deklice, 

opazovanjem funkcioniranja, ... kot pri vsakem 

novem učencu.« 

»Prvič že ko sem obiskovala osnovno šolo – to 

je bila deklica z Downovim sindromom. Deklico 

s PKS sem spoznala, ko je prišla s starši na 

ogled naše šole, preden se je všolala. Moj prvi 

vtis je bil, da je ljubka deklica z lepimi, 

skodranimi lasmi.« 

INTERPRETACIJA 

Obe učiteljici sta deklico s PKS spoznali ob všolanju oz. ko je s starši prišla na ogled šole, ki jo obiskuje. Učiteljica razredničarka se spomni prvih 

vtisov, povezanih s spoznavanjem deklice in njenim funkiconiranjem, prvi vtisi učiteljice GŠV pa so povezani z vizualnimi lastnostmi deklice.  
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Tabela 22: 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 17 

Ste za Pallister Killian sindrom slišali, preden 

ste spoznali deklico? 

»Ne.« »Ne.« 

INTERPRETACIJA 

Nobena izmed učiteljic za Pallister Killian sindrom ni slišala, dokler ni spoznala deklice.  

 

Tabela 23:  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 6 

Kdaj ste se prvič srečali z diagnozo Pallister 

Killian sindrom? Se vam zdi, da ste ob 

seznanjanju z diagnozo Pallister Killian 

sindrom imeli zadostno podporo? Kje ste jo 

dobili? 

»Z diagnozo sem se seznanila pred oz. ob 

vstopu učenke v šolo. Imela sem relativno 

dovolj podpore.«  

»S to diagnozo sem se prvič srečala ob 

všolanju deklice, prej nisem bila seznanjena s 

to diagnozo. Kakšne podpore ravno ne, le 

kratko razlago sodelavk.« 

INTERPRETACIJA 

Obe učiteljici sta se z diagnozo PKS srečali ob vstopu učenke v šolo. Razredničarka pravi, da je imela relativno dovolj podpore, učiteljica GŠV 

pa pravi, da posebne podpore ni dobila, le razlago sodelavk. V procesu spoznavanja in soočanja z diagnozo otroka se večkrat pozabi na podporo, 

ki jo potrebujejo starši. Še večkrat se spregleda podporo, ki jo potrebujejo strokovni delavci, ki so v stiku z otrokom, saj kljub strokovni 

usposobljenosti za delo, ni nujno, da bodo poznali vse posebnosti otroka, sploh v primerih, ko gre za redke bolezni.  
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Tabela 24: 

 

Tabela 25:  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 5 

Kakšna vprašanja so se vam porajala ob 

prvem srečanju s starši otroka z redko 

boleznijo ali z otrokom samim? Kje ste iskali 

odgovore na vprašanja? 

»Porajala so se mi vprašanja predvsem glede 

zdravstvenih posebnosti in funkcioniranja 

deklice glede na le-te – na večino vprašanj je 

odgovorila mama oz. sem informacije iskala 

tudi po spletu.« 

»Kako deklica funkcionira, kakšne so 

značilnosti otroka s to diagnozo, ali ima kakšne 

zdravstvene težave. Odgovore na vprašanja 

sem iskala predvsem na spletu.« 

INTERPRETACIJA 

Obe učiteljici je zanimalo predvsem to, kako deklica funkcionira, saj je od tega odvisno, kako bo potekalo šolsko delo, kakšne prilagoditve pri 

delu bo potrebovala ipd. Prav tako je obe učiteljici zanimalo, ali ima deklica kakšne zdravstvene težave, saj tudi te vplivajo na potek in dinamiko 

dela v oddelku. Pomembno je namreč poznati zdravstvene posebnosti, ki so zelo izrazite, oziroma zaradi njih otrok npr. ves čas potrebuje 

spremstvo odrasle osebe. Prav tako si učitelji želijo vedeti, ali kakšen izmed dražljajev, ki je lahko prisoten v okolici, poslabša zdravstveno stanje 

otroka, npr. hipersenzibilnost na vizualne dražljaje, ki lahko povzroči epileptični napad, saj to posledično pomeni, da se učitelj pri pouku izogiba 

večim vizualnim dražljajem hkrati.  

 

  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 4 

Ali ste že na prvem srečanju z deklico izvedeli 

za njeno diagnozo? Kdo vam jo je sporočil? 

»Z diagnozo so starši seznanili vodstvo šole že 

pred vstopom v šolo.« 

»Da, sporočil mi jo je strokovni tim šole.« 

INTERPRETACIJA 

Obe učiteljici sta bili o diagnozi obveščeni s strani šole, saj sta starša vodstvo seznanila z diagnozo deklice že pred všolanjem.  
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Tabela 26: 

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 7 

Kje in na kakšen način ste iskali informacije o 

Pallister Killian sindromu? 

»Veliko informacij so posredovali starši, sicer 

pa sem jih pridobila tudi prek spleta.«  

»Na spletu.« 

INTERPRETACIJA 

Ker gre za redko bolezen, sta učiteljici največ informacij dobili s strani stašrev in s pomočjo spleta, kjer je v angleščini dostopna literatura o PKS.  

 

Tabela 27:  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 9 

Se vam zdi, da ste lahko pridobili dovolj 

informacij o Pallister Killian sindromu? Zakaj? 

»Informacij ni bilo na voljo prav veliko, 

predvsem splošne (na spletu), bolj specifične 

informacije so podali starši, saj gre za 

pomembne informacije npr. o zdravstvenem 

stanju (epi napadi in ukrepanje, vpliv zdravil, 

vedenjske značilnosti).« 

»Nikoli ne dobiš dovolj informacij, saj je vsak 

otrok, tudi če ima isto diagnozo, individuum.« 

INTERPRETACIJA 

Ena izmed učliteljic je mnenja, da nikoli ne dobiš dovolj informacij o otroku, saj je vsak otrok svojevrsten. Kar nekaj informacij o otroku lahko 

učitelj dobi s pomočjo opazovanja otrokovega vedenja, pomembno pa je, da učitelj pred pričetkom poučevanja otroka s posebnimi potrebami 

pridobi informacije o zdravstvenem stranju otroka in o morebitnih posebnostih, npr. če je pri otroku prisotna epilepsija.  
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Tabela 28: 

 

Tabela 29:  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 11 

Ali vas je bilo strah dela z deklico? Zakaj? 

Kakšni so bili vaši občutki? 

»Dela z deklico me zaradi diagnoze ni bilo 

strah.« 

»Ni me bilo strah, delo z njo mi je bolj 

predstavljalo izziv.« 

INTERPRETACIJA 

Učiteljici se zaradi dekličine diagnoze nista ustrašili dela z njo, temveč jima je to bolj predstavljalo izziv.  

 

  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 8 

Kje ste našli največ informacij o diagnozi? »Preko staršev.« »Tudi na spletu.«  

INTERPRETACIJA 

Obe učiteljici sta največ informacij pridobili od staršev. Starši imajo vedno več informacij o otroku in njegovih pravicah, starši so tisti, ki iščejo 

informacije o tem, kaj je z otrokom narobe, kakšna bo njegova diagnoza in kaj pomenijo otrokovi problemi za nadaljnje življenje celotne družine 

(Trtnik, 2007).  
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Tabela 30:  

 razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 10 

Kaj je po vašem mnenju ključen dejavnik pri 

spoznavanju z diagnozo redke bolezni? 

»Pri redkih bolezni še vedno največ 

pomembnih informacij podajo starši, vsaj na 

začetku, nato pa spoznavaš otroka glede na 

funkcioniranje, zmožnosti, ...« 

»Diagnoza naj bi bila postavljena čim prej po 

rojstvu, ko se spoznavaš z diagnozo pa je 

velikega pomena to, da dobiš čim več infomacij 

s strani staršev. In da so te informacije takšne, 

da opisujejo povsem realno stanje otroka, brez 

olepšav in brez zavajanja, da otrok zmore 

stvari, ki jih dejansko ne.« 

INTERPRETACIJA 

Učiteljica razredničarka izpostavlja, da so pri spoznavanju z redko boleznijo ključne informacije, ki jih učitelji prejmejo od staršev. Druga učiteljica 

pa je mnenja, da je pomembno, da je diagnoza postavljena prej, saj to omogoča možnost, da si starši pridobijo čim več infomac ij, ki jih lahko 

posredujejo učiteljem.  
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Tabela 31: 

 Mama oče 

Vprašanje 20 

Kaj bi želeli sporočiti drugim, ki se spoznavajo 

z diagnozo Pallister Killian sindrom ali kakšno 

drugo redko diagnozo/boleznijo? 

»Glede same diagnoze PKS je danes na voljo 

že kar nekaj člankov, tudi v slovenščini. Sama 

sem kmalu po tem, ko smo izvedeli za PKS, 

naredila slovensko spletno stran, ki pa danes 

žal ne obstaja več, zaradi težav s strežnikom. 

Rada bi jo sicer spet obudila: z informacijami o 

sindromu, o pridruženih motnjah in 

zdravstvenih stanjih ter podporo staršem, ki se 

znajdejo na tej poti. Želela bi jih predvsem 

opomniti na to, da sama diagnoza ali slaba 

prognoza še ne pomenita nujnega poteka 

bolezni. Veliko je odvisno od vsakega otroka 

posebej. Diagnoza ni nujno obsodba. Naj si 

vzamejo čas za spoznavanje otroka in 

njegovih potreb, naj mu nudijo vso potrebno 

pomoč in podporo, a naj ne vidijo le diagnoze. 

Naj se skušajo osredotočiti na samega otroka, 

na pozitivne strani, na upanja, a naj poskušajo 

ostati realni. In predvsem, naj si poiščejo 

pomoč, če jo potrebujejo, tudi psihološko, če je 

to potrebno.« 

 

 Razredničarka učiteljica GŠV 

Vprašanje 19 

Kaj bi želeli sporočiti drugim, ki se spoznavajo 

z diagnozo Pallister Killian sindrom ali kakšno 

drugo redko boleznijo? 

»Dandanes ni težko priti do osnovnih 

informacij, četudi gre za redko bolezen – jih pa 

na voljo ni veliko; vsekakor je pomembno 

»Naj pridobijo čim več informacij – tako iz 

spleta, forumov, od staršev, vzgojiteljev, 

učiteljev in naj bodo ozaveščeni, da se otrok, 
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sodelovanje s starši in pretok informacij (tudi o 

mnenjih, izvidih ostalih strokovnjakov, ki otroka 

obravnavajo). Navkljub temu pa je vedno v 

ospredju otrok kot posameznik s svojo 

osebnostjo, značajem, odzivanjem na okolico, 

značilnostmi, zmožnostmi, posebnostmi, 

dnevnim ritmom, ... kajti v marsikaterem 

primeru redke bolezni (ravno zaradi svoje 

redkosti) sploh niso diagnosticirane 

(poznavanje diagnoze je seveda lahko v 

pomoč pri oblikovanju pričakovanj, 

prilagoditvah okolja, procesov, pripravi in 

izvajanju individualiziranega programa ...).« 

ki ima določeno diagnozo, lahko bistveno 

razlikuje od drugega otroka s to isto diagnozo. 

In da lahko specialno izobraževanje, delovna 

terapija, fizioterapija in hipoterapija nudijo 

dobro funkcionalno prognozo in izboljšanje 

kakovosti življenja teh otrok.« 

INTERPRETACIJA 

Mama deklice želi starše, ki se znajdejo v podobni situaciji (ko izvejo, da ima njihov otrok potrjeno diagnozo PKS ali diagnozo kakšne druge 

redke bolezni), spomniti, da sama diagnoza ali slaba prognoza še ne pomenita nujnega poteka bolezni, saj je veliko odvisno od otroka samega. 

Starši naj si vzamejo čas za spoznavanje otroka, njegovih potreb, osredotočijo naj se na nudenje vse pomoči in podpore, ki jo otrok potrebuje, 

na otroka samega, da ga vidijo takšnega, kot je. Na otroka naj gledajo s pozitivne strani, a naj pri tem ostanejo realni. V kolikor se jim zazdi, da 

potrebujejo pomoč, naj si jo poiščejo.  

Starši otrok s kronično boleznijo potrebujejo psihološko podporo – ta jim bo pomagala pri uravnavanju stresa, depresije in anksioznosti, ki se 

najpogosteje pojavljajo v povezavi s stanjem otroka. Pomembno je, da starši najdejo strategije, s pomočjo katerih se bodo lahko poskušali 

uspešno spopadati s stisko (Kolemen idr., 2021).  

Učiteljici sta mnenja, da je pomembno, da starši pridobijo čim več informacij o otrokovi diagnozi, vendar jih je potrebno ozaveščati, da se otroci 

med seboj razlikujejo, tudi če imajo enako diagnozo. Pomembno je, da v ospredje postavljajo otroka, posameznika, točno takšnega, kot je. 

Starše spodbujata, naj bodo pri iskanju informacij na spletu in pri pridobivanju izkušenj drugih staršev v podobnih situacijah kritični.  

Starši lahko mnogo informacij o otrokovi diagnozi in stanju najdejo na spletu, pomembno je, da so pri tem kritični do vsebine in previdni pri tem, 

na katerih straneh iščejo podatke. Izbirajo naj strani društev in organizacij, ki jih lahko preverijo in kjer so navedeni preverljivi viri, iz katerih so 

izpisani objavljeni podatki. Ob iskanju informacij pri drugih starših, ki so v podobni situaciji, pa naj se zavedajo, da je to njihova osebna izkušnja, 

ki se lahko razlikuje od te, ki jo imajo oz. jo bodo imeli sami.  
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V. SKLEP 

V sklopu našega magistrskega dela smo želeli ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki 

so vplivali na spoznavanje staršev in strokovnih delavcev z diagnozo Pallister Kllian 

sindrom. Znotraj raziskave smo se osredotočili na starša edine deklice v Sloveniji z 

diagnozo PKS in njeni prvi učiteljici v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 

Vsak izmed njih je izpolnil anketni vprašalnik, nekatere svoje odgovore pa so poglobili 

s pomočjo intervjuja.  

Starša sta za dekličino diagnozo izvedela, ko je bila stara tri leta in nekaj mesecev. 

Oba sta pri deklici že pred tem opažala razvojni zaostanek, od približno šestih mesecev 

dalje, nista pa sumila, da bi lahko šlo za redko genetsko bolezen. Učiteljici sta za 

diagnozo izvedeli pred všolanjem deklice v posebni program vzgoje in izobraževanja.  

Mama je za diagnozo izvedela po telefonu, od klinične genetičarke, ki ji je sporočila, 

da so genetske preiskave nekaj pokazale. Mamo so zanimale bolj natančne 

informacije in zapisala si je, da sumijo na Pallister Killian sindrom. Očetu je novico o 

rezultatu genetskih preiskav sporočila mama. Starša sta skupaj preverila slike otrok s 

PKS na spletu, in kot pravita, sta takoj vedela, da je diagnoza ustrezna. O diagnozi ju 

je čez nekaj dni v živo, na pregledu, seznanila klinična genetičarka.  

Staršema so se pojavljala vprašanja, povezana predvsem z dekličino prihodnostjo in s 

potekom bolezni, ki so lahko pridružene sindromu. Ob potrditvi dekličine diagnoze sta 

bila postavljena na realna tla, saj sta pred tem še nekako verjela, da razvojni zaostanek 

deklice ni tako velik, kot je sprva izgledalo.   

Učiteljicama so se ob prvem srečanju z deklico, starši in dekličino diagnozo pojavljala 

vprašanja, povezana z dekličinim funkcioniranjem in njenim zdravstvenim stanjem, 

morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi in zdravstvenimi težavami.  

Starši in učitelji so največ odgovorov na svoja vprašanja našli na svetovnem spletu, 

skoraj vsi odgovori so bili v angleškem jeziku, saj takrat ni bilo dostopnega gradiva v 

slovenščini – še danes je v slovenščini dostopnih zelo malo informacij. Starša sta nekaj 

odgovorov na vprašanja dobila tudi od klinične genetičarke, vendar so bili ti odgovori 

skopi, nekaj pa od nevrologinje, ki jima je pojasnila predvsem vidik epilepsije. Učiteljici 

sta se po odgovore na njuna vprašanja lahko obrnili tudi na starša, ki sta deklico dobro 

poznala ter sta bila seznanjena tudi z značilnostmi sindroma.  

Starša sta pomoč in podporo pri spoznavanju z diagnozo iskala predvsem drug v 

drugem, bila sta prepuščena sama sebi. Nekaj pomoči sta na začetku, ob seznanitvi z 

dekličino diagnozo, dobila s strani klinične genetičarke, vendar so bile to bolj usmeritve, 

kje iskati informacije o PKS, saj jih tudi sama ni imela veliko. Starša sta pomoč pri 

spoznavanju z diagnozo iskala tudi na spletu, kjer sta našla ameriško spletno stran, ki 

so jo ustanovili starši otrok s PKS. Našla sta tudi forum, kjer so si starši izmenjevali 

izkušnje, si postavljali vprašanja in nanje odgovarjali. Kasneje sta našla tudi skupino 

na socialnem omrežju Facebook, v katero so vključeni starši otrok s PKS iz celega 

sveta. V skupini si starši izmenjujejo informacije, odgovarjajo na vprašanja, dileme in 

si pomagajo z različnimi odgovori ter nasveti. Učiteljici sta pomoč in podporo dobili v 
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kolektivu, nekaj pa tudi s strani staršev, ki sta takrat imela največ informacij o dekličini 

diagnozi in o njenem funkcioniranju. Vsi so pogrešali pomoč in podporo s strani 

zdravstvenih delavcev, npr. s strani klinične genetičarke in s strani zdravnikov 

specialistov. Starša sta kasneje pogrešala tudi nekoga, ki bi jima nudil pomoč pri 

uveljavljanju pravic, ki jima pripadajo zaradi hčerine diagnoze, npr. dodatek za nego, 

delno plačilo za izgubljeni dohodek in podobne olajšave.  

Tako staršem kot učiteljicama niso bile ponujene nobene oblike pomoči, da bi se lažje 

spoznali z diagnozo redke genetske bolezni, starša sta si nudila pomoč med seboj, 

prav tako velja za učiteljici. 

Na prvi pogled je vzorec, ki smo ga uporabili majhen, saj smo zajeli le dva starša in 

dve učiteljici, vendar smo zajeli celotno slovensko populacijo staršev otrok s Pallister 

Killian sindromom, pri vzorcu učiteljev pa smo se odločili, da vključimo le učiteljici, ki 

sta bili z deklico prvi v stiku in sta se v največji meri spoznavali z njeno diagnozo. Vse 

ostale, kasnejše učiteljice, so veliko informacij o dekličini diagnozi lahko pridobile od 

njiju, se naučile iz njunih izkušenj in iz opazovanj izvedele informacije o dekličinem 

funkcioniranju. S pomočjo pridobljenih odgovorov staršev in učiteljev ter pregleda 

strokovne literature smo pripravili splošne smernice za starše in strokovne delavce, ki 

so jim lahko v pomoč pri soočanju in spoznavanju s podobno situacijo kot naši 

anketiranci. Smernice bodo lahko v pomoč tudi ostalim strokovnim delavcem, ki se v 

okviru zgodnje obravnave ali drugih zdravstvenih obravnav srečujejo z osebami s to 

diagnozo. S pomočjo zloženke želimo opolnomočiti starše in jim sporočiti, da niso 

sami, da imajo možnost dobiti različne informacije o diagnozi in pridobiti pomoč, v 

kolikor le-to potrebujejo.  

Raziskava ima nekaj omejitev in možnosti za nadaljne raziskovanje. Da bi bili rezultati 

naše raziskave bolj relevantni, bi morali naš vzorec razširiti in pridobiti izkušnje večih 

staršev otrok s Pallister Killian sindromom. Vzorec bi tako razširili izven Slovenije, kar 

bi nam omogočilo tudi primerjavo med soočanjem in spoznavanjem z diagnozo PKS v 

Sloveniji in v tujini. Prav tako bi na ta način lahko primerjali tudi pomoč in podporo, ki 

jo starši prejmejo oz. ne prejmejo v Sloveniji in v tujini.  
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VI. SMERNICE ZA STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE 

S pomočjo pregleda literature ter odgovorov staršev in učiteljev na naša vprašanja o 

spoznavanju in soočanju z diagnozo Pallister Killian sindrom (v nadaljevanju PKS) smo 

oblikovali smernice za starše in strokovne delavce. Te bodo staršem lahko v pomoč 

ob rojstvu otroka s Pallister Killian sindromom, saj jim lahko olajšajo spoznavanje in 

soočanje z diagnozo, hkrati pa jim dajejo upanje, koristne nasvete in informacije ob 

soočanju z diagnozo PKS. Smernice bodo tudi strokovnim delavcem v pomoč pri delu 

z otrokom s PKS, vsebovale pa bodo tudi informacije, kam se obrniti po dodatne 

informacije in pojasnila.  

 

1. Smernice za starše 

- Izvedeli ste, da ima vaš otrok redko genetsko bolezen Pallister Killian sindrom. 

To je novica, ki bo spremenila marsikaj, vendar vam bo podala tudi odgovore 

na nekatera vprašanja, ki si jih zastavljate.  

- Verjetno ste zaradi novice v šoku, kar je povsem normalno. Znašli ste se v novi, 

nepoznani situaciji in povsem normalno je, da ste zaradi tega povsem osupli. 

Vsak izmed nas se na novico odzove drugače in šok je eden izmed pogostih 

odzivov, prav tako žalost. Pomembno je, da veste, da je to povsem običajno. 

Da šok in žalost mineta, lahko traja le nekaj tednov, lahko pa nekaj mesecev – 

oboje je normalno. Vsak posameznik potrebuje čas, da se navadi na 

spremembo situacije, v kateri je.  

- Zelo verjetno je, da ste za Pallister Killian sindrom slišali prvič. Pomembno je, 

da o diagnozi vašega otroka izveste čim več informacij. Glede na to, da gre za 

zelo redko bolezen, obstaja možnost, da od zdravnikov in ostalega 

medicinskega osebja ne boste dobili veliko informacij, lahko pa jih poiščete na 

spletnih straneh. Pozorni bodite, da izbirate spletne strani, ki so jih oblikovali 

strokovnjaki in na katerih so objavljene relevantne informacije. Poznavanje 

diagnoze vam bo omogočalo, da boste pripravljeni na otrokov razvoj, omejitve 

v razvoju in možnosti za napredek. Spoznavanje diagnoze je dolgotrajen 

proces, ki lahko traja tudi več let, saj obstaja možnost, da boste informacije o 

otrokovem stanju prejemali postopoma.  

- Soočanje z diagnozo je dolgotrajen proces. Nihče vam ne more povedati, koliko 

časa bo to trajalo, vendar vedite, da ne glede na to, koliko časa potrebujete, je 

to v redu.  

- Prej kot boste diagnozo vsaj delno sprejeli, lažje se boste nanjo smiselno 

odzvali. Zavedajte se, da ste najpomembnejši otrokov zagovornik in da ste vi 

tisti, ki mu lahko omogočite optimalni napredek in razvoj na vseh področjih v 

okviru njegovih zmožnosti in omejitev. Imejte realna pričakovanja. 

- Če imate težave pri spoznavanju in soočanju z diagnozo, si brez sramu poiščite 

psihološko pomoč in podporo. Vsi ljudje v določenih situacijah potrebujemo 

nekoga, da nam pomaga. Psihološka pomoč bo pomagala vam, vašemu otroku, 

vašemu odnosu s partnerjem in celotni družini.  
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- V kolikor imate možnost, se povežite s starši, ki imajo podobno izkušnjo kot vi. 

Z njihovo pomočjo boste lahko pridobili informacije iz prve roke, kakršne vam 

strokovni delavci težko podajo. Pri starših otrok s Pallister Killian sindromom 

boste našli razumevanje in sočutje, saj bodo oni najbolje vedeli, kako se 

počutite. Na socialnem omrežju Facebook je skupina, v katero so vključeni 

samo starši otrok s Pallister Killian sindromom, tam lahko najdete odgovore na 

številna vprašanja in dileme, ki jih imate.  

- Današnja družba je previdna glede vsega, kar odstopa od običajnega. S tem, 

ko je vaš otrok dobil diagnozo Pallister Killian sindrom, je drugačen od ostalih, 

zato ne bo nič čudnega, če se bo kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev 

skušal odmakniti od vas. Skušajte jim pojasniti, kakšna je otrokova diagnoza, 

hkrati pa jim povejte, da je otrok še vedno takšen, kot je bil pred diagnozo.  

- Otroka postavite na prvo mesto in ga sprejmite točno takšnega, kot je. 

 

2. Smernice za strokovne delavce 

- Spoznali ste otroka, ki ima diagnozo redke genetske bolezni Pallister Killian 
sindrom. Pomembno je, da se pozanimate o otrokovih zdravstvenih 
posebnostih.  

- Poiščite čim več informacij o Pallister Killian sindromu. Največ jih boste lahko 
našli na različnih spletnih straneh, ki opisujejo ta sindrom. Dostopnih je tudi 
nekaj študij primerov oseb s Pallister Killian sindromom iz tujine. Pri iskanju 
informacij bodite pozorni, da jih iščete na spletnih straneh, na katerih so 
objavljene relevantne informacije in so jih oblikovali strokovnjaki.  

- Pri starših se pozanimajte o otrokovi diagnozi, saj so pri otrocih z redkimi 
boleznimi starši najboljši poznavalci diagnoze in vam bodo lahko posredovali 
informacije, s pomočjo katerih boste lažje načrtovali svoje delo. Pri komunikaciji 
s starši bodite še posebno empatični in razumevajoči. 

- Pomembno je, da se zavedate, da bodo starši otroka s Pallister Killian 
sindromom morda potrebovali več podpore tudi z vaše strani, zato si vzemite 
čas za pogovor z njimi.   

- V kolikor se vam zdi potrebno, stopite v stik z ostalimi strokovnjaki, ki so se že 
srečali z otrokom z diagnozo Pallister Killian sindrom. Morda vam bodo kontakt 
katerega izmed njih lahko posredovali starši. Pri strokovnjakih boste lahko dobili 
podporo, saj so se tudi oni znašli v podobni situaciji, kot ste sedaj vi.  

- Če vas delo z otrokom z redko boleznijo spravlja v stisko, ste zaradi tega pod 
stresom, si poiščite psihološko pomoč.  

- Otroka postavite na prvo mesto. Kljub temu da ste pridobili informacije o njegovi 
diagnozi, mu dajte priložnost, da se vam sam predstavi, da spoznate njegovo 
funkcioniranje in zmožnosti, pri delu z otrokom pa se zavedajte morebitnih 
omejitev. 
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VIII. PRILOGE 
 
Priloga 1: Vprašalnik za starše 

 
Pozdravljeni,  
sem Anja Kuder, študentka magistrskega študijskega programa Specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, smer posebne razvojne in učne težave. Pod mentorstvom 
doc. dr. Erne Žgur pišem magistrsko nalogo z naslovom Spoznavanje in soočanje 
staršev in učiteljev z diagnozo Pallister Killian sindrom. Za potrebe raziskave sem 
pripravila spodnji vprašalnik, s katerim želim pridobiti vpogled v spoznavanje z 
diagnozo in soočanje z le-to, tako pri starših kot učiteljih. Vesela bom, če si boste vzeli 
nekaj minut časa in odgovorili na spodnja vprašanja. 
Že v naprej se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje.   

Anja Kuder  
 
Anketna vprašanja:  

1. Prosim, da se na kratko predstavite (prosim, da zapišete tudi vašo izobrazbo in 
delo, ki ga opravljate).  

2. Prosim, da opišete, kako je potekala nosečnost z deklico in ali ste bili v času 
nosečnosti ali neposredno po rojstvu seznanjeni s kakšnimi posebnostmi.  

3. Kdaj ste pri deklici opazili prva odstopanja v razvoju? 
4. Kdaj in kako ste izvedeli za dekličino diagnozo? Kdo vam je sporočil diagnozo? 

Na kakšen način vam je bila diagnoza sporočena? 
5. Kako ste se spoznali z diagnozo?  
6. Kakšna vprašanja so se vam porajala? 
7. Kje ste iskali odgovore na vprašanja, da bi bolje spoznali dekličino diagnozo? 
8. Ali se vam zdi, da vam je bilo dostopnega dovolj gradiva za spoznavanje 

Pallister Killian sindroma? 
9. Ste v procesu spoznavanja z diagnozo imeli dovolj podpore? Kje ste jo iskali? 
10. Kaj vam je najtežje pri tem, da je vaša hčerka edina s to diagnozo v Sloveniji? 

Zakaj? 
11. Kdo bi vam po vašem mnenju lahko pomagal pri spoznavanju z diagnozo 

Pallister Killian sindrom? Zakaj? Kako? 
12. Kaj ste najbolj pogrešali v času spoznavanja z diagnozo Pallister Killian 

sindrom? Zakaj? 
13. Ste bili zaradi redke diagnoze pod stresom in kako ste to občutili? 
14. Kako bi danes ocenili svoje poznavanje Pallister Killian sindroma? Zakaj tako? 
15. Kaj od tega, kar ste našli o Pallister Killian sindromu v literaturi, na spletu ... ste 

opazili pri deklici? 
16. Ali vam je poznavanje Pallister Killian sindroma pomagalo pri vsakodnevnih 

dejavnostih deklico? Kako?  
17. Kako ste drugim sporočili dekličino diagnozo? Vas je bilo pri tem česa strah? 

Če ja, česa? 
18. Na kaj pomislite, če vam rečem »spoznavanje z redko diagnozo/boleznijo«? 
19. Na kaj ste bili pozorni, ko ste se odločali za dekličin vpis v vrtec in kako ste 

sprejeli odločitev glede nadaljnjega izobraževanja? Prosim, da to na kratko 
opišete.  

20. Kaj bi želeli sporočiti drugim, ki se spoznavajo z diagnozo Pallister Killian 
sindrom ali kakšno drugo redko diagnozo/boleznijo? 
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Priloga 2: Vprašalnik za učitelje.  

 
Pozdravljeni,  
sem Anja Kuder, študentka magistrskega študijskega programa Specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, smer posebne razvojne in učne težave. Pod mentorstvom 
doc. dr. Erne Žgur pišem magistrsko nalogo z naslovom Spoznavanje in soočanje 
staršev in učiteljev z diagnozo Pallister Killian sindrom. Za potrebe raziskave sem 
pripravila spodnji vprašalnik, s katerim želim pridobiti vpogled v spoznavanje z 
diagnozo in soočanje z le-to, tako pri starših kot učiteljih. Vesela bom, če si boste vzeli 
nekaj minut časa in odgovorili na spodnja vprašanja. 
Že v naprej se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje.   

Anja Kuder  
 
Anketna vprašanja: 

1. Prosim, da se na kratko predstavite (izobrazba, poklic, koliko časa že opravljate 
to delo). 

2. Na kaj pomislite, če vam rečem »spoznavanje z redko diagnozo/boleznijo«? 
3. Kdaj ste spoznali otroka z redko boleznijo? Kakšni so bili vaši prvi vtisi? 
4. Ali ste že na prvem srečanju z deklico izvedeli za njeno diagnozo? Kdo vam jo 

je sporočil? 
5. Kakšna vprašanja so se vam porajala ob prvem srečanju s starši otroka z redko 

boleznijo ali otrokom samim? Kje ste iskali odgovore na vprašanja? 
6. Kdaj ste se prvič srečali z diagnozo Pallister Killian sindrom? Se vam zdi, da ste 

ob seznanjanju z diagnozo Pallister Killian sindrom imeli zadostno podporo? Kje 
ste jo dobili?  

7. Kje in na kakšen način ste iskali informacije o Pallister Killian sindromu? 
8. Kje ste našli največ informacij o diagnozi?  
9. Se vam zdi, da ste lahko pridobili dovolj informacij o Pallister Killian sindromu? 

Zakaj?  
10. Kaj je po vašem mnenju ključen dejavnik pri spoznavanju z diagnozo redke 

bolezni? 
11. Ali vas je bilo strah dela z deklico? Zakaj? Kakšni so bili vaši občutki? 
12. Kdo bi vam po vašem mnenju lahko pomagal pri spoznavanju z diagnozo 

Pallister Killian sindrom? Zakaj? Kako? 
13. Kaj ste najbolj pogrešali v času spoznavanja z diagnozo Pallister Killian 

sindrom? Zakaj? 
14. Ste bili zaradi redke diagnoze pod stresom in kako ste to občutili? 
15. Kako bi danes ocenili svoje poznavanje Pallister Killian sindroma? Zakaj tako? 
16. Kaj od tega, kar ste našli na spletu, v literaturi ... o Pallister Killian sindromu, ste 

opazili pri deklici? 
17. Ste za Pallister Killian sindrom slišali, preden ste spoznali deklico? 
18. Ali vam je poznavanje Pallister Killian sindroma pomagalo pri delu z deklico? 

Kako?  
19. Kaj bi želeli sporočiti drugim, ki se spoznavajo z diagnozo Pallister Killian 

sindrom ali kakšno drugo redko diagnozo? 
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Priloga 3: Smernice za starše.  
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Priloga 4: Smernice za strokovne delavce.  

 



 72 

 


	POVZETEK
	ABSTRACT
	I. UVOD
	II. TEORETIČNA IZHODIŠČA
	1. Pallister Killian sindrom
	1.1 Postavitev diagnoze
	1.2. Znaki
	1.3. Hranjenje
	1.4. Govor
	1.5. Epilepsija
	1.6. Pridruženost intelektualnih primanjkljajev

	2. Motnje v duševnem razvoju
	2.1. Lažja motnja v duševnem razvoju
	2.2. Zmerna motnja v duševnem razvoju
	2.3. Težja motnja v duševnem razvoju
	2.4. Težka motnja v duševnem razvoju
	2.5. Izobraževanje oseb z motnjami v duševnem razvoju

	3. Avtistične motnje
	4. Dolgotrajne bolezni
	4.1. Epilepsija

	5. Spoznavanje in soočanje staršev z diagnozo

	III. EMPIRIČNI DEL
	1. Opredelitev problema in cilji raziskave
	1.1. Opredelitev problema
	1.2. Cilji raziskave
	1.3. Raziskovalna vprašanja

	2. Raziskovalna metodologija
	2.1. Metode dela
	2.2. Vzorec
	2.3. Postopek zbiranja podatkov
	2.4. Obdelava podatkov


	IV. REZULTATI Z INTERPRETACIJO
	V. SKLEP
	VI. SMERNICE ZA STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE
	1. Smernice za starše
	2. Smernice za strokovne delavce

	VII. VIRI
	VIII. PRILOGE
	Priloga 1: Vprašalnik za starše
	Priloga 2: Vprašalnik za učitelje.
	Priloga 3: Smernice za starše.
	Priloga 4: Smernice za strokovne delavce.


