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UVOD

»Kolika bolečina je zatemnila moje srce. Kamor koli sem pogledal, je bila smrt. Rodno
mesto mi je postalo muka, domača hiša v neizrekljivo nesrečo…Povsod so ga iskale
moje oči, a ni se jim pokazal. Sovražil sem vse reči, ker mi niso mogle vrniti njega…
Sam sebi sem postal zavozlana uganka in spraševal sem svojo dušo, zakaj je potrta in
zakaj me tako žalosti, pa mi ni znala ničesar odgovoriti. In če sem rekel: »Zaupaj v
Boga«, me ni poslušala, po pravici, kajti ljubljeni človek, ki ga je bila izgubila, je bil
resničnejši in boljši kakor privid, v katerega sem ji veleval upati. Le jok mi je bil
sladek…« (Avguštin 1991, 61).
Želja zakoncev po otroku je nekaj naravnega; izraža poklicanost k očetovstvu in k
materinstvu, poklicanost, ki je vpisana v zakonsko ljubezen (Janez Pavel II. 1984, 13).
Starši po izkušnji in preizkušnji, ko izgubijo otroka, nikoli niso več takšni, kot so bili
pred tem. Izguba pusti v njih sledove in jih preoblikuje za celo življenje. Izguba otroka
jih postavi pred dejstvo, da je potrebno na novo ovrednotiti smisel življenja.
Z vidika relacijske družinske paradigme lahko vidimo trenutek izgube kot trenutek, kjer
je odnos dokončno razgaljen. Tovrstna preizkušnja je prelomnica, kjer bo odnos rastel
ali pa nazadoval in posledično propadel. Partnerja sta individualni osebi, ki žalujeta
vsak na svoj, različen način, kar lahko v odnos prinese napetost. Tedaj potrebujeta drug
drugega bolj kot kdajkoli prej. Z zavedanjem, sprejemanjem različnosti ter dopuščanjem
te različnosti, podarita drug drugemu prostor, svobodo in varnost v odnosu. Za
spremembe je v odnosu potrebno najti nov prostor. Skozi takšno (pre)izkušnjo lahko
partnerja poglobita in izčistita sebe kot posameznika, s tem pa tudi svoj odnos. Ko
partnerja zmoreta sprejeti sebe in drug drugega v svojih reakcijah, ki so posledica
izgube otroka, rasteta v vzajemnem spoštovanju in občudovanju.
V magistrskem delu bomo s pomočjo znanstvene in strokovne literature poglobljeno
preučili proces žalovanja staršev ob izgubi otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu in
povezanost le-tega s kvaliteto partnerskega odnosa ter doživljanjem zadovoljstva z
življenjem. Predstavili bomo oblike izgube otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu ter
predstavili razlike med spoloma v značilnostih procesa žalovanja. Zanimalo nas bo,
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katerih pomoči se žalujoči ob izgubi poslužujejo oziroma kakšne oblike pomoči si
žalujoči starši želijo, saj bi s tem prispevali k boljšemu razumevanju, ozaveščanju
okolice, družbe nasploh.
Odgovore bomo iskali v dveh delih. Prvi, kvantitativni del bo izveden s pomočjo
vprašalnikov, s katerimi bomo ugotavljali stopnjo žalovanja, zadovoljstva z življenjem
ter kvaliteto partnerskega odnosa pri parih, ki so izgubili otroka v nosečnosti ali kmalu
po rojstvu. V drugem, kvalitativnem delu pa bomo s fenomenološko metodo (intervjuji)
poskušali pridobiti globlji vpogled v doživljanje žalujočih staršev, predvsem doživljanje
kvalitete partnerskega odnosa in dinamiko le-tega.
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1. IZGUBA OTROKA V NOSEČNOSTI ALI KMALU PO
ROJSTVU

V Sloveniji se od leta 1987 podatki vseh porodnišnic zbirajo v Perinatalnem
informacijskem sistemu Republike Slovenije (PIS RS). V PIS RS so prijavljeni vsi
živorojeni, ne glede na porodno težo in vsi mrtvorojeni s porodno težo 500 gramov in
več. Izjeme so prijave mrtvorojenih plodov multiplih nosečnosti (Felc 2008, 21).
Poznamo različne oblike umrljivosti otrok v nosečnosti ali kmalu po rojstvu. V
nadaljevanju bomo podali nekaj oblik, s katerimi se straši najpogosteje soočajo. Pri tem
lahko poudarimo, da je starost otroka pomemben dejavnik, ki določa pomen izgube,
čeprav je smrt otroka, kadarkoli se zgodi, prezgodnja. Nedonošenček ali novorojenček
živi v domišljiji staršev in tudi po smrti zanje ostane sanjski otrok. Otrok, ki je umrl v
prvem letu, pusti za sabo boleče prazno naročje matere, iz katerega je bil iztrgan
(Hindmarch 2009, 44).

1.1 FETALNA UMRLJIVOST

Po definiciji Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) (2013) govorimo
o fetalni smrti, kadar gre za smrt ploda, ki je lažji od 500 g, in sicer, kadar gre za izgubo
ploda v patološki obliki nosečnosti (pri zunajmaternični nosečnosti in spontani
prekinitvi nosečnosti) ali pri umetno izzvani prekinitvi nosečnosti.

1.1.1 Zunajmaternična nosečnost
O zunajmaternični (izvenmaternični) ali ektopični nosečnosti govorimo, kadar se plod
razvija zunaj maternične votline, največkrat v jajcevodu, v redkih primerih tudi v
jajčnikih in celo v trebušni votlini. Najpogostejši vzrok za zunajmaternično nosečnost
so razna vnetja, dolgi in slabo razviti jajcevodi ter prezgodnja sposobnost jajčeca za
3

naselitev v sluznico. Znaki zunajmaternične nosečnosti so slabo počutje s spremljajočim
bruhanjem, pojavi se tudi krvavitev (oplojeno jajčece pri iskanju hrane razjeda sluznico)
(Strojin idr. 1985, 125).

1.1.2 Spontana prekinitev nosečnosti
Spontani splav ali spontani abortus je prekinitev nosečnosti pred dopolnjenim 22.
tednom nosečnosti, ko plod še ni sposoben za življenje. Vzroki za spontani splav so
lahko napake pri zarodku, materi ali pri očetu. Pri tem gre lahko za podedovane ali
zadobljene nepravilnosti v razvoju semenčic ali jajčne celice, nezadostno pripravljena
maternična sluznica, ki otežuje vgnezditev oplojene jajčne celice. Splav povzročijo tudi
prirojene anomalije maternice. Eden od pomembnih vzrokov splava so dejavniki
hormonske narave: pomanjkanje progesterona in gonadostimulinov posteljice; zaradi
tega se močno in neredno začnejo krčiti maternične mišice. Med pomembnimi in precej
pogostimi vzroki spontanega splava so spremembe v materničnem vratu. Tudi
infekcijske bolezni, ki jih povzročajo bakterije ali virusi, lahko izzovejo smrt zarodka
(Smerdu 1983, 174).
Znak za spontani splav je v začetnih treh mesecih krvavitev, medtem ko kasneje poteka
podobno kot porod.
Glede na potek lahko govorimo o različnih stopnjah splava. Najbolj v grobem govorimo
o štirih stopnjah:
-

grozeči splav – nosečnostni krči pri še zaprtem materničnem ustju, pojavi se

rjavkast iztok in nekaj krčev. Ob hitri medicinski pomoči se nosečnost še lahko ohrani
-

začetni splav – začnejo se popadki in maternica se začne odpirati

-

nepopolni splav – izloči se plod, posteljica pa ostane

-

popolni splav – plod se izloči v celoti (Strojin idr. 1985, 123)

Vrste spontanega splava se delijo tudi glede na potek in vsebino:
-

samoodsebni splav – je pretrganje nosečnosti brez vidnih zunanjih vzrokov

-

cervikalni splav– pri katerem jajce obtiči v cervikalnem kanalu
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-

gnilobni splav– z gnilobnimi bakterijami okuženi v maternični votlini zaostali

deli jajca
-

habitualni, spontani splav, ki se ponovi najmanj trikrat zapored

-

incipientni splav – začetni splav z odpiranjem materničnega ustja, s krvavitvijo

in krči maternice
-

infekcijski splav, ki nastane zaradi kake nalezljive bolezni v nosečnosti

-

inficirani splav, pri katerem pride do okužbe rodil

-

jajcevodni splav- iztis plodu v trebušno votlino pri tubarni nosečnosti

-

vročinski splav – splav zaradi vročine ob okužbi

-

zadržani splav – pri katerem se odmrli plod zadrži v maternici in se čez dalj časa

spontano splavi ali operacijsko odstrani (Smerdu 1983, 175)

1.1.3 Umetno izzvana prekinitev nosečnosti
O umetno izzvanih prekinitvah nosečnosti govorimo, kadar se ta izvede na željo in
zahtevo ženske do vključno 10. tedna nosečnosti, vse umetno izzvane prekinitve
nosečnosti po 10. tednu nosečnosti morajo imeti dovoljenje Komisije za umetne
prekinitve nosečnosti in sterilizacije (Guzej 2010, 31). O umetno izzvani prekinitvi
nosečnosti govorimo tudi v primeru feticidov iz medicinskih razlogov, kjer gre za
prenatalno ugotovljene z življenjem nerazdružljive nepravilnosti ploda ali kadar je
ogroženo zdravje in življenje nosečnice.
Pri tem ločimo:
-

indicirani – umetni splav zaradi medicinskih razlogov (pri nosečnici ali plodu)

-

izzvani – umetni splav

-

terapevtski – ki je narejen zato, da se reši zdravje in življenje nosečnice

-

kriminalni – splav izveden v nasprotju s pravili zdravniške doktrine (Kališnik

2014, 1080)
Zakonita je prekinitev nosečnosti zaradi zdravstvenih, socialnih, evgeničnih in etičnih
indikacij po odobritvi pristojne komisije (Guzej 2010, 31).
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K odločitvi staršev za umetno prekinitev nosečnosti, predvsem kadar gre za prizadetost
otroka, prispevajo različni dejavniki; otrokova prognoza, pogled na prihodnost
življenjskega stila, odnosov, mnenje okolice, družbe. V večini primerov imata starša
malo časa za odločanje, pri tem pa se srečujeta z različnimi mnenji in pritiskom
strokovnjakov. Ker lahko nekateri starši ob odločitvi za umetno prekinitev nosečnosti
doživijo obsodbo družine, družbe, ki umetne prekinitve ne odobrava, se številni odločijo
za prikritje resnice o spontanem splavu (Globevnik Velikonja 2009, 42).

1.2 PERINATALNA UMRLJIVOST
Mrtvorojenost imenujemo smrt ploda po 22. tednu nosečnosti, toda pred rojstvom z vsaj
500 g ali več porodne teže. Večinoma je posledica genetskih ali prirojenih okvar,
zapletov s posteljico in popkovnico ali boleznijo pri materi (Johnson 1994, 363).
V večini primerov se mati ne zaveda smrti ploda. Običajno nekega dne ne zazna več
gibanja otroka. Zdravnik pri pregledu ne zazna več otrokovega srčnega utripa.
Nezaznavanje srčnega utripa skupaj z drugimi znaki pomeni, da je otrok umrl. Obstajata
dve možnosti za porod po smrti ploda. Zdravnik lahko predlaga sprožitev poroda. Če pa
maternični vrat še ni zrel, lahko svetuje, da se počaka na naraven začetek poroda.
Večinoma se porod začne v dveh tednih po smrti ploda v drugem trimesečju nosečnosti,
lahko pa traja tudi dlje (Johnson 1994, 363).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2013) (podatki se zbirajo v PIS
RS v vseh 14 porodnišnic v Sloveniji) se delež mrtvorojenih otrok in umrlih dojenčkov
iz leta v leto zmanjšuje. Mrtvorojeni je otrok, ki je bil rojen brez znakov življenja, ni
dihal, se ni gibal, srce ni utripalo in je ob porodu tehtal najmanj 500 gramov oziroma je
nosečnost trajala najmanj 22 tednov ali je bila dolžina njegovega telesa vsaj 25
centimetrov. V primeru, da se pri večplodni nosečnosti (nosečnost z dvojčki, trojčki)
eden izmed otrok rodi kot živorojen, štejemo med mrtvorojene tudi njegov mrtvorojeni
par, kljub temu, da je lažji od 500 gramov. Umrli dojenček je otrok, pri katerem so
kadarkoli potem, ko je bil živorojen, trajno prenehale vse življenjske funkcije in še ni
dopolnil enega leta starosti.
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V večini evropskih držav je umrljivost dojenčkov nizka. Povprečno število umrlih
dojenčkov v vseh 27 državah članicah EU, je 4,2 na 1000 živorojenih. Torej je
Slovenija (2,5) pod povprečjem. Po poročanju mednarodne organizacije razvitih držav
(OECD) (2013) so težave v nosečnosti, okvare ob rojstvu, prezgodnji porodi glavni
dejavniki, ki prispevajo k umrljivosti dojenčkov v razvitih državah.
V Sloveniji so se na srečanju perinatologov leta 2001 dogovorili, da je glede na
rezultate dela Enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Porodnišnice
Ljubljana meja za sposobnost preživetja 24 tednov nosečnosti. Dejavniki, ki vplivajo na
sposobnost preživetja, so številni in se med seboj prepletajo. Mednje sodijo otrokovo
stanje ob rojstvu, predhodni stresi v času nosečnosti, otrokova prirojena življenjska moč
in temperament, potrebe po zdravilih, posegih (Bergant in Kornhauser-Cerar 2005, 21).

1.3 NEONATALNA UMRLJIVOST
Manj kot en odstotek otrok umre v prvih 28 dneh po rojstvu, to je smrt v
novorojenčkovem obdobju. Za večino teh smrti so naslednji vzroki:


majhna porodna teža (nedonošenčki, ekstremna nezrelost, (možganske
krvavitve, obolenje prebavil)



rojeni po težki obporodni dušitvi



hipoksija



prirojene okvare



okužbe

Posebne okoliščine, ki so nevarne za umrljivost po porodu, predstavlja nedonošenost
otroka. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (2013) o nedonošenčku
govorimo, ko je plod rojen prezgodaj, pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti.
Pogosti zapleti pri nedonošenčku, ki vodijo v smrt otroka:
-

težave pri dihanju ogrožajo življenje in so značilne za hudo nezrele

nedonošenčke. Središče za uravnavanje dihanja v možganih ni dovolj razvito, tudi
pljuča še niso pripravljena za dihanje (Konjajev 1966, 27)
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-

možganska krvavitev - ko z ultrazvočnim pregledom ugotovijo tako težko

krvavitev po etičnih načelih nadaljevanje intenzivnega zdravljenja ni več v interesu
otroka. Otrok še vedno dobiva toploto, hrano in zdravila proti bolečinam, preneha pa se
agresivno zdravljenje z aparati (Bergant in Kornhauser-Cerar 2005, 74)
- nekrotizantni enterokolitis je resno obolenje prebavil pri nedonošenčkih, pri tem gre
za porast bakterij, kar lahko privede do preluknjanja črevesne stene in hudega vnetja v
trebuhu (70).

1.4 PRAVNI VIDIKI POSTOPKOV OB IZGUBI OTROKA


Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč
(ZPPDUP) (Ur.l. RS 1984/34), Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
(ZPPDeJ) ter Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliške pregledne službe
(Ur.l. RS 1993/56)

Prejšnja zakonska ureditev iz leta 1984 ni imela urejene možnosti individualnega
pokopa otrok, rojenih pred 22. tednom gestacijske starosti. Pravilnik o pogojih in načinu
opravljanja mrliške pregledne službe iz leta 1993 v 17. členu navaja, da se za
mrtvorojenega otroka šteje mrtev plod, ne glede na njegovo težo in dolžino, če je trajala
nosečnost 22. tednov ali več. Če je prišlo do izgube otroka pred dopolnjenim 22.
tednom, je to splav.
Glede na podatek iz prejšnjega odstavka, starši mrtvorojenega otroka pred 22. tednom
nosečnosti niso smeli prijaviti rojstva in nadalje so se morali ravnati skladno z
zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost (Zalaznik 2016).
Pravilnik v 17. členu navaja, da je potrebno splav prijaviti pristojnemu območnemu
zavodu za zdravstveno varstvo na predpisanem obrazcu. Prijavo opravi zdravnik, ki je
prvi ugotovil splav.
V sredini leta 2016 pa je začel veljati novi Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
ki ureja pokop ali upepelitev ploda, ki ni dosegel gestacijske starosti 22. tedna. 20. člen
se glasi: »Pokop ali upepelitev mrtvega ploda se ne glede na njegovo gestacijsko starost
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lahko opravi na podlagi izrecne želje staršev. Pokop ali upepelitev se opravi na podlagi
zdravniškega poročila porodničarja – ginekologa o vzroku smrti in ob smiselni uporabi
določb tega zakona.« (Državni zbor 2016).
Če starši nimajo želje individualnega pokopa svojega otroka, se mrtvi plod upepeli kot
ves drug biološki material človeškega izvora. Mrtvorojene otroke, ki so dosegli
gestacijsko starost 22. tednov ali več, ne glede na kraj poroda, se upepeljuje v
upepeljevalnicah za pokojnike.


Zakon o matičnem registru (ZMatR) (Ur.l. RS 2010/106)

Zakon o matičnem registru v 8. členu pravi, da se mora v primeru mrtvorojenega otroka
smrt prijaviti v 24 urah, če to zaradi pristojnega organa, ki nima uradnih ur, ni mogoče,
pa se mora rojstvo mrtvorojenega prijaviti prvi delovni dan po poteku roka prijave (za
neupoštevanje dolžnosti prijave se lahko plača globa od 100–200 eur).


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)(Ur.l. RS 2014/26)
ter Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko
varstvo

29. 4. 2014 je začel veljati nov zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Starševski dopust je pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda ali nege in varstva
otroka. Vrste starševskega dopusta so: porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za
nego in varstvo otroka.
1. Če otrok umre med porodniškim dopustom matere, pripada materi najmanj 42
dni porodniškega dopusta od rojstva otroka, od dne smrti otroka pa 10 dni,
vendar skupno trajanje porodniškega dopusta ne sme biti daljše od 105 dni.
2. Pravica do očetovskega dopusta preneha očetu v primeru smrti otroka naslednji
dan po smrti otroka.
Če mati rodi mrtvega otroka, mora sama ali kdo drug o tem obvestiti pristojni center v 8
dneh od smrti otroka. Po novem zakonu v primeru smrti otroka starševski dopust
preneha po 10 dneh in ne takoj.
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Odsotnost formalnih ritualov, kot je npr. registracija smrti, je pogosto nekaj, kar starši
otrok, ki so umrli pred pravno določeno starostjo preživetja ploda (angl. legal age of
viability), obžalujejo. Za družino je pomembno, da imajo nekaj, kar potrjuje, da je
njihov otrok obstajal (Hindmarch 2009, 51).
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2. ŽALOVANJE

Žalovanje je bolečina, ki se pojavi vsakokrat ob izgubi nečesa, kar je človeku vredno,
kar ljubi, na kar je navezan. Izguba nečesa vrednega v življenju je doživljajska in
vedenjska rana, ki potrebuje čas, da se zaceli: žalovanje omogoča, da je to celjenje
uspešno. Žalost kot čustvo, ki ga doživljamo v obdobju žalovanja, doživljamo kot
neprijetno stanje, ki ga spremljajo občutja nelagodja, obupa, nemoči, bridkosti (Cvetek
2014, 55).
Žalovanje ni slovo od ljubezni, marveč je njena druga stran (Sorč 2003, 632). Vsaka
izguba mora biti izžalovana, saj se le tako lahko pripravimo na novo fazo v našem
življenju (Mander 1994, 194). Žalovanje je zdrav odziv na izgube, ki pomaga človeku
izpuščati to, mu ni več dosegljivo, da se lahko odpira za nove možnosti, ki se porajajo
na izpraznjenem mestu. Je vmesni člen med enim razvojnim korakom v življenju, ki je
izzvenel ali ni mogoč, in drugim – da ga uzremo kot realno možnost in se zanj
odločimo.
Vzorec žalovanja je bil še do nedavnega ustaljen in poenoten od poslavljanja od
umrlega do obleke v času žalovanja. S človekom, ki ga je izguba najbolj zaznamovala,
so žalovali tudi drugi v skupnosti. Danes, ko večina družinskih članov umira izven
doma, se smrt podoživlja kot nekaj tujega, grdega, sovražnega in predvsem odtujenega.
V sodobnih življenjskih razmerah tradicionalni življenjski vzorci žalovanja niso več
uporabni, novi pa niso razviti, zato je mnoge sram žalovati. Dodatni oviri za pristno
žalovanje sta tabuiziranje smrti in razširjena iluzija človekove samozadostnosti.
V 20. stoletju se v zahodnem kulturnem okolju predpostavlja, da je za uspešno
žalovanje potrebno, da se žalujoči »razveže« od pokojnega. Nadaljnja navezanost na
pokojnika se pojmuje kot zanikanje realnosti izgube (Hindmarch 2009, 31).
Tako pojmovanje zasledimo že pri Freudu: »Ko se žalovanje zaključi, postane ego
ponovno svoboden in dezinhibiran. Žalovanje ima jasno določeno nalogo – njegova
funkcija je odcepiti upanje in spomine preživelih od pokojnih« (Hindmarch 2009, 31).
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Britanski psihiater John Bowlby je menil, da je bistveno pri razumevanju žalovanja to,
kar se zgodi, ko so pomembne navezanosti ogrožene ali pretrgane, takrat avtomatsko
pride do močnih čustvenih reakcij. Ko smo soočeni z izgubo, se aktivira vedenje
navezanosti kot verižna reakcija distresa, jeze in umika, katerih namen je, da pridobimo
nazaj, kar smo izgubili. Po tem vzorcu poteka proces žalovanja. John Bowlby je
poskušal razumeti intenzivni stres pri otrocih, ki so bili ločeni od staršev. Opazil je, da
bo otrok naredil prav vse, da bi preprečil ločitev in da so emocionalne reakcije ob tem:
protest, obup (pasivnost, žalost), odcepitev. Daljši čas odsotnosti starša pa prinaša še
večji strah pred zapuščenostjo, iskanje fizičnega stika in tolažbe. Vedno več raziskav
potrjuje podobnost delovanja reagiranja odraslega človeka v primerjavi z reakcijo
otroka. Podobnost je v načinu reagiranja na ločitev od figure navezanosti, ravno tako
pride vedenje, ki kaže na protest in strah, regulacija teh emocij pa je odvisna od stila
navezanosti. Pri izogibajočem navezanem posamezniku stresna situacija povzroči
anksioznost, vendar odrasli potlačijo neželene misli in občutja ter pozornost preusmerijo
drugam. Čeprav je bila teorija navezanosti oblikovana, da bi pojasnila vez med otrokom
in njegovim staršem, pa Bowlby poudarja, da je navezanost pomembna komponenta
človeške izkušnje od zibelke do groba. Posameznik najprej išče partnerjevo fizično
bližino in občuti odpor do ločitve od njega. Na naslednji stopnji poišče partnerja, kadar
je v stiski, na zadnji stopnji pa partner predstavlja »varno bazo« (Tomec 2005, 404).
Sistem navezanosti se aktivira tudi ob izgubi in se odraža znotraj procesa žalovanja.
Bowlbyjeve ideje o žalovanju je utrdil in naprej razvijal britanski psihister Colin
Murray Parkes prek študij vdov v 70. letih. Žalovanje se je pojmovalo kot napovedljiv
vzorec vedenj, ki so odziv na okolje, razrešitev žalovanja pa kot prehod skozi te reakcije
do točke, ko navezanost razpade in žalujoči sprejme realnost izgube (Hindmarch 2009,
31).

2.1 ZNAČILNOSTI IN STOPNJE PROCESA ŽALOVANJA
Ameriški psiholog William Worden (2008) je v knjigi Grief Counselling and Grief
Therapy opisal žalovanje kot proces večih faz, v katerih se mora žalujoči srečati z
določenimi nalogami žalovanja, ki imajo vsaka svoje karakteristike (tabela 1).
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Tabela 1: Faze žalovanja (Worden 2008)

Faza
1. Zanikanje

Značilnosti

Naloga

Šok, nejevernost, občutek, Sprejeti realnost izgube
da to ni res

2. Bolečina/distres

Bolečina,

jeza,

krivde,

občutki Izkusiti bolečino žalovanja

nevrednosti,

iskanje
3. Ozaveščanje

Depresija,

apatičnost, Prilagoditi se na življenje

fantaziranje
4. Prilagoditev

brez pokojnika
za Preusmeriti

Pripravljenost
vključevanje

v

čustveno

nove energijo drugam

dejavnosti in odnose
Koncept nalog v procesu žalovanja nakazuje, da mora priti do določene razrešitve,
preden žalujoči preide v naslednjo fazo oz. preden se uspešno zaključi celoten proces
žalovanja. Worden poudarja, da mnogi variabilni dejavniki vplivajo na posameznikovo
napredovanje skozi te faze in da na koncu procesa žalujoči ne bo prišel v stanje, v
kakršnem je bil pred žalovanjem. Če naloge žalovanja niso dokončane, pride do
abnormalnih reakcij žalovanja. Ta oznaka izhaja iz medicinskega modela žalovanja, ki
reakcije na izgubo opredeljuje kot »zdrave« in »patološke« (Hindmarch 2009, 32).
Nekonformnost z vedenjskimi normami glede žalovanja se obravnava kot zanikanje
realnosti.
Po Wordenovem modelu so reakcije v procesu žalovanja napovedljive in običajne v
celotnem spektru izkušnje žalovanja. Mednje spadajo številna čustva, občutki, misli,
vedenja:
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-

čustva otopelosti, žalosti, jeze, občutki krivde, tesnoba, obup, osamljenost,
nemoč, hrepenenje, svoboda, olajšanje

-

telesni občutki: šok, utrujenost, občutki »luknje v želodcu«, bolečine v
okončinah, suha usta, lovljenja sape, stiskanja v grlu in prsih, občutljivost na
hrup

-

misli: nejevernost (ne more biti res), zmeda, dezorientacija, obsesivna
preokupacija s pokojnim, vizualne in avditorne halucinacije

-

vedenje: motnje spanja, pomanjkanje apetita, miselna odsotnost, jokanje,
vzdihovanje, neustavljiva/povečana aktivnost, iskanje, klicanje, utrujenost,
sanje, obiskovanje groba in »posebnih« krajev, skrbno čuvanje spominkov ali
izogibanje le-tem (Hindmarch 2009, 33).

Čeprav je intenzivnost teh reakcij lahko alarmantna tako za žalujočega kot osebe okrog
njega, so vse te reakcije adekvatne glede na situacijo. Pogosto je trajanje teh reakcij
tisto, kar predstavlja problem.
V stanju žalosti se žalujoči sooča z neobičajnim delovanjem, odzivanjem telesa:
vznemirjenost organizma na zunanje dražljaje se zniža, motorična aktivnost upade, kar
organizmu omogoča počitek (Cvetek 2014, 56). Brusco (2014) poroča, da sta trajanje in
čustvena intenziteta v procesu žalovanja pri vsakem posamezniku različna, vendar pa
lahko govorimo o nekaterih skupnih stopnjah, skozi katere mora žalujoči, ki je utrpel
pomembno izgubo:
1. faza: šok, čustvena otopelost »time out«, zanikanje, zbeganost, zmedenost, stres,
občutki ohromelosti, apatije in dvoma, da se je to res zgodilo
To so prve naravne reakcije, ko se naš um zavaruje pred čustvenimi travmami. Pogosto
se žalujoči po smrti počuti omamljenega, zbeganega, nemočnega in izgubljenega, lahko
bi rekli, da žalujoči ne sprejema realnosti, vključno s smrtjo, ne verjame povsem v
resničnost dogodka, kar je dober trenutni zaščitni faktor. Ta reakcija je normalna in ne
pomeni, da gre za brezčutnost ali brezskrbnost. Lahko se pojavijo tudi telesni simptomi,
kot so težave pri dihanju, zadrgnjeno grlo in občutki praznine v želodcu. V tem obdobju
gre življenje dalje, kot da se ni nič zgodilo. Žalujoči opravi formalnosti v zvezi s
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pogrebom, obvesti svojce. Vse te obveznosti in rituali so prizadetemu v pomoč. To fazo
nekateri žalujoči imenujejo preprosto »time out«, kjer se počutijo, kot bi bili za nekaj
časa izklopljeni iz realnosti. Obdobja miru in zatišja pa so pogosto prekinjena z izbruhi
jeze, žalujoči pa je občasno nemiren, napet in zaskrbljen. Navadno faza traja od nastopa
informacije o smrti, ko se zave realnosti, pa tja do enega tedna, ko se počasi umika
zaradi vse več vplivov iz okolja (Brusco 2014, 283).
2. faza: protest, hrepenenje in iskanje pokojnega
Po izgubi in prvi stopnji žalovanja sledi obdobje protesta in hrepenenja, to je obdobje
močnih in polno čustvenih reakcij, hude notranje bolečine ter obsesivnega obnavljanja
okoliščin smrti. Žalujoči se v tej fazi šele prav zave izgube. Ta faza traja od dveh tednov
do enega leta. V tem času žalujoči išče umrlega, hrepeni po njem, ukvarja se s predmeti
in obleko umrlega, vse, kar ni povezano z umrlim, za žalujočega nima pomena. Vse to
spremljajo burna čustva, predvsem jok, jeza, bes, hlipanje, tarnanje, agresivnost,
krčevito ihtenje, huda razdražljivost in nemir, tesnoba, ki se včasih stopnjuje prav do
panike in mnogo telesnih težav: lahko se pojavijo motnje spanja in hranjenja, različne
bolečine, splošen občutek telesnega neugodja. V tem obdobju gre za spremenjeno
doživljanje sebe in življenja, spremenjeni so tudi njegovi odnosi s soljudmi in znižana je
njegova energetska raven, slabša je koncentracija, ima težave pri delu. Za to obdobje je
torej značilen protest ter hrepenenje (Brusco 2014, 283).
3. faza: brezup in dezorganizacija
V fazi brezupa in dezorganizacije, ki običajno traja od nekaj mesecev do konca prvega
leta po smrti, se žalujoči dokončno zave dokončnosti izgube, kar pogosto spremljajo še
bolj rušilna čustva kot v prejšnjem obdobju; stiska, krivda, razdražljivost, nered, žalost,
obup. Pojavijo se občutki brezizhodnosti, nadaljujejo se telesne težave, ki se lahko celo
stopnjujejo, vendar pa pride tudi do spoznanja o nujnosti nadaljevanja življenja.
Žalujoči je še vedno preokupiran z umrlim, odmaknjen od svoje običajne družbe,
vendar pa če govorimo o normalnem žalovanju, je intenzivnost negativnih emocij v
upadanju (Brusco 2014, 283).
4. faza: izboljšanje, reorganizacija

15

Zadnja faza prinese reorganizacijo, ko žalujoči poskuša sprejeti spremenjeno podobo
sebe in novo vlogo v družini. V tej fazi žalujoči dokončno sprejme dejstvo, da umrlega
ni več. Običajno se depresivno razpoloženje po dobrem letu od smrti začne umikati
novo pridobljeni iniciativnosti, žalujoči postaja zopet samostojen, skuša se vračati v
znano socialno okolje, morda celo pridobivati nova poznanstva. Lažje razmišlja o
umrlem in ureja njegove predmete z manj bolečine. Smrt sprejema tako racionalno kot
čustveno. Žalujoči čuti, da je prišel do točke, ko lahko z izgubo živi (Brusco 2014, 283).
Z zaključkom zadnje faze pa žalovanje še ni povsem končano. Žalujoči pogosto opisuje
poslabšanja razpoloženja, predvsem ob pomembnih družinskih praznikih in obletnicah,
ko je mesto umrlega očitneje prazno. Takrat potrebuje žalujoči le dopuščajoče
razumevanje okolice in možnost, da o svojih čustvih spregovori in pokaže svojo žalost
(Brusco 2014, 283).
Na to, kako bo žalovanje potekalo, vplivajo različni dejavniki:


individualni (osebnost žalujočega, navezanost, dolžina in kvaliteta odnosa umrližalujoči, spol in starost žalujočega in umrlega, družinska pravila in pričakovanja



sociokulturni (vera, rasa, etnične posebnosti okolja, pripadnost socialnemu
razredu



situacijski (posameznikove izkušnje ob prejšnjih izgubah, način smrti).
(Tekavčič Grad 1994, 52).

2.2 SIMPTOMI ŽALOVANJA
Klinična psihologinja dr. Onja Tekavčič Grad (1994, 52) podaja delitev simptomov
žalovanja:
1. čustveni simptomi, ki se lahko kažejo kot:
o depresivnost (občutki žalosti, obupa, lamentacije (nenehno tarnanje)
o anksioznost (strah žalujočega, da bo izgubil samokontrolo, da bo znorel
in umrl, da izgube ne bo preživel)
o krivda (samoobtoževanje)
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o jeza in agresivnost (jeza na usodo, na umrlega, okolico, na zdravnike)
o anhedonija (izguba želje po hobijih, občutek, da ne more biti življenje
več prijetno)
o osamljenost (tudi ob prisotnosti drugih)
2. vedenjski simptomi:
o agitacija (napetost, nemir, prevelika aktivnost)
o utrujenost (zmanjšanje aktivnosti, upočasnitev mišljenja in govora)
o jok (solze in solzne oči)
3. odnos do sebe, umrlega in okolice:
o nizko samospoštovanje (občutek brezvrednosti, neuspešnosti)
o nemoč, brezup (izguba cilja, misli na smrt)
o občutek nerealnosti (kot da bi na nastalo situacijo gledali kot zunanji
opazovalec)
o sumničavost (dvom žalujočega v dobre namene ljudi, ki nudijo pomoč)
o problemi v medosebnih odnosih (problemi z vzdrževanjem prijateljstva,
umik iz družbe)
o odnos do umrlega (hrepenenje po umrlem, fantazije o umrlem,
preokupacija z mislimi na umrlega)
4. kognitivne in telesne spremembe:
o upočasnjenost mišljenja in slaba koncentracija (težave v razmišljanju in
težave s spominom)
o somatske motnje (spremembe v hranjenju, težave s spanjem, različne
bolečine)
o sprememba v odnosu do zdravil (zloraba zdravil, alkohola, cigaret)
o nagnjenost k obolevanju (slaba odpornost)

2.3 PATOLOŠKO ŽALOVANJE
Izrazi, kot so »patološko« žalovanje, »morbidna« žalost, specifična žalost ali
prepovedano žalovanje, se nanašajo na reakcije, ki se razlikujejo od običajnih vzorcev
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in jih spremljajo neprilagojenost in psihiatrični problemi (Kostnapfel 1991, 182). Gre za
močno intenziteto doživljanja žalosti, ko posameznik ne more sprejeti izgube in žalost
sčasoma preraste v potrtost in obup (Cvetek 2014, 57). Ker terminologija klinične
diagnoze ne pozna poimenovanja »patološka žalost«, običajno dobijo tisti, ki jih
obravnava psihiatrija, diagnozo depresivna epizoda. Ta se kaže kot brezvoljnost,
otopelost, žalost, izrazito pomanjkanje motivacije, črnogled pogled na prihodnost
(Tekavčič Grad 1994, 56). Za nenormalno žalovanje je značilno, da osebe tega procesa
ne morejo ponotranjiti, ampak poskušajo izgubo obvladati na zunanji način. Sklepamo,
da je vzrok za to v njihovem notranjem delovnem modelu, ki ne dopušča ponotranjenja:
pri tesnobni navezanosti model ne dopušča ponotranjiti fizične odsotnosti, ker je bila
odsotnost ali prekinitev nekoč preveč zastrašujoča, medtem ko pri izogibajoči
navezanosti model ne dovoljuje ponotranjiti bolečine, ki nastane ob zavrnitvi in
zapuščenosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 228).
Nerazrešeno žalovanje se kaže, kot da je oseba čustveno zasedena s smrtjo; ljudje
včasih pozabijo, da je oseba umrla, ali njeno smrt povezujejo s svojimi dejanji, se
identificirajo z umrlo osebo in so čustveno zmedeni (Simonič 2006, 178).
Prva znana literatura, ki je preučevala neobičajno žalovanje, so dela Freuda in Kleinove.
Freud je prvi predstavil razlike med običajno žalostjo in melanholijo, ki jo spremljajo
občutki krivde, samoponiževanje ter posledično znižano samospoštovanje (Arambašić
2005, 200). Šele Lindemann (1944) je ugotovil, da je najbolj značilen znak
bolezenskega žalovanja odsotnost žalosti, ki prevzame obliko običajnega vedenja, brez
občutka izgube, napadalnost in nihanje v odnosih (Arambašić 2005, 212). Parkers
(1972) je dodal še tri bolezenske odzive na izgubo:


kronično žalost: nedoločeno obdobje žalovanja, ki je daljše od enega leta. V tem
stanju prevladujejo anksioznost, napetost, nemir, nespečnost, samoobtoževanje,
depresivnost, napadi na druge



odloženo žalovanje, ko se odzivi na izgubo pojavijo z veliko zamudo. V
vmesnem obdobju se žalujoči vede povsem običajno, kasneje pa izbruhnejo
simptomi z vso močjo
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inhibirana žalost: običajni simptomi žalovanja so odsotni, prisotna je velika
potreba po samokontroli in izogibanju zaradi strahu pred tem, da ne bi žalujoči
mogel nehati jokati, če bi si to dovolil. Posameznik je izjemno napet in
razdražljiv (Tekavčič Grad 1994, 56)

Razne raziskave med žalujočimi so odkrile, da je kronično žalovanje povezano z nizko
samopodobo, nevrotično osebnostjo ter depresivnostjo v času po izgubi (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 229).
Rowe idr. (1978) so raziskovali nadaljnje spremljanje družin po izkušnji perinatalne
smrti. V raziskavi je sodelovalo 26 družin. 6 od 26 mater je imelo podaljšano žalovanje
(12-20 mesecev). Večje tveganje za podaljšano žalovanje je bilo pri materah, katerih
eden od dvojčkov je preživel, ali pa pri tistih, ki so zanosile manj kot po 5 mesecih od
smrti otroka.
Bowlby je tudi ugotovil, da nagnjenost k problematičnem žalovanju izhaja iz izkušenj
navezovanja v domači družini, v kateri je bilo izražanje čustev in odvisnosti nezaželeno,
celo tarča prezira in zavračanja, čustvena navezanost pa ohlapna. Bowlby sklepa, da so
te osebe nagnjene k številnim fizičnim in psihološkim težavam, prvič, ker se
problematičnim občutjem izogibajo in jih ne morejo vključiti v svoj doživljajski svet, in
drugič, ker jih kljub temu občutja lahko presenetijo in preplavijo, npr. obletnica smrti
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 229).
Lewis (1979) je raziskoval pomen žalovanja po rojstvu mrtvorojenega otroka ali
neonatalni smrti. Odsotnost žalovanja po rojstvu mrtvorojenega otroka ima lahko
negativne posledice za blagostanje celotne družine. Zdravniško osebje bi moralo starše
naučiti, kako olajševati proces žalovanja ter sprejemati različne (tudi nenavadne) oblike
žalovanja. Če olajšujemo proces žalovanja, se družina bolje prilagodi na izgubo.
Vance idr. (1995) so v svoji raziskavi prišli do rezultatov, da se pri žalujočih starših
znatno zmanjšajo simptomi duševne bolezni v prvih 8 mesecih po izgubi, čeprav so
spremembe pomembne tako pri materah kot očetih. Matere so po 8 mesecih kazale višjo
stopnjo depresije in tesnobe v primerjavi s kontrolno skupino.
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2.4 ŽALOVANJE OB IZGUBI OTROKA
Reakcije žalovanja pri starših so pogosto bolj ekstremne kot pri drugih skupinah
žalujočih. Pogoste so samomorilne misli in čustva. Pogosto otrokovo sobo pustijo
nedotaknjeno in otrokova oblačila neoprana veliko dlje, kot bi bilo običajno v drugih
primerih žalovanja. Zaradi intenzivnosti in kronične narave reakcij žalovanja, žalovanje
staršev pogosto etiketiramo kot patološko, abnormalno in nezdravo. Pri žalovanju za
otrokom torej veljajo drugačne norme oz. predpostavljamo, da so starši drugačna
podskupina žalujočih. Ali je za starše torej značilno problematično žalovanje in so
nezmožni razrešitve žalovanja? (Hindmarch 2009, 33)
Razrešitev žalovanja je za starše težek koncept. Nekateri zavračajo, da bi bil zaključek
žalovanja za otrokom sploh možen, in nekateri se zavestno odločijo, da ostanejo v
svojem intenzivnem žalovanju kot znak zvestobe njihovemu otroku, za katerega ne
morejo več skrbeti. Koncept »trajnega žalovanja« je primeren za tiste starše, katerih
primarna naloga je vzdrževanje živega spomina in pomena življenja njihovega
pokojnega otroka. Praznovanje obletnic, rojstnih dni ter ohranjanje slik otrokovega
razvoja so načini, kako nadaljujejo vseživljenjsko skrb za svojega otroka (Hindmarch
2009, 34).
Peppers in Knapp (1980) sta uvedla izraz »senca žalovanja«, s katerim označujeta
breme žalovanja, ki ga do konca življenja nosijo matere otrok, ki so umrli kmalu po
rojstvu. To breme je v ozadju vedno prisotno kot boleč opomnik na veselje podaritve
življenja (Hindmarch 2009, 34).
Pri nekaterih senca žalovanja sčasoma zbledi, za večino staršev pa je ta občutek trajne
žalosti naraven in normalen. Koncept trajnega žalovanja lahko primerjamo z
žalovanjem, ki ga izkusijo starši otrok s trajno invalidnostjo, kar lahko opišemo kot
»kronična žalost«. Pojem se uporablja za starše z živečimi invalidnimi otroki, vendar
starši, katerih otrok je umrl, podobno žalujejo za tem, kar bi moralo biti, a se nikoli ne
bo zgodilo (Hindmarch 2009, 34-35).
Kersting (2012) je v svoji raziskavi skupaj s kolegi prikazala, da ni bistvene razlike v
intenzivnosti žalovanja med ženskami, ki so izgubile otroka s spontanim splavom
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oziroma tistimi, ki so se odločile za umetno prekinitev nosečnosti. Od žensk, ki so se
odločile za umetni splav, je po 14 mesecih bilo 20 % takih, ki so do enega leta po tem
dogodku trpele za kroničnim žalovanjem ter psihološkimi posledicami, 17 % takih, ki
so imele potrjeno in diagnosticirano duševno motnjo. Težave so se začele z velikim
številom stisk in dvomov po postopku ter pomanjkanjem podpore partnerja. Kljub
duševnemu stanju, ki ga je odločitev prinesla, pa je le 2,7 % udeleženk raziskave
obžalovalo svojo odločitev.

2.5 MODELI INTERVENCIJ PRI DELU Z ŽALUJOČIMI
Predstavljamo nekatere modele, ki so koristno prispevali k terapevtskim intervencijam
pri delu z žalujočimi. Ti pristopi so nastali iz različnih teoretičnih pojmovanj žalovanja,
vendar so osredotočeni na praktične strategije.

2.5.1 Model žalovanja staršev po Richardu Wilsonu – vrtinec žalosti
Model žalovanja staršev, podan po C. Hindmarch (2009), je zasnoval dr. Richard
Wilson, pediater v bolnišnici Kingston Hospital, ki je delal s starši, ki so utrpeli
nenadno smrt novorojenčka. Že v 80. letih 20. stoletja se je zavedal, da konvencionalni
stopenjski modeli žalovanja niso dovolj dobro zajeli izkušnje družin, ki jih je poznal.
Njegov alternativni model so starši, ki so želeli osmisliti svojo izkušnjo, dobro sprejeli.
Model je ponazorjen s podobo nič hudega slutečega veslača, ki vesla vzdolž reke
življenja in nenadoma pade skozi slap žalovanja v vrtinec žalosti. Vrtinec ga nosi
naokrog, tako da znova in znova doživlja ista čustva z občasnimi umiritvami v plitvinah
in nevarnostjo, da zadene ob skale. Čas trajanja te dezorganizacije je različen in nekateri
izmed tistih, ki jih je naplavilo na breg, izberejo, da bodo tam ostali. Ko pa napoči čas
za reorganizacijo, jih reka življenja odpelje naprej v mirnejše vode.
Model je privlačen zaradi svoje preprostosti. Sam Richard Wilson (1992) ga je
komentiral:
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»Mogoče je nekoliko domišljijski, vendar je manj rigiden, saj ne predvideva stopenj
žalovanja, skozi katere je potrebno iti. Ljudi ne moremo zdraviti tako, da jih vodimo
skozi vnaprej predviden terapevtski načrt. Lahko pa jih spremljamo na njihovi lastni
težki osebni poti. Žalovanje je turbulenten čas in čeprav imamo občasno obdobja
spokojnosti, se lahko vrnejo močna čustva, za katera se je zdelo, da so že mimo. So
nešteta in vsa resnična, pomembna. Med žalovanjem pride do dezorganizacije življenja,
misli in vrednot, vendar je večina ljudi zmožna potem reorganizirati svoje življenje na
nov način. Čeprav se lahko stara čustva kadarkoli vrnejo s skoraj enako intenziteto, se
to dogaja vedno bolj poredko in vedno za krajši čas« (Hindmarch, 2009, 41).
Vrednost tega modela je, da poudarja pomen tega, da se prisluhne staršem in njihovi
individualni izkušnji (namesto da se držimo naučenega modela). Podpora v procesu
žalovanja v večji meri zahteva veščine ter tenkočutnost kot samo znanje.

2.5.2 Pripovedni (narativni) pristop
Narativni pristop k terapiji žalovanja sestavljajo trije elementi (Angus, Levitt in Hardke
1999):
1. pripovedovanje zgodbe o izgubi, kaj se je zgodilo in kako, čemur pravimo zunanja
pripoved
2. opisovanje vpliva izgube ljubljene osebe, kako je le-ta osebo prizadela, čemur
pravimo notranja pripoved
3. refleksija o tem, kaj izguba pomeni za osebo, ki jo je utrpela (za pripovedovalca),
čemur pravimo refleksivna pripoved
Končni cilj terapije je sodelovanje pri oblikovanju takšne različice zgodbe, pripovedi, ki
omogoča prilagoditev na izgubo. Za nekatere je to lahko sprejetje nove stvarnosti, za
druge lahko pomeni raziskovanje drugačnih načinov razumevanja in iskanja smisla v
izgubi ljubljene osebe. To iskanje pomena/smisla je za novo žalujoče starše prazno,
vendar morajo naposled tudi oni najti način, kako živeti s to izgubo.
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2.5.3 Kompas in zemljevid
Machin (2009) je razvila nov model za razumevanje posameznikove izkušnje žalovanja
in na podlagi tega razumevanja vzpostavila ustrezne načine obravnave. V dolgoletnih
izkušnjah dela z žalujočimi je opazila tri zelo različne tipe reakcij znotraj razpona
odzivov na izgubo (angl. Range of Responses to Loss - RRL):
1. distres zaradi izgube je premočan – pretirana reakcija
2. soočenje s čustvi in realistično sprejetje posledic – uravnotežena/rezilientna reakcija
3. potreba po potlačenju čustev vodi do zelo kontroliranih reakcij
RRL model obravnava odsotnost rezilientnosti in povišan distres kot dokaz ranljivosti
žalujoče osebe in uporablja spekter odzivov žalovanja kot teoretični kompas, ki pomaga
osvetliti/razumeti sliko posameznikovega žalovanja. Na podlagi tega modela je
oblikovala samoocenjevalno lestvico, lestvico stališč do žalovanja za odrasle, ki
omogoča prepoznavanje oz. profiliranje tipa žalovanja pri klientih. Pri ponovnem
merjenju lestvica lahko pokaže spremembe, ki se dogajajo skozi čas, in nakazuje razne
terapevtske intervencije, ki bi bile v danem primeru najbolj ustrezne. RRL nudi
terapevtom ogrodje za oceno posameznikove reakcije žalovanja in z nakazovanjem
želene smeri sprememb, od ranljivosti do rezilientnosti, usmeri pozornost na proces
pomoči (Hindmarch 2009, 42).

2.5.4 Sistemski pristop
Večina tradicionalnih modelov se osredotoča na žalovanje, ki ga doživljajo
posamezniki, medtem ko sistemske družinske teorije preučujejo, kako izguba vpliva na
družino kot celoto. Načini soočanja z izgubo so odvisni od prepričanj in vrednot ter
različnih vlog, ki jih prevzemajo družinski člani. Na družinske sisteme pa vpliva tudi
širša kultura, ki ji pripadajo, ki določa tudi stališča do smrti ter tradicionalne družinske
vloge. Družinski sistemi in socialne mreže določajo tudi, katera vrsta opore/pomoči je
sprejemljiva in dostopna (Hindmarch 2009, 42).

23

Ta perspektiva zagovarja, da so intervencije, ki vključujejo celotno družino, primernejše
kot obravnava posameznikov. Delo z družino predpostavlja, da smrt družinskega člana
prizadene vse ostale člane na različne načine in preprečuje, da bi se osredotočili samo
na posameznega člana, ki ima težave pri spoprijemanju z izgubo. Raziskuje se tudi
odnose družinskih članov drug do drugega ter njihov način spoprijemanja z izgubo v
preteklosti. Pri tem preučujejo genogram. Družinskim članom se pomaga, da znajo
spoštovati potrebe drugih članov in jim nuditi ustrezno oporo (Hindmarch 2009, 42).
Tudi kadar ni primerno delati z družino, je smiselno, da se s posameznikom dela
sistemsko, kar pomeni, da se ga razume v kontekstu njegove družine in širših sistemov
družbenega in kulturnega okolja (Hindmarch 2009, 43).

2.6 ŽALOVANJE PRI ŽENSKAH/MATERAH

Čustvena odzivnost nam je biološko dana, le da je pri vsakem izmed nas oblikovana
skozi konkretnost odnosov, ki so oblikovali našo psihično strukturo (Kompan Erzar
2006, 33).
Materinstvo je tisto, kar je biološko dano vsaki ženski. Odnos, ki se stke med otrokom
in materjo od trenutka, ko mati zve za svoje poslanstvo, je globok in hkrati zavezujoč
(Kompan Erzar 2006, 31). Ravno tako pa je globoka, zastrašujoča, intenzivna bolečina,
ki nastopi z izgubo otroka. Mati ostane sama znotraj palete čustev. Naravno je, da se
pojavi strah pred izgubo nadzora nad svojim življenjem z občutki krivde, obupa, jeze,
otopelosti, ujetosti, obremenjenosti, praznine. Ko otrok umre, mnoge matere doživljajo
posebno ogroženost svoje identitete. Matere postanejo ranljive, dovzetne za vsako
napačno izgovorjeno besedo ali narejeno dejanje (Hindmarch 2009, 43).
Vsak med žalovanjem doživlja različne občutke, ki se lahko spreminjajo iz dneva v dan.
Mati ob smrti svojega otroka umre z njim. Matere umrlih otrok se počutijo zmedeno,
žalostno, tako razpoloženje in občutja pa se lahko razvijejo v kronično depresijo,
hipohondrijo, fobijo ali pa druge motnje (Bergant in Kornhauser 2005, 128). Pri
približno 10-20 % oseb, ki še leto dni po izgubi niso končale procesa žalovanja, kar
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pomeni, da bi potrebovali pomoč in da se sami najverjetneje ne bodo mogli izkopati iz
tega stanja, se normalni proces žalovanja izteče v depresijo. Pri tem gre za ignoriranje
čustvenih in miselnih izzivov iz okolja, ki se na verbalni ravni pokaže kot zanikanje,
minimaliziranje in izmikanje. Ločiti moramo torej med neodzivnostjo, ki je neposredna
posledica stresa, ter med neodzivnostjo, kjer žalovanje ali zasedenost s travmo ali
stresom postane nefunkcionalno, trajno stanje, ki ga spremljajo izmikanje ljudem,
vsiljevanje bolečih spominov in občutje nemoči in obupa.
Kakor za vse travme tudi za žalovanje ob izgubi velja, da zunanje travme prebudijo
neko notranjo šibkost, nagnjenost ali neregulacijo, ki s travmo sicer ni neposredno
povezana, a se ob njej aktivira in onemogoča razmejitev med konkretno travmo,
drugimi stresnimi okoliščinami, kroničnim stresom, travmatičnimi dogodki iz otroštva
in predhodno nagnjenostjo k depresiji (Erzar 2007, 127).
Beutel idr. (1995) so raziskovali žalovanje in depresijo mater po spontanem splavu.
Neposredno po spontanem splavu so ženske poročale o povišani tesnobi in depresiji v
primerjavi s kontrolno skupino. 20 % jih je kazalo reakcijo žalovanja, 12 % depresivno
reakcijo in 20 % kombinirano depresivno in žalovanje. Ostalih 48 % žensk je poročalo,
da ni bilo sprememb v njihovih čustvenih reakcijah. Daljše psihološke, socialne in
zdravstvene spremembe so se pojavile po začetni depresiji, ne pa po reakciji žalovanja.
Depresivne reakcije so bile povezane z zgodovino predhodne depresije, pomanjkanjem
socialne podpore in ambivalentnimi stališči ob izgubi otroka.
Gausia idr. (2011) so proučevali psihološke in socialne posledice perinatalne izgube pri
materah. 6 tednov po porodu je 43 % žensk, ki so doživele perinatalno smrt, imelo
depresijo (v primerjavi s 17 %, ki so rodile zdravega otroka). Depresija je bila
pomembno povezana z negativnimi spremembami v življenju mater, kot so slabši
odnosi z možem in občutki krivde.
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2.7 ŽALOVANJE PRI MOŠKIH/OČETIH

Smrt otroka poruši čustveno in psihosocialno ravnovesje posameznika. Za mnoge očete
je smrt otroka pravi napad na njihovo osnovno vlogo skrbnika in zaščitnika (Hindmarch
2009, 43). Predvsem moški si pogosto ne dovolijo, da bi njihovo žalost opazili tudi
drugi (Bezenšek 2002, 15). Očetje že po svojem bistvu lahko očetovstvo vključijo ali
izključijo. Zaradi tega lažje prenašajo skrbi, strahove in žalost, vendar pa je tudi
bolečina očeta velika, ravno tako čuti praznino ob izgubi otroka, vendar pa družba, v
kateri živimo, pojmuje moškega kot močnega, navzven nečustvenega in s tem mu
jemlje pravico do žalovanja (Nemetschek 2000, 55). Stereotipi, kot je »moški ne kažejo
toliko čustev navzven kot ženske«, narekujejo vedenje, ki nikakor ni plod spontanosti,
svobodne volje. Take družbene miselnosti oropajo moškega pravice in možnosti
žalovanja, zaradi česar potlačijo svoja čustva. Družbena vloga moškega je biti
odgovoren in delovati junaško, še posebno v kriznih časih. Ljudje tudi mislijo, da oče ni
bil v fizičnem kontaktu z otrokom, zato tudi njegova navezanost nanj ne more biti tako
močna v primerjavi z materino. Pri tako različnem doživljanju nastane problem, saj bi
ženske rade govorile o izgubi, vendar na drugi strani nimajo pravega poslušalca, saj
moški ne pokažejo svojih čustev in tako dajejo ženam vtis, da niso slišane. Žalovanje
pri očetih mora biti ubesedeno in razumljeno s strani partnerice, družine, prijateljev,
strokovnjakov. Očetje morajo svojo bolečino večkrat izraziti.
Lűsa Aho idr. (2006) so raziskovali žalovanje očetov ter spremembe, ki jih je smrt
otroka prinesla v njihovo življenje. Žalovanje očetov se je kazalo na individualen in
dinamičen način in z različnimi anticipatornimi čustvi (čustva v pričakovanju otrokove
smrti) ter fizičnih, socialnih in vedenjskih reakcijah. Smrt otroka je prinesla tako
pozitivne kot negativne spremembe v življenje očetov. Anticipatorno žalovanje se je
kazalo v mešanih občutkih, upanju in obupu, v nasprotujočih si občutkih. Žalost po
smrti otroka so spremljali negativni in pozitivni občutki. Neposredni občutki po smrti
otroka so bili šok, zanikanje in otopelost. Obrambni mehanizmi so bili prisotni dalj
časa, če je bila smrt otroka nenadna. Očetje so težko razumeli realnost smrti in v čustvih
neposredno po izgubi sta prevladovala nejevernost (saj to ne more biti res) in obup.
Izgubo otroka so doživljali kot neresničen dogodek, na katerega se je težko privaditi v
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navadnem vsakdanjem življenju. Žalost so spremljali kratkotrajni in močni občutki
bolečine, nemoči, strahu in praznine. Očetje so posebej omenjali jezo, zagrenjenost in
občutke krivde kot naravne sestavne dele žalovanja in ti občutki so trajali dolgo časa. Ta
čustva so bila usmerjena v njih same, Boga in zdravstveno osebje. Občutki krivde so
bili še večji, če je bil vzrok smrti neznan in če bi se smrt dalo preprečiti. Očetje so se
samoobtoževali zaradi nezmožnosti, da bi preprečili smrt otroka, zaradi napake v
njihovih genih ali njihovih dejanjih, zaradi katerih naj bi bili kaznovani s smrtjo otroka.
Ob žalosti očetov so bila prisotna tudi pozitivna čustva. Očetje so doživljali hvaležnost,
srečo in olajšanje, še zlasti ko je bilo otrokovih bolečin in trpljenja konec. Po drugi
strani pa so ta pozitivna čustva povzročila, da so kasneje očetje doživljali občutke
krivde. Telesne reakcije v času žalovanja so se kazale kot drgetanje, pritisk, migrene,
aritmije, bolečine, utrujenost, motnje spanja in nočne more. Nekateri očetje so si sami
povzročali telesne bolečine (telesni napori ter tetovaže – otrokovo stopalo). Socialne
reakcije so se odražale kot želen socialni umik pa tudi občutki osamljenosti kot neželena
socialna reakcija. Vedenjske reakcije so se kazale kot socialna izolacija, iskanje
zaposlitve, zmanjšana koncentracija in motivacija, uporaba ali izogibanje alkoholu in
drogam, jokanje, kričanje, besnenje, telesno delo in aktivnosti.
Badenhorst idr. (2006) so v kvalitativni študiji raziskali psihološke učinke rojstva
mrtvorojenega otroka in neonatalne smrti na očete, kakor jih predstavljajo različne
študije. Kvalitativne študije so opisovale klasične reakcije žalovanja, vendar odkrile
manj občutkov krivde kot pri materah. Kvantitativne raziskave so poročale o simptomih
tesnobe in depresije, vendar v manjši meri kot pri materah. Pri očetih se lahko pojavi
PTSM. Očetje izkusijo žalovanje v obliki šoka, jeze, občutka nemoči, osamljenosti,
občutki krivde pa se ne pojavljajo kot glavna značilnost začetnega odziva. Čeprav se ob
drugih stresnih dogodkih (smrt žene) možje zatekajo v alkohol, se to pri perinatalni
smrti otroka ne dogaja. Zaradi socialne vloge očeta, ki naj bi podpiral partnerko, so
očetovski opisi žalovanja manj intenzivni kot pri materah.
Samuelsson, Radestad in Segesten (2001) so intervjuvale 11 moških 5-27 mesecev po
intrauterini smrti njihovega otroka v 32-42. tednu nosečnosti. Splošno zaupanje očetov
v življenje in naravni red je bilo nenadoma in nepričakovano na preizkušnji zaradi
izgube otroka, kar so doživljali kot hudo izgubo. Po seznanitvi, da je njihov otrok
mrtev, je večina očetov sprva hotelo carski rez, vendar so vsi kasneje menili, da bi bilo
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za otroka prav, da se rodi z vaginalnim porodom. Med in po porodu so zaznavali močne
občutke frustracije in nemoči. Mnogi možje so našli smisel in olajšanje svojega
žalovanja tako, da so nudili oporo svoji partnerki. Očetje so cenili, da jim je osebje
shranilo spominke (pramen las, odtis stopala), tudi če je partnerka to zavrnila. Po
njihovem opažanju sta bila predpogoj za nadaljevanje vsakdanjega življenja opora
zdravniškega osebja in dragoceni spomini na otroka. Najpomembnejša tolažba v
njihovem žalovanju pa je bil dober odnos z njihovo partnerko. Nekateri očetje so
pogrešali moškega, s katerim bi se pogovorili, tako ob rojstvu mrtvorojenega otroka kot
kasneje.

2.8 ŽALOVANJE STARŠEV

Žalovanje staršev se lahko bolj ali manj razreši, nikoli pa se povsem ne zaključi. Ko
otrok umre, starši doživljajo številne izgube. Primarno se izguba nanaša na navezanost
in odvisnost od edinstvenega posameznika, vendar je izguba otroka veliko več. Starši ob
tem žalujejo tudi zaradi drugih izgub:
-

izguba njihovega lastnega občutka sebstva – telesnega, čustvenega in duhovnega

-

izguba povezave s prihodnostjo

-

neizpolnjena pričakovanja in ambicije

-

izguba nekaterih lastnih kvalitet in talentov

-

izguba vira ljubezni in sprejemanja

-

izguba občutka moči in nadzora nad tem, kar se jim je zgodilo

-

izguba socialnega statusa in stikov (Hindmarch 2009, 43)

Raziskave kažejo, da se mlajši starši bolje prilagodijo na smrt otroka, starejši starši pa
so manj zmožni okrevanja po tej izjemno kaotični izkušnji (Stroebe idr. 1993, 44).
Vpliv smrti otroka na posameznega starša je odvisen od kvalitete odnosa z otrokom,
osebnosti, predhodnih izkušenj izgube in opore, ki je staršem na voljo. Starši pogosto
pričnejo dvomiti o svojem duševnem zdravju in lastni vrednosti.
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»Ali se mi meša?« se starši pogosto sprašujejo v prvih mesecih žalovanja. To je
običajen odziv na ekstremen distres in dezorganizacijo v tem obdobju.



»Ali sploh lahko grem naprej?« je običajen odziv na občutke nevrednosti in
obupa, ko se je težko soočiti z vsakim novim dnem.



»Rad/-a bi šel/-la z njim« je običajen odziv na občutke, da je otrok zapustil
starša, starš pa se je otroku izneveril (Hindmarch 2009, 44).

Vpliv smrti otroka na starševsko vlogo je izjemno dramatičen, ko gre za smrt edinca/ke. V očeh družbe ti starši niso več starši, niso več družina. Nimajo več direktnega
potomstva. Kjer so prisotni sorojenci, zaradi njihovih potreb starši zatrejo ali omilijo
žalovanje za pokojnim otrokom, kar pa lahko prinese zamero ali olajšanje. Ko so
preživeli sorojenci majhni ali ko nova nosečnost sledi kmalu po smrti otroka, matere
nimajo prostora in časa zase, za svoje žalovanje in so zato bolj dovzetne za depresijo.
Po drugi strani pa imajo starši, ki ves čas mislijo samo na pokojnega otroka, premalo
interesa in energije za ostale otroke. Lahko se tega zavedajo in imajo zato občutke
krivde, vendar bi bolj aktivno odzivanje na živeče otroke od njih terjalo izjemen napor.
Ženske, katerih celotna identiteta in samospoštovanje sta bila odvisna od materinske
vloge, izgubijo temeljni občutek sebstva, trpijo za kroničnimi občutki krivde in morajo
veliko vlagati v prilagajanje (Hindmarch 2009, 45).

2.9 POMEN ŠIRŠE DRUŽINE IN OKOLJA PRI ŽALOVANJU
STARŠEV

Družina kot struktura in sistem ni nikoli tako ranljiva kot takrat, ko umre otrok.
Prizadeti starši podzavestno pričakujejo istovetnost vseh družinskih članov z bolečino,
žalostjo, vendar pa je to nemogoče. Žalovanje ni slovo od ljubezni, marveč je druga
stran le-te in pri taki razlagi žalovanja ne smemo zanemarjati, temveč ga sprejeti in z
drugimi tudi deliti (Sorč 2003, 632). Značilno je, da se simptomi žalovanja pri žalujočih
ne pojavijo vedno v enakem zaporedju, pa tudi prisotnost simptomov ni enaka za vse
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družinske člane (Tekavčič Grad 1994, 53). Običajna družinska situacija je motena in
družinski člani se znajdejo v stiski. Vsak družinski član doživlja dogodek različno, tako
glede na način kot tudi na trajanje in intenziteto. Posameznik koleba med odločitvijo,
ali naj se spopade s svojo žalostjo na individualni ravni ali kot član družine. V procesu
žalovanja se družina sooča s spremenjenimi življenjskimi okoliščinami, zato potrebuje
skrbno pozornost, razumevanje, diskretno toleranco in pomoč okolice, predvsem pa čas.
Soočanje družine in njenih članov z izgubo je dolgotrajen in kompleksen proces, ki je
odvisen od strukture družine, kvalitete odnosa, posameznikovih izkušenj. Družina
doživlja:
-

brezkompromisno vživljanje v novo družinsko situacijo z mešanico strahu,
žalosti, jeze, predsodkov, stigmatizacij, obtožb

-

spremenjeni model medsebojne komunikacije, ki je pogosto okrnjen, posreden,
nejasen, zavrt

-

redefiniranje lastne vloge in vloge ostalih družinskih članov

-

naraščajočo potrebo po nekom, ki bo blažil žalost, stiske in konflikte (Bezenšek
2002, 15)

V družini se o smrti redko in predvsem težko pogovarjamo. Zaradi občutljivosti teme,
pogosto spremljajočega stresa in neizmerljive bolečine, je proces žalovanja težek tudi za
ostale člane družine, kot so stari starši, tete, strici. Vendar pa osebno zreli starši, polni
bolečine in žalosti, želijo govoriti o izgubi.
Greef, Vansteenwegwn in Herbiest (2011) so raziskovali varovalne dejavnike, ki
omogočajo, da si družina po izgubi otroka čim hitreje opomore. Rezultati so pokazali,
da k adaptaciji po izgubi otroka zlasti pomagata moč družine in pripadnost družini.
Poleg tega k žalovanju po smrti otroka prispeva tudi gledanje družinskih članov na
preizkušnjo kot izziv. Pomemben dejavnik prilagajanja na izgubo je tudi opora s strani
skupnosti. Redefiniranje situacije ter socialna opora s strani prijateljev in sorodnikov sta
se pokazala kot učinkoviti strategiji spoprijemanja s smrtjo otroka.
Žalovanje, kot reakcija na izgubo bližnjega, zadeva tudi družbo, okolico, kateri žalujoči
pripada oziroma v njej živi. V času žalovanja je vse žalostno in nerealno, zato se
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žalujoči počuti bolje, če ima ob sebi ljudi, katerim zaupa. Vendar pa ljudje, ki so v
neposredni bližini žalujočega, ne vedo, kako naj se vedejo, kako naj se odzovejo.
Pogosto v okolici velja prepričanje, da se staršem ne omenja otroka, saj bi jim s tem
odprli rane, zato se velikokrat ljudje žalujočim raje izogibajo. Ko pride do srečanj, pa je
v podzavesti nas ljudi, da dajemo nasvete in ti nasveti so velikokrat napačni, dani z
mislijo, da je potrebno staršem odvzeti bolečino in jih spraviti v dobro voljo. Vendar pa
staršem lahko najbolje pomagamo tako, da jim pokažemo sočutje, da jih poslušamo.
Izjave, ki žalujočim staršem veliko pomenijo:


»Žal mi je, ne vem kaj bi rekla.«



»Moje iskreno sožalje.«



» Ne morem niti pomisliti, kako vam je.«



»Predstavljam si, da vam mora biti zelo hudo.«



»Kako se počutiš, danes je en mesec od izgube.«



»Ali lahko grem s teboj na pokopališče.«

Ti stavki priznajo obstoj otroka in tako dajo staršem občutek vrednosti v nasprotju z
dobro mislečimi izjavami, ki starše prizadenejo in jim odvzamejo pravico do žalovanja:


»Tako je moralo biti.«



»Saj sta še mlada, še vedno lahko imata otroke.«



» Ne joči, misli na ostale otroke.«



»Imata angelčka v nebesih.



»Čas je naš zaveznik, ki celi rane.«



»Življenje gre naprej, čimprej pozabit.«

Včasih je bolje kot kaj reči, da starše objamemo in s tem izrazimo našo držo podpore.
Staršem lahko ponudimo tudi praktično pomoč (kot je varstvo ostalih otrok). Če starši
ne želijo pogovora ali pomoči, ne smemo jemati tega osebno. Če pa starši želijo govoriti
o izgubi, jih je potrebno pozorno poslušati in svobodno postavljati vprašanja, ki nas
zanimajo, saj bodo starši imeli dober občutek, če bodo videli zainteresiranost. S
pripovedovanjem zgodbe o izgubi starši obujajo spomine na svojega otroka, kar je
nujno potrebno za proces žalovanja. Pogosto imajo člani iste družine, ki so izgubili
bližnjega, različne potrebe, kako in kdaj odžalovati izgubo, zato se pogosto znotraj
družine pojavijo nerazumevanja ali celo obtožbe in zamere (ni ga imel tako rad kot jaz,
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zato ne joka in noče na pokopališče), nekateri žalujoči potrebujejo odmik od vsakdana
(bolniški stalež), drugi si pomagajo ravno obratno, da čim bolj vztrajajo v rutini in
vsakdanjih obveznostih; nekateri si pomagajo sami ali poiščejo pomoč bližnjega ali
strokovnjaka, spet drugi si pomagajo na manj sprejemljive načine – zloraba substanc,
pretiravanje v jemanju zdravil, sproščanje v nevarnih športih ali vožnji, nekateri
postanejo depresivni in potrebujejo zdravnika (Tekavčič Grad 2004, 169).
V raziskavi Rowe idr. (1978, 166) so matere poročale o različnih virih čustvene opore –
12 mater je dobilo oporo s strani moža, ožje družine, 2 sta poročali, da je družina
poslabšala stanje, 6 mater je poročalo, da so dobile oporo v prijateljih, 3 pa, da prijatelji
niso pozitivno vplivali nanje, 7 materam je pomagala vera, 2 pa sta poročali, da sta
izgubili vero. 6 jih je poročalo, da je vrnitev na delo pomagala odvrniti misli od otroka,
1 ženska je poiskala strokovno svetovanje. Nobena mati pa ni omenila pediatra ali
porodničarja kot vira opore in nekatere so se pritoževale, da jih zdravniki nikoli niso
obvestili o rezultatih obdukcije.
Raziskovalki Laakso in Paunonen Ilmonen (2002) sta raziskovali žalovanje in
spoprijemanje s stresom pri materah, katerih otrok je umrl pred starostjo sedmih let.
Izvedle sta intervju in anketo z materami, ki so v zadnjem letu izgubile svojega otroka.
Rezultati so pokazali, da so glavni viri opore mož, otroci, stari starši in prijatelji. Opora
je bila sestavljena iz čustvene opore, informacijske in fizične opore ter tolažbe in nege.
Informacijsko oporo so sestavljali nasveti in vodila s strani lastne matere ali ženske, ki
je imela podobno izkušnjo. Instrumentalno oporo je predstavljala pomoč pri praktičnih
zadevah, negativna opora pa se je kazala v obliki vmešavanja sorodnikov v družinske
zadeve ali prekinjanje prijateljstev.
Woolley (1997) je raziskoval izkušnje staršev po smrti otroka. Prepoznavanje žalovanja
staršev po izgubi otroka je sestavni del pediatrične prakse. Starši, ki so izkusili izgubo
otroka, svetujejo naslednje:
1

nihče ne more razumeti čustev ob izgubi otroka, razen če je sam izkusil
tovrstno izgubo

2

če sam nisi izkusil izgube lastnega otroka, nikoli ne reci »razumem«, ker ne
moreš razumeti

3

smrt otroka predstavlja stres za zakonsko zvezo
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4

mnoge zakonske zveze propadejo, če pa zakonska zveza preživi, postane še
močnejša kot pred otrokovo smrtjo

5

med okrevanjem starši sebe doživljajo kot »drugačne«

6

matere in očetje se na smrt odzivajo različno, nekateri starši začnejo nove
dobrodelne projekte, ki so povezani s smrtjo otroka

7

starši se negativno odzivajo na izjave okolice, npr. da je to bila Božja volja ali
pa da je bil ta otrok predober za to zemljo

8

starši želijo, da so prijatelji in sorodniki še naprej dosegljivi

9

pokojni otrok mora ostati sestavni del družine. Družina naj se ne trudi, da bi ga
pozabila

10 pomagajo podporne skupine

2.10 ODNOS ZDRAVSTVENEGA OSEBJA DO STARŠEV OB
IZGUBI OTROKA

Ključna naloga zdravstvenega osebja, ki se srečuje s starši ob izgubi otroka, je, da
staršem priznajo pravico do žalovanja, jim omogočijo slovo od otroka, jih seznanijo s
procesom žalovanja, predvsem pa jih obravnavajo na sočuten in strokoven način.
Otroka, ki je umrl ob porodu ali takoj po rojstvu lahko starši pogledajo, pobožajo, ga
vzamejo v naročje ter z njim preživijo toliko časa, kot želijo. Lahko ga fotografirajo,
dobijo odtis roke ali noge, otrokovo zapestnico ali podatke o telesni teži in dolžini.
Svojega otroka lahko poimenujejo ter ga pokopljejo, na voljo pa imajo skupinski raztros
pepela v Parku zvončkov na ljubljanskih Žalah ali individualni pokop.
Ob poslabšanju otrokovega stanja, pri katerem lahko pričakujemo, da bi lahko vodilo v
smrt, pediatri, če je le mogoče, svojcem ponudijo, da so ob otroku. Če otrok umre in
starši pri tem niso prisotni, le te takoj obvestijo o dogodku. Vsem staršem je omogočen
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čas in zasebni prostor, da se poslovijo od otroka. Nadaljnji postopki, kot je obdukcija, se
opravlja glede na vzroke, ki so privedli do smrti, in dogovor s straši (Blejec in Vrhkar
2013)1.
Laakso in Paunonen Ilmonen (2002) sta v svojih raziskavah ugotovili, da so matere
pričakovale od strokovnega osebja iskreno informacijo o bolezni umrlega otroka in
urejanje praktičnih zadev po otrokovi smrti ter vzdrževanje upanja, dokler je bil otrok
živ. Matere so pričakovale, da bo zdravstvena ustanova ohranjala stike z njihovo
družino tudi po otrokovi smrti.
Badenhorst in Hughes (2007) sta prišla do ugotovitev, da po perinatalni izgubi starši
doživljajo hudo žalovanje, očetje in matere kažejo isti vzorec simptomov, vendar je na
splošno distres mater intenzivnejši. Zdravstveno osebje bi moralo sočutno prepoznati
žalovanje ter staršem dati potrditev, da je njihovo doživljanje normalno in da bo
okrevanje trajalo več mesecev. Intenzivna depresija, ki traja več kot 6 mesecev, zahteva
psihiatrično zdravljenje. Nekatere študije kažejo, da odložitev ponovne nosečnosti za
eno leto psihično olajša nosečnost. Običajna praksa vzpodbujanja staršev k stiku z
umrlim novorojenčkom ni podkrepljena z dokazi in ima lahko negativne učinke, lahko
povzroči tudi simptome potravmatske stresne motnje. Postnatalno spremljanje staršev
omogoča, da dobijo ustrezne informacije o smrti otroka, vključno z možnimi težavami
in načrtovanjem nove nosečnosti. Naslednja nosečnost je stresna in zdravstveno osebje
bi moralo upoštevati, da se pri tem starši soočajo z močno tesnobo.
Ratislavova in Kašova (2012) sta ugotovili, da večina žensk ni videla svojega otroka po
tem, ko je bil mrtvorojen in da jih je 69% od njih to obžalovala. Vse ženske, ki so videle
svojega otroka po perinatalni izgubi, so bile s to odločitvijo zadovoljne. Izkazalo se je,
da v večini primerov ženskam niso bili omogočeni rituali poslavljanja, to nakazuje, da
zdravstveno osebje uporablja zaščitniški pristop. 17,5% žensk je ohranilo spomine na
svojega otroka. 52% žensk se je vključilo v podporne skupine, 44,5% jih je poiskalo

1

Podatki so bili pridobljeni na osebno prošnjo avtorice pričujočega magistrskega dela dne 28. 8. 2013
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psihološko pomoč Avtorici zaključujeta, da bi morali ženskam po perinatalni izgubi
nuditi več pomoči.

2.11 IZGUBA OTROKA KOT TRAVMATIČNA IZKUŠNJA

Določena čustva, podobe, senzacije in mišične reakcije, ki so del travmatične izkušnje,
se lahko globoko vtisnejo v spomin. Posameznik lahko to stresno izkušnjo podoživlja
več časa v obliki strahu, anksioznosti, groze, vznemirjenja. V takih primerih se oseba
odzove v skladu s preteklo izkušnjo (Cvetek 2006, 16).
Kellermann (2001) pravi, da travmatični dogodki, ki so se zgodili osebi, ob vsakem
stresorju predirajo zavest in podzavest posameznika kot brezčasno čustvo ali telesen
občutek, dokler se jih na primeren način ne shrani v spomin, odžaluje in predela znotraj
varnega, zdravilnega odnosa (Cvetek 2006, 17-16).
Najbolj znana posledica nepredelanih travmatičnih stresnih dogodkov je postravmatska
stresna motnja (PTSM). Pogosto se pojavljajo vsiljeni spomini na dogodek v obliki
prebliskov, afektivnih stanj, somatičnih senzacij, nočnih mor, medosebnih uprizarjanj
(Cvetek 2006, 18), ki vsebuje podobe, misli in zaznave iz prvotnega stresnega dogodka.
Posameznik se pogosto izogiba ljudem in vedenjem, ki jih spominjajo na travmo,
prekine stik s prijatelji in dejavnostmi, ki so pred tem zagotavljale vir podpore in
tolažbe (19).
Travmatična izkušnja posamezniku spremeni pogled na življenje. Salter in Stallard
(2004) predstavita tri oblike rasti kot pomembno koristno spremembo v kognitivnem in
emocionalnem življenju. To so:
-

sprememba v zaznavanju sebe, ki ima tri elemente: prvi je ta, da oseba sebe
preimenuje iz žrtve v preživelega, ki ima poseben status in moč; drugi je
povečano zaupanje vase (»če sem preživel to, lahko obvladam karkoli«), tretji
element je občutek ranljivosti in s tem povezano zavedanje lastne majhnosti in
umrljivosti, krhkosti življenja
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-

sprememba v zaznavanju odnosov z drugimi; osebe govorijo več o svojih
občutkih, poročajo, da so postali bližje svojim partnerjem, pripravljeni so
pomagati drugim v podobnih situacijah

-

spremembe v zaznavanju življenja v povezavi z življenjskimi dogodki,
vrednotami in cilji; posamezniki poročajo o drugačni postavitvi prioritet,
cenjenju življenja, spiritualnem razvoju (Cvetek 2006, 22)

Psihoterapevtka Carol Kearns (2014) razlaga PTSM, ki se lahko pojavi kot posledica
smrti otroka:
Za žalujoče starše je PTSM posebej huda, ko je smrt otroka posledica človeškega
dejavnika, tj. umora ali samomora. Po DSM-IV so kriteriji PTSM pri žalujočem staršu
naslednji:
A
1. starš doživlja smrt otroka kot travmatičen dogodek
2. zaradi smrti otroka je starš izkusil intenziven strah, nemoč ali grozo
B Travmo izgube stalno podoživlja na enega (ali več) od naslednjih načinov:
1. ponavljajoče in vsiljivo stresno spominjanje na dogodek
2. stresne sanje
3. »flashbacki« – podoživljanje prizorov travmatičnega dogodka, vključno z občutkom
ponovnega izkustva tega dogodka
4. intenziven psihološki distres ob izpostavljenosti zunanjim ali notranjim znakom,
spominjajo na smrt
5. psihološka odzivnost, ko je starš izpostavljen tem znakom
C Izogibanje dražljajem, povezanim s travmo in splošna otopelost, ki ni bila značilna
pred smrtjo otroka in ki vključuje tri ali več od naslednjih znakov:
1. izogibanje mislim, čustvom ali pogovorom, povezanim s smrtjo
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2. izogibanje aktivnostim, krajem in ljudem, ki so povezani s smrtjo
3. nezmožnost priklica pomembnih aspektov smrti
4. znatno znižano zanimanje ali vključevanje v pomembne aktivnosti
5. občutki odcepljenosti ali odtujenosti
6. omejen spekter afektov (nezmožnost ljubečih čustev)
7. občutek krajše prihodnosti
D Vztrajanje simptomov povečane vzburjenosti, ki vključujejo dve ali več od naslednjih
značilnosti:
1. težave s spanjem
2. razdražljivost ali izbruhi jeze
3. težave s koncentracijo
4. povečana budnost
5. pretirani zdrzljaji
E. Trajanje motenj pod točkami B, C, D je več kot en mesec.
F. Motnje povzročajo znaten distres na področju socialnega in poklicnega
funkcioniranja.

2.12 ODLOČITEV ZA NASLEDNJO NOSEČNOST PO IZGUBI
OTROKA

Starša se zaradi strahu pred ponovno izgubo in razočaranjem včasih težko odločita za
novo nosečnost. Na odločitev o novi nosečnosti vpliva čas, ki je minil od izgube, število
izgub, ki jih je par že doživel, starost ženske, kakovost partnerskega odnosa ter duševno
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zdravje para. Medicinsko gledano je nova nosečnost priporočljiva po popolnem
telesnem okrevanju in pridobitvi morebitnih genetskih in obdukcijskih izvidov (Pavše
idr. 2016, 18).
Želja po otroku se najprej pojavi pri ženskah, ta izvira iz potrebe po zapolnitvi praznine,
po izboljšanju počutja in po iskanju nadomestila za izgubljenega otroka. Zanositev
prekmalu po izgubi otroka lahko oteži in odloži proces žalovanja ter še dodatno
poslabša razpoloženje ženske.
Raziskava Rowerjeve in sodelavcev (1978) je pokazala večje tveganje za podaljšano
žalovanje pri materah, katerih eden od dvojčkov je preživel, ali pa pri tistih, ki so
zanosile manj kot po 5 mesecih od smrti otroka. Dejavniki pri materah, kjer je bilo
zaznati nezdravo žalovanje, niso bili starost, ekonomski položaj in vzrok otrokove
smrti, starost dojenčka, prisotnost otroka doma ali interval med otrokovo smrtjo in
intervjujem. Edini dejavnik, ki je bil povezan z nezdravim žalovanjem, je bila prisotnost
novega dojenčka, ki je sledila zelo hitro po smrti otroka; to so bile matere, ki so imele
preživelega dvojčka, ali pa so zanosile 5 mesecev po smrti otroka.
Zelo pomembno je, da si starša vzameta dovolj časa za žalovanje in nato za skupno
odločitev za novo nosečnost, kadar je želja po otroku večja kot strah pred ponovno
izgubo. Zaradi morebitnega ponovnega razočaranja večina staršev ne želi biti
preokupirana s potekom nove nosečnosti, čim kasneje želijo izvedeti za nosečnost,
čeprav jim instinkt pravi, da je otrok spočet, sorodnikom in prijateljem povejo za novico
zelo pozno, ko prestanejo razne raziskave o pravilni rasti otroka, matere ne želijo
razmišljati o prihodnosti in ne verjamejo, da bodo imele zdravega otroka. Nosečnice
lahko doživljajo občutke krivde, ker do tega otroka ne čutijo take ljubezni, kot so jo do
prejšnjega ali imajo občutek, da z navezovanjem na tega otroka pozabljajo na umrlega,
zato se trudijo, da se na otroka ne bi navezale (Pavše idr. 2016, 19).
Gaudet (2010) je raziskovala psihološko izkušnjo doživljanja nosečnosti po predhodni
perinatalni izgubi ter dejavnike tveganja za psihološki distres in motnje pri
vzpostavljanju prenatalne navezanosti na otroka v naslednji nosečnosti. 96 nosečnic, ki
so izkusile perinatalno izgubo, so odgovorile na vprašalnike, ki so merili perinatalno
žalovanje in anksiozno depresivno simptomatiko, sprejemanje nosečnosti, identifikacijo
z materinsko vlogo in perinatalno navezanost. V kontrolni skupini je bilo 74 žensk, ki
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niso imele izkušnje perinatalne izgube. Ženske, ki so utrpele perinatalno izgubo, so
poročale o pomembno višjem žalovanju in anksiozno depresivnih simptomih. Te
spremenljivke so bili pomembni prediktorji perinatalne navezanosti. Študija je pokazala
na intenzivni psihološki distres med nosečnostjo po izkušnji perinatalne izgube in na
potrebo po psihosocialni negi ob perinatalni izgubi. Tovrstna nega bi se morala
nadaljevati do rojstva naslednjega otroka.
Reid (2007) je raziskovala perinatalno smrt s poudarkom na izkušnji mater in
ugotavljala, ali matere skušajo nadomestiti umrlega otroka z novo nosečnostjo. Študije
primerov so pokazale, da matere hrepenijo, da bi skrbele za izgubljenega otroka (otrok
je v senci umrlega otroka), vendar zavestno tega matere ne želijo (ni nadomestilo, a je
vendar v senci umrlega otroka). Mnoge matere v naslednji nosečnosti govorijo o
zaskrbljenosti, ker se niso dovolj močno navezale na svojega otroka v maternici ter se
borijo z občutki tesnobe in krivde v zvezi z nosečnostjo. Avtorica je opazila tudi, da je
kvaliteta odnosa s partnerjem in njegovo zaznavanje izgube bistvenega pomena za
okrevanje matere.
Franche in Mikail (1999) sta ugotovila, da pari z izkušnjo izgube otroka poročajo o
pomembni višji stopnji depresije in tesnobe v naslednji nosečnosti v primerjavi s pari v
kontrolni skupini (nosečnost brez predhodne izkušnje izgube otroka). Nosečniška
tesnoba z izkušnjo perinatalne izgube otroka je bila povezana z njihovim prepričanjem,
da njihovo vedenje vpliva na zdravje ploda. Pri ženskah brez tovrstne izkušnje pa je bila
nosečniška anksioznost povezana s prepričanjem, da vedenje zdravstvenega osebja
vpliva na zdravje ploda.

2.13 OBLIKE POMOČI DRUŽINI OB NENADNI SMRTI OTROKA
V OBDOBJU ŽALOVANJA

Smrt otroka za starše predstavlja tudi smrt njih samih. Simbolično umrejo skupaj z
otrokom (Leming in Dickinson 1994, 510). Če gre za smrt v perinatalnem obdobju ali
po rojstvu, obstaja nevarnost, da bo izguba v okolici slabo razumljena in manj sprejeta.
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Starši potrebujejo pomoč v sprejemanju in razumevanju smrti komaj rojenega otroka
enako kot starši starejših otrok, saj gre pri obeh vrstah smrti za izgubo pričakovanj,
upanja, vezi, ki se je spletla v nosečnosti med otrokom in staršem in izgubo srečnega
razpleta, ki so jo v tem času starši gojili (Globevnik Velikonja 1999, 95).
Reakcije žalovanja ne smemo razumeti kot psihične motnje, ki zahtevajo zdravljenja,
vendar pa ljudje v fazi žalovanja lahko potrebujejo zdravniško pomoč. Študija mater
raziskovalca Foresteja s sodelavci (1982), ki so doživele perinatalno izgubo, je
pokazala, da je podporni in svetovalni program v zgodnjih mesecih žalovanja znatno
zmanjšal trajanje žalovanja pri materah. Socialno izolirane ženske ter tiste, katerim je v
zakonski zvezi primanjkovalo intimnosti, so imele višjo incidenco psihiatričnih
simptomov po 6 mesecih od izgube.
Spremljanje žalujočih staršev je ključnega pomena za družine novorojenčkov, pri
katerih so ukinili intenzivno nego. Pri tem je potrebno, da zdravstveno osebje upošteva
potrebe staršev. Srečanja bi morala biti izvedena kmalu po smrti otroka (v roku dveh
mesecev po smrti), ne glede na to, ali so rezultati obdukcije že znani ali ne, z dotičnim
zdravnikom v nebolnišničnem okolju, če je le mogoče. Starši cenijo zanimanje za
njihovo spoprijemanje s stresom, celovito in iskreno ter na občutljiv način podano
informacijo, ki jim bo pomagala zgraditi kohezivno sliko o tem, kar se je zgodilo,
nesprejemljive pa so polovične resnice, lažna zagotovila ter neizpolnjene obljube
(McHaffie 2001, 125).
Večina žalujočih strokovne pomoči ne potrebuje, saj je v naši kulturi vrednota, da
človek svoje tegobe in probleme ob izgubi prenaša in reši sam. Ko izgubimo svoje
drage, se nam zdi vse preveč mikavno, da bi se umaknili v jamo samopomilovanja.
Velikodušnost, usmiljenje, spoštljivost, skrb za druge, to je zdravilo zoper žalost
(Groeschel 2015,140). Žalujoči se zato po pomoč in podporo zatečejo k sorodnikom,
prijateljem, sodelavcem. Sorodniki in prijatelji nudijo oporo staršem ob smrti in
pogrebu, kmalu nato pa se vrnejo vsak v svoje ustaljene življenjske tirnice. Vendar pa
žalovanje staršev traja mnogo dlje.
Ameriške raziskave govore, da žalujoči iščejo pomoč pri duhovniku (27 %), odvetniku
(25 %) ter pri zdravniku (21 %) (Tekavčič Grad 1994, 58).
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Schaap idr. (1997) so ugotovili, da je spremljanje staršev, ki so doživeli smrt otroka,
bistvenega pomena pri prepoznavanju kroničnih, patoloških oblik žalovanja in za
vključitev dodatne pomoči. Odsotnost intervencij v zgodnjih mesecih žalovanja
povzroči trajnejše psihične rane.

2.13.1 Psihološko-terapevtska pomoč
Pomoč strokovnjaka potrebujejo žalujoči, ki kažejo znake bolezenskega žalovanja,
skupine, ki predstavljajo večje tveganje, torej posamezniki, ki zaradi dejavnikov, kot so
osebnost, okolje, neobičajne trenutne situacije, ne zmorejo preiti običajnih faz žalovanja
(Tekavčič Grad 1994, 58).
Psihološka pomoč znotraj porodnišnic je po poročanju psihologinje Pavše (2016), ki
deluje znotraj Psihološke ambulante v Porodnišnici Ljubljana, zelo okrnjena, saj je ta
vrsta pomoči možna le v Ljubljani. Ostali žalujoči starši se morajo po strokovno pomoč
obrniti na psihološke ambulante v zdravstvenih domovih ali pa na zasebne psihološke
ambulante, psihiatrične ambulante v zdravstvenih domovih ali zasebne psihiatrične
ambulante.
Po besedah ge. Pavše (2016) je pogovor s psihologom staršem na voljo že kmalu po
sporočeni slabi novici o ugotovljeni nepravilnosti pri plodu ali njegovi smrti. Včasih
starša potrebujeta psihološko svetovanje že pri odločanju o prekinitvi nosečnosti zaradi
ugotovljenih nepravilnosti pri plodu. Zelo pomembna je psihična priprava na sam poseg
prekinitve nosečnosti ter kasneje splav oziroma porod. Ženski se svetuje, da se na svoj
način poslovi od svojega otroka, saj bo tako s psihosomatskega vidika porod potekal z
manj zapleti. Par je informiran o možnosti sobivanja partnerja v porodnišnici ter o
možnosti partnerjeve prisotnosti pri porodu. Ženske ali pare, ki pred splavom oziroma
porodom psihološkega svetovanja ne potrebujejo, se obišče na oddelku z namenom
nudenja osnovnih informacij o virih pomoči v procesu žalovanja, če bi jo v prihodnosti
potrebovali. Velikokrat so pari v tem trenutku še v fazi šoka in se še brez težav
pogovarjajo. Seznaniti jih je potrebno s tem, da se bodo nekaj tednov po odpustu
verjetno počutili veliko slabše kot sedaj. Marsikateri par, ki sprva odkloni tovrstno
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svetovanje, kasneje v procesu žalovanja sam poišče pomoč in se obrne na psihologe,
(Šašek Kocbek 2016).
V sklopu Psihološke ambulante v Porodnišnici Ljubljana deluje tudi skupina za žalujoče
starše. Program skupine je sestavljen iz 4 srečanj, vendar pa je praksa pokazala, da se
skupina sreča še 2 krat (skupaj 6 srečanj) po daljšem časovnem intervalu. Posamezniki,
ki se odločijo za to skupino, prihajajo iz socialnega okolja, v katerem ni ustrezne
podpore, ali pa se pri njih razvija patološko žalovanje. Pogoj za vključitev v skupino je,
da morajo preteči vsaj 3 meseci od izgube. V to skupino so vključeni vsi pari (bodisi po
prekinitvi zaradi anomalij, bodisi po spontanem splavu, mrtvorojenosti, smrti ob porodu
ali kmalu po porodu). Z vsakim parom se pred vključitvijo opravi individualni razgovor.
Večina parov je že pred tem v obravnavi v Psihološki ambulanti v Porodnišnici
Ljubljana.
Cilji skupine so: pomoč žalujočemu pri prepoznavanju, spoprijemanju in izražanju
čustev; ozaveščanje in spoštovanje medosebnih razlik v načinu žalovanja; pomoč
žalujočemu pri premagovanju ovir v obdobju prilagajanja na izgubo; učenje učinkovitih
strategij spoprijemanja z izgubo; reintegracija v delovno in socialno okolje in
načrtovanje nove nosečnosti (Pavše 2016).2
Carrera idr. (1998) so ugotovili, da ženske, ki so izkusile perinatalno izgubo otroka,
doživljajo več simtpomov depresije kot matere, ki so rodile zdravega otroka. Simptome
depresije lahko izboljšamo s psihološkimi intervencijami.
Lűsa Aho idr. (2011) so ocenjevali učinkovitost intervencijskega programa za žalujoče
očete. Ocena po 6 mesecih je pokazala, da so očetje, vključeni v program, poročali o
nižji stopnji žalovanja ter večji osebnostni rasti. Očetje, vključeni v program, so
poročali, da so največ čustvene opore dobili od zdravstvenega osebja in očetov s
podobno izkušnjo. Oporo, ki so jo prejeli, so zaznavali kot koristno pri spoprijemanju z
izgubo, intervencijski program pa so ocenjevali pozitivno.

2

Podatki so bili pridobljeni na osebno prošnjo avtorice pričujočega magistrskega dela dne 8. 2. 2016.
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Par ali pa družine, ki poiščejo pomoč, imajo mnogokrat neprilagojene vzorce vedenja,
ki ne omogočajo žalovanja in počasnega soočanja z žalostjo. Največkrat se za pomoč
svetuje terapevtska obravnava, ki je usmerjena v vodeno žalovanje. To je proces, v
katerem terapevt spodbudi družinske člane, da reflektirajo izgubo, ki so jo doživeli,
razvija učinkovite vedenjske vzorce in spodbuja iskanje lastnih moči in sposobnosti za
premagovanje izgube. Posebno so ogrožene družine, ki imajo zaradi različnih razlogov
težave že pred izgubo. Če se žalujoči ali pa kar vsa družina z izgubo ne more ali se
težko sooči, se pri posameznih družinskih članih pojavijo resne duševne težave in
bolezenski simptomi. Družinski terapevt mora prepoznati neuspešne vzorce vedenja, kot
so izogibanje, rigidnost, krivda, in to nasloviti preko interakcij družinskih članov.
Terapevt ne more dajati navodil, kako naj klient ravna, lahko pa spodbudi in
razumevajoče dopusti, da žalujoči govori o izgubi, da prostor in besede izgubi in s tem
sprosti napetost in čustva, ki so v njem. Velikokrat se zgodi, da je družina izgubo
predelala le razumsko, čustveno pa ne (Brecelj Kobe in Trampuž 2002, 135).

2.13.2 Duhovna pomoč
Duhovnost in vera ter prakticiranje vere so pomembni viri tolažbe za žalujoče starše, saj
je izguba otroka ena najbolj bolečih izkušenj, ki jih straši lahko doživijo, saj je proti
naravnemu redu, poleg tega da prizadene očeta in mater, smrt otroka prizadene tudi
partnerski odnos (Ungureanu in Sandberg 2010, 311).
Mnoge študije omenjajo versko in duhovno spoprijemanje z življenjskimi krizami, ob
smrti otroka pa se kaže to kot pozitiven mehanizem (Ungureanu in Sandberg 2010,
312). Dogodki, kot je smrt otroka, zahtevajo uporabo vseh virov, ki jih imajo starši na
voljo, da ohranijo svojo integriteto ter osebno in partnersko blagostanje. Higens (2002)
je ugotovila, da imajo starši, ki verujejo v posmrtno življenje ter pogosto obiskujejo
cerkev, nižjo stopnjo depresije po smrti otroka. Večja vključenost v verske aktivnosti je
povezana z večjo socialno oporo, kar napoveduje boljše prilagajanje na smrt otroka.
Udeleženci, ki so znali najti smisel v smrti otroka, so doživljali manjši stres neposredno
ob smrti (Ungureanu in Sandberg 2010, 312).
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Woolley (1997) ugotavlja, da si nekateri starši po izgubi želijo biti sami, nekateri pa
želijo, da so prijatelji in sorodniki zraven in ni jim povsem jasno, zakaj se prijatelji
izogibajo staršem, ko so v fazi žalovanja. Prijatelji ne vedo, kako reagirati – biti bi
morali dosegljivi, a ne vsiljivi za starše. Velikokrat v nemoči podajajo žaljive izjave, ko
iščejo razumske razloge za smrt otroka ali napovedovanje prihodnosti (»bila je božja
volja in nekega dne boste razumeli«). Mnenja o svetovanju s strani strokovnih
svetovalcev in teologov pa so bila različna, nekateri so menili, da so jim pomagala,
drugi pa ne in so jih po nekaj seansah opustili. Raziskava je pokazala, da so se starši, ki
so imeli dober odnos z duhovnikom, lažje obrnili k njemu po pomoč tudi po smrti
otroka.
Spremljanje nekoga pomeni pomagati mu najti pot, ga podpirati in mu včasih pokazati
smer, ko ta izgubi moč za polno in kvalitetno življenje. V pastoralnem kontekstu gre pri
tem za odnos med pastoralnim delavcem in žalujočim z namenom pomagati izrabiti
lastne človeške, duhovne nadnaravne vire, da bi se ustvarjalno soočili s težko situacijo
in da bi le-to nazadnje spremenili v priložnost za lastno rast in lasten razvoj ter pokazati,
kako zna Bog potegniti največje dobro iz bednih razbitin. Bog in samo Bog je tisti, ki
nenehno prenavlja svoja čudesa (Louf 2001, 194).
Vera pogosto pomaga pri žalovanju, še posebno, če so prizadeti bili verni že pred
izgubo. Pogosto žalujoči iščejo odgovore in uteho v duhovnosti, saj se tam počutijo
varne, pomirjene. V nadaljevanju bomo predstavili zapis patra Tonija Brinjevca, ki je
bil bolniški duhovnik in je podal oris dela bolnišničnega duhovnika s starši ob izgubi
otroka v UKC Ljubljana3:
»V bolniški župniji je letno v povprečju od 25 do 30 krstov. Žal podatkov, ki bi govorili
v katerem mesecu nosečnosti je bil porod, nimamo. Je pa res, da je največji odstotek
krščenih ravno nedonošenčkov.

3

Podatki so bili pridobljeni na osebno prošnjo avtorice pričujočega magistrskega dela dne 6. 8. 2013
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Glede pokopa teh otrok so različne prakse. Nekateri starši (ti so v manjšini) se odločijo
za park zvončkov. Ostali pa se raje odločijo za pokop otroka, v svojem kraju. Pokop
navadno opravi župnik iz župnije, kjer živijo straši ali pa kakšen duhovnik, ki je bolj
osebno povezan z družino. V drugem primeru se morajo starši 'boriti' za mrtvorojenega
otroka in je, po pripovedovanju, cela procedura, da ga dobijo - je pa to pravica staršev,
na katero se lahko sklicujejo. Enak postopek je tudi z otroki, ki so bili splavljeni
spontano - že večkrat smo skupaj s straši oblikovali obred, poslovitev od otroka (ploda),
krst želja in molitev. Vsak obred se mi zdi zelo pomemben v procesu žalovanja. Tudi
zato grem k otroku, novorojenčku, ki je že mrtev. Mrtvim ne podeljujemo zakramentov,
se mi pa zdi zelo lep in pomemben obred, molitev ... Ta obred je prostor za izražanje
najglobljih čustev in sam sem vedno znova presenečen nad iskrenostjo, lepoto, milostjo
besed, molitev, ki vrejo iz globin obeh staršev. Pri obredu je kakšna Božja beseda,
odlomek, potem priporočilo, prošnje in osebna molitev, vedno se otrok dotaknemo, jih
pokrižamo - včasih tudi pokrižamo s krstnim oljem - to ni krst, je pa maziljenje pred
pokopom. Obred je zelo odvisen od tega, kako začutim straše in kje so s svojimi čutenji.
Pogreb se opravi po obredniku za nekrščenega otroka. Vedno pa fotokopiram iz
Dogmatičnega priročnika, kaj se zgodi z nekrščenim otrokom, če umre, in to tudi pustim
staršem, ker je zelo spodbudno napisano v smislu, da Cerkev z vsemi zakladi zadosti
zanje in da je Božja milost tako velika, da deluje tudi, če je bila samo želja po krstu ...
Nekateri starši še ostanejo v stiku z mano, se oglasijo, da povedo, kako se počutijo, kje
so v procesu žalovanja. So pa to težke reči. Pred slabim mesecem sem srečal mamico
umrlega otroka, ki sem ga krstil in ni bila sposobna komunicirati z mano, ker sem ji
spodbudil preveč spominov in čustev. V takšnem primeru se potem tudi umaknem.«
Za podatke smo zaprosili tudi župnika Janeza Kavčiča, ki deluje v župniji Šempeter pri
Gorici:4

4

Podatki do bili pridobljeni na osebno prošnjo avtorice pričujočega magistrskega dela dne 10. 2. 2016).
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»Do sedaj sem imel v župniji en tak primer, in sicer je par iz naše župnije izgubil otroka
na takšen način. Ti starši so bili pri meni in smo nato pokopali mrtvorojenega otroka v
njihov družinski grob. Po tem dogodku sem bil še pri njih in sem jim stal ob strani.
Sedaj pričakujeta drugega otroka. Če bi bilo potrebno, sem prepričan, da bi me sestre
ali pa tudi predstojnica porodnišnice poklicala.«

2.13.3 Podporne skupine
Naše lastno trpljenje nam pogosto onemogoča, da bi vstopili v svet trpljenja drugih
ljudi. Dragocena podpora staršem v procesu žalovanja so skupine za pomoč staršem,
kjer lahko razpravljajo o umrlem otroku z drugimi starši, ki so doživeli podobno izgubo,
ki se razumejo v svoji stiski (Klevišar 1994, 113). Raziskave glede podpornih skupin
kot ene od oblik pomoči kažejo, da staršem obisk take skupine ni pomagal zmanjšati ali
spremeniti žalovanja, vendar pa jim je omogočil, da so se lažje sprijaznili z izgubo
(Baznik 2005, 52).
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3. VERA IN SOOČANJE S SMRTJO OTROK

3.1 BIBLIČNI POGLED NA TRPLJENJE IN ŽALOVANJE

Podoba trpljenja, smrti, žalovanja je vodilna tema v Svetem pismu in krščanstvu
nasploh. Božji načrt za človeka je bilo življenje, kjer ne bi bilo trpljenja. Vendar je
človek s svojim napuhom in grehom pokvaril svet in s tem povzročil veliko hudega
(Trobiš 2002, 115). Toda Božja ljubezen do človeka je bila tako velika, da je na svet
poslal svojega Sina, »rojenega in ne ustvarjenega«, da je nase vzel vso usodo človeka z
bolečinami, trpljenjem, stiskami in daroval svojo lastno človečnost na križu. Bog je v
svojem učlovečenju šel do izničenja svojega življenja. Za nekatere je to absurd, vendar
kot piše Hipolit po Irenejevem zgledu, si je Kristus moral privzeti isto snov, ki nas
sestavlja, ker sicer ne bi mogel od človeka zahtevati stvari, ki jih sam ni storil (Balthasar
1997, 26).
Kljub zagotovilom, ki nam jih daje vera, pa smrt za veliko večino ostaja strašljiv
dogodek. V solzah, žalosti, bolečini in razočaranju ob izgubi otroka starši rečejo Bogu:
»V čem je smisel tega trpljenja? Zakaj to dete? Zakaj?« To je gotovo del tega, kar sveti
Pavel imenuje »želo smrti« (1 Kor 15,56). Sveti Pavel smrt opisuje kot posledico greha.
In nemalokateri starš si postavi vprašanje: »Kaj sem storil, da se mi je to zgodilo?«
Veliko vernih mater in očetov na ganljiv način izraža svojo žalost, ob kateri v solzah in
bolečini kličejo Boga, ki ga sicer neizmerno ljubijo, vendar je vsaj na videz in trenutno
povsem neizprosen.
Trpljenje, bolečina pa še vedno ostajata v življenju človeštva. Človek trpi, ko nekaj
izgubi (Žakelj 2007, 203). S krščanskim pogledom lahko trpljenje razlagamo kot Božjo
preizkušnjo (v nadaljevanju se bomo dotaknili Jobove knjige), ki pa naj bi pokazala in
povečala posameznikovo ljubezen do Boga. Vsak kristjan bi moral imeti v zavesti tudi
misel, da takrat, ko je bolečina največja, takrat se najbolj približamo križanemu
Kristusu, vendar v naravi človeštva je, da je za prvo srečanje z lastnim križem vedno
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značilen notranji upor, obramba, beg in zanikanje resnice. Šele počasi, korak za
korakom po poti trde resničnosti neizogibnega in neodložljivega, se človek uvaja v misli
in načrte, ki jih ima Bog z njim (Gots 1988, 11).
Trpljenje je za trpečega uklonitev Božji volji, za opazovalce pa sočutje, ki jim ga
vzbudi.
1. trpljenje zadeva ljudi kot kazen za greh – teorija povračila: Kdor se ne drži
naravnega zakona, ki ga je Bog postavil v vse stvari, mu bo slej ali prej
spodletelo in ga bo tepel naravni zakon sam. Ni pa nujno, da je vsako trpljenje
posledica greha
2. trpljenje je vzgojna kazen, da bi se poboljšali – Božja pedagogika: Bog ne pošilja
trpljenja brez smisla in potrebe. Prva človeka sta grešila v raju. Nad njiju je prišlo
trpljenje, da bosta lahko bolj cenila stvarstvo in trud
3. trpljenje je instrument našega odrešenja – dober konec, ko gledamo na trpečega
Jezusa in njegovo delo, ki ga je za nas opravil na križu, spoznavamo, kako
dejansko trpljenje na pretresljiv način postaja instrument našega odrešenja
4. trpljenje kot Božja preizkušnja - očiščevanje. Trpljenje lahko razlagamo kot
Božjo preizkušnjo, ki naj bi pokazala in povečala posameznikovo ljubezen do
Boga (Žakelj 2007, 205-207)
Janez Pavel II. (1984, 22) v Okrožnici o odrešenjskem trpljenju pravi, da je tisto, kar
človeku v trenutkih brezupne osamljenosti dobro dene, zavest, da je On tu, ne samo kot
gledalec, ampak kot Oče, ki z ljubeznijo, toplino, skrbjo in preudarnostjo odmerja, kar
prav sedaj še zmoremo prenesti. In če vemo, da mi »moj križ«, ki ga je Bog zame
odmeril, odtehtal in potem blagoslovil, pomeni sidro, ki trdno drži in vliva zaupanje in
moč. In križ začne postajati razumljivejši in lažji, ker v njem ne gledamo več
prekletstva, ampak dokaz njegove ljubezni.
Če sprejmemo svoje težave in stiske v Božjem imenu in darujemo trpljenje, je to za
naše življenje morda najboljše, kar se nam je moglo zgoditi.
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V težkih položajih slutimo, da nam razlaga iz vere dene dobro. Če izgubimo ljubljenega
človeka, smo zmedeni. Izgubo bližnjega doživljamo kot nesmiselno. Pri tem je
pomembno, da se v veri vprašamo, kaj bi to lahko pomenilo. Ni nam treba takoj razviti
trdne razlage. Pomaga že spraševanje samo (Grűn 2010, 16).
Ni življenjske situacije, ki bi bila res nesmiselna. To pa izvira iz tega, da je mogoče tudi
na videz negativne plati človeške eksistence, še posebej tragično trojico trpljenja, krivde
in smrti, pretvoriti v nekaj pozitivnega, v dosežek, če se le z njim soočamo s pravo držo
in pravim odnosom (Frankl 2005, 121).
Morda je za kristjane najpomembnejša oseba, ki pozna trpljenje ob izgubi otroka iz
lastnega izkustva in ki pozna tudi trpljenje ljudi, Božja mati Marija. V življenju so se na
njej uresničile Simeonove besede, da bo njeno dušo presunil meč. Marija ve, kako je s
trpečimi in potrtimi ljudmi.
Marija je angelu, ki ji je oznanil, da bo rodila Odrešenika, odgovorila: »Glej, dekla sem
Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« S tem se je odpovedala vsem svojim lastnim
življenjskim načrtom in se popolnoma predala v službo Bogu. Ni vedela, kaj jo čaka;
mnogo je tvegala; v vsej veri in predanosti je zaradi luči stopila v temo. Ta tema
pomeni, da ne vemo, kaj nas pravzaprav čaka, le verujemo, da delamo po Božji volji.
Bog je Marijo ljubil na poseben in edinstven način. Kljub temu ji ni prizanesel s trenutki
trpljenja in bolečine. Tudi Marija v trenutku Jezusove smrti ni mogla razumeti in dojeti,
zakaj je bilo potrebno to trpljenje. V litanijah Marijo naslavljamo kot »tolažnico
žalostnih«. Apostoli so po Mariji našli podporo, ko je po smrti Jezusa zanje postalo vse
črno in brez smisla. Od takrat Marija ni prenehala tolažiti nikogar, ki se čuti zatiranega
zaradi teže žalosti, osamljenosti, velike bolečine. V Mariji bomo vedno našli zgled,
tolažbo, pogum, moč, upanje (Fernandez Carvajal 2015, 366).
Zato v trpljenju nikoli ne smemo obupati, saj imamo to srečo, da lahko zaupamo v
dobroto in modrost Boga. Jezus je nosil našo usodo že pred nami. Zavedati se moramo,
da nas pozna in ve za vse naše stiske, nazadnje pa bo prišel na oblaku neba in nas
povabil v svoje večno kraljestvo. Ko bo stiska najhujša, bo prišel On (Trobiš 2002,
115).
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Bog je Gospodar življenja. On daje in jemlje. To je vera, ki izhaja iz Svetega pisma. V
nadaljevanju bomo prikazali in opisali nekaj svetopisemskih odlomkov, kjer se
posredno ali neposredno srečamo z izgubo otroka ali izgubo kot tako in trpljenjem ob
tem.

Prva Mojzesova knjiga 37,33-35
»Ko jo je pogledal, je rekel: »To je halja mojega sina! Divja zver ga je požrla. Raztrgan, raztrgan je
Jožef!« In Jakob je pretrgal svoja oblačila, si ogrnil ledja z raševino in dolge dneve žaloval za sinom.
Vzdignili so se vsi njegovi sinovi in vse njegove hčere, da bi ga tolažili, pa se ni dal potolažiti. Rekel je:
»Zares, žalujoč pojdem k sinu pod zemljo.« Tako ga je oče objokoval.« (1Mz 37,33-35)

Odlomek predstavlja žalost očeta Jakoba. Ko je bil Jožef star sedemnajst let, ga je Jakob
poslal, naj poišče svoje brate, ki so se s čredami selili proti severu, da bi našli nove
pašnike. Ti so mlajšega brata prodali mimoidoči karavani, njegov plašč pa pomazali s
krvjo zaklanega kozliča in ga pokazali Jakobu, rekoč, da so ga našli na polju. Jakob je
predvideval, da je Jožefa ubila divja zver in je globoko žaloval za njim (Comay 2002,
169). Ob tem oče začuti nemoč nad življenjem, saj kot oče svojemu najljubšemu sinu ni
uspel dati niti varnosti niti moči za življenje in tako mu ni preostalo drugega, kot da
objokuje svojega sina (Gerjolj 2006, 196).

Druga Samuelova knjiga 19,1
Odlomek pripoveduje o reakciji kralja Davida ob novici o smrti drugega sina Absaloma.
David se ni sramoval javno pokazati, da se je njegovo očetovsko srce razjokalo (Cerar
1994, 238).
»Kralj se je zgrozil. Povzpel se je v izbo nad vrati, jokal in tako grede govoril: »Moj sin Absalom! Moj
sin, moj sin Absalom! O, da bi bil jaz umrl namesto tebe, Absalom, moj sin, moj sin!« (2 Sam 19,1)

Cerkev poudarja, da je pomembno spremljanje žalujočih. Vsakdo ima pravico do
žalovanja in mora imeti tudi v tem dejanju okrog sebe ljudi, ki ga bodo spremljali in z
njim delili to globoko človeško občutje. V družini, v srcu ljubeče osebe je nastala rana,
praznina, ki je ne smemo spregledati.
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Tobit 10,1-7
Odlomek pripoveduje o hudi zaskrbljenosti zaradi sina – Hana, Tobitova žena je mislila,
da je njen sin umrl. Začela je kriviti sebe, postala je nemirna.
»Tobít pa je dan na dan prešteval dneve, koliko jih bo njegov sin porabil za potovanje in koliko za
vrnitev. Ko pa so se dnevi iztekli in sina še ni bilo, je rekel: »So ga morda tam zadržali? Ali pa je morda
Gabaél umrl in ni nikogar, da bi mu izročil denar?« Začelo ga je skrbeti. Njegova žena Hana mu je
govorila: »Moj sin je umrl, ni ga več med živimi.« In začela je vzdihovati in objokovati svojega sina.
Rekla je: »Jojme, sin, da sem te pustila na pot, ti luč mojih oči!« Tobít ji je rekel: »Bodi tiho! Ne govori
tako, sestra! Živ je in zdrav. Najbrž jih je tam doletela kaka nepričakovana težava. Človek, ki ga
spremlja, je zanesljiv, eden naših bratov je. Ne žaluj za sinom, sestra! Vsak čas bo tu.« Odgovorila mu je:
»Ne govori mi več in nikar mi ne laži! Moj sin je mrtev.« Vsak dan se je bolj nemirno ozirala po cesti, po
kateri je odpotoval njen sin, in nihče je ni mogel več pomiriti. Ko je sonce zašlo, je šla v hišo in vso noč
vzdihovala in jokala in ni zatisnila oči.« (Tob 10,1-7)

Psalm 147,3
»(Gospod) zdravi potrta srca in jim obvezuje rane.« (Ps 147,3)
Psalm 147 je himna Bogu, ki je gospodar sveta in zgodovine. On skrbi za svoje
ljudstvo. Na Izraelu se je spolnila božja beseda, da Bog zadaja rane, vendar pa jih tudi
obvezuje, ozdravlja, vendar pa s tem ne pokončuje (Gross in Reinelt 1989, 529).

Jobova knjiga
Pogosto se zgodi, da tisti ljudje, ki so se v življenju najbolj trudili, pošteno živeli,
doživijo popoln poraz. Na povsem nerazumljiv način.
V Jobovi knjigi zasledimo izgubo otrok in stisko, ki ob tem nastane. Ob vsem tem se
Jobu zastavlja vprašanje, ali je življenje vrednota sama po sebi? Tako kot Job se tudi
marsikatera mama in oče znajdeta v stiski in občutku, da ju je zadela strašna Božja roka.
Stiska, v kateri sta se starša znašla po smrti otroka, je tako velika, da ne vidita prav
ničesar drugega – stiska je celo tako velika, da starša krivita sebe za nesrečo, ki ju je
doletela. V začetnih trenutkih ne vidita nobenega smisla in ne upanja. Velikokrat se
pojavijo očitki: »Vse sem delal prav in nič ne pomaga. Še huje. On je vse obrnil v
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prekletstvo. Je v tem njegova dobrota in pravičnost?« (Žakelj 2007, 52). Job gre v
svojem odgovoru mimo trditev svojih prijateljev in se zaveda in verjame, da je pred
Bogom majhen, da božjih del ne more doumeti in da živi od božje milosti. Ljudje se
prevečkrat nanašamo na nepisano človeško načelo »daj - dam« (Krašovec 1999, 692).
Marsikateri očitek vernega starša je tudi – kako lahko »brezbožni« uspejo, imajo zdrave
otroke, verni, kristjan pa te sreče nima. Vera je tako kot pri Jobu na veliki preizkušnji.
Tudi Job poudarja, da izkušnja potrjuje, da hudobni in celo najbolj brezbožni v življenju
odlično uspevajo. V navalu žalosti in jeze se začne obtoževanje Boga – Bog je krivičen.
Zaradi svoje moči ima Bog vedno prav, človek pa nikoli in človek je celo nemočen pred
njim. Vendar ko od tragičnega dogodka preteče nekaj časa, ko je človek izčrpan zaradi
ponavljajočih hudobnih misli, mu preostane samo še to, da se odvrne od hudobije ter se
obrne k Bogu (Krašovec 1999, 693).
Tako kot ima Job občutek, da so se tudi bližnji oddaljili od njega »…moji znanci so se
mi odtujili. Moji bližnji so me zapustili, moji sorodniki so me zapustili« (Job 19,13-14),
s takimi občutki se spopada marsikateri starš.
Izkušnja bližine smrti postavi Joba pred odločilno izbiro, ali naj dokončno obupa ali naj
zaupa v stvarnika, kar presega vsa dogajanja. Upanje je naravni odziv človekovih čutov
in razuma. Pomeni namreč edino mogočo rešitev iz brezna smrti v neskončno
prostranstvo in v objem Božje ljubezni (Krašovec 1999, 701).
Čudovitost Božjega stvarstva pomeni, da ima v njem tudi trpljenje pozitivno vlogo. In
kakšen smisel ima trpljenje? Smisel lahko išče samo človek, ki se zaveda sebe in si
zavestno zastavlja odločilna vprašanja o sebi. Dejstvo je, da se človek v trpljenju bolj
zave samega sebe. Tisto, kar zaboli, nas pouči. Človek, ki opusti vero v Boga, ker
prinaša s seboj določene nerešljive dileme, bo nazadnje veroval v umirajoči svet, v
katerem ni prav nobenega smisla, v svet, ki je izšel iz niča in gre v nič, v svet, ki je
brezobzirno ravnodušen do vseh potreb (Žakelj 2007, 131).

Matejev evangelij 5,4
»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo« (Mt 5,4)
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Svet govori: veselje, sreča, zabave, to je nekaj lepega v življenju. Pozablja pa, da so na
svetu tudi bolezen, bolečina v družinah. Svet noče jokati, raje ignorira boleče situacije
in jih skriva. Vendar samo nekdo, ki vidi vse realnosti življenja in tudi joka v svojem
srcu, je lahko srečen in potolažen od Gospoda in ne od sveta. Ubogi je žalosten, njemu
gre slabo. Žalost je potrtost z jokom, nezadržna notranja bolečina, ki privre na dan.
Vendar ima sedanjost žalosti drugačno prihodnost (Fausti 2008, 67).

Lukov evangelij 8,49-55; (Mr 5,35-39; Mt 9,23-25)
»Medtem ko je še govoril, je prišel nekdo od predstojnikovih in rekel: »Tvoja hči je
umrla, ne nadleguj več učitelja.« Ko je Jezus to slišal, mu je odgovoril: »Ne boj se!
Samo veruj in bo rešena.« Stopil je v hišo in nikomur ni pustil, da bi šel z njim, razen
Petru, Janezu in Jakobu ter očetu in materi deklice. Vsi so jokali in žalovali za njo. On
pa je rekel: »Ne jokajte, saj ni umrla, ampak spi!« Posmehovali so se mu, ker so vedeli,
da je umrla. On pa jo je prijel za roko in zaklical: »Deklica, vstani!« In njen duh se je
vrnil in takoj je vstala. Ukazal je, naj ji dajo jesti.« (Lk 8,49-55)
V hiši predstojnika shodnice kraljuje smrt, razlega se tožba in hrup. To je žalovanje, s
katerim, kdor je še živ, izraža bolečino zaradi smrti drugega. Smrt staršev je normalna:
življenje se nadaljuje v otrocih. Toda smrt hčere razkriva tragičnost bivanja: to kar naj
bi nadaljevalo življenje, je že mrtvo. Jezusova navzočnost prežene žalovanje in nemir.
Smrti je odvzeta dramatičnost. Deklica ni umrla, ampak spi – spanec je počitek od
naporov za prebujanje v novo luč. Smrt ni več brez vrnitve (Fausti 2008, 183). Smrt za
Jezusa ni nekaj dokončnega. Ker Bog more obuditi mrtvega, je smrt zanj samo spanec.
Zaradi te Jezusove besede se je v krščanstvu za smrt uveljavil izraz spanje in
pokopališče je kraj, kjer mnogi »spe nevzdramno spanje« (Rozman 1995, 173). Jezus je
z obujenjem dokazal, da ima oblast nad smrtjo. Čudež nakazuje Jezusovo dokončno
zmago nad smrtjo.

Lukov evangelij 7,11-17
»Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli učenci in velika množica.
Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere,
ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. Ko jo je Gospod
zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel:«Ne jokaj!« Pristopil je in se dotaknil nosil.
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Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi se je
vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je dal njegovi materi.« (Lk 7,11-17)
V odlomku lahko vidimo, kako je ubogi ženi umrl otrok in z njim vsa njena prihodnost.
Ostala je sama in prav nihče ne bo poskrbel zanjo, za njene osnovne življenjske potrebe.
Ženo preveva nepopisna bolečina in globoka žalost. Jezus se pridruži množici, nihče ga
ne prosi naj posreduje s svojo čudežno močjo, a usmiljenje ga pripravi do dejanja
(Abela 2009, 72). Jezusu zaradi sočutja ob bolečini uboge matere zatrepeta njegova
notranjost in zato pristopi k človeku (Bratina 1991, 318).
Jezus vidi dramatično situacijo posameznika in človeštva. Jezus ne čaka, da bi ga prosili
za pomoč, ampak sam pristopi k nam, da nam pomaga. Gospodu se smili njegovo
ljudstvo: »V izbruhu gneva sem za hip zakril svoj obraz pred teboj, a z večno ljubeznijo
se te usmilim, govori Gospod, tvoj Odkupitelj« (Iz 54,8). V besedilu je izpostavljenih
pet odrešenjskih korakov, s petimi glagoli je opisana njegova odrešenjska bližina in
moč: zagledal, zasmiliti se, rekel, pristopil, dotaknil (Matjaž 2009, 38).
Materam, ki so izkusile, kako strašno je spremljati lastnega sina ali hčer k pogrebu,
namesto da bi, kot bi bilo naravno, otroci pospremili njih, Jezus vedno znova, poln
sočutja, kot je bil tistega dne do vdove iz Naina, odgovarja: »Ne jokaj!« S tem
odlomkom je povzeta vsebina odnosa Boga do človeka, za katerega je značilno, da iz
neskončnosti vedno znova »obiskuje« človeka po dogajanjih in po ljudeh, najbolj v živo
pa po svojem učlovečenem Sinu. V tej stiski, ki jo doživlja vsaka mama ob izgubi
svojega otroka, Bog obiskuje svoje ljudstvo z vstajenjskim sporočilom. Gospod na vsak
zakaj ne daje konkretnega odgovora, ampak staršem da razumeti, da se je vse to moralo
zgoditi »v Božjo slavo« in v prid človeku (Benedik 2010). Boga gane, ko nas vidi v
stiski. Bog zares spremlja svoje ljudstvo. Prišel je pomagat najšibkejšim in najbolj
ranljivim.

Janezov evangelij 14,16
»Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi, jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more
prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam.« (Jn
14,15-18).
54

Žalovanje je nekaj globoko osebnega, saj je povezano z doživetji in vezmi
posameznika, ki jih je gojil do pokojnega in so sedaj nasilno pretrgane. Pri tem je zelo
pomembno, da se žalujoči ne počuti osamljenega in zapuščenega ob tem dogodku.
Žalovanje je pravzaprav pravica in je izraz ljubezni do pokojnega: »Poglejte, kako ga je
imel rad« (Jn 11,36). Za kristjana je zelo pomembno dejstvo, da tudi v bolečih dogodkih
ne ostaja brez upanja v spremstvo Kristusa, ki je za nas umrl in vstal ter tako napravil
umiranje in smrt za prehod v bivanje z njim, kjer bomo na nov način srečali tudi vse, od
katerih nas je smrt ločila (Sorč 2003, 632).
Trpeči ljudje so si med seboj podobni po položaju in preizkušnji usode ali tudi zaradi
potrebe po razumevanju in pozornosti in morda predvsem zaradi nenehnega spraševanja
o smislu trpljenja (Janez Pavel II. 1984, 11).

Janezov evangelij 20,11-18 (prazen grob)
Odlomek govori o tem, kako je Marija Magdalena odšla k Jezusovemu grobu, ko pa je
prispela tja, je videla, da je prazen. Na vrtu je srečala Kristusa, katerega v tistem
trenutku ni spoznala. Prepozna ga šele, ko jo pokliče po imenu. Vsa ganjena se mu želi
pokloniti in ga objeti. Vendar jo Jezus ustavi z besedami: »Ne oklepaj se me!«
Ko žalujoči nepričakovano spremeni svoj odnos do umrlega, se porodi nova oblika
odnosa, nova oblika zrele ljubezni, ki preživi zemeljsko ločitev (Brusco 2014, 282). Gre
za nov način življenja, nov slog življenja, novo kvaliteto življenja, novo eksistenco
življenja.
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3.2 POMEN OBREDOV OB IZGUBI OTROKA

Ljudje si že od nekdaj poskušajo olajšati težo doživljanja ob smrti ljubljene osebe z
različnimi notranjimi obrambami, pa tudi z raznimi obredi. Poglede na razumevanje
smrti najdemo v bogati dediščini ljudskih izročil našega naroda, kot so panjske
končnice, freske (mrtvaški ples v Hrastovljah), ljudskem pesništvu. Vsem pa je skupno
doživljanje strahu, vdanosti v končnost človekovega življenja in soočanje z neznanim,
nad katerim človek nima nobene moči več (Bezenšek 2002, 13). Vendar pa bedenje pri
pokojniku, ki ga v sodobnem svetu sploh ni več, pogrebne svečanosti, urejanje groba in
obiski na pokopališču, spomin s cvetjem in prižiganjem sveče pomagajo sprostiti
čustveno napetost in obvladovati bolečino, ki bi utegnili biti še bolj neznosni in
razdiralni, če bi ju poskušali zanikati ali zadrževati. To vedenje postopoma pomaga
sprejeti stvarnost in dokončnost izgube in postavlja stvari, kakor koli hude so že, na
njihovo mesto (Tomori 1994, 145).
Večina religij pozna obrede, ki jih izvaja duhovnik ali druga posvečena oseba in ki
pripravljajo umirajočega na prihodnje življenje ter ga pospremijo k počitku. Za
pripadnike vseh veroizpovedi pa tudi za neverujoče je značilna potreba po slovesu od
otroka, kar je že samo po sebi ritual. Zlasti ko je bila smrt otroka nenadna in
nepričakovana, želijo starši videti otroka, se ga dotakniti, ga objeti in se z njim
pogovarjati, pri perinatalni smrti pa starši istočasno pozdravijo otroka ter se tudi
poslovijo od njega (Hindmarch 2009, 50).
Vsi pripadniki določene religije ne upoštevajo v enaki meri tradicionalnih ritualov,
čeprav je pomembno, da poznamo ortodoksne prakse. Na primer, muslimanskim in
hindujskim družinam povzroča velik distres, če se po smrti otrokovega telesa dotakne
kakšen nevernik, vendar pa dovoljujejo uporabo rokavic, če družina ne more sama
poskrbeti za pripravo trupla na pogreb. Odvzem pramena otrokovih las za spomin je za
muslimane žaljiva in strogi muslimani se izurijo, da na pogrebu otroka ne pokažejo
nobenih čustev, saj verjamejo, da je bila smrt otroka Alahova volja. Pri ortodoksnih
judih eden od družinskih članov pokojnemu otroku zapre oči, priveže čeljust ter zravna
roke ob telesu. Dobra praksa v bolnišnicah predvideva znane protokole o tem, kaj storiti
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in s kom se posvetovati glede raznih kulturnih in verskih običajev oz. praks (Hindmarch
2009, 51).
Pravni rituali, kot so registracija smrti ter praktične naloge obveščanja prijateljev,
sorodstva ter uradnih oseb o smrti otroka, so načini, kako se starši soočijo s stvarnostjo
izgube (Hindmarch 2009, 51).
15. oktober je mednarodni dan spomina na otroke, umrle med nosečnostjo ali kmalu po
rojstvu. Pobuda se je začela leta 1987 v ZDA in se je nato širila po vsem svetu. Na ta
dan naj bi prižgali sveče v spomin na nerojene otroke. Od leta 2009 Društvo Solzice na
ta dan organizira spominski dogodek tudi v Sloveniji.
S smrtjo ni konec vsega, smrt je začetek pravega življenja z Bogom; to nam je vstali
Jezus pokazal z lastnim vstajenjem. Vsak od nas ima upanje, da bomo v nebesih nekoč
večno srečni, da bomo živeli skupaj s tistimi, ki jih imamo radi in da bomo zrli samega
Boga.
Cvetek (2006, 22) ugotavlja, da so imele osebe, ki so doživele stresni dogodek manj
deviacijskih simptomov (izbruh jeze, neprijetne misli,…), če so bili v odnosu z Bogom,
kar pri vernih starših omogoča krščansko obredje. Verna starša se ob izgubi otroka
srečata z dvema obredoma, to sta krst ter pogreb. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo
razlago.

3.2.1 Krst otroka in otroci, ki so umrli brez krsta
Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja. Je najlepši in najveličastnejši božji
dar, po katerem se osvobodimo izvirnega greha in se prerodimo v božje otroke (KKC
1213).
Na začetku krščanstva so krščevali najprej starejše, ki so se iz judovstva in poganstva
spreobrnili h krščanski veri. Prvi zapisi o krščevanju otrok pa segajo v 2. stoletje.
Cerkev je imela do II. vatikanskega cerkvenega zbora le obred krščevanja odraslih, ki
ga je prilagajala za krst otrok. Z liturgično prenovo pa smo dobili nov obrednik, ki je
namenjen izključno krščevanju otrok (Krajnc 2014,119).
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Navade glede krsta mrtvorojenih otrok se razlikujejo. Nekatere verske skupnosti krstijo
tudi mrtvorojenega otroka, druge pa ne. Nekatere imajo druge obrede s posvetitvijo ali z
imenovanjem.


Obred krsta otroka v smrtni nevarnosti

Otroci se rodijo z izvirnim grehom in da bi bili osvobojeni moči zla in prestavljeni v
kraljestvo svobode božjih otrok, potrebujejo zakrament svetega krsta (Kompendij KKC
2007, 98).
V Rimskem obredniku Sveti krst – krščevanje otrok (2014), lahko zasledimo tudi
poglavje, ki je namenjeno krščevanju otrok v smrtni nevarnosti. V nadaljevanju bomo
podali kratko razlago obreda.
Ob bolnem otroku naj bodo zbrani starši, botri in če je mogoče kdo od sorodnikov in
prijateljev. Pripravljena naj bo voda, čeprav ni blagoslovljena. Obred naj se začne s
kratkimi prošnjami za vse potrebe, ki jih vodi vernik – laik. Temu sledi izpoved Vere.
Krstitelj nato krsti otroka z trinitaričnim krstnim obrazcem: IME KRŠČENCA, jaz te
krstim v imenu Očeta (ga oblije z vodo prvič) in Sina (ga oblije z vodo drugič) in
Svetega Duha (ga oblije z vodo tretjič).
Ostale obrede opustimo, lahko pa krstitelj izroči še belo oblačilo z besedami: »I.,
postal(-a) si nova stvar in oblekel (-la) si Kristusa. To belo oblačilo naj ti bo v znamenje
tvojega dostojanstva, da ga boš brez madeža prinesel(-la) v večno življenje.« Obred se
sklene z Gospodovo molitvijo Oče naš.
V obredniku so še navodila, kako postopati v primeru, ko med verniki ni nikogar, ki bi
znal voditi molitev – takrat se moli najprej Vero, nato otroka oblije z vodo in pri tem
izgovarja trinitarični krstni obrazec.
KKC (1256) navaja, da v potrebi more krstiti, če ima zahtevan namen, vsak človek, tudi
tisti, ki ni krščen. Zahtevani namen je, da hoče storiti to, kar dela Cerkev, ko krščuje, in
da uporabi trinitarični krstni obrazec. Cerkev vidi razlog za to možnost v vse zveličavni
božji volji in v potrebnosti krsta za zveličanje.
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Če otrok že umira, opustimo vse druge obrede, krstitelj otroka samo oblije z vodo in
izgovarja običajne besede. Pri tem se priporoča, da je pri obredu krsta še kakšna priča,
če je le mogoče (KKC 1256).


Krst želja

Vsi, ob nagibanju milosti, ne da bi poznali Kristusa in Cerkev, iskreno iščejo Boga in si
prizadevajo za izpolnjevanje njegove volje (Kompendij KKC 262).
V primeru, da obred krsta ni možen niti v najbolj preprosti obliki (krst v sili/smrtni
nevarnosti), potem ima krst želja iste učinke kot krst z obhajanjem celotnega obreda. Ne
velja pa to za primer, ko bi kdo lahko obhajal krstni obred, pa iz raznih ozirov tega ne
storimo in mislimo, da bo dovolj že samo želja. Gotovo pri otrocih, ki doživijo splav,
želja staršev, da bi ga krstili, če bi bil rojen, deluje tudi v smeri krsta želja. Seveda pa v
primerih nerojenih oz. mrtvorojenih otrok računamo tudi na Božjo dobroto, ki ne more
teh ljudi pustiti neodrešenih samo zato, ker niso bili živi rojeni (Bratje kapucini 201516).
Glede otrok, umrlih brez krsta, Cerkev ne more drugega, kakor zaupati božjemu
usmiljenju, kakor dela pri pogrebnem obredu zanje. Veliko usmiljenje Boga, ki hoče, da
se zveličajo vsi ljudje in Jezusova nežna ljubezen do otrok, ki ga je nagnila, da je rekel:
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in jim ne branite« (Mr 10,14) nam dovoljujeta
upati, da je neka pot za zveličanje otrok, umrlih brez krsta (KKC 1261).
Kar se tiče otrok, ki umro brez krsta, nas bogoslužje Cerkve vabi k zaupanju v božje
usmiljenje in k molitvi za njihovo zveličanje (KKC 1283).
Otrok, ki so umrli nekrščeni, se jih je držal madež izvirnega greha in zato niso smeli
gledati božjega obličja. Prvotno bi jih morali dosledno naseliti v peklu, vendar se je v
srednjem veku to zdela pretrda kazen. Ustvarili so Limbus puerorum, »otroški
predpekel«. Tam sicer niso uživali popolne sreče, vsekakor pa naravno ugodje (Berger
idr. 2009, 79).
Besedilo iz knjige Pretakanje božje svetlobe, ki

nam orisuje sliko nebes, podaja

naslednji vidik glede nekrščenih otrok: »Težava so nerojeni otroci, mlajši od petih let.
Nimajo, kot vsi drugi blaženi, teles odraslih trideset let, ker niso bili s Kristusom
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kristjani. Tudi krone nimajo, ker Bog jim ničesar ne more dati. Vendar jim je dal svojo
dobroto, da v globokem miru morajo živeti. Največ, kar imajo, je polnost milosti.«
(Berger idr. 2009,95)

3.2.2 Obred pogreba otroka
Posameznik smrt doživlja najprej na ravni zasebnega, intimnega in privatnega. Nato pa,
zaradi profanih vzrokov, postane smrt preko obredov javna. Cilj obredov je
premagovanje strahu, izražanja ljubezni, žalosti, pa tudi duha nad telesom (Bezenšek
2002, 14).
Postavljanje spominkov, npr. najljubše igrače, v krsto ali na grob je močan simbol tega,
da se vez med otrokom in starši nadaljuje tudi onkraj smrti. Na različne načine je ta
navada univerzalna, prisotna v vseh kulturah. Kot primer navajamo opis navade
ameriških Indijancev: »Tako v plemenu Ojibwe kot med drugimi indijanskimi plemeni
je splošna navada, da si odstrižejo pramen las v spomin na svojega pokojnega otroka,
zlasti če je umrl še kot dojenček. Pramen zavijejo v papir in ovijejo z živahnimi trakovi.
Okrog njega položijo igračke, amulete in oblačila pokojnega otroka. Tako oblikujejo
sveženj, ki ga ovijejo z vrvjo in se ga lahko nosi kot lutko. Lutko poimenujejo z
imenom, ki pomeni žalost ali nesreča, kar lahko prevedemo kot lutka žalosti. Ta neživi
predmet nadomesti pokojnega otroka. Žalujoča mati nosi s seboj to lutko eno celo leto,
dokler duh otroka ne zraste dovolj, da je lahko samostojen.« (Kohl 1985)
Sodelovanje na pogrebnih obredih je pomembno za vse, ki jih je smrt prizadela.
Vprašanje, ali naj se majhni otroci udeležijo pogreba, je stvar odločitve staršev. Tisti, ki
se ne udeležijo pogreba, lahko sodelujejo na drugačne načine, npr. pri odločitvah o
obliki verskih obredov, izbiri glasbe … (Hindmarch 2009, 52).
Razni obredi ob žalovanju so lahko v veliko pomoč, npr. pogreb, ko se ljudje zberejo, se
pogovarjajo, žalujočemu dajo občutek, da ni sam. Hudo je le, kadar po pogrebu vsi
izginejo in pustijo žalujočega samega. Žalujoči pogosto v krogu svoje družine ne
najdejo najboljšega razumevanja za svoje žalovanje - domači jih tolažijo, da ni tako
hudo, da bo kmalu bolje, naj pozabijo, se raztresejo itd.
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V običajnih okoliščinah se pri judih in muslimanih pogreb izpelje v roku 24 ur po smrti,
hindujci pa najraje izpeljejo pogreb čim prej, ko je mogoče. Če je odlog neizogiben, je
potrebno razloge natančno utemeljiti. Oblasti sprejmejo posebne dogovore, če je
potrebna obdukcija, tako da se s pogrebom čim manj odlaša (Hindmarch 2009, 52).
Tretja izdaja slovenskega obrednika Krščanski pogreb (2006) navaja dva obreda za
pogreb otroka, in sicer pogreb otroka in pogreb nekrščenega otroka.


pogreb otroka

Ta obred se uporabi, kadar je otrok krščen. Pri pogrebu otroka voditelj pogrebnega
bogoslužja poudari sočustvovanje s svojci pokojnega in jim zagotavlja, da jim je
krščansko občestvo v teh trenutkih posebej blizu.


obred pogreba nekrščenega otroka

Kristjani s pogrebnim obredom izpovedujemo svoje upanje v večno življenje. Cerkev je
v zadnjem času posebej tankočutna do različnih okoliščin, v katerih se znajdejo svojci
umrlega. Zato imamo vrsto pogrebnih obredov z ustreznimi teološkimi poudarki in
sočutjem do svojca pokojnika. Tako tudi za pogreb mrtvorojenega otroka opravimo
pogrebni obred nekrščenega otroka.
Ta pogrebni obred je namenjen žalujočim, ki se želijo s tolažbo Cerkve posloviti od
otroka (do deset let starosti), ki ni bil krščen. Obred opravi duhovnik, diakon (ali laik) v
mrliški vežici in pri grobu. V obredu so molitve za starše in svojce s prošnjo, naj
občutijo, da je njihov otrok v rokah božjega usmiljenja – omenja tudi Marijo, ki je stala
pod križem svojega umirajočega Sina. Pri obredu se spomnimo tudi vseh staršev, ki se
soočajo s podobno izkušnjo.
Smolik (1994) navaja, da so za pogreb otrok šele v 15. stol. uvedli poseben obred, ki je
bil izrazito veselega značaja ob misli, da gre »angelček« v nebesa.
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3.3 ALI SO UMRLI OTROCI RES ANGELI?

Katoliška Cerkev je sprva trdila, da so angeli obstajali že pred stvarjenjem ali
najkasneje od drugega dne tega dogodka. Ustvarjeni naj bi bili vsi istočasno in so
nesmrtni. Dandanes pa je stališče katoliške Cerkve, da so angeli popolnoma duhovni in
nesnovni (Godwin 1992, 68), torej brez telesa in duše.
Starši umrlih otrok si zaradi lažjega procesa žalovanja predstavljajo, da je njihov otrok
po smrti angel v nebesih. O taki miselnosti pričajo tudi nešteti kipci na grobovih, kjer
počivajo umrli otroci, razne izjave staršev »tudi midva imava angelčka«, celo »angel
baby« je svetovno znan izraz, ki velja za otroka umrlega, v nosečnosti. Vendar pa umrli
otroci zagotovo niso angeli, niso duhovna bitja. Otroci, ki so se rodili za večnost,
nebesa, so svetniki.
Tega bi se moral zavedati vsak veren starš, saj verujemo v vstajenje telesa. Ko umremo,
se naše telo in duša ločita. Vendar bomo ob vstajenju telesa prejeli novo, poveličano
telo. Kot svetniki v nebesih bomo mogli slaviti Boga z dušo in telesom. In kot svetniki
so otroci povezani s starši v občestvu svetih veliko bolj, kot bi bil lahko kateri koli
angel. So njihovi priprošnjiki v nebesih. Skrbijo in molijo zanje. Čeprav ne postanejo
njihovi angeli varuhi, pa postanejo naši osebni in edinstveni zavetniki (Vovk 2015).

3.4 STALIŠČE CERKVE O SPLAVU

Od trenutka spočetja dalje moramo absolutno spoštovati vsako človeško bitje, kajti
človek je na zemlji edina stvar, ki jo je Bog »hotel zaradi nje same«. Vsako človeško
bitje je zmeraj treba sprejeti kot božji dar in božji blagoslov.
Ustvarjeni smo torej že v maternici kot človeška bitja po božjem načrtu. Že prvi
cerkveni očetje, Didahe in Klemen Aleksandrijski ter koncila v Ancyri in Alviri v
62

začetku 4. stoletja so učili, da moramo spoštovati otroka in da je uporaba sredstev za
splav umor človeka. Ta nauk se vse do danes ni spremenil. Kasneje so razni krščanski
misleci kot etično opravičljiva dejanja prekinitve nosečnosti omenjali le še primere, kjer
gre za reševanje materinega življenja: izvenmaternična nosečnost, rak v maternici
(Kunstelj 1987).
Tako stroka kot Cerkev sta si enotni, da so posledice splava hude. Še posebno se to kaže
na psihičnem področju ženske, ki se je odločila za to dejanje. Čeprav skušajo posege
pozabiti in opravičevati, jih spremljajo zelo pogoste psihične napetosti in motnje. Te
psihične motnje pogosto kvarno vplivajo na razmerje do že rojenih otrok, do moža in
druge okolice (Veselje in veličina življenja 1980, 19).
V Cerkvenem dokumentu Veselje in veličina življenja (1980, 15) je podana drža, ki bi
jo moral imeti vsak kristjan, posameznik do staršev, ki so se odločili za splav. Ta drža ni
obsojanje, ampak poskus razumevanja staršev, posebno mater, ki se znajdejo v precepu
med ljubeznijo do svojega otroka in težavnimi osebnimi in družinskimi razmerami.
Samo Bog ve za njihove stiske, trpljenje, boje, trepet, dobre sklepe in padce ter
iskrenost njihove dobre volje.
8. 12. 2015 je vesoljna Cerkev vstopila v leto Božjega usmiljenja, čas milosti za
odpuščanje grehov, spravo in spreobrnjenje. Začetki obhajanja svetega leta segajo že v
staro zavezo, kjer so Izraelci po Mojzesovi postavi vsako sedmo ali tako imenovano
sobotno leto praznovali s tem, da so pustili počivati zemljo ter z osvoboditvijo sužnjev.
Vse to pa se je moralo opraviti v božjo čast. Ko se je zvrstilo sedem sobotnih let, so
praznovali jubilej, petdeseto leto. Prvo sveto leto v zgodovini Cerkve je razglasil papež
Bonifacij VIII. leta 1300, ko je podelil svetoletni odpustek in določil, da se jubilej
praznuje vsakih 100 let. Kasneje so čas med jubileji skrčili in Pavel II. je določil
presledek 25 let, kar je v veljavi še danes. Izročilo svetega leta je povezano s podelitvijo
odpustkov v širšem obsegu kot v drugih dobah (Benedik 2001, 10). Tako je tudi papež
Frančišek s pismom, ki ga je naslovil na predsednika Papeškega sveta za pospeševanje
nove evangelizacije, navedel nekaj primerov izrednih odpustkov, med katerimi je tudi
odpustek za storjen splav. Pravica podeliti ta odpustek je po novem razširjena na vse
duhovnike. Papež v pismu glede odpustka splava razmišlja o spremenjenem odnosu do
življenja. Poudari, da se je zaradi razširjene miselnosti do napredka, materialnosti,
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lagodnosti, izgubil čut posameznika in družbe za sprejem novega življenja. Nekateri
posamezniki se sploh ne zavedajo dejanja, zla, ki so ga naredili. Spet drugi opravičujejo
svojo odločitev zaradi okoliščin, v katerih so se znašli: bivanjski, materialni in moralni
stiski. Papež izpostavi, da je to, kar se je zgodilo, globoko nepravično. Vendar pa more
le razumevanje dejanja v vsej njegovi resnici pomagati, da se ne izgubi upanja. Kdor se
pokesa, mu nihče ne more odreči Božjega usmiljenja, še posebej, ko se z iskrenim
srcem udeleži zakramenta sv. spovedi, da bi prejel Očetovo spravo (Frančišek 2015).
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4. ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

Raziskave v pozitivni psihologiji so se pojavile kot nova pomembna smer v psihologiji.
V nasprotju s tradicionalnim poudarkom na negativnih emocijah, ki pomenijo težave,
probleme in motnje v psihičnem in osebnostnem delovanju, kot sta depresija in
anksioznost, se danes vse več raziskovalcev ukvarja s pozitivnim polom emocionalnega
spektra. Znotraj tega področja so pomembne študije, ki preučujejo psihično zdravje in
zadovoljstvo, psihološke aspekte kakovosti življenja, pozitivno emocionalnost in
doživljanje, veselje in subjektivno blagostanje. Subjektivno blagostanje je bilo splošno
konceptualizirano kot multifacetni konstrukt, ki ga sestavljajo tako afektivne kot
kognitivni komponente (Musek in Avsec 2002, 45).
Uresničevanje ciljev, ki so za posameznika relevantni in mu nekaj pomenijo, spodbuja
pozitivne emocije in s tem prispeva h krepitvi našega zadovoljstva z življenjem in k
psihičnemu blagostanju (Musek in Strniša 2005, 340).
Kakovost življenja in zadovoljstvo z življenjem se predvsem ujemata z vrednotami in
ideali, kar sta ugotovila tudi Musek in Strniša (2005, 354), ki sta v svoji raziskavi
raziskala zgornjo korelacijo. Ugotovila sta, da na psihično blagostanje pomembno
vpliva izpolnjevanje socialnih in družinskih vrednot.
Subjektivni blagor pomeni posameznikovo vrednotenje lastnega življenja (Musek in
Avsec 2002, 46), in je odvisen od preteklih izkušenj, od trenutnih stanj in tudi od
pričakovanj v prihodnosti. Na oblikovanje in vzdrževanje subjektivnega blagra vplivajo
različni dejavniki: genetski, motivacijski, emocionalni, kognitivni, osebnostni,
medosebni (Musek 2005, 320). Myers (1992) poudarja, da gre za trajno občutje, da je
življenje bilo in da je dobro, da gre za občutje, da je življenje v celoti polno, smiselno in
prijetno (Musek in Avsec 2002, 46). Subjektivni blagor je krovni pojem, ki sintetizira
niz vrednotenj, nanašajoč se na trenutke doživljanja posameznikovega življenja.
Raziskave Dienerja in drugih raziskovalcev so odkrile več komponent subjektivnega
blagra. Sodobne raziskave predvidevajo trikomponentno strukturo subjektivnega
blagostanja: pozitivni afekt, negativni afekt in zadovoljstvo z življenjem. Komponenta
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posameznikovega življenja« (Diener 1984). Najpomembnejše emocionalne komponente
subjektivnega blagra so tri dimenzije: dimenzija pozitivnih emocij in razpoloženj,
odsotnost negativnih emocij in razpoloženj ter ocena zadovoljstva z življenjem. Te
komponente subjektivnega blagra lahko razdelimo še na subkomponente, npr.:
zadovoljstvo z življenjem na spekter zadovoljstva s partnerjem, zakonom, sodelavci:
pozitivne emocije in razpoloženje na veselje, naklonjenost; negativne emocije in
razpoloženje pa na žalost, krivdo, jezo, sram. Zgornje naštete dimenzije med seboj
korelirajo, vendar pa se pri vsakem posamezniku razlikujejo (Musek in Avsec 2002,
48).
Diener idr. (2008) in kasnejši raziskovalci so ugotovili, da je subjektivni blagor odvisen
bolj od pogostosti kakor od intenzivnosti pozitivnih emocij in občutij (Musek in Avsec
2002, 49).
Subjektivni blagor je povezan tudi z osebnostnimi značilnostmi vsakega posameznika.
Različni ljudje bomo iste stvari videli drugače in zato jih bomo tudi emocionalno
drugače doživljali. Občutje zadovoljstva z življenjem se torej oblikuje na podlagi
kognitivnega ocenjevanja emocionalnih vidikov. Zgornje predvideva tudi Lazarusov
model spoprijemanja s stresom. Če vidimo stresor kot grožnjo z nekim negativnim
predznakom, bomo tudi najverjetneje reagirali z negativnimi emocijami, kot so strah,
jeza, depresivnost. Če pa vidimo delovanje stresorja v pozitivnejši luči, bo naše
soočanje bolj usmerjeno k pozitivni rešitvi nastalega problema (Musek in Avsec 2002,
52).
Več avtorjev je želelo raziskati, kakšne so razlike med spoloma glede subjektivnega
blagostanja (angl. subjective well-being). V prvi večji pregledni študiji o subjektivnem
blagostanju je Wilson (1967) ugotovil, da spol nima vpliva na srečo posameznika –
srečni posameznik je lahko kateregakoli spola. Od takrat so raziskovalci te ugotovitve
dopolnili s spoznanji, da je med ženskami dosti višja pojavnost depresije in drugih težav
ponotranjanja. Poleg tega spolne razlike v doživljanju neprijetnih čustev niso
neposredno povezane s spolnimi razlikami v pozitivnih vidikih subjektivnega
blagostanja. Pozitivna in negativna čustva, dolgoročno gledano, šibko korelirajo (Diener
in Suh 2000, 292).
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Novejše raziskave spolnih razlik v subjektinem blagostanju konsisitentno ugotavljajo,
da ženske doživljajo višjo stopnjo neprijetnih čustev kot moški. Vendar so ta čustva
omejena na področje internalizacije razpoloženj. Ženske poročajo o pogostejših in
intenzivnejših internalizacijah razpoloženj, npr. žalosti, strahu, živčnosti, sramote in
občutkov krivde. To je povezano z visoko stopnjo duševnih motenj ponotranjanja, npr.
depresije, tesnobnih motenj in motenj hranjenja, ki jih zasledimo pri ženskah (Diener in
Suh 2000, 292).
Manj pa so jasne razlike med spoloma, ko primerjamo eksternalizirana neprijetna
čustva. Študije kažejo, da ženske ne doživljajo jeze pogosteje ali intenzivneje kot moški.
V nekaterih raziskavah se je pokazalo, da moški doživljajo več jeze kot ženske, v drugih
raziskavah pa ni bilo pomembnih razlik med spoloma. Nolen-Hoeksema in Rusting
(1999) predpostavljata, da so razlike med spoloma v doživljanju jeze situacijsko
specifične in da moški in ženske doživljajo jezo v različnih sprožilnih okoliščinah
(Diener in Suh 2000, 292).
Podobno zapletene so študije spolnih razlik in pozitivnega čustvenega blagostanja.
Brody in Hall (1993) sta zaključila, da ženske doživljajo več prijetnih čustev kot moški,
Holen-Hoeksema in Rusting (1999) sta prišla do zaključka, da so rezultati
nekonsisitentni in da se smer razlik razlikuje od študije do študije, Manstead (1992) pa
je ugotovil konsistentne razlike med spoloma samo na področju negativnega afekta.
Tudi metaanalitične raziskave se razhajajo. Haring, Stick in Okun (1984) poročajo, da
imajo moški rahlo tendenco k poročanju o višjem pozitivnem blagostanju, medtem ko
Wood, Rhodes in Whelan (1989) poročajo v korist ženskam (zlasti na merah sreče in
zadovoljstva z življenjem). Vendar so Haring, Stick in Okun (1984) vključili mere
pozitivnega in negativnega afekta ter tako analizirali spolne razlike na negativnih in
pozitivnih dimenzijah blagostanja. V obeh metaanalizah pa sta bili velikosti učinka
majhni, v povprečju je bil nivo pozitivnega blagostanja moških zelo blizu nivoju žensk
(Diener in Suh 2000, 293) .
Nekonsistentnosti v razlikah med spoloma izvirajo lahko tudi iz tega, da pogosto v
študijah ne obravnavajo še dveh ločenih dimenzij čustvenega doživljanja – intenzitete in
pogostosti. Allen in Haccoun (1976) sta npr. ugotovila, da se ženske in moški ne
razlikujejo v pogostosti doživljanja posameznih čustev, vendar so ženske doživljale
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višjo intenziteto na treh čustvih od štirih, ki sta jih merila. Fujita, Diener in Sandvik
(1991) so podobno ugotovili, da ženske doživljajo višjo intenziteto tako prijetnih kot
neprijetnih čustev, ni pa bilo razlike v pogostosti doživljanja čustev. Diener, Sandvik in
Larsen (1985) so ugotovili, da ženske doživljajo večjo intenziteto afekta v različnih
starostnih skupinah (Diener in Suh 2000, 293).
Vzorec razlik med spoloma je nekatere raziskovalce vodil do zaključka, da so ženske
bolj čustvene kot moški in da je ta razlika v čustvenosti posledica stereotipov in spolnih
vlog, ki jih ženske izpolnjujejo, npr. Wood, Rhodes in Whelan (1989), Brody in Hall
(1993) zaključujejo, da se moške in ženske spolne vloge pomembno razlikujejo glede
čustvenega izkustva. Negovalne vloge, ki jih tipično prevzemajo ženske doma (mati,
žena) in v službah (učiteljica, medicinska sestra), pogosto vključujejo občutljivost za
potrebe drugih in čustveno izraznost. Moške spolne vloge pa v manjši meri poudarjajo
čustveno izkustvo. Wood, Rhodes in Whelan (1989) razlagajo, da prevzemanje spolno
specifičnih vlog vodi do tega, da so ženske bolj občutljive oz. rahločutne tako do sebe
kot do drugih. Brody in Hall (1993) menita, da spolni stereotipi vključujejo večjo
čustvenost žensk in da ti stereotipi delujejo kot samoizpolnjujoče se prerokbe. Torej se
večja čustvenost kaže kot večja intenzivnost čustvenega doživljanja (Diener in Suh
2000, 293).
Malo študij ponuja dokončne odgovore glede vzrokov za razlike med spoloma v
subjektivnem blagostanju. Nolen-Hoeksema in Rusting (1999) sta preučila številne
možne mehanizme in prišla do zaključka, da so razlage v zvezi z osebnostjo in
družbenimi pričakovanji. Osebnostne razlage se osredotočajo na osebnostne poteze,
vedenjske sloge, kognitivne stile in stile spoprijemanja s stresom, ki so povezani s
spolom. Te vključujejo tudi zgoraj omenjene razlike v intenzivnosti čustvovanja kot
tudi večje vlaganje v odnose ter dispozicijsko empatijo pri ženskah ter različne vzorce
atribucijskih slogov in stilov spoprijemanja s stresom med spoloma. Te osebnostne
razlike imajo za posledico intenzivnejše čustveno doživljanje in večjo dovzetnost za
negativna čustva pri ženskah (Diener in Suh 2000, 294).
Razlage s pomočjo družbenega konteksta pa razlike med spoloma v subjektivnem
blagostanju pripisujejo razlikam v statusu, vlogah in družbenih pričakovanjih do moških
in žensk. Wood, Rhodes in Whelan (1989) so v metaanalizi ugotovile, da ženske
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poročajo o višji sreči in zadovoljstvu z življenjem kot moški. Avtorice so razlike
razložile s pomočjo moških in ženskih družbenih vlog: za žensko spolno vlogo je
značilna večja čustvena odzivnost. Poleg tega so ugotovile, da je večje blagostanje
žensk (v primerjavi z moškimi) veljalo za poročene, ne pa neporočene udeležence. Za
oba spola je bila poročenost povezana z večjim blagostanjem, pozitivni učinek je bil
večji pri ženskah kot moških (Wood idr. 1989, 249). Stutzer in Frey (2006) pa sta v
longitudinalni raziskavi preučevala kavzalni odnos med poročenostjo in subjektivnim
blagostanjem ter ugotovila, da se za zakonsko življenje odločajo srečnejši posamezniki.
K subjektivnemu blagostanju prispeva delitev dela med zakoncema, zlasti ko so otroci
še majhni.
Ženske pogosteje doživljajo telesne in spolne zlorabe in pri žrtvah so pogoste motnje
ponotranjanja, kot sta depresija in anksiozne motnje. Ženske doživljajo v odnosih tudi
manj občutkov moči in posledično pomanjkanje nadzora pri sprejemanju dnevnih
odločitev, kar vpliva na internalizacijo razpoloženj in motenj. Različna družbena
pričakovanja do moških in žensk, ki so posledica stereotipov in spolnih vlog prav tako
sodijo med dejavnike družbenega okolja (Wood idr. 1989, 250). Nolen-Hoelsema in
Rusting (1999) ugotavljajo, da imajo v primerjavi z osebnostnimi razlagami in
razlagami družbenega konteksta biološke razlage razlik med spoloma v subjektivnem
blagostanju malo empiričnih potrditev (Stutzer in Frey 2006, 327).
Drugi raziskovalci so zavrgli pristop iskanja razlik med spoloma pri preučevanju
čustvovanja (npr. Shields, 1987) tako, da so preverjali veljavnost stereotipov glede
čustev. Feldman idr. (1998) so ugotovili, da razlike med spoloma niso bile opazne pri
spletnem merjenju trenutnega razpoloženja. Podobno so Robinson, Johnson in Shields
(1998) ugotovili, da udeleženci uporabljajo spolne stereotipe, ko morajo predvidevati
svoje čustvene odzive v hipotetičnih situacijah, med dejanskimi izkušnjami udeležencev
pa ni bilo stereotipnih razlik v čustvenem doživljanju. To nakazuje, da so globalna
poročila o čustvih in subjektivnem blagostanju pod vplivom spolnih stereotipov in da
spolne razlike niso več opazne, ko raziskovalci uporabljajo spletne vprašalnike
trenutnega razpoloženja.
Na vprašanje o obstoju spolnih razlik v subjektivnem blagostanju ne moremo preprosto
odgovoriti da ali ne. Vprašanje je odvisno od tega, katero komponentno subjektivnega
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blagostanja merimo in na kakšen način jo merimo. Trije pregledni članki ugotavljajo
splošno nagnjenost žensk k poročanju o intenzivnejših in bolj pogostih negativnih,
neprijetnih internaliziranih čustvih kot moški. Vendar so spolne razlike v
eksternaliziranih čustvih, npr. jezi, manj jasne. Ženske lahko doživljajo več ali manj
jeze, odvisno od okoliščin in sprožilnih dejavnikov, ki so prisotni v neki situaciji.
Študije prijetnih čustev kažejo podobno kompleksno sliko, pri čemer nekatere poročajo
o več pozitivnega afekta ned ženskami, nekatere med moškimi, nekatere pa, da ni razlik
med spoloma. Razlage razlik med spoloma še zdaleč niso dokončne, vendar so najbolj
podprte razlage na osnovi osebnosti in socialnega konteksta. Spolne vloge in stereotipi o
maskulinosti in femininosti naj bi vplivali na čustveno odzivanje, stališča in stereotipe
glede čustvovanja.
Žal je večina študij spolnih razlik v subjektivnem blagostanju nastala v zahodnih
deželah in posplošljivost spolnih razlik ni poznana. Spričo predvidenega vpliva
družbenega konteksta in socialno določenih spolnih vlog pri čustvenem doživljanju
kulturnih vplivov ne bi smeli spregledati. Kulturne razlike v spolnih vlogah lahko
vplivajo na spolne razlike v subjektivnem blagostanju oz. delujejo kot moderatorska
spremenljivka. Razlike v socialnem statusu in čustveni stereotipi se med kulturami
razlikujejo in ti dejavniki lahko vplivajo na spolne razlike v čustvovanju. Poleg tega
kulturne dimenzije, kot je individualizem/kolektivizem, lahko vplivajo na pomembnost
spolnih vlog v določeni kulturi. Triandis (1989) meni, da v kolektivističnih kulturah
vedenje bolj določajo družbene norme in socialna pravila kot v individualističnih
kulturah. Tudi če so spolne vloge v različnih kulturah podobne, kolektivistične kulture
zahtevajo večje prilagajanje socialno sprejemljivim vlogam. Z raziskovanjem
dejavnikov, ki moderirajo razlike med spoloma, lahko teoretiki razvijejo močnejše
teorije o procesih, ki so v ozadju teh razlik.
Med sestavnimi komponentami subjektivnega blagostanja so raziskovalci identificirali
zadovoljstvo z življenjem kot poseben konstrukt, ki predstavlja kognitivno in globalno
evaluacijo posameznikove kvalitete življenja kot celote. Čeprav je zadovoljstvo z
življenjem povezano z afektivnimi komponentami subjektivnega blagostanja, tvori
poseben faktor, ločen od drugih tipov. Celovita ocena subjektivnega blagostanja zahteva
ločeno merjenje tako zadovoljstva z življenjem kot afektivnih komponent subjektivnega
blagostanja (Pavot in Diener 2008, 138).
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Zadovoljstvo z življenjem torej predstavlja evaluativno presojo. Kot komponenta
subjektivnega blagostanja je zadovoljstvo z življenjem povezano, vendar delno
neodvisno od afektivnih aspektov subjektivnega blagostanja. Področje pozitivne
psihologije in posledično psihično zdravje ne pomeni samo odsotnost psihičnih motenj,
ampak prisotnost več pozitivnih individualnih spremenljivk (Musek in Avsec 2002, 61).
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5.

PARTNERSKI ODNOS IN IZGUBA OTROKA

Rojstvo in smrt predstavljata enega največjih čustvenih in protislovnih izkušenj v
življenju. Z rojstvom otroka v odnos med partnerjema vstopi njuna nezavedna
vzajemnost na povsem zunanji in nepredvidljiv način. Čustva, ki jih starša doživljata ob
otroku in drug ob drugem, razburkajo odnos in razbijejo utečeno dinamiko odnosa med
partnerjema. V njuno harmoničnost se vrine nekaj novega, česar nihče od njiju ne
pozna, in da ohranita ravnotežje, morata tega tretjega vključiti v svoj odnos. Otrok
prinese čustva, ki jih prej kot mož in žena nista poznala. Ob otroku se bosta starša
soočila s svojo tesnobo in se je lotila reševati tako, kot sta se naučila v svojem otroštvu
(Kompan Erzar 2006, 31). Ko gre za smrt otroka, pa se starša sesedeta od teže bolečine
in nemoči, v tem trenutku se pokaže dinamika, gradnja in trdnost odnosa.
Smrt otroka je hud psihološki stres, na katerega se ni mogoče vnaprej pripraviti. Ob
vsem tem človek išče vse mogoče razlage, da bi dobil odgovor na vprašanje zakaj,
soočati se mora z občutki krivde in morebitnimi obtoževanji s strani drugih. Če mati in
oče v svojem odnosu odpreta prostor vzajemnosti v strahu in bolečini, bosta ta čustva
obdržala in predelala (Kompan Erzar 2006, 33), če pa zaradi bolečine, nezadovoljstva v
zakonski zvezi, prepirov in konfliktov, umikov, zlomov v komunikaciji ne zmoreta več
pristnega in odkritega odnosa, lahko pride do razhajanj oz. ločitve. Oliver (1999) je
ugotovil, da se v približno tretjini parov po otrokovi smrti pojavijo resne motnje v
funkcioniranju zakonske zveze. Seveda pa številni pari ne izkušajo trajnih motenj v
svojem odnosu in nekateri odnosi postanejo zaradi skupnega žalovanja ter delitve težkih
občutij, trdnejši (Whiffen in Oliver 2004). Pokazatelj, kakšen odnos bo imel par po
smrti otroka, je funkcionalnost odnosa pred smrtjo (Cvetek 2009, 132).
Kazalci kakovosti odnosa naj bi bili težnja po fizični bližini in stikih, pripravljenost na
samoodprtost in samorazkrivanje, dajanje medsebojne pomoči, intenzivnost in obseg
medsebojnega komuniciranja, obseg stvari, ki jih partnerji počno skupaj, občutek
medsebojne povezanosti in soodvisnosti ter zadovoljstvo z odnosom. Za večjo kakovost
odnosa ni nujno potrebna večja intenzivnost teh dejavnikov. Med partnerjema je
pomemben občutek medsebojnega ujemanja (Klasinc 2014, 48).
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Tako kot vsak individum reagira na stresno situacijo drugače, tako je reakcija staršev na
izgubo otroka pogojena z različnimi dejavniki, vsaj v nekaterih situacijah psihološki
procesi delujejo zaščitniško, predvsem ko so starši seznanjeni o težki bolezni otroka.
Predsmrtno žalovanje zmanjšuje akutnost in stresnost reakcije ob končanem tragičnem
dogodku (Kos in Ravnik 1981, 492). Starši ob izgubi otroka doživljajo obup, žalost, jok,
psihične in somatske znake depresije, začetne reakcije zanikanja otrokove smrti,
pretirano ukvarjanje z mislimi in podobami o umrlem otroku, veliko sanj o otroku,
samoobtoževanje, občutja krivde, obtoževanje drugih, motnje v družinskih odnosih.
Včasih se pojavijo sovražnost in zavist do sorodnikov in prijateljev, ki imajo otroke.
Raziskave poročajo o različnih vplivih smrti otroka na partnerski odnos. Razlike v
načinu žalovanja med materami in očeti privedejo do nesporazumov. Ti nesporazumi
lahko vplivajo na družinsko funkcioniranje, kot tudi na partnersko zadovoljstvo, kar
zmanjša medsebojno podporo med partnerjema (Vance idr. 1996, 933). Žalovanje
izčrpava partnersko energijo, povzroča težave v komunikaciji in blokira ter oslabi
mnoga področja partnerskega odnosa. Kot že omenjeno, se po smrti otroka vse
spremeni, pojavijo se tudi nove potrebe med partnerjema. Preplet dodatnih potreb in
nesposobnost zagotavljanja enakega nivoja partnerskega odnosa kot pred smrtjo,
partnerji občutijo kot zakonsko krizo. Soočenje in spopad s problemi lahko žalujoča
partnerja poveže v globlji in močnejši partnerski odnos. Partnerski problemi, ki so bili
prisotni in nereševani že pred smrtjo otroka, se s travmo smrti lahko še stopnjujejo
(Rosenblatt 2000, 8).
Konkretna strukturiranost čutenja, strah in zablokiranost čutenja so tisti dejavniki, ki po
eni strani uničijo sposobnost biti pozoren na drugega, po drugi strani pa onemogočijo
prepoznavanje lastnih čustvenih in miselnih vzgibov, kar povzroča hkratno brezbrižnost
in neobčutljivost za drugega ter nesposobnost predelati čustvene vzgibe, iz česar se
rojevajo brutalne in neartikulirane reakcije, ki jih človek ne more več obvladati
(Kompan Erzar 2006, 33). Partnerja, ki ne moreta zadovoljiti svojih potreb po bližini in
navezanosti, čutita globoko nezadovoljstvo in bes. Hkrati pa jima sram, ki ponovno
prebudi občutja lastne nevrednosti, napačnosti, preprečuje, da bi govorila o svojih
potrebah in razkrila svojo ranljivost. Partnerja se običajno zapleteta v začaran krog
obtoževanj, čustvene reaktivnosti in umikanja (Rožič idr. 2010, 417). Partnerja bi si
morala dovoliti razkriti svojo ranljivost in spregovoriti o temeljnih potrebah po ljubezni
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in sprejetosti (Rožič idr. 2010, 417). Na podlagi nevropsiholoških dognanj lahko
ugotovimo, da je najpomembnejša funkcija odnosov odzivnost, ki jo pogojuje
posameznikova sposobnost, da je pozoren na drugega in hkrati tako sproščen, da ne
blokira sebe in svojih čustvenih vzgibov (Kompan Erzar 2006, 33).
Žalost v času zdravljenja lahko čustveno izčrpa starše, da ob smrti otroka ne zmorejo
več ekstremne intenzivne reakcije. Eno leto po smrti otroka je 75 % staršev tik pred
razvezo ali že razvezanih. Nekateri starši nekaj časa po otrokovi smrti niso zmožni
opravljati niti običajnih vsakodnevnih opravil (Kos in Ravnikar 1981, 494) .
Cikel žalovanja v partnerskem odnosu po travmi pomeni, da se čustvene spremembe po
navadi značilno zaporedno razvijajo in vsebujejo v nadaljevanju predstavljene faze
(Mills in Turnbull 2004). Ni pa nujno, da žrtev vse te faze doživi, lahko sledi tudi hitro
okrevanje.
1. faza: začetni šok in faza otopelosti
Takoj po izpostavitvi travmi se pogosto pojavi značilna disociacija, v kateri žrtve
doživljajo nekakšno neprištevnost, ambivalenco, nedejavnost, izključenost selfa iz
travme in podobno. V tej fazi partnerja običajno čutita, da morata prevzeti odgovornost
za odločanje in praktično urejanje. Partnerja lahko doživljata razdražljivost, anksioznost
in nepotrpežljivost.
2. faza: zanikanje
Psihološko zanikanje je lahko pomembno za okrevanje. Zanikanje pomaga zmanjšati ali
zabrisati občutek groze, nemoči in strahu pred zavrnitvijo in propadom. Ta faza pri
partnerjih pogosto povzroča zmedo, ker lahko eden izmed njiju napačno interpretira, da
je žrtvi travme vseeno, kaj se bo zgodilo. Tudi partnerja lahko vstopita v stadij
zanikanja. Nerealistična pričakovanja, da pač nadaljujeta življenje ali se zbereta, lahko
povzročijo razdražljivost in jezo.
3. faza: jeza
Zaradi občutkov nemoči, izgube nadzora v življenju in povečane občutljivosti za
občutke groze se lahko pri partnerjih pojavijo jeza, agresivnost in želja po nadzorovanju

74

drugih. Jeza je lahko obrnjena tudi navznoter, k selfu, kar pogosto vodi do
samokritičnosti, propadanja samopodobe, krivde, samoobtoževanja in depresije. Če je
jeza usmerjena navzven, je lahko na primer izražena z besednim ali s telesnim nasiljem,
lahko pa je konstruktivna (vliva energijo ustvarjalnosti in vodi do inovativnega
mišljenja). Med partnerjema tako lahko pride do pretirane kritičnosti, nezadovoljstva
drugega z drugim in tudi domačega nasilja.
4. faza: krivda in sram
Po travmi se pogosto pojavita samokritika in dvom o sebi. Travmatizirani se sprašujejo,
kaj bi morali narediti ali postati. To lahko vodi do sramu, krivde in tudi globokih
občutkov ničvrednosti, brezupa in depresije. Pojavi se tudi tako imenovana preživetvena
krivda – da bi moral on doživeti travmo namesto partnerja.
5. faza: strah in anksioznost
Travma poveča previdnost, pričakovanje nevarnosti oziroma morebitne škode. Značilno
je tudi povečano fiziološko vzburjenje, ki ga lahko partnerji hitro in nenamerno sprožijo
z nepričakovanim gibanjem, s hrupom in z gestami.
6. faza: žalost in depresija
Depresija je pogost odziv na izgubo. Ker žrtve travme med depresijo pogosto niso
sposobne videti česar koli pozitivnega glede prihodnosti, lahko to pri partnerju povzroči
občutke zavrnitve in brezupa (Cvetek 2009, 143).
Vpliv smrti na partnerski odnos je torej odvisen od moči partnerske zveze pred tem
dogodkom, vse potrebe, ki že prej niso bile zagotovljene, se bodo po izgubi potencirale
in povzročile zamere, še posebej, če je otrok zadovoljeval nekatere od teh potreb pri
enem ali pri obeh starših. V začetku bo odprt in zaupljiv odnos staršema omogočal, da
bosta tolažila drug drugega, sčasoma pa tudi najbolj povezani pari doživijo, da ju
žalovanje ločuje. Žalovanje je izkušnja, ki jo doživljamo v samoti. Dva človeka ne
moreta žalovati z enakim tempom in ne moreta poskrbeti drug za drugega, ne da bi pri
tem žrtvovala svoje lastne potrebe, drugi pomemben dejavnik pa so različni načini, s
katerimi partnerja izražata žalovanje. Stereotipno gledano se matere soočajo z bolečino
preko joka in pogovora, očetje pa z aktivnostmi in zaposlenostjo. Partnerja lahko te
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razlike spoštujeta, vendar se pogosteje zgodi, da povzročajo zamere, npr. zdi se, da mož
ne žaluje ali da ga žena čustveno izčrpava. Lahko se obrneta tudi na druge v iskanju
razumevanja in tako še povečata razdaljo med njima. Če se to zgodi, veliko žalujočih
parov prične živeti ločeno in večina parov doživlja močen stres v svojih odnosih
(Hindmarch 2009, 45).
Hrvaški psihoterapevt, psihiater in komunikolog Pavao Brajša (1982, 339) ločitev
poimenuje kot motnjo zakonskih odnosov, kot neuspeh zakonske komunikacije, kot
neuspeh odnosnega obrambnega mehanizma. Navaja naslednje razloge, ki lahko
pripeljejo do ločitve ali razveze:


partnerja ne vlagata v odnos in ga ne vzdržujeta



partnerja vzdržujeta odnos z nečim, kar je zunaj odnosa in to zunanje zaradi
nekega razloga preneha obstajati



partnerja ne priznata različnosti drug drugega in ne iščeta vedno znova skupnih
točk in podobnosti



partnerjema ni dovoljeno svobodno izražanje lastnega, resničnega doživljanja
sebe



je odnos preobremenjen s konflikti iz preteklosti ali sedanjosti ali z notranjimi
konflikti enega od partnerjev (Kričaj Korelc 2005, 380)

Če si toliko zaupata, da kljub spontanim vzgibom ali predsodkom, ki jih imata drug do
drugega, lahko predata svojo stisko drug drugemu, bosta v odnosu rastla in vedno bolj
spoznavala sebe ob drugem in iskala besede za njuno nezavedno vzajemnost, drugače
bo rasel razkol med njima (Kompan Erzar 2006, 32).
Tisti starši, ki se ločijo po otrokovi smrti, največkrat navajajo, da je bila smrt otroka
pomemben dejavnik za ločitev, vendar pa ne edini. Zakon med staršema mora biti pred
smrtjo otroka močan, da po smrti prenese – preživi stres. Mnogo zakoncev čuti, da
morajo partnerju po izkušnji izgube še bolj nuditi podporo. Da se izognejo bolečini, se
jih veliko posluži samodestruktivnih aktivnosti, kot je pitje in prenajedanje. Mame in
očetje se vsak na drugačen način soočajo s smrtjo; očetje se lahko npr. zakopljejo v
delo, medtem ko bi se matere rade pogovarjale (Woolley 1997, 73).
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6.

NAMEN DELA, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA

VPRAŠANJA

Magistrsko delo se osredotoča na proces žalovanja ob izgubi otroka v perinatalni in
neonatalni dobi. Zanimali so nas odnosi med kvaliteto partnerskega odnosa ter
žalovanjem in zadovoljstvom z življenjem po smrti otroka (kvantitativni del raziskave).
Obenem smo želeli tudi globlje osvetliti doživljanje partnerskega odnosa ob in po
izgubi otroka ter pridobiti globlji vpogled v dinamiko partnerskega odnosa ter v to, kako
se izguba otroka odraža v odnosu med partnerjema (kvalitativni del raziskave).
Cilji raziskave so:
•

s pomočjo znanstvene in strokovne literature narediti pregled procesa žalovanja

staršev po izgubi otroka v nosečnosti ali prvih mesecih po rojstvu
•

s pomočjo pregleda literature predstaviti dejavnike, ki vplivajo na nadaljnje

življenje parov, ki so doživeli izgubo otroka v nosečnosti ali po rojstvu
•

prikazati povezavo med kvaliteto partnerskega odnosa in zadovoljstvom z

življenjem pri parih, ki so izgubili otroka
•

prispevati k boljšemu razumevanju staršev (njihovih potreb, odzivov na travmo),

ki so izgubili otroka v nosečnosti ali v prvih mesecih po rojstvu.
Hipoteze in raziskovalna vprašanja, ki smo jih v naši raziskavi preverjali, so:
H1: Pri ženskah je žalovanje ob izgubi otroka intenzivnejše kot pri moških.
H2: Žalovanje bo manj intenzivno, če je preteklo več časa od smrti otroka in če je višje
zadovoljstvo z življenjem.
H3: Višja kot je kvaliteta partnerskega odnosa, nižja je intenzivnost žalovanja po smrti
otroka ter višje je zadovoljstvo z življenjem.
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H4: Žalovanje je intenzivnejše pri starših, katerih otrok je umrl po porodu, kot pri tistih,
katerih otrok je umrl med nosečnostjo ali med porodom.
H5: Pri starših, ki imajo enega ali več živečih otrok, je intenzivnost žalovanja nižja kot
pri tistih, ki živečih otrok nimajo.
H6: Starši, ki imajo enega ali več živečih otrok, poročajo o višjem zadovoljstvu z
življenjem kot tisti, ki živečih otrok nimajo.
H7: Med starši, ki so se od otroka poslovili s pogrebom ali drugim obredom, in tistimi,
ki se niso poslovili, ni pomembnih razlik v intenzivnosti žalovanja.
H8: Starši, ki so po smrti otroka dobili psihološko pomoč, poročajo o nižji intenzivnosti
žalovanja, kot tisti, ki psihološke pomoči niso prejeli.
H9: Starši, ki so po smrti otroka dobili duhovno pomoč, poročajo o nižji intenzivnosti
žalovanja, kot tisti, ki psihološke pomoči niso prejeli.
H10: Starši, ki so otroka po smrti videli, v primerjavi s tistimi, ki ga niso videli,
poročajo o intenzivnejših simptomih žalovanja.
H11: Pri starših, ki so otroka poimenovali, bo žalovanje intenzivnejše kot pri tistih, ki
ga niso poimenovali.
Raziskovalno vprašanje 1: Kako partnerja po izgubi otroka v perinatalnem obdobju
doživljata spremembe v partnerskem odnosu?
Raziskovalno vprašanje smo razčlenili na naslednja področja oz. karakteristike
doživljanja, ki smo jih kot izhodišče uporabili v polstrukturiranem intervjuju:


Kako par doživlja spomine na izgubo otroka – kaj čutita, kaj razmišljata, kakšno
je počutje na telesni in duševni ravni?



Kako sta partnerja doživljala partnerski odnos pred izgubo otroka?



Kako je izguba otroka vplivala na partnerski odnos – povezanost, intimnost,
medsebojna opora?



Koliko in o čem sta se partnerja po izgubi otroka pogovarjala?



Koliko časa sta po izgubi potrebovala, da sta ponovno funkcionalno zaživela?
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Kdo/kaj jima je bil/bilo ob izgubi v največjo oporo?



Kako je izguba spremenila njuno življenje in kako nanjo gledata danes?



Kako sta doživljala pomen duhovnosti v soočanju z izgubo?

Odgovore na zastavljene hipoteze in raziskovalna vprašanja smo iskali v dveh delih.
Prvi, kvantitativni del raziskovanja, je potekal s pomočjo vprašalnikov, s katerimi smo
ugotavljali stopnjo žalovanja, zadovoljstvo z življenjem ter kvaliteto partnerskega
odnosa pri parih, ki so izgubili otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu.
V drugem, kvalitativnem delu, smo s fenomenološko psihološko metodo poskušali
pridobiti globlji vpogled v doživljanje staršev, ki so izgubili otroka v nosečnosti ali
kmalu po rojstvu. Pri tem smo še posebej želeli raziskati doživljanje kvalitete
partnerskega odnosa ob soočanju s tem dogodkom, torej pridobiti globlji vpogled v
dinamiko partnerskega odnosa v tem kritičnem obdobju ter pridobiti vpogled v to, kako
se izguba otroka odraža v odnosu med partnerjema.
V nadaljevanju so najprej predstavljeni metodologija in rezultati kvantitativnega dela
raziskave, nato pa še metodologija in rezultati kvalitativnega dela raziskave. Sledi
skupna razprava oz. interpretacija rezultatov, saj se le-ti med seboj dopolnjujejo in tako
podajajo zaokroženo sliko o žalovanju, zadovoljstvu z življenjem in doživljanjem
partnerskega odnosa ob izgubi otroka.
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7.

KVANTITATIVNA RAZISKAVA

7.1

METODA KVANTITATIVNEGA DELA

7.1.1 Udeleženci
V vzorec smo zajeli osebe, ki so v nosečnosti, med porodom oziroma v prvih mesecih
po rojstvu izgubile otroka. Vprašalnik je izpolnilo 133 udeležencev, od tega 13 (9,8 %)
moških in 120 (90,2 %) žensk. 113 udeležencev (85 %) je zaposlenih, 6 (4,5 %) je
študentov, 13 (9,8 %) je brezposelnih in 1 (0,8 %) je upokojen. Največ udeležencev, to
je 58 (43,6 %), ima univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo, 29 (21,8 %) višjo ali
visokošolsko, 36 (27,1 %) srednješolsko, 9 (6,8 %) poklicno in 1 (0,8 %) osnovnošolsko
izobrazbo. Največ udeležencev 88, to je (66,2 %) je poročenih, 40 (30,1 %) je
neporočenih v partnerski zvezi, 3 (2,3 %) so razvezani oz. ločeni, 1 (0,8 %) je samski in
1 (0,8 %) je ovdovel.
33 udeležencev (24,8 %) nima živečih otrok, 41 (30,8 %) ima enega otroka, 39 (29,3 %)
ima dva otroka, 13 (9,8 %) ima tri otroke, 4 (3 %) imajo 4 otroke, 2 (1,5 %) imajo 5
otrok in 1 (0,8 %) ima 6 otrok.
106 (79,7 %) jih poroča, da so otroka izgubili med nosečnostjo, 5 (3,8 %) med
porodom, in 22 (16,5 %) po rojstvu otroka.

7.1.2 Pripomočki
•

Muenchenska lestvica žalovanja (MGS, Munich Grief Scale) (Beutel idr. 1995)

– lestvica je sestavljena iz 22 postavk, pri katerih mora udeleženec na 5-stopenjski
lestvici označiti, kako se počuti v tem trenutku. Postavke so razporejene na 5 podlestvic:
žalost, strah pred ponovno izgubo, krivda, jeza, iskanje smisla.
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1. Žalost (6 postavk, α= .87). Postavke na tej podlestvici se nanašajo na žalost, boleča
čustva, spomine, potrebo po govorjenju o izgubi, jokanje, pogrešanje otroka.
2. Strah pred ponovno izgubo (5 postavk, α= .74). Postavke na tej podlestvici se
nanašajo na strah pred ponovno izgubo in pred nezmožnostjo ponovne zanositve.
3. Krivda (5 postavk, α= .82). Postavke na tej podlestvici se nanašajo na občutke krivde,
samoobtoževanje ter občutke ničvrednosti.
4. Jeza (3 postavke, α= .84). Postavke na tej podlestvici se nanašajo na jezo do drugih.
5. Iskanje smisla (3 postavke, α= .59). Postavke na tej podlestvici se nanašajo na iskanje
tolažbe in podpore.
Cronbachov koeficient zanesljivosti alfa za celotno lestvico znaša α= .89.
Za skupni rezultat seštejemo odgovore na posamezne postavke za vsako lestvico
posebej. 4 postavke točkujemo obrnjeno (11, 20, 21, 22). Visoko število točk na
posamezni lestvici pomeni visoko izraženo vedenje/čustvo, ki ga lestvica opisuje
(Vidmar 2009, 69).
•

Lestvica zadovoljstva z življenjem (SWLS, The Satisfaction With Life Scale)

(Diener idr. 1985) - sestavlja pet postavk. Lestvica temelji na predpostavki, da moramo,
če želimo meriti posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, vprašati po celostni oceni
njegovega življenja (Diener idr. 1985, 71-72). Udeleženci na 7-stopenjski lestvici
Likertovega tipa označijo stopnjo strinjanja oz. nestrinjanja s posamezno trditvijo. Pet
postavk vprašalnika SWLS je bilo na podlagi faktorske analize izbranih iz nabora 48
postavk. Skupni rezultat na lestvici lahko znaša od 5 do 35, pri čemer višji rezultat
označuje višjo stopnjo zadovoljstva z življenjem. Diener idr. (1985) tudi poročajo o
zadovoljivih merskih karakteristikah lestvice, korelacija test-retest po dveh mesecih je
znašala α= .82, alfa koeficient notranje konsistentnosti pa je na vzorcu 176
dodiplomskih študentov Univerze v Illinoisu znašal α= .87. V naši raziskavi je
koeficient zanesljivosti alfa znašal α= .91. Preverjali so tudi veljavnost lestvice. Rezultat
na SWLS se zmerno do visoko pozitivno povezuje z dosežki na drugih merah
subjektivnega blagostanja in negativno z merami psihopatologije. Posamezniki, ki so
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zadovoljni s svojim življenjem, so dobro prilagojeni in ne kažejo psihopatologije
(Diener idr. 1985).
•

Lestvica medosebne prilagojenosti (DAS, Dyadic Adjustment Scale) (Spanier

1989), meri kvaliteto v odnosu med partnerjema. Vprašalnik ima 32 postavk. Višji
rezultati pomenijo boljše odnose med partnerjema. DAS (Spanier 1976, 15) je ena
najbolj pogosto uporabljenih in kakovostnih lestvic pri preučevanju in merjenju
kakovosti medosebnega partnerskega odnosa. Ima štiri podlestvice: zadovoljstvo v
odnosu (DS), konsenz oziroma strinjanje v odnosu (Dcon), kohezivnost oziroma
sodelovanje v odnosu (Dcoh) in diadično čustveno izražanje (AE). Vprašalnik ima
dobro konstruktno veljavnost in visoko notranjo zanesljivost: za celotni vprašalnik je v
raziskavi α = .92, na podlestvici zadovoljstvo v odnosu α = .85, konsenz α = .87,
kohezivnost α = .79 in izražanje čustev α = .74. V naši raziskavi smo dobili naslednje
rezultate: na podlestvici zadovoljstvo v odnosu α = .87, podlestvica strinjanje α = .91,
naklonjenost α = .66, stik α = .79.

7.1.3 Postopek
Najprej smo pridobili vse potrebne vprašalnike in dovoljenja, da jih lahko uporabimo v
raziskovalne namene magistrskega dela

»Žalovanje, zadovoljstvo z življenjem in

partnerski odnos ob zgodnji izgubi otroka«.
S pomočjo spletne aplikacije 1KA - spletne ankete smo pripravili elektronsko različico
vprašalnikov in jo objavili na različnih forumih, osebni mailing listi. Po treh mesecih
smo zaključili z zbiranjem podatkov. Podatke smo obdelali s programom SPSS 17.0.
V prvem koraku smo pridobljene podatke vrednotili po že obstoječih ključih posamezne
lestvice ter izračunali osnovne opisne statistike (aritmetično sredino, standardno
deviacijo, minimum, maksimum). S pomočjo Kolomogorovega-Smirnovega testa smo
preverili, ali se rezultati normalno porazdeljujejo. Za spremenljivke, katerih
porazdelitve so odstopale od normalne, smo uporabili neparametrične teste, za
diferenciacijo pa parametrične teste. Zanesljivost posameznih vprašalnikov oz. lestvic
smo ocenili s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa.
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7.2 REZULTATI KVANTITATIVNEGA DELA RAZISKAVE

Tabela 2:

Opisne statistike za vse merjene spremenljivke
M

SD

Minimum

Maksimum

čas od izgube (v mesecih)

59,203

81,325

0,000

361,00

žalost

18,519

5,459

6,000

29,000

strah

13,835

4,801

5,000

23,000

krivda

8,639

3,803

5,000

21,000

jeza

5,511

2,795

3,000

15,000

smisel

6,549

2,832

3,000

15,000

49,090

9,260

0,000

65,000

izražanje naklonjenosti

8,805

2,130

2,000

12,000

zadovoljstvo z odnosom

39,323

6,460

2,000

49,000

povezanost

15,887

4,603

0,000

24,000

zadovoljstvo z življenjem

22,850

6,741

5,000

33,000

strinjanje

Opombe: Žalost, strah, krivda, jeza in smisel so podlestvice MGS, Strinjanje, Izražanje naklonjenosti in
Povezanost so podlestvice vprašalnika DAS. M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija;
Minimum = najnižja vrednost; Maksimum = najvišja vrednost.

Najprej smo preverili, ali porazdelitve rezultatov za merjene lastnosti pomembno
odstopajo od normalne. Rezultati so prikazani v tabeli 3.
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Tabela 3: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve
Z

p

čas od izgube

2,930

,000

žalost

1,143

,147

strah

1,049

,221

krivda

2,054

,000

jeza

2,268

,000

smisel

1,481

,025

strinjanje

1,370

,047

Izražanje naklonjenosti

,802

,003

zadovoljstvo z odnosom

1,808

,003

,763

,605

1,486

,024

povezanost
zadovoljstvo z življenjem

Opombe: Z = vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa; p = statistična pomembnost.
Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve je pokazal, da porazdelitve
spremenljivk čas od izgube, krivda, jeza, smisel, strinjanje, izražanje naklonjenosti,
zadovoljstvo z odnosom in zadovoljstvo z življenjem pomembno odstopajo od
normalne. Spremenljivke žalost, strah in povezanost pa se porazdeljujejo približno
normalno.
Pri soočanju z izgubo otroka smo tudi preverjali nekatere okoliščine in vedenja ob
izgubi. Rezultati so pokazali, da je 57 (42,9 %) udeležencev svojega otroka videlo, 76
(57,1 %) pa jih svojega otroka ni videlo. 78 (58,6 %) udeležencev je svojega otroka
poimenovalo, 55 (41,4 %) pa jih svojega otroka ni poimenovalo. 79 (59,4 %)
udeležencev se je poslovilo od svojega otroka, 54 (40,6 %) pa ne.
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Udeleženci so imeli možnost tudi napisati, na kakšen način so se poslovili od svojega
otroka. Rezultate prikazuje tabela 4.
Tabela 4: način slovesa od otroka
način slovesa

Frekvenca

pokop/pogreb

34

otroka pokrižali

4

prepustili Božjemu varstvu

2

molitev

6

napisali sporočilo in ga z balonom poslali v nebo

1

krst

8

objem

3

poljub

7

petje uspavanke

1

osebni ritual

3

pestovanje

15

fotografiranje

2

slovo v mislih

10

pogovarjanje z otrokom

1

svečka v kuhinji domače hiše

1

imeli pri sebi do naslednjega dne

1

slovo v bolnišnici

3

poimenovanje otroka

1

pogovor z možem

1

meditacija

1

23 (17,3 %) udeležencev je obžalovalo odločitev glede pokopa, 95 (71,4 %) pa ne, 15
(11,3 %) udeležencev na to vprašanje ni odgovorilo.
31 udeležencev (23,3 %) je ob izgubi poiskalo psihološko pomoč, 102 (76,7 %) pa ne.
Od udeležencev, ki so poiskali psihološko pomoč, jih 20 (64,5 %) poroča, da jim je
psihološka pomoč pomagala, 11 (35,5 %) pa da jim psihološka pomoč ni pomagala.
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35 (26,3 %) udeležencev je ob izgubi otroka poiskalo duhovno pomoč, 97 (72,9 %) pa
ne. Vseh 35 udeležencev, ki so poiskali duhovno pomoč, poroča, da jim je duhovna
pomoč pomagala.
Hipoteza 1: Pri ženskah je žalovanje ob izgubi otroka intenzivnejše kot pri moških.
Za spremenljivki žalost in strah, katerih porazdelitvi ne odstopata pomembno od
normalne, smo razlike med spoloma preverjali s t-testom (tabela 5). Za ugotavljanje
razlik pri ostalih podlestvicah žalovanja smo zaradi odstopanja od normalne
porazdelitve razlike med spoloma računali z neparametričnim Mann-Whitneyevim
testom (tabela 6).
Tabela 5: T-test za razlike v stopnji žalovanja med moškimi in ženskami za
dimenziji žalost in strah pred ponovno izgubo (s predpostavko o homogenosti
varianc)
Levenov test
enakosti
Moški
M

Ženske
SD

M

SD

varianc
F

p

t-test
t

p

žalost

15,615

4,331 18,833 5,490

1,624

0,205

-2,043 0,043

strah

11,231

4,816 14,117 4,734

0,007

0,935

-2,085 0,039

M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost analize
variance; t = vrednost t-testa.

Levenov test enakosti varianc je pokazal, da predpostavka homogenosti varianc ni
kršena niti pri lestvici žalosti niti pri lestvici strahu. Iz podatkov je razvidno, da ženske
poročajo o pomembno višji stopnji žalosti ob izgubi in strahu pred ponovno izgubo kot
moški.
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Tabela 6: Mann-Whitneyev test za razlike med spoloma v stopnji žalovanja
MannWhitneyev
U

Z

p

krivda

698,000

-0,630

0,529

jeza

757,000

-0,178

0,859

smisel

732,000

-0,366

0,714

Opombe: z = Kolmogorov-Smirnov koeficient; p = statistična pomembnost; U = vrednost MannWhitneyevega testa.

Ugotovili smo, da pri podlestvicah žalovanja krivda, jeza in smisel, kjer smo zaradi
odstopanja od normalne porazdelitve razlike med spoloma računali z neparametričnim,
tj. Mann-Whitneyevim testom, med moškimi in ženskami nismo našli pomembnih
razlik.
Hipoteza 2: Žalovanje je manj intenzivno, če je preteklo več časa od smrti otroka
in če je višje zadovoljstvo z življenjem.
Korelacije med različnimi vidiki žalovanja (krivda, jeza, smisel) in časom od izgube
otroka ter zadovoljstvom z življenjem smo izračunali s Spearmanovim koeficientom ro,
saj porazdelitve spremenljivk čas od izgube ter krivda, jeza in smisel pomembno
odstopajo od normalne.
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Tabela 7: Povezava med časom, ki je pretekel od izgube otroka in žalovanjem ter
povezava med zadovoljstvom z življenjem in žalovanjem
zadovoljstvo z
čas od izgube

življenjem

ρ

p

ρ

žalost

-,171*

0,049

-0,272**

0,002

strah

-,342**

0,000

-0,311**

0,000

krivda

-0,110

0,205

-0,482**

0,000

jeza

-,191*

0,028

-0,386**

0,000

smisel

0,003

0,969

-0,039

0,657

p

Opombe: ρ = Spermanov koeficient korelacije; p = statistična pomembnost * - p<0,05; ** - p<0,01.

Od vseh vidikov žalovanja je s časom, ki je pretekel od izgube otroka, najviše negativno
povezan strah pred ponovno izgubo. Obstaja pomemben trend, ki pravi, da več časa kot
je preteklo od smrti otroka, manjši je strah pred ponovno izgubo (ρ = -.342**). Tudi
ostali vidiki žalovanja (žalost, občutki krivde in jeza), razen smisla, so negativno
povezani s časom, ki je pretekel od smrti otroka, vendar pri podlestvici občutkov krivde
povezava ne dosega statistične pomembnosti. Zmožnost osmišljanja življenja po smrti
otroka ni povezana s časom, ki je pretekel od izgube otroka. Več časa kot je preteklo od
smrti otroka, nižji so žalost, strah pred ponovno izgubo in občutki krivde.
S Spearmanovim koeficientom ro smo preverili tudi povezave med različnimi vidiki
žalovanja in zadovoljstvom z življenjem.
Vidimo lahko, da se žalost, strah pred ponovno izgubo, občutki krivde in jeza
pomembno negativno povezujejo z zadovoljstvom z življenjem. Bolj ko so omenjeni
vidiki žalovanja izraženi pri starših, manjše je njihovo zadovoljstvo z življenjem in
obratno.
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Hipoteza 3: Višja kot je kvaliteta partnerskega odnosa, nižja je intenzivnost
žalovanja po smrti otroka ter višje je zadovoljstvo z življenjem.
V nadaljevanju so prikazane povezave med žalovanjem, kvaliteto partnerskega odnosa
in zadovoljstvom z življenjem. Pearsonove koeficiente korelacije smo izračunali le pri
ugotavljanju povezav med spremenljivkami žalost, strah in povezanost med
partnerjema, saj so se le slednje porazdeljevale približno normalno, pri vseh ostalih
spremenljivkah smo zaradi odstopanja njihovih porazdelitev od normalne izračunali
Spearmanov ro.
Tabela 8: Povezave med kvaliteto partnerskega odnosa in žalovanjem ter
zadovoljstvom z življenjem

žalost
kk

strah
p

kk

krivda
p

kk

jeza
p

kk
-

Str

ZŽ

smisel
p

kk

p

kk

p

-

0,070 0,424 0,036 0,677 -0,120 0,170 0,119 0,173 ,278** 0,001 ,228** 0,008
-

IN

0,094 0,279 0,077 0,378 -0,076 0,386 0,057 0,515 -0,134 0,125 ,200*
-

ZO

-

0,047 0,590 0,029 0,741 ,226** 0,009 0,153 0,078 -,209* 0,016 ,373** 0,000
-

Pov

0,021

-

0,063 0,470 0,060 0,494 -0,100 0,253 0,009 0,922 ,291** 0,001 ,337** 0,000

Opombe: kk = koeficient korelacije, Str = strinjanje, IN = izražanje naklonjenosti, ZO = zadovoljstvo z
odnosom, Pov = povezanost, ZŽ = zadovoljstvo z življenjem,* p<0,05; ** - p<0,01.

Rezultati kažejo, da med večino vidikov žalovanja in kvaliteto odnosa med partnerjema
ni pomembnih povezav. Pomembna negativna povezava obstaja le med strinjanjem med
partnerjema, zadovoljstvom z odnosom in povezanostjo ter slabšo zmožnostjo
osmišljanja življenja po smrti otroka. Višji kot so stopnja strinjanja med partnerjema,
zadovoljstvo z odnosom in povezanost, laže je posameznik po smrti otroka osmislil
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svoje življenje oz. manj težav je imel pri tem. Zadovoljstvo s partnerskim odnosom se
pomembno negativno povezuje z občutki krivde. Med različnimi vidiki žalovanja in
naklonjenostjo med partnerjema ni bilo pomembnih povezav.
Zadovoljstvo s partnerskim odnosom se pomembno negativno povezuje tudi z občutki
krivde ob smrti otroka. Starši, ki so poročali o višjem zadovoljstvu s partnerskim
odnosom, so doživljali manjše občutke krivde ob smrti otroka.
Ugotavljali smo tudi povezavo med kvaliteto partnerskega odnosa in zadovoljstvom z
življenjem. Rezultati kažejo, da obstajajo pomembne pozitivne povezave med vsemi
vidiki kvalitete partnerskega odnosa (strinjanje, izražanje naklonjenosti, zadovoljstvo s
partnerstvom in povezanost med partnerjema) in zadovoljstvom z življenjem, o katerem
so poročali udeleženci. Najvišja je bila povezava med zadovoljstvom s partnerskim
odnosom in zadovoljstvom z življenjem (ρ = ,373**). Višja kot je kvaliteta partnerskega
odnosa, višje je posameznikovo splošno zadovoljstvo z življenjem po izgubi otroka.
Hipoteza 4: Žalovanje je intenzivnejše pri starših, katerih otrok je umrl po
porodu, kot pri tistih, katerih otrok je umrl med nosečnostjo ali med porodom.
Tabela 9: test homogenosti varianc
Levenov test enakosti
varianc
F

p

žalost

4,733

0,01

strah

3,687

0,028

krivda

2,707

0,07

jeza

1,888

0,156

smisel

3,992

0,021

Opombe: F =vrednost analize variance; p = statistična pomembnost.

Iz tabele 9 je razvidno, da pri spremenljivkah žalost, strah in smisel variance skupin
udeležencev, glede na čas izgube otroka, niso homogene. Zaradi tega smo v primeru
spremenljivk žalost in strah uporabili Brown-Forsythov test. Pri spremenljivkah krivda
in jeza predpostavka homogenosti varianc ni kršena, a ker distribuciji teh spremenljivk,
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pa tudi spremenljivke smisel, pomembno odstopajo od normalne, smo uporabili
neparametrično različico ANOVE, to je Kruskal-Wallisov test.
Tabela 10: Brown-Forsythov test - primerjanje žalosti v žalovanju in strahu pred
ponovno izgubo glede na čas izgube otroka (med nosečnostjo, med porodom, po
rojstvu)
F

p

strah

2,071

,130

Žalost

6,453

,002

Opombe: F = vrednost analize variance; p = statistična pomembnost.

V tabeli 11 vidimo, da se stopnja žalovanja pomembno razlikuje glede na čas, ko so
udeleženci izgubili otroka. Post-hoc analiza je pokazala, da je žalost pomembno višja
pri starših, ki so otroka izgubili po rojstvu, kot tistih, ki so ga izgubili med nosečnostjo.
Tabela 11: Kruskal-Wallisov test povprečni rang stopnje žalovanja (krivda, jeza,
smisel) glede na čas, ko je otrok umrl (med nosečnostjo, pri porodu ali po rojstvu)
Povprečni
N
med nosečnostjo
krivda

med porodom
po rojstvu
med nosečnostjo

jeza

med porodom
po rojstvu
med nosečnostjo

smisel

med porodom
po rojstvu

Opombe: N = število oseb.
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rang

106

62,75

5

46,7

22

92,07

106

65,24

5

57,9

22

77,55

106

71,94

5

40,2

22

49,27

Tabela 12: Kruskal-Wallisov test – statistika Χ2
Χ2

p

krivda

12,331

0,002

jeza

2,232

0,328

smisel

8,953

0,011

Opombe: Χ2 = hi kvadrat; p = statistična pomembnost.

Kruskal-Wallisov test je pokazal, da obstajajo pomembne razlike v občutkih krivde in
zmožnosti osmišljanja življenja po smrti otroka glede na čas oz. fazo, v kateri so
posamezniki izgubilo otroka.
Da bi dobili natančnejši uvid, med katerimi skupinami udeležencev obstajajo
pomembne razlike v doživljanju teh vidikov žalovanja, smo s pomočjo MannWhitneyevega testa naredili parne primerjave med skupinami (izguba med nosečnostjo,
med porodom, po rojstvu).
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Tabela 13: Primerjava žalovanja (krivda, smisel) med tistimi, ki so otroka izgubili
v nosečnosti, in tistimi, ki so ga izgubili med porodom
Mann-Whitneyev
U

Z

p

nosečnost-med porodom
krivda

210,500

-0,791

0,429

smisel

139,500

-1,796

0,072

krivda

661,500

-3,231

0,001

smisel

767,500

-2,536

0,011

krivda

8,000

-2,972

0,003

smisel

46,500

-0,542

0,588

nosečnost-po rojstvu

med porodom-po rojstvu

Opombe: U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = Kolmogorov-Smirnov koeficient; p = statistična
pomembnost

Tabela 13 kaže, da med starši, ki so izgubili otroka v nosečnosti, in tistimi, ki so ga
izgubili med porodom, ni pomembnih razlik v občutkih krivde in zmožnosti osmišljanja
življenja po smrti otroka. Vidimo pa tudi, da obstajajo pomembne razlike v občutkih
krivde in zmožnosti osmišljanja življenja po smrti otroka med starši, ki so otroka
izgubili v nosečnosti, in tistimi, ki so ga izgubili po porodu. Pomembno večje občutke
krivde in slabšo zmožnost osmišljanja življenja po smrti otroka smo ugotovili pri tistih,
ki so otroka izgubili po rojstvu, kot tistimi, ki so ga izgubili med nosečnostjo. Izkazalo
se je tudi, da starši, ki so otroka izgubili po rojstvu, doživljajo pomembno večje občutke
krivde kot tisti, ki so otroka izgubili med porodom.
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Hipoteza 5: Pri starših, ki imajo enega ali več živečih otrok, je intenzivnost
žalovanja nižja kot pri tistih, ki živečih otrok nimajo.
Ker se spremenljivki žalost in strah porazdeljujeta približno normalno, smo za njuno
primerjanje med starši, ki imajo otroke, in tistimi, ki jih nimajo, uporabili t-test. V
primeru spremenljivk krivda, jeza in smisel, katerih porazdelitve pomembno odstopajo
od normalne, pa smo uporabili neparametrično različico, to je Mann-Whitneyev test.
Tabela 14: t-test za razlike v stopnji žalovanja (žalost, strah) in Mann-Whitneyev
U test za razlike v stopnji žalovanja (krivda, jeza, smisel) med starši, ki nimajo
živečih otrok, in tistimi, ki otroke imajo
Levenov test
Udeleženci imajo

enakosti

1 ali več otrok

Nimajo otrok

varianc

M

SD

M

SD

F

žalost

17,990

5,493

20,121

5,104

0,705 0,403

-1,966 0,051

strah

12,940

4,346

16,546

5,154

1,554 0,215

-3,941 0,000

t-test
p

t

p

MannWhitneyev
U

Z

p

krivda

8,3000

3,67217

9,6667

4,05945

1311,000

-1,791 0,073

jeza

5,1700

2,62873

6,5455

3,06279

1138,500

-2,717 0,007

smisel

6,5200

2,90412

6,6364

2,64360

1570,500

-0,417 0,676

1583,500

-0,347 0,729

zadov. z življ.

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost
analize variance; t = vrednost t-testa, U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = vrednost
Kolmogorovega-Smirnovega testa.

Levenov test enakosti varianc je pokazal, da predpostavka homogenosti varianc ni
kršena niti pri spremenljivki žalost niti strah.
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Tabela 14 kaže, da so vsi vidiki žalovanja bolj izraženi oz. intenzivni pri starših, ki
nimajo živečih otrok, vendar te razlike niso bile statistično pomembne na vseh
podlestvicah.
Stopnja strahu pred ponovno izgubo je pomembno višja pri starših, ki nimajo otrok, kot
starših, ki imajo vsaj enega živečega otroka. Tudi stopnja žalosti je večja pri starših brez
otrok, vendar razlika ne dosega statistične pomembnosti.
Iz tabele 14 je tudi razvidno, da pomembno večjo jezo zaradi izgube doživljajo starši, ki
nimajo otrok, kot tisti, ki jih imajo.
Občutki krivde in zmožnost osmišljanja življenja po smrti otroka se niso pomembno
razlikovali med udeleženci, ki imajo otroke, in med tistimi, ki živečih otrok nimajo.
Hipoteza 6: starši, ki imajo enega ali več živečih otrok, poročajo o višjem
zadovoljstvu z življenjem kot tisti, ki živečih otrok nimajo.
V tabeli 14 vidimo, da ni pomembnih razlik v zadovoljstvu z življenjem med
udeleženci, ki živečih otrok nimajo, in tistimi, ki jih imajo.
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Hipoteza 7: Med starši, ki so se od otroka poslovili s pogrebom ali drugim
obredom, in tistimi, ki se niso poslovili, ni pomembnih razlik v intenzivnosti
žalovanja.
Tabela 15: Razlike v stopnji žalovanja glede na to, ali so se udeleženci poslovili od
otroka ali ne.
Levenov
test enakosti
Brez slovesa
M

SD

Slovo
M

varianc

SD

F

t-test

p

t

p

žalost

17,685

5,723 19,089

5,231 1,038 0,310

-1,462 0,146

strah

13,889

4,717 13,798

4,887 0,151 0,698

0,107 0,915
MannWhitneyev
U

Z

p

krivda

8,0926 3,34364 9,0127 4,06515

1873,500 -1,206 0,228

jeza

5,4259 2,85896 5,5696 2,76741

2001,000 -0,617 0,537

smisel

7,9444 2,91655 5,5949 2,35077

1120,000 -4,677 0,000

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost
analize variance; t = vrednost t-testa, U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = vrednost
Kolmogorovega-Smirnovega testa.

Levenov test enakosti varianc je pokazal, da predpostavka homogenosti varianc ni
kršena niti pri lestvici žalosti niti strahu.
Stopnja žalosti, strahu pred ponovno izgubo, občutkov krivde in jeze se ne razlikujejo
pri udeležencih, ki so se od otroka poslovili s pogrebom ali drugim obredom, in tistimi,
ki se niso.
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Zmožnost za osmišljanje življenja po smrti otroka je pomembno višja pri tistih
udeležencih, ki so se od otroka poslovili, kot pa pri tistih, ki se niso (tisti, ki se od
otroka niso poslovili, imajo več težav pri osmišljanju življenja po smrti otroka –
opomba: podlestvica smisel meri težave staršev pri osmišljanju življenja po smrti
otroka, višji dosežek pomeni težje osmišljanje življenja).
Tabela 16: Razlike v stopnji žalovanja glede na to, ali udeleženci obžalujejo
odločitev glede pokopa otroka ali ne
Levenov
test
enakosti
Ne obžalujejo
M

SD

Obžalujejo

varianc

M

F

SD

t-test

p

t

p

žalost

18,1053 5,80439 21,0000 3,56753 9,004 ,003

-3,038

,004

strah

13,4842 5,01670 15,0000 4,18873 1,319 ,253

-1,339

,183

Z

p

MannWhitneyev
U
krivda

8,4105 3,82182 10,0870 3,62959

765,000 -2,253 0,024

jeza

5,2737 2,76160

6,8696 3,06452

699,500 -2,722 0,006

smisel

6,6526 2,95271

6,0000 2,33550

997,000 -0,654 0,513

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost
analize variance; t = vrednost t-testa, U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = vrednost
Kolmogorovega-Smirnovega testa.

Iz tabele 16 je razvidno, da udeleženci, ki obžalujejo svojo odločitev, da otroka niso
pokopali, doživljajo pomembno večjo žalost, večje občutke krivde in večjo jezo zaradi
izgube kot tisti, ki svoje odločitve glede pokopa ne obžalujejo.
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Hipoteza 8: Starši, ki so po smrti otroka dobili psihološko pomoč, poročajo o nižji
intenzivnosti žalovanja, kot tisti, ki psihološke pomoči niso prejeli
Tabela 17: Razlike v stopnji žalovanja glede na to, ali so udeleženci dobili psihološko pomoč ali ne

Levenov
Brez psihološke

Psihološka

test enakosti

pomoči

pomoč

varianc

M

SD

M

SD

F

t-test

p

t

p

žalost

18,059

5,353

20,032

5,618 0,166 0,685

-1,777 0,078

strah

13,549

4,721

14,774

5,018 0,264 0,608

-1,247 0,215
MannWhitneyev
U

Z

p

krivda

8,0098 3,23500 10,7097 4,75530

1050,000 -2,867 0,004

jeza

5,1078 2,43696

6,8387 3,46503

1106,000 -2,577 0,010

smisel

6,8725 2,96405

5,4839 2,04729

1170,500 -2,201 0,028

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost
analize variance; t = vrednost t-testa, U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = vrednost
Kolmogorovega-Smirnovega testa.

Pri lestvicah žalosti in strahu predpostavka homogenosti varianc ni bila kršena.
Med udeleženci, ki so po smrti otroka poiskali psihološko pomoč, in tistimi, ki je niso,
ni pomembnih razlik v doživljanju žalosti in strahu pred ponovno izgubo.
Iz tabele 17 je razvidno tudi, da so občutki krivde in jeze pomembno višji pri
udeležencih, ki so poiskali psihološko pomoč.
Zmožnost osmišljanja življenja po smrti otroka je pomembno boljša pri tistih, ki so
psihološko pomoč poiskali, kot pri tistih, ki psihološke pomoči niso dobili.
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Udeleženci, ki so po smrti otroka poiskali psihološko pomoč torej poročajo o
pomembno večjih občutkih krivde in jezi ter boljši zmožnosti osmišljanja življenja po
smrti otroka.
Hipoteza 9: Starši, ki so po smrti otroka dobili duhovno pomoč, poročajo o nižji
intenzivnosti žalovanja, kot tisti, ki duhovne pomoči niso prejeli.
Tabela 18: Razlike v stopnji žalovanja glede na to, ali so udeleženci dobili duhovno
pomoč ali ne
Levenov
Brez duhovne

Duhovna

test enakosti

pomoč

pomoč

varianc

M

SD

M

SD

F

t-test

p

t

p

žalost

18,516

5,534 18,457

5,387 0,075 0,784

0,054 0,957

strah

14,464

4,679 12,343

4,684 0,070 0,792

2,298 0,023
MannWhitneyev
U

Z

p

krivda

8,6082 3,74321 8,8286 4,01824

1604,000 -0,489 0,625

jeza

5,4845 2,70845 5,6571 3,06731

1684,500 -0,068 0,946

smisel

7,2371 2,80540 4,7143 1,97888

780,500 -4,764 0,000

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost
analize variance; t = vrednost t-testa, U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = vrednost
Kolmogorovega-Smirnovega testa.

Pri nobeni od spremenljivk, ki se porazdeljujeta približno normalno (žalost in strah), ni
bila kršena predpostavka homogenosti varianc.
Izkazalo se je, da je strah pred ponovno izgubo otroka pomembno nižji pri udeležencih,
ki so poiskali duhovno pomoč. Zmožnost osmišljanja življenja po smrti otroka je
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pomembno višja pri tistih, ki so poiskali duhovno pomoč, kot pri tistih, ki je niso bili
deležni. Udeleženci, ki so po smrti otroka poiskali duhovno pomoč, poročajo o
pomembno boljši zmožnosti osmišljanja življenja po smrti otroka ter manjšem strahu
pred ponovno izgubo.
Hipoteza 10: Starši, ki so otroka po smrti videli, bodo v primerjavi s tistimi, ki ga
niso videli, poročali o intenzivnejših simptomih žalovanja.
Tabela 19: Razlike v stopnji žalovanja med udeleženci, ki so po smrti otroka videli,
in tistimi, ki ga niso
Levenov
Niso videli
otroka
M

SD

test enakosti
Videli otroka
M

SD

varianc
F

t-test

p

t

p

žalost

17,171

5,672

20,316

4,626 4,185 0,043

-3,519 0,001

strah

13,500

5,061

14,281

4,435 1,555 0,215

-0,928 0,355
MannWhitneyev
U

Z

U

krivda

7,4474 3,01726 10,2281 4,17055

1264,500 -4,158 0,000

jeza

5,0921 2,56217

6,0702 3,01105

1712,500 -2,102 0,036

smisel

7,2500 2,88039

5,6140 2,49824

1424,500 -3,397 0,001

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost
analize variance; t = vrednost t-testa, U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = vrednost
Kolmogorovega-Smirnovega testa.

Levenov test enakosti varianc je pokazal, da je bila predpostavka homogenosti varianc
kršena pri spremenljivki žalost, pri spremenljivki strah pa ne, zato smo pri
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spremenljivki žalost uporabili t-vrednost za primer nehomogenosti variance (angl.
equal-variances not assumed).
Starši, ki so svojega otroka videli, poročajo o pomembno višji stopnji žalosti kot tisti, ki
svojega otroka niso videli. Občutki krivde in jeza so pomembno višji pri tistih, ki so
otroka videli, kot pri tistih, ki ga niso. Obenem pa se je izkazalo, da je zmožnost
osmišljanja življenja po smrti otroka pomembno višja pri tistih, ki so otroka po smrti
videli.
Hipoteza 11: Pri starših, ki so otroka poimenovali, bo žalovanje intenzivnejše kot
pri tistih, ki ga niso poimenovali.
Tabela 20: T-test za razlike v stopnji žalovanja med udeleženci, ki so otroka
poimenovali, in tistimi, ki ga niso
Levenov
Otroka niso

Otroka so

test enakosti

poimenovali

poimenovali

varianc

M

M

F

SD

SD

t-test

p

t

p

žalost

15,964

5,443 20,321

4,728 1,738 0,190

-4,915 0,000

strah

12,491

4,729 14,782

4,651 0,005 0,942

-2,779 0,006
MannWhitneyev
U

Z

p

krivda

7,0545 2,47520 9,7564 4,17533

1316,500 -3,840

,000

jeza

4,7636 2,58173 6,0385 2,83504

1460,000 -3,191

,001

smisel

7,6727 3,31134 5,7564 2,12704

1434,500 -3,271

,001

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; p = statistična pomembnost; F = vrednost
analize variance; t = vrednost t-testa, U = vrednost Mann-Whitneyevega testa; z = vrednost
Kolmogorovega-Smirnovega testa.
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Levenov test je pokazal, da predpostavka homogenosti varianc ni kršena niti pri
spremenljivki žalost niti spremenljivki strah.
Izkazalo se je, da starši, ki so otroka poimenovali, doživljajo pomembno večjo žalost,
strah pred ponovno izgubo, občutke krivde in jezo. Obenem se je izkazalo, da imajo
udeleženci, ki so otroka poimenovali, pomembno boljšo zmožnost osmišljanja življenja
po smrti otroka.
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8. KVALITATIVNA RAZISKAVA

8.1 METODA KVALITATIVNEGA DELA
Ker smo želeli v nalogi predstaviti in razložiti doživljanje interakcije partnerskega
odnosa po izgubi otroka, smo se odločili za kvalitativno metodologijo, konkretno
fenomenološki pristop.
Fenomenologija je humanistična znanstvena študija. Med avtorje fenomenološkega
pristopa spada nemški filozof Edmund Husserl, ki je sklepal, da obstajajo
nespremenljive strukture izkušenj, ki so skupne vsem posameznikom. Trdil je, da se je
potrebno vzdržati vseh prenagljenih interpretacij sveta in se držati analiz tega, kar se
pojavlja v zavesti (Vogrinc 2008, 25). Husserl meni, da bo vsak fenomenološki opis
čustva razkril bistvene strukture zavesti, ker čustvo ni nič drugega kot zavest (Sartre,
2007, 15). V fenomenološki naravnanosti se vzdržuje vsakega sojenja o biti oziroma
nebiti predmetov in tako omogoča brezpredsodkovno proučevanje čiste zavesti, to pa se
lahko naredi s pomočjo fenomenološke redukcije. Fenomenološka redukcija preučuje
vedno konkretno izkušnjo in se vedno poglobi v doživljanje le-te. Fenomenološka
redukcija pomeni trojno izključevanje:


izključuje vse, kar je subjektivno –

v središču je objekt in ne mnenje

raziskovalca


izključuje vse, kar je teoretična nadgradnja pojava, vse dokaze, dosedanja
spoznanja



izključuje vsako tradicijo glede razumevanja pojava, vsako dotedanje mišljenje
in mnenje o njem (Mužić 1994, 42).

Heidegger je nadgradil teorijo s koncepti kot sobivanje v svetu, biti tu, prisotnost,
zmotljivost, vzročnost, izvirnost in izkušnje, ki so predpostavka bistva. Z omenjenim
delom je nadaljeval Jean-Paul Sartre in razvil filozofski pogled, imenovan
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eksistencializem, ta se je usmeril predvsem na korenito pojmovanje svobode
posameznika. K fenomenološkem pogledu na svet pa je bistveno prispeval sociolog in
filozof Alfred Schutz (Ambrož in Colarič Jakše 2015, 39). Schutz (1899-1959) s svojo
družbeno usmerjeno vizijo fenomenologije poudarja, da raziskovalca družbeni svet ne
zanima s praktičnega, ampak s kognitivnega stališča. Raziskovalec po njegovem
mnenju ostaja človek med soljudmi, ki je z njimi najrazličnejše povezan (Ambrož in
Colarič Jakše 2015, 40).
Fenomenološko usmerjenim raziskovalcem je najpomembnejše tisto, kar ljudje mislijo,
verjamejo, saj to vpliva na njihovo delovanje (Vogrinc 2008, 29). Osrednja nit
fenomenologije je, da človek kot razumsko in misleče bitje (Descartes) sam določa
pomene stvarem in dogodkom v okolju, da človek samostojno razvršča pomene v
razmerju do okolja in tako določa meje spoznanja, ki so hkrati meje družbene realnosti,
ki jo subjektivno zaznava. Fenomenološke metode poudarjajo čisti subjektivizem
(Bryman 2012, 31).
Fenomenologija stremi k razvoju in razumevanju življenjskih izkušenj posameznika.
Velik pomen daje zgodbam posameznika, globljemu razumevanju izkušnje. Vsakdanje
življenje je najpomembnejša realnost in to je podlaga za vse druge realnosti. Podatki so
besede o izkušnjah.
Zaradi vseh omenjenih lastnosti fenomenološke metode smo se odločili, da bomo ta
pristop uporabili tudi v pričujoči raziskavi, v kateri želimo dobiti odgovor na vprašanje,
kako partnerja ob izgubi otroka v perinatalnem obdobju doživljata spremembe v
partnerskem odnosu. S tem bomo pridobili globlji vpogled v doživljanje dinamike
partnerskega odnosa v tem kritičnem obdobju, v to, kako se izguba otroka odraža v
odnosu med partnerjema.

8.1.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo pet parov, ki so imeli izkušnjo smrti otroka v nosečnosti ali
kmalu po rojstvu. Osnovni pogoj pri vključitvi parov v raziskavo je bila izkušnja
izgube otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu. Drugi pogoj za vključitev v raziskavo

104

je bil čas, ki je pretekel od izgube (več kot eno leto in manj kot 6 let). Tretji pogoj za
vključitev pa je bila v skladu z usmeritvami fenomenološkega raziskovanja
posameznikova sposobnost natančnega in občutljivega opisovanja lastnega doživljanja.
Predstavitev parov: en par je otroka izgubil v 39. tednu nosečnosti, od izgube je minilo
5 let, drugi par je otroka izgubil v 41. tednu, od smrti je minilo 5 let, tretji par je izgubil
otroka v 13. tednu nosečnosti in od izgube so minila 3 leta, četrti par je otroka izgubil v
35. tednu nosečnosti in sta od takrat minili 2 leti, peti par je otroka izgubil po rojstvu in
sta od tega prav tako minili 2 leti.
V anketi, ki smo jo izvedli v namene kvantitativnega dela raziskave, smo na koncu
zaprosili za sodelovanje pri nadaljnjem raziskovanju. Kar nekaj oseb z izkušnjo izgube
otroka je bilo pripravljenih sodelovati, zato so pustili kontaktne podatke (osebni
elektronski naslov), vendar se je kasneje izkazalo, da je bil pripravljen podati svojo
izkušnjo le eden od staršev. Udeležence smo pridobili preko osebnih poznanstev
(poznanstvo po osebni izkušnji izgube otroka, ki ga je doživela tudi avtorica pričujočega
magistrskega dela).

8.1.2 Pripomočki
Kot obliko zbiranja podatkov smo uporabili delno strukturirani intervju (polstrukturirani
intervju). Pri delno strukturiranemu intervjuju gre za kombinacijo vnaprej določenih
nekaj vodilnih vprašanj in prostega pogovora (Bryman 2012, 482). Gre tudi za t.i.
fenomenološki intervju, kjer smo izbrali raziskovanje konkretne izkušnje doživetja
izgube otroka. Kordeš in Smrdu (2015) v svojem delu Osnove kvalitativnega
raziskovanja

navajata

Amadea

Giorgija

(2009),

raziskovalca

na

področju

eksperimentalne psihologije, ki pravi, da je cilj fenomenološkega intervjuja pridobitev
čim bolj popolnega opisa preučevanega doživljanja, kako je biti ta oseba v tej situaciji.
Intervjuvanec se osredotoča na različna področja doživljanja: na telo, čustva. Ločimo
dve vrsti fenomenološkega intervjuja:
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eksplikativni intervju (stabilizacija pozornosti, usmeritev pozornosti od »kaj« h
»kako«, retrospektivna obravnava žive izkušnje, usmerjanje pozornosti k
različnim dimenzijam izkušnje, posamezniku lastna ubeseditev)



deskriptivno vzorčenje izkustva (DVI). Deskriptivno vzorčenje izkustva se
osredotoča na čim natančnejši opis strukture doživljanja (Kordeš in Smrdu
2015, 42).

Ker je bil naš intervju bolj podoben pogovoru, lahko govorimo o nestandardiziranem
intervjuju. Spraševalcu pušča prosto pot, da pomaga izpraševancu pri pojasnjevanju
pomena vprašanja in pri oblikovanju odgovora, ki bo upošteval izpraševančevo
konkretno situacijo. Cilj takega pristopa je zmanjšati vse vrste merskih napak (Bergar
idr. 2005, 84).
Zaradi minimiziranja različne vrste pristranskosti je pri izvedbi intervjuja potrebna
temeljita priprava. Potrebno je premisliti o sami izvedbi spraševanja; kakšen naj bo naš
izgled (biti moramo prijazni, neagresivni, sposobni empatije, spretni v govorjenju
poslušanju in opazovanju), kaj povedati v prvih minutah pogovora, da ne vplivamo na
sogovornika, predvidevati moramo tudi različne reakcije izpraševancev (Sagadin 1995,
321).
Ko je intervju končan, sledi analiza intervjuja, ki se začne s prepisom intervjuja oziroma
transkripcijo. Dobesedni prepis omogoča najnatančnejšo analizo podatkov (izgubi se le
neverbalna komunikacija, ton glasu). Problem pri transkripcije pa je, da vzame veliko
časa (za približno uro intervjuja–približno 5-6 ur dela) (Bryman 2012, 484). Pomembno
je, da smo pri zapisih natančni, da nismo brezbrižni in utrujeni, saj mimogrede pride do
napačnega zapisa ter posledično napačnega razumevanja.
Pri izvedbi intervjujev smo uporabili diktafon (zvočno snemanje je bilo izvedeno v
soglasju s sogovorniki). Vsem parom smo pred izvedbo intervjuja poslali okvirna
vprašanja za lažjo odločitev pri sodelovanju. Vprašanja so sledila glavnemu
raziskovalnemu vprašanju, ki je bilo usmerjeno v raziskovanje doživljanja partnerskega
odnosa pred in po izgubi otroka. Poleg glavnega vprašanja smo pozornost usmerili tudi
na odkrivanje drugih vidikov same izgube – zaradi lažje vzpostavitve sproščenega
odnosa med intervjuvancema in raziskovalko. Vsem udeležencem je bila predstavljena
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izvedba intervjujev, o njih so bili primerno informirani, podpisali so informirano
soglasje, kjer so potrdili svoje prostovoljno sodelovanje v raziskavi.
Okvirna vprašanja so bila sledeča:


Kako se spominjate dogodka, ki je povezan z izgubo vašega otroka? Kaj se je
dogajalo takrat (vaši občutki, čustva, telesno doživljanje …)?



Kakšen je bil po vašem mnenju vajin odnos pred izgubo?



Kako je izguba vplivala na vajin odnos?



Kako je potekalo slovo od vašega otroka?



Kako na izgubo gledate danes?

8.1.3 Postopek
Kvalitativna

fenomenološka

raziskava

poteka

kot

vrsta

kratkih,

zaporednih

raziskovalnih sekvenc: oblikovanje problema, zbiranje opisov doživljanja, analiza,
reformulacija problema (Vogrinc 2008, 51).
Udeležence smo po njihovi pripravljenosti za sodelovanje k izvedbi intervjujev povabili
najprej v telefonskem pogovoru, osebnem pogovoru, kasneje pa z dopisom, poslanim v
elektronski obliki preko osebnega elektronskega predala. Dopis je imel obliko
informiranega soglasja, v katerem je bil na kratko predstavljen namen raziskovalnega
dela ter kot smernica za lažji potek pogovora podana okvirna vprašanja intervjuja.
Izrazili smo željo, da bi intervjuje posneli (diktafon), pri čemer smo udeležencem
zagotovili varovanje prav vseh osebnih podatkov ter tudi uporabo pridobljenih podatkov
izključno v raziskovalni namen tega magistrskega dela. Opozorili smo tudi na možnost
prekinitve pogovora in snemanja, kadarkoli bi to želeli. Zaradi lažje prilagoditve
intervjuja vsakdanjim opravilom smo podali tudi približen časovni okvir intervjuja.
Intervjuji so bili opravljeni s petimi pari. Izvajanje intervjujev je potekalo od decembra
2015 do februarja 2016 na domovih udeležencev. Posamezni intervju je trajal okoli 30
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minut. Pred izvedbo smo od vseh udeležencev pridobili podpisano informirano soglasje
za snemanje z diktafonom in uporabo pridobljenih podatkov.
Vsi udeleženci so se strinjali, da začnemo pogovor. Uvod je bil pri vseh udeležencih
enak:
»Kakor sem napisala v dopisu, bi se rada pogovorila o vajinem doživljanju izgube
vajine/ga…… (poimensko poimenovanje otroka). Pri tem bi poudarila, da me zanima
dinamika odnosa. Skozi intervju vaju bom vodila z vprašanji.«
Nadaljnji potek intervjuja je bil odvisen od pripovedovanja vsakega posameznika, pri
pogovoru smo si pomagali z okvirnimi vprašanji, vendar pa, ker je bila tema občutljiva,
ranljiva, predvsem pa intimna, smo izhajali iz pripovedovanja udeleženca, tako da smo
vprašanja postavljali sproti, predvsem smo pripovedovalce želeli bolj usmerjati na
opisovanje doživljanja odnosa, kakor pa na različne druge dogodke ob tem. Nekateri
udeleženci so pri pripovedovanju potrebovali več spodbude, vendar pa, ko smo opazili,
da se ne želijo o tem več pogovarjati oziroma opisati svojih doživljanj (ko so se
pripovedi začele ponavljati in smo dobili občutek, da globlje ne smemo več iti), smo
intervju zaključili. Na koncu smo se udeležencem zahvalili ter jih prosili za možnost
ponovnega kontakta, če bi jih potrebovali zaradi nejasnosti pri zapisu pogovora.
Vseh pet opravljenih intervjujev je bilo ustreznih za nadaljnjo analizo.
Neposredno po izvedbi intervjujev smo naredili njihov zapis/transkript. Transkripti
zaradi občutljive teme in zaradi klavzule v informativnem soglasju (varovanje
podatkov) niso priloženi kot priloga, ampak se hranijo pri raziskovalki magistrskega
dela.
Podlago za analizo opisov doživljanja, ki smo jih pridobili iz intervjujev, je
predstavljala opredelitev štirih korakov po Giorgiju (1975; 1985; 2009), predstavljena v
nadaljevanju. Giorgi je naredil postopke fenomenološke psihološke analize eksplicitne
in sistematične (v nasprotju z neformalnimi fenomenološkimi psihološkimi raziskavami
v psihologiji, kakršne so uporabljali zgodnji pionirji v filozofiji, psihiatriji in drugih
disciplinah). Štirje osnovni koraki v analizi so:
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1. branje, da dobimo občutek o celoti
2. diferenciranje opisov v pomenske enote
3. refleksija o psihološki pomembnosti vsake pomenske enote
4. razjasnjevanje psihološke strukture fenomena
V prvem koraku prostega branja raziskovalec spremlja izraze udeleženca brez
vnaprejšnjega načrta, cilja ali celo brez posebne pozornosti na raziskovani fenomen. To
celovito branje je brez presojanja, brez selektivnosti in odprto za vse podrobnosti ter
predstavlja podlago oz. ozadje za naslednje korake. V drugem koraku razločevanja
pomenskih enot, raziskovalec iz opisov diferencira segmente, ki so relevantni za
raziskovano področje in katerih vsebina daje bogato analitično refleksijo, ki odgovarja
na raziskovalno vprašanje. Velikost pomenskih enot ni standardizirana, lahko gre za
stavek ali veliko daljše enote. Raziskovalec opredeli enote s psihološko občutljivostjo
na pomen, ki je relevanten za raziskovalni problem. Tretji korak psihološke refleksije je
najzahtevnejši, raziskovalec se posveti temu, kaj vsaka pomenska enota razodeva o
psiholoških procesih, ki jih raziskuje. Raziskovalec si razlaga, kaj vsaka pomenska
enota razodeva o individualnih primerih fenomena in prične razvijati splošna spoznanja.
Četrti korak: strukturno razumevanje in opis vključuje integracijo in vzpostavljanje
vpogleda v vse variacije refleksij v pomenskih enotah. V tem končnem koraku
raziskovalec artikulira smiselno organizacijo oz. strukturo raziskovalnega psihološkega
fenomena kot celote (Wertz idr. 2011, 132).
1. korak: branje
Že na začetku smo iz celote odstranili nepomembne pomenske enote in se osredotočili
zgolj na opis doživljanja partnerskega odnosa. Najprej smo prebrali zapise vsakega
intervjuja brez presojanja, brez selektivnosti. Trudili smo se vživeti v vlogo in pogled
udeleženca.
2. korak: diferenciranje opisov v pomenske enote
Sledil je korak, ko smo šli ponovno skozi tekst s ciljem, da dobimo pomenske enote
vezane na vprašanje odnosa med partnerjema pred izgubo in po izgubi. Z barvami smo
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si označevali teme, ki so se ponavljale. Opis doživljanja smo razdelili v skladu s
udeleženčevo pripovedjo, z lastnim razumevanjem in doživljanjem ter umestitvijo v
raziskovalno vprašanje.
3. korak: refleksija o psihološki pomembnosti vsake pomenske enote
Ko smo dobili enote pomena, smo šli še enkrat skozi vse zapise in prikazali psihološki
vpogled, ki je vsebovan v njih. Cilj je bil odkriti vse bistvene pomene vpogleda na
izgubo, medsebojno povezanost, funkcionalnost.
4. korak: razjasnjevanje psihološke strukture fenomena
Nazadnje smo sintetizirali vse transformirane enote pomena v konsistentno izjavo o
subjektovi izkušnji, imenovano tudi struktura izkušnje. Prizadevali smo si razumljivo in
jasno oblikovati splošni opis bistvenih značilnosti doživljanja partnerskega odnosa.

8.2 REZULTATI KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE

V tem poglavju navajamo rezultate kvalitativne raziskave. Najprej so podani opisi
individualnih psiholoških struktur doživljanja partnerskega odnosa pri parih, ki so
izgubili otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu, kasneje pa še opis splošne strukture
doživljanja partnerskega odnosa pri parih, ki so izgubili otroka v nosečnosti ali kmalu
po rojstvu.
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8.2.1 Opisi individualne psihološke strukture doživljanja partnerskega
odnosa pri parih, ki so izgubili otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu
Par A
Par A je bil ob izgubi otroka skupaj že 9 let v partnerski zvezi. Otrok jima je umrl v 39.
tednu nosečnosti. Bil je njun prvi otrok. Od smrti otroka je minilo 5 let.
Par je poročal o kvalitetnem odnosu, ki sta ga začela graditi z resnim namenom že od
samega začetka. Veliko pozornosti sta namenila temu, da sta se globoko osebno
spoznala in preživela veliko časa skupaj. Gospa doživlja, da je bil prehod iz partnerske
zveze v zakonski stan lahek, ker so bili zaradi odprte in poglobljene komunikacije že
prej njuni nameni in cilji jasni: »Veliko sva dala na komunikacijo, na najino
povezovanje, na čas skupaj, od prvega dneva, ko sva začela hodit sva bila vsak dan
skupaj in sva se 'probala' spoznati zelo osebno.« Na visoko stopnjo intimnosti v paru
kaže tudi to, da sta se tudi že prej v pogovoru dotaknila občutljive teme, kot je možnost
smrti otroka. »Zanimivo je bilo tudi to, da sva se veliko pogovarjala, če bi imela kdaj
grob, kako bi ga uredila … Včasih si šokiran ko 'gledaš' kaj si se pogovarjal že prej.«
Neposredno po smrti otroka gospa poroča o globoki žalosti in tem, kako veliko ji je
pomenilo, da je mož sočustvoval z njo, da sta skupaj jokala in da se ona v svoji bolečini
ni počutila sama. Gospa poroča o popolni, vzajemni neposrednosti pri izražanju čustev
in občutku zlitosti med njima. »To so bili tisti dnevi, ko med nama ni bilo čisto nobene
pregrade, vse je bilo čisto, vse pretočno, vse je bilo jasno, čutila sva, kot da bi bila zlita
v eno.« Tudi mož je obdobje neposredno po smrti otroka doživljal kot neke vrste fazo
simbioze oziroma popolne čustvene zlitosti z ženo in poroča, da je bil takrat njun odnos
najmočnejši. Tudi sam vidi, da se je ob tej težki preizkušnji pokazalo, kako trden in
iskren odnos sta že prej zgradila. »Prej se nama je zdelo, da imava lep odnos. O vsem,
sva se pomenila, ampak ko se je Ž. rodil oziroma ko je umrl, je bil res tak občutek, da so
še tiste tančice, ki so bile med nama, padle. Saj so bile tudi prej kakšne težave, vendar
nekako gre po 'enih' tirnicah. Nikoli prej in tudi sedaj ni odnos tako močan. 'Isto' sva se
počutila, 'isto' čutila.«
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Mož je pripovedoval, da je začetni fazi zlitosti v bolečini po približno enem mesecu
sledila faza diferenciacije doživljanja izgube. Žena je še vedno zelo intenzivno žalovala,
on pa je v procesu žalovanja hitreje napredoval. To razhajanje sta doživljala kot neke
vrste napetost v odnosu in prišla sta do točke, ko sta začutila, da morata o tem odprto
spregovoriti. Ta iskren pogovor jima je prinesel olajšanje in potrditev, da imata kot
mož/oče oziroma žena/mati pravico do drugačnega doživljanja in tempa žalovanja. »V
tistem trenutku nama je bilo grozno ob misli, kako bo drugi odreagiral, ampak potem
sva doživela eno ogromno olajšanje, ker sva si zares uspela povedati iskreno in ker sva
začutila, da je v redu tako kot vsak čuti, in ni nič narobe, če jaz čutim drugače.«
V fazi diferenciacije procesa žalovanja je žena imela še vedno veliko potrebo po
ubesedovanju tega, kar se je zgodilo in svojega trenutnega doživljanja. Veliko je jokala
in veliko ji je pomenilo, da jo je mož vedno poslušal ter sprejemal njen intenzivnejši in
počasnejši proces žalovanja. Žena je čutila, da ji je bil mož ravno zaradi globokega
spoštovanja in hitrejšega napredovanja v procesu žalovanja v oporo. Ženi se je razlika v
tempu žalovanja zdela zelo velika. Čutila je, da je za svoj proces žalovanja potrebovala
veliko časa. »On me je vsakič znova poslušal, me sprejel in me objel – kakor da sem mu
danes prvič povedala. To je bilo prav noro, to je trajalo mesece in on me je res
sprejemal v moji bolečini.«
Mož poroča, da je spoštoval ženin počasnejši tempo žalovanja. Kot pomembno
okoliščino v procesu žalovanja navaja tudi to, da nista imela drugih otrok in drugih
obveznosti, katerim bi se morala prilagajati, in da sta zato imela veliko časa zase. »Meni
ni bilo težko,če je bilo njej še vedno hudo.«
Tudi gospa poudarja, da je hvaležna, da takrat ni imela drugih otrok in se je zato v
polnosti lahko posvetila svojemu žalovanju. Meni, da bi z obveznostmi zaradi drugih
otrok samo zapolnila praznino izgube in ker se ne bi mogla v polnosti posvetiti
žalovanju, bi se to samo vleklo. »Jaz sem bila hvaležna, da nisem imela drugih otrok,
ker drugi otroci so ena 'fila' in potem se samo vleče.«
Gospa ocenjuje, da je njen proces žalovanja trajal tri leta. V tem času so se ji rodili trije
zdravi otroci. Za novo nosečnost se je čutila pripravljena pol leta po smrti otroka.
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Čeprav je takrat še globoko žalovala, je čutila, da je bilo prav, tako kot se je zgodilo.
Gospa opisuje tudi, da se je sčasoma bolečina kvalitativno spremenila, ni bila več tako
ostra in intenzivna, ampak jo je doživljala kot neke vrste breme, težo na svoji duši. Po
rojstvu dvojčkov je čutila sprostitev napetosti, saj si dotlej ni mogla predstavljati, kako
je, če se ti rodi živ otrok. Po rojstvu tretjega otroka - deklice, pa je čutila popolno
prerojenje. »Po rojstvu tretjega otroka, pa je bilo tako, kot bi 'iz groba vstala'. Ona mi
je prinesla sonce.«
Gospa je pripovedovala tudi o odnosu medicinskega osebja in bližnjih sorodnikov ob
smrti otroka: »... zelo so se potrudili, zelo so bili obzirni, sočutni. Obravnavali so nas,
kot da bi bili družina. Materinsko so skrbeli za naju. Vsi, ki so vstopali, so se obnašali,
kakor da bi vstopali v svet prostor. Sorodnikom sem povedala, da rabim, da se
umaknejo. Mojim je bilo zelo težko, ampak so se čisto umaknil in razumeli, da rabiva
prostor. Niso pošiljali sms-ov in niso klicali. Jaz sem morala najprej sebe organizirat,
saj se nisem znašla.« Gospa je torej ob smrti otroka zelo pozitivno doživljala odnos
medicinskega osebja. Zaradi globokega občutka zmedenosti, ki ga je doživljala v sebi,
je torej bližnje sorodnike prosila, da se začasno umaknejo in ne iščejo stika z njo.
Gospa je opisovala tudi duhovni vidik doživljanja smrti otroka. Čutila je močno
molitveno oporo bližnjih, imela je občutek, da jima molitev daje fizično moč. Sama več
mesecev ni čutila Boga, več mesecev ni mogla moliti, zato je prosila moža, da je molil
na glas. Tudi pri sveti maši je čutila notranjo praznino. Z obiskovanjem svete maše je
vztrajala samo zato, ker je želela preveriti moč svoje vere. »…sploh nisem imela več
čustev do Njega in to mesece. Nisem ga mogla prositi, nisem mogla moliti. In takrat sem
M. prosila, da je molil na glas. In sem šla k maši in mi je bilo to absurd. Kaj sedaj tam
govori? Jaz sem vztrajala, ker sem rekla sama sebi: 'Sedaj pa naj se pokaže tvoja vera.'
In sem vztrajala zaradi vztrajanja.«
Par B
Par B je ob izgubi otroka bil že 12 let v partnerski zvezi. Otrok jima je umrl v 41. tednu
nosečnosti. Bil je njun prvi otrok. Od smrti otroka je minilo 5 let. Tudi pri njuni izgubi
je šlo za nepričakovano mrtvorojenost prvorojenke.
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Par je poročal o kvalitetnem odnosu že pred izgubo, svoj odnos sta poimenovala kot
»trden«. Na prvega otroka sta čakala veliko let. »Midva sva bila dolgo let sama, kar
čakala sva. Lahko bi imela že najstnika.« Mož je bil ob porodu in tudi po njem vedno
opora ženi. Žena je v začetni fazi žalovanja poročala o globoki žalosti. Občutkov ni
znala opisati, samo jokala je. Začetno fazo žalovanja je doživljala individualno, v
samoti. Zdelo se ji je, da je žalovanje pri možu nastopilo z določeno zakasnitvijo. Kljub
temu se v tej kritični fazi nista odtujila, ampak sta se vsak večer objela in pogovorila. Že
takoj po vrnitvi domov je poiskala pomoč pri društvu Solzice. S pomočjo elektronskih
sporočil in napotkov iz društva sta začela na izgubo gledati v drugačni luči.
Moža so najmočnejša čustva preplavila ob vrnitvi iz porodnišnice, ob pogledu na vse
stvari, ki so bile pripravljene za dojenčka, in na sveti večer, ob blagoslovu sobe, v kateri
je bila prazna posteljica: »Mene ni najbolj prizadelo takrat, ampak ko smo prišli iz
porodnišnice domov, ko je bilo vse 'uštimano', in na sveti večer, ob blagoslovu hiše, ko
sva blagoslovila sobo in 'notri' je bila posteljica.«
Mož je poročal, da sta bila v začetni fazi zmedena, nista vedela, kako se odzivati,
zatekla sta se v molitev. Dolgoročno ju je izguba na poseben način obogatila: »Veliko
nama je prinesla v odnosu, novih ljudi, novih poznanstev, novih obzorij. Obogatila naju
je na tak poseben način, ki ga lahko razumejo le tisti, ki so izgubili otroka.«
Par C
Par C je ob izgubi otroka bil skupaj 3 leta. Otrok jima je umrl v 13. tednu nosečnosti. To
je bil njun drugi otrok. Od smrti otroka so minila 3 leta.
Par je poročal o zelo natrpanem urniku delovnih zadolžitev, ki jih je imel predvsem mož
v tistem mesecu (izguba se je zgodila decembra). Za izgubo otroka sta zvedela po
pregledu v bolnišnici. Žena je poročala: »Tako 'čudno' je bilo, da si še ti zvedel od
mene.« Vsa teža novice je sprva padla nanjo, saj moža v kritičnem trenutku ni bilo ob
njej. Nato pa je sama morala povedati še možu, ki jo je čakal izven ambulante.
Mož je povedal, da mu tisti dan ali dva ni bilo vseeno, bil je žalosten, vendar je izgubo
zelo hitro racionaliziral, češ da je bila nosečnost že prej težavna, da se je tako moralo
zgoditi in da je treba iti naprej. Priznal je tudi, da se tudi danes, po treh letih, zelo
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malokrat spomni na ta dogodek. »Lahko se 'žreš' do neskončnosti, lahko pa rečeš, to je
to. Očitno je bilo za nekaj dobro in greš naprej in se niti ne oziraš bistveno nazaj. Če
pogledam nazaj, ta tri leta, jaz se zelo malokrat spomnim na to.«
Gospa pa je po drugi strani priznala, da je imela v dneh neposredno po izgubi otroka
veliko potrebo po tem, da o smrti otroka govori. Vedela je tudi, da od moža ne more
pričakovati veliko odzivnosti. Dovolj ji je bilo, da jo je poslušal. Obremenjena je bila
tudi z nekaterimi zunanjimi okoliščinami – poimenovanjem otroka in krstom, za kar pa
se potem (krst in poimenovanje) ni odločila. »Jaz sem morala kar veliko govorit o tem.
Malo sem bila obremenjena s tem, da moram poimenovati otroka, da bi ga morala
krstiti. Vendar se nisem čutila pripravljena to narediti.«
Gospa je povedala, da je veliko opore našla v zakonski skupini, v kateri se je srečala s
pari s podobno izkušnjo. Obenem je kot olajševalno okoliščino v procesu žalovanja
navedla dejstvo, da sta ob izgubi že imela (živečega) otroka – hčerko. Ko sta
pripovedovala o dolgoročnejših spremembah, ki jih je smrt otroka prinesla v njun
odnos, sta oba omenila več pogovora med njima. Gospa je povedala: »Od trenutka
izgube do odločitve za novo nosečnost, sva se zelo povezala. Težke stvari te povežejo več sva se pogovarjala,…« Iz nadaljnjega pripovedovanja gospe je razvidno, da je po
smrti veliko razmišljala in se ob naslednji nosečnosti bolj zavedala, da je mož/oče
soodgovoren za nosečnost oz. otroka. To bi lahko razumeli kot njeno refleksijo
doživljanja ob smrti otroka, ko je pogrešala večjo čustveno vpletenost oz. oporo moža.
Takrat se je zadovoljila s tem, da jo je poslušal, verjetno pa s tem ni v celoti zadovoljil
njenih takratnih čustvenih potreb. Gospa je pripovedovala tudi o zaskrbljenosti pri
naslednji nosečnosti, ker otroka ni čutila. »Veliko sem sama premišljevala o tem – od
začetka sem vedela, da je to najin otrok in da zadeva tudi M.. Ker otroka nisem čutila,
sem se včasih sekirala.« Iz pripovedi gospe je razvidno tudi, da ji je čas prinesel
kvalitativne spremembe v dojemanju izgube otroka, neke vrste predelavo oz. drugačen
pogled. »... je pa res, da vsako leto lažje sprejemam to, gledam na to z drugačnimi
očmi.«
Tudi mož je kot dolgoročno spremembo opazil več pogovora med njima, ne toliko o
izgubi, ampak o drugih stvareh. Obenem pa je poročal, da je smrt otroka prinesla
drugačen pogled na življenje. »Pogovarjala sva se več po tem. Če sedaj razmišljam ...
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Ja, dejansko sva se več pogovarjala, niti ne o izgubi, ampak o drugih rečeh. Dala nama
je en nov pogled na življenje, da sva ga gledala na drugačen način.«
Par D
Par D je ob izgubi otroka bil skupaj že 19 let. Otrok jima je umrl po rojstvu (23. dan).
To je bil njun drugi otrok. Od smrti otroka sta minili 2 leti.
Par je poročal o kvalitetnem partnerskem odnosu že pred izgubo otroka. Po 19. letih
skupnega življenja sta se pol leta pred izgubo otroka odločila za sklenitev zakonske
zveze. Mož je odnos opisal takole: »Odnos med nama pred izgubo je bil po mojem
mnenju zelo dober, prijateljski. Drugi otrok bi bil 'pika na i' najinega odnosa.«
Mati je najintenzivnejše slovo doživljala, ko so jo poklicali s klinike in ji v naročje
izročili mrtvega otroka, ko je na svoji koži čutila, kako njegovo telo izgublja toploto. To
je doživela kot slovo od sina v pravem pomenu besede, pogreb je doživljala manj
osebno: »Njegov 'pogrebček' je bil bolj formalnost, edino pravo slovo je bilo tisto prej.«
Začetna fazo žalovanja je mož doživljal z mešanico neprijetnih čustev – žalosti, strahu
za zdravje žene, besa, razočaranja nad brezosebnim odnosom zdravnikov ter
spraševanja, zakaj ravno mi, ter tolaženja samega sebe. V zgodnji fazi žalovanja sta se
lahko pogovarjala o vsem, čeprav je mož občasno poglobljene pogovore omejeval, saj
je menil, da pretirano podoživljanje težkih dogodkov nima pozitivnih učinkov.
Žena opaža, da je bilo doživljanje žalosti pri njiju včasih različno, a komplementarno,
dopolnjevala sta se v svojih trenutnih potrebah. Zlasti v začetnih trenutkih tudi ta par
poroča o nekakšni zlitosti, uglašenosti v intenzivnem žalovanju, neke vrste simbiozi, v
katero nista spustila bližnjih, zato sta jih prosila, da ju pustijo pri miru. »Če se je eden
od naju ob spominu na žalostni dogodek slabo počutil, ga je drugi tolažil in obratno.«
Mož pripoveduje, kako sta v tistem obdobju tudi sklenila, da bosta skupaj to težko fazo
prebrodila. To sta storila predvsem iz občutka odgovornosti do (živeče) hčerke – da
zaradi njune travmatiziranosti ne bi bila prikrajšana v svojih potrebah.
Gospa se spominja, da je sama na začetku o svoji izkušnji veliko govorila, za razliko od
moža, tudi z drugimi ljudmi. Mož jo je pri tem ustavljal in zaveda se, da je bilo to v
njeno dobro. Pri možu se je ves ta čas počutila slišano.Gospodu so pri predelavi
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travmatičnega dogodka v največji meri pomagale različne tehnike samopomoči: »Moja
pot je bila najprej bolj za življenje otroka, sledil je poraz, sprejem poraza, sprejetje, da
mu je nekje drugje bolje, sprejetje minljivosti. V pomoč sta mi bili dve izkušnji s smrtjo
staršev v intervalu treh in petih let. Takoj sem se načrtno lotil samopomoči z regresijo –
samohipnozo ter tehnike samoodstranjevanja negativnih vzorcev…« Gospa je tudi
opisovala, kako pomemben dejavnik v procesu žalovanja je čas. Po prvih mesecih
intenzivnih čustev, tudi tesnobe in neprijetnih telesnih občutkov, je potem čutila, kako
je z vsakim mesecem bolje. Zanjo se je žalovanje zaključilo po približno enem letu.
»Bila sem tako nemirna, tiščalo me je v trebuhu in ti občutki so se pojavili kar naenkrat,
ko sem hodila … Navzven, vsaj po mnenju drugih, sem kaj kmalu delovala, kot bi že bilo
vse za mano, vendar je bilo, v moji notranjosti, šele z vsakim nadaljnjim mesecem bolje,
po slabem letu dni bi lahko rekla, da se je obdobje žalovanja dokončno zaključilo.«
Dolgoročno oba doživljata, da ju je težka izkušnja še bolj povezala. Vsakdnevne težave
hitreje rešita in sta drug do drugega strpnejša. Mož je povedal takole: »Mislim, da so
naju boj za otroka, isti cilji in situacije še bolj zbližali. S težavami je kot prej- ko je
burja, je burja, vendar hitreje ustaviva konje in se hitreje dogovoriva za rešitev. Mislim,
da sva bolj strpna med seboj, kot sva bila prej.« Gospa je čez čas razvila razumski
pogled na izgubo oz. skušala racionalizirati smrt otroka (spričo dejstva, da se je rodil s
srčno okvaro). Obenem je dogodku pripisala tudi duhovno dimenzijo oz. ga razumela
kot božjo voljo, vendar ne zanika, da vsi člani družine izgubljenega dečka še vedno
pogrešajo. Podobno danes razmišlja tudi mož: »Tolažba ali realnost? Morda je tako
najbolje. Bog že ve, ali je nam in malemu A. s tem naklonil drugačno življenje brez
bolnišnic…«

Par E
Par E je bil ob izgubi otroka skupaj 2 leti. Otrok jima je umrl v 35. tednu nosečnosti. Bil
je njun prvi otrok. Od smrti otroka so minila 3 leta.
O partnerskem odnosu pred smrtjo otroka je gospa poročala, da ni bil kvaliteten, da ni
bilo prave komunikacije oz. da je ona komunikacijo izsiljevala. Poročala sta o
nesproščenosti, stalni napetosti, pomanjkanju zaupanja. Zaradi službenih obveznosti sta
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bila zelo malo skupaj. Otroka sta si želela, ga pričakovala in nosečnost ju je zbližala.
Gospa je povedala, da so se spori in nesporazumi med nosečnostjo polegli. Čutila je, da
je bil mož pozornejši do nje, z njo se je želel pogovarjati, skupaj sta tudi molila. Smrt
otroka je bila zanju šok: »Potem me je odneslo. Ko sedaj gledam nazaj, sem bila v šoku
– jaz sem takoj začela organizirati pogreb, izbirati pesmi, bralce. Sedaj ko gledam
nazaj, mi je nelagodno.«
V tistem trenutku je gospa želela prevzeti večji del odgovornosti za odnos, zaščititi
partnerja oz.čustveno poskrbeti zanj. Zato si je nadela masko poguma, neranljivosti oz.
je žalovala (jokala) skrivoma, na samem. Partnerja nista bila v stiku drug z drugim, nista
si upala drug drugemu pokazati svoje ranljivosti. Skupaj sta se zjokala le neposredno ob
tragični novici. Gospa pravi, da je bila v šoku. Mogoče so bila čustva premočna, da bi
se soočila z njimi, zato je takoj pričela bežati oz. se umikati v zunanje, organizacijske
zadeve v zvezi s pogrebom otroka. Danes ji je ob misli na to nelagodno. Verjetno se
zaveda, da ni bila v pristnem stiku s seboj, da si ni dovolila čutiti.
Neposredno po smrti otroka gospa poroča o neuglašenosti med njenimi potrebami in
moževo odzivnostjo. Ni čutila moževe opore, ker pa jo je potrebovala, je manipulirala,
igrala vlogo žrtve, da bi izsilila pogovor oz. njegovo pozornost. Obenem je bila jezna,
ker je on izgubo drugače doživljal. Po eni strani je pričakovala moževo oporo, po drugi
strani pa ga je želela zaščititi pred neprijetnimi čustvi, zato je raje sama jokala, pred
njim pa je bila raje tiho: »Na začetku sem se zavestno odločila za vlogo žrtve. Če nisem
mogla doseči pogovora, sem uporabila izgubo in to ga je omehčalo. Jezna sem bila, ker
sem videla, da on drugače doživlja izgubo. Zdelo se mi je, da se obnaša, kot da se ni nič
zgodilo.On mi v prvih trenutkih, mesecih ni bil v oporo. Strah me je bilo govoriti o
doživljanju. Tako sem se večkrat sama jokala, ker ko sem omenila, se je on tako
razžalostil. In tako sem bila raje tiho.«
Drug pred drugim sta skrivala neprijetna čustva. Svoj odnos sta označila kot izogibajoč.
Mož ni bil vajen govoriti o svojih občutkih. Ker mu je bilo to tuje, je raje vsaj v
začetnem obdobju po izgubi odšel na svoje delo in se vračal šele zvečer: »Nisem
prenesel, da mi vedno znova govori o izgubi, bolelo me je, tako sem si želel tega
otroka.«
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Po približno pol leta je par poiskal strokovno pomoč, ki jima je pomagala pri soočenju z
izgubo. Psihoterapevtska pomoč je vplivala na nadaljnji proces žalovanja, prišlo je tudi
do sprememb v njunem odnosu. Občutke nezaupanja in previdnosti, ki sta jih imela
drug do drugega, je zamenjal občutek varnosti in sprejetosti. Od takrat je njun odnos
kvalitetnejši, na izgubo gledata kot na izkušnjo, ki jima je pomagala do odnosa, v
katerem se počutita povezana in spoštovana. Smrt otroka je tudi dolgoročno vplivala na
kvaliteto njunega odnosa ter dojemanje življenja v smislu večje polnosti ter poguma,
notranje moči pri soočanju s težavami.

8.2.2 Opis splošne strukture doživljanja partnerskega odnosa pri parih, ki
so izgubili otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu

Pari doživljajo večjo povezanost po izkušnji izgube otroka. Ta povezanost se izraža kot
spoštovanje, kot odprt in spontan pogovor, zanimanje za doživljanje drugega. Oba sta
bolj spoštljiva do drugega, očitki se zamenjajo z odkritim govorjenjem o svojih
občutkih. Dinamika odnosa postane drugačna, bolj poglobljena.

Neposredno po dogodku v odnos vstopi nezavedna vzajemnost, in to na povsem zunanji
in nepredvidljiv način. Čustva, ki jih partnerja doživljata drug ob drugem, razburkajo
njun odnos in spremenijo utečeno dinamiko njunega odnosa. V dotedanjo harmoničnost
se vrine nekaj novega, nekaj nepoznanega, tujega in s tem, vsaj na začetku, ne znata
živeti. Pari, ki pred izgubo nimajo globoke komunikacije, se takoj po smrti ne slišijo in
začutijo, čez čas oz. po vključitvi v strokovno pomoč pa razvijejo novo kvaliteto
odnosa.
Smrt otroka za vse pare na začetku čustveno pomeni nek novi svet, poln tesnobe,
žalosti, pomešane z jezo, krivdo, strahom, bolečino. Pari različno preidejo to obdobje,
nekateri lažje in hitreje, drugi pa se ob tem malo ustavijo in na koncu najdejo pot za
drugačno ovrednotenje izkušnje oziroma preizkušnje, ki njihov odnos še poglobi. Ob
soočanju z bolečimi vidiki ob izgubi pride do spremembe v njihovem odnosu. Poveže
jih ubesedenje doživljanja, pride tudi do intenzivnejšega slišanja drug drugega ter večje
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mere razumevanja. Par se lažje sooča z izgubo, če je odnos pred izgubo že trden in
dober (dobra komunikacija, povezanost in neodtujenost, dopolnjevanje v potrebah in
spoštovanje različnosti).
Matere poročajo o intenzivnejšem žalovanju, ki ga spremljajo številna čustva, občutki,
misli in vedenja, npr. (strah, stres, tesnoba). Po izgubi otroka so ranljive, dovzetne za
vsako napačno izgovorjeno besedo ali narejeno dejanje. V soočanju z izgubo iščejo
različne načine za vzpostavljanje stika s partnerjem, večinoma od skupnega deljenja
bolečine in neposrednega govorjenja o doživljanju izgube, do manipulacije in igranja
vloge žrtve, če stika s partnerjem ni mogoče doseči na običajen način. Materam veliko
pomeni to, da lahko brez časovne omejenosti (kadar koli) govorijo o izgubi in občutkih
svojega trenutnega doživljanja in da imajo na drugi strani razumevajočega poslušalca,
ki jih spremlja v intenzivnejšem in počasnejšem procesu žalovanja. Cenijo čas,
razumevanje in spoštovanje, ki jim ga dajo možje. Matere zelo rade svojo izkušnjo
delijo tudi s širšo okolico in ob tem upajo, da jih okolica posluša in sprejme v njihovi
bolečini. Ta podpora, zanimanje jim pomaga pri predelavi izgube otroka. Čas žalovanja
je pri materah daljši, nekatere poročajo o letu, druge tudi do treh let, vse se pa strinjajo z
dejstvom, da čas prinese drugačen pogled, lahko bi rekli, da čas blaži rane.
Očetje so navzven v žalovanju bolj zadržani, izgubo bi radi hitro predelali ali jo zaobšli
in se vrnili v ustaljen ritem. Dejansko očetje poročajo o hitrejšem soočanju z izgubo in
predelavo le-te. Čeprav za izgubo velikokrat zmanjka besed, ji v večini pripišejo
racionalno razlago. Težko najdejo besede za odkrito govorjenje o svojih občutkih, zato
se raje umaknejo (delo, hobiji). Velik pomen pripisujejo skrbi za psiho-fizično zdravje
žene ter za skrb živečih otrok (vse bi moralo biti tako, kot je bilo pred izgubo). Do
poglobljenega pogovora, predelave izgube pride na prošnjo, vztrajanje žene. Očetje
poročajo, da je za predelavo izgube dovolj pogovor, ki se ne razvije v nenehno
izpostavljanje ter priklic bolečega dogodka, predvsem velja to za družbo (ker matere
rade izpostavljajo to temo). Če pride do pogovora izven partnerskega odnosa, je njihova
pripoved o izgubi otroka monotona, brez posebnih čustvenih vložkov. Tekoči
vsakodnevni dogodki sčasoma zameglijo dogodek izgube in nekateri očetje se na izgubo
spomnijo le še ob obletnicah, oz. nekaterih mejnikih življenja.
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Pari poročajo o velikem pomenu širše družine in okolja pri procesu žalovanja. Družina
in okolica se soočata s spremenjenimi življenjskimi okoliščinami. Pari zaradi globokega
občutka zmedenosti, ki ga doživljajo v sebi, bližnje sorodnike prosijo, da se začasno
umaknejo in ne iščejo stika z njimi. Poročajo, da vedo, da bo to za bližnje težko, vendar
ti razumejo in jim dajo prostor in čas. Velikega pomena v procesu žalovanja so tudi
skupine, v katerih pari najdejo pare s podobno izkušnjo (zakonska skupina) in lahko o
izgubi iskreno in varno spregovorijo in obenem se bogatijo z izkušnjami drugih parov.
Nekateri pari pa poiščejo tudi strokovno pomoč, ki paru pomaga pri soočenju z izgubo.
O drugačnem načinu žalovanja poročajo pari, ki imajo živeče otroke, saj zaradi potreb,
ki jih imajo ti otroci in zaradi občutka odgovornosti do otrok omilijo oz. časovno
omejijo žalovanje za pokojnim otrokom. Strah jih je, da bi bili ti otroci travmatizirani in
prikrajšani v svojih potrebah. Pari, ki živečih otrok nimajo, so hvaležni, saj imajo čas,
da se v polnosti posvetijo svojemu žalovanju. Menijo, da bi z obveznostmi do drugih
otrok zapolnili praznino izgube in bi se žalovanje vleklo v nedogled.
Velikega pomena je tudi odnos zdravstvenega osebja do žalujočih staršev. Starši cenijo
sočutnost, spoštljivost in obzirnost. Z bolečino, jezo pa se spomnijo brezosebnega,
posmehljivega odnosa medicinskega osebja.
Starši v trenutkih borbe z dejstvom izgube in občutki, ki nastanejo ob tem, poiščejo
oporo v duhovnosti. Tisti, ki imajo trden od odnos z Bogom od prej, poročajo o koraku
nazaj, saj težko dojamejo dopustitev dogodka, ki se jim je zgodil. Spet drugi začnejo
iskati, moliti, izročati občutje bolečine in si s tem osmišljati izgubo z znanim stavkom:
»Bog že ve, zakaj se je to moralo zgoditi,« pri tem pa ne zanikajo, da otroka še vedno
pogrešajo.
Vsi pari pa so enotnega mnenja, da se po izgubi otroka bolj ceni življenje, spremenijo se
vrednote, cilji in pogled na življenje. Dolgoročno jih izguba na poseben način obogati.

121

9. RAZPRAVA

V pričujočem magistrskem delu smo pri partnerjih, ki so v nosečnosti, med porodom ali
v prvih mesecih po rojstvu izgubili otroka, raziskovali intenziteto procesa žalovanja v
povezavi z aktualno kvaliteto partnerskega odnosa ter zadovoljstvom z življenjem.
Zanimalo nas je tudi, kako je intenzivnost procesa žalovanja povezana z nekaterimi
drugimi okoliščinami in odločitvami ob smrti otroka (čas smrti, nosečnost, porod, po
porodu, način slovesa, poimenovanje pokojnega otroka, prisotnost živih sorojencev, čas,
ki je pretekel od smrti otroka, prejem psihološke ali duhove pomoči). Ker smo želeli
dobiti tudi globlji vpogled v to, kako se smrt otroka in proces žalovanja odražata na
kvaliteti partnerskega odnosa, smo s petimi pari udeležencev izvedli intervjuje in jih
obdelali po načelih fenomenološke metode. V intervjuju smo se osredotočili na to, kako
sta partnerja svoj odnos zaznavala pred tragičnim dogodkom in kakšen je bil njun odnos
po smrti otroka, na kakšen način je izguba spremenila oz. preoblikovala njun partnerski
odnos. Želeli smo tudi ugotavljati morebitne razlike v doživljanju izgube med očeti in
materami.
Poskušali smo odkriti, ali med starši s tovrstno izkušnjo obstajajo neke skupne oz.
bistvene značilnosti doživljanja in ali smrt otroka podobno zaznamuje vse partnerske
odnose.
Za raziskovanje smo torej uporabili tako kvantitativno kot kvalitativno metodo. V
prvem delu so udeleženci izpolnili tri vprašalnike, ki so merili žalovanje, kvaliteto
partnerskega odnosa ter zadovoljstvo z življenjem. V drugem, kvantitativnem delu, pa
smo uporabili fenomenološki psihološki pristop, ki je namenjen razvoju in razumevanju
življenjskih izkušenj posameznika. Velik pomen daje zgodbam posameznika in
globljemu razumevanju izkušnje.
V nadaljevanju predstavljamo svoje ugotovitve v zvezi s postavljenimi hipotezami, ki
smo jih preverjali v prvem delu raziskave ter jih prepletamo s spoznanji drugega
(kvalitativnega) dela raziskave.
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1. Pri ženskah bo žalovanje intenzivnejše kot pri moških.
Hipoteza je bila delno potrjena. Rezultati so pokazali, da je žalovanje intenzivnejše pri
ženskah kot pri moških, vendar samo na dimenzijah žalosti in strahu pred ponovno
izgubo. Intenzivnejša žalost in strah pred ponovno izgubo pri ženskah je najverjetneje
posledica globoke čustvene in telesne povezanosti, ki se med materjo in otrokom
vzpostavi že v prenatalnem obdobju. Na našem vzorcu nismo našli statistično
pomembnih razlik pri dimenzijah občutkov krivde, jeze in težav pri osmišljanju
življenja po smrti otroka.
Izsledke lahko povežemo z ugotovitvami nekaterih drugih avtorjev. Tudi Gausia idr.
(2011) ter Beutel idr. (1995) so ugotovili, da so ženske poročale o čustvenih reakcijah,
daljših psiholoških, socialnih in zdravstvenih spremembah, ki so jih poimenovali kot
depresivne reakcije. Avtorji predpostavljajo, da do teh reakcij pride zaradi zgodovine
predhodne depresije, pomanjkanja socialne podpore in zaradi ambivalentnih stališč ob
izgubi otroka. Tudi razni teoretiki in raziskovalci (Kompan Erzar (2006), Erzar (2007),
Tekavčič Grad (1994), Badenhorst in Hughes (2006)) poročajo, da so ranljivost,
dovzetnost in občutki tesnobe intenzivnejši in še posebej značilni za doživljanje žensk.
Poleg tega ženske zaznavajo pomembno več opore s strani partnerja. Študije kažejo, da
je najpomembnejši občutek pri žalovanju in partnerskemu odnosu občutek
medsebojnega ujemanja. Samuelsson idr. (2001) so v svoji raziskavi ugotovili, da so
mnogi možje našli smisel in olajšanje svojega žalovanja v tem, da so nudili oporo svoji
partnerki. Iz tega bi lahko sklepali, da ženske res intenzivneje žalujejo, moški pa se
toliko intenzivneje angažirajo v svoji vlogi opore žalujoči ženi. Moški torej proces
žalovanja nekoliko manj intenzivneje doživljajo in imajo (tudi zaradi tega) v njem
drugačno vlogo kot ženska oz. mati.
Še ena možna razlaga za kvaliteto partnerskega odnosa je, da žalovanje izčrpava
partnersko energijo, povzroča težave v komunikaciji (Vance idr. 1996). Rosenblatt
(2000) pa poudarja, da se partnerkini problemi, ki so bili prisotni in nereševani pred
smrtjo otroka, po smrti lahko le še stopnjujejo, to je pokazala tudi naša raziskava (par E)
partnerja nista bila v stiku drug z drugim, nista si upala drug drugemu pokazati svoje
ranljivosti. Neposredno po smrti otroka je prišlo do neuglašenosti med ženinimi
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potrebami in moževo odzivnostjo. Gospa se je počutila samo in ni čutila moževe opore.
Ker je možu bila vsa ta dinamika odnosa tuja, je bežal od žene in doma.
2. Več časa ko je preteklo od smrti otroka, manj intenzivno bo žalovanje.
V skladu s hipotezo se je izkazalo, da dalj časa ko je preteklo od smrti otroka, manj
intenzivni so žalost, občutki krivde, jeza in strah pred ponovno izgubo. Samo težave z
osmišljanjem življenja po smrti otroka niso bile povezane s časom, ki je pretekel od
izgube otroka. Sklepamo lahko, da so občutki smiselnosti življenja dosti širši in
kompleksnejši fenomen, ki ni povezan samo s travmatičnimi izkušnjami, ampak z
določenimi trajnejšimi – osebnostnimi značilnostmi, sposobnostmi, stališči in
vrednotami posameznika, kot so optimizem, religioznost oz. duhovnost ... Rezultate
lahko povežemo z ugotovitvami drugih avtorjev, da se pri žalujočih starših simptomi
duševnih bolezni v prvih osmih mesecih po izgubi znatno zmanjšajo (Vance idr. 1995).
Čas torej odločilno prispeva k procesu psiho-fizične regeneracije po izgubi otroka in
vrnitvi v običajni tokokrog življenja. Intenzivnost čustev se zmanjša, vzpostavi se novo
ravnovesje in sprejetje izgube ter potreba, da kljub temu nadaljujemo življenje.
3. Višja kot je kvaliteta partnerskega odnosa, nižja je stopnja žalovanja po smrti otroka
ter višje je zadovoljstvo z življenjem.
Hipotezo lahko delno potrdimo, saj so nekateri vidiki partnerskega odnosa pomembno
negativno povezani z žalovanjem. Izkazalo se je, da se kvaliteta partnerskega odnosa
najbolj konsistentno povezuje z občutki smiselnosti življenja – osebe, ki so poročale o
večjem strinjanju s partnerjem, večjem zadovoljstvu z odnosom in večji medsebojni
povezanosti, so imele manj težav pri osmišljanju življenja po izgubi otroka.
Zadovoljstvo z odnosom je tudi pomembno negativno povezano z občutki krivde. Tisti,
ki so zadovoljnejši s partnerskim odnosom, so doživljali manjše občutke krivde.
V skladu z našimi predvidevanji so vsi vidiki kvalitete partnerskega odnosa pomembno
pozitivno povezani z zadovoljstvom z življenjem. Večje ko je strinjanje med
partnerjema, izražanje naklonjenosti, zadovoljstvo z odnosom in povezanost, večje je
zadovoljstvo z življenjem. Kvaliteten partnerski odnos je torej pomemben dejavnik
posameznikovega zadovoljstva z življenjem.
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Podobno je tudi Rosenblatt (2000) ugotovil, da so žalujoči doživljali več krivde,
razočaranja in občutkov praznine, če so bili partnerski problemi prisotni in nerešeni že
pred smrtjo otroka.
Kot so poročali avtorji v preteklih raziskavah, izguba otroka vpliva na emocionalno
povezanost med partnerjema. Oliver (1999) poroča, da se v približno tretjini parov po
smrti otroka pojavijo resne motnje v funkcioniranju zakonske zveze, še posebno pri
partnerjih, ki so že pred tem imeli medsebojne probleme in so mogoče težave poskušali
rešiti z rojstvom otroka. Drugi avtorji, npr. Whiffen in Oliver (2004) pa ugotavljajo, da
postanejo nekateri odnosi zaradi vzpostavitve varnosti, pripadnosti in delitve težkih
občutij po smrti otroka trdnejši.
Kot govori Cvetek (2009) je pokazatelj odnosa po izgubi funkcionalen odnos pred
izgubo, o čemer so pari tudi poročali (par A, par B, par D), ki se je pokazal kot dajanje
podpore partnerju, poslušanje, medsebojno komuniciranje.
Kompan Erzar (2006, 33) podaja trditev, če mati in oče odpreta prostor vzajemnosti v
strahu in bolečini, bosta čustva, ki so se pojavila ob izgubi, obdržala in predelala, v
nasprotnem primeru pa bo prišlo do pogostih prepirov, umikov in ne bosta zmogla
graditi odkritega in pristnega odnosa kot v našem primeru par E.
Vse pare, ki so sodelovali v kvalitativnem delu raziskave, je izguba otroka zbližala ter
izboljšala kvaliteto njunega partnerskega odnosa. Udeleženci so poročali o različnih
vplivih na partnerski odnos, predvsem pa o različnem procesu žalovanja pri možu in
ženi, kar je včasih privedlo tudi do nesporazumov, občutkov nerazumljenosti in
odtujenosti. Te pojave omenjajo tudi Vance idr. (1996, 933) - žalovanje namreč
izčrpava partnersko energijo in povzroča težave v komunikaciji. Ob strokovni pomoči
oziroma s sprejetjem in razumevanjem različnega načina žalovanja ter s pogovorom o
počutju in občutkih so težave čez čas izginile. Udeleženci so poročali o večji
emocionalni povezanosti, o boljšem medsebojnem razumevanju, strpnosti, večji
pozornosti drug do drugega. Menijo, da je njun partnerski odnos postal globlji in
kvalitetnejši.
4. Stopnja žalovanja je višja pri starših, katerih otrok je umrl po porodu, kot pri tistih,
katerih otrok je umrl med nosečnostjo ali med porodom.
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Hipotezo lahko delno potrdimo, saj se pomembna razlika kaže samo v dimenzijah
občutki krivde in smisel.
Že pri samem postavljanju hipoteze v zvezi s povezavo med časom izgube in procesom
žalovanja smo bili previdni, saj nismo našli študij, na katere bi se pri tem lahko oprli.
Poleg tega gre za kompleksen pojav, odvisen od različnih dejavnikov - osebnosti
žalujočega, navezanosti, spola (Tekavčič Grad 1994). Zdravorazumsko bi lahko
predpostavljali, da so starši, ki so otroka imeli več časa ob sebi oz. so otroka donosili in
izkusili porod, vzpostavili močnejšo navezanost na otroka in tako doživljali
intenzivnejše žalovanje kot starši, katerih otrok je umrl v prvih tednih nosečnosti
(spontani splav). Deloma pa je manjše izražanje žalovanja za splavljenimi otroki
povezano s tabuji, sramoto, občutki krivde, pa tudi z odnosom medicinske stroke do te
občutljive problematike. O spontanem splavu ali mrtvorojenosti se gotovo manj govori
kot o smrti otrok, ki so se zgodile po porodu. Kot da spontani splav ni smrt otroka v
pravem pomenu besede. Mogoče ta pristranost oz. dvojna merila vsaj implicitno
izhajajo iz dejstva, da v našem pravosodnem sistemu človek postane pravno bitje šele
po rojstvu. Pogosto se zgodi, da starši, katerih otrok je umrl med nosečnostjo, iz strahu
pred odzivi okolice svoje občutke potlačijo in o tem sploh ne govorijo. Mogoče so v
ozadju tudi občutki krivde – da je do spontanega splava prišlo zato, ker je mati naredila
nekaj narobe. Nekateri starši so pogumni in želijo pogreb tudi v primeru spontanega
splava, sicer je splavljeni zarodek v zdravstvenih institucijah obravnavan kot biološki
material in ne kot oseba.
5. Pri starših, ki imajo enega ali več živečih otrok, bo intenzivnost žalovanja nižja kot
pri tistih, ki živečih otrok nimajo.
Hipotezo lahko delno potrdimo, in sicer za dimenziji strah in jeza.
V potrditev svojih pričakovanj smo ugotovili, da starši, ki nimajo živečih otrok,
doživljajo pomembno višjo jezo zaradi izgube in pomembno večji strah pred ponovno
izgubo. Tudi ostali vidiki žalovanja so bili bolj izraženi pri starših brez živečih otrok, a
razlike niso dosegle stopnje statistične pomembnosti. Sklepali bi lahko, da je smrt
otroka manj boleča, če starši že imajo žive otroke, s katerimi zadovoljujejo svojo
potrebo po starševstvu. Tudi zaradi odgovornosti, ki jo starši čutijo do živečih otrok, ne
morejo dolgo vztrajati v intenzivnem žalovanju. Živeči otroci nagovarjajo k temu, da
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gre življenje dalje in da oni ob sebi potrebujejo polno funkcionalne in odzivne starše. Iz
osebnih pripovedovanj staršev smo razbrali, da je sam proces žalovanja v prisotnosti
živečih otrok otežen, nekako potlačen, saj živeči otroci sporočajo, da gre življenje
naprej in ni časa za predelovanje čustev oz. se to vrši na skrit način, ker želijo starši
sorojence zaščititi pred hudo bolečino.
6. Starši, ki imajo enega ali več živečih otrok, poročajo o višjem zadovoljstvu z
življenjem kot tisti, ki živečih otrok nimajo.
Hipoteza ni potrjena, saj nismo odkrili statistično pomembnih povezav. Kakovost
življenja in zadovoljstvo z življenjem se predvsem ujemata z vrednotami in ideali, ki jih
imata starša, kakor sta ugotovila že Musek in Strniša (2005). Gre za trajne občutke, da
je življenje bilo in da je dobro. Kvaliteta partnerskega odnosa je torej pomemben
dejavnik zadovoljstva z življenjem, samo starševstvo pa ne.
7. Med starši, ki so se od otroka poslovili s pogrebom ali drugim obredom, in tistimi,
ki se niso poslovili, ni pomembnih razlik v stopnji žalovanja.
Hipotezo lahko skoraj v celoti potrdimo. Pomembnih razlik v žalosti, strahu pred
ponovno izgubo, jezi in občutkih krivde nismo našli. Vendar pa so starši, ki se od otroka
niso poslovili, imeli pomembno več težav pri osmišljanju življenja po smrti otroka.
Pomembno je, da se strokovni delavci, ki so v stiku s starši, zavedajo pomena slovesa in
jim nudijo informacije glede slovesa oz. možnostih pokopa. V Sloveniji deluje društvo
Solzice, ki je vpeljalo spominske parke za otroke, umrle v perinatalnem obdobju. Vsako
leto 15. oktobra po vseh parkih organizirajo slovesnost v spomin na umrle otroke. Slovo
od otroka ima torej pomembno vlogo pri osmišljanju življenja po smrti otroka. Sam
obred slovesa je tudi zunanji znak zaključka, fizične ločitve. To staršem pomaga, da
začnejo novo poglavje življenja. Kljub zavedanju, da življenje zaradi izgube otroka
nikoli več ne bo enako, se mora nadaljevati.
8. Starši, ki so po smrti otroka dobili psihološko pomoč, poročajo o nižji intenzivnosti
žalovanja, kot tisti, ki psihološke pomoči niso prejeli.
Hipotezo lahko potrdimo deloma, in sicer so tisti, ki so prejeli psihološko pomoč, imeli
manj težav z osmišljanjem življenja po smrti otroka. Za nekatere vidike žalovanja pa se
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je izkazalo ravno nasprotno. Tisti, ki so imeli psihološko pomoč, so doživljali
intenzivnejšo jezo in občutke krivde. Slednje je verjetno posledica dejstva, da se starši,
ki so bili vključeni v psihoterapijo bolj poglobijo v boleče občutke, jih ubesedujejo,
ozaveščajo, jim dajejo večjo težo. Čeprav je ta pot boleča, pripomore k boljši predelavi
in integraciji izkušnje, posledično pa tudi k lažjemu osmišljanju življenja.
Naše izsledke lahko povežemo tudi z ugotovitvami drugih avtorjev. Raziskovalki
Laakso in Paunonen Ilmonen (2002) sta v svoji raziskavi pokazali, da so glavni viri
opore mož, otroci, stari starši in prijatelji. Opora je bila sestavljena iz čustvene opore,
informacijske in fizične opore ter tolažbe in nege. Lusa Aho idr (2011) je poročala, da
so očetje, ki so bili vključeni v podporni psihološki program, poročali o nižji stopnji
žalovanja ter večji osebnostni rasti.
Dejstvo je, da bi prav vsi žalujoči starši potrebovali psihološko podporo, varen prostor
za izražanje svojih občutkov ter tenkočutno spremljanje skozi proces žalovanja. Starši
se soočajo z bolečimi čustvi in iščejo olajšanje na različne načine. Matere se vključujejo
v pogovorne skupine na spletu, preberejo forume, medtem ko se očetje zakopljejo v
delo (Lusa Aho idr. 2006) in čakajo, da neprijetni in nelagodni občutki minejo sami od
sebe. Pri nas še vedno nimamo sistemsko organizirane enotne psihološke oskrbe za
starše s tovrstno izkušnjo. Staršem te oblike pomoči niso znane, podporne skupine so
primarno namenjene tistim, ki so bili v psihološki ambulanti obravnavani že pred smrtjo
otroka (zaradi anomalij). Še vedno pa je iskanje psihološke pomoči tabu. Razširjena je
miselnost, da zmorejo sami skozi to preizkušnjo, da je iskanje pomoči sramotno in
pokazatelj šibkosti. Tako nemalokrat pride do tega, da je par oz. družina izgubo
predelala le razumsko, čustveno pa ne.
Na osnovi teh ugotovitev bi predlagali ustanovitev lokalnih podpornih skupin za
žalujoče po različnih izgubah otroka (spontanih splavih, mrtvorojenosti, smrti v zibelki),
s strani stroke pa podporna pisma, telefonski klic, povabilo na pogovor po določenem
času od izgube otroka. Postnatalno spremljanje staršev bi omogočalo, da starši dobijo
ustrezne informacije o smrti otroka, vključno z možnimi težavami in načrtovanjem nove
nosečnosti. Naslednja nosečnost je stresna in zdravstveno osebje bi moralo upoštevati,
da se pri tem starši soočajo z močno tesnobo, o čemer poročata tudi Badenhorst in
Hughes (2007).
128

9. Starši, ki so po smrti otroka dobili duhovno pomoč, poročajo o nižji intenzivnosti
žalovanja, kot tisti, ki duhovne pomoči niso prejeli.
Hipotezo lahko delno potrdimo. Tisti, ki so prejeli duhovno pomoč, so poročali o
manjšem strahu pred ponovno smrtjo otroka in manjših težavah z osmišljanjem življenja
po smrti otroka. To lahko pojasnimo z dejstvom, da večina religij poskuša negativne
izkušnje, kot je smrt, integrirati v nek globlji, širši, božji načrt, ki ga ljudje ne moremo
dojeti, obenem pa ne smemo o njem dvomiti. Prav tako religije poudarjajo zaupanje v
božji načrt in pričakujejo odprtost za življenje kljub človekovim dvomom in strahovom
zaradi negativnih izkušenj. Večja vključenost v življenje lokalne Cerkve in občestva je
povezana tudi z večjo socialno oporo (Ungureanu in Sandberg 2010).
Veliko staršev čuti, da se ob otrokovi smrti poglobijo njihove duhovne potrebe, tudi če
pred izgubo niso imeli redne verske prakse. Tisti, ki so imeli že prej dober odnos z
duhovnikom, bodo tudi po smrti otroka poiskali pomoč, prišli na pogovor (Woolley
1997). Velik pomen starši pripisujejo tudi obredom, kot sta krst in pogreb, saj na tak
način dobijo potrditev o obstoju otroka in ga izročijo v božje varstvo.
Janez Pavel II. (1984) v Okrožnici o odrešenjskem trpljenju podaja misel, da Bog trpi za
nas in kako velik sad rojeva Njegovo trpljenje v našem življenju, da zmoremo tudi mi
po padcih vstajati in to Njegovo trpljenje, Njegov križ je smisel in popotnica, da se
človek pobere in gre naprej.
10. Starši, ki so otroka po smrti videli, bodo v primerjavi s tistimi, ki ga niso videli,
poročali o intenzivnejših simptomih žalovanja.
Hipotezo lahko delno potrdimo. Izkazalo se je, da velja za žalost, krivdo in jezo. Pri
osmišljanju življenja pa so rezultati pokazali ravno nasprotno – tisti, ki so otroka videli,
so imeli manj težav z osmišljanjem življenja kot tisti, ki otroka niso videli. Rezultati se
skladajo z ugotovitvami, do katerih sta prišli Ratislavova in Kašova (2012), in sicer da
je kar 69 % žensk obžalovalo, da niso videle svojega otroka. Vse ženske, ki so videle
svoje otroke, so dobile potrditev glede pravilnosti svoje odločitve v tistem trenutku.
Po smrti otroka se nekateri starši želijo izogniti vsemu, kar jih spominja na otroka, ker
menijo, da bo tako manj boleče. To velja tudi, ko gre za fizični stik oz. pogled na
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otroka. En par v naši raziskavi je poročal o travmatičnem doživljanju, ko jima je po
smrti zdravstveno osebje omogočilo slovo. Opisovala sta, kako sta v naročju pestovala
mrtvo telo svojega otroka, ki je v njunih rokah izgubljalo toploto, s tem pa tudi
življenje. Drugi par je poročal, kako se je mama težko soočila s svojo prvotno
odločitvijo, da mrtvega otroka ne bi pestovala, ko pa si je čez par ur premislila, tega ni
več mogla, saj so otroka že odpeljali na oddelek za patologijo. Ljudje smo telesna bitja
in fizični stik intenzivira čustveno doživljanje.
Zlasti tisti starši, katerih otrok je bil mrtvorojen, se bojijo, da bi dotik pomenil korak k
navezanosti in da bi to telesno občutje poglobilo njihovo bolečino. Vendar čez čas, ko
intenzivnost bolečine upade, pride do obžalovanja, ker niso izrabili edine možnosti
telesnega stika.
Izkazalo se je tudi, da je sčasoma večina staršev hvaležna za stvari, ki jim pomagajo
ohranjati spomin na njihovega otroka (fotografija, odtis stopala, pramen las). O teh
dragocenih spominkih poročajo tudi Samuelsson, Radestad in Segesten (2001).
11. Pri starših, ki so otroka poimenovali, bo žalovanje intenzivnejše kot pri tistih, ki ga
niso poimenovali.
Deloma lahko potrdim hipotezo, saj velja za vse vidike žalovanja, razen težav pri
osmišljanju življenja po smrti otroka. Tisti, ki so otroka poimenovali, so imeli z
osmišljanjem manj težav, doživljali pa so pomembno večjo žalost, jezo, občutke krivde
in strah pred ponovno izgubo.
S poimenovanjem vzpostavimo z otrokom globlji odnos. Ime da človeku identiteto,
dostojanstvo. Starši želijo, da se otroka v pogovoru naslavlja poimensko, saj s tem
dobijo potrditev, da je otrok obstajal in da sta bila in sta še vedno njegova starša.
Žalovanje ostaja družbeni problem, saj je proces, ki traja, današnja družba pa je
naravnana na hipne rešitve, poveličevanje zdravja in mladosti ter odrivanje bolezni in
smrti. Kljub temu je danes opazen tudi trud posameznikov in določenih društev, da bi
smrt približali ljudem. Poleg tega pa je žalovanje še vedno tema, ki se ji zaradi
neprijetnih čustev nelagodja, sramu, ali morebitnih negativnih reakcij okolice raje
izognemo. Težko je pristopiti k žalujočemu staršu in začeti pogovor, vendar pa je to
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nujno potrebno, saj odnosi, komunikacija prinašajo ozdravljenje. Pristopiti k
žalujočemu staršu, ga vprašati, kako je, in govoriti o otroku je na začetku nelagodno za
obe strani, na koncu pa je to pot, ki vodi k zdravi predelavi izkušnje in sprejetju izgube.
Z raziskavo smo ugotovili, da trenutna podpora žalujočim staršem še vedno ne spoštuje
in zadovoljuje čustvenih, socialnih in duhovnih potreb mater in očetov od trenutka
izgube do prilagoditve celotne družine na izgubo. Prevečkrat so starši prepuščeni sami
sebi, starši bi si želeli tudi posebne obravnave oziroma spremljanja s strani zdravstvenih
ustanov. Želeli bi imeli stike z zdravniki, pa tudi psihološko pomoč in na sploh več
zanimanja zanje.
Opozorili bi radi tudi na zakonodajo, vezano na Zakon o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih – današnja zakonodaja določa, da če otrok umre takoj po rojstvu,
materi pripada 42 dni materinskega dopusta. Če otrok umre na primer 41. dan po
rojstvu, materi pripada še 10 dni dopusta po smrti. Mame s tovrstno izkušnjo poročajo o
prehitri vrnitvi na delovno mesto, kar se jim zdi krivično in nehumano.
Zelo dobrodošla bi bila tudi slovenska literatura s pristnimi opisi doživljanj staršev ob
smrti otroka (sedaj obstaja samo Prazna zibka (Zečević idr. 2003)). To bi dalo staršem
moč in potrditev, da niso edini, ki tako čutijo, in dalo upanje, da je tudi po smrti otroka
še mogoče ustvariti zadovoljujoče, funkcionalno življenje.
V raziskavi smo se soočili z določenimi omejitvami, še posebno v kvalitativnem delu
raziskave, ki zaradi majhnega števila udeležencev ne omogoča posploševanja
rezultatov, vendar pa smo dobili dobre iztočnice za nadaljnje raziskovanje. Osredotočili
smo se samo na temo partnerskega odnosa, vendar pa smo pridobili bogate vsebine tudi
z drugih področij, s katerimi se morajo soočati starši (odnos z zdravstvenim osebjem,
oblike podpore in pomoči, npr. skupine, doživljanje naslednje nosečnosti in poroda,
odnos do živečih otrok).
Kvalitativna raziskava je potekala na majhnem vzorcu, saj je bilo zaradi občutljivosti
teme težko pridobiti pare, ki bi bili pripravljeni deliti svojo izkušnjo. Zaradi tega so
rezultati odraz doživljanja sodelujočih parov in ga ne moremo posplošiti na celotno
populacijo staršev, ki so izgubili otroka.
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Po sami izvedbi intervjujev in po ureditvi zapisov smo ugotovili, da bi se lahko še bolj
usmerili na določeno doživljanje parov. Prav tako smo pridobili tudi veliko materiala, ki
pa ga v raziskovalne namene nismo uporabili prav zaradi podatkov, ki so bili zelo
intimne narave ter zaradi manjše jasnosti in konciznosti pripovedovanja.
Raziskava lahko doprinese k večjemu razumevanju doživljanja staršev, ki imajo
izkušnjo izgube otroka v nosečnosti ali v prvih mesecih po rojstvu, saj rezultati nudijo
vpogled v proces in dinamiko doživljanja izgube ter odnosa. Kvalitativna raziskava
osvetljuje doživljanje partnerskega odnosa ob izgubi otroka. Menimo, da smo z
osebnimi izkušnjami intervjuvancev prispevali tudi k detabuizaciji te občutljive teme,
kar je posebej pomembno za vse starše, ki se ob tovrstni izgubi izolirajo, zavijejo v
molk in bolečino.
Smiselno bi bilo nadaljnje spremljanje doživljanja parov, ki se soočajo z izkušnjo
izgube otroka. Dobrodošlo bi bilo, da bi za intervju pridobili več parov, ki so se soočili
z isto vrsto izgube (spontani splav, mrtvorojenost, smrt v prvih mesecih po rojstvu) in
njihovo doživljanje primerjali, saj gre za nekoliko drugačne izkušnje.
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SKLEP

V raziskovalni nalogi smo se osredotočili na potek in razlike med partnerjema v procesu
žalovanja ter odnos med partnerjema od trenutka izgube pa do aktualne situacije.
Ugotovitve raziskave imajo tako teoretično kot tudi praktično vrednost.
Ugotovili smo, da lahko izguba precej različno vpliva na partnerski odnos, predvsem pa
je lahko različen proces žalovanja pri možu in ženi, kar včasih privede do
nesporazumov in občutka odtujenosti. Konkretno v naši raziskavi se je pokazalo, da je
žalovanje intenzivnejše pri ženskah kot pri moških na dimenzijah žalosti in strahu pred
ponovno izgubo, vsa ta intenziteta pa je odvisna od časa, ki je pretekel od smrti.
Kvaliteta partnerskega odnosa se najbolj povezuje z občutki smiselnosti življenja.
Zadovoljstvo z odnosom je bilo tudi pomembno negativno povezano z občutki krivde,
pozitivno pa z vsemi vidiki kvalitete partnerskega odnosa. Starši, ki nimajo živečih
otrok, doživljajo pomembno višjo jezo zaradi izgube in pomembno večji strah pred
ponovno izgubo.
V kvalitativnem delu raziskave smo ugotovili, da lahko izguba otroka starša zbliža in
izboljša kvaliteto njunega partnerskega odnosa, predvsem se izguba odraža v njuni
emocionalni povezanosti, medsebojni kohezivnosti in spoštovanju.
Tema izgube otroka je med pari še vedno zelo boleča pa tudi zelo osebna, intimna, kar
se je pokazalo tudi pri iskanju udeležencev raziskave. Nemalokrat bi ženska oz. mati
rada ubesedila izkušnjo in svoj pogled na izgubo, ko pa smo za to dali priložnost tudi
možu, je ta ostal zadržan. V intervjuju so bili pripravljeni sodelovati tisti pari, ki imajo
trden odnos in so izkušnjo izgube že predelali.
Vsekakor bi bilo v prihodnje dobro še podrobneje raziskati razlike v načinu žalovanja
med ženskami in moškimi. Več in kvalitetnejše podatke bi pridobili s strukturiranimi
intervjuji z vsako udeleženko in njenim partnerjem posebej.
Kot dopolnitev obstoječe raziskave bi predlagala preverjanje zadovoljstva staršev z
odnosom zdravstvenega osebja ob izgubi otroka. Pri tem je potrebno poudariti, da se je
ta odnos skozi zadnja leta močno spremenil in da se kvaliteta odnosa izboljšuje.
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Zanimivo bi bilo primerjati tudi stopnjo žalovanja ter zadovoljstva z življenjem med
ženskami, ki so imele spontani splav, ter med ženskami, ki so rodile mrtvorojenega
otroka. Še vedno velja namreč nenapisano pravilo ali družbeno pričakovanje, da se ob
spontanem splavu ne žaluje. Iz pogovorov s starši, ki so doživeli spontani splav, je
zaznati, da je ta izkušnja utišana, a živo prisotna v spominu. Matere se delajo pogumne
in na zelo razumski, zelo nečustven način predelajo izgubo (kot da je spontani splav
nekaj čisto normalnega, oziroma nekaj, kar se lahko zgodi v vsaki nosečnosti). Mogoče
je temu tako tudi zato, ker v našem pravnem sistemu, posledično pa tudi v družbenih
predstavah plod še nima statusa človeka oziroma osebe in mu ne pripisujemo
človeškega dostojanstva. Kljub temu pa gre za močno izkušnjo in potlačena čustva
lahko nekoč privrejo na dan, npr. v obliki depresije.
Teoretično gledano lahko zaključimo, da je proces žalovanja individualen proces, ki se
razlikuje od posameznika do posameznika in ga ne moremo pojasniti zgolj z eno teorijo.
Ob problematiki perinatalne izgube otroka, kar potrjuje tudi naša raziskava, se odpira
tudi nekaj vprašanj, vezanih na družbene dimenzije tega problema.
- vprašanje porodniškega dopusta ob smrti otroka (koliko dopusta zakonodaja priznava
očetom in materam ob perinatalni izgubi otroka, koliko ob spontanem splavu)
- vprašanje podpore in spremljanja s strani zdravstvenega osebja po smrti otroka
(potreba po vzpostavitvi podpore in spremljanja družine ob smrti otroka).
Naj zaključimo z razmišljanjem prijatelja Marka, ki ga je ob smrti hčerke Klare
posredoval staršema:5
»Dragi nekdo! Danes sem posejal cinije. Drobne in majhne, a tako pisane in
prisrčne cvetlice so to. Piše, da kalijo od 7 do 14 dni. Torej se nadejam, da bom čez
en teden ali kak dan kasneje že videl, kako se je v njih zbudilo življenje. En teden, pa

5

Podatki so bili pridobljeni na osebno prošnjo avtorice pričujočega magistrskega dela dne 17. 5. 2012.

134

se začne življenje. Mar ni to čudež? Kaj pa 26 dni? Je to dovolj, da zrase cvet? Tega
ne vem. Je 26 dni dovolj, da človek izpolni svoje življenjsko poslanstvo? Mislim, da
je. Danes sem se prepričal o tem. Kajti danes nisem sejal samo cinij. Danes smo
skupaj z drugimi posejali tudi mlado življenje. Ime ji je bilo Klara. Živela je
življenjce, dolgo 26 dni. Prezgodaj se je rodila, v 27. tednu nosečnosti. In na zemlji
v svoji družini preživela manj kot en mesec. Danes smo jo položili v majhno, belo
krstico in jo posejali v grob. Vse je bilo tako majhno. Krstica, velika kot moj
komolec, majhne rože in majhna jama. In vse je bilo tako belo. Tako razpeto med
žalost in veselje, med nežnost in med krutost, med nežne otroške glasove in hlipanje
tistih, ki so jo komaj imeli priložnost spoznati. Še enkrat ponovim: je 26 dni dovolj,
da človek izpolni svoje življenjsko poslanstvo? Mislim, da je. Klara ni osvojila
evropskega prvenstva. Ni rešila evra. Ni izumila zdravila proti raku. Ni napisala
knjige. Ni posadila drevesa. Ni imela otrok. Ni imela svojega avta, ne računalnika,
ne telefona. Ni se naučila matematike, ne angleščine. Klara je živela. Bila je. In
samo s tem, da je bila, je spremenila svet. Klara je ustvarila družino. Borila se je,
da je prišla na svet. Trpela je, da je staršema, ki sta jo pričakovala in se je veselila,
podarila srečo, da sta jo gledala 26 dni. Prinesla je veselje mnogim ljudem.
Dokazala je moč življenja in ljubezni. Povezovala je ljudi, ki so zanjo molili. In
mene je naučila, koliko je pomembno samo biti. Samo biti tam, kamor te je Bog
poslal, ker je to tvoj najpomembnejši poklic. Tako veliko pomembnih stvari v 26
dneh življenja. Premišljujem, kaj jaz naredim s 26 dnevi svojega življenja.
Premišljujem, kako dragocen je pravzaprav vsak dan, ki ga imam.«
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POVZETEK

Smrt otroka je starši doživljajo kot veliko krivico in v njih sproži izredno globok in
kompleksen proces žalovanja. Nihče ne pričakuje, da bo njegov otrok umrl pred njim,
ker je to proti naravnim zakonitostim in se sploh ne bi smelo zgoditi.
Namen tega magistrskega dela poglobljeno preučiti proces žalovanja staršev ob izgubi
otroka v nosečnosti ali v prvih mesecih po rojstvu in povezanost le-tega s kvaliteto
partnerskega odnosa ter doživljanjem zadovoljstva v življenju. V raziskavo smo
vključili starše, ki so se v zadnjih petih letih srečali z izkušnjo izgube otroka v
nosečnosti ali v prvih mesecih po rojstvu. Uporabil smo kombinacijo kvantitativnega in
kvalitativnega pristopa. Uporabili smo Munechensko lestvico žalovanja (Beutel 1995),
Lestvico diadne prilagojenosti (Spanier 1976) in Lestvico zadovoljstva z življenjem
(Diener idr. 1985). V kvalitativnem delu raziskave smo izvedli intervjuje, ki smo jih
analizirali s fenomenološkim pristopom. Intervjuji so bolj poglobljeno prikazali, kako se
izguba otroka odraža na kvaliteti partnerskega odnosa. Kvantitativni rezultati so
pokazali, da je žalovanje intenzivnejše pri ženskah kot pri moških, vendar samo na
dimenzijah žalosti in strahu pred ponovno izgubo. Izkazalo se je tudi, da dalj časa ko je
preteklo od smrti otroka, manj intenzivni so žalost, občutki krivde, jeza in strah pred
ponovno izgubo. Kvaliteta partnerskega odnosa se najbolj konsistentno povezuje z
občutki smiselnosti življenja – osebe, ki so poročale o večjem strinjanju s partnerjem,
večjem zadovoljstvu z odnosom in večji medsebojni povezanosti, so imele manj težav
pri osmišljanju življenja po izgubi otroka. Zadovoljstvo z odnosom je bilo tudi
pomembno negativno povezano z občutki krivde. Vsi vidiki kvalitete partnerskega
odnosa (strinjanje med partnerjema, izražanje naklonjenosti, zadovoljstvo z odnosom in
povezanost) so pomembno pozitivno povezani z zadovoljstvom z življenjem. Občutki
krivde in težave z osmišljanjem življenja po smrti otroka so bili pomembno višji pri
starših, katerih otrok je umrl po porodu, kot pri tistih, katerih otrok je umrl med
nosečnostjo oziroma med porodom. Starši, ki nimajo živečih otrok, doživljajo
pomembno višjo jezo zaradi izgube in pomembno večji strah pred ponovno izgubo.
Ugotovili smo tudi, da je kvaliteta partnerskega odnosa pomemben dejavnik
zadovoljstva z življenjem, samo starševstvo pa ne. Starši, ki se od otroka niso poslovili,
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so imeli pomembno več težav pri osmišljanju življenja po smrti otroka. Starši, ki so
prejeli psihološko pomoč imeli manj težav z osmišljanjem življenja po smrti otroka, a
so obenem doživljali intenzivnejšo jezo in občutke krivde. Starši, ki so prejeli duhovno
pomoč, so poročali o manjšem strahu pred ponovno izgubo otroka in manjših težavah z
osmišljanjem življenja po smrti otroka. Starši, ki so otroka po smrti videli, so doživljali
intenzivnejšo žalost, občutke krivde in jezo ob smrti otroka. Starši, ki so otroka
poimenovali, so doživljali večjo žalost, strah pred ponovno izgubo otroka, jezo in
občutke krivde zaradi smrti otroka. Vse pare, ki so sodelovali v kvalitativnem delu
raziskave, je izguba otroka zbližala ter izboljšala kvaliteto njunega partnerskega odnosa.
Udeleženci so poročali o različnih vplivih na partnerski odnos, predvsem pa o različnem
procesu žalovanja pri možu in ženi, kar je včasih privedlo tudi do nesporazumov in
občutka odtujenosti.
Magistrsko delo predstavlja prispevek k razumevanju žalovanja, doživljanja
partnerskega odnosa v tem obdobju in obenem ponuja nekaj izhodišč za strokovne
delavce, ki nudijo psiho-socialno oporo staršem, ki so izgubili otroka v nosečnosti ali v
prvih mesecih po rojstvu.

Ključne besede: spontani splav, perinatalna smrt, žalovanje, partnerski odnos,
zadovoljstvo z življenjem
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ABSTRACT

The death of a child is perceived by parents as an extreme injustice and causes a deep
and complex grieving proces. Nobody expects their child to die before them. This is
against natural laws and should never happen.
The purpose of this master's thesis is to examine the grieving process in parents who
lost their child during pregnancy or in the first months after childbirth and explore the
relations between the grieving process and the quality of couple relationships and
partners' safisfaction with life. The participants were parents who experienced
miscarriage or perinatal death in the last five years. We combined quantitative and
qualitative methods. We used Munich Grief Scale (Beutel 1995), Dyadic Adjustment
Scale (Spanier 1976) and Safisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen in
Griffin 1985) and we analysed interviews with five couples with the phenomenological
approach. The interwies gave an insight into the effects of child loss on the quality of
couple relationships.
Quantitative results showed that grief is more intense in women (mothers) than men
(fathers), but the differences were statistically significant only on the sadness and fear
of loss scales. The more time passed after the death of the child the less intense were
parents' sadness, gulit, anger and fear of loss. The quality of couple relationships was
consistently correlated to sense of meaningfulness – partners who scored higher on
dyadic consensus, dyadic satisfaction and dyadic cohesion had less difficulties in
finding meaning to their lives after child loss. Dyadic satisfaction is also negatively
correlated to senses of guilt over the death of the child. All the aspects of the quality of
couple relationships (dyadic consensus, affectional expression, dyadic satisfaction and
dyadic cohesion) are positively correlated to satisfaction with life.
The sense of guilt and difficulties in finding sense to their life after child loss were
significantly more intense in parents whose child died after birth than in parents who
experienced miscarriage or stillbirth. Couples who have no children reported
significantly higher anger and fear of loss. We confirmed that the quality of couple
relationships is an important predictor of satisfaction with life, while parenthood itself is
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not. Parents who did not say goodbye to their child experienced significanty more
difficulties in finding sense to their life after the death of their child. Parents who
received professional psychological support had significanty less difficulties in finding
sense to their life after child loss, but experienced significantly more intense anger and
senses of guilt. Parents who received spiritual support reported significantly lower
levels of fear of loss and less difficulties in finding sense to their life after child loss.
Parents who saw their dad child experienced significantly more intense sadness, senses
of guilt and anger. Parents who named their child reported significantly more sadness,
fear of loss, anger and senses of guilt.
All the couples who participated in the interview reported that child loss brought them
closer and improved the quality of their relationship in the long run. Child loss affected
differenty their relationships and we observed a different grieving process (different
coping strategies) in men and women, which was especially challenging as it caused
misunderstandings and senses of alienation /estrangement in the couple.
The master's thesis is a contribution to a better understanding of the grieving process
and the dynamic of couple relationships after child loss and gives some guidelines to
professionals who offer psychosocial support to bereaved parents who lost their child
during pregnancy or in the first months after childbirth.
Key words: miscarriage, perinatal death, bereavement, couple relationship, satisfaction
with life
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