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Spanje je osnovna človekova potreba. Večina otrok prespi kar polovico svojega otroškega
ţivljenja. Optimalno spanje je nujno za otrokovo normalno rast in razvoj, čustveno zdravje in
obrambno funkcijo.
Pred nekaj desetletji se je v razvitem svetu uveljavila miselnost, da je samostojno spanje povsem
normalna, najbolj zdrava in varna oblika otroškega spanja. Zato so matere ţe zelo majhne
dojenčke začenjale »učiti spanja«. Otroci so spali v posteljicah v ločenih, zaprtih sobah, matere
pa so se prevečkrat zadrţano odzivale na njihove potrebe z namenom, da bi se otroci čim prej
prilagodili spanju odraslih.
Na srečo smo zdravstveni delavci ponovno spoznali pomen dojenja in prednosti spanja otrok v
bliţini staršev.
Čeprav je spanje s prekinitvami sestavni del materinstva in očetovstva, starše pogosto skrbi
zavoljo otrokovega spanja. Prevečkrat naletijo na gluha ušesa zdravstvenih delavcev. Medicinske
sestre in zdravniki smo večinoma nepripravljeni, ker preprosto nimamo dovolj znanja. Razlogov
je več, prednjači pa pomanjkljiva dodiplomska izobrazba na področju zdravstvenih ved in
medicine. Večina omenjenih dodiplomskih študijskih programov obsega odločno premalo vsebin
o spanju kot ţivljenjski aktivnosti, kulturi spanja v druţinskem krogu, pomenu spanja za otrokov
razvoj in motnjah spanja ter njihovi obravnavi.
Na Visoki zdravstveni šoli v Celju smo zaznali vrzel v znanju medicinskih sester, zdravnikov in
drugih strokovnjakov na tem področju. Odzvali smo se tako, da smo v sodelovanju s Centrom
za razvojno nevroznanost (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani), Sekcijo medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (Zbornica-Zveza) in Zavodom za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava organizirali znanstveni sestanek z mednarodno udeleţbo
z naslovom Pomen spanja za otrokov razvoj.
Oblikovati smo skušali sodoben z dokazi podprt program za zdravstvene delavce in ostale
strokovnjake, ki obravnavajo otroke in njihove starše. Vabilu za sodelovanje so se odzvali vodilni

slovenski in mednarodni strokovnjaki, kar nas je dodatno utrdilo v prepričanju, da smo se
pravilno odločili.
Prispevke smo zbrali v pričujočem zborniku, ki prinaša sodobne informacije o pomenu spanja za
otrokov razvoj. Nastal je v upanju, da bo v pomoč tistim, ki ţelijo delo z otroki nadgraditi tako,
da bodo v največji moţni meri podpirali njihov optimalen razvoj. Zbornik naj dobro sluţi tudi
tistim zdravstvenim delavcem in ostalim strokovnjakom, ki jim za raznovrstne vire pridobivanja
znanja dostikrat primanjkuje časa.
Iskrena zahvala velja vsem avtorjem za pripravo besedil, sodelavcem pa za strokovno, jezikovno
in oblikovno ureditev zbornika.
Zlata Felc
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Parent-Infant Sleep Culture
Kultura spanja v družinskem krogu
Professor Helen L. Ball, BSc, MA, PhD
Parent-Infant Sleep Lab, Department of Anthropology, Durham University

Abstract
Human infants are the most neurologically immature of all primates at birth, yet infant care
practices in many Western industrialised societies fail to acknowledge the implications of this
immaturity, especially at night. Babies sleep very differently from their parents: they don’t sleep
exclusively at night; they don’t sleep all night; they fall asleep differently, have shorter sleep cycles
and experience much more REM. However, most paediatric and popular knowledge about
babies’ sleep maturation and regulation is based upon studies of formula-fed infants sleeping
alone. In this session the Euro-American preoccupation with infant sleep independence is traced
historically and compared with infant care practices across cultures. We will examine the
prevalence and nature of parent-infant sleep contact, parental reasons for choosing to sleep with
their infant, and the intricate association between breastfeeding and bed-sharing. We will
critically evaluate the complex relationship between infant sleep location and sudden infant death
syndrome (SIDS) and argue that there is no single simple message about bed-sharing that is
appropriate for all families and all situations.
6
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Izvleček
Čeprav so novorojenčki najbolj nevrološko nezreli primati, večina industrijsko razvitih zahodnih
druţb tega dejstva pri negovanju otroka ne upošteva, še zlasti ne ponoči. Spanje otrok se zelo
razlikuje od spanja staršev: otroci ne spijo samo ponoči, ne prespijo cele noči, zaspijo zelo
različno, imajo krajše cikle spanja, prevladuje REM spanje. Kljub temu večina pediatrov in laikov
pozna le tiste vzorce dozorevanja spanja, ki temeljijo na študijah, opravljenih izključno pri
zalivanih otrocih. V ustnem prispevku bodo predstavljene zmotne predstave o samoumevnosti
samostojnega spanja pri otroku tako v Evropi kot Ameriki, podan bo zgodovinski pregled in
primerjava negovalnih pristopov v različnih kulturah. Kritično bomo ocenili razširjenost in
naravo skupnega spanja otroka in staršev, razloge za skupno spanje staršev z otrokom ter
vplivom na dojenje, če mati in dojenček spita v isti postelji. Kritično bomo ocenili zapleteno
povezavo med lokacijo otrokovega spanja in nenadno nepričakovano smrtjo dojenčka (angl.
sudden infant death syndrome (SIDS)) ter razpravljali o dejstvu, da ni enotnega navodila za
skupno spanje staršev z otrokom, ki bi bilo primerno za vse druţine in v vseh okoliščinah.

Pomen spanja za otrokov razvoj
Functions of sleep in developing child
As. dr. Barbara Gnidovec Straţišar, dr. med.
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika,
Univerzitetni klinični center, Bohoričeva 20, Ljubljana, Slovenija

Izvleček
Spanje je pomemben fiziološki proces, katerega pomen še ni povsem pojasnjen. Njegova vloga je
še posebej velika v zgodnjem ţivljenjskem obdobju, ko potekajo intenzivne spremembe v
arhitekturi in časovni organizaciji spanja ter ritma budnosti in spanja. Številnim hipotezam o
pomenu spanja se pridruţujejo novejša spoznanja, ki potrjujejo vlogo spanja pri utrditvi spomina.
Pomanjkanje spanja pri otroku ima lahko posledice za njegov telesni in kognitivni razvoj, s tem
pa tudi pomemben vpliv na njegovo vedenje, razpoloţenje, čustvovanje in šolsko uspešnost.
Ključne besede: spanje, otrok, pomen spanja, razvoj

Abstract
Sleep is an important physiological state. However the functional role of sleep is still unknown.
Neonatal period and infancy are probably the times when this function is the most important.
These are the times of intensive maturational changes and reorganisation of sleep-wake patterns
and sleep structure. There are many hypotheses about the functional significance of sleep with
more recent studies emphasising an important role of sleep in memory consolidation. Sleep loss
or sleep disruption in children has important consequences for their physical and
neurobehavioral development, as well as child’s for behaviour, mood and emotion regulation and
academic performance.

7

Uvod
Iz vsakdanje izkušnje vemo, da je spanje pomemben fiziološki proces. Navkljub več kot 100-letni
zgodovini raziskovanja spanja in obstoju številnih hipotez pa sodobna znanost še ni uspela
dognati, kakšen je v resnici njegov pomen, in zakaj pravzaprav spimo. Prav tako še ni pojasnjeno,
kakšna je vloga spanja pri razvoju moţganov. Z ontogenetskega vidika ta vloga zagotovo ni
majhna, saj vemo, da novorojenček, čigar moţgani so v fazi intenzivnega razvoja, prespi
praktično dve tretjini dneva. Spanje je primarna moţganska aktivnost v zgodnjem razvoju, saj v
prvih dveh letih človekovega ţivljenja v povprečju zavzame kar 13 mesecev. Spanje pa je
izjemnega pomena tudi pred rojstvom, kajti fetus ravno v spanju izvaja dihalnim gibom podobne
gibe, ki so nujna priprava za samostojno dihanje v zunanjem svetu po rojstvu (Mirmian in sod.,
2003).

Visoka zdravstvena šola v Celju

Key words: sleep, child, functions of sleep, development

Razvojne spremembe spanja v zgodnjem življenjskem obdobju
Potreba po spanju se s starostjo spreminja in tudi struktura spanja je pri dojenčku drugačna kot
pri odraslem človeku. Novorojenčki in majhni dojenčki se uspavajo neposredno v fazo aktivnega
oz. REM spanja in hitro spreminjajo faze spanja, saj je njihov cikel spanja dolg komaj slabo uro.
REM spanje predstavlja pribliţno polovico vsega spanja novorojenčka, njegov deleţ pa se s
starostjo postopno zmanjšuje na odraslo vrednost 20–25 % celokupnega spanja. Globoko
neREM spanje doseţe vrh v zgodnjem otroštvu in njegova količina se zatem s starostjo postopno
zmanjšuje. V prvih treh letih ţivljenja pa se pomembno spremeni tudi porazdelitev spanja med
dnevom in nočjo.

Pomen spanja v zgodnjem življenjskem obdobju
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Glede na izrazite ontogenetske spremembe spanja v zgodnjem ţivljenjskem obdobju je zelo
verjetno tudi funkcija spanja v tem obdobju drugačna kot kasneje v ţivljenju. Največ sklepanj o
pomenu spanja pri otrocih izhaja iz korelacijskih študij, ki so raziskovale posledice pomanjkanja
spanja pri otroku. Pokazale so, da ima pomanjkanje spanja v zgodnjem otroštvu številne akutne
telesne in kognitivne posledice, kot so utrujenost, slab nadzor impulzivnosti in čustev, kognitivne
motnje in tudi presnovne motnje, ki lahko vodijo v debelost (Fallone in sod., 2002). V zadnjem
času je vse več dokazov tudi o dolgoročnih posledicah motenega spanja v zgodnjem otroštvu
(Touchette in sod., 2007, Dahl, 2007, Jan in sod., 2010). Del teh posledic verjetno predstavlja le
klinični odraz prekomerne dnevne zaspanosti in zmanjšane pozornosti, del pa izhaja iz aktivne
vloge spanja pri zorenju moţganov, obdelavi informacij, utrjevanju spomina, učenju in ostalih
višjih moţganskih dejavnosti (Sadeh, 2007). Tudi redke eksperimentalne študije odvzema spanja
pri starejših otrocih in mladostnikih potrjujejo negativen vpliv pomanjkanja spanja na izvedbo
kompleksnih kognitivnih dejavnosti (Kopasz in sod., 2010).
Globoko neREM spanje je najbolj »obnovitvena« oblika spanja za telo. V njem je vrh izločanja
rastnega hormona, ki ima odločilno vlogo v rasti in razvoju. To pa ni edina fiziološka funkcija
globokega spanja. Manjša poraba glukoze v tem obdobju spanja naj bi tako pripomogla k
obnovitvi energijskih rezerv osrednjega ţivčevja (Sheldon, 2005). Zlasti pri novorojenčku pa naj
bi globoko spanje oz. njegov ekvivalent prehodno zaščitilo neokorteks pred prekomernim
spodbujanjem z informacijami, ki jih intenzivno sprejema iz okolja predvsem v budnosti (Mindell
in Owens, 2010). Novejše raziskave potrjujejo, da ima spanje s počasnimi valovi pomembno
vlogo tudi pri utrjevanju deklarativnega spomina (Born in sod, 2006).
Aktivno oz. REM spanje je obilno zastopano pri mladičih vseh sesalcev. Zato so sklepali, da naj
bi imelo to spanje pomembno vlogo pri razvoju nevronskih povezav in s tem pri zorenju
osrednjega ţivčevja (Sheldon, 2005). To naj bi potrjevali tudi intenzivna aktivacija osrednjega
ţivčevja in sinteza beljakovin v tej fazi spanja. Pri novorojenčku so v aktivnem spanju opazovali
mimiko obraza, značilno za šest najbolj elementarnih emocionalnih stanj: veselje, ţalost,
presenečenje, jezo, gnev in strah. Ta naj bi se pojavljala tudi ţe v aktivnem spanju fetusa. Glede
na to, da se novorojenčki navkljub pomanjkanju izkušenj z opazovanjem obrazov ţe takoj po
rojstvu osredotočijo predvsem na obraze, sklepajo, da naj bi imel trening obrazne mimike v
aktivnem spanju vlogo pri učenju in prepoznavanju različnih izrazov obraza, s katerimi lahko

novorojenček ţe takoj po rojstvu izraţa svoja čustva (Bednar in Mikkulainen, 2003). REM spanje
naj bi bilo pomembno tudi za usklajevanje vrojenega nagonskega vedenja z naučenimi izkušnjami
iz okolja (Stauton., 2003). Po novejših dognanjih pa naj bi v REM spanju potekalo tudi utrjevanje
proceduralnega spomina (Diekelmann in sod., 2009).

Zaključek
Spanje je eden izmed najbolj osnovnih fizioloških procesov, ki so potrebni za zdravo rast in
razvoj otroka. Akutno in/ali kronično pomanjkanje spanja pri otroku ima lahko posledice za
otrokov telesni in kognitivni razvoj, s tem pa tudi pomemben vpliv na njegovo vedenje,
razpoloţenje, čustvovanje in šolsko uspešnost.
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Spanje pri novorojenčku
Sleep and newborn infant
Albina Gubanc, dipl. m. s., Martina Lekan, dipl. m. s.
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Bohoričeva 20, Ljubljana

Izvleček
Poznavanje značilnosti spanja pri novorojenčku nam omogoča bolj kakovostno obravnavo
novorojenčka v domačem in bolnišničnem okolju. V prispevku so predstavljena obdobja
čuječnosti ter značilnosti spanja pri novorojenčku. V prvem mesecu ţivljenja potekajo intenzivne
spremembe v vzpostavljanju cirkadianega ritma, celodnevnem trajanju spanja, vzorcih spanja in
budnosti ter v strukturi spanja. Novorojenček več kot polovico časa prespi v aktivnem obdobju
spanja, ki je precej bolj nestabilno, zato je bolj izpostavljen draţljajem iz okolja.
Ključne besede: novorojenček, vzorci spanja in budnosti, ciklus spanja

Abstract
Knowledge about the specific organization of the sleep in a newborn enables us to reach better
quality of care. The article describes the sleep and wake patterns and sleep organization in a
newborn. Changes in development of circadian rhythm, total sleep time, sleep and wake patterns
and sleep structure take place during the first month of life. Newborn spends more then half time
sleeping in active sleep which is unstable and during which the newborn is exposed to stimuli
from the environment.

11

Key words: newborn, sleep-wake pattern, sleep cycles

Spanje, ki je ena izmed osnovnih ţivljenjskih aktivnostih novorojenčka, je odraz njegove
osebnosti, interakcije s starši in okoljem ter bioloških ritmov, ki so edinstveni vsakemu
posamezniku (Rosen, 2008). Izmenjava stanj čuječnosti predstavlja govorico, ki jo novorojenček
uporablja za izraţanje svojih notranjih potreb v odgovor na zahteve okolja. Organizacija stanj
čuječnosti vključuje zahtevne mehanizme, ki se nanašajo na uravnavanje različnih organskih
sistemov, vključno s fiziološkim, biokemičnim in nevrološko-vedenjskim. Z dozorevanjem
organizacije stanj čuječnosti, postaja zdrav donošen novorojenček vse bolj sposoben komunicirati
s starši in z okoljem (Foreman, Thomas, 2008). Novorojenček svoje potrebe izrazi z vedenjem.
Stabilni vzorci vedenja in ritem spanja in budnosti so odraz zrelosti in optimalnosti delovanja
novorojenčkovega osrednjega ţivčevja. Motnje na področju vedenja in netipični vzorci spanja in
budnosti lahko odraţajo resne nevrološke probleme. Opazovanje in ocenjevanje stanj čuječnosti
omogočata vpogled v razvoj, zrelost in optimalnost nevrološko-vedenjskega sistema pri
novorojenčku.

Visoka zdravstvena šola v Celju

Uvod

Organizacija stanj čuječnosti

12

Stanja čuječnosti so definirana kot ponavljajoč skupek določenih značilnih vedenj novorojenčka
(Paro Panjan, 2008).
Brazelton in Nugent s sod. (1995) so glede na raven telesne aktivnosti, zapiranje in odpiranje oči,
mimiko obraza, uravnavanje dihanja, oglašanja in odzivanja na notranje in zunanje draţljaje,
oblikovala 6 stopenjsko lestvico stanj čuječnosti, ki sta jo vključila v shemo ocenjevanja
novorojenčkovega vedenja. S pomočjo te lestvice prepoznamo dve obdobji spanja in štiri
obdobja budnosti.
Spanje
1. Globoko spanje z enakomernim in globokim dihanjem, zaprtimi očmi, brez spontanega gibanja in
le občasno prisotnimi »zdrznjenji«.
2. Aktivno spanje je obeleţeno z neenakomernim dihanjem, izrazito mimiko obraza, gibi očesnih
zrkel pod zaprtimi vekami, občasnimi hitrimi sunkovitimi gibi okončin in z občasnim sesanjem.
Budnost
3. Dremavost je prehodno stanje med spanjem in budnostjo. Dihanje je bolj redno, prisotno je
nekaj splošne motorične aktivnosti, novorojenček popolnoma ali delno odpira oči.
4. V mirni budnosti je novorojenček miren in neaktiven, pozorno gleda, opazuje bliţnje okolje in je
sposoben s pogledom spremljati obraz ali predmet.
5. V stanju nemira ima novorojenček večinoma odprte oči, prisotna je precejšna motorična
aktivnost s sunkovitimi gibi okončin. Otrok je nerazpoloţen, pojavijo se kratki izbruhi joka.
6. Stanje neutolažljivega joka v katerem je otrok intenzivno motorično aktiven in joka neprekinjeno.
Pri opazovanju stanj čuječnosti je pomembno, kako čvrsta in jasna so posamezna stanja in kako
otrok prehaja iz enega stanja čuječnosti v drugega. Zdrav in donošen novorojenček je sposoben
vzdrţevati vsa posamezna stanja, jih jasno izraziti in gladko prehajati iz enega v drugo.
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Spanje
Spanje novorojenčka je specifičen fiziološki proces, in se razlikuje od spanja pri večjem otroku
tako po količini in razporeditvi znotraj 24 ur kot tudi po njegovi strukturi (Gnidovec Straţišar,
2008).
Novorojenček prespi pribliţno dve tretjini dneva (15 - 17 ur), kasneje se potrebe po spanju
postopoma zmanjšujejo. Čeprav natančna vloga spanja še ni povsem razjasnjena, pa obstajajo
dokazi, da spanje pomembno vpliva na razvoj moţganov, ki je prav v tem obdobju zelo
intenziven.

Razporeditev spanja znotraj 24 ur
Novorojenček še ne loči dneva od noči in ima tako v 24-ih urah enakomerno razdeljen ritem
spanja in budnosti, ki se menjata pribliţno na 3 do 4 ure. Govorimo o ultradianem nadzoru ritma
spanja. Pribliţno pri treh tednih starosti se postopoma začne izraţati vpliv cirkadianega ritma, ki
se razvija do tretjega mesca starosti (Mlekuš, Gnidovec Straţišar, Neubauer, 2008).
V nosečnosti se je plod ravnal po spalnem ritmu in navadah matere. Po porodu si novorojenček
ustvari svojo lastno biološko uro, ki pogosto ni usklajena z ritmom druţine ali bolnišničnega
okolja. Številne raziskave poročajo, da pogoste prekinitve spanja stresno vplivajo na

novorojenčka (Bertelle, 2007). Zato je priporočljivo, da se zdravega novorojenčka ne zbuja, če pa
je to res potrebno, naj se ga zbuja z neţnimi gibi in z mirnim prigovarjanjem (Merenstein,
Gardner, 2007).

Obdobja spanja
Pri novorojenčku ločimo le dve obdobji spanja; 10 % novorojenčkovega spanja predstavlja
nedoločljivo oz. »prehodno« spanje, ki ima značilnosti aktivnega in mirnega spanja in z razvojem
postopno preide v ne REM spanje (Gnidovec Straţišar, 2008).
Prvo obdobje spanja je primerljivo z ne REM spanjem odraslega. Spanje je v tem obdobju bolj
stabilno in ga imenujemo »mirno« spanje. Prisotno je šele po 36 tednu gestacijske starosti in ga
tako opazujemo le pri donošenem otroku (Merenstein, Gardner, 2007). V tem spanju
novorojenček enakomerno diha, ima zaprte oči, mišične aktivnosti ni, razen posamezna
zdrznenja. Običajno to obdobje spanja traja pribliţno 20 minut.
Drugo obdobje je REM spanje, ki predstavlja kar 50 - 60 % celotnega spanja pri novorojenčku.
Za REM spanje so značilni predvsem premikanje očesnih zrkel pod zaprtimi vekami, izrazita
mimika obraza, hitri sunkoviti gibi okončin in številna mikroprebujanja. Atonija mišic, ki je sicer
značilna za REM spanje odraslih, v dobi novorojenčka ni prisotna, zato to obdobje spanja
imenujemo »aktivno« spanje. To obdobje spanja traja različno dolgo, običajno 10 - 45 min. Bolj
kot je novorojenček nezrel, več ima aktivnega spanja. Ker je spanec v REM fazi manj stabilen, je
otrok v tem obdobju spanja bolj odziven na zunanje draţljaje, ki motijo njegov spanec.
Pomembno je, da otroka v aktivnem obdobju spanja pustimo spati, kljub temu, da morda zajoka
ali odpre oči; z napačnim ravnanjem in poseganjem v otroka, lahko motimo njegovo spanje.
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Cikel spanja

Razprava
Na novorojenčkovo spanje vplivajo številni dejavniki. Tako se cikli in obdobja spanja in budnosti
spreminjajo predvsem glede na njegovo gestacijsko starost. Poleg tega na spanje vpliva tudi
morebitno bolezensko stanje novorojenčka in predvsem tudi okolje v katerem se otrok nahaja.
Pri nedonošenčkih in bolnih novorojenčkih, kjer je vpliv okolja v bolnišničnih enotah preveč
intenziven (kot npr.: luč, hrup, bolečina), so opazili več spanja in manj mirne budnosti.
Med spanjem se izločajo pomembni hormoni, ki so potrebni za rast in razvoj otroka. Izločanje
rastnega hormona je povezano z ritmom spanja in budnosti, saj so izmerili višje vrednosti
hormona v aktivnem spanju (Merenstein, Gardner, 2006). Prav tako se v spanju izločata hormona
kortizol in melatonin. Slednji ima pomembno funkcijo pri vzpostavljanju cirkadialnega ritma in ga
imenujejo hormon noči, saj se izloča le v temi. Novejša dognanja potrjujejo povezavo med REM
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V enemu ciklu spanja se zaporedno ponavljata obdobji aktivnega in mirnega spanja. Posamezen
cikel traja pri nedonošenčku 30 - 40 minut, medtem ko traja pri donošenem novorojenčku
pribliţno eno uro (50 - 60 minut). Za spanje novorojenčka je značilno, da preide po uspavanju
vedno neposredno v obdobje aktivnega spanja. Donošen novorojenček cikel spanja tudi običajno
konča v aktivni fazi (Merenstein, Gardner, 2006).

spanjem in utrjevanjem proceduralnega spomina ter med ne REM spanjem in utrjevanjem
deklarativnega spomina (Gnidovec Straţišar, 2008).
Zaradi naštetih dejstev je pomembno, da vemo, da si otrok skuša vzpostaviti svoj lastni ritem
spanja in budnosti. Starši in zdravstveno osebje ga moramo v njegovih prizadevanjih podpreti in
s pravilnimi ukrepi in ravnanjem vzpodbujati naravni razvoj. Za spodbujanje zorenja cirkadianega
ritma strokovnjaki priporočajo, da se ponoči spalnica zatemni. Ko se novorojenček ponoči zbudi,
se z njim tiho pogovarjamo in ga v poltemi nahranimo. V dnevnem času izkoristimo njegovo
budnost tako, da se z njim pogovarjamo, vzpostavimo očesni stik in usmerjamo njegovo
pozornost na bliţnjo okolico.

Zaključek
Spanje novorojenčka se razlikuje od spanja večjega otroka in odraslega. Novorojenček prespi 70
% časa znotraj 24 ur; prevladuje aktivno spanje, ki je manj stabilno in zaradi tega je novorojenček
bolj izpostavljen vplivom okolja. Poznavanje novorojenčkovega vedenja in značilnosti njegovega
spanja, nam omogoča, da z otrokom pravilno ravnamo in s prilagoditvijo okolja vzpodbujamo
razvoj naravnih ritmov.
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Spanje kot življenjska aktivnost v procesu zdravstvene nege pri otroku in mladostniku
Sleep as a life activity in the process of nursing health care
Majda Oštir, dipl. m. s.
Sluţba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Bohoričeva
20, Ljubljana

Izvleček
V članku so opisane posebnosti spanja pri otroku in mladostniku ter dejavniki, ki vplivajo na
kakovostno spanje vplivajo. Medicinska sestra v procesu zdravstvene nege v pediatriji upošteva
smernice zdravstvene nege, usmerjene v druţino, ter netravmatske obravnave otrok z
omogočanjem sobivanja staršev ter njihovega vključevanja v proces obravnave. Na kakovost
spanja v bolnišnici močno vplivajo dejavniki okolja ter strah pred neznanim pri otroku in tudi
starših. Izpostavljena je ţivljenjska aktivnost spanja ter osnovne intervencije medicinske sestre.
Ključne besede: otrok, spanje, medicinska sestra, bolnišnica

Abstract
The article describes specific sleep features of children and teenagers, and factors affecting the
quality of sleep. The nurse in the process of paediatric nursing follows the guidelines directed at
family members, non-traumatic treatment of children by allowing parents to stay together with
the child, and they are also directed at involvement of parents in the process of nursing care. The
quality of sleep in hospital is strongly influenced by environmental factors and the presence of
fear of the unknown in children and even in parents. Life activities of sleep and basic nursing
intervention are exposed.

15

Key words: child, sleep, nurse, hospital

Proces zdravstvene nege je metoda dela v zdravstveni negi, ki nam omogoča individualno in
strokovno obravnavo posameznika, druţine in lokalne skupnosti na osnovi fizičnih, psihičnih in
socialnih potreb človeka.
Vključuje uporabo znanstvenih metod za ugotavljanje potreb pacientov, načrtovanje dela,
izvajanje in vrednotenje dela. Omogoča zadovoljevanje potreb glede na prednost oziroma
pomembnost za ţivljenje. V Sloveniji še vedno največ uporabljamo teorijo Virginie Henderson, ki
je razdelila štirinajst ţivljenjskih aktivnosti na fiziološke, psihološke, duševne in socialne. Prvih
devet je fizioloških, deseta in štirinajsta se nanašata na psihološke funkcije komuniciranja in
učenja. Enajsta potreba je povezana z duhovnjosto, dvanajsta in trinajsta pa s socialnimi vidiki
ţivljenja, kot sta delo in rekreacija. Med njimi ni nekega jasnega vrstnega reda, prednost pa je dala
fiziološkim potrebam. Eno od aktivnosti predstavlja spanje, ki je ena od osnovnih človekovih
potreb, kot so hranjenje, dihanje, telesna temperatura in druge, ter je nujno za človekov razvoj in
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obstoj. Medicinska sestra lahko v procesu zdravstvene nege otroka in mladostnika vpliva na
spalno vedenje staršev in otrok (Morgan, Groer, Smith, 2006), zato deluje tudi zdravstveno
vzgojno in preventivno ter s tem prispeva k boljšim spalnim navadam otroka in njegove druţine.

Spanje pri otroku
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Spanje ima pomembno vlogo pri vzdrţevanju zdravja vsakega človeka in vpliva na kakovost
ţivljenja ter počutje posameznika (Bennett, 2003). Je aktiven fiziološki proces in ne pasivno
dogajanje. Znano je, da so nekateri deli moţganov med spanjem bolj aktivni kot med budnostjo.
Prav tako med spanjem ne počivajo drugi organski sistemi, samo med spanjem pa se izločajo
nekateri hormoni, na primer rastni (Dolenc, 1997). Dolţina spanja se s starostjo spreminja. Pri
novorojenčku traja več kot 16 ur na dan, pri malčku celo noč in nekaj ur popoldan, medtem ko
pri mladostnikih traja okoli 8 ur dnevno. Prav mladostniki so pogosto zaspani čez dan zaradi
svojega načina ţivljenja ter različnih obveznosti in aktivnosti v tem obdobju (Dolenc, 1997,
Hansen et al., 2005).
Z registriranjem električnih tokov v moţganih med spanjem so dokazali, da so moţganske celice
na določeni stopnji spanja različno vzburjene (Ivanuša, Ţeleznik, 2008). Obstajata dve ločeni vrsti
spanja, znani kot REM in neREM. Ves čas spanja se izmenjujeta v pribliţno enakem časovnem
intervalu in v 90-minutnih ciklusih.
Spanje neREM imenujemo tudi ortodoksno spanje. Je globoko spanje, kjer so
elektroencefalografski valovi veliki in počasni, mišice so ohlapne, dihanje je mirno, metabolizem
upočasnjen, temperatura in krvni tlak sta zniţana (Ivanuša, Ţeleznik, 2008). Pri odraslih
predstavlja do 80 % časa spanja. Dojenček je v globokem spanju miren, brez gibanja, pojavijo se
občasni nenadni tresljaji, obraznih gibov ni, razen redkih, podobnih sesanju. Dihanje je
enakomerno in pravilno. Sanje so redke. Prag draţljajev je zelo visok, samo zelo intenzivni
draţljaji dojenčka tudi zbudijo (Peršič, 2004).
Plitvo REM spanje, ki ga imenujemo tudi paradoksno spanje, se pojavi 90–100 minut potem, ko
odrasel človek zaspi, in traja 5–10 minut. Med spanjem se obdobja REM podaljšujejo, tako da
lahko zadnje traja celo uro. Pri dojenčku trajajo okoli polovico celotnega spanja, pri odraslem
petino. V obdobju plitvega spanja postanejo moţgani nenadoma aktivnejši (valovanje postane
podobno valovanju budnega človeka). Telesna temperatura in krvni obtok človeka sta v tem času
nepravilna, poraba kisika se poveča. Zrkla se hitro premikajo, pojavijo se sanje (Ivanuša, Ţeleznik,
2008).
V plitvem delu spanja je dihanje pri dojenčku neenakomerno. Lahko se smeje, stoka, zajoka. Je
bolj odziven na zunanje draţljaje. Če zunanji draţljaji trajajo dalj časa, ostane v fazi plitvega spanja
ali se zbudi do dremavosti (Wong, 2001, cit. po. Peršič, 2004).
Motnje spanja so v otroštvu in adolescenci pogoste in so povezane z nevrokognitivnimi ter
psihosocialnimi motnjami, kot tudi s povečanjem obremenitev staršev. Teţave pri dojenčkih,
otrocih, in mladostnikih se kaţejo v mnogih problemih, pogosto pa vodijo do pomembnih
motenj v ţivljenjskih aktivnostih. Medtem ko reševanje teţav pred spanjem in pogosta nočna
prebujanja prevladujejo v obdobju otroštva in zgodnjega otroštva, so teţave s spanjem zaradi
pomanjkljive spalne higiene ali cirkadianih motenj ritma ponavadi bolj vidne v adolescenci. Pojav
specifičnih problemov s spanjem pri otrocih in mladostnikih se lahko zaplete ob sočasnih
zdravstvenih problemih, kot sta debelost in astma ter psihičnih teţavah, kot so depresija,
anksioznost in zlorabe prepovedanih drog. Trenutni podatki kaţejo, da kronično moten spanec

pri otrocih in mladostnikih lahko povzroči teţave v kognitivnem funkcioniranju, kot so
pozornost, učenje in pomnjenje (Moturi, Avis, 2010).

Dejavniki, ki vplivajo na spanje
Dejavniki, ki vplivajo na budnost in spanje, so fiziološki, psihološki, socialni ter dejavniki okolja
(Ţeleznik, Ivanuša, 2008).

Psihološki dejavniki: stres, zaskrbljenost, strah, jeza.
Pantleyeva (2003) v svoji knjigi Otroško spanje – brez joka v sanje poudarja, da je potrebno
dojenčkom, ki imajo teţave z uspavanjem ali pogostimi nočnimi prebujanji, zagotoviti varnost s
tolaţenjem in sočustvovanjem, saj v nasprotnem primeru otrokov čustveni stres ostane, oziroma
se lahko poveča.
Šolarji in dijaki so velikokrat obremenjeni s šolskim uspehom oziroma neuspehom, občasno ne
zmorejo bremena šolskih nalog in preizkusov. Pomembno je, da take strahove ali stres čim prej
odkrijemo, saj lahko negativno vplivajo na spanje ter s tem dnevne aktivnosti.
Otrok, ki je sprejet v bolnišnico, velikokrat izraţa strah pred neznanim, strah pred ločitvijo od
staršev in strah pred bolečino. V bolnišnici mora medicinska sestra slediti smernicam
netravmatske obravnave otroka, kar pomeni zagotavljanje bivanja staršev ob otroku ter s tem
zmanjšanje strahu. Večji otroci in mladostniki, še posebej, če so sami, izraţajo zaskrbljenost
zaradi bolezni, zato je pomembno, da jih pred spanjem pomirimo in zagotovimo boljše razmere
za spanje.
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Fiziološki dejavniki: starost, prehrana, aktivnost in notranja biološka ura, zdravila.
Pomembna je redna in zdrava prehrana, prilagojena starosti otroka, predvsem pa je pomembno,
da so obroki od jutra proti večeru manjši in laţji. To velja predvsem za šolarje in mladostnike,
katerih ritem ţivljenja in ritem njihovih druţin vpliva na neredno prehrano. Če se otrok preveč
naje ali napije pred spanjem, bo slabše spal, saj se bo hrana prebavljala dolgo v noč, večkrat pa bo
moral uporabiti tudi stranišče.
Dojenček bo teţje zaspal, če bo lačen in se bo ponoči večkrat zbujal, zjutraj pa bo nenaspan in
nemiren.
Adolescenti izgubijo okoli 120 minut spanja na noč v dnevih med tednom v času šolskega pouka.
Ob koncu tedna je njihovo spanje daljše za pribliţno 30 minut. V času jutranjega pouka navajajo
manjšo pozornost in večji napor pri spremljanju pouka. To dokazuje pomanjkanje spanja pri
adolescentih, ki obiskujejo srednje šole (Hansen et al., 2005).
Opiati za analgezijo in sedacijo, benzodiazepini in inotropi so zdravila, ki otroku zagotavljajo
dobro obravnavo v intenzivni terapiji, vendar lahko tudi zavirajo spanje. Otrok, ki dobiva opiate,
se ponoči večkrat zbuja in je nemiren, lahko ima tudi krajša obdobja REM spanja. Opiati lahko
povzročajo odvisnost, v fazi ukinjanja pa imajo velik vpliv na spanje (Bennett, 2003). Inotropi, ki
so pomembni nevrotransmiterji (adrenalin, noradrenalin), so povezani z budnostjo. Pri otrocih, ki
dobijo veliko infuzij teh zdravil, se pojavi značilen vpliv na spanje (Krachmal et al., 1995, cit. po
Bennett, 2003).

Socialni dejavniki: izoliranost, slabi odnosi v druţini.
Otroci s kroničnimi boleznimi, ki so pogosto v bolnišnici in so izolirani, izraţajo osamljenost,
pogrešajo stike z vrstniki in druţino. Lahko jih skrbijo odnosi v druţini, o tem veliko
premišljujejo, kar jih ovira pri spanju. Delno to nadomesti moderna informacijska tehnologija, kot
je internet in socialno omreţje, delno pogovor z medicinsko sestro ali drugimi zdravstvenimi
delavci. Medicinska sestra v procesu zdravstvene nege načrtuje pogovor z
otrokom/mladostnikom in zagotovi dodatno pomoč drugih strokovnjakov, če je to potrebno.
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Dejavniki okolja: kakovost in temperatura zraka, hrup, svetloba, bolečina, neudobje.
Dejavniki okolja, ki motijo spanje, so v bolnišnicah zelo pogosti. Na pediatričnih oddelkih je
kakovost zraka pogosto slaba, saj v sobi ne bivajo samo bolniki, temveč tudi njihovi starši.
Problem je tudi s temperaturo zraka, saj so prav svojci tisti, ki ne dovolijo dodatnega zračenja, ker
jih skrbi prepih in moţnost dodatne bolezni.
Temperatura telesa se na povišano temperaturo okolja odziva in narašča v primeru povečane
aktivnosti, joka ali čustvenega stresa (Hockenberry et al., 2005).
Svetloba ponoči je neizogibna za ocenjevanje stanja bolnika, pomembno pa je, da jo uporabljamo
namensko in časovno omejeno, kolikor se da. Nekatera stanja zahtevajo zelo intenzivno
opazovanje, pa tudi aplikacijo zdravil ter nekatere intervencijske posege, tako ponoči kot
podnevi. Ker lahko traja 1 uro, da otrok doseţe REM fazo spanja, cel cikel spanja pa 90 minut, je
velika verjetnost, da otrok REM faze ne bo dosegel (Jones et al. 2000, cit. po Bennett, 2003), kar
vodi v resno pomanjkanje spanja.
Medicinska sestra načrtuje delo tako, da otroka čim manj zbuja, ter določene posege, postopke ali
meritve opravi v istem časovnem intervalu. Uporablja omejene svetlobne vire, ki jih dodatno
zmanjša z zasenčenjem, svetlobe ne usmerja neposredno v otrokov obraz, če to ni nujno
potrebno. Hrup na bolniških oddelkih narašča ter slabo vpliva na bolnike in osebje.
Richardsonova (2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da se s programom ozaveščanja zaposlenih v
bolnišnici hrup lahko zmanjša tudi za 20 % in tako izboljšata spanje in počitek bolnikov. Meni,
da imajo medicinske sestre glavno vlogo pri zmanjševanju hrupa na bolnišničnih oddelkih.
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Spanje kot življenjska aktivnost v procesu zdravstvene nege otroka in mladostnika
Znano je, da pomanjkanje spanja zaradi kakršnegakoli vzroka povzroča zelo škodljive posledice
za fizično in psihično zdravje (Bennett, 2003). Hospitalizirani otroci/mladostniki imajo s
pomanjkanjem spanja veliko teţav zaradi bolečine, anksioznosti in dejavnikov okolja bolnišničnih
oddelkov (Baxendale et al., 1997, cit. po Bennett, 2003). Najbolj občutljivi so otroci v intenzivni
terapiji, ki imajo s tem tudi največ teţav (Bennett, 2003).
Otrokovo spanje v bolnišnici je najbolj pogosto moteno zaradi:
 bolezenske simptomatike (teţko dihanje, zamašen nos, slabo počutje, potenje, vročina,
kašelj, bolečina, pogosto odvajanje...),
 spremenjenega okolja (druga postelja, spremenjeni dejavniki okolja, ljudje...),
 spremenjenega otrokovega dnevnega reda,
 anksioznosti, strahu (Hoyer, 1994),
 pogostih invazivnih in neinvazivnih intervencij v okviru terapevtsko diagnostičnega
načrta,
 stiske staršev.

Aktivnosti medicinske sestre
Ob sprejemu otroka v bolnišnico medicinska sestra ugotavlja in oceni zdravstveno stanje otroka
ter ugotavlja probleme, na osnovi katerih izdela načrt zdravstvene nege.
Osnovni podatki, ki jih pridobi za ţivljenjsko aktivnost spanje, so prikazani v tabeli 1:
Velikost postelje, v kateri spi otrok.
Ali so na postelji nameščene ograjice?
Običajen položaj otroka v postelji.
Otrokova običajna dolžina spanja, običajen dnevni počitek ali spanje, čas odhoda v
posteljo.
Kdaj in koliko nočnih obrokov ima dojenček?
Ali dojenček spi z dudo?
Običajen ritual pred spanjem.
Ali otrok spi z »ninico« ali najljubšo igračo?
Ali otrok spi s prižgano lučjo?
Običajni pogoji, v katerih spi otrok/mladostnik.
Ali je otrok med spanjem nemiren in ali se veliko prebuja?
Ali ima otrok težave s spanjem in ali so med spanjem opazne kakršnekoli spremembe,
kot na primer smrčanje, težko dihanje, mokrenje postelje, nočne more...
Tabela št. 1: Osnovna anamneza spanja pri otroku/mladostniku
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Glede na pridobljene anamnestične podatke namesti medicinska sestra otroka v posteljno enoto.
Namestitev otroka v posteljno enoto je odvisna od njegovega zdravstvenega stanja, starosti,
velikosti in stopnje razvoja.
Razširjeno anamnezo opravi medicinska sestra v primeru, če ima otrok teţave s spanjem doma
ter kadar z opazovanjem in meritvami ugotovi spremembe v izmerjenih in opazovanih
parametrih v spanju (tabela 2).

Težave
Težave z uspavanjem

Težave z vzdrževanjem daljšega
obdobja
spanja,
pogostim
prebujanjem/zgodnjim jutranjim
prebujanjem

Težave s podaljšanim spanjem
podnevi
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Podatki, ki jih pridobimo v anamnezi
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Slaba higiena spanja in slabe
spalne navade

Čas običajnega odhoda v posteljo
Navade v času vikenda in praznikov
Čas za uspavanje
Trajanje, frekvenca in resnost pritoţb pred
spanjem
Nepravilen urnik spanja
Druţinska zgodovina spanja
Negativne asociacije, kot je strah, zaskrbljenost
Hiperaktivnost ob času za spanje
Pogostost prebujanj, aktivnost ob prebujanju
Preverjaj znake za spremembo razpoloţenja in
anksioznost
Preverjaj osnovne bolezenske znake slep apnee
(smrčanje, glavobol, neredno dihanje...)
Uporaba neustreznih snovi pred spanjem
Celotno trajanje spanja preko noči
Kakovost juranjih prebujanj
Teţave z budnostjo v šoli, pred TV, v avtomobilu
Uporaba stimulansov za ohranjanje budnosti
(nikotin, kafein)
Preveri znake podnevi - raztresenost, teţave s
spominom, učenjem, vedenjske motnje
Uporaba zdravil
Uporaba prepovedanih snovi

 Uporaba interneta, tv, glasne glasbe v poznih
večernih urah
 Socialno okolje (spanje s sorojenci, starši), spalne
navade staršev, ţivali v spalnici
 Dejavniki okolja (svetloba, temperatura, hrup)
 Uproraba nedovoljenih snovi,
 Vzgojne navade staršev (odločnost, postavljanje
mej....)

Tabela št. 2: Težave s spanjem v domačem okolju in anamneza medicinske sestre (Vir: Moturi S, Avis K,
2010)

Cilji zdravstvene nege
Cilji so postavljeni glede na ugotovljeno stanje in probleme, ugotovljene pri otroku. Glavni cilj je
naspan in spočit otrok.

Načrt dela medicinske sestre
Načrt dela je odvisen od trenutnega stanja otroka in pridobljenih podatkov. Osnovni načrt dela
zajema:
 priprava primerne posteljne enote za otroka,
 zagotavljanje psihofizičnega udobja otroka (udobna oblačila, čista postelja, sit otrok ...),
 omogočena priprava na spanje,
 zagotavljanje miru v času uspavanja,
 olajšanje osnovnih bolezenskih simptomov (prehoden nos, zniţana telesna temperatura,
menjava lege otroka, zmanjšana bolečina ...),
 zmanjšanje motečih dejavnikov okolja,
 prilagojene intervencije medicinske sestre v okviru diagnostično terapevtskega načrta za
zagotavljanje čim manj motenj spanja,
 zagotavljanje leţalnika za starše,
 predstavitev načrta nočnega dela staršem in otroku/mladostniku,
 zagotavljanje varnega spanja otrok v bolnišnici.

Varno spanje otrok v bolnišnici
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Veliko dojenčkov in otrok spi doma pri starših, kar postane v bolnišnici dodaten problem.
Različne skupine strokovnjakov podpirajo različno prakso. Mikieil-Kostyra, Mazur, & WojdanGodek, 2005, cit. po Morgan et al., 2006, trdijo, da spanje z materjo poveča moţnosti za dojenje.
Nekateri avtorji ugotavljajo, da izboljša fiziološko regulacijo nezrelega dihanja pri prezgodaj
rojenem otroku, zagotavlja kontakt s koţo matere, ki prispeva k razvoju in rasti dojenčkov, še
posebno pri prezgodaj rojenih otrocih (Morgan et al, 2006). Drugi spet zagovarjajo spanje
dojenčka v zibki in kasneje posteljici, saj so moţnosti za zadušitev večje, če si dojenček deli
posteljo s starši. Nevarnost predstavljajo teţke odeje, blazine ter telo staršev (Vemulapalli, Grady
& Kemp, 2004, cit. po Morgan et al. 2006).
V bolnišnici je staršem namenjen leţalnik, otrokom postelja. Nemalokrat se zgodi, da starši
vzamejo dojenčka ali malčka na leţalnik, kar njegovega spanja ne izboljša, poslabšuje pa njegovo
varnost.
Thompson, 2005, v svojem članku prikazuje naslednja priporočila Otroškega medicinskega centra
v Dallasu v Ameriki za varno spanje otrok v bolnišnici:
 Otrokove spalne potrebe v bolnišnici so lahko drugačne kot v domačem okolju.
 Dojenček spi na hrbtu, tudi med počitki. To je najbolj varen poloţaj spanja pri dojenčku.
 Dojenčki od 0–3 mesecev naj spijo v manjših, njihovi velikosti primernih posteljicah.
 Staršem dojenčkov, starih od 0–3 mesecev, ni dovoljeno spati z otrokom v isti posteljici
ali otroka jemati k sebi v posteljo.
 Staršem otrok, starih od 3–12 mesecev, se močno priporoča, da otrok spi v svoji
posteljici.
Če
otrok potrebuje monitoring ali drugo medicinsko opremo ob postelji, mora spati v

svoji posteljici.
 Staršem ni dovoljeno spati z otrokom na zofah, talnih blazinah, raztegljivih stolih in
podobno.








Temperatura okolja naj ne bo previsoka, naj se giblje od 20–24 stopinj Celzija.
Zrak v prostoru mora biti sveţ.
Za pokrivanje otrok ne uporabljamo teţkih in velikih odej ali blazin.
Otrok naj bo pokrit do vratu, obraz in glava naj bosta odkrita.
V postelji ne sme biti večjih blazin ali drugih predmetov, ki bi ogroţali otrokovo ţivljenje.
Pomembno je, da se starši zavedajo nevarnosti, ki jih prinaša drugačen red, in da
razumejo ukrepe, ki omogočajo zdravstvenemu osebju hiter in nemoten dostop do
otroka, dobro opazovanje ter pravočasno, hitro in neovirano ukrepanje.

Priporočila so zelo realna in omogočajo osebju, da zagotavlja varno spanje otrok v bolnišnici.

Zaključek
Spanje ima pomembno vlogo pri vzdrţevanju zdravja vsakega človeka. Medicinska sestra mora v
procesu zdravstvene nege otroka in mladostnika zagotavljati varno spanje ter omogočiti
otroku/mladostniku, da bo spanje v bolnišnici čim manj moteno. Medicinske sestre v pediatriji se
v bolnišnici pogosto srečujemo s problemom spanja dojenčkov in otrok, saj starši ţelijo spati
skupaj z njimi, kar pa v bolnišnici ni vedno moţno. Potrebno bo razviti enotno stališče in
priporočila za varno spanje dojenčkov in otrok v bolnišnici.
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Nenadna nepričakovana smrt dojenčka – kje smo sedaj?
(Pogostnost, odkrivanje in preprečevanje navidezno življenje ogrožajočih dogodkov)
Sudden infant death syndrome – where are we now?
(Incidence, diagnostics and prevention of apparent life-threatening events)
Red. prof. David Neubauer, dr. med., višji svetnik, specialist pediatrije in specialist otroške
nevrologije
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika,
Univerzitetni klinični center, Bohoričeva 20, Ljubljana, Slovenija

Izvleček
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Članek obravnava dve različni entiteti, ki sta se v preteklosti velikokrat enačili ali celo zamenjevali,
in sicer nenadno nepričakovano smrt dojenčka in navidezen ţivljenje ogroţajoč dogodek pri
dojenčkih. Pri prvi gre za izključno patomorfološko diagnozo, ki jo lahko potrdimo šele potem,
ko opravijo temeljit patoanatomski pregled pri dojenčku, ki je nenadoma in nepričakovano umrl,
največkrat v spanju ponoči. V članku so v strnjeni obliki opisane najverjetnejše teorije za vzrok
tega sindroma, ki pa še zdaleč niso vse in se vsako leto njihov spisek še podaljšuje. Drugi sindrom
pa je tisti, ki dojenčka in njegove prestrašene starše pripelje k pediatru; ta mora hitro prepoznati
tako potek takega dogodka, kot njegov najverjetnejši vzrok, določiti resnost dogodka in se
odločiti za najustreznejšo diagnostiko ter algoritem preiskav. Prav tako mora starše pomiriti, jim
priporočiti najbolj primerno ukrepanje in zdravljenje ter svetovati ukrepe, da se taka stanja ne bi
več pojavljala. Za določanje resnosti dogodka je predstavljen taksonomski profil, za
najustreznejšo diagnostiko pa je priporočen monitoring srčno dihalnih vzorcev, t.i. CMCRF, kot
najbolj primerna in hitra diagnostika ter razmeroma lahka za interpretacijo. Nato so navedeni
nekateri najbolj značilni vzorci CMCRF beleţenja pri dojenčkih, ki so doţiveli navidezen ţivljenje
ogroţajoč dogodek in vzorci, ki se lahko pojavljajo pri novorojenčkih, zlasti bivših
nedonošenčkih, kot je idiopatska apneja nedonošenosti. Na koncu sta predstavljena ukrepanje in
zdravljenje teh dogodkov.

Ključne besede: NNSD, NŢOD, CMCRF, novorojenček, apneja
Abstract
There are two different entities, which in the past were many times confused or presented as
being similar to each other, namely a sudden infant death syndrome and an apparent life
threatening event in infants. The first entity represents solely the pathomorphological diagnosis,
which can be finally confirmed only after a thorough anatomical investigation in an infant who
died unexpectedly and suddenly, usually in the night time. Some recent and most probable
aetiological theories are described, however more and more possible theories are coming to light
as a possible cause of such entity nowadays. The second entity is the one which is usually the
reason why an infant’s frightened parents will take their infant to the paediatrician, who should be
able to recognise the sequence of the events quickly, the most probable cause, severity and who

should decide which is the best diagnostic tool or algorithm. In order to define the severity of
the event the taxonomy profile is presented, while for the best diagnostics the continuous
monitoring of cardiorespiratory functions – CMCRF is recommended, while it is fast and easy to
interprete. Thereafter some of the most characteristic cardiorespiratory patterns are presented
and discussed in the infants who experienced an apparent life threatening event and the patterns
which can be encountered in newborns, especially preterms, as idiopathic apnoea of prematurity.
Finally there are some suggestions how to manage and treat such events.
Keywords: SIDS, ALTE, CMCRF, newborn, apnoea

Uvod
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Nenadna nepričakovana smrt dojenčka (NNSD) je eden izmed najstarejših opisanih sindromov,
saj ga zasledimo v ţe več kot tri tisočletja starem viru – Knjigi kraljev stare zaveze - v t. i.
Salomonovi sodbi, ko mora kralj Salomon razrešiti spor med dvema ţenskama o tem, čigav je
dojenček, ki je preţivel noč. Eni od ţensk je namreč dojenček ponoči nepričakovano umrl, ker se
je zadušil »ob povaljanju«. Prav ţenska, katere otrok je umrl, je vztrajno trdila, da je preţiveli
dojenček njen. Vse do sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja je ostal sindrom razmeroma
nepoznan, nato pa se pojavi pravi razcvet različnih teorij in preučevanj nastanka nenadne smrti v
spanju. Opredelitev sindroma se v tem obdobju ni prav dosti spreminjala in še vedno velja, da je
to smrt, ki je nastopila nenadoma in nepričakovano, pri dotlej zdravem dojenčku, in pri kateri
tudi s podrobnim obdukcijskim pregledom ni mogoče ugotoviti jasnega vzroka zanjo. Kljub temu
ali prav zato pa so se pojavljale vse številnejše in različne moţne razlage, kaj bi lahko NNSD
povzročilo. Med bolj verjetnimi je na primer nedavna teorija o moţni razvojni nepravilnosti
moţganov, pri kateri celice v moţganskem deblu v prvem letu ţivljenja niso sposobne proizvajati
zadostnih količin serotonina (Paterson et al., 2006), ali tista o vplivu interleukina-2 (Kadhim et al.,
2010) pa teorije, ki so nekoliko manj verjetne, čeprav moţne, kot na primer znane teorije o
ponovnem vdihavanju ogljikovega dioksida, o moţnih vplivih strupenih plinov (predvsem
antimona, arzena in fosforja) ter nevarnostih, ki preţijo na dojenčka zaradi spanja v isti postelji s
staršema (Skupina za ukrepe pri Ameriški akademiji za pediatrijo, 2005), kot tudi nenazadnje
moţnost detomora, zaradi česar je v Angliji prišlo do hudih sodnih sporov in toţb, pri čemer so
nekateri vodilni preučevalci NNSD izgubili tako poloţaj kot sluţbo, ker so trdovratno vztrajali,
da gre za namerno zadušitev (Bacon in Hey, 2007). Pojavile pa so se tudi teorije nekaterih zelo
uglednih in znanih znanstvenikov z Inštituta Karolinske, ki so trdili, da gre celo za moţnost
izredno hudih in srhljivih sanj, zaradi katerih dojenčku v spanju zastane srce. Kakorkoli ţe, v
zgodnjih devetdesetih letih so se raziskovalci zedinili in odločili, da bodo raje kot v iskanje
neverjetnih teorij, svoje napore vloţili v moţnosti zmanjšanja in preprečevanja nastanka NNSD.
V okviru teh prizadevanj so nastale obseţne raziskave, pri katerih je sodelovalo več različnih
centrov v Evropi in so vključevale več sto primerov NNSD. V eni od takih raziskav je sodelovala
tudi Slovenija (Carpenter RG et al., 2004). V preučevanem obdobju je bila pogostnost NNSD v
Sloveniji okoli 0,07/1000 ţivorojenih in se tudi kasneje ni bistveno spremenila, medtem ko so
navedbe iz ZDA za isto obdobje kazale dokaj visoko pogostnost, in sicer 2,5 do 2,3 na 1000
ţivorojenih (Neubauer, 1993), ki pa je v obdobju 1992 – 2002 padla na 0,543/1000 ţivorojenih.
Med najpomembnejše dejavnike tveganja so se, nekako po padajočem vrstnem redu, uvrstili: lega
na trebuhu, spanje v zaprtem, neprezračenem in pretoplem prostoru, neustrezna posteljnina in
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posteljni vloţek, spanje v isti postelji s starši, kajenje, alkoholizem in druge razvade matere ali
obeh staršev, zalivanje namesto dojenja in neuporaba dude. Kmalu pa so se pojavili tudi
nasprotniki zagovarjanja politike preprečevanja tovrstnih tveganj. Raziskovalci, zlasti tisti v ZDA,
so trdili, da lahko takšen način spanja (torej spanje samo na hrbtu), ki zagotavlja nizek prag za
fiziološka zbujanja v spanju in preprečuje globok spanec oz. tretje in četrto obdobje mirnega
spanja, naredi veliko škode otrokovemu razvoju, saj je globoko spanje najbolj krepilno in
obnavljajoče (Pelayo et al., 2006). Poleg navedenega so med negativnimi učinki leţanja/spanja na
hrbtu navajali še: plagiocefalijo, poloţajni tortikolis, nagnjenost k izpahom kolka in skoliozi
kasneje v ţivljenju, teţave temporomandibularnega sklepa, zmanjšanje celotne količine spanja,
škiljenje, slabšo socializacijo in predvsem povečan odstotek apneje v spanju (Jones, 2004). Z
apnejo v spanju pa so povezani: nepravilna rast in nenapredovanje pri teţi, nevrokognitivne
nepravilnosti, zaspanost preko dneva, čustvene teţave, zmanjšanje spominskih sposobnosti in
učenja ter zaostanek v razvoju neverbalnih spretnosti (von Hofsten, 2004). Posledično so v
rutinsko uporabo ponovno uvedli različne monitorje in aparate za sočasno spremljanje dihalnih
vzorcev, srčnega ritma in nasičenosti kisika v povezavi s spanjem. Mnogo let je veljala teorija
apneje, ki naj bi bila predhodnik NNSD, in mnogi so menili, da so monitorji na domu odlična
strategija preprečevanja NNSD, čeprav je bilo ţe davno jasno dokazano, da monitorji za ta
namen niso učinkoviti (Monod et al., 1986). Zato je leta 2003 Ameriška Akademija za Pediatrijo
(AAP) sprejela sklep, da monitoriranje na domu ali v bolnišnici ne more biti ustrezna strategija za
preprečevanje NNSD, lahko pa odlično sluţi za nadzor otrok, ki so imeli navidezen ţivljenje
ogoroţajoč dogodek - NŢOD (American Academy of Pediatrics, 2003). NŢOD (angl. ALTE) je
dogodek, ki se opazovalcu zdi zastrašujoč in ga spremlja en ali več naslednjih simptomov: dihalni
premor (centralni ali obstrukcijski), sprememba barve koţe (ponavadi so dojenčki cianotični,
včasih izrazito bledi), izrazita sprememba mišičnega tonusa (ponavadi huda ohlapnost),
zaletavanje in dušenje (Willinger et al., 1991). Zato so včasih takim dojenčkom rekli tudi »rešenčki
NNSD«, a je bilo ţe leta 1992 sklenjeno, da se ta izraz povsem opusti, ker se v klinični diagnozi
ne sme omenjati smrti. AAP je torej priporočila nadzor dihanja in srčnega ritma kot pristop, s
katerim je mogoče hitro ugotoviti, ali ima dojenček res dihalne premore - apnejo, obstrukcijo v
zgornjih dihalih ali druge teţave z dihanjem, nepravilen dotok kisika in zmanjšano nasičenost
oksihemoglobina v krvi in/ali nepravilno mehansko ventilacijo. Dojenčki s takimi teţavami so
opredeljeni kot dojenčki z NŢOD. V nadaljevanju bodo predstavljeni posamezni primeri apneje
v novorojenčkovem/dojenčkovem obdobju.

Razprava
Kardiorespiratorne preiskave, apneja zaradi nedonošenosti, dojenčkova apneja, NŽOD in
sledenje
Še vedno obstaja tehnika polisomnografije (PSG) kot »zlati standard« preiskav, kadar pomislimo
na moţnost motnje dihanja, zlasti v spanju in predvsem pri večjih otrocih in mladostnikih
(American Thoracic Society, 1996). So pa obstrukcijski dihalni premori pri novorojenčkih
razmeroma redki in nekako domnevamo, da bo največ centralnih dihalnih premorov prav pri
novorojenčkih in zlasti nezrelih nedonošenčkih (apneja zaradi nedonošenosti). Definicije tovrstne
apneje se lahko precej razlikujejo, a se najpogosteje uporablja opredelitev, da pomeni apneja
prekinitev dihanja za več kot 15 sekund, značilno pa jo spremljata bradikardija (ponavadi pod 80

utripi na minuto) in desaturacija. Vendar pa se moramo po drugi strani zavedati tudi moţnosti, da
lahko ţe periodično dihanje (za katerega mnogi menijo, da je povsem fiziološki vzorec dihanja v
novorojenčkovem obdobju) sproţi bradikardijo in hipoksemijo. Dolge desaturacije brez apneje
in/ali bradikardije se lahko pojavljajo celo pri zdravih nedonošenčkih ter pri bolnih
novorojenčkih in dojenčkih s kronično pljučno boleznijo (Martin et al., 2002). Polisomnografija je
v natrpanih prostorih na neonatalnih oddelkih in ob mnoţici drugih monitorjev in aparatov še
posebej teţko izvedljiva, bolnih novorojenčkov pa ne moremo premeščati v oddaljen
nevrofiziološki laboratorij, zato je ţe vrsto let kot alternativa uveljavljena t.i. preprosta ali
modificirana polisomnografija oz. kardiorespirografske preiskave.
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Kardiorespiratorni monitoring je ţe mnogo let utečena metoda spremljanja dihalnih in srčnih
vzorcev na neonatalnih oddelkih za posebno nego in v enotah intenzivne terapije. Prvotni aparati
za stalno spremljanje in beleţenje kardiorespiratornih funkcij so izvirali iz kardiotokografov, ki jih
je trţilo podjetje Hewlett-Packard, temu pa je ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let
prejšnjega stoletja sledil pravi razmah različic, ki so po potrebi vključevale tudi oksimetrijo,
kapnografijo, merjenje pCO2, aktimetrijo, miografijo in celo nekaj kanalov elektroencefalografije.
Zaradi preprostosti namestitve, hitre in zelo lahke interpretacije ter moţnosti diagnostike ob
postelji (tako doma kot v bolnišnici) pa so se še največkrat zelo uspešno uporabljali t.i. »event
recorderji«, ki omogočajo hkratni, 24-urni, neprekinjeni zapis (na računalniškem zaslonu) dveh
ravni dihanja, in sicer pretoka zraka skozi nos s pomočjo termistorja (za odkrivanje centralnih
dihalnih premorov) in torako-abdominalnega dihanja s pomočjo pletizmografije (za odkrivanje
obstrukcijskih dihalnih premorov), nasičenosti Hb-O2 z metodo pulzne oksimetrije (SpO2) ter
srčnega ritma (z metodo »beat to beat«), ki omogoča tudi surovi EKG zapis (Neubauer et al.,
2009). Za tovrstni monitoring se je namesto izrazov preprosta PSG ali kardiorespirografija
udomačil kar angleški naziv CMCRF – kontinuirani monitoring kardiorespiratornih funkcij.
Podobne tehnične pripomočke in izhodišča, kot jih omogoča CMCRF, so številni raziskovalci
uporabljali tudi za »monitoring na domu«, ki se je izkazal za zelo uspešnega pri sledenju
dojenčkov s ponavljajočimi se, vendar ne pogostimi NŢOD, ki jih ni bilo mogoče zabeleţiti med
kratkim snemanjem dojenčka v bolnišnici. Vse tehnične razseţnosti so še najbolj nazorno
prikazali v veliki kolaborativni raziskavi o monitoriranju dojenčkov na domu v Zdruţenih
drţavah Amerike, v t.i. CHIME (Collaborative Home Infant Monitor Evaluation) projektu
(Hoppenbrouwers et al., 2008). Ta raziskava je tudi dokazala, da imata sicer NNSD in NŢOD kar
nekaj skupnih dejavnikov tveganja, vendar nikakor nista v kakršnikoli vzročni povezavi, in si zato
NŢOD zasluţi posebno mesto proučevanj; NŢOD so jasni klinični dogodki, ki še niso bili
sistematično proučevani glede moţne etiologije in zlasti sledenja, in še vedno obstaja cela vrsta
vprašanj, kot na primer zakaj imajo manj zreli dojenčki več epizod NŢOD, kar vse terja nove
raziskave na tem področju (Esani et al, 2008).
Na našem Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrične
klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo začeli prve aparate za
kardiorespirografske študije uporabljati ţe konec osemdesetih let in diagnostiko razširili ter jo
okrepili s sodobnejšimi »event recorderji« za stalno spremljanje kardiorespirografskih funkcij CMCRF sredi devetdesetih (Neubauer in Erjavec, 1986; Neubauer, 1989; Neubauer, 1993) in
svoje dolgoletne izkušnje kasneje prenesli tudi drugim (Neubauer, 2009a; Neubauer, 2009b;
Neubauer et al., 2009). Letno tako na našem oddelku sprejmemo okoli 500 do 600 dojenčkov
preteţno zaradi prvega NŢOD, včasih pa tudi zaradi ponavljajočih se NŢOD oz. zaradi sledenja.

Včasih smo takim dojenčkom poleg podrobne anamneze (zlasti o morebitnih sorojencih z
motnjami dihanja ali celo NNSD) in kliničnega ter razvojno-nevrološkega statusa opravili tudi
podrobne hematološke in biokemične preiskave, vključno z določanjem hipoksanitinov v seču, za
katere smo dokazali, da so zelo dober kazalec za potrditev centralne apneje (Neubauer et al, 1997;
Prezelj et al, 2000), vendar smo kasneje večino teh preiskav opustili, ker se niso izkazale za
pomembne pri sledenju. Pri vseh dojenčkih, ki so prvič sprejeti na naš oddelek, pa uporabljamo
t.i. taksonomski profil NŢOD, ki smo ga povzeli in priredili po vzoru tujih avtorjev (Neubauer et
al., 1999). Našli smo namreč odlično korelacijo med resnostjo dogodka (visoka vrednost
taksonomskega profila) in nenormalnostmi na kardiorespirografskem zapisu. Taksonomski profil
je zgolj anamnestičen povzetek dogodka, kot so ga doţiveli starši, in s točkami od ena do štiri
povzema stopnjo dihalnega premora, utripa, mišičnega tonusa in ukrepe ob tem. Otroke, ki imajo
neugodno kombinacijo visokega števila točk na taksonomskem profilu in nenormalnosti na
posnetku CMCRF, potem bolj pogosto sledimo. Samo v primerih jasne centralne apneje pa jim
predpišemo tudi jemanje ksantinskih preparatov, predvsem teofilina, ponavadi v odmerku od tri
do pet miligramov na kilogram telesne teţe v dveh ali treh dnevnih odmerkih.

Apneja zaradi nedonošenosti
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Definicija apneje nedonošenčkov je zelo stara in še vedno uporabljana. Opredeljena je kot
nenadna prekinitev dihanja, ki traja vsaj 20 sekund ali pa jo spremlja bradikardija ali desaturacija
kisika (cianoza) pri nedonošenčku pod 37. tednom gestacijske starosti, lahko pa se pojavlja še več
tednov po roku poroda, še zlasti pri nedonošenčkih, ki so bili rojeni pod 28. tednom gestacijske
starosti. Dokazano je tudi, da se t. i. »ekstremni dogodki« nehajo nekako med 43. in 45. tednom
gestacijske starosti (Daily et al., 1969).
Za zdravljenje apneje zaradi nedonošenosti v novorojenčkovem obdobju še vedno uporabljamo
kofein, zaradi njegovih odličnih lastnosti v tem obdobju (Neubauer, 2006). Barbara Schmidt in
soavtorji so tudi nedavno dokazali, da kofein pri apneji zaradi nedonošenosti ne izboljša
preţivetja, ampak zmanjša odstotek nevrorazvojnih prizadetosti pri teh otrocih ob sledenju, ko so
stari od 18 do 21 mesecev (Schmidt et al., 2007). Dejstvo, da so metilksantini zdravilo izbora za
zmanjšanje števila apnoičnih epizod, je znano ţe več kot tri desetletja in t. i. »kafeinizacija
nedonošenosti« je predvsem izredno priljubljena na neonatalnih oddelkih zaradi zelo dolge
razpolovne dobe kofeina (ki pa je na ţalost dolga samo v novorojenčkovem obdobju, potem pa
se izrazito skrajša, zaradi česar bi za vzdrţevanje ustrezne ravni morali npr. trimesečnemu
dojenčku dajati kofein ţe v šestih obrokih) in njegove nezahtevne aplikacije (Neubauer in
Erjavec, 1986; Stevenson, 2007). Nekateri avtorji tudi zagovarjajo načelo, da je potrebno s
ksantinskimi zdravili ukrepati tudi pri novorojenčkih, ki imajo samo nerazloţljive padce
nasičenosti kisika na oksimetriji, brez jasnih apnoičnih napadov in/ali bradikardije. In končno,
zavedati se moramo tudi, da se pri nekaterih bivših nedonošenčkih, ki imajo še vedno teţave z
dihanjem, lahko stanje izrazito izboljša zgolj s spremenjenim načinom ravnanja in nege, ki ju
moramo pred morebitno odločitvijo o farmakološkem zdravljenju vsekakor preizkusiti (Reher et
al., 2008).

Od normalnih do nenormalnih posnetkov
Z vidika opredeljevanja in razvrščanja kratke dihalne premore (ki trajajo manj kot 20 sekund)
pojmujemo na osnovi kliničnih izkušenj in dobre prakse kot »konvencionalne«, za razliko od
»ekstremnih« dogodkov (ki vključujejo samo epizode bradikardije ali dihalne premore, ki trajajo
več kot 30 sekund, z bradikardijo in desaturacijo kisika ali brez). Po drugi strani pa o moţnih še
»fizioloških« ali pogojno fizioloških različicah (Hoppenbrouwers et al, 2008) vemo občutno manj.
So pa isti avtorji ugotavljali, da so te epizode pogojene z zrelostjo, da je večja nezrelost bolj
povezana z ekstremnimi epizodami kot s konvencionalnimi, oboje pa nima nič skupnega z
NNSD, kar torej pomeni, da tudi ekstremni dogodki niso vzročno povezani z NNSD. Obstaja
celo mnenje, da t. i. apnea hipoteza ne drţi, vendar pa se moramo zavedati, da je na naših
neonatalnih oddelkih za posebno in intenzivno nego veliko hudo bolnih novorojenčkov (zlasti
nedonošenčkov), ki imajo mnoge druge pridruţene teţave, kar jih uvršča v sam vrh tveganja za
ţivljenje ogroţajoče dogodke. Vendar pa tudi to dejstvo še vedno ni v prid zamisli, da bi morali
takšne ogroţene novorojenčke spremljati s stalnim monitoriranjem na domu (Hodgman in
Hoppenbrouwers, 1988). Mnogi novorojenčki in dojenčki torej lahko imajo takšne srčno-dihalne
vzorce, ki pa (še) ne predstavljajo nenormalnosti. Med take vzorce danes uvrščamo prekomerno
periodično dihanje (periodično dihanje, ki zavzema več kot 50 % vsega posnetka), izrazito
periodično dihanje (če je indeks med ventilacijo/apnejo manjši kot 0,5) in dihalne premore, ki ne
presegajo 20 sekund pri nedonošenčkih ali 15 sekund pri donošenih novorojenčkih in dojenčkih
(Neubauer et al., 2009). Seveda pa je v primeru, da kateregakoli od teh vzorcev spremljata jasna
deceleracija srčnega ritma ali bradikardija (Vesel, 1998) in/ali desaturacija pod 90 %, potrebno
takega otroka zdraviti s ksantinskimi zdravili, najbolje kofeinom (novorojenčka) oz. teofilinom
(dojenčka). Dihalne premore, ki dosegajo 20 sekund, pa imenujemo dojenčkova (idiopatska)
apneja. Tako opredelimo nepojasnjene epizode prenehanja dihanja za 20 sekund ali več ali krajše
prekinitve dihanja, ki jih spremljajo bradikardija, cianoza, izrazita bledica ali huda ohlapnost. To
opredelitev uporabljamo ponavadi zgolj pri novorojenčkih, ki so, ko se jim pojavi prva epizoda,
starejši od 37 tednov gestacije (National Institutes of Health, 1987). Opredelitev je zelo podobna
opredelitvi NŢOD, zato nekateri avtorji priporočajo, naj bi ta izraz uporabljali zgolj v primerih,
ko se take epizode pojavljajo izključno v spanju.
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Čeprav se v zadnjih tridesetih letih opredelitve nenadne nepričakovane smrti, apneje zaradi
nedonošenosti, dojenčkove apneje in navidezno ţivljenje ogroţajočih dogodkov niso kaj bistveno
spreminjale, pa je kljub temu z vsemi številnimi raziskavami, projekti in nevrofiziološkimi
študijami raziskovalcem uspelo razjasniti nekaj osnovnih vprašanj. Enega samega vzroka za
NNSD verjetno ne bomo nikoli našli in morda so res bile potrebne vse skrajnosti teorij in
hipotez, da smo prišli do spoznanja, da je NNSD bolje preprečevati kot pa proučevati, in da smo
bili v zadnjih nekaj letih na področju preprečevanja NNSD vsi skupaj uspešni, trudili pa se bomo
tudi vnaprej, da bi bilo takih ţalostnih dogodkov čim manj. Spoznali smo tudi, da »histerija
monitoringa na domu« nima nobenega smisla, kajti s tem ne preprečujemo NNSD, starše pa zgolj
slepimo in zbegamo. Obilje tovrstnih študij nas je pa vendarle naučilo, da se lahko pri malih
dojenčkih in bivših nedonošenčkih pojavljajo ţivljenje ogroţajoča stanja, ki so verjetno posledica
kombinacije nezrelega središča za dihanje in dodatnih (včasih tudi zunanjih) vzrokov, ki vplivajo
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na sočasno upočasnitev srčnega ritma in morda tudi zmanjšanje nasičenosti kisika v krvi, kar
lahko posamično ali v kombinaciji privede do tega, kar starši opredelijo kot NŢOD. Da lahko ţe
iz anamnestičnih podatkov ugotovimo, kako resen je bil tak dogodek, se uporabljajo različni
točkovalniki in lestvice. Pri nas ţe vrsto let uporabljamo taksonomski profil, ki se je izkazal za
dovolj »objektivnega« in zanesljivega. Nikakor se ne smemo slepiti, da bomo s preprečevanjem
ponavljajočih se NŢOD zmanjšali število dojenčkov, ki umrejo zaradi NNSD, vendar pa lahko s
sledenjem in v redkih primerih tudi z zdravljenjem dojenčkov, ki so enkrat ţe imeli hud NŢOD,
preprečimo nadaljnje tovrstne epizode, ki so za starše tako zastrašujoče in lahko hudo
obremenjujejo vso druţino.
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Motnje spanja pri otroku in obravnava
Sleep disturbance in childhood and management
Tanja Oštir, dipl. m. s., Andrej Mlakar, dr. med., spec. pediatrije
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje

Izvleček
Članek obravnava motnje spanja, ki so pogost zdravstveni problem. Razvrščamo jih s pomočjo
mednarodne klasifikacije motenj spanja (ICSD). Delimo jih na disomnije, parasomnije, motnje
spanja v povezavi z organskimi boleznimi in predlagane motnje spanja. Spanje otrok se razlikuje
od spanja odraslih, najbolj v zgodnjem otroštvu. Navadno so starši tisti, ki določen vzorec spanja
svojega otroka zaznajo kot motnjo spanja. Starši praviloma določajo tudi spalne navade svojih
otrok. Slabe spalne navade, kot nestalna ura spanja in izmenljiv obred dogodkov pred spanjem, so
lahko vir motenj spanja. V diagnostiki motenj spanja so anamneza in koledarji spanja glavna
orodja. Bolj ali manj sofisticirane diagnostične metode so dragocena orodja v izbranih primerih.
Ključne besede: spanje, otroci, klasifikacija, obravnava

Abstract

Key words: sleep, children, classification, procedure

Uvod
Spanje je pomemben fiziološki proces, katerega pomen še ni povsem pojasnjen, prav tako še ni
pojasnjeno, kakšna je vloga spanja pri razvoju moţganov. Zagotovo ta vloga ni majhna, saj vemo,
da novorojenček, čigar moţgani so v fazi intenzivnega razvoja, prespi praktično dve tretjini dneva
(Gnidovec Straţišar et al., 2003). Potrebe po spanju se s starostjo spreminjajo, vendar so različne
tudi med vrstniki. Malček poleg noči prespi še nekaj ur popoldan, pri dvanajstletniku je budnost
na vrhuncu, adolescent pa je zaspan skoraj ves čas.
Prav tako, kot je v zgodnjem ţivljenjskem obdobju pomembno spanje, pa so pomembne tudi
motnje spanja. Le-te niso redke, vendar so velikokrat neprepoznane. Ocenjujejo, da naj bi imelo
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The article deals with sleep disturbances which are a common health problem. Sleep
disturbances are classified according to the International classification of sleep disorders (ICSD).
Sleep disorders include dyssomnias, parasomnias, sleep disorders associated with mental,
neurologic or other medical disorders and proposed sleep disorders. Sleeping in children is
different from adult one. Usually parents define specific sleep pattern of their children as sleep
disturbance. Caregivers have an important role in children’s sleeping habits. Bad sleeping habits
such as an inconstant bed time or changing activity pattern at bed time can result in sleep
disturbance. In diagnostic procedures interview and sleep diaries are the main tools. More
sophisticated procedures, instrumental or laboratory, are indicated in selected cases.

teţave s spanjem 10 do 30 % otrok (Ferber, 1995; Richman, 1987). Te se kaţejo kot nespečnost z
dolgotrajnim večernim uspavanjem, s pogostimi nočnimi prebujanji, kot čezmerna dnevna
zaspanost ali v obliki različnih epizodičnih motenj, povezanih s spanjem, t. i. parasomnij
(Gnidovec Straţišar, 1995). Pri večini primerov ne gre za prave motnje spanja, ampak za moteno
higieno spanja zaradi neustreznih spalnih navad.
Otroci ali mladostniki sami redko potoţijo nad motnjo spanja. Običajno postanejo starši pozorni
na različna dogajanja v otrokovem spanju, kot so npr. smrčanje, zastoj dihanja, pogosto
prebujanje ali drugo nenavadno vedenje. Osrednjega pomena pri obravnavi otroka z motnjo
spanja je še vedno natančna anamneza spanja oziroma natančen klinični intervju s starši (Ferber,
1995). Včasih lahko ţe med pogovorom ugotovimo, da pri otroku ne gre za zdravstveno teţavo,
pač pa zgolj za nestvarna pričakovanja staršev glede otrokovega spanja. Dojemanje teţav s
spanjem se pri otroku in starših lahko zelo razlikuje. Starši se bodo npr. pritoţevali nad poznim
večernim uspavanjem, otrok pa nam bo povedal, da takrat še ni prav nič zaspan (Ferber, 1995).
Ob pogovoru s starši moramo zato vselej poskušati dognati, kakšen je problem s spanjem, čigav
je ta problem in kaj je vzrok (Kryger, 2005).

Razprava
Razvrstitev motenj spanja
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Danes v somnologiji uporabljamo mednarodno klasifikacijo motenj spanja iz leta 1990 (The
International Classification of Sleep Disorders – ICSD) (Thorpy, 1990). Razvrstitev zajema štiri
področja: disomnije, parasomnije, motnje spanja v povezavi z raznimi organskimi boleznimi in
psihiatričnimi motnjami ter predlagane motnje spanja.
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DISOMNIJE – so motnje spanja, ki povzročajo prekomerno dnevno zaspanost, teţave pri
uspavanju ali pri vzdrţevanju neprekinjenega spanja. Delimo jih v tri glavne skupine: intrinzične
(notranje), ekstrinzične (zunanje) motnje spanja in motnje cirkadianega ritma.
Intrinzične motnje so vodilna skupina disomnij. Vzroke zanje najdemo v organizmu samem. Teh
motenj je več vrst. Nekatere med njimi so: psihofiziološka nespečnost (najpogostejša, redka v
otroštvu), motena percepcija spanja (je subjektivna nespečnost brez objektivnih znakov) in
idiopatska nespečnost.
O idiopatski nespečnosti govorimo, kadar traja ţe od otroštva. To je vse ţivljenje trajajoča
nezmoţnost doseči zadostno količino spanja. Verjetno je posledica nepravilne kontrole sistema
budnosti in spanja zaradi motenj nevrokemičnega ravnoteţja med sistemom budnosti in
različnimi deli osrednjega ţivčevja, odgovornimi za spanje (Dolenc Grošelj, 2003).
V otroštvu in adolescenci je idiopatska nespečnost lahko povezana z blagimi nevrološkimi znaki,
kot sta disleksija ali hiperaktivnost.
Nekatere druge motnje iz skupine intrinzičnih disomnij so še: sindrom obstruktivne apneje v
spanju (prekinitve dihanja med spanjem), sindrom centralne apneje v spanju, periodični gibi udov

v spanju in sindrom nemirnih nog.
Ekstrinzične motnje spanja povzročajo dejavniki, ki izvirajo iz človekovega okolja. Če zunanje
dejavnike odstranimo, motnje izzvenijo. Nekatere od teh motenj so: nepravilna higiena spanja,
nespečnost zaradi alergije na hrano, nespečnost zaradi čezmernega uţivanja uspaval ali alkohola.
Cirkadiane motnje spanja so tretja skupina disomnij. Označuje jih sprememba biološkega ritma
budnosti in spanja. Tako se bolnikov ritem budnosti in spanja ne ujema z druţbeno pričakovanim
oziroma zaţelenim ritmom. Nekatere cirkadiane motnje spanja lahko povzroča okolje (delo v
izmeni, let prek časovnih poldnevnikov), lahko pa so tudi posledica motenj v kronobioloških in
patofizioloških mehanizmih (sindrom prehitevanja, zaostajanja spanja, hiperniktohemeralni
sindrom) (Klinar, Kolnik, 2002).
PARASOMNIJE – niso motnje v procesih, ki skrbijo za spanje in budnost. Gre za neţelene
fiziološke fenomene, ki se pojavljajo v spanju. Lahko se pojavijo v času prehoda iz enega obdobja
spanja v drugo, lahko so značilni za posamezno obdobje spanja ali pa so obdobja budnosti med
spanjem, ki se jih človek ne zaveda. Na osnovi teh kriterijev se naprej delijo na parasomnije
prebujanja, parasomnije vezane na prehod spanje – budnost, parasomnije značilne za REM
spanje in ostale parasomnije. Predstavniki posameznih skupin so npr.: hoja med spanjem in nočna
grozavost, mioklonus v uspavanju in govor v spanju, nočne more in paraliza v spanju ter enureza
in škripanje z zobmi.
MOTNJE SPANJA V POVEZAVI Z ORGANSKIMI BOLEZNIMI IN PSIHIATRIČNIMI
STANJI – so posledice osnovne bolezni. Pojavljajo se pri dementnih bolnikih, pri ljudeh z
epilepsijo, pri astmatikih, pri ljudeh z bolečinskim sindromom, itd. Spremljajo lahko tudi psihoze,
anksioznost, napade panike in druga psihiatrična stanja.
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Spalne navade otrok in motnje spanja
Spalne navede so večinoma kulturno in demografsko pogojene. Industrijsko razvita zahodna
druţba postavlja zgodnejše meje, ko naj bi otrok osvojil spanje preko noči, saj se mora mati
relativno zgodaj po porodu vrniti na delo in ne more ves čas ostati ob otroku ter skrbeti le zanj
(Gnidovec Straţišar, 2003). Večina otrok osvoji spanje preko noči okoli šestega meseca starosti
(Moore, Ucko, 1992). Šestmesečni dojenček tako v splošnem ţe ima biološki in razvojni potencial
za „dobro“ spanje. Ta potencial pa je zelo spremenljiv, saj se otrok lahko izredno hitro priuči
novih vzorcev in povezav s spanjem. Na uravnavanje vzorcev otrokovega spanja ima poleg
fiziološkega procesa zorenja ritma budnosti in spanja precejšen vpliv tudi medsebojni odnos
otroka in staršev (Anders, Halpern, Hua 1992).
Starši se pogosto ne zavedajo pomembnosti uvedbe določene ure za spanje in stalnega obreda
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PREDLAGANE MOTNJE SPANJA – so malo raziskane, rezultati ţe opravljenih preiskav pa
neenotni, zato jih še ne moremo jasno uvrstiti. Sem sodijo motnje spanja, kot so nočno čezmerno
potenje (hiperhidroza), motnje spanja med nosečnostjo, motnje spanja, vezane na menstruacijski
cikel in krč glasilk (laringospazem) v spanju (Dolenc, 1998).

dogodkov tik pred spanjem. Malčki se ţe zelo zgodaj naučijo povezovati spanje s točno
določenimi okoliščinami ob uspavanju. Kratkotrajna nočna prebujanja, ki se dogajajo na prehodih
med posameznimi fazami spanja, so normalen vzorec njihovega spanja (Gnidovec Straţišar,
2003). Ker je cikel spanja pri malčkih bistveno krajši kot pri odraslih, je takšnih prehodov med
fazami spanja in s tem tudi prebujanj razumljivo več. Starši fiziološka kratkotrajna nočna
prebujanja pogosto napačno zamenjujejo za neko nenormalno dogajanje v spanju. Tako lahko
tudi zmotno domnevajo, da otrok brez njihove pomoči ne bo mogel ponovno zaspati. Starši so
namreč tisti, ki določen vzorec spanja svojega otroka zaznajo kot motnjo spanja (Ferber, 1995).
Dolgotrajno in pogosto dojenje vpliva na otrokovo spanje. To se kaţe s pogostejšimi nočnimi
zbujanji in krajšo najdaljšo epizodo neprekinjenega spanja (Gnidovec Straţišar, 2003;
Nikolopoulu, James-Roberts, 2003; Benhamou, 2000). Še posebej je izraţeno pri tistih dojenih
otrocih, ki spijo v skupni postelji s starši (Lozoff, 1995). Takšna spalna navada se odsvetuje tudi
zaradi negativnega vpliva na nenadno nepričakovano smrt dojenčka (NNSD) (Gnidovec Straţišar,
2003). Skoraj vsi otroci, ki spijo pri starših, imajo teţave pri spanju. Dokler so starši v postelji,
spijo, ko starši vstanejo, se zbudijo tudi otroci.
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Teţave pri uspavanju se po vzrokih razlikujejo glede na starost otroka. Pri majhnem otroku je
največkrat vzrok spremenljiv ritem dogodkov tik pred spanjem, pri šolarju ura uspavanja, pri
najstniku pa ţivljenjski slog s spremenjenim dnevnim ritmom. Otroci, ki jim dovolijo veliko spati
čez dan ali pa zjutraj precej pozno vstati, zvečer pogosto niso pripravljeni oditi v posteljo takrat,
ko bi si ţeleli starši. Otroci običajno opustijo dopoldanski počitek okrog prvega leta,
popoldanskega pa okrog četrtega leta starosti. Najstniki se včasih zatekajo k dnevnemu počitku,
da bi se izognili dolţnostim ali druţinskim stikom, to pa zelo spremeni njihov dnevni urnik in jih
prisili v dolg jutranji spanec. Neredni obroki spanja in počitek po četrti uri popoldne povzročijo
zamik spanja in motnje dnevnega ritma, saj otrok ob običajnih urah za spanje ni utrujen.
Včasih imajo otroci moten dnevni ritem spanja, ker se ne morejo uspavati. Ta tip moramo ločiti
od predolgega obreda ob uspavanju ali nasprotovanja času spanja. V tem primeru otrok
največkrat ni utrujen zaradi predolgega ali prepoznega dnevnega počitka. Pri premikih ritma je
mogoče urediti urnik v enem do dveh tednih, in sicer tako, da vsak večer pomaknemo čas
uspavanja za deset minut bolj zgodaj, prav tako pa tudi čas hranjenja. Doseţenega urnika se
drţimo redno vsak dan.
Otroci, ki veliko časa preţive ob televiziji, pogosto teţko zaspijo, se zbujajo, imajo nočne strahove
in nočne more (Tomori, 2000).
Moreče sanje so tiste sanje, ki malčka prestrašijo in zbudijo iz sna. Čeprav se pojavljajo v spanju,
pa so odraz čustvenih pretresov preko dneva. Še posebej pogoste so pri otrocih od enega do
šestih let, v obdobju, ko otrok vsak dan znova pridobi izredno veliko novih izkušenj. Nočne more
oziroma moreče sanje se pojavljajo v fazi REM spanja, zato se tudi prebujanja, povezana z
morečimi sanjami, pojavljajo proti jutru. Otrok se pri nočnih morah nenadoma zbudi prestrašen,
pri čemer zna natančno opisati vsebino svojih sanj, ki ga je prestrašila. Potem zelo teţko zaspi
nazaj (Gnidovec Straţišar, 2009).

Nočna grozavost se običajno pojavlja pri nekoliko večjih otrocih, šolarjih in najstnikih in je
intenzivnejša oblika motnje spanja zaradi nepopolnega prebujanja iz globokega spanja. Otrok se
nenadoma zbudi s krikom ali jokom in se v postelji usede ali pa celo vstane. Ob tem krili z rokami
in deluje zelo prestrašeno, s široko razprtimi očmi, potnim čelom in pospešenim bitjem srca.
Nočna grozavost se značilno pojavlja v prvi tretjini noči, ko je globokega spanja največ. Običajno
se otroci zjutraj nočnega dogajanja ne spominjajo. Ali gre pri otroku za nočno moro ali nočno
grozavost je pomembno zato, ker naj pri prvem starši ukrepajo takoj in poskušajo otroka ob tem
potolaţiti. Otrok je tedaj namreč povsem buden in se dogajanja popolnoma zaveda, neprijetnih
sanj pa ga je resnično strah. Še posebej to velja za malčka, ki še ne razume popolnoma, kaj sploh
sanje so, in jih pogosto zamenjuje z resničnim dogajanjem.
Vzrok nočnega zbujanja so lahko tudi motnje dihanja. Nastanejo lahko zaradi nezrelosti ţivčevja
prezgodaj rojenega otroka, zaradi zapore dihalnih poti ter številnih drugih bolezni.
Daleč najpogostejši vzrok prekomerne zaspanosti je pomanjkanje spanja. Otrok ga pokaţe s
hiperaktivnostjo, nemirom, slabo koncentracijo, vzburljivostjo, napadalnostjo ali ţalostjo.
Zaspanost je pogostejša pri šolarjih in najstnikih, ki sami nadzorujejo urnik spanja. Prekomerna
dnevna zaspanost otroka, ki spi dovolj, pa je lahko posledica motenj dihanja med spanjem ali
narkolepsije, sindroma, pri katerem se oboleli ne more upreti napadom spanja, ki jih spremljajo še
spremembe vedenja in bolezenski vzorci nevrofizioloških preiskav. Zelo redko se pojavi pred
puberteto, traja vse ţivljenje in zahteva zdravnikovo vodenje.

Obravnava motenj spanja pri otroku
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Anamneza
Pri anamnezi spanja nas zanima trenutna razseţnost problema. Povprašamo o začetku, trajanju,
pogostosti, obliki in vztrajnosti otrokovih teţav s spanjem. Včasih lahko najdemo povezanost
med nastopom motnje spanja in psihološkim stresom pri otroku (npr. rojstvo sorojenca, bolezen
v druţini, pričetek šole, ipd.). Pomembno je tudi, ali so starši poskušali motnje spanja pri svojem
otroku odpraviti in kakšen je bil učinek takšnega terapevtskega ukrepanja. Pri vseh motnjah
spanja je potrebno vedeti, ali se simptomi pojavljajo le pri spanju ponoči ali tudi ob dnevnih
počitkih. Ravno tako je potrebno ugotoviti, ali se pojavljajo le pri spanju v določenem okolju
oziroma v določenih pogojih spanja (Gnidovec Straţišar, 2008).
Poleg dejanske teţave s spanjem nas pri anamnezi o spanju zanima tudi, kakšne so otrokove
povezave s spanjem oziroma na kakšen način se otrok zvečer uspava, ter opis ritma otrokovega
spanja. Pri nočnih prebujanjih moramo vedeti, kako pogosto in kdaj se pojavljajo, ter ali ob njih
otrok brez teţav zaspi naprej.
Z natančno anamnezo spanja poskušamo ugotoviti, kakšen je problem s spanjem, čigav je ta
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Začetna klinična obravnava otroka z motnjo spanja mora vsebovati podrobno anamnezo spanja,
splošno anamnezo o morebitnih pridruţenih, sedanjih ali preteklih boleznih in poteku
otrokovega razvoja, socialno anamnezo ter natančen klinični pregled otroka. Šele na podlagi tako
pridobljenih podatkov se odločimo za morebitne nadaljnje diagnostične postopke (Ferber, 1995).

problem in kaj je vzrok.
Koledarji spanja
Koledarji spanja so enostaven pripomoček, iz katerih lahko natančno razberemo otrokov ritem
budnosti in spanja skozi daljše obdobje. Ravno tako lahko s pomočjo pravilno izpolnjenega
koledarja ocenimo, kakšna je razseţnost motnje spanja in kakšni so kompenzacijski mehanizmi
pri npr. slabem nočnem spanju. Koledar spanja običajno izpolnjujejo starši. Vanj več tednov vsak
dan skrbno beleţijo večerno uro uspavanja, jutranjega vstajanja, čas in trajanje dnevnih počitkov.
Obenem zabeleţijo tudi vsa morebitna nočna prebujanja in druge dogodke, povezane s spanjem
(Gnidovec Straţišar, 2008).
Aktimetrija
Aktimetrija je metoda dolgotrajnega in neprekinjenega spremljanja telesnega gibanja, s katerim
lahko posredno sklepamo na preiskovančev ritem budnosti in spanja (Gnidovec, Neubauer,
Zidar, 2002). Uporaba aktimetra je enostavna, otroku ga namestimo na gleţenj (dojenčki) ali
zapestje (starejši otroci), kjer ga lahko neprekinjeno nosi tudi več tednov.
Polisomnografija in test srednje latence uspavanja
Polisomnografija (PSG) je metoda hkratnega in objektivnega zaznavanja več različnih fizioloških
parametrov v spanju.
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S poligrafskim snemanjem spanja dobimo podatke o arhitekturi spanja, srčno-dihalnih vzorcih,
prebujanjih in telesnem gibanju v spanju. Ob analizi PSG zabeleţimo celoten čas in učinkovitost
spanja, latenco uspavanja ter latence in deleţe posameznih faz spanja. Beleţimo prebujanja in
celokupno trajanje budnosti v obdobju nočnega spanja.
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Polisomnografsko snemanje ni nujno omejeno le na nočno snemanje. Lahko je dolgotrajno s
pomočjo prenosne poligrafske naprave, ki omogoča tudi uporabo na otrokovem domu.
PSG je rutinska preiskava v primeru nepojasnjene čezmerne dnevne zaspanosti, ali kadar
pomislimo na motnje dihanja pri spanju (Sheldon, 2005). Pogosto jo uporabljamo tudi pri
obravnavi različnih parasomnij, še posebej, če so te zelo pogoste, za otroka potencialno nevarne
ali netipične. PSG nam je lahko v pomoč tudi, kadar je anamneza nejasna in nam ne omogoča
natančnega razlikovanja med posameznimi parasomnijami (Ferber, 1995).
Zaspanost objektivno preučujemo na podlagi kratkih, načrtovanih obdobij spanja podnevi s tako
imenovanim testom srednje latence uspavanja (TSLU). Testiranje zaspanosti vedno izvajamo po
prespani noči v laboratoriju. Preiskovanec poskuša zaspati v petih poskusih ob natančnih
določenih urah podnevi. Ob tem beleţimo število poskusov, v katerih uspe zaspati, in izmerimo
srednjo latenco uspavanja. Ta je pri otroku patološka, kadar je krajša od 12 minut. Pomembno je
tudi, da zabeleţimo vsa morebitna uspavanja v fazo REM spanja, ki so značilna za narkolepsijo.
Določanje izločenega melatonina
Melatonin je hormon češarike ali epifize. Ta ga tvori in izloča ponoči v temi, podnevi pa svetloba
zavira njegovo izločanje. Glavni presnovek melatonina je 6-sulfatoksimelatonin (6SMT), ki se

izloča s sečem, njegova koncentracija v seču pa je zanesljiv kazalec biosinteze melatonina
(Gnidovec Straţišar, 2008).
Melatonin vpliva na endogeni ritem biološke ure v suprakiazemskem jedru, kjer sodeluje pri
utrditvi in usklajevanju vseh cirkadianih bioloških ritmov. Biološka ura ima osrednjo vlogo pri
sintezi melatonina, ritmično izločanje 6SMT pa je najboljši kazalec njene cirkadiane faze.
Melatonin ima domnevno pomembno vlogo tudi v razvoju, saj naj bi njegov ritem vplival na
zgoščevanje spanja in vzpostavitev utirjenega ritma budnosti in spanja (Gnidovec Straţišar, 2007).
Merjenje 6SMT v urinu je zanesljiva, preprosta in neinvazivna metoda za posredno spremljanje
izločanja melatonina pri posamezniku, ki nam omogoča natančnejše načrtovanje zdravljenja z
melatoninom, včasih pa je v pomoč tudi pri postavitvi diagnoze (Gnidovec Straţišar, 2007).
HLA – tipizacija
V patogenezi narkolepsije so pomembni genetski in negenetski predisponirajoči dejavniki. HLAtipizacija nam zato ob značilni anamnezi in izvidu snemanja PSG s TSLU lahko prispeva k
diagnozi narkolepsije. To je pomembno še posebej zato, ker se vsi klinični znaki narkolepsije ne
izrazijo hkrati ob nastopu bolezni, zato je diagnoza pogosto postavljena zelo pozno, ponavadi
šele v pozni adolescenci ali odrasli dobi (Gnidovec Straţišar, 2008).
Določanje hipokretina v cerebrospinalnem likvorju
Narkolepsija je kronična bolezen, pri kateri pride do nevrodegenerativnega procesa, usmerjenega
proti hipokretinskim nevronom v hipotalamusu. Zaradi tega se količina hipokretina – 1 v
cerebrospinalnem likvorju močno zmanjša, ali pa ga celo sploh ni. To lahko v zadnjih letih tudi
rutinsko določamo. Metoda je uporabna v diagnostiki narkolepsije s katapleksijo, in kadar imamo
teţave pri vrednotenju TSLU, kar pa je pri otrocih lahko pogosto (Gnidovec Straţišar, 2008).
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Zaključek

Otroci, ki spijo premalo ali slabo, so bolj nagnjeni k motnjam pozornosti in hiperaktivnosti kot k
čezmerni zaspanosti. Pravimo, da so "utrujeni, a kot vrtavke".
Pomembno je zgodnje odkrivanje motenj spanja in njihovo zdravljenje, saj lahko preidejo v
kronično motnjo in vplivajo na otrokovo zdravje. Pri obravnavi otroka z motnjo spanja je
najpomembnejša anamneza, pomagamo si z beleţenjem otrokovega spanja skozi daljše obdobje,
t. i. koledarji spanja. V izbranih primerih so na voljo dodatne diagnostične metode. Ne smemo
pozabiti, da so motnje spanja lahko pogosto tudi posledica drugih organskih motenj oziroma
bolezni.
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Motnje spanja pri otrocih so pogoste, vendar velikokrat neprepoznane. Neredko pripeljejo do
prikritih čustvenih in druţinskih teţav. Lahko so vir stresa in nespečnosti pri starših ter vedenjskih
in učnih teţav pri otroku. Slabe spalne navade lahko vodijo do pojava motenj spanja.
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Spanje in otroci s posebnimi potrebami
Sleep and children with special needs
Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, Dornava

Izvleček
Duševna manjrazvitost ni bolezen. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo vodenje, občasno
ali popolno pomoč oz. podporo. Njihov razvoj poteka drugače kot pri zdravih vrstnikih.
Spremembe se kaţejo na različnih področjih, tudi pri spanju. Spanje kot ţivljenjska aktivnost
zaradi posebnosti potrebuje drugačne pristope pri zagotavljanju pogojev, potrebnih za spanje.
Posnetek stanja izveden v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja
Dornava (ZUDV Dornava) je potrdil dejstva, da so motnje spanja pogostejše pri osebah s
posebnimi potrebami, zaradi vseh drugih dejavnikov, ki oteţujejo njihov razvoj. Zunanji dejavniki
ob osnovni motnji povečujejo teţave v spanju. K obravnavi je treba pristopati individualno in
celostno.
Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, spanje, motnja spanja, vplivi na spanje, pristopi k
obravnavi motenj spanja
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Abstract
Mental retardation is not a disease. Children with special needs need guidance, occasional or full
assistance or support, respectively. Their development is different as in healthy peers. Changes
are evident in many areas, even in sleep. Sleep as a life activity in children with special needs has
different approaches in providing necessary conditions for sleep. A case report of the institution
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja (ZUDV Dornava) confirmed the
fact, that sleep disturbances are more frequent in people with special needs, because of all other
factors which have influence on their development. External factors are together with the basic
disorder increasing sleeping difficulties. The treatment should be approached individually and
holistically.
Key words: child with special needs, sleep, sleep disorder, influence on sleep, aproach to
treatment sleep disorders

Uvod
Duševna manjrazvitost ni bolezen, temveč je trajno stanje motenega, zavrtega duševnega razvoja.
Razvoj takšnega otroka ni samo omejen, temveč tudi oteţen. Ne poteka sam od sebe, temveč z
veliko podporo staršev ter oţje in širše okolice. Strokovna in pravilna pomoč je najučinkovitejši
pripomoček za pravilno obravnavo otrok z duševno motnjo (Egg, 2009).

Osebe z motnjami v razvoju v večini niso sposobne skrbeti za svoje osnovne potrebe. Nekatere
osebe potrebujejo vodenje, druge delno pomoč, mnogi pa so popolnoma odvisni od pomoči
drugih.
Odvisnost od pomoči drugih napovedujejo naslednji pokazatelji (CUDV Draga, 2004):
 stopnja motnje v duševnem razvoju (zmerna, teţja, najteţja),
 motnja v telesnem razvoju (laţji motorični izpad, zmerna, teţka funkcionalna motnja, teţka
motorična telesna motnja),
 kombinirana motnja ali obolenje (kronična bolezen ali kronično stanje, sistemsko prirojene
anomalije, epilepsija, motnje senzoričnih organov),
 pogostost akutnih obolenj.

Spanje in otrok s posebnimi potrebami
Individualni pristop nam omogoča upoštevanje prepričanj, pričakovanj in prepoznavanje potreb
posameznika. Celostni pristop pri ocenjevanju potreb upošteva omejitve okolja, vire in situacije
znotraj katerih posameznik deluje.

Otroci s posebnimi potrebami so skupina oseb, ki ne zmorejo zmeraj izraziti svojih ţelja, potreb
in opisati svojega počutja. Tisti, ki se z njimi ukvarjajo pri svojem delu, morajo imeti jasna in
strokovna stališča, kaj je to pomanjkanje spanja in kdaj je ta teţava tako velika, da se lahko smatra
kot problem. Medicinska diagnoza pove, kakšne teţave lahko izhajajo iz osnovne bolezni in
kakšna so realna pričakovanja glede spanja.
Pri nekaterih duševnih motnjah se motnje spanja pojavljajo pogosteje kot pri zdravih osebah.
Treba je vedeti, da so osebe s posebnimi potrebami na različnih stopnjah razvoja motorike,
socializacije, emocionalne starosti, komunikacije in vsakdanjih spretnosti.
Nekdo, ki je kronološke starosti 22 let, ima zelo teţko duševno motnjo in je njegova emocionalna
starost na stopnji 6-mesečnega dojenčka, ima najverjetneje drugačen ritem spanja kot njegov
zdrav vrstnik. Dojenček se v tem obdobju ponoči prebuja, ponoči se hrani in zaspi tudi podnevi
(do 4 ure). Skupen čas spanja pri 6-mesečnem otroku je do 14,5 ure. Za osebo z duševno motnjo,
ki je glede na intelektualne sposobnosti in glede na emocionalno starost na stopnji dojenčka, je
treba ritem spanja ocenjevati na drugačen način, kot pri zdravem vrstniku.
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Spanje je naravno stanje telesnega počitka. Ljudje in večina ţivali potrebujejo spanec za
preţivetje. Vzrok, zakaj moramo spati, je povsem enostaven. Telo in duša se morata odpočiti. V
spanju se ne zavedamo svoje okolice. Dr. Paucel je dejal, da spanec pomeni neki opozorilni znak,
ter da ne spimo zato, ker smo utrujeni pač pa zato, da ne bi bili utrujeni. Utrujenost je fiziološko
stanje, ki izhaja iz znotraj ali zunajceličnega izgorevanja virov ţivljenjske energije, ki jih imamo
vsi. Obnavljanje vitalnih sil, ki se z dejavnostjo iztrošijo v budnem stanju, je moţno le s
primarnimi energetskimi snovmi, po eni strani z zauţitjem hrane po drugi pa s spancem in s
počivanjem organizma. Če te obnove ni ali je nepopolna, pride do izčrpanosti ţivljenjske energije
in stanje utrujenosti postane patološko. (Mathieu, 1999)

Medicinska sestra je tista, ki mora prepoznati otrokove potrebe. Glede na njegovo stopnjo
prizadetosti mora prepoznati vedenje, ki je za posameznika normalno, vedenje, ki je drugačno od
njegovega običajnega vedenja in vedenje, ki lahko pomeni spremembo njegovega zdravstvenega
stanja (Došen, 2010).
Nepoznavanje posameznika, pomanjkanje znanja na področju zdravstvene nege otroka s
posebnimi potrebami in neupoštevanje celovitosti posameznika, lahko vodi do napak pri
oblikovanju individualnega programa (prepoznavanje negovalnih potreb), oblikovanja
negovalnega načrta (izvedba aktivnosti), postavljanja ciljev in vrednotenja procesa zdravstvene
nege.
Za prikaz teţav, ki se lahko v zvezi s spanjem pojavljajo pri osebah z motnjami v duševnem
razvoju, so izpostavljeni trije primeri, kjer so bile narejene študije, ki potrjujejo, da se motnje
spanja pojavljajo pogosteje kot pri njihovih zdravih vrstnikih.
 Spanje in osebe z Downovim sindromom
Obstaja več študij, ki dokazujejo, da otroci z Downovim sindromom spijo slabše kot njihovi
zdravi vrstniki in je njihov spanec bolj razdrobljen. Vzroki so lahko različni in ni nujno, da so
biološkega izvora.
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Ameriško zdruţenje za spanje (AASM) je na 22. srečanju v Westchesterju, v Illinoisu predstavilo
študijo, katere avtor je Nicole N. Phillips, dr. med. (University of Michigan). V študijo je bilo
vključenih 38 otrok z Downovim sindromom, ki so imeli teţave s spanjem in so bili vodeni in
obravnavani na njihovi kliniki - Centeru za motnje spanja. Povprečna starost otrok je bila 7 let.
Študija je pokazala, da:
- potrebujejo dalj časa, da zaspijo,
- je spanec manj učinkovit,
- spijo nemirno,
- manjši je skupni čas spanja,
- več je spanja v I. fazi, manj je spanja v fazi REM,
- s starostjo se pojavlja počasnejši ritem valov spanja.
Dr. Phillipsova je pojasnila, da se lahko ta vzorec spanja pojavi v otroštvu in je lahko odraz
fenotipa te populacije (www.eurekalert.org/pub_releases/).
91 otrok z Downovim sindromom, od tega 51 dečkov in 40 deklic. Opravili so primerjavo med
teţavami s spanjem pri otrocih z Downovim sindromom in skupino zdravih otrok. Analize so
pokazale, da teţave s spanjem otrok z Downovim sindromom izhajajo iz dveh vzrokov:
vedenjskega in fizičnega. trocih z Downovim sindromom se pogosteje pojavljajo spalne apneje,
kašelj, nemir, spijo v nenavadnih poloţajih, pojavlja se prekomerno potenje. Apnoične epizode ne
vplivajo na količino časa porabljenega za spanje, vplivajo pa na kakovost spanja (www.Downsyndrom.org).

 Primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti (ADHD) in spanje
Teţave pri otrocih z ADHD so izredno velike na področju vedenjske problematike. Problemi, ki
se pojavljajo zaradi motenega spanja, njihovo vedenje še dodatno slabšajo. Velikokrat imajo ti
otroci predpisana zdravila, ki omilijo simptome osnovne motnje, zdravila za zdravljenje motenj
razpoloţenja, zdravila, ki skušajo urediti otrokovo zbranost oz. koncentracijo, zdravila, ki jim
omogočajo boljše vključevanje v vsakodnevne aktivnosti in obveznosti v šoli. Predpisana terapija
lahko še dodatno poslabša spanec in povzroča motnje spanja (www.webmd.com/brain/ADHD).
 Spanje in avtizem
Pri otrocih z avtizmom se motnje spanja pojavljajo pogosteje kot pri njihovih zdravih vrstnikih.
Avtorji različnih raziskav navajajo, da celo v razponu med 40 -80 odstotkov. Nekateri razlagajo,
da otroci, ki so zdravi, ţe po zunanjih znakih in aktivnostih okolice, kot je npr. tema in umirjene
aktivnosti, prepoznajo kot namig za pripravo na spanje. Pri otrocih z avtizmom, kjer je motena
socializacija in dojemanje okolja, pa prihaja do nerazumevanja istih znakov.
Nekatere študije kaţejo na zmanjšanje hormona melatonina oz., da se hormon melatonin ne
zvišuje oz. zniţuje glede na dnevni čas. Ta hormon je pomemben pri uravnavanju cirkadianih
ritmov številnih bioloških funkcij. Tudi triptofan kot aminokislina, ki je za spanje pomembna
zaradi sinteze melatonina, bi naj bila pri osebah z avtizmom niţja.
Tretja razlaga za teţave, ki se pojavljajo pri avtistih je tudi ta, da so veliko bolj senzibilni na
draţljaje iz okolja kot npr. dotik, zvok, svetlobo… Njihov spanec lahko zmoti ţe odpiranje vrat,
priţiganje luči na hodniku, dotik, ko ga nekdo pokrije z odejo, hrup iz ceste...
(www.webmd.com/brain/autism).
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Posnetek spanja pri uporabnikih v ZUDV Dornava

V raziskavi so bile zajete naslednje delovne enote:
A1 – osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju, nepokretni
A2 – osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo, pokretni
A3 – osebe z zmerno in teţjo motnjo v duševnem razvoju, pokretni
B1 – osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo
B2 – osebe s teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo
B3 – osebe z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju ter cerebralno paralizo
V zadnjem času je bilo na področju spalnih navad in pojavljanja motenj spanja v zavodu
narejenih kar nekaj observacij. Ugotovitve nočnih opazovanj so pokazale, da število pojavljanja
negativnih oblik vedenja v nočnem času ni primerljivo s pojavljanjem v dnevnem času, je pa še
vedno izraţeno v večjem številu, kot je pojavnost v zdravi populaciji.
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Glede ugotavljanja spalnih navad uporabnikov v ZUDV Dornava, je bila izvedena anketa
odprtega tipa (324 oseb), na katero so odgovarjale medicinske sestre na določeni delovni enoti.

Kvaliteto spanja je brez merilnih naprav zelo teţko oceniti, ker je opisovanje zelo subjektivno. Na
podlagi subjektivnih podatkov je bila izvedena tudi ocena spanja uporabnikov v ZUDV Dornava.

Graf št. 1: Osebe z motnjami spanja
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Največ teţav v spanju se po mnenju medicinskih sester pojavlja na delovni enoti (DE) A5, kjer
prebivajo odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju in skupina oseb z avtizmom. Na tej DE se
tudi sicer pojavlja veliko oblik negativnega vedenja čez dan. Glede na povezavo, da spanje lahko
vpliva na zmanjševanje kognitivnih sposobnosti in posledično čez dan povzroča zvišano
pojavnost negativnih oblik vedenja, bi verjetno bilo treba obravnavati teţave, ki se pojavljajo v
spanju bolj ciljano. Podobno stanje se pojavlja tudi na DE A1 in A2.
Najmanj teţav se pojavlja na DE B1, B2 in B3, kjer ţivijo osebe s hudimi oblikami cerebralne
paralize. Intelektualne sposobnosti pri osebah s cerebralno paralizo so mnogokrat večje, kot so
njihove motorične spretnosti. Bujenje lahko pripisujemo tudi mišični napetosti in bolečinam
zaradi kontraktur.

Graf št. 2: Število oseb z medikamentozno terapijo za spanje
Največje število oseb z medikamentozno terapijo za spanje je na DE A2 in A5, kar je v povezavi
s pojavnostjo teţav v spanju. Na DE A1 je najmanj predpisane terapije za spanje, kar pomeni, da
spalne teţave pripisujejo njihovi osnovni motnji in jih vzamejo kot simptom osnovne bolezni.
Odraz take obravnave je posledica integrativnega pristopa v obravnavi posameznika.

Graf št. 3: Težave pred spanjem
Na DE od A1 do A5 imajo uporabniki bolj ali manj enake teţave pri tem, da zvečer zaspijo. Na
DE B1, B2 in B3 ţivijo osebe s cerebralno paralizo in velikokrat izraţajo ţeljo po počitku in
spanju ţe v poznem popoldnevu.
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Nočno prebujanje se povsod pojavlja sorazmerno glede na pojavnost teţav s spanjem, največ pa
na DE B3. Razlog za nočno prebujanje je najverjetneje v povezavi s prezgodnjim odhodom na
počitek in spanje. Problem je tudi nočni nadzor uporabnikov, ki se vrši glede na potrebe na DE.
Na DE B1, B2 in B3 zaradi preventive pred razjedami zaradi pritiska potekajo aktivnosti za
spreminjanje lege telesa, kar uporabnike zmeraj prebudi.
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Graf št. 4: Nočno prebujanje

Graf št. 5: Zbujanje prezgodaj
Največ oseb se prezgodaj zbudi na DE B3, najverjetneje zaradi prezgodnjega odhajanja v posteljo
in prezgodnjega začetka spanja.
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Graf št. 6: Spanje brez prekinitve
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Neprekinjeno spanje je največje v razponu od 4 do 8 ur.

Graf št. 7: Povezava med anketnimi vprašanji – Težave s spanjem
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Vplivi na spanje v povezavi z motnjami v razvoju
Na spanje vpliva več dejavnikov, ob prisotnosti duševne motnje je vpliv dejavnikov še povečan.
Vsak posamezni dejavnik lahko moti spanje, posebej teţavno pa je, če deluje več dejavnikov
skupaj in hkrati.

Hrup lahko povzroča več budnih faz, pospeši menjavo budnosti in spanca ter moti potek
posameznih stadijev spanja. Poveča lahko tudi število premikov telesa ponoči. Hrup skrajšuje
faze REM spanja.
Osebe, ki bivajo v zavodu, imajo velikokrat povečano senzibiliteto in dojemljivost za slišne
draţljaje. Zvoki, ki drugače ne povzročajo teţav, lahko osebi z duševno motnjo povzročijo celo
bolečinske draţljaje (zvok telefona, ponavljajoči se zvočni draţljaji, zapiranje vrat, ipd.).
Velikokrat osebe z duševno motnjo ne spijo same v sobi, kar je lahko moteče, če nekdo drug v
sobi ponoči ne spi.
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 HRUP



SVETLOBA

Svetloba vpliva na vse ljudi, ne pa na vse enako. Upočasnjuje izločanje hormona melatonina.
Hormon informira moţgane o času dneva in noči. Svetloba in tema povzročita, da redno poteka
24-urni ritem budnosti in spanja.
V nekaterih primerih je sprejemanje svetlobe moteno (slepe, slabovidne osebe), pri drugih je
lahko moten cirkadiani krog. Posamezne osebe s teţkimi oblikami cerebralne paralize ne
zaznavajo obrisov lastnega telesa.


TEMPERATURA

Na spanje vplivata tako temperatura ozračja kot tudi telesna temperatura spečega človeka. Mraz
nekoliko močneje vpliva na spremembo spanja kot toplota.
Pri osebah z duševnimi motnjami je velikokrat prisotna inkontinenca. Ponoči osebje uporabnikov
ne previja, razen izjemoma (driske). Zaradi nepomičnosti je veliko slabši krvni obtok, zaradi
občutka mokrote in slabše cirkulacije uporabnike lahko mrazi.
 POLOŢAJ SPANJA
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Vsak si izbere poloţaj spanja, ki mu najbolj ustreza. Poloţaj, ki ga speči ni vajen, skrajšuje skupni
čas spanja in podaljšuje faze budnosti. Teţave so pogostejše pri nepomičnih osebah in osebah s
kontrakturami. Nočno premikanje zaradi preventive pred razjedami zaradi pritiska, povzroča
nočno bujenje. Zaradi neprimerne lege se povečuje mišični tonus, ob tem pa tudi bolečine v
mišicah in kosteh.
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 PREHRANA
Lakota skrajša globoko spanje. Osebe z motnjami v razvoju lahko imajo motnje poţiranja, zaradi
tega morajo uţivati hrano primerne konsistence. Hrana je pasirana ali enteralna. Takšna hrana se
hitreje presnavlja in občutek lakote se lahko pojavi prej.
 POŢIVILA
Najpogostejša poţivila so kava, alkohol in nikotin in lahko vplivajo na spanje. Najpogostejša
razvada je pitje kave, kar včasih preide v pravo odvisnost. Otroci pogosto uţivajo gazirane pijače
(coca-cola).
 ZDRAVILA
Učinki uspaval in pomirjeval na spanje so znani. Sredstva za zniţanje krvnega tlaka, sredstva proti
srbenju in alergiji, sredstva proti epilepsiji lahko povzročajo zaspanost čez dan in motijo nočno

spanje. Vpliv na spanje imajo tudi kortikosteroidi, zdravila s kofeinom, betablokatorji, diuretiki,
antidepresivi …
Pri osebah z motnjami v razvoju so zdravila skoraj neizogibna, saj je veliko pridruţenih obolenj
(epilepsija, psihiatrične bolezni).
 TELESNA DEJAVNOST
Po telesni aktivnosti se včasih laţje zaspi. Gre za fizično obliko utrujenosti, ki je pri osebah z
motnjami v razvoju velikokrat odsotna zaradi slabših motoričnih sposobnosti. Osebe z motnjami
v razvoju niso telesno tako dejavne kot njihovi zdravi vrstniki.
 BOLEČINA
Občutek bolečine ima vpliv na spanje. Pri osebah z motnjami v razvoju se pojavljajo bolečine v
mišicah, bolečine v kosteh, bolečine v ţelodcu (veliko terapije), pekoče noge ... Dodatna teţava je,
če osebe ne zmorejo izraziti občutka bolečine.


STRAH

Moten spanec je velikokrat povezan z občutkom strahu. Strah povzroča povečano izločanje
hormonov stresa.
Strahovi so lahko zelo različni, pri osebah z motnjami v duševnem razvoju pa so lahko
nerazumljivi, saj jih velikokrat ne morejo verbalno izraziti.
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 DEPRESIJA
Ljudje z depresijo imajo moten spanec. Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju je lahko
prisotna dodatna psihiatrična bolezen, ki je zelo teţko prepoznavna in jo je teţko diferencirati, saj
se znaki duševne motnje in psihiatričnih obolenj velikokrat prepletajo (Maier K. F, 2006).

Edini pravilen, kakovosten in k cilju usmerjen pristop je individualni pristop, ki omogoča
celostno obravnavo posameznika. Preden se teţave pri spanju označijo kot motnja, se strokovni
delavci na habilitacijskem sestanku pogovorijo o vseh moţnostih, ki jih lahko izkoristijo, preden
osebo, napotijo na pregled k osebnemu zdravniku ali pedopsihiatru. Osebo, ki ima teţave z
nočnim zbujanjem, se opazuje in beleţi vse oblike vedenja ponoči. Beleţijo se ure, ko oseba zaspi,
se prebuja in vedenje, ki to budnost spremlja. Zabeleţi se tudi neprekinjen čas spanja. Včasih se z
razgovorom in izmenjavo strokovnih izkušenj ugotovi vzrok, na katerega se lahko veţe skupen
cilj vseh strokovnih delavcev pri posamezniku. Pristop k delu je vedno timski.
Oseba z motnjo v razvoju potrebuje drugačen pristop kot zdrav otrok. Izkušnje so pokazale, da
je za vse zelo pomembno strukturirano okolje, red v sosledju aktivnosti in enak pristop vseh, ki se
vključujejo v delo.
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Pristopi k zagotavljanju boljšega spanja pri uporabnikih v ZUDV Dornava

Zaključek
Slaba kvaliteta in količina spanja še dodatno poslabša kognitivne, vedenjske in fizične sposobnosti
oseb z motnjami v razvoju.
Izkušnje kaţejo, da obstaja povezava med pomanjkanjem spanja in naslednjimi stanji:
 agresijo,
 depresijo,
 hiperaktivnostjo,
 povečanjem vedenjskih teţav,
 razdraţljivostjo,
 kognitivnih zmoţnosti.
Zaradi pojavnosti negativnih oblik vedenja je potreben individualen in celosten pristop, ki
omogoča, da se prepoznajo vse potrebe posameznika. Ena od temeljnih fizioloških potreb je
spanje. Če ta potreba ni zagotovljena, pride do motenj v vsakodnevnih aktivnostih, ki dolgoročno
vodijo v to, da oseba začne izraţati občutke nelagodja, nemira in utrujenosti na način, kot je
sposobna. Ti načini izraţanja potreb so najpogosteje avtoagresija, motorični nemir, heteroagresija,
stereotipija.
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Zaposleni v zdravstveni negi morajo imeti strokovno znanje iz področja zdravstvene nege otroka,
poznati morajo rast in razvoj zdravega otroka in dobro spoznati otroka s posebnimi potrebami,
kajti le tako lahko zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego. Na podlagi ugotovljenih potreb se
lahko začne pravilen pristop k reševanju teţav.
Zdravstvena nega v zavodih za usposabljanje, delo in varstvo kot vse druge dejavnosti, odraţa
prevladujoče vrednote določenega časa. Skrb za posameznika je dinamičen proces, ki kaţe na
odnos medicinske sestre do uporabnika. Osnovni pripomoček pri delu z osebami z motnjo v
razvoju je medsebojni odnos, ki zajema spoštovanje do posameznika.
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Zdravo spanje in vpliv nočnega/izmenskega dela na počutje
Healthy sleep and influence of shift work on well being
doc. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med.
Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Univerzitetni klinični center, Zaloška 7, Ljubljana

Izvleček
Prevalenca deprivacije spanja v industrijskem svetu narašča. V razvitih drţavah naj bi med 15 in
30% delovne sile delalo izven običajnih delovnih ur. Deprivacija spanja ima pomembne učinke na
javno zdravstvo, vanost in kvaliteto ţivljenja. Najpogostejše posledice deprivacije spanja so
patološka dnevna zaspanost, utrujenost in teţave s koncentracijo. Nedavne epidemiološke študije
so pokazale, da imajo ljudje, ki delajo v nočnem/turnusnem delu in imajo motnje cirkadianega
ritma ter so ponoči izpostavljeni svetlobi večjo moţnost za razvoj različnih rakavih obolenja.
Zato so potrebne skupne smernice za delavce v turnusnem delu.
Ključne besede: spanje, turnusno delo, motnje cirkadianega ritma

Abstract
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The prevalence of sleep deprivation in the industrialised world appears to be on the rise. In
industrialised countries it is estimated that between 15 and 30% of the workforce operates
outside standard daytime hours. Sleep deprivation has significant consequences of public health,
safety and quality of life. Commonly reported problems during periods of sleep loss are excessive
daytime sleepiness, fatigue and difficulty in concentrating. Recent epidemiologic studies are
indicating that workers who experience sleep deprivation when working their night shifts,
circadian disruption and exposure to light at night are exposed to an increased risk of certain
cancers. Therefore there is a need of a common policy for shift workers.
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Uvod
Vedno več ljudi dela v nočnih izmenah (v Evropi 1 na 10, v Ameriki 1 na 4), in ena izmed glavnih
posledic izmenskega dela je motnja spanja, ki se največkrat kaţe kot huda prekomerna dnevna
zaspanost. Prekomerna dnevna zaspanost je ena od pomembnih vzrokov prometnih nesreč, saj je
njena neposredna posledica kar 22% vseh prometnih nesreč. Prometne nesreče zaradi zaspanosti
so hujše in se pogosteje končajo s smrtim izidom (11,4% smrtnost) v primerjavi z ostalimi vzroki
(5,6% smrtnost) prometnih nesreč (Garbarino S, 2008). V nekaterih drţavah so zato ţe rutinsko
uvedli polisomnografsko ocenjevanje prekomerne zaspanosti kot predhodne ocene sposobnosti
za poklicne voznike (Garbarino S, 2008; Philip P, Akerstedt T, 2006). Prekomerna dnevna
zaspanost se pogosto kaţe kot problem voţnje avtomobila na poti domov iz nočne izmene. V
študiji medicinskih sester, ki so delale v nočni izmeni, jih je od 895 vključenih, kar 596 navajalo
hudo zaspanost ob jutranji voţnji avtomobila (Scott LD, 2003). Turnusno delo povzroča motnjo

cirkadianega ritma, kar vodi v desinhronizacijo homeostatskega in cirkadianega procesa. Motnja
spanja turnusnih delavcev je podobna zakasnjeni fazi uspavanja in motnji spanja zaradi prehoda
preko časovnih pasov (“jet lag” (American Academy of Sleep Medicine, 2005)).

Zdravo spanje
Spanje je ena izmed fizioloških funkcij organizma, ki je nujno potrebna za normalno delovanje
osrednjega ţivčevja. Spanje je potrebno za normalno delovanje našega ţivčevja, ki preko različnih
povezav in mehanizmov uravnava delovanje celega telesa (telesno temperaturo, izločanje
hormonov, imunski sistem, telesno aktivnost, itd). Pomanjkanje spanja najprej vodi v motnje
razpoloţenja, poslabšanje višjih ţivčnih funkcij (koncentracije, spomina) in porušene ritme
izločanja hormonov (American Academy of Sleep Medicine, 2005).

Motnja spanja zaradi nočnega/izmenskega dela
Motnja spanja zaradi izmenskega dela prizadene predvsem delavce, ki so pogosto izpostavljeni
nočnim izmenam. Pogostejša je pri ljudeh, ki imajo delavnik med 22:00 in 6:00 uro. Najpogostejši
simptomi so: nespečnost in prekomerna dnevna zaspanost, teţave s koncentracijo, glavoboli in
pomanjkanje energije. Posledice pa se lahko kaţejo kot: povečano število prometnih nesreč,
povečano število nesreč na delovnem mestu, povečana odsotnost z dela, zvišana vzdraţljivost,
motnje razpoloţenja in zvečana pojavnost raka (karcinom dojke pri ţenskah) (American Academy
of Sleep Medicine, 2005; Stevens RG, 2005)).
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Bolniki z predhodnimi motnjami spanja in budnosti največkrat niso primerni za izmensko in
nočno delo. Mednje štejemo bolnike z hudimi oblikami nespečnosti, motnjami dihanja vezanimi
na spanje (sindrom apneje v spanju (OSA), hipersomnije centralnega vzroka (narkolepsija z
katapleksijo, idiopatska hipersomnija), motnjami spanja vezanimi na cirkadiane ritme,
parasomnije, motnje gibanja v spanju (sindrom nemirnih nog (SNN) in periodičnih gibov udov
med spanjem (PGUS) (American Academy of Sleep Medicine, 2005)), . . .
Obstruktivni zastoji dihanja v spanju (OSA) nastanejo zaradi začasnega zoţenja (hipopneja) ali
popolne zapore (apneja) zgornje dihalne poti med spanjem (10 sek) in prizadenejo 4% odrasle
populacije. Pogostost tega sindroma se v starosti podvoji. Nezdravljena OSA je povezana z
kardiovaskularnimi boleznimi, visokim krvnim pritiskom, diabetesom in predstavlja rizični
dejavnik za moţgansko kap in nenadno smrt (Stevens RG, 2005; Hung J et al., 1990).

Obravnava bolnikov za določanje primernosti za izmensko in nočno delo
Pred nastopom izmenskega ali nočnega dela je potrebno osebe povprašati o morebitnih
predhodnih motnjah spanja in budnosti (smrčanje, OSAS, SNN, PGUS, hipersomnije, itd). V
primeru suma na motnjo spanja si lahko pomagamo s subjektivnimi lestvicami in vprašalniki, kot
sta Epworthova lestvica zaspanosti (www.zaspan.si) in bolniku svetujemo vodenje dnevnika
budnosti in spanja (www.utrujen.si). Če so ob pozitivni anamnezi prisotni tudi simptomi in znaki
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Bolniki z ostalimi motnjami spanja in budnosti, ki niso primerni za nočno in izmensko
delo

motenj spanja je potrebna nadaljna diagnostika. V laboratoriju za motnje spanja in budnosti se
lahko opravijo objektivna testiranja cirkadianega vzorca spanja in budnosti s pomočjo aktimetrije
(American Academy of sleep, 2007), nočne polisomnografije (PSG) in/ali testov prekomerne
dnevne zaspanosti (test srednje latence uspavanja, test srednje latence budnosti). V določenih
primerih prihaja v poštev tudi 24-h poligrafsko snemanje s pomočjo pohodnega polisomnografa
(Philip P et al., 2008).

Zaključek
Izmensko in nočno delo pogosto povzroča motnje spanja katerih posledica je največkrat huda
prekomerna dnevna zaspanost, ki lahko vodi v nevarne posledice (nesreče v prometu, na
delovnem mestu, itd). Različne motnje spanja lahko ţe same po sebi povzročajo prekomerno
dnevno zaspanost, zato je pomembno njihovo predhodno prepoznavanje, saj takšne osebe niso
primerne za izmensko in nočno delo. Potrebno je oblikovanje skupnih evropskih smernic za
obravnavo sposobnosti za delo in voţnjo takšnih pacientov (Rodenstein D, 2008).
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Kako starši uspavajo otroka
How parents lull their children to sleep
Aco Mladenović, dr. med., Karlina Šibanc-Strahovnik, dipl. m. s., Darja Čater, viš. m. s.,
Andreja Lah, zdr. teh., Ksenija Kavčič, zdr., teh., Blanka Pantner, zdr. teh.
Dispanzer za otroke in mladostnike d.o.o., Prešernova 6, Ţalec

Izvleček
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Izhodišča. V dispanzerjih za otroke se pogosto srečujemo s problemi spanja pri otrocih vseh
starosti. Namen predstavljene raziskave je ugotoviti razseţnost tega problema in ugotoviti, kako si
starši pomagajo ter kakšno pomoč pričakujejo od zdravstvenih ustanov.
Metode. V raziskavo je bilo vključenih 57 predšolskih otrok, katerih starši so v anonimnem
anketnem vprašalniku odgovarjali na vprašanja o potrebi njihovih otrok po uspavanju, načinu
uspavanja in času, potrebnem za uspavanje, o podobnih problemih pri ostalih otrocih v druţini, o
tem, kje so sami našli pomoč pri tovrstnih teţavah in kaj pričakujejo od zdravstvene sluţbe.
Starše smo vprašali tudi o njihovi izobrazbi.
Rezultati. Potrebo po uspavanju je imelo 64,91 % otrok. Najbolj pogosto starši uspavajo otroke
z boţanjem, nošenjem v naročju, petjem in uspavankami. Za uspavanje porabijo največkrat 11–20
minut. Otroci so potrebovali uspavanje od 7 do 30 mesecev. V 77,14 % so potrebovali uspavanje
tudi drugi otroci v isti druţini. Med starši jih je 61,53 % odgovorilo, da v okviru zdravstvene
sluţbe ni zadosti informacij. Največ podatkov so dobili iz literature in zloţenk, največ pričakujejo
od predavanj, seminarjev in zloţenk.
Razprava. Število otrok, ki potrebuje uspavanje, je v naši raziskavi večje kot v podobnih
raziskavah drugod, vendar je število anketiranih premajhno za resnejšo primerjavo. Tudi druge
raziskave kaţejo, da starši potrebujejo več pomoči od zdravstvene sluţbe.
Zaključek. Raziskava je pokazala, da otroci v predšolskem obdobju potrebujejo pomoč pri
uspavanju, ter da starši potrebujejo strokovno pomoč zdravstvene sluţbe pri reševanju teh
problemov.
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Ključne besede: anketa, starši, spanje, uspavanje, otroci, zdravstvena sluţba

Abstract
Introduction. In children’s wards/clinics we are often faced with sleeping problems of children
of all ages. The purpose of our research is to try to determine the scale of that problem and to
determine how parents could help themselves and what kind of help they expect from medical
institutions.
Methods. 57 pre-school children were included in the research; in an anonymous questionnarie
their parents were asked some questions about their children´s need for lulling to sleep, the
method of lulling to sleep and the time required for doing this, about having similar problems
with other children in the family. There were also questions about where they had found help
with those kinds of troubles and what they expected from the medical service. We also asked the
parents about their education.

Results. 65% of children have the need for lulling to sleep. The most common methods for
parents to lull their children to sleep are caressing, carrying them in their lap and singing lullabies.
They usually spend 11-20 minutes lulling them to sleep. The children needed lulling to sleep from
7 to 30 months of age. 77.14% of other children in the same family needed lulling to sleep.
When asked, 61.53% of the parents said there was not enough information available from the
medical service. Instead, they got most information from literature and leaflets, and they expected
a lot from seminars and leaflets.
Key words: survey, parents, sleeping, lulling to sleep, children, medical service

Uvod

Metode
V raziskavi smo se ţeleli seznaniti s problemi spanja pri naših pacientih v predšolskem obdobju in
ugotoviti, kakšne ukrepe uporabljajo starši, da premagajo tovrstne teţave. Če ne gre za patološko
dogajanje in ni potrebe po zdravniški pomoči, starši sami iščejo načine, da premagajo probleme s
spanjem pri svojih otrocih. Podatke smo pridobili iz anketnih listov, ki so jih starši anonimno
izpolnili v okviru sistematskih pregledov v naši posvetovalnici med septembrom in decembrom
leta 2010. Ankete smo razdelili naključno, sodelovanje staršev je bilo prostovoljno. Vprašali smo
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Fiziološke potrebe po spanju se pri zdravih otrocih razlikujejo od odraslih, le-te so namreč
različne in se s starostjo spreminjajo. Razvoj uravnavanja in urejanja spanja je odvisen od
dozorevanja nevralnih in cirkadianih mehanizmov, podobno drugim nevrorazvojnim procesom
(razvoj govora, nadzor sfinkterjev, statične funkcije). Urejanje spanja je sposobnost
neprekinjenega spanja ponoči in glede na starost nekaj krajših obdobij spanja podnevi.
Uravnavanje spanja je sposobnost otroka, da zaspi brez starševske pomoči po obdobju budnosti
podnevi ali po krajšem zbujanju ponoči. Otroci so sposobni urejanja spanja med 6. tednom in 3.
mesecem starosti, uravnavanja spanja pa od 12. tedna naprej (Owens, 2006). Na vzorec spanja
zdravih otrok vplivajo biološki, okoljski in kulturni dejavniki ter navade. Dejavniki okolja lahko
zelo vplivajo na zdravo spanje, zlasti neprimerni in hrupni prostori za spanje ter bivanje, spanje v
isti postelji s starši, spanje v prisotnosti drugih druţinskih članov, zloraba drog in nasilje v druţini,
revščina in podobno. Na zdravo spanje vpliva tudi temperament otroka. Nemirni otroci
potrebujejo posebno tehniko pomirjanja in nege, da bi zaspali.
Slabo spanje ima za posledico zaspanost in motnje zbranosti podnevi, vedenjske motnje, motnje
učenja, spomina. Posledice so lahko hiperaktivnost, agresivnost, zmanjšana kognitivna in besedna
aktivnost, slabše abstraktno razmišljanje, motnje motorične spretnosti. Posledice se lahko kaţejo
na srčno-ţilnem in imunskem sistemu ter različnih presnovnih funkcijah. Motnje spanja so lahko
vzrok pogostejšim poškodbam in imajo lahko pomemben sekundarni učinek na starše in
delovanje druţine (na primer: mentalna depresija in motnje spanja pri starših) (Neubauer, 2005)
Po nekaterih raziskavah ima teţave s spanjem 25–40 % predšolskih otrok, 20–50 % otrok
starejših od 6 mesecev pa nadaljuje z zbujanjem ponoči (Owens, 2010). Večina študij se zanaša na
poročanje staršev in njihovo subjektivno oceno (Symon et al., 2005; Adachi et al., 2009). Manj je
študij, ki bi bolj objektivno ocenjevale teţave s spanjem pri otrocih z merjenjem kakovosti in
dolţine spanja z bolj natančnimi metodami (polisomnografija).

po spolu, starosti, dojenju in vplivu dojenja, načinu pomoči pri uspavanju otroka, času,
potrebnem za uspavanje, po izobrazbi staršev, o načinu pridobivanja znanja o teh problemih in
morebitnih predlogih staršev.

Rezultati
Izpolnjenih je bilo skupaj 57 anket. Dečkov je bilo 25 oz. 34,85 % in deklic 32 oz. 56,14 %.
0 do 1 leto
2 do 3 leta
4 do 5 let

25
29
3

44 %
51 %
5%

Tabela št. 1: Razporeditev po starosti

60

Da njihovi otroci še potrebujejo uspavanje, je odgovorilo 37 staršev oz. 64,91% anketiranih, da
uspavanja ne potrebujejo, pa je odgovorilo 20 staršev oz. 35,08 %. Matere s srednješolsko
izobrazbo so v 58,33 % (14) odgovorile, da njihovi otroci potrebujejo uspavanje, medtem ko jih
je 41,66 % (10) odgovorilo, da njihovi otroci uspavanja ne potrebujejo. Matere z višjo,
visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo so v 66,66 % (22) odgovorile, da otroci uspavanje
potrebujejo, in v 33,33 % (11), da uspavanja ne potrebujejo. Med deklicami jih je 59,37 % (19)
potrebovalo uspavanje, 40,62 % (13) pa ne. Med fantki jih je 68 % (17) potrebovalo uspavanje, 32
% (8) pa ne.
Odgovori na ostala vprašanja so navedeni v naslednjih tabelah.
5 do 10 minut
11 do 20 minut
21 do 30 minut
31 do 60 minut

3
20
11
3
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Tabela št. 2: Čas, ki so ga otroci potrebovali za uspavanje
Do 7 mesecev

2

Do 24 mesecev

6

Do 30 mesecev

1

Tabela št. 3: Čas v mesecih, ki so ga otroci potrebovali za uspavanje (pri tistih, ki več ne potrebujejo uspavanja)
Dojenje
Skupaj leţita v postelji
Zibanje in nošenje v naročju
Boţanje, »cartanje«, trepljanje po »ritki«
Petje in uspavanke
Čaj
Tabela št. 4: Kako uspavajo otroka

5
7
7
15
16
1

0
1
2 do 5 otrok

22
26
9

38,59 %
45,61 %
15,78 %

Tabela št. 5: Število bratcev in sestric v družini prvorojenega otroka
Med bratci in sestricami prvorojenega otroka je tistih, ki so potrebovali pomoč pri uspavanju 27
(77,14 %), 8 (22,85 %) pa je ni potrebovalo.

Osnovnošolska izobrazba
Srednješolska izobrazba
Višješolska izobrazba
Visokošolska izobrazba
Univerzitetna izobrazba
Magisterij ali doktorat

mati
1
23
3
10
18
2

oče
4
33
3
9
6
2

Tabela št. 6: Izobrazba staršev
Na vprašanje, ali je zadosti izobraţevanja za to področje v okviru zdravstvene sluţbe, je 20
staršev (38,46 %) odgovorilo z da in 32 (61,53 %) z ne.
Materinska šola
Patronaţa
Zdravstvena ustanova
Literatura in zloţenke
Internet

61

6
1
1
11
6 ( od tega forumi 1)

Strokovna predavanja in seminarji
Informacije v posvetovalnici
Šola za starše
Zloţenke, brošure in knjige
Internet
Patronaţa
Vrtec

9
5
6
8
2
1
1

Tabela št. 8: Predlogi staršev za pridobitev ustreznih informacij

Razprava
Število anketirancev je premajhno za kakšno bolj poglobljeno statistično analizo, vendar
odgovori, ki smo jih pridobili, kaţejo določeno usmeritev, ki je pomembna za delo zdravnika in
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Tabela št. 7: Viri informacij, ki so jih starši uporabili
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medicinske sestre v ambulantah za otroke. Raziskava je zajela predšolske otroke, predvsem v
starosti do 3 let (94,21%). Večina staršev (64,91%) je odgovorila, da njihov otrok potrebuje ali je
potreboval uspavanje. Ta odstotek je nekoliko večji od podatkov, pridobljenih v drugih podobnih
raziskavah, po katerih naj bi ta za predšolske otroke znašal 25–46 %, vendar pa so te opravljene
na večjemu številu anketirancev. V avstralski študiji (Symon et al., 2005) je bilo 268 anketiranih
druţin novorojenčkov med oktobrom 1996 in marcem 1997, v japonski študiji (Adachi et al.,
2009) pa 196 anketirancev, in so tako bolj reprezentativne.
V naši raziskavi smo ţeleli pridobiti informacije o izobrazbi staršev, saj ta delno odraţa njihov
socialni poloţaj in povezavo s potrebo po uspavanju otroka. Otroci mater z višjo, visokošolsko in
univerzitetno izobrazbo so v naši raziskavi potrebovali uspavanje večjem odstotku. Nakazana je
tudi razlika po spolu, fantki namreč potrebujejo uspavanje v večjem odstotku.
Večina anketiranih ocenjuje, da za uspavanje otroka potrebuje od 11 do 20 minut, in da so otroku
pomagali pri uspavanju do 24 mesecev. Tudi večina drugih otrok v druţini je potrebovala pomoč
pri uspavanju (77,14 %). Velika večina uporablja najmanj primerne prijeme za uspavanje, s
katerimi le vzdrţujejo obstoječe stanje in se tako potrebe otrok po uspavanju nadaljujejo v
naslednjih mesecih in celo letih ţivljenja.
Raziskava je pokazala, da starši dobijo premalo informacij od zdravstvene sluţbe (61,53 %), ter da
predvsem pričakujejo več predavanj, seminarjev, knjig in zloţenk, sami pa največ informacij
pridobijo iz knjig in zloţenk. Prav tako je podobna raziskava v Avstraliji (Symon et al., 2005)
pokazala potrebo staršev po strokovni pomoči, ter da je zato dovolj kratek nasvet dodatno
usposobljene medicinske sestre kmalu po rojstvu otroka, podkrepljen z nekaj pisnega materiala. V
japonski študiji (Adachi et al., 2009) so staršem posredovali zloţenko z osnovnimi informacijami
o otrokovih potrebah po spanju in nekaj osnovnih nasvetov za ukrepe ob bedenju ali zbujanju
otroka ter so statistično značilno dokazali izboljšanje starševskih navad ter zmanjšano zbujanje in
bedenje otrok. Obe raziskavi dokazujeta učinkovitost enostavnih metod izobraţevanja, kot je
zloţenka ali kratko predavanje skupini staršev kmalu po rojstvu otroka. Naša raziskava je
pokazala tudi, da so starši mnenja, da so zloţenke in predavanja najbolj primerni načini za
izobraţevanje na to temo. Zaradi razširjenosti in dostopnosti telefona in interneta za to celo ni
potrebna fizična prisotnost otroka in staršev, razen v redkih primerih (na primer: potreba po
merjenju telesne teţe za izključitev motenj prehranjevanja ali nekaterih drugih vzrokov za
otrokovo prebujanje).

Zaključki
Večina predšolskih otrok v naši raziskavi je potrebovala pomoč staršev pri uspavanju. Starši
večinoma uporabljajo tradicionalne načine uspavanja, kot so zibanje, nošenje, boţanje, ki so
praviloma neprimerni in ne rešujejo problema, dodatno pomoč pa večinoma najdejo v literaturi in
odločno premalo pri zdravstveni sluţbi. Tako nas ta raziskava dodatno usmerja, da izboljšamo
svoje delo na tem področju z novimi ukrepi.
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Vpliv dojenja na spanje pri dojenčkih
Influence of breastfeeding on infant sleep
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Uvod. Dojenje ni le udoben način hranjenja, temveč otroka tudi pomirja in uspava. Dojeni otroci
osvojijo ustaljen vzorec nočnega spanja pozneje kot zalivani, saj je ţensko mleko hitreje
prebavljivo kot formula, dojenčki so hitreje lačni in se zato ponoči pogosteje prebujajo.
Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti ozaveščenost staršev o vplivu dojenja na otrokovo spanje in
interpretirati njihove odgovore.
Metode. Raziskava je bila opravljena v otroškem dispanzerju s pomočjo anonimnega anketnega
vprašalnika, ki je obsegal 15 vprašanj in ga je izpolnilo 56 staršev v času rednega preventivnega
pregleda otroka. Vprašanja so bila osredotočena na načine uspavanja otrok, predstave staršev o
vplivu dojenja na otrokovo spanje in osnovne demografske podatke. V članku so predstavljeni
samo tisti zbrani podatki, ki se nanašajo izključno na predstave staršev o vplivu dojenja na
otrokovo spanje.
Rezultati. Starši imajo različne poglede o vplivu dojenja na uspavanje in spanje otrok. Včasih
tudi nasprotujoče. Večina jih meni, da dojenje pozitivno vpliva na uspavanje in spanje otroka.
Razprava in zaključki. Dojenje je najboljši način prehranjevanja otrok. Starši mnogokrat
premalo poznajo pozitiven vpliv dojenja na otrokovo spanje in uspavanje, kar so pokazali tudi
izsledki raziskave. Čeprav se matere odločijo za dojenje, je njihovo poznavanje vpliva dojenja na
otrokovo spanje skromno. Poleg podpore potrebujejo starši tudi potrditev, da ogromno nudijo
svojemu otroku, če je dojen. Prav zato bi morali izobraţevalni programi o dojenju obsegati
informacije o vplivu dojenja na otrokovo spanje.

Visoka zdravstvena šola v Celju

Ključne besede: dojenje, vpliv, otrokovo spanje

Abstract
Introduction. Breastfeeding is comforting and calming as well as nourishing for a baby, and it
doesn't take long for a baby to make a connection between nursing and sleep. Breastfed babies
take longer than formula-fed babies to develop a pattern of sleeping through the night, because
breast milk is easier to digest than formula, thus babies get hungry quicker and wake more often
during the night.
The aim of this study was to research and interpret parents’s ideas about the influence of
breastfeeding on infant sleep.
Methods. The data were obtained by means of anonymous questionnaires consisting of 15
questions and filled in by 56 parents whose children regularly visit a child dispensary. The
questionnaire included items pertaining to lull to sleep-related parental interventions, parents’

belief about the influence of breastfeeding on infant sleep and demographic information. The
focus group were parents’s beliefs about the influence of breastfeeding on infant sleep.
Results. The results showed that parents have different, sometimes even contrary, beliefs about
the influence of breastfeeding on infant sleep. Nevertheless, participants shared common beliefs
about breastfeeding to be a beneficial way of lulling infant to sleep.
Discussion and conclusions. The importance of breastfeeding is well established for the infant.
Our findings confirm the fact that some parents still have limited knowledge about the effect of
breastfeeding on lulling infant to sleep and their sleep as well. Apart from the choice of
breastfeeding their infants, mothers still have major gaps in their knowledge of how breastfeeding
influences infant sleep. The results suggest the need to support and convince parents of the
importance of breastfeeding. This is one of the reasons why breastfeeding education should
provide parents with knowledge concerning the influence of breastfeeding on infant sleep.
Key words: breastfeeding, influence, infant sleep

Uvod
Dojenje ima za zdravje in razvoj dojenčka neprecenljivo vrednost. Materino mleko vsebuje vse,
kar potrebuje otrok v prvi šestih mesecih za svojo rast in razvoj. Je najboljša popotnica v
ţivljenje. Otroku zagotovi pomembne prehranske in imunske dejavnike, daje pa mu tudi občutek
bliţine in dobrega počutja (Felc in Skale, 2007).
Otrok ima ţe ob rojstvu razvite reflekse (iskalni, sesalni, poţiralni), ki mu omogočajo hranjenje, in
potreba po hrani se pojavi takoj po rojstvu. Relativno majhna prostornina ţelodca določa
količino popitega mleka pri enem obroku (Hoyer, 1994). Brez hrane teţko zdrţi daljši čas, torej
obstaja potreba po hranjenju tudi ponoči. Materino mleko je tudi lahko in hitro prebavljivo.
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Teţave s spanjem so zelo običajne pri vseh dojenčkih, tako pri komaj rojenih kot pri tistih malo
starejših (Bregant in Štucin Gantar, 2005). Spanje je za dojenčke in otroke zelo pomembno, saj za
ţivljenjske funkcije, gibanje, razmišljanje, razvijanje potrebujejo veliko več spanca kot odrasli
ljudje.

Raziskava in metode
V raziskavo so bili vključeni otroci, stari od 0 do 5 let, ki obiskujejo Dispanzer za otroke in
mladostnike Ţalec, ter njihovi starši.
Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom. Vprašalnik so starši dobili in izpolnili ob obisku
dispanzerja, v času rednega preventivnega pregleda otroka. Vprašalniki so bili razdeljeni in
izpolnjeni v času od oktobra do decembra 2010.
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Otrok običajno spi glede na svoje fiziološke potrebe. V začetku ţivljenja lahko prespi tudi do 20
ur dnevno. Spanje in budnost se pri novorojencu menjavata brez reda ponoči in podnevi.
Občutek za dan in noč ni prirojen, ampak si ga mora vsak otrok pridobiti (Hoyer, 1994).

Anketni list je vseboval 15 vprašanj, 6 jih je bilo zaprtega tipa, kjer so se anketiranci odločili za en
moţen odgovor. Na 9 vprašanj pa so anketiranci sami napisali odgovor.
Anketni list je bil sestavljen za pripravo dveh člankov: Vpliv dojenja na spanje pri dojenčkih in
Kako starši uspavajo otroka.
V članku so predstavljeni in obdelani podatki le na vprašanja iz ankete, ki so ključna za članek
Vpliv dojenja na spanje pri dojenčkih.
Statistično obdelavo in analizo podatkov smo izdelali ročno in v programu Microsoft Excel.

Rezultati ankete
Rezultati so predstavljeni po vrstnem redu vprašanj v anketi. Predstavljen je del ankete, kjer se
vprašanja nanašajo na vpliv dojenja na spanje pri dojenčkih.
K 1 Spol otroka

66
Moški
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Ženski

Graf št. 1: Spol otrok
V anketo je bilo vključenih 24 dečkov in 32 deklic.

K 2 Starost otroka

0-1
2-3
4-5

Graf št. 2: Starost otrok
Med otroki, vključenimi v anketo, jih je bilo 30 starih od 0–1 leto, 23 starih od 2–3 leta in 3 stari
od 4–5 let.
K 3 Koliko mesecev je bil otrok dojen
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30
25
20
15

Niz1

10
5
0
0-1

2-3

4-5

Starost otrok

Graf št 3: Trajanje dojenja pri otrocih, vključenih v anketo
Med otroki, vključenimi v anketo, so bili stari od 0–1 leto v povprečju dojeni 7,22 mesecev, stari
od 2–3 leta 7,08 mesecev in stari od 4–5 let kar 24,33 mesecev.
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Trajanje dojenja (meseci)

Trajanje dojenja

K 5 Način uspavanja otroka pred nočnim spanjem
Starši otrok, vključenih v anketo, so opisovali različne načine uspavanja otrok pred nočnim
spanjem. Da je način uspavanja dojenje, so napisali starši za samo 8 otrok, in sicer za 6 v starosti
med 0 in 1 letom, 1 v starosti med 2 in 3 leti ter 1 v starosti med 4 in 5 let.
K 6 Ali menite, da ima vlogo pri uspavanju in dolžini spanja pri vašem otroku dejstvo, da
ga še dojite?

Starost 0-1

Da
Ne
Brez odgovora
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Graf št. 4: Vloga dojenja pri uspavanju otrok v starosti od 0–1 leto
Osem staršev meni, da dojenje vpliva na uspavanje in dolţino spanja, 20 da ne, dvakrat se niso
opredelili.
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Starost 2-3

Da
Ne
Brez odgovora

Graf št. 5: Vloga dojenja pri uspavanju otrok v starosti od 2–3 let

Da dojenje ne vpliva na uspavanje in dolţino spanja, meni 16 staršev, 7 jih ni odgovorilo, nihče
ne meni, da dojenje vpliva na uspavanje in dolţino spanja.

Starost 4-5

Da
Ne
Brez odgovora

Graf št. 6: Vloga dojenja pri uspavanju otrok v starosti od 4–5 let
Eni starši menijo, da dojenje vpliva na uspavanje in dolţino spanja, eni da ne, eni niso odgovorili.

Podani odgovori:
- dojenje mu daje tolaţbo,
- bolj nemirno spanje po 6. mesecu, ko mu je dojenje pomenilo »crkljanje«,
- ko čisto sprazni dojko, spi 6 ur, ko ga pa kaj zmoti, se zbuja na 2 uri,
- če se otrok pred spanjem dovolj podoji, ima daljši spanec, tudi celo noč,
- ker zagovarjam dojenje in dojim, menim, da pozitivno,
- če se pred spanjem doji, prej zaspi,
- dojenje otroka umiri, nahrani in uspava,
- na dojki se hoče »crkljati«,
- se prej umiri, ima večji občutek varnosti.
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K 7 Če ste odgovorili pozitivno, napišite prosim, kako po vašem mnenju vpliva dojenje na
spanje pri otroku!

K 8 Kakšen vpliv ima dojenje na uspavanje in spanje? Prosim ovrednotite na lestvici.
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Vpliv dojenja na uspavanje

Graf št. 7: Vpliv dojenja na uspavanje in spanje
Večina staršev otrok, starih od 0–1 leto meni, da ima dojenje pozitiven vpliv na uspavanje in
spanje.

Starost 2-3
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Vpliv dojenja na uspavanje

Graf št. 8: Vpliv dojenja na uspavanje in spanje
Večina staršev otrok, starih od 2–3 leta meni, da ima dojenje nevtralen vpliv na uspavanje in
spanje.
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Graf št. 9: Vpliv dojenja na uspavanje in spanje
Večina staršev otrok, starih od 4–5 let meni, da ima dojenje negativen vpliv na uspavanje in
spanje.

Razprava
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Novorojenček takoj po porodu, dojenček in tudi mali otrok se v materinem naročju počutijo
varne, čutijo materino toploto. Materino naročje nudi hrano - otrok se podoji in v materinem
naročju lahko tudi zaspi. Sobivanje po porodu ali »rooming-in«, ki ga uveljavlja večina slovenskih
porodnišnic, pomaga materam pri spoznavanju vedenja in navad njihovega novorojenega otroka.
Mati tako ţe ob odhodu iz porodnišnice pozna vedenje in navade svojega otroka in na ta način so
prvi dnevi doma morda nekoliko laţji. Teţave s spanjem so pri dojenčkih pogoste, tako pri komaj
rojenih kot pri malo starejših. Prve dni in tedne po rojstvu se med spanjem pogosto zbujajo.
Vzrok je lahko lakota zaradi majhne prostornine otrokovega ţelodčka in hitre prebavljivosti
materinega mleka.
Starši so pogosto zaskrbljeni zaradi nočnega zbujanja otrok. Morda bi jih bilo potrebno v času
obiskovanja Šole za bodoče starše bolj poučiti o pomenu nočnega dojenja.
Iz rezultatov ankete je razvidno, da se starši zavedajo pomirjajočega in uspavalnega vpliva dojenja
na otroka, saj jih večina meni, da ima dojenje dober vpliv na uspavanje in spanje. Vendar so tako
odgovarjali starši otrok, starih od 0–1 leto, pri katerih se še pričakuje, da se zbujajo zaradi
nočnega dojenja. Starši otrok, starejših od enega leta, ţe niso bili več takega mnenja in nekateri so
celo poudarili, da se otrok zbuja zaradi dojenja in zato dojenje moti nočno spanje.
Morda se v naših porodnišnicah premalo spodbuja metoda »bedding-in«, kar pomeni bivanje
matere in otroka skupaj v postelji in nato skupno spanje doma.
Skupno spanje staršev in otroka zagotavlja fizično varnost in povečuje dolţino dojenja. Ameriška
akademija za pediatrijo priporoča, da matere in otroci spijo blizu skupaj zaradi laţjega dojenja
(AAP, 2005). Delitev postelje ima lahko prednosti za zdravje otrok, vendar morajo starši poznati
načela varnega skupnega spanja. Doječe matere, ki spijo skupaj z otrokom, so zelo občutljive in
odgovorne do svojih otrok (Walker, 2008; Lang, 2009; Mohrbacher in Stock, 2000).

Varno okolje za spanje vključuje:
- polaganje otroka v posteljo v poloţaj na hrbtu,
- uporaba čvrste, ravne površine (ne vodna postelja, mehke blazine),
- tanka odeja za pokrivanje otroka,
- otrokova glava ne sme biti pokrita,
- zraven otroka ne sme biti plišastih igrač, odejic…,
- otroka ne polagati na blazino,
- med posteljnim vloţkom ter vzglavjem ali steno ne sme biti vmesnih prostorov, v katere
bi se lahko otrok ujel in zadušil (Walker, 2008).
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V kulturah, kjer mlečne formule niso tako široko sprejete kot v industrijsko razvitem svetu, starši
v nočnem zbujanju otrok zaradi dojenja običajno ne vidijo teţav (Mohrbacher in Stock, 2000). Pri
nas je na ţalost še vedno mnogokrat hranjenje z mlečno formulo enakovredno dojenju ali celo
morda včasih boljše. To se da razbrati tudi iz odgovorov v anketi, kjer eni od staršev navajajo:
»Na dojki poje manj hrane in se ne nasiti dovolj. Poleg tega mislim, da se na dojki hoče samo »crkljati«!« Še na
enem anketnem listu pa se odgovor glasi: »Po moji izkušnji spi otrok bolje po prilagojenem mleku«.
Pravzaprav sta oba odgovora razumljiva za tiste, ki vedo, da je materino mleko v primerjavi z
mlečno formulo mnogo laţje prebavljivo, in da ne more nasititi otroka za tako dolgo kot formula.
Glede na odgovore v anketi lahko sklepamo, da so starši pred rojstvom otroka še vedno premalo
osveščeni in poučeni o prednostih in pomenu dojenja, o prednostih in pomenu skupnega spanja
in na splošno o dolţini spanja pri novorojenemu otroku. Naša kultura je na ţalost taka, da mlade
starše vsi kar naprej sprašujejo, »kako priden je njihov otrok«. To pa ponavadi pomeni, kako dolgo
otrok spi. In če ne prespi nepretrgoma vsaj pol noči, se drugim starši smilijo, ker nimajo »pridnega
otroka«.
Kar pa je anketa pokazala in je v bistvu zelo razveseljivo in pozitivno je to, da so bili otroci, zajeti
v anketo, dojeni v povprečju vsaj 7 mesecev ali več. Pa tudi to, da jih je večina navajala, da ima
dojenje pozitiven vpliv na uspavanje in spanje, čeprav so druge odgovore potem drugače
oblikovali. Morda bi bilo potrebno razmisliti o tem, da imajo verjetno še vedno na voljo premalo
konkretne pomoči takrat, ko dejansko nastopijo teţave.
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Zaključek
Dojenje je naraven, najboljši in enostaven način prehranjevanja novorojenčkov, dojenčkov in
malih otrok. Da je naraven in najboljši je res, kar se vedno znova potrjuje. Enostaven pa vedno
ni, sploh takrat ne, kadar v zvezi z dojenjem govorimo o uspavanju in spanju otroka.
Starši potrebujejo ogromno podpore in potrditve, da delajo dobro in prav za svojega otroka.
Mnogokrat te potrditve v svojem okolju ne dobijo. Zdravstveni delavci smo tisti, ki nam ljudje
zaupajo in se obračajo k nam po nasvete, torej poskrbimo zato, da jim bomo znali pomagati. Tudi
takrat, ko bodo dvomili o vplivu dojenja na spanje njihovega otroka.
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Program znanstvenega sestanka Pomen spanja za otrokov razvoj
Celje, 9. 3. 2011
13.30-14.00

Prijava udeleţencev

14.00-15.00

Prof. Helen L. Ball, BSc, MA, PhD:
Parent- infant sleep culture (Kultura spanja v druţinskem krogu)

15.00-15.10

Razprava

15.10-15.30
Odmor za prigrizek in kavo
Moderatorja: Barbara Gnidovec Stražišar, Majda Oštir
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45

As. dr. Barbara Gnidovec Straţišar, dr. med.:
Pomen spanja za otrokov razvoj
Albina Gubanc, dipl. m. s., Martina Lekan, dipl. m. s.:
Spanje pri novorojenčku
Majda Oštir, dipl. m. s.:
Spanje kot življenjska aktivnost v procesu zdravstvene nege
Razprava

16.45-17.00
Odmor za kavo
Moderatorja: David Neubauer, Ivanka Limonšek
17.00-17.30
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17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15

Prof. dr. David Neubauer, dr. med.:
Nenadna nepričakovana smrt dojenčka – kje smo sedaj? (Pogostnost, odkrivanje
in preprečevanje navidezno življenje ogrožajočih dogodkov)
Tanja Oštir, dipl. m. s., Andrej Mlakar, dr. med.:
Motnje spanja pri otroku in obravnava
Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.:
Spanje in otroci s posebnimi potrebami
Razprava

18.15-18.30
Odmor
Moderatorja: Leja Dolenc Grošelj, Cvetka Skale
18.30-19.00

Doc. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med.:
Zdravo spanje in vpliv nočnega/izmenskega dela na počutje
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Karlina Šibanc Strahovnik, dipl. m. s., Darja Čater, viš. m. s., Aca Mladenović, dr. med.,
19.00-19.10

19.10-19.20
19.20-19.30



Andreja Lah, zdr. teh., Ksenija Kavčič, zdr. teh., Blanka Pantner, zdr. teh.:
Kako starši uspavajo otroka
Cvetka Skale, dipl. m. s., IBCLC, doc. dr. Zlata Felc, dr. med., IBCLC:
Vpliv dojenja na spanje pri dojenčkih
Zaključna razprava in zaključek srečanja

Predstavljajo prispevek
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