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Abstrakt 
 
Väčšina rozhovorov medzi zdravotníckym personálom a rodičmi o príčine ochorenia dieťaťa 
sa odohráva v prvých týždňoch po jeho diagnostikovaní. Spracovanie týchto informácií 
vplýva na vytváranie sebaponímania dieťaťa a úspešnosť dodržiavania liečebného režimu. 
Cieľom výskumu bolo zistiť, ako postupujú rodičia detí s dedičnou metabolickou chorobou- 
fenylketonúriou pri informovaní svojich detí o príčinách ochorenia a jeho dedičnosti a kedy sa 
v poradenstve venovať tomuto procesu. Údaje boli získané interview s 8 rodičmi. Výsledkom 
je potvrdenie predpokladu, že proces informovania detí o dedičných príčinách ich ochorenia 
je dlhodobý proces a začína pred samotným rozhovorom/rozhovormi s dieťaťom. V 
komplexnej lekárskej starostlivosti o detského pacienta  v súčasnosti chýba priestor pre 
poradenského psychológa zabezpečujúceho kontinuálne poradenstvo pre rodinu ako celok, s 
vypracovanými postupmi starostlivosti o detského pacienta s fenylketonúriou. Poradenstvo 
rodičom v tejto oblasti by malo začať v čase odhadovania pripravenosti dieťaťa a hľadania 
správneho momentu, kedy otvoriť tému dedičnosti. Rodičia potrebujú pomoc pri formulácii 
vekovo adekvátnej informácie, ktorej základom je vlastné pochopenie a spracovanie príčin. 
Profesionálna pomoc by uľahčila proces odovzdávania a emočného spracovania informácií, 
odporúčaná je preventívna psychologická starostlivosť v najzáťažovejších obdobiach. 
 
Kľúčové slová: poradenský psychológ, detský pacient, fenylketonúria 
 
Abstract 
The majority of interviews between medical personnel and the parents concerning the reason 
of the Child genetopathy is done in the first weeks after the diagnosing of disease. 
The processing of these informations influences creation of self-conception of the child and 
 fruitfulness of the curative regime adherence. The aim of this study was to find how the 
parents of the children with hereditary  metabolic disease called Phenylketonuria inform their 
children about the reasons and heredity of disease and when to devote an attention to the 
process in counseling. The data was obtained by interviewing the eight parents. The result 
confirm an assumption that the process of informing childrens about the hereditary reasons of 
their genetopathy is longitudinal and begins before the discourse with the child. In the 
complex medical treatment of child patient in the present a position of counseling 
psychologist providing continuous counseling including the elaborated procedures of the care 
about child patient with the Phenylketonuria for the family as the whole is missing. 
The counseling for the parents concerning this issue shoul begin in the time of assessment of 
 preparedness of the child and searching for the right moment for opening the heredity theme. 
The parents need help with the formulation of age-appropriate information the basis of which 
is their own understanding  and processing of reasons. Professional help should facilitate the 
process of consigning and emotional processing of informations, the preventive psychological 
care in most burden periods is recomended. 

 
Key words: counseling psychologists, child patient, Phenylketonuria 
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Individualita členov rodiny a kvalita ich vzťahov vytvára dynamický systém 
formovaný socio– kultúrnym spoločenstvom, ktorého je súčasťou. Ak do tohto zložitého 
systému vzájomných interakcií vstúpi fakt ochorenia dieťaťa, znamená to záťaž a ovplyvnenie 
rovnováhy rodiny, a to ako v zmysle celku, tak i vzhľadom k jej jednotlivým členom. Ako 
uvádza Matějček (2001)  to, ako sa rodina s prípadným ochorením dieťaťa vyrovná záleží na 
mnohých faktoroch, ktoré sú prítomné dlho pred jeho narodením. Každé dieťa prichádzajúce 
na svet má od začiatku celkom osobité, individuálne životné a vývinové podmienky. 
Odhliadnuc od obdobia vzniku, každé ochorenie môžeme považovať za záťažovú situáciu, a 
to nie len pre dieťa, ale i pre celú jeho rodinu.   

Prvotnou intervenciou zdravotníckych tímov v krízovom poradenstve rodičom je 
odovzdanie informácií o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré zahŕňajú vysvetľovanie príčin 
ochorenia a jeho perspektív, najčastejšie formou vytlačených materiálov, odkazmi na ďalšie 
zdroje informácií a individuálnymi rozhovormi. Podľa výskumov (Nuutila & Salantera, 2006) 
sa tieto rozhovory dohrávajú najmä v období diagnostikovania. Pokiaľ je to možné, mali by sa 
rodičia dozvedieť presnú diagnózu svojho dieťaťa čo najskôr a takým spôsobom, ktorý je čo 
najbližší ich etickému a kultúrnemu zázemiu (Sobotková, in: Špatenková a kol., 2004).  

Pri ochoreniach zistených genetickým testovaním je diagnóza stanovená krátko po 
narodení. K individuálnym rozhovorom  medzi rodičmi a zdravotníkmi tak dochádza 
prevažne v prvých týždňoch života dieťaťa. Hoci cieľom týchto rozhovorov by malo, okrem 
poskytnutia návodu na starostlivosť o dieťaťa,  byť aj vytvorenie vlastného a všetkými členmi 
rodiny zdieľaného významu ochorenia,  často sa ani ľahší z cieľov nepodarí naplniť. 
Timmermans (2005) zistil, že informácie zdravotníckeho tímu  rodičia mnohokrát spätne 
vnímajú ako nedostatočné a nepraktické pri budúcom rozhodovaní sa o alternatívach 
v starostlivosti o choré dieťa.  Výskumy tiež naznačujú, že i keď obdobie diagnostikovania je 
zdrojom najväčšieho objemu informácií, veľkú časť z nich rodičia postupne zabudnú (Gallo, 
2009). Potreba informácií je vekovo špecifická a môže vzniknúť aj po dlhšom časovom 
období od prvej konzultácie pri diagnostikovaní, kedy sú rady zdravotníkov čiastočne alebo 
úplne zabudnuté.  Nesprávne pochopenie prvotných informácií či ich pozmenenie v čase 
môže viesť k odovzdaniu skreslených informácií detskému pacientovi.  Spracovanie týchto 
informácií následne vplýva na vytváranie sebaponímania dieťaťa a na úspešnosť dodržiavania 
liečebného režimu (Matějček, 2001). 

Výskumy sa zhodujú, že proces odovzdávania informácií medzi zdravotníckym tímom 
a rodičmi dieťaťa je celoživotný (McConkie-Rosell & Spiridigliozzi, 2004, Gallo 2005). 
Menej sa štúdie venujú otázke, na základe čoho si rodičia vyberajú miesto a čas informovania 
detí a následne kedy a ako sa v poradenstve venovať tomuto procesu. Cieľom nášho výskumu 
bolo odpovedať na otázku, ako postupujú rodičia detí s dedičnou metabolickou chorobou- 
fenylketonúriou pri informovaní svojich detí o príčinách ochorenia a jeho dedičnosti a kedy je 
vhodné sa tejto otázke v poradenstve venovať. 

 
Metodika výskumu 
 
Výskumné otázky boli položené v rámci širšieho výskumu rodín detí 

s fenylketonúriou s cieľom bližšie popísať proces, v rámci ktorého sa deti postupne dozvedajú 
o príčinách a súvislostiach svojho ochorenia. Na základe štúdia výskumov a predchádzajúcich 
skúseností so skupinou rodičov a detí s fenylketonúriou sme predpokladali, že pôjde 
a dlhodobý a komplexný proces, keďže ochorenie je diagnostikované pri narodení a liečené 
striktnou celoživotnou diétou. Táto postupne vyžaduje od dieťaťa prebranie zodpovednosti za 
manažment svojho ochorenia. Fenylketonúria má vplyv na život celej rodiny (Eiser, 1985) 
a z dôvodu dedičnosti aj na život sekundárnej rodiny chorého dieťaťa. Ďalším elementom 
vstupujúcim do tohto procesu je fakt, že porušenie diéty sa neprejaví ihneď, napr. alergickou 
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reakciou, ale až po niekoľkých mesiacoch a to závažným neurologickým poškodením.  
Úspešnosť liečby je tak podmienená aj presnými a praktickými informáciami o ochorení pre 
rodiča a následne aj pre dieťa. 

Pre výskum boli použité dáta z pološtruktúrovaného interview s 8 rodičmi  vo veku 
25-55 r. (1 vdova, 1 rozvedená  a 4 vydaté matky, z rôznych krajov a sociálnych podmienok ; 
deti 5-18r., bez ďalších závažných chronických ochorení).  Účastníčky boli odporučené 
lekárskymi tímami troch slovenských centier na liečbu detských metabolických ochorení 
v rámci širšieho výskumu. Pre zistenie stratégií, ktoré využívajú rodičia pri informovaní 
svojich detí o príčinách ochorenia a jeho dedičnosti sme použili otázky týkajúce sa spôsobu, 
ako boli rodičia informovaní o ochorení dieťaťa; ako prebieha komunikácia s lekárskym 
tímom; ako vysvetľujú rodinným príslušníkom, známym, učiteľom, priateľom detí príčiny 
a liečbu fenylketonúrie; ako prebieha informovanie detí o o príčinách ochorenia. Rozhovory 
boli so súhlasom účastníčok nahrávané a analyzované metódou otvoreného kódovania. 

 
Výsledky  
 
Pri analýzach rozhovorov sa potvrdilo, že proces informovania detí o dedičných 

príčinách ich ochorenia je komplexný dlhodobý proces a začína pred samotným 
rozhovorom/rozhovormi s dieťaťom. Z 8 matiek vo výskume plne a otvorene o dedičnosti 
fenylketonúrie rozprávali 4 ženy, s deťmi vo veku 13-18 rokov. Z matiek mladších detí (5 r.) 
jedna o dedičnosti nerozprávala vôbec a 3 selektívne (7-11 r).  

Predprípravným procesom, ktorým rodič prechádza, je rozhodovanie sa, kedy je 
„správny“ čas na začatie vysvetľovacieho procesu. U väčšiny  matiek vo výskume prevládala 
neistota. Hlavnou obavou bolo, aby sa to dieťa nedozvedelo od iného človeka, ktorého 
vysvetlenie by nebolo dostatočne citlivé alebo by mu dieťa nesprávne porozumelo. Zároveň 
však načasovanie ovplyvňovalo, nakoľko matka považuje dieťa za dostatočne vyspelé tak, 
aby vysvetlenie pochopilo. Iba jedna matka sa spoliehala na zdravotnícky tím a čakala, kedy 
sa táto téma otvorí pri lekárskych prehliadkach. O formulácií a spôsobe vysvetlenia matky 
dlhodobo premýšľali, vyhľadávali informácie o príčinách, hľadali vlastnú formuláciu, nielen 
ako ale aj prečo. 
 
 
 
                                                           Vývojový aspekt                     
            
                            
Vlastné porozumenie 
a spracovanie  
   
      
       Dôraz na „normálne“, pozitívne Postupne pridávať informácie 
 
                  Ochrana pred necitlivými informáciami okolia 
 

 
 
 
 
 
 

     sebaponímanie 
dieťaťa                            

     „správny“ čas na 
vysvetlenie                                
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„Správny“ čas na vysvetlenie 
 

Matky všeobecne zdieľali otvorený postoj v informovaní svojho okolia o prejavoch 
a liečbe ochorenia. Menej otvorene so svojim okolím rozprávali o jeho dedičnosti- všetky 
informovali len svojich najbližších príbuzných. Rovnako opatrné boli pri sprostredkovaní 
informácie dieťaťu. Čakali na obdobie, kedy dieťa bude dodatočne vyspelé, aby „rozumelo“ ( 
„matky o tom (fenylketonúrii ) musia veľa rozprávať a aj s deťmi, ale dieťa mi musí 
rozumieť“- odpovedala na otázku, či komunikovať s deťmi o ich ochorení jedna z účastníčok- 
matka, ktorá vedie podpornú skupinu najskúsenejších matiek pre rodiny 
s novodiagnostikovanou fenylketonúriou). Túto schopnosť rozumieť spájali s otázkami 
dieťaťa a schopnosťou hlbšie skúmať odpoveď („mal by to vedieť, keď sa sám pýta a nedá sa 
už odbiť len tak, nechápal o čom hovorím a nezaujímalo ho to “ – matka 11 ročného chlapca). 
Cieľom nebolo len zvážiť vývinový aspekt, teda kognitívne porozumenie dedičnosti ale 
postupne pripraviť dieťa na to, aby pochopilo celý komplex svojho ochorenia. Matky sa 
zhodli na tom, že dedičnosť ochorenia má byť vysvetľovaná postupne, čiastočne aj ako 
ochrana pred tým, aby  to nepovedal dieťaťu niekto iný. („naznačovala som to...nechcela som, 
aby jej to povedal niekto v škole alebo na ulici“) 

Predpokladom odhodlania a zároveň schopnosti vysvetliť dieťaťu príčiny ochorenia je 
vlastné porozumenie príčinám a súvislostiam ochorenia a jeho spracovanie („boli sme 
zmätený s mužom, nevedeli sme o čo ide a keď nám povedali, že musí dodržovať diétu, lebo 
ostane postihnutý, začali sme sa báť. Strašné boli aj tie otázky, čo vás napadajú, že prečo 
práve toto dieťa je choré, keď už máte 4 zdravé, že čo sa stalo, čo sme urobili zle.“).   
 
Dôraz na „normálne“ , nový význam slova „normálne“  pre rodinu  
 

Pri vysvetľovaní príčin ochorenia sa všetky matky snažili informácie zjednodušiť, 
a vekovo adekvátne ich sformulovať. Používali príklady iných ochorení, ktoré deti poznali 
z televízie alebo ktoré sa vyskytovali v rodine. Snahu všetkých je čo najviac normalizovať 
život dieťaťa a pri vysvetľovaní zdôrazňovali pozitíva, niektoré používali prirovnania s 
„horšími“ chorobami ( „treba vysvetliť, čo je to, že dieťa sa vyvíja normálne, že sa zaradí do 
spoločenského života bez postihnutia, pri dodržiavaní diéty a pokynov lekárov“; „Chodila do 
škôlky ako normálne deti, sme sa stále snažili, aby nebola iná. Potom sme nevedeli, ako to 
bude so školou, báli sme sa, že ako zapadne, tak som si to naplánovala, aby som s ňou mohla 
ostávať doma, čakať ju a variť, že sa mi narodil malý mesiac potom, ako začala chodiť do 
školy.“ „Snažím sa stále, aby to jeho jedlo vyzeralo rovnako ako naše, aby nemal chuť na 
naše, aby mal pocit, že je normálny, teraz si už pripravuje šejky sám, snažím sa, aby bola 
samostatný, aby si vedel niečo uvariť, keď pôjde na internát, aby si pripravil desiatu ráno. 
tiež sa snaží, aby vyzerala ako normálnych detí.!)  
 
 
Poradenstvo  
 

Najväčšmi zo všetkých období života dieťaťa s fenylketonúriou pociťovali matky 
potrebu informácii v období diagnostikovania. Informačná opora bola očakávaná najmä od 
zdravotníckych tímov, okrem 3 prípadov ale bola vnímaná ako nedostatočná.  Matky aktívne 
vyhľadávali informácie prostredníctvom Internetu, kníh, známych. Informácie o ochorení 
dieťaťa potrebovali vidieť v perspektíve,  zdôraznenie normálneho vývoja pri dodržaní diéty 
pomáhalo spracovaniu faktu ochorenia. V prípadoch, kedy lekári/ky používali zložitú 
terminológiu, distres matiek sa zvýšil. Matky sa zaoberali najmä otázkou „prečo?“ a to od 
prvého momentu, keď sa o diagnóze dozvedeli. Pojem „dedičná“  v nich vyvolávalo otázku 
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o vine a príčine ochorenia „ ani neviete, že koho sa pýtať. najhoršie je, že ani neviete, čo je to 
za chorobu, ledva to viete vysloviť, viete len, že musíte držať diétu, ale čo je za tým, viacej 
vecí, to mi nepovedali.“  

Ako jeden z mimoriadne efektívnych zdrojov informácií bola identifikovaná  skupina 
rodičov detí s fenylketonúriou. Je vzácnou možnosťou porovnať skúsenosti a jeho výhodou je, 
že ponúka informácie aplikovateľné v každodennom živote, odpovedá na otázky, na ktoré sa 
matky nevedia lekárov/riek opýtať a prináša do diskusie aktuálne problémy. Je priestorom na 
výmenu informácií  a „know-how“, ktoré vedú k zjednodušeniu liečby, pr. spôsobu varenia, 
novým receptom, pomáhajú nájsť odpoveď na to, ako informovať deti o dedičnosti ochorenia. 
Napriek tomu, že každé dieťa je jedinečné a vyžaduje individuálny prístup, skúsenosťami 
preverené spôsoby matke pomáhajú najviac. „Aj deťom to veľmi pomáha, keď sa stretnú, keď 
sú spolu a jedia napríklad, donesú im na stôl dačo, čo moja nemá rada, čo som jej kúpila a 
musela som vyhodiť a čo odmietala jesť zo zásady, to je pre matku hrozné, keď jej dieťa 
nechce jesť, by ste urobili hocičo, len aby to zjedla....na a keď sú tam na tábore, tak tam malá 
ani nerozmýšľa a je všetko, čo aj ostatné deti..!“ 
 
Diskusia a záver 
 
Výsledky výskumu potvrdzujú, že informovanie detí o príčinách a okolnostiach ich ochorenia 
je dlhodobý a komplexný proces. Obzvlášť v prípadoch, kedy k diagnostikovaniu dochádza 
pri narodení a liečba pretrváva po celý život. Zdravotnícke tímy (zahŕňajúce psychológov) by 
mali svoju pozornosť, okrem najzáťažovejších období spracovania faktu narodenia chorého 
dieťaťa, zameriavať aj na priebežné monitorovanie a aktívne vstupovanie do procesu 
informovania dieťaťa. Prvotnou fázou procesu je rozhodovanie sa rodičov, kedy je „správny“ 
čas na začatie vysvetľovania. Cieľom je zvážiť vývojový aspekt a zároveň „dávkovať“ 
informácie tak, aby dieťa pochopilo celý komplex svojho ochorenia. Počas tejto úvodnej fázy 
rodičia vyhľadávajú a najviac potrebujú informácie, pretože vlastné porozumenie príčinám 
a súvislostiam ochorenia je predpokladom jeho spracovania a schopnosti správne vysvetliť 
dieťaťu príčiny ochorenia. V tomto bode je priestor na profesionálne poradenstvo najväčší.  
Informačná podpora zo strany zdravotníckych tímov bola vo výskume prevažne vnímaná ako 
nedostačujúca, chýbalo poradenstvo o spôsobe, ako s dieťaťom na túto tému rozprávať. 
Matky tak oceňovali neformálnu oporu a praktické rady ostatných rodičov detí 
s fenylketonúriou. Úlohou profesionálnej psychologickej pomoci, ktorá účastníčkam výskumu 
chýbala, je priebežne monitorovať proces informovania od prvotného zvažovania 
pripravenosti dieťaťa, cez formuláciu čiastkových informácií po reakcie dieťaťa na fakt 
dedičnosti a jeho rozhodovanie pri voľbe partnera.  

V komplexnej lekárskej starostlivosti o detského pacienta  chýba priestor pre 
poradenského psychológa, ktorého úlohou by malo byť zabezpečenie kontinuálneho 
poradenstva pre rodinu ako celok. Poradenskí psychológovia by do procesu liečby mali 
vstupovať hneď po zistení ochorenia a podporovať lekársky tím vypracovanými postupmi 
komplexnej starostlivosti o dieťa s fenylketonúriou, zahŕňajúcou preventívnu psychologickú 
starostlivosť v najzáťažovejších obdobiach.  

Nevýhodou štúdie je, že jej účastníkmi boli len matky, s deťmi rôzneho veku. Viacero 
účastníkov z jednej vekovej skupiny by umožnilo bližšie popísať špecifiká jednotlivých 
období s poskytnutím návodu pre štádiá procesu naviazané na orientačný vek dieťaťa. 
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