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ALI JE RES POTREBNA RAZVOJNA AMBULANTA?

Odgovarja mag. Katarina Kesič Dimic, na Ringaraja strokovnjaki

(objavljeno na www.ringaraja.net, februar 2012)

VPRAŠANJE:

Lepo pozdravljeni,

v ponedeljek sem bila z hčerko,ki je dopolnila 3leta na sistematskem pregledu,ampak ona

sploh ni hotela sodelovati niti ust ni odprla in reče pediatrinja,da jo bo poslala na

razvojno.Naslednji dan sem v vrtcu govorila z vzgojiteljico in mi je dejala,da je tam lepo

sodelovala dokler ni zbolela in je ni bilo v vrtcu dva tedna,da sedaj bi pa včasih rada šla po

svoje in,da nebi rada vedno sodelovala z njimi.

Konec decembra sva bile pri psihologinji tam pa je vse naredila kar ji je rekla razen enega

stavka ni hotela ponoviti ampak mi je rekla psihologinja,da je čisto normalno razvita in,da je

vse vredu.

Zanima me ali je res potrebno,da jo pošlje na razvojno zaradi tega,ker ni hotela odpreti ust?

Hvala za odgovor,Lp.

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

ODGOVOR:

Pediatri vidijo posamezne malčke poredko, še najpogosteje v obdobjih, ko se le-ti zaradi

obolenj ne vedejo običajno. Vse to nam pojasni, da težko spoznajo posameznega malčka na

način, kot ga poznajo starši ali vzgojiteljice v vrtcu, ki so z njim daljša obdobja in lahko

spremljajo njegov celoten bioritem. Pediater staršev z otrokom ne napoti v razvojno

ambulanto, ker bi jim hotel dokazovati neprimerne vzgojne prijeme ali biti žaljiv. Strokovna

etika jih vodi, da starše opozarjajo na morebitne posebnosti, ki pa jih lahko obravnavajo

strokovnjaki v razvojnih ambulantah. Razvojne ambulante so namenjene odpravljanju
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določenih razvojnih nepravilnosti, na katere lahko v tem najzgodnejšem obdobju otroštva

najučinkoviteje vplivamo.

Dobro je, da ste se posvetovali s strokovno delavko v vrtcu, saj le-te zelo dobro poznajo

otrokov psihofizični razvoj in pri malčkih subtilno zaznavajo spremembe v vedenju.


