
Příloha č. 1: Rodinné fotografie dítěte s Toriello-Carey syndromem

Se souhlasem rodičů byly zveřejněny rodinné fotografie v příloze č. 1.























Příloha č. 2: Seznam otázek pro rozhovor

1. Kdy Vás poprvé napadlo, že s Vaším dítětem není něco v pořádku?

2. Kdy Vám bylo sděleno, že není něco v pořádku?

3. Kdy jste se dozvěděli, že se narodilo vaše dítě s postižením?

4. Jak jste reagovali na sdělení diagnózy?

5. Jak jste se s diagnózou vašeho dítěte smiřovali?

6. Nebojíte se, že se jeho vývoj zastaví anebo zlomí?

7. Je něco, čeho se bojíte?

8. Jak dlouho trvala diagnostika a kdy byla stanovena definitivní diagnóza?

9. Jak jste zvládali počáteční péči o syna?

10. Jak probíhala následná péče o syna?

11. Kdo Vám podal prvotní informace nebo z jakých zdrojů jste čerpali informace o 

postižení svého dítěte?

12. Jak reagovala širší rodina a okolí přátel na postižení Vašeho dítěte?

13. Jak reaguje okolí, když chlapce vidí poprvé?

14. Kdo rodičům podal informace o tom, jaké pomoci ze strany státu mohou využít?

15. Podle čeho jste vybírali vhodné předškolní zařízení pro vašeho syna?

16. Zapojujete nějak dítě do společnosti, mezi vrstevníky?

17. Jaký je Váš syn? Co byste o něm řekli?

18. Dopřejete si také odpočinek, a kde čerpáte sílu všechno zvládat?

19. Jak zajištujete hlídání syna, když chodíte oba dva do zaměstnání?

20. Neuvažujete o tom pořídit si druhé dítě?

21. Co se změnilo ve Vašem životě, museli jste nějak uzpůsobit Váš běžný život v 

souvislosti s postižením dítěte? Jak změnilo postižení dítěte Váš rodinný život?

22. Musíte v souvislosti s postižením dítěte překonávat nějaké překážky?

23. Je ve vašem životě něco, co byste po všech zkušenostech vykonali jinak?

24. Proč nezažádáte o pomoc nějakou organizaci?

25. Víte, jaké má představy o své budoucnosti Vaše dítě – čím chce být?

26. Co byste vzkázali jiným rodinám, které by se dostaly do podobné životní 

situace?

27. Jak vnímají rodiče život s dítětem s výjimečným Toriello-Carey syndromem?“


