
 

 

Między rezygnacją a wyzwaniem – sytuacja psychologiczna rodziców wychowujących 

dziecko chore, niepełnosprawne, z zaburzeniami rozwoju. 

 

„Trzeba przemienić w radość wszystko, 

czego odmawia nam szczęście. 

Być może to właśnie nazywa się poszukiwaniem szczęścia” 

                                                                                                                  Emanuel Mounier, filozof 

 

Narodziny małego dziecka zwykle wprowadzają w życie rodziny stan wyjątkowy, 

związany z radosnym świętowaniem. Prawie wszyscy rodzice odczuwają tkliwość, 

wzruszenie i swojego rodzaju dumę. Już Jest!  Żyje… Można je obserwować, przytulać, 

cieszyć się ruchami, spojrzeniem, uśmiechem, ciepłem, zapachem. Odkrywać coraz to nowe 

umiejętności, spostrzegać zachodzące zmiany. A w chwilach trudnych, gdy dziecko jest 

chore, płacze, krzyczy, przy niepewności i zmęczeniu –kryzys pomaga przetrwać nadzieja, że 

kłopoty są chwilowe  i większość rodzin pokonuje je pomyślnie. Miłość rodzicielska pogłębia 

się i wzbogaca. Rozkwita w czasie wspólnie spędzonych godzin i dni, gdy dziecko i matka są 

istotami ściśle ze sobą związanymi, gdy potrzebują siebie i obdarowują wzajemnie radością.  

Sytuacja wygląda inaczej,  gdy już w trakcie ciąży przyszłej matki, w fazie życia 

płodowego pojawiają się pewne nieprawidłowości. Czasami poród nie przebiega „zgodnie z 

planem”, następuje zbyt wcześnie, trwa zbyt długo, itp. Czasami tuż po narodzinach 

pojawiają się jakieś komplikacje odnośnie stanu dziecka. Różne bywają tego bezpośrednie 

skutki oraz objawy uwidaczniające się zaraz po urodzeniu. Mogą to być kłopoty z 

oddychaniem, krążeniem i termoregulacją, z przyjmowaniem pokarmu i innymi 

podstawowymi funkcjami życiowymi. Kłopoty drobne lub znacznie poważniejsze. 

Mikrourazy i mikrozaburzenia, których następstw nie można w danym momencie w żaden 

sposób przewidzieć. Albo też zaburzenia, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że 

rozwój dziecka nie będzie przebiegał zgodnie z wszystkimi regułami i prawidłowościami 

rozwojowymi. Jest tak, że zazwyczaj 4% noworodków rodzi się ze spowodowanymi różnymi 

przyczynami uszkodzeniami mózgu, chorobami genetycznymi, metabolicznymi czy 

poważnymi uszkodzeniami zmysłów. 

Zdiagnozowanie choroby dziecka oznacza dla rodziców często konieczność 

pożegnania się z marzeniami i ambicjami związanymi z prawidłowym rozwojem dziecka, 

jego edukacją i osiągnięciami. Przyszłość – ta bliższa i ta bardziej odległa – jawi się jako 

wielka niewiadoma. Stawia rodziców wobec trudności, wymagań i ograniczeń, z którymi 

wcześniej się nie zetknęli. Kryzys psychiczny, którego doświadczają dotyka ich boleśnie i 

wybija z równowagi psychicznej stając się poważnym źródłem stresu.   

Ilustracją tego niech będzie wypowiedź jednej z matek: 

„Która z nas, po usłyszeniu lub uświadomieniu sobie faktu, że ma upośledzone dziecko, nie 

doświadczała mniej lub bardziej intensywnie uczuć: poczucia krzywdy – co złego zrobiłam?; 

niesprawiedliwości – dlaczego akurat to mnie spotkało?; buntu – gdyby Bóg naprawdę istniał, nie 

pozwoliłby na to; bezsilności – czy to możliwe, że naprawdę nic nie można zrobić? (...) Ból spada tak 

niespodziewanie, wtedy, kiedy nawet przez chwilę nie przypuszczałam, że może mnie spotkać. Spada 



wtedy, gdy trwamy w oczekiwaniu, nastawione całą sobą na radosne przeżywanie szczęśliwej chwili 

narodzin. Spada niczym zasłona nocy”. 

W tak trudnej sytuacji większość rodzin uruchamia w sposób naturalny proces 

radzenia sobie, którego celem jest przystosowanie się do nowych wymagań. Proces ten 

przypomina sytuację wędrowca, który wybrał się w długą drogę po nieznanym terenie i 

okazało się, że zgubił mapę. Dojście do celu było dla niego bardzo ważne, nie chciał się 

wycofać – podążał więc dalej, zdany na własną zaradność, intuicję, a także na pomoc 

uzyskaną od kogoś spotkanego po drodze… 

Zaczyna się wędrówka po różnych specjalistach, którzy potwierdzają, zaprzeczają lub 

dodają coś nowego do opinii poprzedników. Rodzice często gubią się w chaosie informacji na 

temat stanu zdrowia swojego dziecka. Bardzo często po raz pierwszy spotykają się z nazwą 

choroby i najczęściej nie mają żadnego wyobrażenia w jaki sposób radzić sobie z tym 

problemem. Często długo i nieskutecznie poszukują pomocy -  „cudownych” lekarstw, 

zabiegów, które wyleczą ich dziecko. Nierzadko też zostają wprowadzani w błąd przez 

nierzetelnych „specjalistów”. Zaczynają korzystać z różnorodnych form terapii – często 

bardzo kosztownych, a wielogodzinne ćwiczenia stają się najważniejszym zajęciem 

wypełniającym znaczną część ich życia.  Zamiast uczyć się własnego dziecka w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze stykają się z obcymi osobami, które wiedzą o ich dziecku coś, czego nie 

wiedzą oni sami. To zaś utwierdza ich w poczuciu braku kompetencji rodzicielskich. Dlatego 

też wielu z rodziców, w poczuciu krzywdy i bezsilności przyjmuje niewłaściwy sposób 

postępowania. Liczą na specjalne traktowanie swojego dziecka, terapii przeprowadzonej 

przez fachową osobę. Stale poszukują nowych leków, żądają badań diagnostycznych, porad, 

z których i tak wybierają te, które według ich wiedzy i pragnień uważają za słuszne.  

Ten schemat może zostać przerwany, jeśli rodzic trafi do profesjonalnej placówki 

prowadzącej rehabilitację i terapię. Miejsca w którym dziecko diagnozowane jest przez zespół 

specjalistów z dziedzin obejmujących spektrum występujących u dziecka zaburzeń.  

O wysokich kompetencjach takiej placówki może świadczyć zespół terapeutyczny: lekarz, 

fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, pedagog - ściśle ze sobą współpracujący. Mówiący tym 

samym, zrozumiałym dla rodziców językiem, a uzyskiwane od nich informacje nie 

zaprzeczają sobie, ale dopełniają i układają w czytelny obraz dziecka ze wskazaniem 

trudności i zaburzeń, ale też potencjału rozwojowego. Dobra placówka to taka, która jest w 

stanie określić i zaproponować rodzicom etapy dalszej współpracy terapeutycznej. Pełna 

informacja o dziecku uzyskana w jednym miejscu oraz wskazanie dróg wyjścia z trudnej 

sytuacji, jest najbardziej pożądaną formą  pomocy.  

Istotę edukacji dzieci o obniżonej sprawności psychomotorycznej stanowi 

przemyślana i zaplanowana wczesna interwencja terapeutyczna.  Działania stymulujące, czyli 

pobudzająco – rehabilitujące służą przyspieszaniu i doskonaleniu rozwoju i mają znaczenie 

nie tylko dla poprawy aktualnego stan dziecka Zapobiegają także pogorszeniu oraz narastaniu 

zaburzeń i skutków niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że prowadzona 

nieprawidłowo może doprowadzić do przestymulowania (przetrenowania) wyczerpując 

bardzo wrażliwy i mało odporny układ nerwowy. Odbija się to na zachowaniu dziecka.  

Staje się powodem kaprysów, marudzenia, niepokoju, rozbicia i zniechęcenia. Może 

występować pobudzenie psychoruchowe, dziecko nie może zasnąć, jest podniecone, sen jest 

płytki, niespokojny, męczący, przerywany nagłym nerwowym rozbudzeniem. Nie pozwala to 



na uzyskanie pozytywnych rezultatów rozwoju. Racjonalny tryb życia dziecka czyli 

prawidłowo rozplanowany dzień z zachowaniem stałości i przewidywalności czynności, 

umiar i rozsądne proporcje w wykonywaniu ćwiczeń terapeutycznych pozwalają na 

wykształcenie u dziecka odruchów warunkowych, które aktywizują  pracę poszczególnych 

narządów zmysłów lub wyciszają je, zapewniając niezbędny wypoczynek. Rodzice 

wychowujący dziecko z zaburzeniami rozwoju mogą wykorzystywać na naukę i bogacenie 

doświadczeń swej pociechy każdą chwilę ich wspólnych kontaktów. Okazję ku temu daje 

karmienie, kąpiel, codzienne zabiegi pielęgnacyjne, także  spacery i wspólna zabawa.  

Nie zapominajmy o tym, że są one wyjątkowo wrażliwe i potrzebują bliskiego kontaktu z 

ukochanymi rodzicami, ciepła, serdeczności, spokoju, zrozumienia jego stanu i aprobaty. 

Czułe mówienie do dziecka, wymiana spojrzeń i uśmiechów, przytulanie i obdarowywanie 

pocałunkami są dowodem miłości i radości. Dodają dziecku pewności siebie, stanowią 

rękojmię bezpieczeństwa, odsuwając poczucie wszelkiego zagrożenia.  

Musimy pamiętać, że jedna z najważniejszych zasad obowiązujących w terapii głosi, 

że pomoc rodzinie powinna opierać się na prawdzie. W trudnej sytuacji emocjonalnej słowa 

terapeuty dotyczące pozytywnych rokowań rehabilitacji mogą być rozumiane jako 

zapewnienie całkowitego wyleczenia dziecka. Budowanie błędnych wyobrażeń co do 

rozwoju, możliwości i osiągnięć dziecka, uniemożliwia rodzicom pogodzenie się z nową 

sytuacją i utrudnia proces powrotu do życia, w którym oprócz wizyt u lekarzy, rehabilitacji i 

terapii jest czas dla pozostałych członków rodziny i dla siebie. Przychodząc do placówki 

rehabilitacyjno-edukacyjnej rodzice poszukują pomocy dla swojego dziecka, ale także dla 

siebie. Celem terapii jest tutaj doprowadzenie do zaakceptowania niepełnosprawności dziecka 

oraz przyjęcia przez rodziców zadania wychowania go i rehabilitowania. Takie podejście 

ułatwi rodzinie powrót do równowagi i harmonii współżycia z otoczeniem.  

Analizując doświadczenia matek, z którymi spotykam się od kilku lat, a także zapisane 

wspomnienia tych, których osobiście nie znam, dochodzę do wniosku, że pojawienie się 

dziecka niepełnosprawnego stanowi w ich życiu zmianę, która wyzwoliła i nadal wyzwala 

kolejne zmiany. Zmianie ulegały wszystkie parametry charakteryzujące ich codzienne życie. 

I chociaż różny jest stan psychofizyczny dziecka, osobowość matki, jej potrzeby, wartości, 

plany życiowe, warunki materialne, to łączy ich podobieństwo przeżywania swojej sytuacji, 

jako wyjątkowo trudnej, wypełnionej niepokojem, lękiem, a nawet bezradnością czy złością, 

bo powraca to pytanie: „Dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało?”. Z drugiej strony jednak  

emanuje z nich wielka  troska o dziecko, dużo cierpliwości, miłości i nadziei, wspólne 

doświadczanie swego życia – jako toczącego się między zagubieniem a wyzwaniem.  

„Kiedy patrzyłam na swoje, małe, chore dziecko, łączyło się to z poczuciem nieokreślonej 

winy… Ta myśl ciążyła strasznie, choć już wtedy wiedziałam, że trzeba ją przezwyciężyć. Szok 

wywołuje ostre widzenie własnej sytuacji na tle całego, przeszłego i przyszłego życia. Przypomina to 

lęk wysokości, kiedy z góry patrzymy na dno doliny i wyobrażamy sobie upadek (...) Oczywiście nie 

jest tak, że rozpacz mija bez śladu. Ale w pewnym momencie okazuje się, że prawda zawiera się nie w 

rozpaczy, lecz w miłości, nadziei, w naszym myśleniu o życiu i że, to co nas w tym życiu spotyka ma 

jakiś głębszy sens. I wtedy dopiero zamiast przepaści zaczyna dostrzegać się piękno gór” 

Rodzice muszą uporać się z wieloma ogarniającymi ich sprzecznymi uczuciami do 

dziecka. Ważnym czynnikiem leczącym jest tutaj czas, potrzebny do wyjścia z szoku i 

przetrwania okresu przygnębienia, braku ochoty do życia, przygniatającego poczucia ciężaru i 



braku sił. Ostateczne stadium przystosowania rodzice określają jako bliskość i zacieśnienie 

więzi emocjonalnej z dzieckiem, powstanie rodzinnej solidarności, osłabienie emocji i 

nabycie wiary we własne możliwości. Zasadniczą rolę odgrywa także przeformułowanie 

celów i wartości życiowych.  

 „ Mój syn nauczył mnie inaczej patrzeć na świat, na ludzi, a zwłaszcza na chorych i bliskich. 

Przez niego nauczyłam się cieszyć z rzeczy małych, nie martwić się do przodu. Nauczyłam się 

zachwytu dla ludzkich zdolności i umiejętności, które normalnie wydają się tak oczywiste, że nawet ich 

nie zauważamy. To mój chory synek pokazał mi czym jest miłość bezwarunkowa. On uczy mnie 

cierpliwości, nadziei i pokory wobec wszystkiego, na co nie mamy wpływu. Uczy mnie, żeby nie 

wymagać za dużo i cieszyć się z najmniejszego sukcesu” 

Życie bowiem dostarcza wielu przykładów, kiedy to nieuleczalna choroba dziecka 

stała się okazją do pozytywnych zmian w życiu rodziny. Wśród tych zmian, matki najczęściej 

wymieniają poprawę jakości i autentyczności kontaktów z bliskimi osobami, zmiany 

hierarchii wartości oraz ukierunkowania aktywności na cele naprawdę ważne. Ilustracją tego 

niech będzie wypowiedź jednej matek dziewczynki z zespołem Downa:  

„Ci, którzy nie mają kontaktu z dziećmi upośledzonymi, myślą, że nasze życie jest godne 

litości. Albo chcą w nim widzieć wyłącznie poświęcenie. Nie mogą pojąć, skąd się bierze nasza radość. 

Moja córeczka nauczyła mnie nie wybiegać daleko w przyszłość. Zrozumiałam, co w życiu jest 

najważniejsze, a czym nie warto zaprzątać sobie głowy. To miłość jest najważniejsza, potrafi przenosić 

góry, nadaje sens naszemu istnieniu. Moja cudowna córeczka, siedzi na moich kolanach, a ja patrzę w 

jej wielkie, niebieskie oczy i jestem szczęśliwa, że spośród tylu mam, wybrała właśnie mnie” 

 

*Cytowane wypowiedzi matek dzieci objętych terapią i rehabilitacją w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym 

dla Dzieci w Żywcu pochodzą z badań własnych autorki. 
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