
Psychologiczne aspekty funkcjonowania 

rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie 

 

 Przedwczesne narodziny dziecka stanowią wielkie wyzwanie dla  całego systemu 

rodzinnego. Uzasadnione skupienie się na zapewnieniu odpowiedniego leczenia, 

rehabilitowania, opieki dziecku sprawia, że rodzice nie mają odpowiedniej przestrzeni na 

zadbanie o siebie, przeżycie różnorodnych emocji, które im towarzyszą.  

Proces przygotowywania się do roli rodzica trwa zwykle, podobnie jak ciąża, 9 

miesięcy. Ten czas jest potrzebny zarówno dziecku, aby dojrzało fizycznie, jak i rodzicom do 

przygotowania się do dużej zmiany, która będzie ich udziałem. Spokój, możliwość 

dostosowywania działań do własnego rytmu rodziców, planowanie,  pozwala na zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa, a także sprzyja rozwijaniu wiary we własne możliwości rodzica, 

dobrego rodzica. Zadbanie o zaplecze materiale, a co najważniejsze emocjonalne, pozwala na 

spojrzenie na zbliżające się sytuacje z nadzieją, snucie planów i zyskanie doświadczeń 

radzenia sobie z napotykanymi wyzwaniami w bezpiecznej atmosferze.  

Proces przygotowywania się do roli rodziców w systemach rodzinnych dzieci 

urodzonych przedwcześnie zwykle zostaje przerwany w sposób niespodziewany, gwałtowny 

przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży. Należy również wspomnieć, że wcześniaki nie są 

grupą jednorodną, bowiem terminem tym określa się dzieci urodzone w 23 tygodniu, jak i 36. 

Sytuacja medyczna i związane z tym leczenie tych dzieci czynią ich sytuację 

nieporównywalną.  

Rodzicie stają w obliczu wielkiego wyzwania, które w literaturze nazywane jest 

„traumą wczesnego porodu”1. Matki wcześniaków dokładające wszelkich starań, aby donosić 

ciążę konfrontuję się ze własną niemocą. Pojawia się smutek, poczucie zawodu, 

rozgoryczenie, a niejednokrotnie poszukiwanie winnych tego stanu. W zależności jaki jest 

charakterystyczny styl  interpretacji napływających informacji dla danej osoby poszukuje ona 

winnych w otoczeniu zewnętrznym lub w sobie. Ojcowie również doświadczają uczucia 

niemocy, bezradności oraz wielu obaw związanych z życiem  dziecka, a często również 

matki. Wymagania wobec nich są duże. Często deleguje się ojców do kontaktów z 

personelem medycznym i głównie na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za 
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podejmowanie pierwszych ważnych decyzji związanych z opieką nad dzieckiem.  Są oni 

również pośrednikami między lekarzami, a matką. Nie jest to łatwa rola, gdyż wymaga 

ostrożności, odpowiedniego sposobu przekazywania informacji, tak aby być podporą dla 

żony, a nie powodować dodatkowego stresu2.  

Rodzice wcześniaków muszą radzić sobie z utratą planowanych doświadczeń i 

przeżyć związanych z pierwszymi dniami, tygodniami życia noworodka. Nawiązywanie więzi 

z dzieckiem jest utrudnione różnorodnymi procedurami medycznymi i nie dzieje się w 

naturalny sposób. Dziecko wymaga specjalistyczne opieki, zabiegów podtrzymujących życie. 

Rodzic może jedynie wspierać powyższe czynności swoją obecnością i czekać na możliwość 

zajmowania  się dzieckiem. Utrudniona bliskość nie sprzyja poznawaniu siebie rodziców i 

dziecka, stąd też często opisywane przez nich poczucie obcości i nieumiejętność znalezienie 

się pośród wkoło ich otaczających urządzeń. Niepewność rokowań również przekłada się na 

kształtowanie więzi i przywiązania. Czynnikiem, który ma duży wpływ na spostrzeganie 

sytuacji przez rodziców mogą być wcześniejsze utraty dziecka. Doświadczenie wcześniejszej 

straty przekłada się na relację rodzic- dziecko. Z obawy przed zaistnieniem kolejnej straty w 

kontakcie obserwowana jest zachowawczość. Wszystkie wyżej wspomniane czynniki 

utrudniają nawiązanie relacji rodzic-dziecko, ale jej nie uniemożliwiają. Najnowsze badania 

wskazują, iż możliwość stworzenia przez matkę wewnętrznej, psychicznej reprezentacji 

dziecka , pomimo fizycznego rozdzielenia, wspomaga wytworzenie przywiązania. Mimo 

trudnego początku, separacji z powodu hospitalizacji, większość rodziców i dzieci buduje 

ufną więź3. 

Kiedy stan dziecka pozwala na zabranie go ze szpitala rodzicom towarzyszy wielka 

radość, pod którą często gości obawa dotycząca poradzenia sobie z dzieckiem w domu. 

Rozumienie i dostrojenie się rodziców  do potrzeb niedojrzałego noworodka nie jest zdanie 

łatwym. Dane z badań wskazują, iż sygnały emocjonalne wysyłane przez dzieci wcześnie 

urodzone są trudne do zidentyfikowania. Niemowlęta te są bardziej drażliwe i apatyczne niż 

ich rówieśnicy urodzeni o czasie. Rodzice wcześniaków mają większą tendencję do 

intruzywności oraz wykazują słabszą adaptację do rytmów snu i czuwania dziecka4. Do 
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budowania relacji rodzic- dziecko niezbędny jest spokojny czas. Uważne wpatrywanie się w 

sygnały dawane przez dziecko i metodą prób i błędów dochodzenie do odczytywania jego 

potrzeb. Ważny jest spokój rodzica, gdyż dziecko wyczuwa napięcie i jego reakcja staje się 

wtedy jeszcze gwałtowniejsza. Na tym etapie, rodzicom potrzebne jest wsparcie najbliższego 

otoczenia, tak aby mogli chociaż na moment odpocząć i zaczerpnąć nowe siły do radzenia 

sobie z kolejnymi wyzwaniami. Często również wskazana jest pomoc psychologiczna 

pozwalająca uporać się z traumą porodu i trudami dalszej opieki, a także niewiadomymi 

dotyczącymi przyszłości. Pierwsze lata dziecka przedwcześnie urodzonego to konieczność 

odbywania wielu wizyt specjalistycznych, które ponownie konfrontują rodziców z przebytą 

traumą. Często po zadaniowym podejściu do sytuacji, kiedy tłumione są emocje u rodziców, 

dochodzi do nagromadzenia ich tak dużej ilości, że pojawiają się choroby psychosomatyczne 

lub depresja. 

Przedwczesny poród sprzyja wystąpieniu u rodziców postawy nadmiernie chroniącej 

wobec dziecka. Rodzic często  w sposób nie świadomy korzysta ze wczesnego obrazu dziecka 

bez jego urealniania czasowego.  Nawet mała niedyspozycja dziecka powoduje poruszenie 

traumy wczesnego porodu. Podobna sytuacja występuję w przypadku wyznaczania zasad i 

reguł dziecku, rozwijaniu jego samodzielności. Rodzic często wyręcza  dziecko i znacznie 

później nabywa ono nowe umiejętności samoobsługowe niż jego rówieśnicy urodzeni o 

czasie. 

 Reasumując, wcześniaki są bardzo mocno niejednorodną grupą i różniącą się między 

sobą pod względem współwystępowania innych powikłań oraz dalszych rokowań. To co jest 

wspólne dla ich rodziców to doświadczenie traumy trudnego początku, który przekłada się na 

dalsze funkcjonowanie dziecka i jego rodziców. Dlatego też, nie wystarczy objęcie pomocą, 

wsparciem samego dziecka, a pominięcie jego rodziny. Należy stworzyć rodzicom przestrzeń 

do przepracowania straty i wsparcie w zmierzeniu się z nowymi wyzwaniami w drodze ku 

dobrej przyszłości rodziny. 
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