
 

 

 

 

 

 

 

                          RODZEŃSTWO DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU 

 

 

 Kiedy w rodzinie pojawia się chore dziecko, skupia ono na sobie uwagę 

wszystkich swoich bliskich. Rodzice, dziadkowie, a także rodzeństwo przeżywają 

trudne chwile. Wszyscy muszą odnaleźć się w nowej sytuacji, poukładać sobie na 

nowo świat i dokonują tego nieustannie  mają na uwadze niepełnosprawnego 

malucha. Niestety w tym samym czasie , zupełnie nieświadomie pozostawia się 

zdrowe rodzeństwo jakby w zawieszeniu. Zdarza się ,że rodzice nie podejmują 

tematu choroby ich brata czy siostry ponieważ nie wydaje się to im konieczne lub 

uważają, że nie  będą umieli dobrze wytłumaczyć, co się dzieje i nie czują się na 

siłach , aby to zrobić. Tymczasem jest to niezwykle istotne i ważne. Dzieci widzą i 

wiedzą więcej niż dorosłym się wydaje. Są niesamowitym barometrem emocji i 

przeżyć swoich rodziców. Sytuacja, w której rodzice się znaleźli ,u dziecka wywołuje 

przeróżne emocje, których niejednokrotnie nie potrafi nawet nazwać i z którymi nie 

wie jak sobie poradzić. Nie może jednak liczyć na dostateczną uwagę i pocieszenie 

ze strony rodziców skoncentrowanych na niepełnosprawnym dziecku. Często nikt z 

nimi nie rozmawia i nie wyjaśnia, co się dzieje. Zdrowa siostra lub brat delegowani 

są  do pełnienia funkcji opiekuńczej, muszą być mądrzejsi, rozumieć , ustępować... 

Muszą szybko „wydorośleć”.  

Dlatego niezmiernie ważna jest szczera rozmowa ze zdrowym dzieckiem o 

tym,  co się wydarzyło i co w związku z tym będzie się jeszcze działo w życiu 

rodziny. Tak samo jak rozmowa o emocjach i uczuciach. Warto ją podjąć nie tylko 

raz, ale często do niej powracać. Z czasem zmieniają się odczucia,  potrzeby i punkty 

widzenia. Wiedza  sprzyja bowiem kształtowaniu się pozytywnych postaw wobec 

rodzeństwa i zapobiega spostrzeganiu niepełnosprawności jako źródła wszelkich  

negatywnych doświadczeń rodziny. 



 Zdrowe rodzeństwo najczęściej odczuwa zmniejszenie bądź w ogóle utratę 

zainteresowania ze strony rodziców. Rodzice poświęcają mu mniej czasu i uwagi niż 

wcześniej. Zwiększają z kolei uwagę i czas poświęcany dziecku choremu. Jest to 

nieuniknione i wymaga od rodzica ogromnego wyzwania. Dzieci mogą czuć się 

opuszczone, odsunięte, mniej kochane. W rezultacie pojawiają się niechętne uczucia 

do brata lub siostry, zazdrość , złość do rodziców. 

Istotnym elementem życia rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju jest 

uczestniczenie w opiece nad bratem lub siostrą. Jak wynika z badań , w wielu 

rodzinach rodzeństwo dorasta w przekonaniu, że opieka ta w przyszłości- w 

mniejszym lub większym zakresie stanie się jego zadaniem ( Rodger i Tooth 2004). 

Dotyczy to zwłaszcza sióstr które już w dzieciństwie bardziej angażują się w pomoc. 

Już wtedy mogą mieć poczucie współodpowiedzialności za los rodziny, które 

przekracza ich możliwości, a czasem już wypełniają nadmiernie obciążające 

obowiązki. 

  Drodzy rodzice – tak jak stajecie się być rodzicami dziecka 

niepełnosprawnego, jednocześnie musicie pozostać zwykłymi, dotychczasowymi 

rodzicami dla reszty swoich pociech. Należy budować z nimi wspólne relacje w 

taki sposób , aby one też czuły , że są dla was najważniejsze na świecie. Nie jest to 

łatwe. Zwłaszcza wtedy, jeśli przez pewien czas  rodzice nieświadomie wysyłali im 

inne sygnały, skupiając całą swoją uwagę wokół chorego rodzeństwa. Nadal jest to 

możliwe. Wymaga to przemyślanego działania, które przede wszystkim  będzie  

szanowało uczucia każdego członka rodziny z osobna. Istotne jest również poczucie 

,że rodzice traktują dzieci sprawiedliwie i nie faworyzują żadnego z nich.  

Rodzina to jedno, jest jeszcze szkoła, koledzy z podwórka . Wśród  nich dzieci mogą 

spotkać się z różnymi postawami, pytaniami lub komentarzami odnośnie choroby czy 

niepełnosprawności brata czy siostry. Zrozumienie problemu chorej siostry lub brata, 

zaakceptowanie go  jest w zasadzie niezbędne, aby poradzić sobie w takich 

sytuacjach. 

  Dzięki posiadaniu niepełnosprawnego rodzeństwa dzieci mogą w naturalny i 

niewymuszony sposób nabyć akceptacji dla trudności innych ludzi, szacunku dla 



choroby i słabości. Są bardziej wrażliwe, wyrozumiałe i tolerancyjne. Obserwując na 

co dzień zmagania i trudy rehabilitacji stają się świadome, że ich chore rodzeństwo 

każdego dnia wykonuje ciężką pracę, aby z ogromnym wysiłkiem zrobić coś, co im 

przychodzi z dużą łatwością.  

 Podsumowując , należy stwierdzić, że na przebieg adaptacji rodzeństwa 

wpływa wiele czynników, wśród których szczególne miejsce zajmują relacje z 

rodzicami, postawa rodziców, stosunek rodziców do dziecka z zaburzeniami rozwoju 

, a także wiedza na temat zaburzenia. 

 Rodzeństwo wypracowuje własne sposoby radzenie sobie ze stresem 

związanym  z zaburzeniami rozwoju brata lub siostry. Istotne jest, by otrzymało 

wsparcie , zarówno od rodziców, jak innych osób. Bardzo istotne jest również, aby 

wiedziało, co dzieje się  z chorym rodzeństwem, a także mogło realizować swoje 

własne potrzeby i zainteresowania. Należy uświadomić sobie, jak duże znaczenie ma 

respektowanie prawa  dziecka zdrowego do  jego niezależności ( posiadanie 

własnych zainteresowań, znajomych, przyjaciół) od życia rodzinnego. 
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