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3
WSTĘP

Problematyka rodzin wychowujących dzieci z wrodzonymi wadami serca została
dotąd poruszona w niewielu pracach naukowych. A co roku w Polsce rodzi się przeszło
4000 dzieci z wadami serca.1 Ich rodzice będą musieli stawić czoła codziennym problemom dotyczącym wychowania i opieki nad nimi, częstej hospitalizacji oraz różnym
stanom emocjonalnym, które będą towarzyszyły im w tej trudnej drodze. Zadziwiające
jest więc, że w naszym kraju do tej pory wydano tylko jedną pozycję książkową dotyczącą tej problematyki. „Dziecko z wadą serca. Poradnik dla rodziców” pod redakcją
prof. dr hab. med. Edwarda Malca, Dr med. Katarzyny Januszewskiej, Diny Radziwiłłowej i Małgorzaty Pawłowskiej powstał z inicjatywy rodziców dzieci z wadami serca,
których zrzesza Fundusz Serce Dziecka. Właśnie ta książka była dla mnie inspiracją do
napisania pracy magisterskiej na temat problemów rodzin „serduszkowych” dzieci. Ja
również, jak jej autorzy, chciałam uzasadnić słowa: „urodzenie dziecka z wadą serca nie
musi oznaczać końca świata – to w większości przypadków początek nowego życia,
które najczęściej nie tak bardzo różni się od normalnego.” 2 Dlatego też w swojej pracy
przedstawiłam teoretyczne rozważania różnych autorów dotyczące instytucji rodziny,
problematyki chorób przewlekłych, która obejmuje nie tylko definicje tychże chorób
oraz wad serca, ale również zawiera charakterystykę najczęściej występujących wad. W
dalszych rozdziałach opisałam sytuację rodzin dzieci chorych na serce, która dotyczy
wielu aspektów życia rodziny, m.in. sytuacji materialno – bytowej, przeżyć emocjonalnych czy codziennych problemów związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem.
Następne rozdziały poświęcone są badaniom rodzin dzieci z wadami serca, które ukazują rzeczywisty obraz życia takiej rodziny i potwierdzają w mniejszym lub większym
stopniu postawione przeze mnie hipotezy.
Mam nadzieję, że praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia rodziców dzieci
chorych na serce oraz uświadomi rodzicom małych pociech, że w wielu problemach nie
są osamotnieni, że wielu innych opiekunów również zmaga się z podobnymi trudnościami.

1

http://sercedziecka.org.pl
Malec E., Januszewska K., Radziwiłłowa D., Pawłowska M., Dziecko z wadą serca. Poradnik dla rodziców, 2007, s. 17
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ROZDZIAŁ 1
RODZINA JAKO PODSTAWOWE ŚRODOWISKO ROZWOJU
DZIECKA
Rodzina jest środowiskiem, w którym opieka podejmowana w chwili narodzin
dziecka jest nie tylko wieloletnią powinnością ale także źródłem radości i szczęścia,
które nadaje sens naszemu życiu.1 Poprzez właściwe postawy rodzicielskie i zaspokajanie podstawowych potrzeb wychowanka opiekunowie kształtują jego dyspozycje psychiczne. Pozytywny obraz matki i ojca oraz pogodzenie się z własną płcią i rolą w rodzinie umożliwia dziecku identyfikację i rozwój właściwych postaw.2 Matka i ojciec to
pierwsze osoby, które zaspokajają potrzeby swojej pociechy okazując w ten sposób
swoją miłość do niej i wywołując w niej podobne uczucia.3 To rodzina kształtuje
wszystkie cechy i dyspozycje, które zadecydują o jej przyszłości. Kieruje procesem
poznawania przez dziecko świata, przyrody i kultury a także uczy rozumienia zjawisk i
faktów codziennego życia.4 Oddziaływanie tej grupy na najmłodszych jej członków jest
silne i niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Rodzina bowiem stanowi pierwsze
środowisko, z którym dziecko się spotyka i uczy je jak funkcjonować w zgodzie ze samym sobą i otaczającym światem.5

1.1. Pojęcie, cechy i funkcje rodziny.
Zdefiniowanie rodziny mimo tak oczywistego jej charakteru jest dość trudnym
zadaniem. W języku potocznym pojęcie to odnosi się zwykle do pary małżeńskiej posiadającej dzieci.6 Także można stwierdzić, że pierwszym krokiem rozpoczynającym
powstanie rodziny jest zawarcie związku małżeńskiego a następnie urodzenie dziecka.
Jednakże definicja tej grupy osób jest bardziej skomplikowana niż określenie jej jako
pary małżeńskiej z dziećmi. 7 Próby jej zdefiniowania wiążą się zwykle z dziedziną wie1

Badora S., Czeredecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2001, s. 29
2
Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I., Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1996, s. 129
3
Tamże, s. 16,17
4
Dymara B., Dziecko w świecie rodziny, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 1998, s. 144
5
Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I., Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1996, s. 129
6
Badora S., Czeredecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2001, s. 15
7
Gębuś D., Rodzina tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2006, s. 23
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dzy jaką prezentuje dany autor. Spośród licznych określeń tego specyficznego układu
ludzkiego występujących w literaturze, wymienię definicję J. Szczepańskiego, który
określa rodzinę jako małą grupę złożoną z osób, które łączy małżeństwo i rodzicielstwo
oraz silna więź międzyosobnicza.8 Z kolei J. Rembowski określa ją jako grupę bliskich
sobie ludzi zjednoczonych jakąś formą regularnego współuczestnictwa w życiu lub zależności od siebie jej członków. Według Z. Tyszki jest to grupa ludzi, która jest powiązana ze sobą różnymi relacjami, określająca charakterystyczne role i obowiązki pełnione względem siebie w tejże grupie. M. Braun-Gałkowska określa rodzinę jako ludzi
związanych więzami obowiązków i odpowiedzialności, gdzie relacje między poszczególnymi osobami wpływają na innych i mają duże znaczenie dla tworzenia się więzów
rodzinnych. H. Izdebska twierdzi, że grupa ta to najbliższe człowiekowi środowisko,
które powinno wzbogacać jego życie, dawać poczucie bezpieczeństwa, psychiczne
wsparcie, zadowolenie oraz zaspokajać podstawowe potrzeby psychiczne, biologiczne i
materialne.9 W encyklopedii znajdziemy rodzinę określaną mianem podstawowej komórki społeczeństwa, która stanowi duchowe zjednoczenie małej grupy osób skupionych we wspólnym domu aktami wzajemnej pomocy i opieki.10
Bez wątpienia jednym z największych atutów tej grupy ludzi jest wczesne rozpoczynanie jej oddziaływania, które nie tylko zaczyna się najwcześniej lecz także trwa
najdłużej w porównaniu z innymi środowiskami.11 Dlatego rodzina jest najbardziej właściwym i naturalnym środowiskiem rozwoju człowieka, w którym przez całe życie
uczymy się jak żyć i funkcjonować w społeczeństwie.12
Opisując definicje „podstawowej komórki społeczeństwa” nie można pominąć jej
cech. Jeżeli spojrzymy z punktu cech związanych z tą grupą, to możemy wymienić:
„osobiste zaangażowanie, prywatność, zażyłość, spójność, poczucie obowiązku, poczucie odpowiedzialności za członków, wspólnota celów, wysoka wartość, zróżnicowanie.”13 Większemu przybliżeniu natomiast trzeba poddać cechy rodziny jako środowiska opiekuńczo-wychowawczego. Pierwszą charakterystyczną cechą tej grupy jest jej

8

Badora S., Czeredecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2001, s. 15
9
Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I., Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1996, s. 11,12
10
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2005,
s. 306
11
Filipczuk H., Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1981, s. 68,70
12
Gębuś D., Rodzina tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2006, s. 25
13
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2005,
s. 311, 312
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stałość. Jakkolwiek wzory życia rodzinnego ulegają zmianom na przestrzeni wieków to
rodziny wykazują stałość form. Tworzenie nowej rodziny odbywa się na podstawie jakiegoś wzoru czy wyobrażenia innych grup. Cielesność – ta druga cecha reguluje i ustala życie rodzinne. Zaspokojenie potrzeb związanych z ciałem, takich jak głód, potrzeba
bezpieczeństwa, czułości, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci, staje się treścią życia
rodzinnego. Cielesność to również kontakty seksualne jak i „czułości”, gesty, mimika i
zwroty językowe o performatywnym charakterze. Trzecią cechą jest unikatowość, czyli
każda osoba stanowi dla innej niepowtarzalną wartość, jest jedyna w swoim rodzaju i
niewymienialna. Następną cechą rodzinną, którą charakteryzuje różnorodność celów,
można nazwać spontanicznością. Na gruncie rodziny można pozwolić sobie na oddzielenie odległego celu od teraźniejszości oraz na wyzwolenie się od powodującego napięcie i stres uświadamianiu sobie tego celu i efektów jego działań. Charakterystyczna dla
tej grupy sfera uczuć i reakcji również cechuje się spontanicznością. Spontaniczne wyrażanie uczuć stało się jakby prawem rodziny.14 Współżyciu w rodzinie towarzyszy
świadomość uczuć i wzajemne obdarzanie się nimi. Nie słowa, lecz nieuchwytna atmosfera, która w niej panuje, powoduje że wszyscy mają poczucie bliskości i więzi emocjonalnej.15
Wymieniając i opisując najważniejsze cechy rodziny konieczne jest przedstawienie funkcji, jakie pełni. W literaturze można spotkać różne klasyfikacje funkcji tejże
grupy. Z. Tyszka wyróżnił główne grupy, które zawierają poszczególne podfunkcje:


Funkcje biopsychiczne: funkcja prokreacyjna i seksualna



Funkcje ekonomiczne: funkcja materialno-ekonomiczna i opiekuńczozabezpieczająca



Funkcje społeczno-wyznaczające: funkcja klasowa i legalizacyjno-kontrolna



Funkcje socjopsychologiczne: funkcja socjalizacyjna, kulturalna, rekreacyjnotowarzyska, emocjonalno-ekspresyjna

Inny podział proponuje F. Adamski, który oparł go na dwóch podejściach:
I – podejście do rodziny jako instytucji i grupy społecznej:


Funkcje instytucjonalne: funkcja prokreacyjna, ekonomiczna, opiekuńcza, socjalizacyjna, stratyfikacyjna i integracyjna


14

Funkcje osobowe: funkcja małżeńska, rodzicielska oraz braterska

Badora S., Czeredecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2001, s. 25-28
15
Dymara B., Dziecko w świecie rodziny, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 1998, s. 144
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II – podejście do rodziny z punktu jej trwałości i zmienności:


Funkcje istotne (pierwszorzędowe): prokreacja, socjalizacja, funkcja miłości



Funkcje akcydentalne (drugorzędowe): funkcja ekonomiczna, opiekuńcza, religijna, stratyfikacyjna, rekreacyjna i integracyjna

M. Ziemska wyróżnia natomiast funkcje: prokreacyjną, produkcyjną (zarobkową), usługowo-opiekuńczą, socjalizującą i psychohigieniczną.16 A panowie „Parsons i Bales sugerowali, że właściwie dla rodziny typowe są tylko dwa zadania: podstawowa socjalizacja dzieci, tak aby mogły stać się członkami społeczeństwa, w którym się urodziły,
oraz formowanie osobowości członków rodziny.”17
Chciałabym skupić się na funkcjach opisanych przez Marię Ziemską. Pierwszą
funkcją rodziny według autorki jest funkcja prokreacyjna. Tylko ona jako jedyna grupa społeczna rozszerza się dzięki prokreacji i tym samym przyczynia się do reprodukcji
społeczeństwa. Dzięki tej funkcji możliwe jest również świadome macierzyństwo i ojcostwo. Funkcja produkcyjna wraz z idącymi przemianami stała się funkcją zarobkową. Rozwój przemysłu spowodował zanik warsztatów w gospodarstwach i tym samym
funkcja produkcyjna w tradycyjnym rozumieniu przestała istnieć. Funkcja zarobkowa
pozwala na zaspokojenie potrzeb ekonomicznych człowieka i jego rodziny, wpływa na
rozwój konsumpcji i tworzy określony styl życia. Kolejna funkcja to spełnianie zadań
opiekuńczych i usługowych, takich jak wyżywienie czy opieka nad członkami grupy.
Z biegiem czasu nastąpiło ograniczenie tych zadań. Funkcję usługowo-opiekuńczą przejęły wyspecjalizowane instytucje jak domy opieki, żłobki, domy małego dziecka, na
szczęście tylko w przypadkach niezbędnych. Podstawowe zadania usługowe i opiekuńcze jednak nadal pełni ta grupa bliskich sobie ludzi. Wprowadzanie w społeczeństwo
najmłodszych obywateli, przekazywanie im języka, podstawowych zasad i wartości M.
Ziemska nazwała funkcją socjalizującą. Dzieci przygotowuje się do pełnienia późniejszych ról społecznych, kształtuje się ich świat wartości moralnych czy kultury. Funkcja
ta obejmuje również współmałżonków zaspokajając pragnienie wychowania potomków
i ich kształtowania. Ostatnią z omawianych jest funkcja psychohigieniczna. Jest to
zabezpieczenie dobrego stanu zdrowia psychicznego członków rodziny przez zaspokajanie takich potrzeb jak poczucie bezpieczeństwa, przynależności, stabilizacji, miłości,

16
17

Gębuś D., Rodzina tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2006, s. 30,31
Namysłowska I., Terapia rodzin, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2000, s. 14
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zrozumienia, szacunku czy wymianę uczuć. Funkcja ta przyczynia się do utrzymania
spójności tejże grupy.18
Funkcje te można podsumować stwierdzeniem, że rodzina jest jedyną grupą rozrodczą (tylko ona rozmnaża się przez rodzenie dzieci a nie przez przyjmowanie członków z zewnątrz) oraz jest najważniejszą instytucją przekazującą dziedzictwo kulturowe.19
W środowisku rodzinnym zaczynały i nadal zaczynają się biografie człowieka,
więc nie ulega wątpliwości, że rodzina to najbardziej powszechne środowisko życia
wszystkich ludzi. 20

1.2. Style wychowania w rodzinie.
Wychowanie pociech, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie jest bardzo
ważnym zadaniem. To przekazywanie z pokolenia na pokolenie wartości, które zdolne
są wypełnić treścią świat dziecka i nadać właściwy sens jego życiu.21 Najmłodszych
członków rodziny wychowują nie tylko opiekunowie. Wychowuje wszystko co składa
się na wewnętrzne życie tej grupy i rodzice powinni być tego świadomi. Psychikę wychowanków kształtuje bowiem wszystko co stanowi o życiu rodzinnym – jak odnoszą
się do siebie nawzajem domownicy, jakich zasad przestrzegają czy co jest dla nich naprawdę ważne.22
Funkcjonowanie rodziny pod względem wychowawczym w dużym stopniu zależy od stosowanego w niej stylu wychowania.23 Styl pełni rolę porządkującą i podkreślającą schematyczność pewnego modelu zachowań. Ma charakter długotrwały i nieograniczony.24 W literaturze znajdziemy cztery style wychowania – autokratyczny, niekonsekwentny, liberalny i demokratyczny.
Styl autokratyczny charakteryzuje się dużym dystansem między domownikami.
Rodzice kierują dziećmi poprzez polecenia, nakazy, uznają jedynie własne racje i nie
zwracają najmniejszej uwagi na ich sprzeciwy. Traktują je instrumentalnie, nie dostrze18
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gają potrzeby poszanowania ich godności czy indywidualności. Nie dopuszczają dzieci
do podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawach rodziny i wymagają bezwzględnego posłuszeństwa. Przymuszają je do różnych zachowań a za nie spełnianie stawianych
im wymagań surowo karzą, nierzadko stosując przemoc.25 Ten styl wychowania zdecydowanie nie sprzyja osiąganiu pozytywnych efektów w kształtowaniu osobowości wychowanka.26 Dziecko żyje w stałym lęku przed karą, jest przesadnie uległe lub zbuntowane, skłonne do poczucia winy i infantylnej zależności. Nadmiar agresywności, który
również może być skutkiem tego stylu wychowania, skierowany jest często na rodziców
i na tzw. kozłów ofiarnych, którymi stają się przeważnie słabsi koledzy. Przyswajanie
wartości moralnych jest dla pociech rodziców autokratycznych czymś narzucanym „z
zewnątrz”, dlatego też często w swoim postępowaniu kierują się bardziej własnym interesem niż poczuciem moralnej powinności. Nic zatem dziwnego, że styl ten jest mało
skuteczny i niepożądany z pedagogicznego punktu widzenia.
Niekorzystny wpływ na dziecko ma również styl niekonsekwentny. Charakteryzuje się on brakiem spójności oddziaływań wychowawczych, które są zazwyczaj wynikiem przypadkowości i zmienności.27 Rodzice w zależności od swojego samopoczucia
są mniej lub bardziej wyrozumiali, bywa że nie zwracają uwagi na zachowanie pociechy, a w innej podobnej sytuacji ją karzą. Raz są czuli i zainteresowani jej życiem a
innym razem są nastawieni do niej obojętnie lub wrogo. Taki sposób działań wychowawczych wywołuje u dziecka poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, uczy je egoizmu
a nawet agresji. Brak stałego oparcia i pomocy ze strony najbliższych mu osób powoduje u niego uczucie osamotnienia i bezradności. Niektóre dzieci stają się niepewne i lękliwe.28 Styl ten wynika często z powodu braku wiedzy pedagogicznej rodziców, więc
uzależniają oni podejście do swojego wychowanka od własnego humoru.29
Podobnie wychowawczo szkodliwy jest styl wychowania liberalnego. W rodzinie takiej dziecko korzysta z daleko idącej swobody, układa sobie zajęcia i własne życie
bez zainteresowania, zgody matki i ojca. Rodzice ulegają namowom, pozwalają na
wszystko gdyż są zadowoleni z dojrzałości i samodzielności swoich podopiecznych.30
Nie wtrącają się w ich sprawy i tolerują zachowania aspołeczne. Styl ten stwarza warunki dla zbyt swobodnej spontaniczności i aktywności dziecka. Bez jakichkolwiek za25
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sług czy osobistego wkładu zajmuje ono w rodzinie najwyższą pozycję.31 Rodzice wychodzą z założenia, że wystarczy zapewnić wychowankowi dobre warunki materialne,
uczuciowe i okazywać zainteresowanie jego sprawami tylko wtedy gdy tego zażąda.32
Dzieci wychowywane w sposób liberalny mają często zbyt duże poczucie własnej wartości, nierzadko są egoistyczne, niezdolne do długotrwałego wysiłku, niezdyscyplinowane i nieuspołecznione.33 Styl liberalny pod pewnym względem przypomina wychowanie niekonsekwentne, czyli ingerowanie w sprawy dziecka od przypadku do przypadku, lecz różni się tym, że postępowanie rodziców jest w pełni świadome i celowe.34
Ostatni z omawianych styli wychowania jest najbardziej pożądany pedagogicznie. Jest to styl demokratyczny, który charakteryzuje się życzliwymi i ciepłymi stosunkami pomiędzy członkami rodziny, opiera się na zasadzie równości i wzajemności.
Wspólnie rozstrzygane są sprawy rodzinne, w których udział najmłodszych jest tak samo ważny jak udział dorosłych. Stosunki między rodzicami a dziećmi kształtują się na
płaszczyźnie przyjaźni i zrozumienia. Opiekunowie interesują się sprawami swych podopiecznych i wspólnie z nimi przeżywają wzloty i upadki.35 W rodzinie demokratycznej
ważny jest podział obowiązków, które ustalone są w zgodzie z możliwościami dzieci i
oparte na dobrowolności. Rodzice rzadko stosują kary czy nagany, nigdy kary cielesne,
raczej używają siły perswazji lub podejmują próby wytłumaczenia niewłaściwego zachowania. Unikają podnoszenia głosu, planują wspólne zajęcia i bawią się ze swoimi
pociechami. Stać ich na przyznanie się do błędu i przyznanie słuszności dziecku. Szanują jego poglądy, nawet jeśli nie zgadzają się z nimi, rozumieją jego zainteresowania i
upodobania. W takiej rodzinie każdy domownik czuje się potrzebny i doceniany przez
innych, czuje się pełnoprawnym jej członkiem.36 Wychowane w ten sposób dzieci są
silnie związane emocjonalnie ze swoimi rodzicami, lepiej przygotowane do życia, bardziej niezależne, wykazują więcej samodzielności i odpowiedzialności.37 Jest to rezultat
serdecznej troski, ofiarności i rozumu rodziców.38
Za najbardziej korzystny dla dziecka uważa się styl wychowania demokratycznego, ale on sam w sobie nie jest idealny. Dopiero w powiązaniu z pozytywnymi postawami rodziców wobec potomków, z silną więzią emocjonalną łączącą członków rodzi31
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ny i ciepłą, rodzinną atmosferą w niej panującą, styl ten nabiera pożądanego znaczenia.39
Podsumowując, prawdziwe okazuje się więc stwierdzenie, że „to jaka jest nasza
rodzina zależy przede wszystkim od nas samych.”40

1.3. Charakterystyka postaw rodzicielskich.
Na stosunki między rodzicami a ich pociechami wpływa w dużym stopniu ich
postawa rodzicielska. M. Ziemska określa ją jako „tendencję do zachowywania się w
pewien specyficzny sposób w stosunku do dziecka.”41 H. Muszyński dodaje, że jest to
również odczuwanie potomka i myślenie o nim.42 Inni autorzy definiują postawę rodzicielską jako „względnie stały sposób odnoszenia się do dziecka”43 albo jako macierzyńską lub ojcowską troskę o jego dobro.44 Postawę rodziców możemy poznać poprzez ich
zachowanie w stosunku do pociechy ale również przez to co i jak o niej mówią. Te sposoby odnoszenia się powinny być plastyczne i zmienne z biegiem czasu, gdyż dziecko
przechodzi przez różne fazy rozwoju. Brak dostosowania postawy do wieku wychowanka może spowodować zaburzenia w jego zachowaniu a nawet deformacje w jego
osobowości.45
Prób opracowania typologii postaw rodzicielskich podjęło się wielu autorów.
Jako pierwszy przedstawił główne typy takich postaw Kanner, ale typologia ta była niepełna. Bardziej rozbudowanym podziałem okazał się model zachowania rodzicielskiego
wg Slatera, a jeszcze bardziej szczegółowo w analizę postaw zagłębiła się A. Roe. Następny model opracował Schaeffer, jednak każda z tych typologii uwzględnia przede
wszystkim postawy niepożądane.46 M. Ziemska podzieliła postawy na dwa rodzaje:
postawy właściwe i niewłaściwe. Typologię tej właśnie autorki pragnę przybliżyć.
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Do postaw negatywnych M. Ziemska zalicza postawę unikającą, odtrącającą, zbyt
wymagającą i nadmiernie chroniącą. U podłoża tych postaw leży na ogół nadmierny
dystans uczuciowy wobec dziecka lub nadmierna na nim koncentracja.47
Postawę unikającą charakteryzuje obojętność uczuciowa w stosunku do wychowanka. Przebywanie z nim nie tylko nie sprawia przyjemności rodzicom lecz jest też
dla nich trudne. Czują oni beztroskę o dobro dziecka, ignorują je, nie potrafią nawiązywać kontaktu, zdecydowanie go unikają, bywają obojętni wobec zagrażających mu
niebezpieczeństw i zaniedbują pod wieloma względami.48 Pociecha mająca rodziców
stosujących postawę unikającą może być niestała uczuciowo, nastawiona antagonistycznie, zmienna i niezdolna do obiektywnych ocen. Ma tendencje do współczucia
sobie i lubi się pocieszać. Jest nieufna, lękliwa, często wchodzi w konflikty z innymi
ludźmi.49
Kolejną negatywną postawą jest postawa odtrącająca, w której rodzice odczuwają dziecko jako ciężar. Jest ono dla nich rozczarowaniem, nie lubią spędzać z nim
czasu a opiekę nad nim uważają za odrażającą. Demonstrują negatywne uczucia, krytykują, rozkazują, żądają, stosują surowe kary, zastraszanie a nawet brutalne postępowanie. Nie uznają żadnej tolerancji dla jego wad a pozytywów w ogóle nie dostrzegają.50
Postawa ta jest najgorszą dla wychowanka. Rodzi agresję, kłótliwość i nieposłuszeństwo. Może prowadzić do zachowań aspołecznych i wywoływać reakcje nerwicowe.
Skutki odtrącenia i niechęci objawiają się również w postaci ucieczki psychicznej.
Dziecko odczuwa silny lęk przed rodzicami, unika wszelkich kontaktów z nimi, zamyka
się w „swoim świecie”. Nie czuje się związane uczuciowo z bliskimi i staje się podatne
na wszelkie wpływy otoczenia, szczególnie te negatywne.51 Brak kontaktu z matką i
ojcem oraz niedostateczna ilość pozytywnych emocji może spowodować chorobę sierocą – „dziecko może być sierotą we własnym domu.”52
Naginanie dziecka do wytworzonego przez dorosłych wzoru idealnego potomka
jest charakterystyczne dla postawy nadmiernie wymagającej, zmuszającej bądź korygującej. Rodzice rządzą pociechą, zbyt wiele wymagają, ograniczają swobody i aktywności poprzez zmuszanie, narzucanie, sztywne reguły i kary. Dziecko traktowane
47

Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, PWN, Warszawa, 1986, s. 66,68
Tamże, s. 76
49
Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, PWN, Warszawa, 1986, s. 82
50
Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, PWN, Warszawa, 1986, s. 76,77
51
Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I., Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1996, s. 117-119
52
Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, PWN, Warszawa, 1986, s. 82
48

13
jest zawsze z pozycji autorytetu a każda wypowiedź jego bliskich ma charakter oceniający.53 Nadmierne wymaganie sprzyja kształtowaniu się następujących cech: lękliwości,
uległości, przewrażliwienia, niepewności oraz podatności na reakcje nerwicowe. Zbyt
surowe postępowanie przez opiekunów powoduje u pociechy nadmierne przywiązanie
do nich w obawie utraty ich miłości.54
Bezkrytyczne podejście obrazuje postawa nadmiernie chroniąca. Są to działania przesadnie opiekuńcze, niedopuszczanie do samodzielności, usuwanie wszelkich
niebezpieczeństw, ograniczanie swobody, działania uzależniające od matki lub ojca,
wścibstwo, izolowanie społeczne i ciągły lęk o zdrowie podopiecznego. Rodzice zaspokajają każde kaprysy i tolerują niewłaściwe zachowanie dziecka. Takie zachowanie
opiekunów może wywołać u wychowanka nadmierną pewność siebie, egoistyczne nastawienie, zarozumialstwo a także opóźnienie dojrzałości emocjonalnej. Jeżeli znajdzie
się samo, czyli bez swoich rodziców, staje się niepewne i nieszczęśliwe. Jest mało odporne na trudne sytuacje życiowe i często stosuje ucieczkę od tych trudności.55
Przy postawach niepożądanych czasami występuje pewna ambiwalencja między
typami, na przykład są rodzice unikający i jednocześnie nadmiernie ochraniający swoje
dzieci czy stosujący postawę nadmiernie wymagającą ale po pewnym czasie przechodzący do postawy odtrącającej.56
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Ryc.1. Model typologii postaw rodzicielskich właściwych i niewłaściwych
(Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, PWN, Warszawa, 1986, s. 74)

Właściwy kontakt z pociechą stanowi podłoże do powstawania prawidłowych
postaw rodzicielskich. M. Ziemska wyróżnia postawę akceptacji, współdziałania, dawania i uznania.
Pierwsza postawa sprawia, że bliscy akceptują dziecko takim jakie ono jest pod
względem umysłowym, fizycznym, ze wszystkimi jego wadami. Rodzice okazują wychowankowi swoje pozytywne emocje i czerpią dużo przyjemności z kontaktu z nim.
Pochwalają i dają mu poczucie bezpieczeństwa.57 Pozwalają na wybranie takiego stylu
życia, który najbardziej jemu odpowiada. Postawa ta nazywana jest postawą otwartego
serca, gdyż dziecko akceptowane jest dzieckiem kochanym bez względu na to jakie
jest.58 Akceptacja rodziców sprawia, że pociecha jest wesoła, miła, przyjacielska,
współczująca, życzliwa i odważna w podejściu do świata.59 Okazanie dziecku radości
gdy postawiło pierwszy samodzielny krok czy też nauczyło się czytać i pisać, jest dla
niego zachętą do ponawiania wysiłków w tym kierunku i przyspiesza jego rozwój osobowości, uczuciowości.60
57
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Współdziałanie z wychowankiem świadczy o dużym zainteresowaniu jego sprawami i troskliwości rodziców. Pociecha bierze udział w sprawach rodziny i łatwo nawiązuje z nią kontakty.61 Postawa ta kształtuje ufność wobec opiekunów. Dziecko
zwraca się do nich o pomoc czy radę, jest zadowolone z własnej pracy i skłonne do podejmowania nowych wyzwań. Miłość ze strony otoczenia budzi w nim chęć kochania i
podziwiania a także ułatwia mu rozwój osobowy i uczuciowy.62
Dawanie podopiecznemu właściwej swobody prowadzi do budowania w rodzicach coraz większego poczucia zaufania do niego. Kierują oni dzieckiem w pożądanym
zakresie a ich niepokój nie przekracza zainteresowań o dobry jego stan. Nie przedstawiają otaczającego świata jako świata pełnego potencjalnych zagrożeń.63 Gdy opiekunowie darzą swoje dziecko swobodą i zaufaniem staje się ono uspołecznione, pomysłowe, bystre, pewne siebie, dąży do pokonywania przeszkód i spełniania trudnych zadań.64
Ostatnią z omawianych postaw jest uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych. Rodzice doceniają rolę najmłodszych członków, pozwalają na odpowiedzialność
za swoje działania dając tym samym pole do rozwoju ich indywidualności. Kierują pociechą poprzez tłumaczenie i podsuwanie sugestii, dzięki czemu wie ona czego oczekują od niej opiekunowie. 65 Postawa ta pozwala na budowanie w wychowanku pewnej
niezależności, solidarności i lojalności oraz zachęca do podejmowania czynności z własnej inicjatywy. Trzeba też wspomnieć, że postawy obojga rodziców mogą się wzajemnie różnić, lecz nie ma to szkodliwego wpływu na dziecko a nawet stwarza źródło większego bogactwa różnych uczuć i pozwala dostrzec różnice pomiędzy najbliższymi mu
osobami.66
Podsumowując pozytywne postawy wobec potomków, można by wysunąć
stwierdzenie, że dobrzy rodzice charakteryzują się troskliwością, opiekuńczością, cierpliwością a kontakt z wychowankami opierają na miłości, sympatii i zrozumieniu.67
Jednym z najważniejszych zadań opiekunów jest zaspokajanie podstawowych
potrzeb psychicznych podopiecznego, czyli ciepła i miłości. Dzięki zaspokojeniu tych
potrzeb wychowanek szybciej się rozwija i nawiązuje kontakty z innymi ludźmi a po61
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czucie bezpieczeństwa uwalnia go od różnych zaburzeń i lęków. Dobry kontakt z rodzicami wpływa na kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i otaczającego
dziecko świata zewnętrznego.68

1.4. Pomoc rodzinom wychowującym dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Rodzice dziecka z wadą serca mają do pokonania bardzo trudną drogę, która zaczyna się w chwili usłyszenia diagnozy o chorobie pociechy. Zdanie sobie sprawy z
faktu, że dziecko urodzi się bądź już urodziło się chore i będzie musiało przejść skomplikowane operacje spędzając część swojego życia w szpitalach, nie wspominając już o
możliwości śmierci, jest ogromnym ciężarem dla opiekunów. Ten moment, w którym
lekarz informuje o wykrytej wadzie i rokowaniach dziecka jest krytyczny i prowadzi do
zburzenia ich dotychczasowego świata. W tak trudnych chwilach pomóc mogą te osoby,
które przeszły już przez operacje swoich najbliższych i przez podobne problemy.
„Trudno przecenić pomoc, jaką ludzie, którym rodzi się chore dziecko, mogą dostać od innych rodziców” – słowa J. Sokolińskiej. Pomoc doświadczonych już ludzi
potrzebna jest w różnych momentach życia – podczas zabiegów operacyjnych, pogorszenia stanu zdrowia dziecka czy w codziennych kłopotach z opieką nad nim. Świadomość, że inne osoby rozumieją nasze problemy i przeżycia przynosi ulgę i dodaje wiary.
Są one bowiem „świadectwami”, że da się przez to wszystko przejść.
Fundusz Serce Dziecka (do 2007 roku Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca) został stworzony dla ułatwienia kontaktów między rodzicami chorych dzieci.69

Ryc.2. Logo Funduszu Serce Dziecka
(http://sercedziecka.org.pl)
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Założycielką tej organizacji została Dina Radziwiłłowa, której walka o życie syna
Szymona dała natchnienie i siłę do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi
ludźmi w podobnej sytuacji. Dina zmobilizowała wiele osób do działania i w ten sposób
we wrześniu 2004 roku powstał Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca, który skupił
rodziców dzieci z różnymi wadami, leczonych w różnych ośrodkach. To dzięki Niej
pojawiały się coraz liczniejsze artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, imprezy dla dzieci w szpitalach, wzmocniła się współpraca lekarzy z rodzicami, w Polsce
zostały obchodzone Dni Serca, powstała strona internetowa Funduszu. Dina przyczyniła
się swoją działalnością do uratowania życia wielu dzieci, mobilizowała rodziców do
walki i zarażała ich optymizmem.70 We wszystko co robiła dla innych wkładała całe
swoje serce… Niestety życie ludzkie nie jest stałą wartością i w 2006 roku ta wspaniała
kobieta, matka trójki dzieci, w tym Szymona z zespołem niedorozwoju lewego serca
(HLHS), zginęła w wypadku samochodowym. Dzięki innym rodzicom, współpracującym z Diną za jej życia, działania Funduszu są kontynuowane a dla uczczenia pamięci
jego założycielki powołali oni Fundację Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej.
Celami tej organizacji jest wspieranie opiekunów i informowanie ich o możliwościach leczenia wad serca w kraju i za granicą, umożliwienie kontaktu z innymi rodzinami, umożliwienie dzieciom poznania chorego rówieśnika jak również organizowanie
pomocy dla osób nie posiadających środków na badania i kosztowne pobyty w innych
miastach, związane z leczeniem dziecka. Ponadto Fundacja rozpowszechnia wiedzę o
konieczności badań ultrasonograficznych pomiędzy 11-14 i 18-22 tygodniem ciąży,
stara się docierać do lekarzy z informacjami o postępie w kardiochirurgii i możliwościami leczenia dzieci, informuje o tych sprawach również opinię publiczną i podejmuje
współpracę z innymi organizacjami. Działalność Fundacji Serce Dziecka opiera się na
dowolnych wpłatach a czas spędzony przez jej członków na pracy w nim upływa kosztem ich czasu wolnego.71
Strona internetowa Fundacji www.sercedziecka.org.pl jest rozbudowana. Zawiera
informacje o wszystkich wadach serca, możliwościach leczenia, publikacjach na te tematy, można znaleźć tam również kącik dla dzieci jak i adresy, numery telefonów do
ośrodków zajmujących się kardiologią, kardiochirurgią dziecięcą, badaniami prenatalnymi w Polsce i poza jej granicami. Aktywnie działa również forum, na którym rodzice
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i dorośli z wadami serca codziennie wymieniają się doświadczeniami, radami, udzielają
wsparcia i podnoszą na duchu. Forum jest podzielone na wiele kategorii tematycznych,
co umożliwia szybkie wyszukanie interesujących informacji. Na stronie można poczytać o wszystkich działaniach Fundacji, o najnowszych wydarzeniach jak i, co chyba
najważniejsze, poznać historie rodzin, które już przeszły te trudne okresy życia oraz
historie tych dzieci, którym nie dane było z nami zostać. Te opisy życia z chorym
dzieckiem dają innym rodzicom obraz, jak to wszystko wygląda od strony praktycznej,
a patrząc na zdjęcia roześmianych małych twarzyczek, człowiek zdaje sobie sprawę, że
warto walczyć o życie swojej pociechy.
Przynajmniej raz w roku organizowane są spotkania „serduszkowych” rodzin,
które są okazją do poznania innych rodziców i ich dzieci, świetnej zabawy i zwiedzania,
gdyż odbywają się w różnych miastach Polski.

Ryc.2. Spotkanie rodzin „serduszkowych”, Polanica Zdrój, sierpień 2006
(http://sercedziecka.org.pl)

O ogromnym wsparciu Fundacji świadczą wypowiedzi samych rodziców, które
możemy spotkać w różnych publikacjach:
„(…) Byliśmy załamani. Na szczęście trafiliśmy na stronę Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. Tam przeczytałam historie wielu dzieci, wyleczonych z takiej
samej wady, jaką miała moja Tosia. Od razu poczułam się lepiej.” – Małgorzata, mama
Tosi (HLHS).72
„(…) O tej organizacji dowiedziałam się z telewizji, kiedy jeszcze byłam w ciąży z
Szymonem – opowiada pani Anna. – Kiedy się urodził, skontaktowałam się z jej szefową
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Diną Radziwiłłową, a ona pomogła mi znaleźć najlepszych lekarzy.”- Anna, mama
Szymona, ASD. 73
„(…) Zrozumienie znalazłam na internetowej stronie wśród osieroconych rodziców. My rozumiemy się bez słów, tam znalazłam bratnie dusze.” – Karolina, mama
Wiktorka (*), HLHS 74
„(…) Wróciłam do domu, szukaliśmy dalej i trafiliśmy na stronę serce dziecka i
tam na adresy i telefony rodziców dzieci z podobnymi wadami. Zadzwoniliśmy i… spotkaliśmy miłych ludzi, którzy wytłumaczyli całą historię tej choroby a co najważniejsze
dali nadzieję na życie Zuzanny.” – Marta, mama Zuzanny (*), HLHS 75
Z wypowiedzi tych matek można stwierdzić, że najlepszego wsparcia ludziom,
którzy czują się bezradni, zagubieni, często tracą nadzieję i wiarę, mogą udzielić osoby,
które przeżyły już podobne doświadczenia i doskonale rozumieją przeżycia tych, którzy
zostali dotknięci danym problemem. Takie oparcie dla rodziny dziecka z wadą serca na
pewno można znaleźć w tej organizacji. 76
Ogromną pomoc niosą również psycholodzy i terapeuci, którzy uczą rodziców jak
radzić sobie ze stresem i myśleć optymistycznie.
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ROZDZIAŁ 2
PROBLEMATYKA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH W ŚWIETLE
LITERATURY

Choroba jest jednym z najbardziej niepożądanych zjawisk w życiu człowieka,
szczególnie jeżeli dotyczy dziecka. Zaburza bowiem jego zdrowie, które jest podstawą
prawidłowego rozwoju.1 Na całym świecie obserwuje się wzrost liczby dzieci przewlekle chorych. W literaturze podawane są trzy grupy przyczyn zjawiska większej zapadalności na niektóre choroby długotrwałe: a) postęp w zakresie wczesnej diagnozy, większa skuteczność leczenia i rehabilitacji, b) intensywna terapia okołoporodowa, c) pojawienie się w populacji dzieci nowych chorób (np. AIDS). Te dwa pierwsze czynniki
sprawiają, że coraz więcej dzieci jest ratowanych przed śmiercią i możliwe staje się ich
życie (choć w większości przypadków pozostaną one chore).2
Dzieci z wrodzonymi wadami serca są w dużej mierze tymi, u których postęp w
medycynie, w tym różne techniki operowania i dostępność złożonej aparatury, dał szanse na życie, o które „małe serduszka” dzielnie walczą.

2.1. Pojęcie i istota choroby przewlekłej.
Aby poznać istotę przewlekłej choroby należy w pierwszej kolejności skupić się
na pojęciu zdrowia. Według W. Okonia zdrowie to stan równowagi fizjologicznej i
psychicznej między organizmem człowieka a otaczającym go środowiskiem. Wyróżnia
się cztery podstawowe kryteria stanu zdrowia:


Istnienie lub nieobecność długotrwałych chorób



Częstość i charakter ostrych zachorowań



Poziom osiągniętego rozwoju fizycznego i psychicznego



Stan podstawowych funkcji fizjologicznych

Podsumowując, zdrowie to pełna sprawność fizyczna, psychiczna i społeczna.3
Przeciwieństwem pożądanego przez wszystkich ludzi stanu zdrowia jest choroba.
Definiuje się ją jako „wystąpienie zmian i zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, któ1

Maciarz A., Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych, Wydawnictwo
Impuls, Kraków, 1998, s. 7
2
Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Wydawnictwo
Impuls, Kraków, 2007, s. 13,14
3
Zgrychowa I., Bukowski M., Dziecko chore chce się bawić, WSiP, Warszawa, 1987, s. 19
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re mogą być następstwem załamania się jego struktury morfologiczno – funkcjonalnej”.4 Jeszcze inne źródła odnoszą się do choroby jako do dynamicznej reakcji ustroju
na działanie czynników chorobotwórczych, której skutkiem są zaburzenia we współdziałaniu narządów i tkanek. 5
Ujmowanie zarówno zdrowia jak i choroby zmieniało się przez wieki. Chciałabym jednak skupić się na procesie chorobowym.
Najstarsze koncepcje choroby polegają na opisie indywidualnego obrazu chorobowego i ujmowania tego obrazu w syndromy (jest to ontologiczne lub naturalne pojęcie choroby). Następnym ujęciem jest fizjologiczna koncepcja z przyczynowo – skutkowym widzeniem zjawisk a najnowszą koncepcją choroby jest koncepcja psychospołeczna (biograficzna), w której choroba pacjenta włączona jest w niepowtarzalny psychologiczny i społeczny kontekst jego życia.6
Po opisaniu podstawowych definicji zdrowia i choroby trzeba zagłębić się w pojęcie choroby przewlekłej. Według Światowej Organizacji Zdrowia choroba przewlekła obejmuje „wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać
będą długiego okresu nadzoru, obserwacji i opieki.”7 W Polskim Słowniku Medycznym
choroba przewlekła jest procesem patologicznym trwającym ponad cztery tygodnie,
cechującym się brakiem nasilonych objawów chorobowych. W Małej Encyklopedii
Medycyny „przewlekły – czynnik lub choroba o długotrwałym przebiegu i najczęściej
słabym nasileniu objawów, choroby trwające miesiącami lub latami.”8 A. Mattsson
uważa, że jest to zaburzenie o długim okresie trwania, które może być postępujące, o
złym rokowaniu lub związane z normalnym biegiem życia pomimo nieprawidłowości
w funkcjonowaniu. B. Pless i P. Pinkerton przyjmują, że choroba przewlekła musi trwać
dłużej niż trzy miesiące lub wymaga ciągłej hospitalizacji co najmniej przez miesiąc. W
polskiej literaturze medycznej M. Zięcina określa choroby przewlekłe jako „trwałe, nieodwracalne, postępujące zmiany uszkadzające ustrój, obniżające permanentnie jego
4
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wydolność i sprawność, głównie w tzw. stanach ostrych, ale także i przewlekłych, jako
jeden i ten sam ustawicznie trwający proces wyniszczania.”9 W. Pilecka napisała, że
dzieci przewlekle chore to normalne dzieci w anormalnej sytuacji.10 „W literaturze medycznej za chorobę przewlekłą uważa się taką, którą cechuje: a) długotrwały przebieg,
b) łagodniejszy przebieg niż w stanach ostrych, c) niezauważalny charakter zmian chorobowych, d) konieczność stałego leczenia.”11
Definicja choroby przewlekłej jest nierozerwalnie związana z innymi chorobami.
Ciężko jest bowiem przeprowadzić wyraźną granicę między chorobami przewlekłymi a
wszystkimi innymi rodzajami schorzeń.12
W kontekście przytoczonych definicji wyłania się pojęcie niepełnosprawności
jako następstwa choroby. Gdy mówi się o chorobie, ma się na myśli proces, który nie
zawsze prowadzi do niepełnosprawności. Niepełnosprawność może być też następstwem urazu lub uwarunkowana endogennie.13 Dzieci przewlekle chore klasyfikowane
są wśród niepełnosprawnych jako niepełnosprawne somatycznie (ujmując chorobę nie
tylko jako zaburzenie czynności organizmu, ale i zaburzenie samopoczucia i funkcjonowania w społeczeństwie).14 Zagłębiając się w niepełnosprawność należy poznać jej
definicję. Według Światowej Organizacji Zdrowia „osoba niepełnosprawna to ta, u której istotne uszkodzenie i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powoduje
utrudnienie, ograniczenie czy uniemożliwienie wykonywania zadań życiowych i wypełniania ról społecznych, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć, czynniki społeczne, środowiskowe i kulturowe.”15 W podręcznym słowniku terminów definicje dziecka przewlekle chorego i niepełnosprawnego są następujące: „Dziecko przewlekle chore – dziecko
dotknięte chorobą wymagającą długotrwałego leczenia i w większości przypadków pełnej rehabilitacji. Dziecko niepełnosprawne – dziecko, które ma trudność w rozwoju,
nauce i społecznym przystosowaniu z powodu obniżonej sprawności psychofizycznej i

9

Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Wydawnictwo
Impuls, Kraków, 2007, s. 15
10
Tamże, s. 39
11
Gruba J., Twórcze postawy rodziców i wychowanków wobec dzieci przewlekle chorych W: Kępski Cz.,
Opieka i wychowanie w rodzinie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003, s. 164
12
Jarosz M., Psychologia lekarska, Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 1983, s. 353
13
Wojciechowski F., Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 2007, s.
28
14
Maciarz A., Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 2006, s.
16,17
15
Stal J., Osewska E., Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 2006, s. 639

23
któremu jest potrzebna specjalna pomoc.”16 Po przeanalizowaniu tych definicji wyraźnie widać, że osoba przewlekle chora może być również osobą niepełnosprawną. Dlatego też nie udaje się wyznaczyć wyraźnej granicy pomiędzy chorobą przewlekłą a niepełnosprawnością.17
Przewlekła choroba dziecka charakteryzuje się pewnymi właściwościami, które
odróżniają ją od przewlekłej choroby człowieka dorosłego. W przebiegu choroby u
dorosłego może dojść do regresu jego funkcjonowania w sferach umysłowej, społecznej, zawodowej a u dziecka może dojść do globalnego opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzeń sfer rozwoju i jego psychicznych struktur poznawczych.18
Choroby przewlekłe pojawiają się u dzieci w różnym wieku. Niektóre z nich
trwają od urodzenia (np. wrodzone wady serca, wady genetyczne), inne pojawiają się w
rożnych okresach życia. Niektóre z tych chorób są rzeczywiście bardzo zagrażające
życiu (np. choroby nowotworowe, ciężkie wady serca), inne bezpośrednio mu nie zagrażają (np. choroby reumatyczne).19 Do chorób przewlekłych najczęściej występujących u dzieci i młodzieży zalicza się: „astmę, epilepsję, cukrzycę, choroby układu krążenia, wady serca i wiele chorób metabolicznych związanych ze złą przemianą materii.”20
Choroba długotrwała postrzegana jest jako zjawisko traumatyzujące. „Choroba
zmienia zasadniczo sytuację rodziny, jej strukturę i wzajemne relacje między jej członkami. Wystąpienie jej stanowi prawie zawsze wstrząs dla rodziców, a jej trwanie stanowi trudną próbę dla całej rodziny.”21
2.2. Wrodzona wada serca jako choroba przewlekła.
Choroby przewlekłe występują w naszym społeczeństwie dość często. Według
raportów Instytutu Matki i Dziecka aż 10-15% całej populacji stanowią dzieci przewlekle chore. Najwięcej dzieci cierpi na choroby związane z organicznym uszkodzeniem
16
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centralnego układu nerwowego (padaczka, mózgowe porażenie dziecięce), narząd ruchu
i układu krążenia (często jest to wada serca), choroby alergiczne (alergie skórne i astma
oskrzelowa). Obserwuje się również wzrost zachorowań dzieci na zespoły złego wchłaniania (np. celiakia), chorobę nowotworową oraz przewlekłe zakażenia różnych organów. 22 Jak wynika z powyższego raportu, wrodzone wady serca są dość częstymi chorobami spotykanymi u dzieci.
Aby przejść do definicji wrodzonych wad serca trzeba wspomnieć czym w ogóle
jest wada wrodzona. Wada wrodzona powstaje w okresie prenatalnym, występuje przed
urodzeniem lub w czasie porodu.23 Także wrodzone wady serca można zdefiniować
jako różne nieprawidłowości rozwojowe powstające już we wczesnym okresie płodowym. Wady te są następstwem zahamowania lub nieprawidłowego rozwoju układu krążenia we wczesnym okresie życia prenatalnego, szczególnie w okresie rozwoju embrionalnego.24 W literaturze medycznej pojęcie wady serca jest bardzo szerokie i obejmuje:


„obecność nieprawidłowego połączenia między dwoma jamami prawego i lewego serca, między dwoma naczyniami tętniczymi lub między naczyniem a jamą
serca



Nieprawidłową czynność zastawki przedsionkowo – komorowej lub komorowo
– tętniczej



Nieprawidłową drogę lub kierunek przepływu krwi przez serce lub naczynia
krwionośne oraz



Nieprawidłową anatomiczną pozycję serca w klatce piersiowej”25

Definicja ta jest typowo medyczna i wymaga znajomości budowy serca.
Kliniczne następstwa wad serca zależą przede wszystkim od stopnia i rodzaju
zaburzeń hemodynamicznych (zaburzeń w krążeniu krwi). Zmiany anatomiczne mają
mniejsze znacznie. Często spotyka się różne nieprawidłowości w budowie serca, które
nie zakłócają krążenia i nie powodują żadnych objawów chorobowych.26
Podział wad serca jest nie mniej skomplikowany niż przytoczona definicja. Wady
serca dzielą się na: nabyte (powstałe w życiu pozapłodowym), wrodzone (są na ogół
następstwem zahamowania lub spaczenia embrionalnego rozwoju serca), organiczne
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(występują zmiany anatomiczne w obrębie zastawek serca, innych struktur wewnątrz
sercowych lub naczyń krwionośnych), nieorganiczne (obserwuje się zaburzoną czynność prawidłowej zastawki lub aparatu podzastawkowego), zastawkowe (oznaczające
nieprawidłową czynność w innych strukturach niż zastawki serca), odosobnione (obecność tylko jednej organicznej zmiany w sercu), złożone (inaczej skojarzone, oznaczają
współistnienie niedomykalności i zwężenia w obrębie tej samej zastawki lub równoczesną obecność dwóch lub więcej organicznych wad serca). Stosuje się również inne podziały (wady z i bez sinicy, wady ze zwiększonym, prawidłowym i zmniejszonym przepływem płucnym lub podział oparty na głównych zmianach anatomicznych).
Opisując podstawowe pojęcia dotyczące wad serca należy również ukazać najnowsze statystyki i przyczyny występowania tych nieprawidłowości.
Wrodzone wady serca i układu krążenia są najczęstszymi wadami wrodzonymi.
Występują u około 1% żywo narodzonych noworodków, czyli aż 6,5 razy częściej niż
abberacje chromosomowe oraz 4 razy częściej niż wady układu nerwowego. Ukazując
te dane liczbowo na każde 1000 urodzeń stwierdza się 8-10 wrodzonych wad serca

27

,

lecz w wielu przypadkach jest to lekka postać wady, która nie wymaga żadnego postępowania.28 Statystyki wyglądają znacznie gorzej w przypadku płodów martwo urodzonych (aż 27 na 1000).29 U około 35 – 40% płodów występują nieprawidłowości w budowie chromosomów 30 a u 25 - 45% dzieci poza wadą serca istnieje inna wada rozwojowa układów: mięśniowego (9%), nerwowego (8%), moczowego (5%) lub pokarmowego (4%). „Szacuje się, że wrodzone wady serca stanowią około 25% wszystkich wad
rozwojowych, będąc przyczyną około 50% zgonów z powodu wad rozwojowych oraz
15% zgonów dzieci.”31
Dotychczas nie ustalono przyczyn powstawania tych wad, jednak wiadomo, że
należą do nich czynniki genetyczne (dotychczas niepoznane), środowiskowe (np. leki,
infekcje) czy choroby matek (np. cukrzyca, fenyloketonuria). Najczęściej jest to połączenie kilku czynników.
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Jeśli chodzi o ryzyko urodzenia następnego dziecka z wadą serca wynosi ono 5 –
15% (jeżeli matka ma również stwierdzoną wadę serca). Ryzyko to zmniejsza się w
przypadku zdrowej matki i wynosi 5%. U ojca wada serca tylko nieznacznie podnosi
ryzyko (5%).
Należy jednak podkreślić, że wrodzone wady serca najczęściej rozpoznawane są u młodych, zdrowych kobiet, dlatego tak ważne są przesiewowe badania ultrasonograficzne
w ciąży.32
Wracając do pojęcia wady serca jako choroby przewlekłej, chciałabym przedstawić jej
cechy, które jak również w przypadku chorób przewlekłych, powodują że jest ona
szczególnie uciążliwa i trudna do zaakceptowania:


„Długotrwałość choroby i jej leczenia



Burzliwy przebieg – możliwość pojawienia się nagłego pogorszenia, groźnego
dla życia



Konieczność pobytu w szpitalu (czas pobytu i częstotliwość)



Uwiązanie do instytucji sprawującej opiekę medyczną



Cierpienie fizyczne związane z chorobą i sposobem leczenia



Inwazyjność leczenia (konieczność operacji, kroplówek, przetoczeń krwi, biopsji, dializ itp.)



Skutki choroby i leczenia:

- niepełnosprawność fizyczna
- zmiana wyglądu – niski wzrost, bladość, nadmierne wychudzenie, nadmierna otyłość, łysienie, zmiany na skórze itp.
- trwałe zniekształcenia i zeszpecenia ciała – np. ślady pooperacyjne.”33
Wiele wspólnego ma wada serca z przewlekłą chorobą, jednakże do końca nie
zgodziłabym się, że każda wada wrodzona serca ma charakter choroby długotrwałej.
Jest dużo wad serca, które pomimo operacji przeprowadzonej w wieku noworodkowym
lub w późniejszym okresie życia dziecka, nie wpływa na jego rozwój. Wada zostaje
skorygowana i dziecko staje się prawie zdrowe (prawie, ponieważ nigdy nie można wykluczyć możliwości późniejszych komplikacji).
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„(…) Najważniejsze jest to, co powiedział lekarz na kontroli w Zabrzu – „zabieg
był ryzykowny, ale warto było. Teraz możecie mówić, że Natalia MIAŁA wadę serca w
dzieciństwie. Macie Państwo zupełnie zdrowe dziecko.” – Ewa, mama Natalii, ASD II 34
W takim przypadku wspólnych cech wady serca i choroby przewlekłej zostaje o wiele
mniej i pojawia się pytanie: Czy „lekką” wadę serca można również nazwać chorobą
przewlekłą? W literaturze nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że
jeżeli dziecko ma skorygowaną wadę i jego rozwój przebiega bez zaburzeń to odpowiedź na postawione wyżej pytanie brzmi „nie”. Nawet w pojęciu choroby przewlekłej
zaznaczone jest, że musi ona trwać przynajmniej trzy miesiące a hospitalizacja i korekcja wady serca może trwać przecież znacznie krócej. Jednak jest to tylko moja prywatna
opinia, nie poparta ani literaturą ani innymi opiniami.
Nie podlega wątpliwości fakt, że chorobę przewlekłą, którą może być lub jest
wrodzona wada serca, jest źródłem stresu, który przekształca dotychczasową sytuację
dziecka i jego rodziny w odmienną, z określonymi wymaganiami, którym ono samo i
jego rodzina muszą sprostać.35

2.3. Charakterystyka wad serca u dzieci.
W tym podrozdziale pragnę wymienić i bardzo krótko opisać tylko najczęstsze wady wrodzone serca, gdyż bardzo duża ich ilość i złożoność nie pozwala mi na
omówienie każdej z nich. Na początku jednak chciałabym skrótowo zarysować anatomię serca, ponieważ przybliży to zrozumienie anomalii tego organu.
Serce jest elastycznym, dobrze umięśnionym narządem, które posiada cztery
jamy (prawa i lewa jego strona mają po jednej komorze i jednym przedsionku).
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Ryc.3. Anatomia zdrowego serca
(http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=3_zdrowe_serce.inc)

Do prawego przedsionka wchodzą dwie żyły główne: górna i dolna, a do lewego
cztery żyły płucne. Z prawej komory odchodzi tętnica płucna, a z lewej wychodzi aorta
(obydwie zakończone zastawkami). Między przedsionkami i komorami istnieje błona
(międzyprzedsionkowa, która jest cienka, i międzykomorowa, dużo grubsza i umięśniona).

1. Żyły płucne prawe
2. Tętnica płucna prawa
3. Żyła główna górna
4. Aorta
5, 6, 7. Tętnice:
szyjna lewa, bezimienna
i podobojczykowa lewa
8. Żyły płucne lewe
9. Zastawka dwudzielna-mitralna
10. Zastawka aorty
11. Zastawka pnia płucnego
12. Zastawka trójdzielna
13. Żyła główna dolna
14. Prawy przedsionek
15. Prawa komora
16. Lewa komora
17. Lewy przedsionek

Ryc.4. Anatomia serca zdrowego 2
(http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=3_zdrowe_serce.inc)
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Zadaniem naszego serca jest pompowanie do każdej najdrobniejszej komórki utlenowaną krew.36
Po tym krótkim wstępie pragnę przybliżyć charakterystykę poszczególnych
wrodzonych wad serca.
ZWĘŻENIE CIEŚNI AORTY (koarktacja aorty) skrót - CoA
Wada ta polega na przewężeniu światła aorty w odcinku jej cieśni. Występuje w
dwóch postaciach – niemowlęcej (często oprócz koarktacji występują inne wady serca) i
dorosłych (pojawia się w postaci izolowanego zwężenia w kształcie klepsydry).37 Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu miejsca zwężenia.38 Wada ta stanowi 5 –
10% wrodzonych wad serca, częściej występuje u chłopców. Śmiertelność pooperacyjna wynosi około 5%, natomiast u starszych dzieci i dorosłych nie przekracza 1%.39
ZWĘŻENIE AORTY skrót – AS
Stanowi 8% wad wrodzonych serca. Istotą tej anomalii jest upośledzenie odpływu
krwi z lewej komory do aorty. Wyróżnia się trzy typy zwężenia: podzastawkowe, zastawkowe i nadzastawkowe.40 Jedynym skutecznym leczeniem jest zabieg chirurgiczny
lub interwencyjny (walwuloplastyka balonowa).41 Śmiertelność po zabiegu plastyki
balonowej wynosi ok. 4%, po operacji 5 – 10%.
ZWĘŻENIE ZASTAWKI PNIA TĘTNICY PŁUCNEJ skrót - PS
Wada polega na utrudnieniu przepływu krwi na poziomie zastawki pnia tętnicy
płucnej, stanowi 6 – 9% wrodzonych wad serca.42 W Większości przypadków leczenie
chirurgiczne tej wady zastąpiła plastyka balonowa zastawki płucnej.43
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PRZETRWAŁY PRZEWÓD TĘTNICZY (Botalla) skrót - PDA
To naczynie łączące tętnicę płucną z aortą będące pozostałością z okresu życia
płodowego. Stanowi jedną z najczęstszych wad – 12%.44 Istnieją dwie metody leczenia
– farmakologiczna (indometacyną) i chirurgiczna.45
UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ skrót - ASD
Czyli inaczej brak fragmentu błony oddzielającej przedsionki. Jest jedną z najczęstszych wad (12%). Wyróżnia się cztery typy ubytków – ubytek typu otworu owalnego wtórnego, otworu pierwotnego, zatoki żylnej i zatoki wieńcowej.46 Dostępne są
dwie techniki leczenia – operacyjna i przezskórna z użyciem implantów.47 Śmiertelność
jest znikoma.
UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYKOMOROWEJ skrót - VSD
Brak fragmentu ściany oddzielającej komory jest najczęstszą wadą – ok. 20%.
Również w tym przypadku mamy cztery typy ubytków – okołobłoniasty, typu kanał
przedsionkowo - komorowy, podpłucny, mięśniowy.48 Leczenie chirurgiczne. Odległe
wyniki leczenia u 90% pacjentów są dobre lub bardzo dobre.49
KANAŁ PRZEDSIONKOWO – KOMOROWY skrót - AVC
Obejmuje niedorozwój przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej
oraz nieprawidłowo wykształcone zastawki przedsionkowo – komorowe. Wprowadzono podział tego kanału na częściowy, całkowity i przejściowy. Kanał stanowi 5% wrodzonych wad serca.50 Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest korekcja chirurgiczna.51
ZESPÓŁ FALLOTA skrót – ToF
Zespół ten obejmuje następujące nieprawidłowości: „ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi odpływu z prawej komory, przemieszczenie aorty na
44
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prawo, nad przegrodę międzykomorową oraz przerost prawej komory.” Stanowi 9%
wrodzonych wad serca i jest najczęściej występującą siniczą wadą.52 W leczeniu tej
wady stosuje się chirurgiczne leczenie paliatywne (wykonuje się je u noworodków lub
w przypadku kiedy anatomia wady wskazuje na wysokie ryzyko korekcji we wczesnym
okresie życia) oraz tzw. pierwotną korekcję wady (przy niskim ryzyku).53 Śmiertelność
pooperacyjna wynosi 2 – 5%.
WSPÓLNY PIEŃ TĘTNICZY skrót – TAC
Wada ta stanowi 1 – 4% wad, jest to pojedyncze naczynie odchodzące od podstawy serca, dzielące się na aortę wstępującą, tętnice płucne oraz tętnice wieńcowe.
Klasyfikacja oparta na anatomii odejścia tętnic płucnych od aorty i obejmuje cztery typy (I, II, III, IV).54 Leczenie chirurgiczne polega na pierwotnej korekcji wady lub na
dwu etapowym leczeniu.55
PRZEŁOŻENIE DUŻYCH NACZYŃ skrót - TGA
To nieprawidłowe połączenie komór serca i wychodzących z serca dużych naczyń
(aorta z prawej komory, pień płucny z lewej). Wada stanowi 5 – 9% wad serca.56 Leczenie operacyjne lub atrioseptostomia.57 Śmiertelność pooperacyjna wynosi 3 – 5%, po
atrioseptostomii 1,5 – 4%.
DWUUJŚCIOWA PRAWA KOMORA skrót - DORV
To wada, w której aorta i tętnica płucna odchodzą z prawej komory serca. Wada
ta stanowi 5% wad.58 Leczenie chirurgiczne paliatywne i/lub korekcja.59
SERCE JEDNOKOMOROWE skrót - SV
Pojęcie to obejmuje wady serca, „w których dwie zastawki przedsionkowo – komorowe lub pojedyncza wspólna zastawka przedsionkowo – komorowa otwierają się do
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jednej komory”. Wady te stanowią 7 – 8% wrodzonych wad serca.60 Wszyscy pacjenci
z pojedynczą komorą wymagają leczenia chirurgicznego, które nie jest korekcją anatomiczną wady tylko kilku etapowym leczeniem paliatywnym.61
ZESPÓŁ NIEDOROZWOJU LEWEGO SERCA skrót – HLHS
Obejmuje nieprawidłowości: „zwężenie lub zarośnięcie zastawki dwudzielnej/mitralnej, różnego stopnia niedorozwój lub brak lewej komory, zwężenie lub zarośnięcie zastawki aortalnej oraz niedorozwój aorty wstępującej i łuku aorty.” Procentowo
wada stanowi 1,4 – 8,6%. HLHS jest najczęstszą postacią serca jednokomorowego.62
Bez leczenia chirurgicznego wada ta jest letalna. Leczenie obejmuje trzy etapy.63 W
zależności od doświadczenia ośrodka śmiertelność wynosi 35 – 90%, po samym pierwszym etapie wynosi 20 – 45%.
ATREZJA (zarośnięcie) ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ skrót - TA
Ta wada jest również częstą postacią serca jednokomorowego

64

i dzieli się na

typy i podtypy (I, IA, IB, IC, II, IIA, IIB, IIC, III). Chirurgiczne przywrócenie prawidłowej anatomii serca nie jest możliwe, większość noworodków wymaga operacji paliatywnych.65
Wymienione powyżej wady są najczęstszymi postaciami wrodzonych wad serca.
Szereg wad, które występują rzadziej (około 1% i poniżej) został pominięty.
Czasami zdarza się, że serca mimo leczenia operacyjnego lub braku innego wyjścia musi zostać zastąpione zdrowym. Transplantacja serca jest bardzo ciężkim zabiegiem i nie zawsze jest ona możliwa. Jednym z najczęstszych wskazań do przeszczepu
serca jest zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS). Oczywiście „operacje tę przeprowadza się również w przypadkach innych wad wrodzonych, nowotworach serca,
kardiomiopatiach, infekcjach oraz zatruciach prowadzących do uszkodzenia mięśnia
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sercowego.” Śmiertelność wśród dzieci najczęściej zależy od czasu oczekiwania na
przeszczep i wynosi 15 – 20%.66
Etiologia wad serca nie jest jeszcze poznana mimo dużego postępu medycyny. Trzeba mieć nadzieję, że w przyszłości naukowcy odkryją przyczynę ich występowania i dzieci z wrodzonymi wadami serca będą rzadkim widokiem.
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ROZDZIAŁ 3
SYTUACJA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI Z WRODZONYMI
WADAMI SERCA

Zdrowie i sprawność swoich dzieci to jedne z najważniejszych pragnień rodziców. Dążenie każdego kochającego rodzica do jak najlepszego zabezpieczenia zdrowia
swoich dzieci jest naturalnym zjawiskiem. Ciężka choroba dziecka narusza najwyższą
wartość rodziców – zdrowie ich potomka, i powoduje zmiany w życiu wewnętrznym
rodziny. Zmiany te dotyczą różnych sfer życia, wyzwalają pozytywne i negatywne zjawiska, czynią ją bardziej spójną i lepiej zorganizowaną lub osłabiają i destabilizują.1
Rodziny wychowujące dzieci z wrodzonymi wadami serca, podobnie jak w przypadku rodzin innych dzieci z przewlekłymi chorobami, codziennie muszą radzić sobie z
problemami jakie przyniesie dzień i zaadoptować się do nich. Bycie rodzicem dziecka
chorego jest ogromnym wyzwaniem dla człowieka. Szczególnie trudną drogą do przejścia staje się psychika (stresy, lęki, smutek, żal), którą trzeba często przechodzić od
nowa. W rozdziale tym pragnę przybliżyć przeżycia emocjonalne i codzienne problemy
rodziców dzieci z wadami serca.

3.1. Sytuacja materialno – bytowa i organizacja życia w rodzinie.
Każda choroba stanowi sytuację stresową dla rodzinnego środowiska, naruszając
jego równowagę. Choroba dziecka powoduje konieczność reorganizacji życia rodziny,
zmian w jej strukturze i nierzadko modyfikację więzów emocjonalnych.2 Dodatkowo
choroba wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów leczenia, które sprawiają, że sytuacja ekonomiczna rodzin robi się trudna czy wręcz kryzysowa.3
Na sytuację bytową rodziny składają się jej warunki mieszkaniowe i ekonomiczne. Wrodzona wada serca, podobnie jak każda inna choroba przewlekła, wpływa na
sytuację finansową rodziny. Większość matek, aby móc opiekować się dzieckiem rezygnuje z pracy zawodowej. Zaprzestanie wykonywania pracy przez matkę może obniżyć
standard życia rodziny. Równocześnie wzrastają wydatki na leki czy dodatkowe bada1

Maciarz A., Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych, Wydawnictwo
Impuls, Kraków, 1998, s. 35
2
Szczepanik R., Rodzina wobec chorego dziecka, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 2000, nr 8, s.
2
3
Pisula E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1998, s. 82
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nia diagnostyczne.4 Często w takim wypadku ojciec dziecka, który przejmuje w pełni
sytuację ekonomiczną, aby zapewnić rodzinie dotychczasowy poziom życia, podejmuje
dodatkowe zajęcia ponadetatowe lub nawet decyzję o migracji zarobkowej.
Praca zawodowa matki pozwala jej osiągnąć poczucie zadowolenia i samorealizacji w innej dziedzinie. Kontakty z innymi ludźmi, odpoczynek od rodzinnych problemów i osiąganie satysfakcji zawodowej przeciwdziała stanom depresyjnym i korzystnie
wpływa na stosunki wewnątrzrodzinne.5
Pogorszenie warunków materialnych, które zmuszają do licznych wyrzeczeń i
ograniczeń, powodują wzrost napięć i konfliktów między małżonkami. Sytuacja ta
komplikuje się jeszcze bardziej gdyż na problemy finansowe nakładają się istniejące już
problemy emocjonalne. Sytuacja materialna może poprawić się gdy dziecko zacznie
uczęszczać do przedszkola lub szkoły i matka powróci do pracy.6
Rodzic, który rezygnuje z pracy by opiekować się swoim chorym maluchem (warunkiem jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka), może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatki do niego (np. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego), zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne (które przysługuje rodzicowi nie podejmującemu pracy zarobkowej na rzecz koniecznej opieki nad
niepełnosprawnym dzieckiem).7
Poza zmianą sytuacji materialnej choroba dziecka wprowadza zmiany w dotychczasowym życiu rodziny. Po ciężkich okresach emocjonalnego kryzysu rodzice podejmują próby przywrócenia równowagi w codziennym życiu. Często wyrzekają się planów, zainteresowań i upodobań

8

a najwyższym celem organizacji domu rodzinnego

staje się przezwyciężanie problemów, które związane są ze złym stanem zdrowia dziecka.9
Zmianie ulegają relacje między małżonkami. Większość obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem spada ma matkę. Niektórzy ojcowie nie pomagają matce i
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nie podejmują prób współpracy. Wychodzą z założenia, że jeśli żona nie pracuje, to nie
muszą włączać się w domowe obowiązki. Brak pomocy ze strony partnera przy jednoczesnym przeciążeniu żony obowiązkami związanymi z wychowywaniem chorego
dziecka, często doprowadza do zaburzeń więzi uczuciowych lub nawet do ich rozpadu.10
Jeżeli rodzina posiada inne dzieci to niejednokrotnie pojawiają się konflikty pomiędzy chorym dzieckiem a jego rodzeństwem lub rodzeństwem a rodzicami. Stosunek
rodzeństwa do chorego brata lub siostry zależy w dużej mierze od różnicy wieku pomiędzy nimi. U młodszych dzieci często występuje zazdrość o udzielanie przez rodziców większej uwagi choremu rodzeństwu. Starsze dzieci natomiast muszą spełniać dodatkowe obowiązki wobec chorego (podobnie jak ma to miejsce w rodzinach ze zdrowymi dziećmi), szczególnie podczas nieobecności rodziców.11
Licznym przekształceniom ulega również życie towarzyskie. Rodzice zazwyczaj
ograniczają dotychczasowe kontakty. Rzadko wychodzą na przyjęcia czy wypady ze
znajomymi. Przyczynami tego ograniczenia są na przykład brak czasu, brak osoby, która mogłaby zaopiekować się dzieckiem podczas nieobecności rodziców, brak nastroju i
ochoty na zabawę.
Dużemu ograniczeniu ulega życie kulturalne. Wynika to przede wszystkim z braku czasu i braku ochoty wynikającej z przeciążenia licznymi obowiązkami. Najczęściej
rodzice dzieci chorych preferują takie formy spędzania wolnego czasu, które można
realizować nie wychodząc z domu.12
W nowej organizacji rodziny często pojawia się nieoceniona pomoc dziadków
dziecka. W sytuacji rodziny wychowującej chorego przewlekle malucha pomoc ta jest
szczególnie cenna, nie tylko ze względu na zwiększone potrzeby finansowe ale i na
wsparcie emocjonalne, duchowe udzielane przez dziadków rodzicom. Często umożliwiają oni swoim dorosłym dzieciom „oderwanie się” od obowiązków związanych z
opieką nad chorym dzieckiem. W relacjach wielu rodziców pojawia się stwierdzenie
„Nie dalibyśmy rady, gdyby nie rodzice.”13
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„(…) Dziękujemy babci i dziadkowi Adusia za nieocenioną pomoc przy naszym
szkrabie.” – Karolina, mama Adriana, HLHS 14
„(…) W trakcie pobytu Marty w szpitalu mogliśmy spokojnie myśleć wyłącznie o
niej, gdyż naszą starszą córką i domem zajmowała się moja mama.” – Małgorzata, mama Marty, HLHS 15
Najważniejszą sprawą w momencie reorganizacji rodziny staje się akceptacja
zmian i zrozumienie, że to „inne” niż dotychczasowe życie nie jest stanem przejściowym.
Choroba przewlekła, jaką jest wrodzona wada serca, wpływa w bezpośredni lub
pośredni sposób na sytuację materialną rodziny, jej sytuację społeczną a także na zdrowie (psychiczne i fizyczne) jej członków. Pociąga za sobą konieczność życiowych
zmian, wskutek czego rodzice przeżywają bogactwo najróżniejszych uczuć związanych
z chorobą swojego dziecka. 16

3.2. Przeżycia emocjonalne rodziców i rodzeństwa.
Okres ciąży jest czasem tworzenia się wyobrażeń o dziecku, wizualizowaniem
jego wyglądu, cech psychicznych, zachowań.17 Rodzice w tym okresie budują plany i
snują marzenia, na temat jego przyszłości.18 Nastawiają się na urodzenie zdrowego i
pełnosprawnego potomka. Gdy rodzi się dziecko chore rodzice przeżywają jedną z najbardziej traumatycznych sytuacji życiowych, w wyniku której ich życie zmieni się już
na zawsze.19
Informacja o ciężkiej, czasami nieuleczalnej, chorobie własnego dziecka jest
ogromnym ciosem dla całej rodziny. Wywołuje wiele silnych przeżyć emocjonalnych, z
którymi rodzice niejednokrotnie nie są w stanie sobie samodzielnie poradzić.20
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„(…) Dramat naszego życia zaczął się w dwa dni po urodzeniu Wici, kiedy to
lekarze wykryli u niego ciężką wadę serca HLHS. To był cios dla nas i naszej Rodziny.”
– Karolina, mama Wiktora (*), HLHS 21
Trudności związane z okresem poporodowym nakładają się na doświadczenia
związane z diagnozą o chorym dziecku, z zagrożeniem jego życia. Doświadczenie szoku przeplata się z poczuciem winy, oddzielenia od dziecka, trwogi i niepewności.22
„(…) W tej chwili wiedziałam, że całe moje ciało i umysł są w kompletnym szoku”
– Teresa, mama Matthew, HLHS 23
Istnieje podział okresów przeżywania choroby swojego dziecka przez rodziców.
Pierwszym okresem jest okres szoku, nazywany także wstrząsem emocjonalnym, który
występuje bezpośrednio po usłyszeniu diagnozy o chorobie. Po odkryciu tego wydarzenia większość rodziców załamuje się. Uczucia, takie jak żal, lęk, rozpacz czy poczucie
krzywdy dominują w ich przeżyciach. Okres ten jest pasmem bezgranicznego bólu i
cierpienia.
Po okresie szoku nadchodzi okres kryzysu emocjonalnego (okres rozpaczy, depresji). Rodzice nie potrafią się pogodzić z myślą o chorobie dziecka, ale ich emocje nie
są już tak burzliwe jak w poprzednim okresie. Czują się beznadziejni i zrozpaczeni.
Często bardzo pesymistycznie oceniają przyszłość potomka.
Okres pozornego przystosowania się do sytuacji jest próbą radzenia sobie z sytuacją, w jakiej znaleźli się rodzice. Poprzez stosowanie różnych mechanizmów obronnych, np. nieuznawanie choroby dziecka, podważanie diagnozy i poszukiwanie nowej
czy nieuzasadniona wiara w możliwość wyleczenia, rodzice wytwarzają sobie nieprawidłowy obraz dziecka. Innym mechanizmem obronnym jest poszukiwanie winnych
choroby dziecka. Okres ten może trwać bardzo długo. Jeżeli rodzice wyczerpią już
wszystkie możliwości, mogą dojść do przekonania, że dla dziecka już nic nie można
zrobić i zaczynają skupiać się tylko na podstawowych czynnościach opiekuńczych.
Ostatnim okresem jest konstruktywne przystosowanie się. Rodzice podejmują
próbę racjonalnego rozpatrzenia swej sytuacji. Zaczynają stosować zabiegi wychowawcze, rehabilitacyjne, współpracować ze sobą. Oczywiście stres i problemy emocjonalne
nadal będą się pojawiały, ale dominują już pozytywne uczucia. Życie w rodzinie orga21
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nizuje się wokół opieki nad dzieckiem a kontakty z nim zaczynają przynosić rodzicom
satysfakcję.24

Ryc.5. Strategie przystosowanie się rodziny do przewlekłej choroby dziecka
(Góralczyk E., Choroba dziecka w twoim życiu: o dzieciach ciężko i przewlekle chorych i ich rodzicach,
CMPPPMEN, Warszawa, 1996, s. 15)

Nie ulega wątpliwości, że na przebieg adaptacji rodziców wpływa sposób przekazania im diagnozy.25 Najczęściej ta szokująca wiadomość nie jest przekazywana we
właściwy sposób przez personel medyczny. Skargi rodziców najczęściej dotyczą tego,
że „personel był zbyt zajęty by z nimi rozmawiać; nie uzyskali dostatecznej informacji i
opieki psychologicznej; spotkali się w szpitalu z nietaktowną reakcją na ich sytuację i
byli pozbawieni podtrzymującego kontaktu z innymi rodzicami o podobnym doświadczeniu.”26
„(…) Leżałam na bloku pooperacyjnym i… nie wiedziałam co się dzieje z moim
dzieckiem, czy żyje…” – Magda, mama Filipa (*), złożona wada serca 27
„(…) Byliśmy w szoku – tym bardziej, że przez całą noc nie mogliśmy uzyskać
informacji co się dzieje z naszym dzieckiem.” – Magda, mama Filipa, TGA 28
Rodzice często przed usłyszeniem o chorobie ich dziecka wnioskują, że coś jest
przed nimi ukrywane z zachowania personelu. Stanowi to dla nich dodatkowe źródło
napięcia.29
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„Nic mi nie mówiono, tylko czułam, że dzieje się coś niezwykłego. Lekarze i pielęgniarki biegali w podnieceniu, wołali ordynatora, nie pokazano mi dziecka i już wiedziałam, że coś jest nie tak.” 30
Duże znaczenie, podczas diagnozowania ma również czas, w którym rodzice dowiadują się o wadzie. Nieprawidłowości serca wykryte już w okresie prenatalnym pozwalają rodzicom na zdobycie informacji odnośnie wady, na wybór ośrodka, w którym
dziecko będzie leczone, na poznanie innych rodziców, których dzieci mają podobne
wady. Powoduje to, że stają się oni lepiej przygotowani do tego trudnego okresu.
„(…) Wiedząc o wadzie serca, staraliśmy się w jak najlepszym stopniu przygotować wszystko, co tylko możliwe z naszej strony, aby Marysia, gdy już będzie na świecie,
trafiła w ręce doskonałych specjalistów.” – Katarzyna, mama Marysi, PA + IVS 31
Wykrycie wady dopiero po narodzinach wiąże się z większym szokiem rodziców,
niemożnością przygotowania się do walki o jego życie czy wybrania najlepszego ośrodka. Rodzice, załamani diagnozą, nie koncentrują się na wyborze miejsca leczenia, tylko
przeżywają stratę zdrowego dziecka, co sprawia, że często wybór szpitala jest „strzałem” lub decyzją lekarzy.
„(…) Pamiętam, jak zobaczyłam mojego syneczka, który leżał tam sam, pozawijany w kabelki – czułam ogromny ból, że nas to spotkało, nie byłam na to gotowa!” –
Magda, mama Filipa, TGA 32
Wśród rodziców dzieci ciężko chorych, również tych z ciężkimi wadami serca,
panuje takie doświadczenie, które wyraża w słowach – „pomyślcie o następnym dziecku”. Słowa te są często wymawiane przy pierwszej rozmowie na temat choroby dziecka, co powoduje zasianie w rodzicach ziarenka „braku nadziei”.
„Lekarka (…) powiedziała mi, że mam synka, ale dziecko jest w stanie krytycznym, nie oddycha samo, nie je samo, umieszczone jest w inkubatorze i ma małe szanse
na przeżycie, ale żebym się nie martwiła, bo jestem młoda i mogę mieć jeszcze tuzin
ładnych i zdrowych dzieci. Wtedy pierwszy raz usłyszałam to zdanie, które w przyszłości
wiele razy mi powtarzano.” 33
Zdarza się również, że dzieci z ciężkimi wadami serca, które mają małe szanse na
dalsze życie są często pomijane przez lekarzy, traktowane „z góry”. Rodzice są bardzo
30
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wrażliwi na takie odepchnięcie. Czują się skreśleni, jakby nikomu już na nich nie zależało a walka o życie była już skazana na porażkę.34
Gdy diagnozowanie dziecka trwa długo i rodzice doświadczają przez to dużego
napięcia, to po otrzymaniu informacji wielu z nich odczuwa ulgę, co lekarze odczytują
jako objaw obojętności wobec dziecka.35
Istotnym problemem po uzyskaniu informacji odnośnie choroby dziecka często
staje się oddalenie od siebie małżonków. Każdy z członków rodziny inaczej reaguje na
wieść o chorobie dziecka. Zależy to od wielu czynników, m.in. od więzi emocjonalnych, właściwości psychicznych danej osoby, od roli jaką pełni w rodzinie i od całokształtu sytuacji. Złożoność uwarunkowań tej reakcji sprawia, że nie zawsze rodzice,
często zaatakowani stresem związanym z chorobą, potrafią się porozumieć i podjąć racjonalne działania.36 Najczęściej jednak taki problem występuje w rodzinach, w których
zaburzone były związki emocjonalne rodzice – dziecko i istniały konflikty pomiędzy
rodzicami.37
Natomiast jeśli parę małżeńską łączy silna więź, małżonkowie akceptują się i
cenią wzajemnie, każde z nich czerpie zadowolenie z wzajemnego zaspokajania potrzeb
psychospołecznych

38

to choroba dziecka jest nierzadko czynnikiem jeszcze bardziej

jednoczącym rodzinę i prowadzi do silniejszych uczuć między rodzicami. Dzięki temu
rodzina staje się mocniejsza, psychologicznie bogatsza a jej członkowie są dla siebie
prawdziwym oparciem. Stąd właśnie czerpią siły do dalszej walki o życie dziecka.39
Najczęściej występującymi uczuciami w rodzinach z chorym dzieckiem są: lęk,
poczucie winy, rozpacz, smutek, przygnębienie, przerażenie, złość.40 Czasami uczucia
te trwają do końca życia, a w szczególności lęk i poczucie winy, że być może rodzice
coś zaniedbali i odebrali dziecku szansę na lepszy rozwój.41
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Najgorszym uczuciem, odciskającym swój ślad na rodzicu, jest jednak patrzenie
na cierpienie swojego dziecka. W przypadku dzieci z wadami serca rodzice prawie
zawsze widzą swoją pociechę po operacji kardiochirurgicznej, kiedy podłączona jest do
skomplikowanej aparatury.
„(…) Codziennie odwiedzaliśmy naszego synka na intensywnej terapii, a nasze
serca krzyczały z rozpaczy widząc Jego cierpienie.” – Karolina i Adam, rodzice Wiktora (*), HLHS 42
„(…) Straszny to widok dla rodziców widzieć swoją „kruszynkę” w takim stanie.”
– Katarzyna, mama Marysi, PA + IVS 43
„(…) Chciałam, żeby moje dziecko żyło, ale nie chciałam aby więcej cierpiało.” –
Teresa, mama Matthew, HLHS 44

Ryc.6. Ogromnym przeżyciem dla rodzica jest patrzenie na cierpienie swojego dziecka
(na zdj. Michał, tata Wiktorii HLHS z córeczką po operacji)
(http://sercewiktorii.blog.onet.pl)
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Zagrożenie śmiercią jest nieodzownym elementem każdej operacji. Rodzice
wiedzą o tym ryzyku i w związku z tym odczuwają niewyobrażalny strach. Takie zagrożenie towarzyszy dziecku nie tylko przy każdej ingerencji chirurgicznej, ale również
podczas innych okresów życia, co jest dla rodziców wielkim obciążeniem psychicznym.45
Pełnienie określonych ról w rodzinie, takich jak bycie matką czy ojcem daje
zupełnie inny obraz przeżyć emocjonalnych kobiet i mężczyzn.
Matka już od pierwszych chwil po narodzeniu się dziecka zaczyna odczuwać
dyskomfort psychiczny. Dzieci z wrodzonymi, szczególnie ciężkimi wadami serca, od
razu po porodzie muszą zostać pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii, co
sprawia, że matka początkowo nie ma dostępu do swojego maluszka. Uczucie przywiązania dziecka do matki istnieje od chwili narodzin i dotyczy obojga stron. Każde zakłócenie w przebiegu tego procesu traktowane jest w psychologii jako czynnik traumatyzujący, bowiem bliska więź jest podstawą prawidłowego kształtowania się psychiki człowieka.46 Dla kobiet jest to bardzo silne przeżycie. Odbiera się im możliwość karmienia
swojego maleństwa, dotykania, czuwania. Przeżycie to potęguje umieszczenie kobiety
po porodzie z innymi matkami, które w tym czasie cieszą się swoimi noworodkami.47
„(…) Na drugi dzień z rana przewieziono go do Prokocimia. Zostałam sama… Na
sali były inne mamy… Ale one miały swoje dzieci przy sobie…” – Barbara, mama Jakuba (*), HLHS 48
„(…) leżałam na ośmio osobowej sali, wszystkie mamy oprócz mnie dostawały do
karmienia swoje Maleństwa, a ja miałam tylko zdjęcie.” – Małgorzata, mama Tosi,
HLHS 49
Następną, dostarczającą wielu stresów, sytuacją jest usłyszenie diagnozy o chorobie. Z reguły to matka dowiaduje się o nieprawidłowościach w rozwoju potomka i to na
nią spada ciężar przekazania diagnozy partnerowi. Poza tym to matka „z reguły odpowiedzialna jest za prowadzenie terapii dziecka, za kontaktowanie się ze specjalistami w
sprawie jego zdrowia, wstawanie do niego w nocy, a nawet sypianie z nim, aby móc
zareagować na jego potrzeby, nie budząc przy tym innych domowników.”50 To ona naj45
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częściej opiekuje się dzieckiem, karmi je, pielęgnuje, często rezygnując z aktywności
zawodowej. Taka ilość obowiązków sprawia, że nie rzadko matki są wyczerpane i fizycznie, i psychicznie. Mają mało czasu na realizacje własnych potrzeb, częściej doświadczają awersyjnych zachowań ze strony dzieci, a wszystko to wtórnie wpływa na
ich samopoczucie.51
Z literatury przedmiotu wynika, że długotrwałą chorobę dziecka, pod względem
psychicznym, znacznie silniej przeżywają matki niż ojcowie.52 Niektóre źródła podają
jednak, że „ojcowie mogą cierpieć z powodu niepełnosprawności dziecka równie silnie,
a nawet silniej niż matki.”53 Narodziny każdego dziecka, zdrowego i chorego, powodują, że z relacji we dwoje przechodzi się do relacji we troje. Zdarza się, że w takiej sytuacji ktoś może poczuć się zbędny. Najczęściej jest to ojciec. Ojcowie obawiają się poza
tym o jakość ich życia osobistego, o status materialny rodziny i przytłaczające poczucie
odpowiedzialności. 54 Pozostają często na uboczu, sami muszą radzić sobie z własnymi
problemami związanymi z chorobą, przeżywają duże trudności emocjonalne w związku
z określeniem własnego stosunku do dziecka i rozwijaniem więzi uczuciowej.55 Dodatkowo do problemów tych dochodzi partnerka (matka dziecka), która również przeżywa
różne stany emocjonalne, co sprawia, że ojciec często czuje bezradność. Brak poczucia
kontroli nad przebiegiem leczenia, samooskarżanie się, niezdecydowanie i oczekiwanie
przykrych wydarzeń to niektóre z odczuć dręczących ojców chorych dzieci.56 Czasami
oczywiście zdarzają się przypadki gdy ojciec dziecka, nie mogąc poradzić sobie z piętnem jego choroby, opuszcza rodzinę. Są to jednak sporadyczne przypadki. W literaturze
spotkałam się z różnymi zdaniami na temat „który z rodziców silniej przeżywa chorobę
dziecka”, lecz sądzę, że każde z nich doświadcza podobnych negatywnych odczuć.
Skutkiem tych wszystkich stanów emocjonalnych jest stres, przeżywany przez
każdego człowieka, lecz w przypadku rodzin wychowujących dzieci przewlekle chore
jest on przeżywany kilkakrotnie silniej i częściej. Skupiając się na stresie, najpierw należy zadać pytanie „czym właściwie jest stres?” Stres jest to „odpowiedź ustroju na
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bodźce działające na system nerwowy człowieka i stwarzające dla niego trudną sytuację.”57 W „Psychologii zaburzeń” Carlsona stres ujmowany jest jako produkt uboczny
złego i nieodpowiedniego radzenia sobie z trudnościami.58 U Reykowskiego znajdziemy definicję: „stress – to sprawiające przykrość reakcje występujące u osoby znajdującej się w określonej sytuacji.”59 W literaturze znajdziemy również takie stwierdzenie
„stres to życie a życie to zmiany. Stres jest psychologiczną reakcja na zmiany.”60 Według mnie najbardziej czytelna definicja stresu jest następująca: „Stres występuje wówczas, gdy żądania środowiska przekraczają osobiste możliwości człowieka do sprostowania im, i tę dysproporcję między żądaniami (wymaganiami) a możliwościami dana
osoba odczuwa jako ważną i nieprzyjemną.”61
Rodzice przeżywają również tzw. stres rodzicielski. W ich życiu znaleźć można
wiele sytuacji związanych z opieką nad dzieckiem, które charakteryzują się nowością i
stanowią źródło niepewności, wywołując w nich poczucie przeciążenia i zagrożenia.
Czym większe obciążenia, tym większy jest poziom doświadczanego przez nich stresu.62 Na wielkość stresu wpływają takie czynniki jak: płeć rodzica (wg badań P. J.
Beckmana poziom stresu u matek wynosi 78% a u ojców 44%), jego wiek, poziom wykształcenia (wyższe wykształcenie, przynależność do wyższej klasy społecznej i mniejsza liczba dzieci sprzyjają lepszemu radzeniu sobie z trudnościami), aktywność zawodowa (która sprzyja podwyższeniu własnej samooceny), charakterystyka osobowościowa (np. neurotyczność, poziom lęku, samoocena czy poczucie kompetencji rodzicielskich).63

57

Jankowski K., Człowiek i choroba, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1975, s. 111
Carlson R. C., Butcher N. J., Mineka S., Psychologia zaburzeń vol. 1, Wydawnictwo PWG, Gdańsk,
2003, s. 197
59
Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Wydawnictwo
PWN, Warszawa, 1995, s. 188
60
Buffaloe R., Jak kobiety przezwyciężają stres i sytuacje kryzysowe. Nigdy nie wolno poddać się zwątpieniu, z każdej sytuacji można znaleźć wyjście, Wydawnictwo Astrum, Wrocław, 2000, s. 11
61
Tamże, s. 22
62
Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007, s. 42,46
63
Tamże, s. 50-55
58

46

Ryc.7. Czynniki warunkujące siłę stresu doświadczanego przez rodziców
dzieci z zaburzeniami rozwoju
(Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, WUW, Warszawa, 2007, s. 45)

Stres rodziców dzieci z wadami serca zaczyna się już w momencie urodzenia potomka, kiedy zaczyna się ciężki okres szpitalnych przeżyć. Stres ten związany jest z
terapią jakiej poddawane jest dziecko, ze stosowaniem różnych zabiegów i doświadczania przez niego bólu. Uczucia te nie kończą się wraz z wypisaniem dziecka do domu. 64
Stres rodzicielski towarzyszy rodzicom w codziennym życiu z chorym maluchem. Nasila się szczególnie w ważniejszych, przełomowych momentach życia dziecka
takich jak – początek edukacji dziecka w przedszkolu, początek nauki szkolnej, wiek
dorastania, rozpoczęcie przez nich pracy zawodowej czy urodzenie następnego dziecka.65
Codzienne wymagania związane z opieką nad chorym dzieckiem są źródłem stresu. Przewlekła choroba jednego z członków rodziny może mieć wpływa na społeczne
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jej funkcjonowanie np. poprzez zmniejszenie jej spontaniczności, czas poświęcony pozostałym jej członkom. Stresujące są również wymagania psychologiczne (nowe obowiązki, które zastąpiły nadzieje i marzenia).66
W przypadku rodziców, których dzieci mają złożone wady serca wymagające
kilku etapowego leczenia operacyjnego, trudnym czasem jest okres pomiędzy operacjami. Rodzice żyją wtedy w ciągłym strachu i niepokoju o życie swojego dziecka i
zmagają się z wyobrażeniami kolejnych operacji.
„(…) Pomiędzy operacjami występuje bardzo trudny okres ze względu na obawy
większości rodziców dotyczące dożycia do następnej operacji ich dziecka. Rodzice, z
którymi rozmawiałam również wyrażali obawy, że mogą nie zauważyć, że dzieje się coś
niepokojącego z dzieckiem” – Anna, mama Alexandra, HLHS 67
„(…) A w domu? Czy będziemy potrafili rozpoznać ewentualne niepokojące
symptomy? Czy zdążymy dotrzeć do Łodzi gdyby coś się stało?...
(…) A w ogóle to co możemy dla niej zrobić, jak się o nią troszczyć i jak opiekować, aby
w jak najlepszym stanie doprowadzona została do kolejnego zabiegu?...” – Małgorzata,
mama Aleksandrii, HLHS 68
„(…) Sama świadomość, że to nie koniec, że Martę czekają kolejne operacje, że
znów znajdzie się na oddziale intensywnej terapii, intubowana, z mnóstwem rurek wychodzących z jej ciała, otoczona aparaturą kontrolującą czynności życiowe, wywołuje
nasze przerażanie, łzy bezsilności i pytanie „dlaczego?” – Małgorzata, mama Marty,
HLHS 69
Rodzina wychowująca chore dziecko musi sprostać pewnym zadaniom aby mogła coraz lepiej funkcjonować. Do tych zadań należą: „redukcja lęku i poczucia chaosu;
reorganizacja życia domowego; poszukiwanie nowych wartości i zmiana planów życiowych; przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, bezradności i bezsilności; umacnianie poczucia wpływu na zdarzenia; walka z poczuciem beznadziejności; znajdowanie
nowych obszarów aktywności dających zadowolenie i poczucie sukcesu.”70
Oprócz tych zadań, na przystosowanie się rodziny do trudności i na przeżycia
emocjonalne rodziców ma wpływ postrzeganie przez nich zjawiska choroby.
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Jeżeli rodzice pojmują chorobę jako krzywdę to najczęściej szukają winnych,
użalają się nad sobą, pielęgnują urazę, często irracjonalną. Są skoncentrowani na sobie,
towarzyszy im poczucie niespełnienia w życiu i straty związanej z niemożnością realizowania dotychczasowych planów.71 Traktują oni chorobę jako ukaranie ludzkości,
której są jednostkowym przypadkiem. Taka postawa może wzbudzać nawet poczucie
bycia wyróżnionym.72
Traktowaniu choroby jako stałego zagrożenia towarzyszą uczucia takie jak lęk,
niepokój czy silne napięcie. Rodzice tak pojmujący chorobę nastawieni są na wyszukiwanie wszystkiego, co zagraża lub może być niebezpieczne czy szkodliwe dla zdrowia.
Tworzą zwykle silne postawy nadopiekuńcze. Niepokój rodziców udziela się dzieciom i
do ich własnych lęków dokłada się lęk rodziców.73
Podejście do choroby jako do wyzwania pozwala na koncentrację na zadaniach,
jakie trzeba rozwiązać i na działaniach, które trzeba podjąć. Inaczej, jest to poszukiwanie przez rodziców konstruktywnych rozwiązań. Po pewnym czasie stają się oni „ekspertami”, uczą się rozpoznawania potrzeb dziecka i swoich własnych oraz ich zaspokajania. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo różnych aspektów postrzegania choroby
przez rodziców, poczucie krzywdy i zagrożenia oraz obawy, towarzyszy im stale.74
Niektórzy rodzice mają poważne problemy z zaakceptowaniem chorego dziecka. Przeżywają oni konflikt wewnętrzny, wiedzą, że dziecko należy kochać, ale jednocześnie tego nie potrafią. Większość rodziców akceptuje swoje dzieci po pewnym czasie, nawet kiedy początkowo je odrzucali.75
Duży wpływ na tę akceptację mają sposoby radzenia sobie rodziców z traumą
choroby. Takimi sposobami są: wiara w Boga, korzystanie ze wsparcia i pogodzenie się
z sytuacją, optymizm, pomoc specjalistów, kontakty z innymi rodzicami, docenianie
postępów w rozwoju dziecka, akceptacja sytuacji i odpoczynek.76
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„(…) Przez ten czas umocniła się nasza wiara w Boga. Byliśmy w kilku cudownych miejscach, w wielu kościołach, wszędzie modliliśmy się o cud” – Karolina i Adam,
rodzice Wiktora (*), HLHS 77
Pierwszym krokiem do pogodzenia się z chorobą dziecka jest zdanie sobie sprawy, że choroba jest długotrwała i może nie doprowadzić do wyzdrowienia (jak w przypadku ciężkich wad serca).78 Zwraca się też uwagę na taki sposób radzenia sobie jak
odpoczynek. W pewnych sytuacjach odpoczynek od opieki nad dzieckiem jest jedynym
ratunkiem dla rodziców przed przeciążeniem prowadzącym do wypalania się sił.79
W skład rodziny, oprócz rodziców i chorego dziecka, często wchodzi jeszcze rodzeństwo. Jeżeli choruje dziecko jedyne, koncentracja uwagi na nim nie odbywa się
kosztem pozostałych dzieci. Jeżeli jednak rodzice mają więcej dzieci to skupiają swoją
uwagę, uczucie i energię wokół chorego dziecka, co sprawia, że u jego rodzeństwa mogą pojawić się negatywne reakcje. Poświęcenie całego czasu choremu dziecku wywołuje u jego rodzeństwa zazdrość, gniew a nawet agresję.80 Czują się oni odtrąceni, osamotnieni i obarczeni zbyt wielką odpowiedzialnością.81 Dodatkowo często te uczucia
gniewu i agresji skierowane przeciw choremu są ostro karane przez rodziców, którzy
nie rozumieją mechanizmu ich wystąpienia. Takie reakcje powodują u karanych dzieci
pojawienie się uczucia winy i strachu przed karą, ale nie niwelują negatywnych uczuć w
stosunku do chorego brata czy siostry. Jest to próba zwrócenia na siebie uwagi rodziców, walka o zainteresowanie z ich strony.
Najlepszym sposobem na uniknięcie deprywacji emocjonalnej jest włącznie rodzeństwa do opieki nad chorym dzieckiem. Należy jednak pamiętać o tym, aby nadmiernie nie przeciążać ich obowiązkami związanymi z opieką. Rodzice poza tym powinni zapewnić pozostałe dzieci o swoich niezmienionych, pozytywnych uczuciach.82
Najczęściej jednak choroba brata/siostry wzbogaca psychikę dziecka. Dzieci te są
bardziej tolerancyjne, uspołecznione, bardziej odpowiedzialne od rówieśników i świa-

77

http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=06-2-5-wiktor.inc
Jelonkiewicz J., Radzenie sobie rodziców z chorobą dziecka, Nowiny Psychologiczne, nr 4, s. 104
79
Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007, s. 149
80
Wielgosz E., Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie W: Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa, 1991, s. 436
81
Kościelska M., Trudne macierzyństwo, WSiP, Warszawa, 1998, s. 133
82
Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, W: Wielgosz E., Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie, WSiP, Warszawa, 1991, s. 436,437
78

50
dome istnienia różnic między ludźmi. Z konieczności także przyspieszony u nich zostaje rozwój samodzielności i niezależności.83
Podsumowując przeżycia emocjonalne rodziny dziecka z wadą serca, chciałabym
zwrócić uwagę na pozytywny, nie wspomniany aspekt – radość. Czy rodzice dzieci
chorych nie przeżywają radości? Zadowolenie z postępów dziecka, z codziennego radzenia sobie z trudnościami przynosi wiele wspaniałych chwil. Uczucie szczęścia często towarzyszy uczuciu ulgi, wyzwala uniknięcie przykrych zdarzeń, frustracji i zagrożeń.84
Traumatyczne doświadczenie choroby dziecka może tworzyć sytuację wzrostu
duchowego rodziny i rozwoju w niej najpiękniejszych właściwości, pozwalających zachować harmonię, jedność i pogodę.85
Aby w sercach rodziców zagościło jak najwięcej pozytywnych emocji muszą oni
wierzyć w autentyczność swojego powołania, w życzliwość ludzi, skuteczność form
pomocy niesionej im oraz ich choremu dziecku, które również ma przecież swoje ukryte, małe i wielkie marzenia, aspiracje i plany życiowe.86
Reasumując, trzeba podkreślić, że choroba dziecka może wyzwalać w rodzinie
wiele negatywnych, ale i pozytywnych zmian. Charakter zmian zależy w dużej mierze
od gotowości rodziny do pomocy swojemu dziecku. Rodzina wyposażona w odpowiedni potencjał emocjonalny, motywacyjny i intelektualny oraz zadowalające warunki materialne, jest w stanie konstruktywnie rozwiązywać trudności związane z chorobą dziecka.87

3.3. Strata dziecka z powodu wady serca.
Śmierć dziecka to ogromne nieszczęście. W naszej kulturze, w której młodość
jest bardzo ceniona, zdarzenie takie uważa się za jedną z największych tragedii. Dla
osieroconych rodziców kontynuowanie własnego życia wydaje się w tej sytuacji nie-
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możliwe, a „chodzące po głowie” pytanie „dlaczego?” nie opuszcza ich nawet przez
chwilę.88
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jedynie garstka dzieci z wrodzonymi wadami serca
dożywała wieku dorosłego. Dzięki ogromnemu postępowi w kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, lekarzom udaje się ratować dzieci z bardzo złożonymi wadami serca.
Mimo tych wspaniałych wiadomości, śmierć dziecka z tą wadą zdarza się częściej niż w
przypadku zdrowych dzieci. Przyczyn jest wiele – brak diagnozy prenatalnej, zbyt późne rozpoznanie nieprawidłowości w sercu, brak właściwego leczenia lub połączenie
wady z abberacjami chromosomalnymi. Nadal też rodzą się dzieci z tak słabymi serduszkami, że mimo ogromnych starań lekarzy i rodziców, nie udaje się ich uratować.
„(…) Niedługo potem odszedł nasz syn… lekarz powiedział, że nigdy w swojej
karierze medycznej nie podawał wcześniakowi tak wielkich dawek leków, które mimo
wszystko nie pomagały…” – Monika, mama Ksewiera (*), HLHS 89
W większości przypadków śmierć dziecka następuje w pierwszym roku życia, a
zwłaszcza w pierwszym miesiącu, który jest okresem największego ryzyka. Odchodzą
też dzieci, które szczęśliwie przeszły przez kilka etapów leczenia operacyjnego. Niestety w przypadku dzieci z wadami serca, śmierć może przyjść nagle i to w każdym okresie życia.
Cierpienie przeżywane po odejściu dziecka jest znacznie głębsze i silniejsze niż
jakikolwiek inny rodzaj bólu.
„(…) o godzinie 17.20 nasza Iskierka zgasła, a w raz z nią sens naszego życia.
Potem nastały dni pełne bólu i cierpienia. Nie mieliśmy siły żyć. Nie potrafię opisać
tego psychicznego i fizycznego bólu, który czułam, tej pustki…” – Karolina, mama Wiktora (*), HLHS 90
Strata dziecka jest jak otwarta rana, która nie chce się zagoić. Intensywność tego
cierpienia godzi we wnętrze rodzica i powoduje, że czuje się tak, jakby to zdarzenie ani
na chwilę nie przestawało go niszczyć i rujnować jego emocji. Człowiek boi się, że ten
stan będzie trwał wiecznie, jednak po czasie przekonuje się, że może przetrwać. W końcu jakoś godzi się ze światem, ale nic nie jest już takie samo…91
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Rodzice, którym odeszło dziecko, czują pustkę i osamotnienie. Uczucia te potęguje swoim milczeniem społeczeństwo. Wiele osób nie wie, jak się zachować w stosunku do pogrążonych w cierpieniu rodziców. Najczęściej po złożeniu kondolencji po prostu znikają. Rodzice pozostają wtedy sami.92
Kiedy odchodzi ta mała, bliska sercu osoba, rodzice cierpią tak samo, niezależnie
od jej wieku. „Wiadomość o śmierci jest jak cios w brzuch. Nie można złapać oddechu
ani wykonać żadnego ruchu. Przekracza jakiekolwiek możliwości ludzkiego zrozumienia.”93 Jedyną myślą, która pomaga w przeżyciu tej ogromnej straty jest koniec cierpienia dziecka.
„(…) Gdy odprowadzaliśmy Benia na miejsce wiecznego spoczynku, pojawiały
się w nas sprzeczne uczucia. Ogromny smutek po Jego stracie, z drugiej zaś strony byliśmy spokojni, że już nic złego Mu się nie stanie, że już nie cierpi.” – Alicja i Maciej,
rodzice Beniamina (*), złożona wada serca 94
„ (…) Ja matka patrząc na agonię mojej córeczki, w pewnej chwili, pozwoliłam jej
odejść. Powiedziałam: „Maju pozwalam Ci odejść, byś już nie cierpiała.” – Beata,
mama Mai (*), zespół Ebsteina 95
Istnieją tzw. fazy żałoby, które w przypadku straty dziecka, trwają o wiele dłużej.
Rodzicom bowiem stale towarzyszy poczucie winy i gniew, które podtrzymują cierpienie. Do wyzdrowienia niezbędne jest rozerwanie więzów, które łączą rodzica z dzieckiem. Niekiedy identyfikacja z potomkiem bywa tak silna, że rodzice odczuwają ból,
jaki towarzyszył chorobie.
Wspomniane wyżej fazy żałoby obrazują trudną drogę, jaką każdy rodzic, który
stracił dziecko, musi przejść. Pierwszą fazą procesu opłakiwania straty jest szok. Charakterystyczne symptomy dla tej fazy to „niedowierzanie, wewnętrzny zamęt, wzburzenie, bezradność, stan alarmu, psychologiczne dystansowanie się.”96 Tylko rodzice upośledzeni emocjonalnie nie reagują szokiem na śmierć swojego potomka.97
Kiedy umiera dziecko ogromna część rodzica umiera razem z nim a uczucie
smutku ma złożony charakter.
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„(…) Razem z nim umarła istotna cząstka nas samych.” – Magda, mama Filipa
(*), złożona wada serca 98
Rodzice czują się odpowiedzialni za tą śmierć tak długo, dopóki nie uda się im
przepracować w sobie poczucia winy. W następstwie szoku ogarnia ich chaos wewnętrzny i poczucie zagubienia. Wszystko nagle się zmieniło. Bez przerwy myślą o
zmarłym próbując odnaleźć jakiś sens w tym co się stało. To właśnie reakcja szoku
czyni żałobę tak długim i trudnym okresem dla osieroconych rodziców.99
Następną fazą jest uświadomienie sobie straty. Charakterystyczne symptomy to
„niepokój wywołany separacją, konflikty emocjonalne, przewlekły stres, nadwrażliwość, gniew, poczucie winy.” Faza ta charakteryzuje się silną dezorientacją emocjonalną. Pełne uświadomienie sobie odejścia dziecka powoduje uczucie nieznośnego ciężaru
przygniatającego człowieka. W tym okresie występuje najwięcej zmiennych uczuć.
Dominuje gniew, poczucie winy, frustracja i wstyd. Pojawia się silny niepokój, wywołany separacją, dochodzi uczucie lęku i obawa a także strach. Bolesna strata nadwyręża
poczucie bezpieczeństwa, przez co rodzice stają się podatni na zranienie. Ten stan alarmu wpływa na wydzielanie większej ilości adrenaliny, co powoduje kłopoty ze snem i
nadmierną ruchliwość. Dwie pierwsze fazy trwają dość długo i można je uznać za okres
przewlekłego stresu.100
Trzecią fazą jest chronienie siebie/wycofanie się, z charakterystycznymi symptomami tj. wycofaniem się, rozpaczą, osłabieniem systemu odpornościowego, zmęczeniem, pracą nad smutkiem i żalem oraz „hibernacją”. W tej fazie pojawia się potrzeba
odpoczynku, która przypomina depresję. Jest to jednak zjawisko naturalne i właściwy
czas na wycofanie się z kontaktów z innymi ludźmi, na samotne spędzanie czasu, na
dłuższy sen. Rodzice odczuwają spadek energii, pojawia się zmęczenie. Faza ta trwa
często wiele miesięcy i bywa okresem głębokiej rozpaczy, gdyż fizyczne i emocjonalne
postawy obronne uległy poważnemu osłabieniu.
Kolejną fazą jest powracanie do zdrowia. Charakterystyczne symptomy dla tego
okresu to: „odzyskiwanie kontroli, rezygnowanie z dawnych ról, tworzenie nowej tożsamości, przebaczenie i zapominanie, poszukiwanie znaczenia, zabliźnianie rany.”101
Proces powrotu do zdrowia przebiega powoli, najczęściej niedostrzegalnie. Od czasu do
czasu rodzice odczuwają niewielki przypływ nowej energii, zaczynają się czymś intere98
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sować. Rozpoczyna się proces odnowy. Człowiek zaczyna przejmować większą kontrolę nad własnym życiem lecz musi najpierw odnaleźć swoją nową tożsamość. Poszukuje
głębszego sensu w nieszczęściu.102
Ostatnią fazą procesu przeżywania żałoby jest odnowa. Charakteryzuje się takimi
symptomami jak: „rozwijanie nowej świadomości siebie, akceptowanie odpowiedzialności, uczenie się życia bez…(dziecka, dawnych ról itp.), zajęcie się swoimi potrzebami
wewnętrznymi, aktywny kontakt ze światem, znajdowanie substytutów.” Rodzice w
tym okresie porzucają dawne role, starą tożsamość, stopniowo rozwija się w nich nowe
życie. Posiadają potencjał niezbędny do rozwinięcia nowych sił, stają się bardziej tolerancyjni, zdolni do głębszych kontaktów z drugim człowiekiem. Wiedzą, że aby znaleźć
szczęście trzeba wziąć za nie odpowiedzialność.103
Każdy rodzic, który stracił swoją „Iskierkę” zaczyna poszukiwać sensu w życiu.
Lecz nie znajdzie go od razu. Opłakiwanie straty bliskiej osoby to niesłychanie długi,
żmudny i bolesny proces. Nie ma dobrego lub złego sposobu przeżywania tego cierpienia, każdy robi to na swój własny sposób.104

3.4. Problemy rodzin związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi z wrodzonymi
wadami serca.
Narodziny dziecka z wadą serca oznaczają dla rodziców utratę dziecka zdrowego.
Potrzebują oni czasu by pogodzić się z tą diagnozą i zaakceptować ją. Muszą radzić
sobie z uczuciem bezradności, złością i samooskarżaniem. Do tych uczuć dołączają się
obawy o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka, o jego przyszłość. Problemy rodziców
dzieci z wrodzonymi wadami serca związane są z codzienną opieką, pobytami w szpitalach, zachowaniem dziecka i jego trudnościami. Należy podkreślić, że nie wszyscy rodzice mają problemy. Czasami dziecko bardzo dobrze adoptuje się do życia z wadą, i w
funkcjonowaniu nie różni się od zdrowych dzieci.
Dzieci sprawiające kłopoty, dostarczają rodzicom wielu przeżyć emocjonalnych
oraz wymagają dodatkowych pokładów sił, zarówno fizycznych jak i psychicznych.
Codziennym problemem dla wielu rodziców staje się karmienie dziecka. Maluchy, z ciężkimi, złożonymi wadami serca mają trudności z przyjmowaniem pokarmów,
gdyż często są zbyt słabe i zbyt zmęczone, żeby poradzić sobie z tak wielkim wysił102
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kiem. Problemy z jedzeniem występują najczęściej w okresie noworodkowym i niemowlęcym dziecka, ale zdarza się, że maluch zostaje „niejadkiem” i kłopoty z jedzeniem znacznie się przedłużają.
Obowiązek karmienia takiego dziecka jest stresujący i bardzo męczący. Najczęściej to matka odpowiedzialna jest za odżywianie i to właściwie ona musi wykazać dużo
cierpliwości. Niemowlę, które nie chce ssać wiąże się z poświęcaniem ogromnej ilości
czasu na karmienia. Dodatkowo dzieci z wadami serca, z uwagi na szybką męczliwość,
mają zalecane częste karmienia małymi porcjami (np. co dwie godziny) co sprawia, że
podawanie pokarmów trwa w sumie cały dzień.105
„(…) Bartek nie miał siły ssać (…), jadł bardzo wolno, co dwie godziny (…), każde karmienie trwało od ½ godziny do całej godziny.” – wypowiedź mamy z forum Serce Dziecka (wątek – Nie chce jeść!!!)
„(…) ja do tej pory okres karmienia wspominam jak zgrozę.” – wypowiedź mamy z forum Serce Dziecka (wątek – Nie chce jeść!!!) 106
Zdarza się również, że problemy z jedzeniem, oprócz niechęci do ssania, przejawiają się w postaci częstych wymiotów, co czyni cały proces karmienia jako niezwykle
stresujący.
„My też przeszliśmy z Martą gehennę: Nie dość, że nie jadła, to jeszcze jak coś
udało się wcisnąć, to chwilę później było tylko weee… (…), Wymiotowała praktycznie
każdy posiłek.” – wypowiedź mamy z forum Serce Dziecka (wątek – Nie chce
jeść!!!)107
Zdesperowani rodzice, wiedząc jak ważne jest prawidłowe odżywianie dziecka,
często na siłę próbują wcisnąć mu pokarm, co powoduje niechęć malucha do butelki i
nierzadko wydłuża problemy z jedzeniem.
Dzieci po operacjach kardiochirurgicznych zazwyczaj karmione są butelką, gdyż
duża męczliwość nie pozwala im ssać piersi (dotyczy to głównie dzieci z ciężkimi, złożonymi wadami serca).
Gdy karmienie dziecka nie odnosi rezultatów i przejawia się słabym jego przybieraniem na wadze, lekarz kardiolog zaleca dosypywanie do mleka proszku zwiększającego jego kaloryczność. Jeżeli ten sposób również zawodzi to zakłada się maluchowi
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sondę żołądkową. Dzięki karmieniu przez sondę otrzymuje on więcej kalorii, niezbędnych do prawidłowego wzrostu i wagi, co pozwala szybciej powrócić do zdrowia.108

Ryc.8. Dziecko z sondą żołądkową (w otworze nosowym) – na zdj. Adrian, HLHS
(materiał własny)

Kolejnym obowiązkiem staje się konieczność podawania leków dziecku. U
większości dzieci nie stosuje się szczególnego leczenia farmakologicznego poza okresem przed i pooperacyjnym, ale niektóre są zmuszone do regularnego przyjmowania
leków przez wiele lat, a nawet przez całe życie. Otrzymują one leki przeciwdziałające
zaburzeniom rytmu serca, niewydolności serca, leki moczopędne, poprawiające siłę
skurczu i leki przeciwzakrzepowe.109
Pobyty w szpitalach wiążą się z reorganizacją życia rodzinnego. Przygotowanie
się do hospitalizacji jest bardzo trudne, głównie z powodu silnych negatywnych przeżyć
odczuwanych przez dziecko i jego rodziców. Oprócz opisywanych wcześniej przeżyć
emocjonalnych, pobyty w szpitalach powodują również duże wyczerpanie fizyczne.
Rodzice często śpią w nocy z dzieckiem na składanych leżakach lub krzesłach, często
nie mając czasu na zjedzenie ciepłego posiłku czy zadbanie o siebie. Wyczerpanie fizyczne prowadzi do rozdrażnienia i zwiększonej nerwowości. W polskich szpitalach
rzadko rodzice mają zapewnione łóżko do spania czy możliwość umycia się. Usługi
takie pełnią hotele wewnątrzszpitalne, ale niestety za sporą opłatą. Rodzice niekiedy
wolą wykupić o wiele tańszy nocleg w okolicach szpitala, szczególnie w przypadku
108
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długotrwałego pobytu dziecka na oddziale, co zmniejszy ponoszone przez nich koszty
związane z hospitalizacją.
Wiele szpitali niestety nadal uważa rodziców przebywających ze swymi dziećmi
za zbyteczny luksus, ale na szczęście ulega to szybkim zmianom.110
Po przebytej hospitalizacji dzieci nierzadko stają się lękliwe, przestraszone. Lęk
i poczucie zagrożenia stają się stałymi elementami w codziennym życiu. U młodszych
dzieci wiąże się to przede wszystkim z konkretnymi sytuacjami, np. z planowaną wizytą
u lekarza a u starszych lęk wiąże się bardziej z przyszłością, ze zmianami, które czekają
dziecko.111
Lęki chorych dzieci występują w postaci niepokoju, lęków przedmiotowych czy
sytuacyjnych oraz ataków lękowych. Niepokój jest często tłem emocjonalnym innych
przeżyć oraz działań chorego dziecka. Każda prawie nieprzewidywalna, niejasna sytuacja wywołuje ten stan. Lęki przedmiotowe związane są najczęściej z tym co sprawia
ból, np. strzykawka. Do lęków sytuacyjnych zaliczamy lęki separacyjne, lęki przeżywane w szkole i grupie rówieśniczej. Ataki lękowe (koszmary senne) pojawiają się głównie w nocy.112
Dziecko przepełnione lękiem traci pewność siebie i czuje się nieudolne.113 Czasami zaczyna się wycofywać, zamykać w sobie, odwracać od dorosłych, nieraz od rówieśników.114 Te sytuacje lękowe dziecka powodują duży niepokój i bezsilność u rodziców. Próbują oni pomóc w pokonaniu tych stanów, nierzadko nie zdając sobie sprawy, że dziecko musi samo zmierzyć się ze swoimi lękami.
Wrodzona wada serca może sprawić, że dziecko nią obarczone zostaje w tyle za
rówieśnikami pod względem rozwoju.115 Dzieci te często zaczynają później chodzić,
niektóre wymagają rehabilitacji (szczególnie po długotrwałym pobycie na intensywnej
terapii).
„(…) Chodzimy z nim na rehabilitację do Prokocimia by szybciej nauczył się
chodzić i nadrobił zaległości.” – Marta, mama Antka, HLHS 116
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W przypadku dłuższego niedotlenienia mózgu mogą pojawić się zmiany neurologiczne lub inne zaburzenia. Późniejszy rozwój malucha powoduje u rodziców „stanie w
miejscu” i spowodowane tym dłuższe oczekiwanie na kolejny krok w jego rozwoju.
Następnym problemem dla rodziców staje się zapisanie dziecka do przedszkola
czy szkoły. Częste stają się pytania:
„Czy moje dziecko powinno chodzić do przedszkola? (…) Czy warto ryzykować?”
„Czy mogę posłać dziecko do normalnej szkoły? O czym powinnam poinformować nauczycieli?” – wypowiedzi z forum Wrodzone Wady Serca 117
Małym dzieciom należy stworzyć takie warunki, które pozwolą zminimalizować
ryzyko infekcji, a w przedszkolach często dzieci zakażają się różnymi chorobami. Wada
serca nie jest jednak przeciwwskazaniem do uczęszczania na zajęcia przedszkolne.
Ważne jest poinformowanie osób zajmujących się dzieckiem o stanie zdrowia. Powinni
oni wiedzieć co zrobić w razie niebezpieczeństwa.
Gdy dziecko dorasta do wieku szkolnego, niezwykle ważna staje się współpraca
rodziców z nauczycielami. Dzieci z wrodzonymi wadami serca najczęściej uczęszczają
do normalnych szkół. Niektóre z nich mogą mieć problemy w nauce, gdyż wada sinicza
może wpływać na opóźnione reagowanie, wynikające ze zwiększonego zmęczenia psychicznego związanego z niedotlenieniem (izolowana wada serca nie wpływa na inteligencję dzieci). Wtedy można zauważyć nieco wolniejsze postępy w nauce.118
Chore dzieci mają trudności z zaspokajaniem potrzeby kontaktów z rówieśnikami. Na ogół wolniej wykonują wiele czynności, szybciej się męczą przez co są postrzegane jako gorsi partnerzy do zabaw, wykonywania wspólnych zadań, realizacji
wspólnych zainteresowań.119 Do tego dochodzi częsta absencja w szkole, a więc chwilowe wyłączenie ze społeczności rówieśników, co pogarsza te kontakty.120
Problem ten często powoduje uczucie smutku u rodziców, bo każdy przecież chce
aby jego dziecko odnosiło satysfakcję wynikającą z kontaktów towarzyskich.
U dzieci z wrodzonymi wadami serca widoczne są blizny chirurgiczne, czasami
sinica na ustach, skórze i paznokciach, co negatywnie wpływa na ich sposób postrzegania siebie. Problem ten nasila się w wieku dorastania i szczególnie dotyczy młodych
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dziewcząt. Czują się brzydkie i niepełnowartościowe, boją się wyśmiania i odrzucenia
przez rówieśników.121 Rodzice bardzo to przeżywają.

Ryc.9. Blizna pooperacyjna (na zdj. Adrian, HLHS)
(http://sercedziecka.org.pl/index.php?url=06-1-39-adrian.inc)

Potrzeba ruchu i wysiłku fizycznego

jest gwarancją prawidłowego rozwoju.

Tymczasem rodzice dziecka z wadą serca czują się zagubieni w tym temacie. Chcą zapewnić mu życie jak najmniej różniące się od życia zdrowych dzieci, ale pozostają pełni
obaw.
Dzieci z chorobami układu krążenia mają raczej zablokowaną karierę wyczynowego sportowca, ale kontrolowana aktywność fizyczna jest potrzebna dla ich prawidłowego rozwoju. Jedynie w przypadku dzieci źle tolerujących wadę serca może być konieczny zaraz udziału w zajęciach sportowych.
Dużego stresu dostarczają rodzicom rozmowy z dzieckiem o jego wadzie. Często chcą oni aby jak najdłużej żyło w poczuciu, że jest zdrowe. Jednak, kiedy dziecko
zacznie zadawać pytania, trzeba wytłumaczyć mu istotę wady i związane z nią ograni121
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czenia. Można wymienić kilka czynników, które mają wpływ na to jak dziecko przyjmie wiadomość o chorobie: „podejście rodziny i otoczenia; rodzaj wady serca; liczba i
długość pobytów w szpitalu; wiek dziecka, w którym zdiagnozowano wadę serca; wygląd dziecka (blizny).”
Trzeba pamiętać, że to rodzice odgrywają najważniejszą rolę w formowaniu się
charakteru dziecka i właśnie oni muszą stawić czoła niekorzystnym reakcjom psychologicznym, jakimi może być zbyt późne poinformowanie go o chorobie.122
Rodziców często cechuje nadopiekuńczość w stosunku do dziecka a co za tym
idzie brak konsekwencji w wychowaniu. Z obawy na reakcje dziecka, które mogłyby
stać się przyczyną wystąpienia objawów chorobowych, rezygnują z wcześniej nałożonego zakazu. Dzieci od razu zauważają skuteczność swojego zachowania i zaczynają
nagminnie je stosować (np. mocno płacząc, co może doprowadzić do niebezpiecznego
spadku saturacji). Rodzic jest w takiej sytuacji zdezorientowany, nie wie czy kierować
się prawidłowym wychowaniem czy zagrożeniem życia.
Innym błędem popełnianym przez rodziców jest również zbyt duże nagradzanie
dziecka w momencie nasilenia się objawów choroby czy pobytów w szpitalu. W ten
sposób chcą oni niejako wynagrodzić dziecku cierpienie. Błąd ten zaburza prawidłowy
stosunek do choroby, cierpienia oraz zdrowia i czasami powoduje chęć powrotu dziecka
do korzystnej roli chorego.123
Codzienna opieka i wychowywanie chorego dziecka niesie ze sobą wiele problemów, ale i radości, gdyż „serduszkowce dzieci” nie odbiegają od zdrowych rówieśników radością życia i potrafią niejednokrotnie wynagrodzić uśmiechem wszystkie dodatkowe wysiłki rodziców.
Można z pewnością stwierdzić, że wychowywanie malucha z wadą serca może
być wyzwaniem jak i nagrodą
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„a najważniejsze to nigdy nie tracić wiary w swoje

dziecko.”125
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ROZDZIAŁ 4
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
Badania własne przeprowadziłam w celu ukazania problemów jakie występują w
rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca. Moim celem było potwierdzenie i weryfikacja opinii zawartych w literaturze przedmiotu. W rozdziale tym omówiłam założenia metodologiczne, tj. cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i
wskaźniki oraz metody, techniki i narzędzia badawcze.
4.1. Cel i przedmiot badań.
Badanie naukowe jest połączeniem eksperymentu i teorii ukierunkowanej na znalezienie naukowego wytłumaczenia zjawisk.1 Jest to wieloetapowy proces, który ma
zapewnić nam obiektywne, dokładne i wyczerpujące poznanie obranego wycinka rzeczywistości.2 Celem badań jest „dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach
lub zjawiskach będących przedmiotem badań.” 3 A efektem jest obraz wycinka rzeczywistości objętego badaniem. Aby obraz ten był adekwatny, badacz powinien przestrzegać przyjętych w nauce procedur badawczych i standardów metodologicznych.
Celem przeprowadzonych przeze mnie badań jest przedstawienie problemów występujących w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca a w szczególności ukazanie ciężkiej roli rodzica „serduszkowego” dziecka. Przedmiotem zaś są rodzice wychowujący dzieci z chorym sercem.
4.2. Problemy i hipotezy badawcze.
Koniecznym warunkiem podejmowania badań naukowych jest uświadomienie
sobie przez badacza problemów i hipotez, które określają cel i zakres planowanych badań.4
Problem badawczy to „pytanie o naturę badanego zjawiska, o istotę związków
między zdarzeniami lub istotami i cechami procesów, cechami zjawiska”.5 J. Sztumski
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problemem badawczym nazywa wszystko co jest przedmiotem wysiłków badaczy.6 W
pracy M. Łobockiego znajdziemy natomiast taką definicję: problem badawczy to „swoiste pytanie, określające jakość i rozmiar pewnej niewiedzy (pewnego braku w dotychczasowej wiedzy) oraz cel i granicę pracy naukowej.7 Dla I. C. Townsenda problemem
jest pytanie, na które nie znajdziemy od razu odpowiedzi. Z. Cackowski wyodrębnia
natomiast trzy terminy – tj. sytuację problemową, problem oraz pytanie.8 W książce T.
Pilcha i T. Baumana problem badawczy to „deklaracja o naszej niewiedzy zawarta w
gramatycznej formie pytania”.9 Wielu autorów uważa, że poprawnie sformułowany
problem badawczy jest bardziej cenny niż jego rozwiązanie.10 Jednak aby dobrze go
sformułować trzeba sporo wiedzieć o przedmiocie naszych badań.11 Poprawnie sformułowany problem „w dużej mierze przesądza o sukcesie badawczym”.12 Ciekawe porównanie znalazłam w książce M. Łobockiego: „Bez dokładnego sformułowania problemu
badacz czuje się zagubiony, dzieli niejako smutny los z żeglarzem, pozbawionym na
pełnym morzu mapy i busoli”.
Po przedstawieniu definicji różnych autorów należy wymienić rodzaje problemów badawczych. Na ogół wyróżnia się:
 Problemy naukowo i subiektywnie badawcze
 Problemy dotyczące właściwości zmiennych i relacji między zmiennymi
 Problemy w postaci pytań rozstrzygnięcia i dopełnienia 13
Istnieją jeszcze inne klasyfikacje problemów badawczych, lecz chciałabym się skupić
na pytaniach badawczych. M. Łobocki wyróżnia dwa typy pytań mających walor problemu badawczego:
 Pytania naukowo – badawcze, dotyczące zagadnień, które są nowe dla samej nauki
 Pytania subiektywno – badawcze, dotyczące zagadnień będących nowością dla
samego badacza 14
6

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice,
1999, s. 41
7
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków,
2006, s. 109
8
Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1970, s. 176,177
9
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo
Żak, Warszawa, 2001, s. 43
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Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2003, s. 21
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Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo
Żak, Warszawa, 2001, s. 44
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Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków,
2006, s. 110
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Pierwsza odmiana pytań jest znacznie bardziej wartościowsza dla samej nauki
gdyż dotyka obszarów rzeczywistości dotąd niezbadanych.
Problemy badawcze mają zawsze postać pytania. Wyróżniamy pytania rozstrzygnięcia i dopełnienia. Pytania rozstrzygnięcia rozpoczynają się od partykuły „czy” i
odpowiedzieć na nie można tylko w dwóch wariantach – „tak” lub „nie”. Natomiast
pytania dopełnienia rozpoczynają się od zaimków pytajnych lub przysłownych, np.
„kto?”, „co?”, „gdzie?” itp. Mają one zwykle postać pytań otwartych.15
Bardzo ważne jest prawidłowe formułowanie problemów badawczych. T. Pilch i
T. Bauman przedstawiają trzy warunki, dzięki którym zabieg formułowania problemów
będzie prawidłowy:
1. Sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy, zawarty
w temacie badań.
2. Konieczność zawarcia w problemach wszystkich generalnych zależności między
zmiennymi.
3. Rozstrzygalność empiryczna oraz wartość praktyczna problemu. 16
Biorąc pod uwagę teoretyczne aspekty problemów badawczych sformułowałam
główny problem badawczy w postaci pytania:
Z jakimi problemami borykają się rodzice i rodzeństwo dziecka z wrodzoną wadą
serca?
Do rozpatrzenia przyjęłam następujące problemy szczegółowe:
1. Jakie problemy materialno – bytowe występują w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca?
2. Jakim zmianom ulega organizacja życia rodzinnego?
3. Jakie problemy emocjonalne występują w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca?
3.1. Jakie problemy emocjonalne mają matki?
3.2. Jakie problemy emocjonalne mają ojcowie?
3.3. Jakie problemy emocjonalne ma rodzeństwo?
4. Jakie są problemy emocjonalne rodziców w różnych etapach rozwoju dziecka?

14

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 1982, s. 58
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków,
2006, s. 115,116
16
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo
Żak, Warszawa, 2001, s. 44
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4.1. Jakie są problemy emocjonalne rodziców bezpośrednio po usłyszeniu diagnozy
o chorobie?
4.2. Jakie problemy emocjonalne występują u rodziców w związku z nawiązaniem
więzi emocjonalnej z dzieckiem?
4.3. Jakie problemy emocjonalne występują u rodziców w związku z doznawaniem
bólu przez dziecko?
4.4. Jakie problemy emocjonalne występują u rodziców w związku z zagrożeniem
życia dziecka?
4.5. Jakie problemy emocjonalne występują u rodziców, którzy stracili dziecko z
powodu wady serca?
4.6. Jakie występują problemy między małżonkami w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca?
4.7. Jakie problemy występują u rodziców gdy muszą porozmawiać z dzieckiem o
jego chorobie?
5. Jakich sposobów radzenia sobie z emocjami wywołanymi przez chorobę dziecka
używają rodzice?
6. Z jakimi codziennymi problemami muszą radzić sobie rodzice?
6.1. Jakie problemy występują/występowały w związku z karmieniem dziecka?
6.2. Jakie problemy występują/występowały w związku z przyjmowaniem leków
przez dziecko?
6.3. Z jakimi problemami wiążą się pobyty w szpitalach?
6.4. Z jakimi problemami emocjonalnymi dziecka muszą radzić sobie rodzice?
6.5. Jakie problemy mają rodzice w związku z edukacją dziecka?
6.6. Czy dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami?
6.7. Jakie są problemy dziecka w związku z wysiłkiem fizycznym?
6.8. Czy brak konsekwencji w wychowaniu dotyczy rodziców dzieci z wrodzonymi
wadami serca?
Po sformułowaniu problemu badawczego kolejnym krokiem jest postawienie
hipotez.
Hipotezy są próbą odpowiedzi na postawione uprzednio problemy badawcze.
„Hipoteza” wywodzi się z greckiego „hipothesis” a w języku polskim jej odpowiednikiem jest „przypuszczenie” lub „domysł”.17 H. Muszyński przez hipotezę rozumie
17
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„przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności między nimi,
które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczony dotąd zespół faktów, będący pewnym
problemem”.18 U M. Łobockiego znajdziemy taką definicję: hipoteza to „zdanie opisujące związki między zjawiskami (zdarzeniami, stanami, cechami itp.), którego wartość
logiczną sprawdzamy w następstwie badań empirycznych”.19 Hipotezy buduje się wierząc w ład panujący w naturze, w przekonaniu o uniwersalności związku przyczynowo
– skutkowego.20
Hipotezy mają różnorodną klasyfikację. W zależności co w danym momencie
bierzemy pod uwagę wyróżniamy :
 Ze względu na cel: hipotezy podstawowe i częściowe
 Ze względu na zasięg: hipotezy ogólne i szczegółowe
 Ze względu na stopień prawdopodobieństwa: hipotezy wysoko, średnio i mało
prawdopodobne
Niekiedy wyróżnia się także hipotezy heurystyczne i robocze.21
Od poprawnie sformułowanej hipotezy oczekuje się, aby:
 Można było ją zweryfikować
 Wyrażała związek pomiędzy zmiennymi dającymi się zbadać
 Była przypuszczeniem wysoce prawdopodobnym
 Była wnioskiem z dotychczasowych obserwacji i doświadczeń badacza
 Stanowiła jednoznaczne, szczegółowe twierdzenie 22
W pracy tej przyjęłam następującą hipotezę główną: Przypuszcza się, że w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca występują różnorodne problemy związane z: sytuacją materialno – bytową rodziny, organizacją życia rodziny, sferą
emocjonalną członków rodziny, codzienną opieką nad dzieckiem i pobytami w
szpitalach.
Z hipotezy głównej wynikają następujące hipotezy szczegółowe:
1. Przypuszcza się, że w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca występują
liczne problemy materialno – bytowe.
18
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2. Przypuszcza się, że w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca występują
zmiany w organizacji życia rodzinnego spowodowane chorobą dziecka.
3. Przypuszcza się, że w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca często występują problemy emocjonalne. Najprawdopodobniej problemy emocjonalne
matek, ojców i rodzeństwa są odmienne.
4. Przypuszcza się, że w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca problemy
emocjonalne rodziców są różnorako uwarunkowane. Inne problemy emocjonalne związane są z diagnozą choroby, nawiązywaniem więzi emocjonalnej z
dzieckiem, pobytami w szpitalach, doznawaniem bólu przez dziecko, zagrożeniem życia dziecka i utratą dziecka. Specyficzną grupę problemów stanowią te
związane z relacjami między małżonkami.
5. Przypuszcza się, że w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca rodzice stosują różne strategie radzenia sobie z emocjami wywołanymi przez chorobę
dziecka.
6. Przypuszcza się, że w rodzinach dzieci z wrodzonymi wadami serca rodzice
przeżywają wiele problemów związanych z życiem codziennym, opieką i pielęgnacją dziecka a także jego edukacją.
4.3. Zmienne i wskaźniki.
Nieodłącznym atrybutem badań są również tzw. zmienne i wskaźniki. „Bez ich
uwzględnienia niemożliwy byłby wszelki rozsądny pomiar badanych faktów, zjawisk,
zdarzeń”.23
Wg J. Gniteckiego „zmienna jest to czynnik, który przyjmuje różne wartości.
Przy czym wartość pojmowana jest tu w sensie ilościowym lub jakościowym (płeć, poziom wykształcenia, inteligencja, umiejętności itp.)”.24 Zmienne w badaniach są próbą
uszczegółowienia głównego ich przedmiotu – problemów badawczych i hipotez.25
W literaturze występują różne podziały zmiennych. Mamy zmienne zależne i niezależne, kontrolne, jakościowe, ilościowe i inne. Ustalenie zmiennych zależnych i niezależnych pozwala na bardziej adekwatny opis podstawowego problemu badawczego
oraz na głębsze jego zrozumienie, dlatego właśnie te zmienne chciałabym pokrótce opi-
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sać.26 Nazwa zmiennych zależnych i niezależnych zaczerpnięta została z matematyki.27
Zmiennymi niezależnymi nazywa się różne określone sposoby działalności dydaktycznej lub wychowawczej. Są nimi szczególnie te oddziaływania, dzięki którym oczekuje
się określonych zmian w rozwoju dzieci i młodzieży. Zmienne zależne natomiast to
oczekiwane skutki zmiennych niezależnych czyli spodziewane przez badacza wyniki
zastosowanych oddziaływań pedagogicznych.28 W badaniach zmienne mogą pełnić
zmienną rolę. „W jednym przypadku jakaś cecha wpływa na ilość, jakość, kierunek
zmian innej osoby. Jest więc zmienną niezależną. W dalszych analizach ta sama cecha
jest przez nas analizowana w połączeniu z inną, która determinuje jej ilość, jakość lub
kierunek rozwoju i wówczas jest zmienną zależną”.29
W mojej pracy zmienną zależną główną są problemy rodzin wychowujących
dzieci z wrodzonymi wadami serca. Zmiennymi zależnymi szczegółowymi są:
1. Problemy materialno – bytowe rodziny.
2. Organizacja życia rodziny.
3. Problemy emocjonalne w rodzinie.
4. Problemy emocjonalne rodziców na różnych etapach rozwoju dziecka.
5. Sposoby radzenia sobie z emocjami stosowane przez rodziców.
6. Problemy z jakimi rodzice muszą radzić sobie w życiu codziennym.
Natomiast zmiennymi niezależnymi są:
1. Rodzaj wady serca.
2. Wiek dzieci.
Kolejnym warunkiem przeprowadzenia badań jest ustalenie wskaźników dla analizowanych zjawisk.
Według J. Sztumskiego termin „wskaźnik” służy do „określania pewnej cechy
przedmiotu lub zjawiska pozostającej w takich związkach z inną jego cechą, że wystąpienie jej sygnalizuje obecność tej drugiej”.30 S. Nowak wprowadził z kolei taką definicję: „wskaźnikiem jakiegoś zjawiska Z nazywać będziemy takie zjawisko W, którego
zaobserwowanie pozwoli nam (w sposób bezwyjątkowy lub z określonym czy choćby
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wyższym od przeciętnego prawdopodobieństwem) określić, że zaszło zjawisko Z.”31
Wskaźnik wskazuje na określone zjawiska obserwowalne, które pozwalają nam stwierdzić, że zaszło zjawisko, które wskaźnik określa.32 Zadaniem wskaźników jest znalezienie empirycznego sensu dla ustalonych wcześniej zmiennych czyli poddanie ich tzw.
operacjonalizacji.33
Wśród różnych klasyfikacji wskaźników najczęściej spotykany jest podział na:
 Wskaźniki empiryczne
 Wskaźniki definicyjne
 Wskaźniki inferencyjne 34
Wskaźniki mają trzy podstawowe funkcje:
 F. komunikacyjna (łatwość i jednoznaczność zrozumienia wskaźnika przez osoby badane)
 F. ekspresyjna (zgodność wypowiadania się osób badanych z osobistymi ich
przekonaniami na temat treści związanej z danym wskaźnikiem)
 F. informacyjna (zgodność treści wypowiedzi osób badanych z obiektywnym
stanem rzeczy) 35
W mojej pracy wskaźnikami zmiennych są odpowiedzi badanych rodziców zawarte w kwestionariuszu ankiety.
Kryteria doboru badanej grupy.
Następnym etapem badań jest wyselekcjonowanie dla celów badawczych pewnej
liczby osób spośród określonej zbiorowości ludzi. Wszelkie badanie pozbawione starannego doboru osób badanych są na ogół bez większej wartości metodologicznej. Istnieją różne sposoby doboru osób badanych. Najczęściej mówi się o doborze losowym
(próba jest pobrana drogą losowania, decyduje o tym przypadek) oraz o doborze celowym (świadomy wybór osób badanych spośród populacji ludzi przez badacza).36
Badaniami własnymi objęłam rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca
mieszkających zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, którzy uczestniczą w „życiu”
31
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forum Fundacji Serce Dziecka. Ponadto badaniami objęłam kilka małżeństw, które nie
mają dostępu do Internetu ale znam ich osobiście. Parom tym wysłałam ankiety tradycyjną drogą pocztową i tą samą drogą otrzymałam wypełnione już kwestionariusze. W
badaniach mógł wziąć udział każdy chętny rodzic dziecka z wrodzoną wadą serca (również rodzic który stracił swoją pociechę). Zainteresowani rodzice, po napisaniu przeze
mnie postu na forum (http://www.forum.sercedziecka.org.pl) z prośbą o udział w badaniu ankietowym, otrzymywali kwestionariusze w formie e-mail a następnie przesyłali
już wypełnione tą samą drogą.
4.4. Metody, techniki i narzędzie badawcze.
Nieodzownym warunkiem skutecznego rozwiązywania problemów badawczych
jest właściwy dobór lub samodzielne ułożenie możliwie trafnych i rzetelnych sposobów
postępowania badawczego. Nazywa się je najczęściej metodami lub technikami badań.37
Przez pojęcie metody badawczej rozumie się „system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można
było osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza”.38 T. Pilch i T. Bauman podają
następującą definicję metody: metoda jest to „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania
badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”.39 Zdaniem
W. A. Słastienina metody to sposoby uzyskiwania informacji w celu znalezienia związków i powiązań, niezbędnych do skonstruowania teorii naukowych.40
Techniką badań będziemy nazywać „czynności praktyczne, regulowane starannie
wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych
informacji, opinii i faktów”.41 Czyli inaczej technika jest konkretnym zastosowaniem
danej metody. Jest jakby „składnikiem metody”. Metoda jest tylko ogólnym drogowskazem a technika już zbiorem konkretnych zabiegów operacyjnych.42
37
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Metody i techniki badań to sposoby postępowania naukowego, w których metody
są zespołem ogólnych założeń dotyczących celowych czynności zaś techniki badawcze
podporządkowane są metodom pełniąc wobec nich służebną rolę. Metody są ogólnie
zalecanymi sposobami rozwiązywania problemów badawczych, techniki natomiast odnoszą się do bardziej uszczegółowionych sposobów postępowania badawczego. Czyli
są one także metodami badań, ale w węższym znaczeniu tego słowa.43
Jeśli chodzi o klasyfikację metod badawczych to istnieje wiele podziałów. Przedstawię ten zaprezentowany przez M. Łobockiego. Wyróżniamy:
 Metodę obserwacji
 Metodę szacowania (skale ocen)
 Eksperyment pedagogiczny
 Testy osiągnięć szkolnych
 Metodę socjometryczną
 Analizę dokumentów
 Metodę sondażu diagnostycznego
 Metodę dialogową
 Metodę biograficzną 44
Każda z tych wymienionych metod ma swoje podstawowe techniki badawcze.
Pisząc o metodach i technikach badawczych należy wyjaśnić czym są narzędzia
badawcze. Ich projektowanie jest niczym innym jak dobieraniem lub konstruowaniem
odpowiednich sposobów umożliwiających rozwiązanie postawionych problemów badawczych czy weryfikowanie przyjętych hipotez.45 Czyli narzędzie badawcze jest
„przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań”.46 Wg J. Gniteckiego
narzędzia badawcze służą nie tylko do zbierania informacji o zmiennych ale służą również do wywołania wskaźnikowego zachowania.47 Jak wynika z przytoczonych powyżej
definicji metody, techniki i narzędzia badawcze jak gdyby wynikają z siebie. Ich związek przedstawia następujący schemat:
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Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2003, s. 27
Tamże, s. 29,30
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Tamże, s. 39
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Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo
Żak, Warszawa, 2001, s. 71
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Gnitecki J., Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań, 1999, s. 13
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Ryc.10. Związek między metodą, techniką a narzędziem badawczym.
(Gnitecki J., Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań, 1999, s. 6)

W swoich badaniach posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego. Podstawowymi technikami badawczymi tej metody są: ankieta, rozmowa i wywiad. Techniką,
którą się posłużyłam jest ankieta.
Nazwa „ankieta” wywodzi się z języka francuskiego, w którym oznacza „zebranie świadectw w celu wyjaśnienia problemów wymagających rozstrzygnięcia”.48 Jest
techniką gromadzenia informacji polegającą na wypełnieniu, najczęściej samodzielnie
przez badanego, specjalnych kwestionariuszy. 49 Zamieszczone w ankiecie pytania mają
charakter pytań otwartych (pozostawiają całkowitą swobodę odpowiedzi) i/lub zamkniętych (wymagają dokonania wyboru gotowych już odpowiedzi).50 Forma i treść
poszczególnych elementów ankiety powinna uwzględniać nie tylko charakter ankiety,
ale również właściwości potencjalnych respondentów.51
M. Parten wymienia sześć rodzajów ankiet biorąc pod uwagę sposób dostarczenia
kwestionariusza do respondenta i zwrócenia go z powrotem do badacza:
 Ankieta pocztowa (wysyłka i zwrot kwestionariusza pocztą)
 Ankieta prasowa (kwestionariusz opublikowany jest w prasie i zwracany pocztą)
 Kwestionariusz ankiety dołączony jest do kupowanych towarów konsumpcyjnych, zwracany jest pocztą
48

Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź,
2000, s. 135
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Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo
Żak, Warszawa, 2001, s. 96
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Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków,
2006, s. 252
51
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice,
1999, s. 148
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 Ankieta radiowa (tekst kwestionariusza przekazywany jest przez radio, odpowiedź przesyłana jest pocztą)
 Ankieta rozdawana (badacz lub ktoś z jego ramienia rozdaje kwestionariusze i
wypełnione zbiera z powrotem)
 Ankieta telefoniczna (tekst kwestionariusza zostaje przekazany respondentowi,
odpowiedź zostaje przekazana pocztą) 52
W mojej opinii brakuje w tym podziale ankiety internetowej (jedną z możliwości przeprowadzenia ankiety za pomocą Internetu jest przesłanie ankiety respondentowi na adres e-mail i otrzymanie wypełnionej ankiety tą samą drogą).
W mojej pracy posłużyłam się dwoma rodzajami technik ankietowych – pocztową i internetową. W pracy A. N. Oppenheim’a znalazłam główne zalety i wady tego
typu ankiet. Za główne zalety ankiet pocztowych autor uważa:
 Niewielki koszt gromadzenia danych
 Niewielki koszt ich przetwarzania
 Niewystępowanie „efektu ankietera”
 Ułatwiony dostęp do respondentów mieszkających daleko od siebie lub zagranicą
Za wady natomiast autor uważa:
 Niski odsetek zwrotów
 Brak możliwości usuwania nieporozumień, zadawania pytań sondujących, podawania dodatkowych wyjaśnień, udzielania pomocy
 Brak kontroli nad częściowym tylko wypełnianiem, przekazywaniem kwestionariuszy innym osobom
 Brak możliwości zbierania ocen opartych na obserwacji 53
Inną jeszcze wadą, która wynika z moich obserwacji, może być problem szczerości odpowiedzi w przypadku znajomości badanego z osobą przeprowadzającą badania.
Jako narzędzie badawcze sformułowałam kwestionariusz ankiety, przy czym ankiety te różnią się tylko możliwościami odpowiedzi w dwóch pytaniach. Z tego powodu
dołączyłam do pracy tylko jeden z nich – kwestionariusz dla matek (załącznik nr 1).
Wyniki badań opracowałam w formie tabel i wykresów.
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.ROZDZIAŁ 5
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
W piątym rozdziale mojej pracy przedstawiłam wyniki badań empirycznych,
które ukazują problemy rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca. Problemy te
związane są z wieloma aspektami ich życia – dotyczą przeżywanych przez nich emocji
związanych z różnymi sytuacjami, ukazują częste kłopoty w życiu codziennym związane z opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem, pokazują sytuację materialno – bytową
rodzin dzieci z chorym sercem oraz

wpływ choroby dziecka na relacje małżeń-

skie/partnerskie. Badania te miały na celu przyjrzenie się trudnej roli rodzica dziecka z
wadą serca i ukazanie problemów dotykających te rodziny. W niektórych pytaniach
dane zjawisko może być trudniejsze do zbadania, gdyż matek biorących udział w badaniach jest więcej niż ojców i wartości procentowe mogą być z tego powodu zawyżone
lub obniżone.

5.1. Charakterystyka badanej grupy.
Informacje pozyskano od 25 par małżeńskich, tzn., że odpowiedzi udzielali oboje
małżonkowie, zarówno żona i mąż. Ponadto informacje pozyskano od 13 matek, w tym
przypadku były one jedynym źródłem informacji, mężowie nie uczestniczyli w badaniu.
W jednym przypadku informacje pozyskano od ojca. Łącznie badaniem zostały objęte
64 osoby. Warto również wspomnieć, że w jednej rodzinie wychowuje się dwoje dzieci
z taką samą, wrodzoną wadą serca.
Jeśli chodzi o wiek rodziców, stanowiący grupę badawczą, to szczegółowe dane
na ten temat zawiera poniższa tabela.
Tabela nr 1. Wiek rodziców.
Lp.

1
2
3

Osoba udzielająca informacji

18-25

Matka
Ojciec
Razem

4
1
5

25-30

Wiek
30-35

35-40

10
9
19

12
7
19

9
5
14

40 i więcej
3
4
7

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli badani rodzice byli w przeważającej większości osobami młodymi, sytuującymi się w kategorii wczesnej dorosłości. Do
tej grupy należały 22 matki i 16 ojców. Niewielką część badanej grupy stanowili rodzi-
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ce bardzo młodzi, których wiek wahał się od 18 do 25 lat. Takich osób było 5. Jeśli
chodzi o osoby powyżej 35 roku życia, czyli w okresie średniej dorosłości, to stanowili
oni 21 osób, w tym 12 matek i 9 ojców.
Kolejną cechą uwzględnioną w charakterystyce badanej grupy jest wykształcenie
rodziców. Wśród badanych osób większość, bo aż 40 kobiet i mężczyzn, posiada wykształcenie wyższe (w tym 29 matek i 11 ojców). Wykształcenie średnie ma 17 osób (9
matek i 8 ojców), a zawodowe i podstawowe posiadają tylko ojcowie (w tym 6 ojców
ma zawodowe a tylko 1 podstawowe wykształcenie).
Z przedstawionych danych wyraźnie widać, że w ankiecie najchętniej brały udział
w ankiecie matki i ojcowie z wyższym wykształceniem. Myślę, że ma na to wpływ
większe rozumienie własnych emocji i chęć podzielenia się swoimi przeżyciami z innymi rodzicami. To właśnie Ci rodzice najchętniej wyciągają pomocną dłoń do innych,
zdając sobie sprawę, jak nieocenionym wsparciem jest poznanie rodzica dotkniętego
podobnymi problemami. Istotnym powodem według mnie jest również chęć pomocy w
napisaniu pracy magisterskiej, gdyż większość badanych już przeszła ten etap i wie jak
ważna jest pomoc innych osób w przeprowadzeniu badań. Jest to jakby proces identyfikowania się z osobą posiadającą (w moim przypadku będącą posiadać) wyższe wykształcenie i dodatkowo będącą również rodzicem dziecka z wrodzoną wadą serca.
Następną informacją jest liczba dzieci w rodzinie. Prawie połowa badanych rodzin – 19 (49%) ma dwoje dzieci. Również rodzin z jednym dzieckiem jest niewiele
mniej bo 16 (41%). Natomiast więcej niż dwoje dzieci wychowują tylko 4 rodziny co
stanowi 10% badanych rodzin. Wyniki te pokazują, że często po narodzinach dziecka z
wadą serca rodzice nie rezygnują z posiadania innego potomstwa, chociaż obraz ten
może być zniekształcony przez przypuszczenie, iż dziecko z wadą serca może być drugim dzieckiem w rodzinie. Faktem jest jednak, że każdy rodzic chorego dziecka, szczególnie z wadą wrodzoną, obawia się powtórzenia choroby u kolejnego potomka i często
partnerzy nie decydują się na kolejne dziecko.
Istotną informacją, potrzebną do scharakteryzowania badanej grupy jest wiek
dziecka z wrodzoną wadą serca. Uzyskane wyniki obrazuje poniższa tabela.
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Tabela nr 2. Wiek dziecka z wadą serca.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wiek dziecka
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10 i więcej

N
12
16
5
3
2
1

%
31
41
13
8
5
2

Z tabeli jasno wynika, że prawie wszyscy badani rodzice mają dzieci małe. Najwięcej dzieci - 28, znajduje się w wieku 0 - 4 lat, czyli są one jeszcze w okresie niemowlęcym lub po niemowlęcym a także wchodzą już w okres przedszkolny. Pozostałych 10 dzieci znajduje się w przedziale między 4 – 10 lat, a tylko jedno dziecko ma
skończony dziesiąty rok życia. Posiadanie przez badaną grupę w większości małych
dzieci ma swoje pozytywne jak i negatywne strony. Obraz niektórych problemów odpowiednich do wieku, np. karmienie dziecka czy przyjmowanie przez niego leków, jest
pełniejszy, natomiast już na przykład problemy emocjonalne dziecka są tylko nakreślone, gdyż większości badanej grupy problem ten jeszcze nie dotyczy z powodu zbyt małego wieku pociechy. Dodatkowym, pozytywnym aspektem, badania grupy rodziców
małych dzieci są „świeże” doświadczenia dotyczące wielu badanych przeze mnie problemów, na przykład reakcji na diagnozę choroby. Biorąc pod uwagę fakt, że najwięcej
codziennych problemów mają rodzice małych dzieci, osoby udzielające informacji w
moich badaniach stworzyli na pewno odpowiednią grupę badawczą.
Ważnym aspektem, charakteryzującym badaną grupę jest też rodzaj wady serca
u dziecka. Różnorodność tych wad i szeroka ich klasyfikacja utrudniła mi ich pogrupowanie. Jednak wyodrębniłam 8 grup wad, niezwiązanych z medyczną klasyfikacją, lecz
zgodną z najczęstszymi wadami wymienianymi przez badanych rodziców. Efekt obrazuje tabela nr 3.
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Tabela nr 3. Rodzaj wady serca.
Rodzaj wady
HLHS (zespół niedorozwoju lewego serca)
Złożona wada
Wady zastawki aortalnej
Blok przedsionkowo – komorowy
CoA (koarktacja aorty)
VSD, ASD (ubytek przegrody)
TGA (przełożenie wielkich pni
tętniczych)
Inne

N
18

%
45

4
3
3
3
2
2

10
7,5
7,5
7,5
5
5

5

12,5

Większość rodziców uczestniczących w badaniu ma dziecko z ciężką wadą serca
(przynajmniej 55 %), przy czym biorę pod uwagę tylko złożone, ciężkie wady serca i
niedorozwój serca lewego, który również klasyfikuje się we wspomnianej grupie. Nie
chce klasyfikować pozostałych wad serca pod względem ich ciężkości, bo jest to sprawą niezwykle trudną.
Przy omawianiu wyników dotyczących tego pytania, chciałabym zwrócić uwagę
na dużą liczbę osób mających dziecko z zespołem niedorozwoju lewego serca, którzy
wzięli udział w przeprowadzonych przeze mnie badaniach. Z tymi rodzicami łączy mnie
lepszy kontakt, gdyż nasze dzieci mają taki sam zespół wad, jakim jest niedorozwój
lewego serca, i sądzę, że to jest między innymi, przyczyną wzięcia przez nich udziału w
moich badaniach ankietowych.
Kolejną cechą badanej grupy jest liczba zabiegów kardiochirurgicznych, które
przeszło dziecko. 15 dzieci (co stanowi 37,5% badanej grupy) przeszło jeden zabieg
kardiochirurgiczny. Dzieci po przebytych dwóch lub trzech zabiegach jest najwięcej bo
aż 22 czyli 55% (z czego po 2 – 30%, po 3 – 25%). Dzieci, u których nie podjęto żadnego postępowania kardiochirurgicznego lub oczekują na zabieg, jest dwoje, co stanowi
5 % badanej grupy. Natomiast tylko jedno dziecko miało więcej niż cztery zabiegi.
Liczba przebytych zabiegów kardiochirurgicznych wiąże się bezpośrednio z rodzajem
wady serca. Przy ciężkich, złożonych wadach konieczne są kilku etapowe operacje i
dlatego ich liczba jest tak wysoka.
Dalszego leczenia kardiochirurgicznego wymaga prawie połowa (19 osób, czyli
47,5%) dzieci a 18, czyli 45% ma zakończone leczenie operacyjne. Ma to również
związek z rodzajem wady serca i aktualnym wiekiem dziecka. W trzech rodzinach rodzice nie są pewni czy dziecko wymaga dalszego leczenia kardiochirurgicznego. Na to
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pytanie udzielili wariantu odpowiedzi „nie wiem”. Wg mnie, w odpowiedzi tej znaleźć
można niepewność i strach o życie dziecka, taką niewiadomą dnia jutrzejszego. Mimo
iż dziecko teoretycznie nie wymaga dalszej ingerencji kardiochirurga to nie oznacza to,
że kiedyś nie będzie ona potrzebna. Dotyczy to szczególnie dzieci z ciężkimi wadami,
których rodzice żyją niejako dniem codziennym, mając na uwadze, że może nastąpić
załamanie stanu zdrowia dziecka.
5.2. Problemy materialno – bytowe występujące w rodzinach dzieci z wrodzonymi
wadami serca.
Sytuacja materialno – bytowa rodzin dzieci z chorobami serca uzależniona jest od
bardzo wielu czynników. Na sytuację tą ma wpływ m.in. rodzaj wady serca, ponieważ
niektóre z nich wiążą się z częstszą hospitalizacją, bardziej skomplikowanym leczeniem czy potrzebą zakupienia aparatury medycznej.
Poniżej przedstawiłam dane dotyczące problemów tego typu jakie występują w
„serduszkowych” rodzinach. Na początku, zanim zacznę omawiać poszczególne odpowiedzi dotyczące sytuacji materialno – bytowej rodzin, chciałabym przedstawić skład
rodzin osób badanych, które mieszkają razem z chorym dzieckiem. Wyniki zamieściłam w tabeli:
Tabela nr 4. Osoby mieszkające z dzieckiem.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Osoba mieszkająca z dzieckiem
Matka
Ojciec
Bracia
Siostry
Babcia ze strony matki
Dziadek ze strony matki
Babcia ze strony ojca
Dziadek ze strony ojca
Inni członkowie rodziny

N
38
38
13
12
8
5
5
2
4

Z powyższej tabeli wynika, że prawie każda rodzina jest pełna (tylko w dwóch
przypadkach dziecko wychowuje się bez ojca albo bez matki). Rodzeństwo, jeśli jest,
również mieszka razem z rodzicami i chorym dzieckiem. W ośmiu rodzinach mieszka
również babcia ze strony matki, a w pięciu babcia ze strony ojca. Dziadek ze strony
matki mieszka razem z rodziną w pięciu przypadkach, natomiast dziadek ze strony ojca
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tylko w dwóch. Pozostali członkowie rodzin, którzy mieszkają razem z dzieckiem z
wadą serca, pojawili się w czterech przypadkach.
Chciałabym przejść następnie do przedstawienia sytuacji materialnej rodzin.
Ocenę sytuacji materialnej osób badanych zamieściłam w poniższej tabeli.
Tabela nr 5. Sytuacja materialna rodziny.
Lp.
1
2
3
4
5

Sytuacja materialna
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Zła
Bardzo zła

Matka
N
5
16
17

Ojciec
%
13
42
45

N
1
14
11

%
4
54
42

Patrząc na wyniki dotyczące tego pytania, odnosi się wrażenie jakby ojcowie trochę wyżej oceniali swoją sytuację niż matki. Jednak biorąc pod uwagę odpowiedzi małżeństw na to pytanie to określenie przez nich swojej materialnej sytuacji nie różni się
zbytnio między małżonkami. Interpretując uzyskane wyniki wyraźnie widać, że sytuacja materialna w rodzinach dzieci z wadami serca jest dobra lub przeciętna (30 osób
uważa swoją sytuację za dobrą, a 28 za przeciętną). Tylko 5 matek i 1 ojciec uważa, że
rodzinie bardzo dobrze się wiedzie w kwestii materialnej. Sytuację tą pogarsza na pewno choroba dziecka. Nie choroba jako stan, ale wydatki z nią związane – leki, dodatkowe badania, kosztowne pobyty w szpitalach itp. Uzyskane wyniki nieznacznie mijają się
z treścią materiałów, które wykorzystałam do napisania tej pracy. Otóż E. Pisula napisała, że sytuacja ekonomiczna rodzin jest trudna czy wręcz kryzysowa. Z danych wynika,
że sytuacja materialna badanych rodzin dzieci z chorym sercem nie jest trudna. Jednak
wspomniana wyżej autorka opisywała rodziny dzieci z zaburzeniami rozwoju a nie
konkretnie z wadami serca.
Kolejnym przedstawianym przeze mnie problemem są problemy finansowe rodziny, a raczej ich częstotliwość. Uzyskane dane zawiera następująca tabela:
Tabela nr 6. Problemy finansowe.
Lp.
1
2
3
4
5

Częstotliwość
problemów
Bardzo często
Często
Czasami
Rzadko
Brak problemów

Matka

Ojciec

N

%

N

%

2
19
10
7

5
50
26
19

3
10
9
4

11,5
38,5
34,5
15,5
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Większość badanych ojców i matek boryka się z problemami finansowymi rzadko bądź czasami (twierdzi tak 29 matek i 19 ojców). Tylko 5 osób (2 matki i 3 ojców)
często dotykają tego typu problemy. Zupełny brak problemów deklaruje 7 matek (19%)
i 4 ojców (15,5%). Opinie matek i ojców w związkach małżeńskich nie różniły się
zbytnio od siebie.
Wydaje mi się, że problemy finansowe najczęściej występują w rodzinach dzieci
z wrodzonymi wadami serca, kiedy dziecko jest hospitalizowane w innym mieście niż
mieszka rodzina. Jest to naprawdę kosztowne. Dodatkowo problemy takie mogą pojawić się, gdy jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy zawodowej aby sprawować
opiekę nad chorym dzieckiem.

5.3. Zmiany w organizacji życia rodzin wychowujących dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Rodzice często muszą wprowadzać różne zmiany w życiu rodziny. Nie rzadko
jest to rezygnacja z pracy zawodowej jednego z partnerów czy potrzeba zaangażowania
rodziny w opiekę nad dzieckiem.
Pierwszym omawianym przeze mnie rodzajem danych dotyczących tego tematu
jest rezygnacja z pracy zawodowej. Większość matek – 22 osoby, czyli 58%, musiało
zrezygnować z pracy zawodowej aby opiekować się dzieckiem, z czego 12 z nich (32%)
tylko przez pewien okres czasu. Pozostałe 16 matek (42%) nie widziało potrzeby rezygnowania z pracy z powodu wady serca dziecka. U ojców sytuacja ma się odwrotnie –
tylko 3 ojców (11,5%) musiało zrezygnować z pracy, ale tylko przez pewien okres czasu, natomiast wszyscy pozostali (czyli 23 ojców - aż 88,5%) nie rezygnowali z otrzymywania dochodów.
Rezygnacja z pracy zawodowej dotyczy zazwyczaj matek, które muszą poświęcić
się w pełni choremu dziecku. Taka rezygnacja z otrzymywania stałego dochodu osłabia
sytuację materialną rodziny i zmusza ją do wielu wyrzeczeń. Ale w przypadku dzieci z
wadami serca takie całodobowe sprawowanie opieki nad chorym maluchem czasami
staje się konieczne.
Wyniki tego badania zgadzają się ze zdaniem wielu autorów, m.in. A. Twardowskiego, który stwierdza, że większość matek musi zrezygnować z pracy zawodowej aby
opiekować się dzieckiem.
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Kolejną badaną kwestią jest udział dziadków ze strony matki i ojca w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad pociechą. Wyniki przedstawiają dwie poniższe tabele.
Tabela nr 7. Udział dziadków ze strony matki w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.
Lp.
1
2
3
4
5

Udział dziadków
Bardzo duży
Duży
Przeciętny
Mały
Nie uczestniczą

Matka
N
8
6
5
10
9

Ojciec
%
21
16
13
26
24

N
6
5
3
5
7

%
23
19
12
19
27

Tabela nr 8. Udział dziadków ze strony ojca w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.
Lp.
1
2
3
4
5

Udział dziadków
Bardzo duży
Duży
Przeciętny
Mały
Nie uczestniczą

Matka
N
4
6
3
11
14

Ojciec
%
10
16
8
29
37

N
1
4
4
9
8

%
4
15
15
35
31

Po przedstawieniu tych danych, można stwierdzić, że w wychowaniu i opiece nad
dzieckiem z wadą serca znacznie częściej pomagają dziadkowie ze strony matki. 37%
matek i 42% ojców uważa ich udział za duży lub bardzo duży. Dziadkowie ze strony
ojca wypadli słabiej w pomocy swoim dzieciom – tylko 26% matek i 19% ojców uważa
ich wkład jako duży lub bardzo duży. Więcej dziadków ze strony ojca również w ogóle
nie uczestniczy w opiece nad dzieckiem (tak twierdzi aż 14 matek i 8 ojców).
Podsumowując udział rodziców badanych osób w sprawowaniu opieki nad chorym dzieckiem można stwierdzić, że jest on przeciętny lub mały w badanych rodzinach.
Tylko ok. 1/3 respondentów twierdzi, że ich rodzice pomagają im w opiece i wychowaniu dziecka z wadą serca. W artykule E. Muszyńskiej dotyczącym pomocy dziadków
dziecka ocenia się ich pomoc raczej jako dużą. Również zacytowane przeze mnie fragmenty historii dzieci, wskazują na dużą ich pomoc. Jednak, jak pokazują badania,
wsparcie to występuje w mniejszości badanych rodzin.
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5.4. Problemy emocjonalne występujące w rodzinach dzieci w wrodzonymi wadami
serca.
Choroba dziecka jest jednym z najsilniejszych stresorów dla rodziców. Pojawia
się wtedy wiele negatywnych emocji, które w mniejszym lub większym stopniu obciążają opiekunów dziecka.
Pierwszym problemem dotyczącym emocji jaki badałam było obciążenie nimi
rodziców dzieci z wadami serca. Pytanie to zostało przedstawione dwa razy, aby
sprawdzić jaki jest poziom obciążenia u matek i ojców w ich własnych opiniach, ale
również jak obciążenie to widzą u swojego partnera/partnerki.
Tabela nr 9. Obciążenie emocjonalne rodziców.
Lp.
1
2
3
4
5

Poziom obciążeń
Bardzo silnie
Silnie
Średnio
W niewielkim
stopniu
Nie obciąża

Matka
N
12
19
6
1

Ojciec
%
31,5
50
16
2,5

N
4
12
8
1

%
15
46
31
4

1

4

Tabela nr 10. Obciążenie emocjonalne współmałżonka/partnera.
Lp.

Poziom obciążeń

1
2
3
4

Bardzo silnie
Silnie
Średnio
W niewielkim
stopniu
Nie obciąża

5

Matka w opinii ojca
N
%
10
38
11
42
5
20

Ojciec w opinii matki
N
%
9
24
15
39,5
12
31,5
2
5

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że choroba dziecka, w tym przypadku wrodzona wada serca, silnie lub bardzo silnie obciąża aż 81,5% matek (31 osób) i
61% ojców (16 osób). Średni poziom obciążeń emocjonalnych deklaruje 6 matek i 8
ojców, a niewielkie lub znikome obciążenie stwierdza tylko jedna matka i dwóch ojców. Jeśli chodzi o poziom obciążenia emocjonalnego u partnera/męża to matki wskazują na duże obciążenie emocjami współmałżonka, nawet trochę wyższe niż deklarowali to ojcowie – 15% ojców we własnej opinii bardzo silnie przeżywa chorobę dziecka, a
w opinii matek już 24% ojców jest bardzo silnie obciążonych. W przypadku obciążeń
emocjonalnych u matek, opinie ojców o poziomie obciążeń nie różniły się zbytnio od
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opinii samych kobiet. Przy czym zjawisko to jest trudne do zbadania, gdyż matek biorących udział w badaniach jest więcej niż ojców i wartości procentowe mogą być z tego
powodu zawyżone lub obniżone.
Mimo iż obydwoje rodziców silnie przeżywa chorobę dziecka, to w mojej opinii
matki są silniej obciążone emocjonalnie z powodu sprawowania większej opieki nad
chorym dzieckiem, przez co doświadczają one więcej problemów związanych z codziennym życiem z pociechą. Dlatego też częściowo zgadzam się ze zdaniem A. Kwak
(1998), że długotrwałą chorobę dziecka, pod względem psychicznym, znacznie silniej
przeżywają matki niż ojcowie. Tylko częściowo, ponieważ w stwierdzeniu tym zbyt
mocne wydają się słowa „znacznie silniej”. Jednak, w oparciu o powyższe wyniki badań, bliższa jestem zdaniu A. Kwak niż A. Twardowskiego (1991), który napisał, że
ojcowie mogą cierpieć z powodu niepełnosprawności dziecka równie silnie a nawet
silniej niż matki. Jednak autor ten opisuje sytuację rodzin dzieci niepełnosprawnych a
nie przewlekle chorych, co może mieć wpływ na tą różnicę zdań między autorami.
Następną badaną kwestią było obciążenie emocjonalne rodzeństwa dziecka z
wadą serca. Wśród osób badanych prawie połowa osób ma tylko jedno dziecko, więc
omówię tylko odpowiedzi tych osób, którzy mają więcej niż jedno dziecko w rodzinie. I
tak 23 % matek (5 osób) i 18% ojców (2 osoby) stwierdza, że choroba dziecka silnie
obciąża jego rodzeństwo. Na średnie obciążenie wskazuje 36% matek (8 osób) i 18%
ojców (2 osoby), a niewielkie obciążenie lub jego brak deklaruje 41% matek (9 osób) i
63% ojców (7 osób).
Z uzyskanych danych wynika, że choroba dziecka, jaką jest wrodzona wada serca, raczej średnio lub w niewielkim stopniu obciąża jego rodzeństwo. Przy czym wyniki
te nie muszą dawać rzeczywistego obrazu, gdyż wiek rodzeństwa nie został przeze mnie
zbadany i istnieje prawdopodobieństwo, że część sióstr czy braci chorego dziecka jest
jeszcze w zbyt małym wieku, aby jakkolwiek czuli to obciążenie czy w ogóle rozumieli
chorobę rodzeństwa.
Po przedstawieniu poziomu obciążeń chciałabym przedstawić konkretne przeżycia emocjonalne rodziców związane z chorobą ich dziecka. Wyniki przedstawiłam w
następującej tabeli:
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Tabela nr 11. Przeżycia emocjonalne rodziców.
Lp.

Przeżycia emocjoMatka
Ojciec
nalne
N
%
N
%
6
16
6
23
1
Rozpacz
18
47
5
19
2
Żal
18
47
11
42
3
Smutek
35
92
15
58
4
Lęk
8
21
11
42
5
Złość
7
18
2
8
6
Poczucie winy
23
60,5
16
61,5
7
Bezradność
10
26
7
27
8
Przygnębienie
14
37
4
15
9
Przerażenie
3
8
1
4
10
Inne
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby mogły
deklarować przeżywanie więcej niż jednego rodzaju uczuć.
Zarówno w grupie badanych matek, jak i ojców najczęstszymi przeżyciami emo-

cjonalnymi są lęk (92% matek i 58% ojców) i bezradność (60,5% matek i 61,5% ojców). Prawie połowa matek przeżywa również żal i smutek, a duża ich część dodatkowo przerażenie. U ojców widoczny jest duży poziom smutku i złości – u prawie połowy
badanych. Pozostałe przeżycia emocjonalne występują w umiarkowanym stopniu. Jeśli
chodzi o „inne” przeżycia emocjonalne to badani najczęściej wymieniali niepewność,
strach i obawy. Dobrą oznaką jest bardzo mały poziom poczucia winy przez rodziców,
lecz według mnie jest on nadal za wysoki, szczególnie u matek.
Wyniki te pokazują, że rodzice dzieci z wadami serca doświadczają bardzo wielu
negatywnych przeżyć związanych z chorobą ich pociechy. W konkretnych rodzajach
przeżyć widać również sposób reagowania na stresujące sytuacje przez kobiety i mężczyzn. Kobiety bardziej dają upust złym emocjom poprzez wyżalanie się, wypłakanie,
natomiast mężczyźni duszą te emocje w sobie co sprawia, że narasta w nich poczucie
złości.
E. Góralczyk (1996) napisała, że najczęściej występującymi uczuciami w rodzinach z chorym dzieckiem są: lęk, poczucie winy, rozpacz, smutek, przygnębienie, przerażenie i złość. Uzyskane wyniki upoważniają mnie do stwierdzenia, że tylko lęk i smutek z wymienionych wyżej są tymi najczęściej występującymi.
Kolejną badaną przeze mnie sprawą jest obraz tych przeżyć w opinii partnera.
Dane zawiera poniższa tabela.
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Tabela nr 12. Przeżycia emocjonalne współmałżonka/partnera.
Lp.

Przeżycia emocjoMatka w opinii ojca
Ojciec w opinii matki
nalne
N
%
N
%
9
35
8
21
1
Rozpacz
7
27
8
21
2
Żal
16
61,5
16
42
3
Smutek
18
69
25
66
4
Lęk
5
19
9
24
5
Złość
3
11,5
5
13
6
Poczucie winy
13
50
20
53
7
Bezradność
9
35
11
29
8
Przygnębienie
6
23
6
16
9
Przerażenie
1
2,5
10
Inne
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby mogły deklarować przeżywanie więcej niż jednego rodzaju uczuć.
Opinie rodziców na temat przeżyć emocjonalnych partnera/partnerki nieco różni-

ły się od tych, które oni sami zaznaczyli. W opiniach matek ojcowie rzadziej odczuwają
bezradność i złość, niż określili to sami mężczyźni, natomiast nieco zawyżają przeżywanie poczucia winy. W opiniach ojców matki zdecydowanie mniej odczuwają żal, lęk,
bezradność, przerażenie oraz w niewielkim stopniu poczucie winy, natomiast zawyżają
odczuwanie przez kobiety takich przeżyć jak rozpacz, smutek czy przygnębienie.
Podsumowując można stwierdzić, że matki nie zdają sobie sprawy z wysokiego
poziomu złości u współmałżonka a ojcowie z wysokiego poziomu żalu i lęku u partnerki. W ich opiniach dominuje przekonanie, że kobiety więcej odczuwają takich wylewnych przeżyć jak rozpacz czy smutek. Wydaje mi się, że obydwu grupom brakuje znajomości emocji i uczuć u partnera czy partnerki a wpływa to na gorsze zrozumienie
drugiej osoby.
Następną kwestią jaką badałam były przeżycia emocjonalne rodzeństwa. Wyniki przedstawione zostały w tabeli nr 13.
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Tabela nr 13. Przeżycia emocjonalne rodzeństwa.
Lp.

Przeżycia emocjoMatka
Ojciec
nalne
N
%
N
%
1
Rozpacz
4
12,5
1
10
2
Żal
12
37,5
4
40
3
Smutek
5
16
2
20
4
Lęk
2
6
2
20
5
Złość
6
Poczucie winy
3
9
7
Bezradność
3
9
1
10
8
Przygnębienie
1
3
9
Przerażenie
2
6
10
Inne
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby mogły
deklarować przeżywanie więcej niż jednego rodzaju uczuć.
W badaniu tym wzięłam pod uwagę tylko niektóre odpowiedzi, gdyż 20 matek i

18 ojców zadeklarowało, że pytanie ich nie dotyczy, gdyż dziecko nie ma rodzeństwa
lub jest jeszcze zbyt małe. Pozostali rodzice (37,5% matek i 40% ojców) stwierdzili, że
rodzeństwo najczęściej odczuwa smutek z powodu choroby swojego brata lub siostry.
W opiniach matek występuje również lęk i żal, a w opiniach ojców lęk i złość. Jako
„inne” przeżycia rodzice wymienili strach i zazdrość.
Nie ulega wątpliwości, że rodzeństwo dziecka z wadą serca mniej odczuwa negatywne przeżycia niż jego rodzice.
5.5. Problemy emocjonalne rodziców na różnych etapach rozwoju dziecka z wadą
serca.
W podrozdziale tym chciałabym przedstawić wyniki badań związane z różnymi
problemami, których doświadczają rodzice już od momentu usłyszenia diagnozy o chorobie dziecka jak i również te związane z relacjami małżeńskimi.
5.5.1. Problemy emocjonalne rodziców bezpośrednio po zdiagnozowaniu choroby u
dziecka.
Przekazanie diagnozy o chorobie dziecka jest trudne zarówno dla rodziców (czasami to ojciec lub matka muszą przekazać tę wiadomość partnerowi/partnerce) jak i dla
lekarzy. Jednak z racji tematu mojej pracy chciałabym skupić się na odczuciach rodziców.
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Na początku omawiania problemów związanych z tym czasem chciałabym przedstawić dane o okresach, w których rodzice dowiadywali się o chorobie dziecka. Wyniki zamieściłam w tabeli:
Tabela nr 14. Okres, w którym została postawiona diagnoza o wadzie serca u dziecka.
Lp.

Okres

1
2
3

Prenatalny
Po porodzie
Po kilku m-cach, latach życia
dziecka

Osoba udzielające informacji
N
%
17
42,5
22
55
1
2,5

Większość rodziców (55%) dowiedziała się o wadzie serca u ich dziecka dopiero
po porodzie. Pozostała, ale nie dużo mniejsza (42,5%) część rodziców usłyszała o chorobie w okresie prenatalnym. Tylko w jednym przypadku chorobę zdiagnozowano po
kilku miesiącach życia dziecka. Rodzice dzieci z wadami serca często podejmowali
próbę stwierdzenia, która grupa ma lepiej. Rodzice, którzy dowiedzieli się o wadzie
jeszcze w okresie prenatalnym mieli czas na przeżycie rozpaczy, na poszukanie informacji o chorobie, na wybranie ośrodka, w którym ma być operowane dziecko i w końcu
na psychiczne przygotowanie się do tej ciężkiej walki. Jednak matki musiały przeżywać
ogromne stresy będąc w ciąży, ryzykując tym wcześniejsze rozwiązanie lub inne powikłania.
Osoby, u których dzieci zdiagnozowane zostały po porodzie, najczęściej reagowały szokiem i jakiekolwiek racjonalne spojrzenie przez nich na tę sprawę stało się
praktycznie niemożliwe. W takim wypadku zazwyczaj lekarz przeprowadzający poród
nasuwał ośrodek leczenia dziecka i dalsze postępowanie. Jednak ciąża była praktycznie
bezstresowa. Diagnoza po kilku miesiącach, latach życia dziecka jest na pewno największym szokiem dla rodziców, którzy żyli w przekonaniu, że ich dziecko jest zdrowe.
Na szczęście najprawdopodobniej nie jest to ciężka wada, skoro wcześniej nie udało się
jej rozpoznać. Podsumowując swoje wywody na temat lepszej opcji czasu postawienia
diagnozy według mnie jest to okres prenatalny, lecz niestety rodzice już nie mają
wpływu na to, kiedy usłyszą te niesłychanie bolesne słowa.
Kolejne pytanie dotyczące tej kwestii było w ankiecie pytaniem otwartym. Było
to pytanie o reakcję na diagnozę choroby u dziecka. Mimo, iż charakter tego pytania
był opisowy, udało mi się wyłonić najczęstsze odpowiedzi. Jeśli chodzi o matki, to u
prawie połowy z nich pierwszą reakcją był szok (tak napisało 17 osób).Część matek
niedowierzała diagnozie (12 osób), czuła rozpacz (8 osób) i reagowała płaczem (8
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osób). Strach, bezsilność, bezradność i przerażenie poczuło wtedy 8 kobiet. Również
taka sama liczba osób po reakcji szoku poczuła wolę walki o życie dziecka. 5 matek
zareagowało złością, 4 czuły ogromny lęk a 3 smutek. To były najczęstsze odpowiedzi
matek na reakcję. Oprócz tych najczęściej padających opisów, pojawiły się także następujące reakcję na diagnozę: obwinianie się, niepewność, dramatyzowanie, załamanie,
nerwowość, nieufność, żal, wstrząs, niemoc, zemdlenie, zagubienie, zadawanie sobie
pytania „dlaczego?” czy pogodzenie się z najgorszym. Jedna matka napisała nawet o
chęci popełnienia samobójstwa. Na szczęście bardzo pomogło jej wsparcie rodziny. U
ojców w odpowiedziach nie obserwuje się dominacji jakiejś reakcji, jak w przypadku
matek. Najwięcej opisów dotyczyło szoku, przerażenia w pierwszej chwili a następnie
chęci walki o życie dziecka (pod każdą z tych reakcji podpisało się 5 ojców). Ponadto
duża liczba osób (po 3 odpowiedzi na każdą reakcję) na diagnozę zareagowało strachem, smutkiem, zaskoczeniem, bezradnością i rozpaczą. Pozostałe reakcje: załamanie,
niepewność, pogodzenie się z najgorszym, ból, żal, niemoc, zdezorientowanie, lęk, rozgoryczenie, zadawanie sobie pytania „dlaczego?”. Jeden ojciec nie pamięta swojej reakcji na diagnozę choroby u dziecka.
Opierając się na powyższych danych, można napisać, że w większości rodziców
na niepomyślną diagnozę reaguje szokiem. Następnie pojawia się uczucie rozpaczy,
załamanie, po czym pojawia się wola walki o życie dziecka, pogodzenie się z sytuacją.
Opinie rodziców zgadzają się z okresem szoku, który jest pierwszym okresem przeżywania choroby swojego dziecka przez rodziców, opisanego przez A. Twardowskiego.
Wg autora po usłyszeniu diagnozy, występuje szok (inaczej wstrząs emocjonalny) a u
opiekunów pojawiają się takie uczucia jak lęk, rozpacz i żal.
Następnym omawianym przeze mnie punktem będzie udzielanie rad rodzicom
przez personel medyczny związanych ze staraniami o następne dziecko w związku z
zagrożeniem życia malucha z wadą serca. Otóż 27 matek (69%) i 19 ojców (73%) nie
doświadczyło takiego sposobu radzenia rodzicom. Pozostałe 12 matek (31%) usłyszało
podobne do tego zdanie: „Jest Pani jeszcze młoda, więc radzę postarać się jak najszybciej o następne dziecko bo to ma nikłe szanse na przeżycie.” Również 7 ojcom (27%)
personel medyczny przekazał podobną radę. Najczęściej o staraniach o następne dziecko, mniej więcej w połowie przypadków, usłyszeli rodzice dzieci z ciężkimi wadami
serca. Co wydaje się być logiczne, gdyż to właśnie ich życia były najbardziej zagrożone.
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Moim zdaniem, mimo dobrych chęci personelu medycznego, nie powinno się
mówić takich rzeczy rodzicowi, który albo jest jeszcze w szoku (wada wykryta po porodzie) albo nastawił się już na walkę o życie dziecka, czuje się silny i wierzy, że
wszystko się uda, że ono przeżyje (szczególnie gdy wada została wykryta prenatalnie i
po okresie szoku rodzic podejmuję wolę walki). Takiego typu zdanie paraliżuje rodzica
i przekreśla wszelkie optymistyczne myślenie o życiu tego dziecka, wola walki słabnie
a człowiek zaczyna pogrążać się w rozpaczy.
5.5.2. Problemy emocjonalne rodziców dotyczące nawiązania więzi uczuciowej z
dzieckiem.
Nawiązanie więzi emocjonalnej z dzieckiem jest naturalnym procesem zachodzącym między nim a matką już w okresie prenatalnym, ale do powstania silnej więzi dochodzi najczęściej już po porodzie. W przypadku kiedy matka dowiaduje się o wadzie
rozwojowej dziecka dopiero po urodzeniu to zazwyczaj reaguje szokiem na tę wiadomość. Wtedy proces nawiązywania więzi emocjonalnej może zostać zaburzony. Pośród
badanych matek, które otrzymały diagnozę o wadzie serca dopiero po przyjściu dziecka
na świat tylko 3 (13,5%) spośród 22 (86,5%) miały problemy z nawiązaniem z nim
więzi.
Na powstanie tego typu problemów ma wpływ wiele czynników. Zależy to m.in.
od sposobu reakcji na diagnozę, czasu trwania tej reakcji, sposobu przekazania informacji przez personel medyczny i oczywiście od indywidualnych cech każdego człowieka.
Wydaje mi się, że największą winę w pojawieniu się problemów z nawiązaniem więzi
emocjonalnej z noworodkiem ponosi szok, który trwa niekiedy jeszcze przez wiele dni
po narodzinach.
5.5.3. Problemy emocjonalne rodziców związane z doznawaniem bólu przez
dziecko.
Dla każdego rodzica cierpienie jego własnego dziecka jest niewyobrażalnym bólem. Rodzice dzieci z wadami serca dobrze znają ten ból. Towarzyszy im przy każdej
hospitalizacji dziecka a szczególnie przy zabiegach kardiochirurgicznych, gdzie cierpienie pociechy jest ogromne. Ale muszą pogodzić się z tym, że dziecko musi cierpieć,
żeby żyć. Rodzicem targają w takim momencie różne uczucia, które chciałabym przedstawić w następującej tabeli:
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Tabela nr 15. Przeżycia emocjonalne rodziców w związku z doznawaniem bólu przez
dziecko podczas hospitalizacji.
Lp.

Przeżycia emocjoMatka
Ojciec
nalne
N
%
N
%
8
21
5
19
1
Rozpacz
13
34
8
31
2
Żal
21
55
14
54
3
Smutek
16
42
14
54
4
Lęk
13
34
6
23
5
Złość
3
8
1
4
6
Poczucie winy
28
74
17
65
7
Bezradność
16
42
9
35
8
Przygnębienie
13
34
5
19
9
Przerażenie
10
Inne
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby mogły
deklarować przeżywanie więcej niż jednego rodzaju uczuć.
Odczucia matek i ojców, spowodowane doznawaniem bólu przez ich dziecko, nie

różnią się zbytnio od siebie. Zarówno u matek jak i u ojców przeważającym uczuciem
jest bezradność (74% matek i 65% ojców). Silnie przeżywają oni również smutek, lęk i
przygnębienie. Z tabeli wynika, że matki w większym stopniu niż ojcowie są przerażone tą sytuacją.
Na pewno w odczuciach zarówno matek jak i ojców dominuje bezradność. Bo
cóż można zrobić gdy dziecko musi cierpieć, aby dalej żyć… Jest to niesamowicie
trudne, ale trzeba ten okres po prostu przetrwać.
5.5.4. Problemy emocjonalne rodziców związane z zagrożeniem życia dziecka oraz
ze stratą dziecka.
Wielu rodziców mających dziecko z wadą serca, szczególnie z ciężką postacią,
musi żyć ze świadomością, że jego życiu może zagrażać niebezpieczeństwo. Z tą świadomością trzeba stawiać czoło codziennym problemom, trzeba nauczyć się z nią żyć.
Przeżycia emocjonalne rodziców z związku z zagrożeniem życia dziecka zamieściłam w tabeli nr 16.
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Tabela nr 16. Przeżycia emocjonalne w związku z zagrożeniem życia dziecka.
Lp.

Przeżycia emocjonalne

Matka

Ojciec

N
%
N
%
9
24
5
19
Rozpacz
7
18
5
19
Żal
8
21
6
23
Smutek
20
53
16
61,5
Lęk
4
10,5
3
11,5
Złość
4
10,5
2
8
Poczucie winy
19
50
14
54
Bezradność
12
31,5
10
38
Przygnębienie
19
50
9
35
Przerażenie
1
3
1
4
Inne
8
21
2
8
Nie dotyczy gdyż życiu
dziecka nie zagraża
bezpośrednio niebezpieczeństwo
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby mogły
deklarować przeżywanie więcej niż jednego rodzaju uczuć.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8 matek i 2 ojców stwierdziło, że życiu ich dziecka nie zagraża bezpośrednio niebezpieczeństwo. W dużej większości rodzice Ci mają dzieci z nieskomplikowanymi
wadami serca, ale kilka osób spośród tej grupy ma dziecko z ciężką, złożoną wadą. Zaznaczenie odpowiedzi, że ich dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo, jest według mnie
sposobem niedopuszczania w myślach do takiej możliwości. Jest to sposób radzenia
sobie z traumą choroby własnego dziecka, choć nie do końca prawidłowy. Większość
rodziców zdaje sobie jednak sprawę, że przy tak ciężkiej chorobie, jaką może być wrodzona wada serca, zawsze może pójść coś nie tak. Wśród osób, które odczuwają negatywne przeżycia związane z zagrożeniem życia pociechy, najwięcej matek i ojców wymieniło lęk (67% matek i ojców) i bezradność (63% matek i 58% ojców). Ok. 40% rodziców, zarówno matek jak i ojców, zaznaczyło przygnębienie. Większa liczba matek
niż ojców odczuwa przerażenie (63% matek i tylko 37,5% ojców), pozostałe przeżycia
nie różnią się zbytnio u matek i ojców.
Rodzice dzieci z chorym sercem, najczęściej z tymi ciężkimi wadami, zdają sobie
sprawę, że dany im wspólnie czas może nie być długi, że nie zawsze pisane jest im długie, szczęśliwe życie razem. Zawsze w sercu lub z jego powodu może dojść do powikłań, które mogą doprowadzić do śmierci dziecka. Często spotykam się z taką maksymą
„serduszkowych” rodziców: „Ciesz się każdym dniem spędzonym z dzieckiem, bo nie
wiadomo ile wspólnych dni jest wam pisane…”
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Pytanie dotyczące przeżyć emocjonalnych rodziców w związku ze śmiercią ich
dziecka było dla mnie najtrudniejszym pytaniem do omówienia. Trudno jest wyobrazić
sobie ten ogromny ból jakim jest utrata ukochanego dziecka. A określenie własnych
przeżyć związanych z tą stratą jest dla rodziców dużą trudnością. W badaniu tym wzięło
udział tylko dwoje rodziców, matka i ojciec dziewczynki (*). Matka w związku ze
śmiercią córki odczuwała rozpacz, żal, smutek i ogromne poczucie pustki. Podobnie
ojciec – przeżywał rozpacz, smutek i odczuwał pustkę. To pytanie mogę skomentować
tylko w taki sposób: strata dziecka to dla rodzica najstraszniejsze przeżycie. Dziękuje
rodzicom Patrycji za udział w tej ankiecie – wyobrażam sobie jakie było to dla Was
trudne.
5.5.5. Problemy występujące w relacjach małżeńskich/partnerskich.
Choroba dziecka zawsze w mniejszym lub większym stopniu wpływa na związek
małżeński/partnerski jego rodziców. Wiele zależy od tego jaka była jakość tego związku zanim dziecko przyszło na świat. W pierwszym pytaniu dotyczącym tego problemu
zapytałam rodziców o jakość ich związku. Wyniki zamieściłam w poniższej tabeli.
Tabela nr 17. Jakość związku małżeńskiego/partnerskiego.
Lp.

Relacje w związku

1
2
3
4
5
6

Bardzo dobre
Dobre
Średnie
Złe
Bardzo złe
Nie dotyczy gdyż
nie mam partnera

Żona/partnerka
N
%
12
31,5
21
55
4
10,5

1

Mąż/partner
N
%
14
54
10
38
2
8

3

Z przedstawionych danych wynika, że 86,5% kobiet i aż 92% mężczyzn, określa
swoje relacje w związku małżeńskim/partnerskim jako dobre lub bardzo dobre. Niewielka liczba badanych pań (10,5%) i panów (8%) określiła relacje te jako średnie. Jedna kobieta nie ma życiowego partnera. Ciekawym wynikiem badania jest fakt, iż ok. 1/3
kobiet będących w związku małżeńskim z partnerem, który również brał udział w ankiecie (razem 25 par) oceniła o poziom niżej jakość swojego związku niż mąż/partner.
W tych przypadkach mąż zaznaczał, że jego relacje w związku są bardzo dobre a żona,
że są one dobre. Tylko w jednym przypadku odpowiedzi były odwrotne – mężczyzna
określił związek jako dobry a kobieta jako bardzo dobry.
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Moim zdaniem na zjawisko, że niektóre kobiety określały niżej od partnerów jakość swojego związku, miała wpływ większa wrażliwość, uczuciowość kobiet jak również nastój jaki panował w związku w momencie wypełniania ankiety (np. drobna
sprzeczka na pewno obniżyła w oczach kobiety jakość relacji). Mężczyźni patrzą na
aspekt partnerstwa nie poprzez ilość czy częstość kłótni lub innych spraw lecz spostrzegają je jako całokształt. Duży wpływ na zaznaczenie pierwszej odpowiedzi przez mężczyzn mógł mieć również fakt iż poprosiłam o wypełnienie ankiety właśnie kobiety,
które w moim imieniu prosiły o to swoich mężów/partnerów. Wiedząc, że zanim żona/partnerka wyśle wypełnioną już ankietę, to może ją przeczytać, zaznaczali oni najbardziej pozytywne odpowiedzi aby sprawić partnerce przyjemność lub też „podbudować” bardziej związek. Ale jest to tylko moja, nie poparta żadnymi faktami opinia.
Ogólnie ujmując sprawę, można stwierdzić, że jakość większości związków rodziców
wychowujących dzieci z wrodzonymi wadami serca, jest dobra.
Następnym, wymagającym zbadania, aspektem jest wpływ choroby dziecka na
relacje małżeńskie/partnerskie. Odpowiedzi uzyskane od rodziców zamieściłam w
następującej tabeli:
Tabela nr 18. Choroba dziecka a jakość związku.
Lp.

Jakość związku

1
2

Związek umocnił się
Małżonkowie/partnerzy
oddalili się od siebie
Choroba dziecka nie miała wpływu na jakość
związku

3

Żona/partnerka
N
%
16
42
4
10,5

Mąż/partner
N
%
12
46
2
8

18

12

47,5

46

Prawie połowa rodziców (47,5% matek i 46% ojców) stwierdziła, że choroba
dziecka nie miała wpływu na jakość ich związku. Spora część rodziców, bo aż 16 matek
(42%) i 12 ojców (46%) zaznaczyła odpowiedź, że związek ich umocnił się podczas
walki o zdrowie i życie pociechy, natomiast tylko 10,5% matek i 8% ojców (razem 6
osób) odczuło oddalenie się od partnera/partnerki. Na umocnienie się związku pod
wpływem choroby dziecka zwraca uwagę również E. Wielgosz (1991), która napisała,
że choroba dziecka jest nierzadko czynnikiem jeszcze bardziej jednoczącym rodzinę i
prowadzi do silniejszych uczuć między rodzicami.
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Sądzę, że choroba dziecka zawsze ma jakiś wpływ na relacje panujące w związku
i tylko od małżonków/partnerów zależy czy będą się oni nawzajem wspierać i rozumieć
swoje uczucia, co jest czasami trudne, szczególnie w bardzo stresujących sytuacjach.
Na pewno mogę stwierdzić, że związki małżeńskie, badanych przeze mnie rodziców, są udane, z nielicznymi wyjątkami.
5.5.6. Problemy emocjonalne rodziców związane z prowadzeniem rozmów z dzieckiem na temat choroby.
Problem ten, mimo iż powinien być dokładnie zbadany, jest przeze mnie tylko
„nakreślony”, gdyż bardzo wielu badanych rodziców (25 matek i 18 ojców co stanowi
większość badanych osób) ma dzieci w zbyt małym wieku, aby prowadzić z nim rozmowy na temat jego wady serca. Także przedstawię wyniki tylko tych rodziców, którzy
zaznaczyli trudność w rozmowie z dzieckiem jako zaprzeczenie lub potwierdzenie.
Spośród 13 matek tylko 2 z nich (15%) mają problemy z prowadzeniem rozmów
z dzieckiem na temat jego choroby. Pozostałe matki (11 osób, czyli 85%) nie mają problemów z tego typu rozmowami. U ojców sprawa wygląda podobnie: 2 ojców (25%)
obserwuje występowanie takich problemów, a pozostałe 6 osób (75%) nie ma żadnych
trudności w rozmowie z dzieckiem o wadzie serca.
Rozmowa z własnym dzieckiem o jego chorobie, jak wynika z doświadczeń rodziców, nie sprawia raczej trudności. Zależy to jednak od tak wielu czynników, jak np.
od ciężkości wady, od samego rodzica itd., że dla części z nich może okazać się to problemem.
5.6. Stosowane przez rodziców sposoby radzenia sobie z emocjami wywołanymi
przez chorobę dziecka.
Każdy rodzic, nawet zdrowego dziecka, ma jakiś sposób radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Lecz życie z chorym dzieckiem dostarcza takich sytuacji bardzo
wiele a rodzice muszą jakoś radzić sobie z nagromadzonymi emocjami. W poniższej
tabeli przedstawiłam najczęstsze sposoby radzenia sobie rodziców z emocjami wywołanymi przez chorobę ich pociechy.
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Tabela nr 19. Sposoby radzenia sobie rodziców z emocjami wywołanymi przez chorobę
dziecka.
Lp.

Sposoby radzenia
Matka
Ojciec
sobie
N
%
N
%
24
63
12
46
1
Wiara w Boga
21
55
12
46
2
Korzystanie ze
wsparcia rodziny i
przyjaciół
4
10,5
1
4
3
Korzystanie ze
wsparcie różnych
instytucji
16
42
14
54
4
Pogodzenie się z
sytuacją
15
39,5
14
54
5
Optymizm
9
24
4
15
6
Pomoc specjalistów
27
71
6
23
7
Kontakty z innymi
rodzicami
25
66
13
50
8
Docenianie postępów w rozwoju
dziecka
3
8
5
19
9
Odpoczynek
5
13
10
Inne
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby wybierały więcej niż jedną kategorię odpowiedzi z zaproponowanej kafeterii.
Z przedstawionej tabeli wynika, że najczęstszymi sposobami radzenia sobie z
emocjami, są wśród matek: kontakty z innymi rodzicami (71%), docenianie postępów w
rozwoju dziecka (66%), wiara w Boga (63%) oraz korzystanie ze wsparcia rodziny i
przyjaciół (55%). Wśród ojców najwięcej z nich zaznaczyło takie sposoby: pogodzenie
się z sytuacją (54%), optymizm (54%), docenianie postępów w rozwoju dziecka (50%).
Niecała połowa badanych mężczyzn (po 46%) zaznaczyła również wiarę w Boga i korzystanie ze wsparcia rodziny, przyjaciół. W kategorii „inne” matki wymieniły takie
sposoby jak: działanie na rzecz innych dzieci z wadami serca, patrzenie na uśmiech
dziecka, przebywanie z nim, zajęcie się czymś innym, np. pracą. Nie trudno zauważyć,
że sposoby radzenia sobie, różnią się, w niektórych przypadkach, znacznie między matkami a ojcami. Pierwszą, dużą różnicą są kontakty z innymi rodzicami (aż 71% matek a
tylko 23% ojców). Wynika to zapewne z faktu iż prośbę o wypełnienie mojej ankiety
zamieściłam na forum Fundacji Serce Dziecka, gdzie o codziennych sprawach wymienia myśli większość matek. Ojcowie również obecni są w społeczności tego forum, ale
już w nie tak dużej liczbie osób. Praktycznie oczywiste było to, że badane matki te do-
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ceniają kontakty z innymi rodzicami i zaznaczą właśnie tą odpowiedź – potwierdza to
niejako ich sama obecność na tym forum. Natomiast wielu ojców, którzy wzięli udział
w ankiecie (jako mąż/partner „forumowiczki”), nie uczestniczy w życiu tego forum.
Dlatego sądzę, że właśnie z tego powodu wzięła się tak duża różnica w tym sposobie.
Dwukrotnie większa liczba matek niż ojców, jako sposób radzenia, zaznaczyła wiarę w
Boga. Podobnie sytuacja ma się z korzystaniem ze wsparcia rodziny i przyjaciół. Zauważalne jest również większe docenianie postępów dziecka w jego rozwoju przez
matki niż przez ojców. Związane jest to zapewne ze sprawowaniem większej opieki nad
dzieckiem przez kobiety. Mimo dużej liczby kobiet (38 osób), biorących udział w badaniach, tylko 3 z nich docenia moc odpoczynku. Wg mnie ten sposób powinien mieć
większy udział w życiu każdej matki, a szczególnie matki chorego dziecka, ponieważ
zdaniem E. Pisuli (2007), w pewnych sytuacjach jest on jednym ratunkiem dla rodziców
przed przeciążeniem prowadzącym do wypalania się sił.
E. Pisula w pracy „Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju”, wymieniła najczęstsze sposoby radzenia sobie z traumą choroby dziecka, które w większości
zgadzają się z otrzymanymi wynikami. Wyjątkami są odpoczynek i pomoc specjalistów, które wśród badanych przeze mnie rodziców, nie cieszą się szczególnym uznaniem.
5.7. Problemy życia codziennego doświadczane przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Dzieci, zdrowe czy przewlekle chore, zawsze dostarczają wielu różnych przeżyć
swoim rodzicom. Zdrowe dzieci, podobnie jak i chore, sprawiają więcej lub mniej problemów związanych z codziennym życiem. Każde dziecko jest tak indywidualne, że
można stwierdzić, że zdrowy maluch może dostarczyć dużo więcej powodów do zmartwień swoim rodzicom, niż chory. Dzieci z wrodzonymi wadami serca często różnią się
bardzo od siebie. Jedne nie sprawiają żadnych problemów a inne mają kłopoty z każdą
niemal sferą życia. Tak samo jak wada serca wadzie serca nie jest równa, tak samo
dziecko z wadą serca nie jest równe innemu dziecku z wadą serca (nawet z taką samą
wadą). Każda pociecha jednak potrafi wynagrodzić te wszystkie rozterki codzienności
swoim cudownym uśmiechem, który sprawia rodzicom wielką radość.
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5.7.1. Problemy związane z karmieniem dziecka i przyjmowaniem przez dziecko
leków.
Dzieci z wrodzonymi wadami serca z powodu swojej choroby miewają kłopoty z
jedzeniem. Dla rodziców niechęć do jedzenia pociechy jest bardzo męcząca. Niemal
cały dzień kręci się wokół karmień dziecka a często ono jak nie chciało jeść tak nie
chce. Tabela nr 20 zawiera wyniki badania dotyczącego problemów z karmieniem:
Tabela nr 20. Problemy z karmieniem dziecka.
Lp.
1
2

3
4

Problemy z karmieniem
Tak
Tak, ale tylko w
okresie niemowlęcym
Nie
Nie, karmieniem
dziecka zajmowała
się partnerka

Matka

Ojciec

N
11
13

%
29
34

N
3
9

%
11,5
35

14

37

11
3

42
11,5

Z zawartości tej tabeli jasno wynika, że większość rodziców (63% matek i 46,5%
ojców) dzieci z wrodzonymi wadami serca miała lub ma nadal problemy z jego karmieniem lub samodzielnym jedzeniem. Z czego większość z badanych osób miała tego typu
problemy tylko w okresie niemowlęcym dziecka. Wynik ten zgadza się ze zdaniem D.
Radziwiłł, M. Pawłowskiej i K. Parafianowicz (2007), które napisały, że problemy z
jedzeniem występują najczęściej w okresie noworodkowym i niemowlęcym.
Znacznie większa liczba ojców w porównaniu do liczby matek biorących udział
w badaniach stwierdziła, że dziecko nie miało problemów z przyjmowaniem pokarmów, podczas gdy matka zaznaczała, że dziecko miało takie kłopoty. Ma to związek ze
sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem, gdzie zazwyczaj to matka dba o malucha
od pierwszych dni życia. Jak widać po wynikach tego badania, przypuszczam, że wielu
ojców po prostu nie zdawało sobie sprawy, że skoro dziecko nie chce jeść w danej
chwili to jest to jakiś problem (pewnie zdarza się to rzadko). Trzech mężczyzn nie odczuło kłopotów z jedzeniem dziecka gdyż tą sferą zajmowała się partnerka. Wyniki tego
badania trochę mnie zaskoczyły. Otóż zawsze myślałam, że wszystkie problemy związane z niechęcią dziecka do jedzenia, dotykają w większości rodziców dzieci z ciężkimi
wadami serca. Jednak okazało się, że liczba rodziców dzieci z ciężkimi wadami i „lżejszymi”, która miała/ma problemy z jedzeniem malca, jest wyrównana.
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Podsumowując, dzieci z chorym sercem często mają kłopoty z przyjmowaniem
pokarmów w jakimś okresie swojego życia, a czasami nawet przez wiele jego okresów.
Rodzaj wady serca nie ma wpływu na wystąpienie tego problemu.
Następnym pytaniem, dotyczącym problemów z karmieniem dziecka, jest szczegółowe opisanie tych kłopotów. Dane zamieściłam w tabeli:
Tabela nr 21. Konkretne problemy z karmieniem dziecka.
Lp.

Problemy

Matka
N
14

1

Ojciec
%
58

N
11

%
91

Dziecko nie chciało/nie
chce ssać
17
71
9
75
2
Dziecko nie miało/nie
ma apetytu
6
25
4
33
3
Dziecko karmione było/jest przez sondę żołądkową
9
37,5
4
33
4
Dziecko często wymiotowało/wymiotuje
1
4
5
Inne
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby wybierały więcej niż jedną kategorię odpowiedzi z zaproponowanej kafeterii.
Rodzice, którzy wcześniej nie zaznaczyli jakichkolwiek kłopotów z jedzeniem
pociechy, nie wzięli udziału w odpowiadaniu na to pytanie. Najczęstszym problemem
związanym z karmieniem dziecka był brak apetytu (odpowiedź taką zaznaczyło 17 matek i 9 ojców) i niechęć do ssania w wieku niemowlęcym (w tym przypadku 14 matek i
11 ojców). Część dzieci była przez jakiś czas karmiona sondą żołądkową a niektóre
często wymiotowały lub nadal wymiotują.
Rodzice wychowujący „serduszkowe” dzieci często zmagają się z problemami
dotyczącymi jedzenia swojej pociechy. Dla opiekuna, który wie jak ważne i konieczne
jest odżywianie dziecka, karmienie go jest naprawdę ciężkie jeśli nie chce ono jeść.
Czasami wśród rodziców dzieci z wadami serca słyszy się powiedzenie, że jest to „życie od karmienia do karmienia”. A często między stresującymi karmieniami, w okresie
niemowlęcym, jest tylko 1,5 godzinna przerwa.
Kolejną badaną kwestią jest przyjmowanie leków przez dzieci. Większość z nich
musi przyjmować leki nasercowe na stałe, przez całe swoje życie. Dane dotyczące tej
kwestii zawiera poniższa tabela:
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Tabela nr 22. Problemy z podawaniem leków nasercowych.
Lp.
1
2

3

Problemy z podawaniem leków
Tak
Tak, ale tylko
przez pewien
okres czasu
Nie

Matka

Ojciec

N

%
19

N
1
1

%
4,5
4,5

6

25

81

21

91

Z powyższych danych można wyciągnąć następujący wniosek: przyjmowanie
leków nasercowych przez dzieci nie jest problemem. Tylko 6 matek i 1 ojciec miało
problemy z podawaniem leków dziecku ale tylko przez pewien okres czasu. Natomiast
sprawia to trudność tylko jednemu rodzicowi na 64 badane osoby. 7 matek i 3 ojców nie
brało udziału w tym badaniu gdyż ich dzieci nie zażywają żadnych leków nasercowych.
Problemy z karmieniem dziecka, w przeciwieństwie do tych z podawaniem leków
nasercowych, występują często. Jeśli trwają one przez długi czas, to rodzice są wyczerpani tą stresującą sytuacją. A porady lekarzy typu „niektóre dzieci z wadami serca już
po prostu tak mają” nie pomagają. Prawdziwą pomocną dłoń wyciągają dopiero inne
matki i ojcowie, którzy dzielą się własnymi przeżyciami dotyczącymi karmienia dziecka. Rodzice mający takie problemy przynajmniej wiedzą, że nie są w tym osamotnieni.
A to pomaga lepiej zrozumieć własne dziecko.

5.7.2. Problemy związane z pobytem w szpitalu.
Praktycznie każde dziecko z wadą serca wymaga hospitalizacji. Czasami jest to
tylko parę dni potrzebnych na szczegółowe przebadanie a czasami są to długie miesiące
spędzone na wielu szpitalnych oddziałach. Pobyty w szpitalach nie są przyjemne, ale
niestety konieczne. Badaniem tych problemów zajęłam się dość szczegółowo, ponieważ
czas spędzony w szpitalu, zarówno dla dziecka i jego rodziców jest bolesnym przeżyciem. Oprócz problemów emocjonalnych rodziców związanych z hospitalizacją dziecka, chciałam otrzymać opinie dotyczące warunków szpitalnych i nastawienia personelu
medycznego do opiekunów małych pacjentów.
Przeżycia emocjonalne rodziców, związane z pobytem dziecka w szpitalu, wiążą się ściśle z badanymi już przeżyciami – nawiązywaniem emocjonalnej więzi z dzieckiem, przeżyciami związanymi z odczuwaniem przez nie bólu czy zagrożenie jego ży-

99
cia. Większość z tych sytuacji ma miejsce właśnie w środowisku szpitalnym. Poniżej w
tabeli przedstawiłam najczęstsze odczucia rodziców związane ze szpitalnymi pobytami.
Tabela nr 23. Przeżycia emocjonalne rodziców w związku z pobytem dziecka w
szpitalu.
Lp.

Przeżycia emocjoMatka
Ojciec
nalne
N
%
N
%
10
26
5
19
1
Rozpacz
8
21
6
23
2
Żal
26
68
19
73
3
Smutek
26
68
14
54
4
Lęk
9
24
3
11,5
5
Złość
3
8
2
8
6
Poczucie winy
28
74
13
50
7
Bezradność
18
47
8
31
8
Przygnębienie
12
31,5
7
27
9
Przerażenie
2
5
10
Inne
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby mogły
deklarować przeżywanie więcej niż jednego rodzaju uczuć.
Przeżycia obojga rodziców w szpitalu są podobne. Matki najczęściej przeżywają:

bezradność (74%), smutek (68%), lęk (68%) i przygnębienie (47%). Ojcowie natomiast
najbardziej odczuwają wtedy smutek (73%), lęk (54%) i również bezradność (50%).
Mimo iż obydwie grupy badanych osób zaznaczyły bezradność to ilość matek przeżywających ten stan jest dwukrotnie większa niż ojców. Większa liczba matek odczuwa
przygnębienie (18 osób) niż ojców (8 osób). Złość w tym pytaniu jest bardziej domeną
kobiet niż mężczyzn (9 matek i tylko 3 ojców). Na pewno pobyty na szpitalnych oddziałach nie należą do przyjemnych i dostarczają wielu negatywnych przeżyć dzieciom
jak i ich rodzicom.
Następna tabela zawiera dane obrazujące, które z rodziców częściej przebywa z
dzieckiem na oddziale, kiedy jest to oczywiście możliwe.
Tabela nr 24. Pobyt razem z dzieckiem na oddziale, kiedy było to możliwe.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Pobyt razem z
dzieckiem
Zawsze
Prawie zawsze
Często
Czasami
Rzadko
Nigdy

Matka
N
30
5
3

Ojciec
%
79
13
8

N
6
8
5
4
2
1

%
23
31
19
15
8
4
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35 z 38 badanych matek przebywało zawsze lub prawie zawsze z dzieckiem w
szpitalu. Tylko 3 przebywały z nim często, ale nie zawsze. Natomiast wśród ojców tylko 14 z nich (na 26 badanych osób) przebywało z dzieckiem prawie zawsze lub zawsze.
6 ojców czasami lub rzadko przebywało w szpitalu razem z pociechami a jeden ojciec
nigdy nie był u dziecka podczas jego hospitalizacji.
Matka, w większości przypadków, ma najlepszy kontakt z dzieckiem i to właśnie
z nią czuje się ono najbezpieczniej. Nie zawsze jednak można przebywać z chorym
dzieckiem „non stop” na oddziale. Ojcowie mają z tego tytułu gorzej. Nawet gdyby
chcieli przebywać z dzieckiem to muszą często wracać do pracy lub opiekować się rodzeństwem, które zostało w domu, nie rzadko w innym mieście. Jednak większość rodziców stara się, aby ktoś z rodziny przebywał z dzieckiem, żeby nie czuło się ono
osamotnione. Wyjątkiem jest pobyt na oddziale Intensywnej Terapii, kiedy to rodzic ma
tylko chwilę czasu aby zobaczyć się ze swoją pociechą. Czasami pobyt ten trwa wiele
dni a nawet miesięcy a rozłąka między dzieckiem a rodzicami jest bardzo bolesna dla
obydwu stron.
Kolejnym pytaniem, dotyczącym pobytów w szpitalu, były warunki szpitalne
dostosowane do rodziców przebywających z dzieckiem na oddziale. Wyniki zamieściłam w poniższej tabeli:
Tabela nr 25. Warunki szpitalne dostosowane do rodziców przebywających z dzieckiem
na oddziale.
Lp.

Warunki dla roMatka
Ojciec
dziców
N
%
N
%
5
13
5
19
1
Tak
15
39
12
46
2
Tak, ale tylko częściowo
20
53
11
42
3
Nie
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby wybierały więcej niż jedną kategorię odpowiedzi z zaproponowanej kafeterii.
Odpowiedzi rodziców, którzy wybierali więcej niż jedną kategorię, dotyczyły
różnych szpitali, często również tych zagranicznych. Połowa matek (20 osób) uznała, że
warunki nie są dostosowane do rodziców. Tylko 11 ojców również uznało, że warunki
te nie są dobre dla rodziców. Druga połowa matek uznała, że warunki te są dostosowane
lub częściowo dostosowane do rodziców. Większość mężczyzn (aż 17) również sądzi,
że warunki szpitalne są dostosowane zarówno do dziecka jak i do rodziców, ale tylko
częściowo (tak zaznaczyło 12 z nich).
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Moim zdaniem warunki szpitalne tylko w niewielu szpitalach w Polsce są dostosowane do przebywających z dzieckiem rodziców. W wielu szpitalach brakuje miejsc w
pokojach hotelowych, rodzice muszą spać na leżakach ogrodowych czy łóżkach polowych przy dziecku, często nie mając nawet dostępu do toalety na tym samym piętrze.
Pod tym względem jesteśmy jako państwo w znacznie gorszej sytuacji w porównaniu z
państwami zachodnimi, gdzie dziecko wraz z rodzicami traktuje się jako rodzinę, która
powinna przebywać razem i ma ku temu warunki, a w Polsce niestety często rodzic jest
jeszcze „intruzem” na oddziale, a warunki nie są do niego dostosowane.
Następne pytanie badawcze dotyczy nastawienia personelu medycznego do
rodziców. Pobyt w szpitalu dla rodzica jest również koniecznością nawiązania przyjaznych kontaktów z personelem medycznym. Ale czy wszystkie osoby, mimo starań
opiekunów dzieci, mają to przyjazne nastawienie? Na pytanie to daje odpowiedź następująca tabela:
Tabela nr 26. Nastawienie personelu medycznego do rodziców.
Lp.

Przyjazne nastaMatka
Ojciec
wienie
N
%
N
%
4
10,5
3
11,5
1
Tak
27
71
18
69
2
Tak, większość
osób
8
21
6
23
3
Tylko niektóre
osoby
4
Nie
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby wybierały więcej niż jedną kategorię odpowiedzi z zaproponowanej kafeterii.
Z uzyskanych danych wynika, że większość osób z personelu medycznego jest
przyjaźnie nastawiona do rodziców małych pacjentów (twierdzi tak 81,5% matek i
80,5% ojców). 14 osób natomiast (czyli w obydwu przypadkach przeszło 20%) uważa,
że przyjaźnie nastawione są tylko niektóre osoby.
Pozytywne nastawienie personelu medycznego do rodziców, ułatwia nie tylko
pobyt i dziecku i jego opiekunom ale także pracę zawodową pielęgniarek i lekarzy.
Konflikty między rodzicami a personelem bardzo dotykają szczególnie tą pierwszą grupę, która oprócz problemów związanych z dzieckiem, jego chorobą, własnymi emocjami, dużym zmęczeniem musi również przeżywać negatywne emocje związane z kontaktami z niektórymi osobami personelu medycznego.
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Przekazywanie informacji przez personel medyczny ma duży wpływ na samopoczucie rodzica przebywającego na oddziale. Pełne i systematyczne informacje świadczą o szacunku do opiekuna. Zdania rodziców na ten temat obrazuje tabela nr 27.
Tabela nr 27. Przekazywanie informacji o stanie dziecka przez personel medyczny podczas hospitalizacji dziecka.
Lp.

Przekazywane inMatka
Ojciec
formacje
N
%
N
%
15
40
10
42
1
Informacje były
systematyczne i
pełne
11
29
9
35
2
Informacje były
pełne ale nie systematyczne
14
37
8
31
3
Czasami informacje były niepełne
4
Nie byłam/-em informowana/-y
Uwaga! Wskaźniki procentowe nie sumują się do 100, ponieważ badane osoby wybierały więcej niż jedną kategorię odpowiedzi z zaproponowanej kafeterii.
Dane zawarte w tabeli dowodzą, że rodzice mający różne doświadczenia podzielili się na niemal równe grupy pod względem liczby osób. Nie ma więc zdania większości. W minimalnie różniącej się hierarchii zarówno matki jak i ojcowie stwierdzili, że
przekazywane informacje były systematyczne i pełne. Dwie następne grupy podzieliły
się prawie równo na osoby, którym przekazywano pełne informacje ale nie systematycznie i na osoby, które czasami otrzymywały niepełne informacje. Trudno więc dostrzec tu wyraźny wynik badania. Można wywnioskować tylko, że informacje przekazywane rodzicom są w większości pełne (tak twierdzi 69% matek i 77% ojców).
Pobyty w szpitalach kojarzą się z bólem ze strony dziecka i wyczerpaniem ze
strony rodziców. Aby rodzice mogli, najlepiej jak potrafią, dawać bezpieczeństwo,
sprawować opiekę i wspierać w trudnych chwilach swoje dziecko, potrzebne jest zabezpieczenie podstawowych warunków bytowych dla nich. Ważne są również przyjazne stosunki z personelem medycznym jak i pełne informacje dotyczące stanu dziecka.
Połączenie tych wszystkich aspektów na pewno pozytywnie wpłynęło by nie tylko na
rodziców, ale i na dziecko gdyż bardziej zadowolony rodzic to również bardziej zadowolone dziecko.
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5.7.3. Problemy związane z sytuacją emocjonalną dziecka.
Dzieci z wrodzonymi wadami serca mogą mieć problemy z niektórymi emocjami.
Pobyty w szpitalach mogły pozostawić w dziecku lęk i poczucie zagrożenia a widoczne
symptomy choroby np. blizny pooperacyjne czy szybsza męczliwość, mogą wpływać na
ich własną samoocenę.
Z 64 osób w tym badaniu wzięło udział tylko 19 rodziców (14 matek i 5 ojców).
Pozostałe osoby zaznaczyły, że ich dziecko jest jeszcze zbyt małe aby mieć problemy
emocjonalne. Dlatego omówię tylko odpowiedzi tych rodziców, którzy mają starsze
dzieci. Otóż według matek 2 dzieci ma problemy emocjonalne (co stanowi 14,5%), 4
dzieci miało problemy emocjonalne, ale tylko przez pewien okres czasu (czyli 28,5%) a
8 dzieci nie ma takich problemów (57%). Według ojców ma problemy emocjonalne 2
dzieci (40%), 2 miało je przez pewien okres czasu (40%) a u 1 dziecka nie obserwowano problemów emocjonalnych.
Sumując odpowiedzi rodziców około połowa dzieci z wadami serca (wg 43%
matek i 80% ojców) miała bądź ma nadal jakieś problemy z własnymi emocjami. Niektórzy z tych rodziców opisali również konkretne problemy emocjonalne u swoich
dzieci. Wyniki tego badania: lęk i poczucie zagrożenia (5 osób), utrudnione kontakty z
rówieśnikami (3 osoby), poczucie gorszym od innych dzieci (2 osoby), niemożność
zostania sportowcem lub zakaz uprawiania sportu (2 osoby), wstyd z powodu widocznych symptomów choroby (1 osoba).
Najczęstszym problemem emocjonalnym u dzieci są więc lęk i poczucie zagrożenia a także utrudnione kontakty z rówieśnikami. Stany lękowe mogą mieć rozmaite podłoże, ale wydaje mi się, że są związane m.in. z pobytami w szpitalach, z bólem które
dziecko pamięta. Wyniki tego badania zgadzają się ze zdaniem E. Janion (2000), która
napisała, że po przebytej hospitalizacji dzieci najczęściej stają się lękliwe i przestraszone, a poczucie zagrożenia i lęk stają się stałymi elementami w codziennym życiu.
W badaniu tym uzyskałam tylko schematyczny obraz problemów emocjonalnych,
gdyż zbyt mała liczba rodziców, którzy mają dzieci w starszym wieku, wzięła udział w
badaniach ankietowych.

104
5.7.4. Problemy związane z edukacją dziecka.
W tej grupie pytań postawiłam rodzicom pytanie odnośnie tego, czy było dla nich
problemem zapisanie dziecka do przedszkola bądź szkoły oraz o wpływ wady serca
na naukę dziecka.
Każdy rodzic chorego dziecka zastanawia się nad jego przyszłą edukacją. Czy
mogę posłać dziecko do przedszkola? Czy może lepiej uczyć dziecko w domu? Czy
moje dziecko powinno uczęszczać do publicznej, normalnej szkoły czy do szkoły specjalnej? To częste pytania rodziców dzieci z chorymi serduszkami. W tym badaniu
wzięło udział 15 matek i 9 ojców. Pozostałe osoby mają zbyt małe dzieci, żeby stanąć
przed tym wyborem.
Otóż tylko 4 rodziców (2 matki, co stanowi 13% i 2 ojców, co stanowi 22%) miało problem z zapisaniem dziecka do przedszkola/szkoły. Natomiast pozostali rodzice
(13 matek, czyli 87% i 7 ojców, czyli 78%) nie mieli tego problemu. Z problemem tym
wiąże się dużo obaw o przyszłość swojego dziecka i wpływ wcześniejszych decyzji
rodziców na tę przyszłość.
Drugą badaną kwestią jest wpływ wady serca na naukę dziecka. Odpowiedzi w
tym pytaniu zaznaczyło 12 matek i 7 ojców. Są one następujące: 3 matki (czyli 25%) i 2
ojców (czyli 28,5%) stwierdziło, że wada serca wpływa na naukę dziecka. Pozostałe 9
matek (75%) i 5 ojców (71,5%) zaznaczyło, że choroba nie wpływa na naukę ich dzieci.
Podsumowując, tylko nieliczni rodzice mają problemy z wybraniem właściwej
ścieżki edukacyjnej dla swoich dzieci. Jeśli chodzi o wpływ na naukę to wada serca
również u kilku tylko dzieci utrudnia uczenie się, co zgadza się ze zdaniem pań – D.
Radziwiłł, M. Pawłowskiej i K. Parafianowicz, które napisały, że tylko niektóre dzieci
mogą mieć problemy w nauce z powodu wady serca.
5.7.5. Problemy związane z wysiłkiem fizycznym dziecka.
Bardzo dużo rozmaitych wad serca wpływa w mniejszym lub większym stopniu
na wysiłek fizyczny dziecka. Największy wpływ na ten wysiłek mają sinicze wady serca. U dzieci z tymi ciężkimi rodzajami wad, często obserwuje się szybszą męczliwość.
W badaniu na ten temat nie wzięło udziału 11 osób (7 matek i 4 ojców), których dzieci
są jeszcze w wieku niemowlęcym. Pozostałe 31 matek i 22 ojców określiło wielkość
problemów dziecka z wysiłkiem. Wyniki zawiera poniższa tabela.
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Tabela nr 28. Problemy z wysiłkiem fizycznym dziecka.
Lp.
1
2
3
4
5

Problemy z wysiłkiem
Bardzo duże
Duże
Małe
Bardzo małe
Nie ma problemów

Matka
N
1
6
12
5
7

Ojciec
%
3
19
39
16
23

N
1
6
6
3
6

%
5
27
27
14
27

Aż 13 rodziców stwierdziło, że ich dziecko nie ma problemów z wysiłkiem fizycznym. Małe lub bardzo małe problemy zaznaczyło łącznie 26 rodziców, co stanowi
najliczniejszą grupę osób. 14 rodziców określiło problemy dziecka jako duże lub bardzo
duże. Szybka męczliwość ma bezpośredni związek z rodzajem wady serca i często dzieci z cięższymi wadami muszą zaniechać większego wysiłku fizycznego, lecz nie jest to
regułą. Na całym świecie bowiem żyją ludzie, którzy mimo ciężkiej wady serca, zajmują się ruchem zawodowo.
5.7.6. Problemy związane z wychowaniem dziecka.
Choroba dziecka sprawia, że czasami rodzice chcąc jakby wynagrodzić dziecku
ból i cierpienie związane z przebytymi zabiegami, rezygnują z konsekwencji w wychowaniu. Czy jednak wielu rodziców ma jakieś problemy wychowawcze ze swoimi pociechami? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Otóż tylko 3 matki (czyli 10%
osób) i 5 ojców (czyli 25% osób) uważa, że ma problemy w wychowaniu dziecka z wadą serca. 26 matek (90%) i 15 ojców (75%) nie ma problemów wychowawczych ze
swoimi pociechami. 9 matek i 6 ojców nie wzięło udziału w tym badaniu, gdyż dziecko
jest jeszcze w wieku niemowlęcym.
Czyli jednak, wbrew zasłyszanym opiniom, większość rodziców dzieci z wadami
serca nie ma problemów wychowawczych.
Brak konsekwencji w wychowaniu jest następnym badanym przeze mnie aspektem problemów wychowawczych. Wyniki badania: nie wzięło w nim udziału 7 matek i
4 ojców, gdyż ich dziecko jest jeszcze zbyt małe. 12 matek (co stanowi 39% badanych
kobiet) i 6 ojców (co stanowi 27% badanych mężczyzn) obserwuje u siebie brak konsekwencji w wychowaniu dziecka z wadą serca. Większość matek (19, czyli 61%) i ojców
(16, czyli 73%) nie ma problemu z byciem konsekwentnym w kwestii wychowania.
Z badania tego wynika, że matki mają większy problem z brakiem konsekwencji
w wychowaniu niż ojcowie, ale jest to mniej liczna grupa osób niż ta nie mająca takich
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problemów. Sądzę, że na brak konsekwencji w wychowaniu ma wpływ obecność matki
przy cierpieniach dziecka i tym sposobem większa jej pobłażliwość na różne jego zachowania.
Wychowanie dziecka jest trudnym procesem. Trzeba zdawać sobie sprawę, że
nasze działania „lepią” przyszłego człowieka i zbytnia pobłażliwość czy rygorystyczne,
sztywne wychowanie mogą wpłynąć negatywnie na całą osobowość dziecka. Dotyczy
to wszystkich dzieci, nie tylko tych z chorymi serduszkami.
Przedstawione przeze mnie wyniki przeprowadzonych badań, wyraźnie wskazują
na duże obciążenie emocjonalne rodziców dotyczące wielu okresów życia. To właśnie
te negatywne przeżycia związane z rozwojem dziecka i jego chorobą, są największymi
problemami dla rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca.
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ROZDZIAŁ 6
WNIOSKI Z BADAŃ I POSTULATY DLA REHABILITACJI

Bycie rodzicem jest trudną rolą życiową. Trzeba zadbać o wszystkie potrzeby
malucha i zapewnić mu prawidłowy rozwój pełniąc nadal inne role w rodzinie. Wychowanie i opieka nad dzieckiem przewlekle chorym wymaga od rodziców dodatkowych sił, woli walki o jego życie a także wiele cierpliwości. Ciągła hospitalizacja i zagrożenie życia dziecka mogą stanowić duże obciążenie emocjonalne dla jego opiekunów. Do tego dochodzą codzienne problemy i dlatego rola rodzica dziecka z wadą serca
wydaje się być niezwykle trudna.
W pracy tej zajęłam się problemami rodziców „serduszkowych” dzieci, gdyż temat ten jest mi bliski – mam syna z ciężką wadą serca. Pisząc ją chciałam bliżej poznać
problemy innych opiekunów i pokazać, że rodzice chorych maluchów doświadczają
podobnych przeżyć i problemów.
Po przeprowadzeniu badań porównałam uzyskane wyniki z rozważaniami teoretycznymi zaczerpniętymi z dostępnej literatury o tej tematyce. Jednakże problem klasyfikacji wady serca jako choroby zawęził obszar dostępnej literatury do kilku pozycji
książkowych. W niniejszej pracy postawiłam hipotezę główną i wynikające z niej hipotezy szczegółowe. Trafność tych hipotez w różnym stopniu potwierdziły przeprowadzone badania.
Pierwsza hipoteza dotyczyła problemów materialno – bytowych rodzin. Badania
pokazały, że rodzice dzieci z wrodzonymi wadami serca rzadko borykają się z problemami finansowymi i określają swoją sytuację materialną jako dobrą. Także postawiona
przeze mnie hipoteza, jakoby badane rodziny miały liczne problemy materialne, nie
znalazła potwierdzenia w przeprowadzonych badaniach. W dostępnej literaturze znalazłam podobne opinie autorów do postawionej przeze mnie tezy, jednak w większości
nie dotyczyła ona bezpośrednio dzieci z wrodzonymi wadami serca, ale poruszała problem bardziej ogólnie - dotyczyła tematyki dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Druga hipoteza dotyczyła zmian w organizacji życia rodzinnego spowodowanych chorobą dziecka. Wyniki badań wskazują, że większość matek – 58% - musiało
zrezygnować z pracy zawodowej z powodu stanu zdrowia dziecka. Badaniu poddałam
również udział dziadków w wychowaniu i opiece nad pociechą. Okazało się, że jest on

108
niewielki w badanych rodzinach, co nie ma potwierdzenia w literaturze, która opisuje
udział dziadków jako naturalny proces pomocy swoim dzieciom. Uzyskane wyniki nie
potwierdzają jednoznacznie postawionej hipotezy, gdyż tylko połowa badanych rodziców, a w zasadzie tylko matek, musiała zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad chorym dzieckiem.
Trzecia hipoteza dotyczyła problemów emocjonalnych członków rodziny. Badania wykazały, że rodzice dzieci z chorobami serca są silnie obciążeni emocjami spowodowanymi stanem ich pociechy. Wyniki ukazały nieco większe obciążenie matek niż
ojców. Rodzeństwo natomiast odczuwa chorobę brata lub siostry jako niewielkie obciążenie, ale może być to związane ze zbyt małym wiekiem rodzeństwa. Przeżycia emocjonalne różniły się między rodzicami a rodzeństwem, ale nie między matką a ojcem.
Rodzice najczęściej deklarowali, że odczuwają lęk i bezradność a rodzeństwo odczuwa
smutek z powodu wady serca członka rodziny. Postawiona przeze mnie hipoteza, która
wskazywała na częste problemy i duże obciążenie rodziny znalazła więc potwierdzenie
w przeprowadzonych badaniach. Jedyną nieścisłością w postawionej tezie wydaje się
być odmienność przeżyć emocjonalnych opiekunów dziecka, która występuje tylko w
niewielkim stopniu.
Czwarta hipoteza dotyczyła problemów emocjonalnych związanych z różnymi
etapami życia rodziny.
Pierwszym takim etapem jest postawienie diagnozy choroby u dziecka. Rodzice
odczuwają wtedy bardzo negatywne przeżycia – szok, rozpacz, przerażenie. W tym
okresie mogą, według mojej hipotezy, wystąpić problemy z nawiązaniem więzi uczuciowej z dzieckiem jeśli wadę zdiagnozowano po porodzie. Badania jednak wykazały,
że tylko 3 matki spośród 25 miały ten problem.
Następnym etapem dostarczającym różnorakie negatywne przeżycia jest pobyt z
dzieckiem na szpitalnym oddziale podczas jego hospitalizacji. Rodzice czują wtedy
bezradność, smutek, lęk i przygnębienie. Identycznych przeżyć dostarcza patrzenie na
cierpienie dziecka, na doznawanie przez niego bólu co ściśle wiąże się z pobytem na
oddziałach szpitalnych. Podobnych przeżyć opiekunowie doświadczają w życiu codziennym, kiedy dziecko jest już poza szpitalem. Wynika to z ciągłego zagrożenia życia
dziecka z wadą serca, szczególnie z ciężką jej postacią.
Najwięcej negatywnych przeżyć dostarcza jednak strata dziecka. Rodzice odczuwają wtedy rozpacz, żal, smutek i ogromne poczucie pustki. Specyficzną grupę problemów emocjonalnych stanowią te występujące między małżonkami. Prawie wszyscy
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badani rodzice mają dobre relacje w związku małżeńskim/partnerskim. Tylko 6 spośród
64 osób oceniło wpływ choroby dziecka na ich związek jako czynnik oddalający od
siebie małżonków.
Wyniki badań potwierdziły w większości postawioną przeze mnie tezę. Rodzice
doświadczali różnych przeżyć na różnych etapach rozwoju dziecka i w różnych sytuacjach związanych z życiem z chorą pociechą. Badane osoby jednak zaprzeczyły konfliktom związanym z relacjami między partnerami spowodowanymi problemami w
związku z opieką i wychowaniem dziecka z wadą serca, co równoznacznie zaprzecza
postawionej przeze mnie hipotezie.
Piąta hipoteza zakładała, że rodzice stosują różne strategie radzenia sobie z
emocjami wywołanymi przez chorobę dziecka. I tak, w oparciu o wyniki badań, matki
najczęściej stosują takie sposoby jak: kontakty z innymi rodzicami, docenianie postępów w rozwoju dziecka, wiara w Boga, korzystanie ze wsparcia rodziny i przyjaciół.
Ojcowie natomiast deklarują inne sposoby: pogodzenie się z sytuacją, optymizm, docenianie postępów w rozwoju dziecka. Także postawiona hipoteza znalazła potwierdzenie
w przeprowadzonych badaniach.
Szósta hipoteza dotyczyła problemów związanych z życiem codziennym.
Pierwszą badaną przeze mnie kwestią były problemy z karmieniem lub samodzielnym
jedzeniem dziecka. Wyniki badań pokazały, że większość rodziców miała lub nadal ma
te problemy, najczęściej związane z brakiem apetytu czy zaburzeniami odruchu ssania.
Kolejną badaną sprawą dotyczącą opieki nad „serduszkowym” dzieckiem było
podawanie leków nasercowych. Badania wykazały, że zarówno rodzice jak i dzieci, nie
mają problemów z tym obowiązkiem.
Następną sferą są emocje dziecka. Z 14 dzieci 2 z nich ma problemy emocjonalne
a 4 miała takie problemy. Także połowa badanych rodziców, mających starsze dzieci,
boryka się dodatkowo z problemami dotyczącymi sfery emocjonalnej dziecka. Badaniem objęłam również problemy z edukacją chorego dziecka. Większość rodziców nie
miała kłopotów z zapisaniem dziecka do placówki oświatowej. Wpływu wady serca na
naukę dziecka nie widzi większość badanych (tylko 5 rodziców zaznaczyło wpływ choroby na edukację).
Problemy związane z wysiłkiem fizycznym dotykają dzieci w różnym stopniu.
Rodzice określili te kłopoty najczęściej jako małe (26 rodziców). Jednak 14 rodziców
zaznaczyło, że dziecko ma duże problemy z aktywnością fizyczną z powodu wady serca.
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Prowadzenie rozmów z dzieckiem na temat jego choroby nie jest kłopotem dla
rodziców (tylko 4 z nich zaznaczyło problemy z takimi rozmowami).
Problemy wychowawcze ma niewielu rodziców (łącznie 8 osób) a brak konsekwencji w wychowaniu zaznaczyło już 18 osób, ale nadal jest to mniejszość . Także dla
większości rodziców wychowanie dziecka nie stanowi kłopotu.
Specyficzną grupą problemów są okresy pobytów w szpitalu. Rodzice doświadczają wtedy różnych stresów związanych z chorobą dziecka, jak również z warunkami
szpitalnymi czy kontaktami z personelem medycznym.
Badania odnośnie warunków szpitalnych dostosowanych do rodziców przebywających z dzieckiem na oddziale pokazały, że zdania opiekunów są podzielone praktycznie po połowie. Połowa z nich uważa, że warunki są dostosowane do rodziców a połowa, że nie.
Następną badaną kwestią w tym temacie jest nastawienie personelu medycznego
do rodziców. Według większości rodziców personel jest przyjaźnie nastawiony (pozostali rodzice twierdzą, że tylko niektóre osoby z tego personelu).
Jeśli chodzi o przekazywanie informacji to można stwierdzić, że personel przekazywał informacje pełne w większości przypadków, ale nie systematycznie.
Podsumowując problemy opisane w tej tezie – rodzice doświadczają wielu utrudnień związanych z codziennym życiem. Problemy najczęściej dotyczą karmienia, emocji dziecka, jego wysiłku fizycznego i pobytów w szpitalu.
Na podstawie przeprowadzonych badań i otrzymanych wyników można jednoznacznie stwierdzić, że rodzice dzieci z wrodzonymi wadami serca borykają się z różnymi problemami związanymi z chorobą ich pociechy. U każdej rodziny kłopoty te są
inne i dotykają różnych sfer ich życia. Największe problemy jednak mają opiekunowie
w sferze emocjonalnej. Choroba dziecka dostarcza im wielu negatywnych przeżyć i
stanowi wielkie obciążenie psychiczne. Dlatego też bardzo ważna jest pomoc psychologiczna rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore.
Na podstawie otrzymanych informacji wysunęłam postulaty dla rehabilitacji,
które według mnie są niezwykle potrzebne rodzicom w pewnych okresach życia. Są one
następujące:
1. Pomoc psychologiczna dla rodziców po uzyskaniu przez nich diagnozy o chorobie
dziecka oraz podczas pobytów razem z nim w szpitalach dziecięcych.
Moment zdiagnozowania wady serca jest dla opiekunów jednym z najbardziej bolesnych okresów ich życia. Pojawia się wtedy nagromadzenie tak wielu negatywnych
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przeżyć, że rodzice często tracą kontrolę nad własnymi emocjami. Stan ten można nazwać kryzysem. Kryzys „powstaje wtedy, gdy człowiek całkowicie traci równowagę
emocjonalną pod wpływem nieoczekiwanego i potencjalnie szkodliwego zdarzenia lub
trudnego okresu przejściowego w toku rozwoju.” Pomoc w takich sytuacjach niesie
interwencja kryzysowa, która polega na tym, aby w krótkim czasie, z wykorzystaniem
określonych umiejętności i strategii, pomóc osobie przeżywającej kryzys w uporaniu się
ze wzburzeniem emocjonalnym wywołanym konkretną sytuacją czy zdarzeniem. Interwencja następuje bezpośrednio lub krótko po tym, jak kryzys stanie się oczywisty.1 Taka pomoc nierzadko przydałaby się w szpitalach dziecięcych, gdzie dzieci poddawane
są zabiegom kardiochirurgicznym, co jest źródłem wielu przeżyć dla rodziców. Pobyt
dziecka na oddziale Intensywnej Terapii jest silnym obciążeniem dla opiekunów, szczególnie gdy jego stan nie jest stabilny. Odczuwają wtedy dezorientację, utratę równowagi
i załamanie. Te intensywne emocjonalne doświadczenie tych stanów stwarza kryzys. 2
Dlatego tak ważna jest szybka interwencja psychologów w tych ciężkich dla rodziców
momentach.
2. Pomoc psychologiczna dla rodzin mających problemy małżeńskie spowodowane
pośrednio lub bezpośrednio chorobą dziecka.
Choć niewielu badanych rodziców ma problemy małżeńskie, myślę, że jest to ważne
gdyż zawsze mogą się one pojawić. Pomocą psychologiczną dla rodzin zajmuje się
m.in. Terapia Rodzin. Jest to forma terapii, w której uczestniczy cała rodzina. Taka
forma pracy wynika z założenia, że rodzina tworzy pewną całość – jest jak maszyna
składająca się z odrębnych elementów, które działają tak, aby zapewnić jej dobre funkcjonowanie i nie dopuścić do jej rozpadu.3 Problemy jednego z domowników mogą
wpływać na cały system rodzinny, ale i system rodzinny może wpływać na powstanie
tego zaburzenia.4 Rodziny z chorymi dziećmi są zagrożone konfliktami małżeńskimi
związanymi, często pośrednio, ze stanem zdrowia najmłodszych ich członków i dlatego
warto w takim wypadku skorzystać z opisanej powyżej pomocy terapeutycznej.
3. Pomoc psychologiczna dla rodzica oraz pomoc dietetyka dla dziecka w związku z
problemami z karmieniem.
Jak pokazały badania, większość rodziców dzieci z wadami serca miała lub nadal ma
problemy z karmieniem lub samodzielnym jedzeniem dziecka. Lekarze kardiolodzy,
1

Okun F. B., Skuteczna pomoc psychologiczna, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2002, s. 253
Tamże, s. 254
3
www.terapiarodzin.com.pl/index.php?p=1
4
http://online.synapsis.pl/O-terapii-rodzin/
2
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kardiochirurdzy i pediatrzy określają te problemy jako normalne zjawisko występujące
u dzieci z wrodzonymi wadami serca, ale to rodzice muszą codziennie walczyć o prawidłowe odżywienie potomka. Niechęć do jedzenia jest bardzo stresująca dla opiekunów i
niekiedy dostarcza im silnych negatywnych przeżyć z tym związanych. Jeśli problemy
te trwają dłuższy czas to aspekt karmienia dziecka staje się dużym obciążeniem psychicznym dla jego rodziców, a szczególnie dla matki, gdyż to ona sprawuje zazwyczaj
opiekę nad pociechą. W przypadku takiego obciążenia warto skorzystać z pomocy psychologa, który doradzi jak poradzić sobie z tą sytuacją. Jednocześnie warto poradzić się
dietetyka dziecięcego, który pomoże w doborze potraw i podpowie różne sposoby na
karmienie malucha. Często opinia kogoś z zewnątrz może pomóc rodzicom zrozumieć
błędy jakie popełniają podczas podawania posiłku i tym samym sprawić, że czas jedzenia będzie mniej stresujący i dla malca i dla jego rodziców. Takie rozwiązania, które
mogą prowadzić do zmniejszenia problemów z jedzeniem pociechy, powinni podsuwać
lekarze pierwszego kontaktu – czyli właśnie pediatrzy, kardiolodzy i kardiochirurdzy.
4. Odpoczynek i relaks jako sposób radzenia sobie z emocjami wywołanymi chorobą
dziecka.
Badania pokazały, że rodzice rzadko dają sobie na to czas. A sposób ten pozwala chociaż na chwilę zapomnieć o codziennych problemach, zrzucić ciężar obowiązków. Relaks jest mentalnym pozostawieniem problemów za sobą i dobrze wpływa na samopoczucie.5 Dlatego też rodzice chorych dzieci powinni dawać sobie więcej czasu na „naładowanie baterii” poprzez odprężenie.
5. Wyższy poziom dostosowania warunków szpitalnych do rodziców oraz większe
zrozumienie opiekunów małych pacjentów przez personel medyczny.
Jak pokazały wyniki badań, ponad połowa rodziców uważa, że warunki szpitalne nie są
dostosowane do opiekunów. Ministerstwo Zdrowia wyraźnie stwierdza, że „rodzicom
należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i
pomagać im w pozostawaniu przy dziecku.”

6

Ale niestety w dużej liczbie szpitali tak

się nie dzieje, przez co pobyt opiekuna na oddziale staje się dla niego obciążeniem zarówno fizycznym jak i psychicznym. Rodzic powinien też znaleźć więcej zrozumienia
od personelu medycznego gdyż to on, a nie pielęgniarka czy lekarz, znalazł się w sytuacji trudnej.

5
6

Klemp K., Niemann C., Niezbędny relaks, Świat Książki, Warszawa, 2004, s. 10
http://poradnikzdrowie.pl/niezbędnik-pacjenta/dziecko-w-szpitalu 34043.html
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Mimo iż jesteśmy rozwiniętym krajem zbyt często jeszcze słyszy się, że pobyt w
szpitalu z chorym dzieckiem to piekło dla rodziców, ale nie tylko ze względu na dostarczające wielu emocji leczenie dziecka, ale również ze względu na warunki czy kontakty
z personelem medycznym. Zbyt często zdarzają się po hospitalizacji podobne do tak
opisanego: „ (…) Jest przemoc. Cała masa zabiegów odbywa się bez psychicznego
przygotowania dziecka, bez farmakologicznej ochrony przed bólem. Jest chamstwo. Do
rodziców mówi się bezosobowo: „niech weźmie koc i przykryje to dziecko”, „mama,
posuń się”. Jest wreszcie lęk. Prowadzący do kuriozalnych zachowań lęk przed lekarzami. Oni są bogami w tym królestwie dziecięcego bólu. Pielęgniarki i młodsi stażem
boją się tych starszych i utytułowanych. Rodzice boją się wszystkich. Poranny obchód
odbywa się z pompą. Rodzice w panice chowają ubranka, soczki, składają krzesła. Stają
na baczność, przysięgam na baczność, za drzwiami. Nikt nie zamienia z nimi ani słowa.
Oni też ze strachu siedzą cicho i przymilnie się uśmiechają. Potem proszą pielęgniarkę
zidentyfikowaną jako ludzką, żeby swoimi sposobami czegoś się dowiedziała. Studenci
patrzą i uczą się, jak leczą ich mistrzowie. (…)” 7

Problemy rodzin dzieci z wrodzonymi wadami serca są największe w sferze emocjonalnej. Zaproponowane wsparcie psychologiczne mogłoby pomóc rodzinom w radzeniu sobie z negatywnymi przeżyciami spowodowanymi chorobą dziecka.
Niniejsza praca nie wyczerpuje w pełni problemów dotykających rodziny dzieci z
chorym sercem. Koniecznym jest dalsze pogłębianie tego tematu w celu przybliżenia
trudnej roli rodzica dziecka z wrodzoną wadą serca.

7

Polityka, Czynnik nieludzki, nr 16, kwiecień 2009, s. 26
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - ANKIETA

WERSJA DLA MATEK
Niniejsza ankieta przeznaczona jest wyłącznie do celów naukowych. Udzielone przez
Panią informacje będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania pracy magisterskiej i
nie zostaną nikomu przekazane. Dane personalne osób wypełniających ankietę, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą ujawniane. Bardzo proszę o
udzielenie szczerych odpowiedzi poprzez podkreślenie, zaznaczenie tej odpowiedzi lub
tych odpowiedzi, które dotyczą Pani.
Bardzo dziękuje za wypełnienie ankiety.
KAROLINA BAWEJ (studentka promocji zdrowia i socjoterapii na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu)

1. Matka (opiekun)
a) Wiek …….
b) Wykształcenie ……………….
2. Liczba dzieci w rodzinie ……..
3. Wiek dziecka z wadą serca ……….
4. Rodzaj wady serca
……………………………………………………………………
5. Czy dziecko przeszło zabiegi kardiochirurgiczne? Jeśli tak, to ile ………………
6. Czy dziecko wymaga dalszego leczenia kardiochirurgicznego? ……………
7. Wspólnie z dzieckiem mieszkają:
a) Matka
b) Ojciec
c) Bracia (ilu?) ……..
d) Siostry (ile?) ……..
e) Babcia (ze strony matki)
f) Dziadek (ze strony matki)
g) Babcia (ze strony ojca)
h) Dziadek (ze strony ojca)
i) Inni członkowie rodziny (kto?) ……………………..
8. Sytuację materialną mojej rodziny oceniam jako:
a) Bardzo dobrą
b) Dobrą
c) Przeciętną
d) Złą
e) Bardzo złą
9. Jak często Pani rodzina boryka się z problemami finansowymi?

120

a) Bardzo często
b) Często
c) Czasami
d) Rzadko
e) Nie boryka się
10. Czy w związku z chorobą dziecka musiała Pani zrezygnować z pracy
zawodowej?
a) Tak
b) Tak, przez pewien okres czasu
c) Nie
11. Jaki jest udział dziadków z Pani strony w wychowaniu i opiece nad dzieckiem?
a) Bardzo Duży
b) Duży
c) Przeciętny
d) Mały
e) Nie uczestniczą
12. Jaki jest udział dziadków ze strony ojca w wychowaniu i opiece nad dzieckiem?
a) Bardzo Duży
b) Duży
c) Przeciętny
d) Mały
e) Nie uczestniczą
13. Jak bardzo choroba dziecka obciąża Panią emocjonalnie?
a) Bardzo silnie
b) Silnie
c) Średnio
d) W niewielkim stopniu
e) Nie obciąża
14. Jak bardzo choroba dziecka obciąża emocjonalnie Pani męża/partnera?
a) Bardzo silnie
b) Silnie
c) Średnio
d) W niewielkim stopniu
e) Nie obciąża
15. Jak bardzo choroba dziecka obciąża emocjonalnie jego rodzeństwo?
a) Bardzo silnie
b) Silnie
c) Średnio
d) W niewielkim stopniu
e) Nie obciąża
f) Nie dotyczy gdyż dziecko nie ma rodzeństwa
16. Jakich przeżyć emocjonalnych doświadcza Pani w związku z chorobą dziecka?
a) Rozpacz
b) Żal
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c) Smutek
d) Lęk
e) Złość
f) Poczucie winy
g) Bezradność
h) Przygnębienie
i) Przerażenie
j) Inne (jakie?) ………………………..
17. Jakich przeżyć emocjonalnych w związku z chorobą dziecka zdaniem Pani
doświadcza mąż/partner?
a) Rozpacz
b) Żal
c) Smutek
d) Lęk
e) Złość
f) Poczucie winy
g) Bezradność
h) Przygnębienie
i) Przerażenie
j) Inne (jakie?) ………………………..
18. Jakich przeżyć emocjonalnych w związku z chorobą dziecka zdaniem Pani
doświadcza jego rodzeństwo?
a) Rozpacz
b) Żal
c) Smutek
d) Lęk
e) Złość
f) Poczucie winy
g) Bezradność
h) Przygnębienie
i) Przerażenie
j) Inne (jakie?) ………………………..
k) Nie dotyczy, gdyż dziecko nie ma rodzeństwa
19. Jak zareagowała Pani na diagnozę choroby u dziecka? Proszę krótko opisać
swoje przeżycia.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………
20. Czy ktoś z personelu medycznego proponował aby postarała się Pani o następne
dziecko w związku z zagrożeniem życia dziecka z wadą serca?
a) Tak
b) Nie
21. Diagnoza o wadzie serca dziecka została Pani przekazana w okresie:
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a) Prenatalnym
b) Po porodzie
c) Po kilku miesiącach/latach życia dziecka
22. Czy w trakcie pobytu w szpitalu była Pani na bieżąco i w sposób wyczerpujący
informowana o stanie dziecka?
a) Tak, informacje były systematyczne i pełne
b) Otrzymywałam pełne informacje ale nie systematycznie
c) Czasami otrzymywałam informacje niepełne
d) Nie byłam informowana
e) Nie dotyczy gdyż dziecko nie było hospitalizowane w powodu wady serca
23. W przypadku gdy wada serca u Pani dziecka została zdiagnozowana po
porodzie to czy wówczas miała Pani problemy z nawiązaniem więzi
emocjonalnej z dzieckiem?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy, gdyż wada serca u dziecka została zdiagnozowana w innym
okresie
24. Jakich przeżyć emocjonalnych doświadcza Pani w związku z doznawaniem bólu
przez dziecko podczas hospitalizacji?
a) Rozpacz
b) Żal
c) Smutek
d) Lęk
e) Złość
f) Poczucie winy
g) Bezradność
h) Przygnębienie
i) Przerażenie
j) Inne (jakie?) ………………………..
k) Nie dotyczy, gdyż dziecko nie było hospitalizowane
25. Jakich przeżyć emocjonalnych doświadcza Pani w związku z zagrożeniem życia
dziecka?
a) Rozpacz
b) Żal
c) Smutek
d) Lęk
e) Złość
f) Poczucie winy
g) Bezradność
h) Przygnębienie
i) Przerażenie
j) Inne (jakie?) ………………………..
k) Nie dotyczy, ponieważ życiu dziecka bezpośrednio nie zagraża
niebezpieczeństwo
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26. Jakich przeżyć emocjonalnych doświadczyła Pani w związku ze śmiercią
dziecka?
a) Rozpacz
b) Żal
c) Smutek
d) Lęk
e) Złość
f) Poczucie winy
g) Bezradność
h) Przygnębienie
i) Przerażenie
j) Poczucie pustki
k) Inne (jakie?) ………………………..
l) Nie dotyczy, ponieważ dziecko żyje
27. Czy dobrze układa się Pani w związku małżeńskim/partnerskim?
a) Bardzo dobrze
b) Dobrze
c) Średnio
d) Źle
e) Bardzo źle
f) Nie dotyczy, ponieważ nie mam partnera
28. Choroba dziecka sprawiła, że:
a) Pani związek małżeński/partnerski umocnił się
b) Oddaliliście się Państwo od siebie
c) Choroba dziecka nie miała wpływu na jakość związku
29. Czy rozmowa z dzieckiem o jego wadzie serca sprawia Pani trudność?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy gdyż dziecko jest zbyt małe aby o tym z nim rozmawiać
30. Jakich sposobów radzenia sobie z emocjami wywołanymi przez chorobę
dziecka Pani używa?
a) Wiara w Boga
b) Korzystanie ze wsparcia rodziny i przyjaciół
c) Korzystanie ze wsparcia różnych instytucji
d) Pogodzenie się z sytuacją
e) Optymizm
f) Pomoc specjalistów
g) Kontakty z innymi rodzicami
h) Docenianie postępów w rozwoju dziecka
i) Odpoczynek
j) Inne (jakie?) ……………………………………………………………
31. Czy karmienie dziecka przysparzało/przysparza Pani kłopotów?
a) Tak
b) Tak, ale tylko w okresie niemowlęcym
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c) Nie
32. Z jakimi problemami związanymi z karmieniem Pani borykała się/boryka się?
a) Dziecko nie chciało/nie chce ssać
b) Dziecko nie miało/nie ma apetytu
c) Dziecko karmione było/jest poprzez sondę żołądkową
d) Dziecko często wymiotowało/wymiotuje
e) Inne (jakie?) …………………………………………………………
f) Nie dotyczy gdyż nie obserwuje u dziecka problemów z jedzeniem
33. Czy występują/występowały problemy w związku z podawaniem leków
nasercowych?
a) Tak (jakie?)
…………………………………………………………………….
b) Tak, ale tylko przez pewien okres czasu (jakie?)
………………………………………………………………………………
……
c) Nie
d) Nie dotyczy gdyż dziecko nie zażywa leków
34. Jakich przeżyć emocjonalnych doświadczyła Pani w związku z pobytem
dziecka w szpitalu?
a) Rozpacz
b) Żal
c) Smutek
d) Lęk
e) Złość
f) Poczucie winy
g) Bezradność
h) Przygnębienie
i) Przerażenie
j) Inne (jakie?) ………………………..
k) Nie dotyczy gdyż dziecko nie było w szpitalu z powodu wady serca
35. Czy podczas pobytu przebywała Pani z dzieckiem na oddziale kiedy było to
możliwe?
a) Zawsze
b) Prawie zawsze
c) Często
d) Czasami
e) Rzadko
f) Nigdy
g) Nie dotyczy gdyż dziecko nie było hospitalizowane z powodu wady serca
36. Czy warunki szpitalne dostosowane były Pani zdaniem dla rodziców
przebywających z dzieckiem na oddziale?
a) Tak
b) Tak, ale tylko częściowo
c) Nie
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d) Nie wiem
e) Nie dotyczy gdyż dziecko nie było hospitalizowane z powodu wady serca
37. Czy personel medyczny był przyjaźnie nastawiony?
a) Tak
b) Tak, większość osób
c) Tylko niektóre osoby
d) Nie
e) Nie dotyczy gdyż dziecko nie było hospitalizowane z powodu wady serca
38. Czy dziecko borykało się/boryka z problemami emocjonalnymi?
a) Tak
b) Tak, przez pewien okres czasu
c) Nie
d) Nie dotyczy gdyż dziecko jest jeszcze zbyt małe
39. Jeśli dziecko borykało się/ boryka z problemami emocjonalnymi to z jakimi?
a) Poczucie bycia gorszym od innych dzieci
b) Wstyd z powodu widocznych symptomów choroby np. sinica, blizny
pooperacyjne
c) Lęk i poczucie zagrożenia
d) Utrudnione kontakty z rówieśnikami
e) Niemożność zostania sportowcem lub zakaz uprawiania sportu
f) Inne (jakie?)
……………………………………………………………………
g) Nie dotyczy gdyż dziecko jest jeszcze zbyt małe
40. Czy było/jest dla Pani problemem zapisanie dziecka do szkoły czy przedszkola?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy gdyż dziecko jest jeszcze zbyt małe
41. Czy wada serca wpływała/wpływa na naukę dziecka?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy gdyż dziecko jest jeszcze zbyt małe
42. Czy dziecko sprawiało/sprawia kłopoty wychowawcze?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy gdyż dziecko jest jeszcze w wieku niemowlęcym
43. Jak duże problemy z wysiłkiem fizycznym ma dziecko?
a) Bardzo duże
b) Duże
c) Małe
d) Bardzo małe
e) Nie ma problemów z wysiłkiem fizycznym
f) Nie dotyczy gdyż dziecko jest jeszcze w wieku niemowlęcym
44. Czy obserwuje Pani u siebie brak konsekwencji w wychowaniu dziecka w
związku z jego wadą serca?
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a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy gdyż dziecko jest jeszcze w wieku niemowlęcym

