
Zagrożenia rozwoju dzieci przewlekle chorych. 
Główne sposoby pomocy możliwe do zrealizowania na terenie 

szkoły 
 
 

Przewlekła choroba stwarza różne zagrożenia rozwoju dziecka. 
Tkwią one zarówno w samej chorobie i procesie leczenia, jak również w 
niewłaściwych postawach rodziców i nauczycieli oraz dzieci zdrowych 
wobec dziecka chorego. 

Obraz kliniczny wielu przewlekłych chorób charakteryzuje się 
niekorzystnymi zmianami stanu psychicznego dzieci. Zmiany te mogą 
mieć charakter okresowy (przejściowy) lub trwały. W przebiegu 
przewlekłej choroby może dojść do naruszenia u dziecka poczucia 
własnej wartości, obrazu samego siebie, zaburzenia sfery emocjonalnej              
i motywacyjnej. Dzieje się tak wówczas, gdy dziecko narażone jest na 
przeżywanie wielokrotnych ataków chorobowych, bolesnych i przykrych 
zabiegów, nasilających się symptomów, zagrożenia kalectwem i śmiercią. 
Obawa przed urazami (np. w hemofilii), zaburzeniami poziomu cukru we 
krwi (w cukrzycy), wystąpieniami ataku chorobowego (np. w padaczce, 
astmie), zasłabnięciem czy omdleniem (np. w chorobach układu 
krążenia) sprawia, że dziecko żyje w ciągłym niepokoju i lęku. 
Równowagę emocjonalną dziecka naruszają także wielokrotnie 
powtarzane badania i zabiegi medyczne. 

Nie tylko sama choroba, ale również proces leczenia, w tym 
szczególnie w szpitalu, naraża dziecko na ograniczenia w zaspokojeniu 
jego potrzeb i w realizacji różnych aktywności. Ograniczenia te występują 
najczęściej w następujących formach: 

a) unieruchomienie dziecka chorego, od nakazu leżenia w 
łóżku aż do sztucznego unieruchomienia w gipsie czy na 
wyciągu. Długotrwałe unieruchomienie opóźnia rozwój ruchowy 
dziecka, może wywoływać negatywne emocje, jak przygnębienie 
rozdrażnienie, poczucie krzywdy, złość, 

b) ograniczenie samodzielności dziecka i uzależnienie go 
od innych osób w wykonywaniu różnych czynności życia 
codziennego. W konsekwencji ulega opóźnieniu proces 
usamodzielnienia się dziecka, kształtowania się jego woli                    
i motywacji działania, 

c) izolacja dziecka od środowiska przyrodniczego i 
społecznego. Najbardziej przykra dla dziecka jest izolacja w 
szpitalu, zwłaszcza wtedy, gdy ma ono ograniczony kontakt z 
najbliższymi osobami. Tęsknota i poczucie osamotnienia 
naruszają jego sferę emocjonalną. Brak możliwości 



uczestniczenia dziecka w zabawach i zajęciach z rówieśnikami 
opóźnia jego proces socjalizacji. Rozłąka    z rodzicami, poczucie 
osamotnienia dziecka w szpitalu, lęk przed opuszczeniem go 
przez najbliższych mogą wyzwalać u niego symptomy choroby 
szpitalnej. Narażone są na nią szczególnie małe dzieci (do 3 
roku życia), które dłuższą nieobecność rodziców przeżywają jako 
ich utratę  i czują się w pełni bezpiecznie tylko w ich obecności. 
Ubóstwo doświadczeń poznawczych w szpitalu hamuje rozwój 
umysłowy dziecka. Dotyczy to szczególnie dzieci młodszych, bo 
dla ich prawidłowego rozwoju niezbędne jest poznawanie świata 
poprzez obserwację i działanie na przedmiotach. 

d) ograniczenie możliwości uczenia się i osiągania dobrych 
wyników w nauce. W przebiegu przewlekłej choroby dziecko 
wielokrotnie narażone jest na złe samopoczucie, osłabienie i 
obniżenie sprawności psychoruchowej. Stany te mogą być 
spowodowane wysoką temperaturą, dotkliwymi bólami, 
zmęczeniem po ataku chorobowym (np. padaczki, astmy), 
błędami dietetycznymi (np. w cukrzycy, celiakii), przebytym 
zabiegiem lub operacją. Dziecko chore doświadczające tych 
stanów nie jest zdolne do nauki szkolnej. Niekorzystnie na 
powodzenie szkolne dziecka chorego wpływa także wielokrotna 
nieobecność na lekcjach, w wyniku której powstają opóźnienia 
dydaktyczne. Udzielana pomoc w wyrównywaniu tych opóźnień 
nie zawsze jest na tyle skuteczna, by dziecko mogło osiągać 
dobre wyniki w nauce. Szczególnie choroby o ciężkim przebiegu 
i niepomyślnym rokowaniu narażają dziecko na opóźnienia 
dydaktyczne i zmniejszają jego szanse edukacyjne. 

Niezmiernie ważne jest zmniejszenie psychicznych skutków choroby u 
dziecka, umiejętne łagodzenie jego lęków poprzez oddziaływania 
wzmacniając jego poczucie bezpieczeństwa, dając mu możliwość 
uwolnienia się od emocjonalnych napięć oraz nastawień lękowych.   
Można wskazać kilka rodzajów tych oddziaływań: 

- oddziaływania zwiększające poczucie bezpieczeństwa 
dziecka (obecność przy dziecku osób bliskich i okazywanie pozytywnych 
uczuć, zapewnienie dziecka, że jest otoczone fachową opieką, która 
zapewnia właściwe leczenie, wyjaśnienie planowanych zabiegów, ich 
wartości i oczekiwanych efektów, kształtowanie u dziecka właściwego 
obrazu jego choroby na drodze wielokrotnych rozmów wyjaśniających 
prowadzonych przez lekarza, pielęgniarkę i rodziców),   

- oddziaływania zwiększające dziecku poczucie 
samorealizacji (uczenie dziecka sposobów przystosowania się do 
niedogodności wynikających z choroby, umiejętności przestrzegania 



diety, samoobsługi w wykonywaniu niektórych czynności związanych                      
z leczeniem, inicjowanie aktywności dostępnej dla chorego dziecka i 
stwarzanie mu warunków do podejmowania tej aktywności, odnoszenia 
sukcesów i wzmacniania poczucia jego własnej wartości, ukazywanie 
dziecku pozytywnej prognozy leczenia i możliwości podejmowania w 
przyszłości dostępnych dla niego działań i ról społecznych, 

- oddziaływania psychoterapeutyczne prowadzące do 
złagodzenia i usunięcia u dziecka stanów  i nastawień lękowych z 
zastosowaniem różnych metod psychoterapii poprzez odpowiednio 
przygotowanych specjalistów. 

Większość rodziców dzieci przewlekle chorych przejawia „postawę 
aktywnej akceptacji chorego dziecka”, wyrażającą się w tym, że 
przyjmują chorobę jako zdarzenie losowe, wobec którego mobilizują 
swoje możliwości fizyczne i psychiczne. Równocześnie jednak nie zawsze 
łączą one troskę o zdrowie somatyczne dziecka z zaspokojeniem jego 
potrzeb psychicznych i stymulacją rozwoju społecznego. 

Przewlekła choroba często wyzwala u rodziców nieprawidłowe 
postawy rodzicielskie w postaci nadopiekuńczości, rzadziej  unikania bądź 
odtrącania dziecka. Nadopiekuńczość rodziców sprawia, że starają się oni 
jak najdłużej utrzymywać silne więzi z dzieckiem i nie docenianą  
potrzeby usamodzielniania go. W konsekwencji ograniczają kontakty 
dziecka z rówieśnikami, jego swobodne uczestnictwo w zajęciach grup 
rówieśniczych oraz w różnych sytuacjach życia społecznego. 
Równocześnie starają się skompensować dziecku te ograniczenia 
nadmiernym rozpieszczaniem. Rodzice ci są przekonani, że jedynie dom 
rodzinny stanowi dla chorego dziecka bezpieczne środowisko. Zwykle 
nadmiernie koncentrując się na zdrowiu dziecka nie doceniają potrzeby 
wspierania jego rozwoju psychospołecznego. 

Rodzicielskie postawy unikania lub odrzucania chorego dziecka 
występują głównie w rodzinach o zaburzonych więziach emocjonalnych i 
dotkniętych patologią. Niekiedy jedno z rodziców przejawia tego rodzaju 
postawę wobec dziecka, które nie spełniło jego oczekiwań w sferze 
swojego zdrowia, ale drugi rodzic kochając dziecko stara się mu to 
skompensować. 

Podmiotowe  traktowanie rodziny w procesie rehabilitacji dzieci 
przewlekle chorych sprawia, że są oni włączeni w ten proces. Różne 
ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia społeczne i poradnie specjalistyczne 
edukują rodziców w celu wyposażenia ich w odpowiednią wiedzę i 
umiejętności niezbędne w opiece pielęgnacyjnej, w wychowywaniu                     
i usprawnianiu zaburzonych sfer w rozwoju ich dziecka. 

 



Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe 
do zrealizowania na terenie szkoły  

 
1) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego 

oraz zaufania do grupy i nauczyciela.  
2) Pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz 

nowych umiejętności.  
3) Budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji w zespole 

klasowym, zapobieganie konfliktom.  
4) Przygotowanie dzieci zdrowych na spotkanie chorego kolegi, 

pomoc w akceptacji ewentualnych odmienności. Poinstruowanie 
uczniów, jak należy chronić chorego kolegę i w jaki sposób można 
mu pomagać. Zawarcie na ten temat umowy z klasą.  

5) Traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka zespołu 
klasowego, na równi z innymi dziećmi, z takimi samymi prawami i 
obowiązkami.  

6) Uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka 
chorego.  

7) Motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi. 
Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Przydzielanie dziecku 
choremu odpowiednich do jego możliwości zadań i ról społecznych 
w zabawach i organizowanych zajęciach.  

8) Rozwijanie zainteresowań, talentów i samodzielności dziecka.  
9) Dostarczanie wielu różnorodnych możliwości do działania i 

osiągania sukcesów. 
10) Motywowanie do aktywności — dostarczanie dziecku wzmocnień i     

gratyfikacji poprzez chwalenie, nagradzanie, akcentowanie 
sukcesów i mocnych stron, a także eksponowanie tych dyspozycji 
dziecka, które mogą zwiększyć jego atrakcyjność w grupie. 

11) Umożliwianie dziecku przeżywania przyjemnych uczuć takich jak 
satysfakcja, poczucie dumy czy radości.  

12)  Zapewnienie dziecka o tym, że jest lubiane i dla nas ważne. 
13)  Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie 

wymagań do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.  
14)  Zachęcanie dziecka do tworzenia planów i myślenia o przyszłości 

oraz pomaganie w ich realizacji. Ukazywanie atrakcyjności nowych 
działań i zadań na ogół innych bądź alternatywnych wobec 
dotychczasowych (aktualnie niedozwolonych).  

15)  Wyrabianie w dziecku poczucia wpływu na zdarzenia poprzez 
szukanie i wskazywanie mu takich sfer i obszarów aktywności, w 
których jest to możliwe.  



16)  Wykazywanie zainteresowania sprawami dziecka - jego 
samopoczuciem, terminem badań kontrolnych i wynikami badań, 
nastrojem, sytuacją domową, a także sprawami niezwiązanymi z 
chorobą. Tak, by dziecko czuło, że jest dla nas ważne i 
wartościowe. 

17)  Uczenie dzieci rozmawiania o uczuciach i trudnych sprawach. 
18)  Uczenie relaksu i odprężenia.   
19)  Zapewnienie  dziecku  wsparcia  i pomocy  psychologiczno-  

pedagogicznej, a w razie potrzeby pomocy socjalnej.  
20)  Stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką, lekarzem, 

nauczycielami oraz innymi osobami opiekującymi się dzieckiem. 
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