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„Niepowodzenie, ból, choroba, śmierć zawsze pojawiają się w 
życiu każdego człowieka.  
 
Co uczynić, aby te doświadczenia bardziej budowały niż 
niszczyły? Jak pomóc dzieciom przezwyciężyć cierpienie, przez 
które przechodzą w dzieciństwie, w żałobie, w rozłące czy 
chorobie…i jak im pomóc stać się dorosłymi, zdolnymi 
odważnie stawić czoło trudnościom życia?” 

 
                                      
 
                                                                                 Isabelle Filliozat 



 rodzina zachowuje się tak jakby była jednostką/ jednym 
organizmem 
 

 dąży do homeostazy – działa tak aby uzyskać równowagę we 
wzajemnych relacjach 
 

 członkowie rodziny pomagają utrzymać równowagę w sposób 
jawny lub ukryty 
 

 kiedy równowaga rodziny jest zagrożona, członkowie rodziny 
wkładają dużo wysiłku w jej utrzymanie 
 

 
Satir V., 2000 

 



 
Choroba osoby bliskiej powoduje, że choruje cały 
system rodzinny 
 

 



 
 
Strata rodzica niejednokrotnie zaczyna się dla dziecka 
już w momencie rozpoznania choroby u osoby bliskiej 

 



 
 
 
 

Fizyczna nieobecność rodzica: 
liczne badania, pobyty w szpitalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek wykonany przez 9-letnią córkę pacjenta 
Hospicjum Domowego. 
Sceny z choroby taty. 
 
Częste spotkania z psychologiem, rozmowy. 
 



Psychiczna nieobecność rodzica / rodziców: skupienie się na 
chorobie, niepokój, dolegliwości somatyczne 
 
Dziecko może czuć się zagubione, odczuwa niepokój, nie 
dostaje wyjaśnienia.  
Rodzina unika rozmowy  w celu ochrony, nie zdając sobie 
sprawy z odwrotności skutku. 

 
 
 



 Doświadczenie społeczne związane z chorobą 
nowotworową 
 

 Informacje zasłyszane od rówieśników lub 
dorosłych na temat „raka” jako choroby śmiertelnej 
 

 Informacje wyczytane na stronach  internetowych 



 więź / przywiązanie jest funkcją wrodzoną  / 
fizjologiczną 
 

 brak rodzica w dłuższej perspektywie czasowej i jego 
śmierć uruchamia system przywiązania 

 zaspokojenie potrzeby więzi u dziecka jest podstawą 
poczucia bezpieczeństwa, szczęścia i zaufania 

 ważne: rola innych, bliskich, wspierających dorosłych 
 gdy zabraknie bliskich - niezbędne staje się wsparcie 

instytucji 
 





brat 

autorka 

mama 
tata 



Rysunek wykonany przez 8-letnią 
córkę po śmierci mamy.  
Mama dziewczynki przebywała na 
oddziale w Hospicjum Palium, 
zmarła w domu w otoczeniu 
rodziny. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek wykonany przez 8-
letnią córkę po śmierci 
mamy. Mama przebywała na 
oddziale w Hospicjum 
Palium. 



 proces, w którym dominują skrajne i silne emocje 
 intensywność uczuć wiąże się z siłą więzi 
 psychologicznie, strata bliskiej osoby to sytuacja 

długotrwałego stresu 
 zwiększa prawdopodobieństwo zaburzeń w ciele 

somatycznym oraz w sferze psychicznej 
 nasila podjęcie działań ryzykownych: nadużywanie 

używek, konflikt z prawem 



 indywidualne 
 

 rodzinne 
 

 rówieśnicze 
 

 szkolne 
 

 szerszy kontekst społeczny 



 
W sytuacji, gdy z różnych przyczyn zabraknie 
czynników chroniących indywidualnych i rodzinnych 
niezbędne staje się wsparcie szkolne, rówieśnicze oraz 
wsparcie innych instytucji społecznych 



 
 Szkoła   

 
 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie MOPR 

 
 Sąd Rodzinny 

 
 Kurator 



Wsparcie ze strony wychowawcy klasy: 
 rozmowa wspierająca, bez zbędnego pocieszania 
 uważność na reakcje emocjonalne ucznia wraz z 

przyzwoleniem na wyrażanie uczuć 
 adekwatne reagowanie na stany emocjonalne 

dziecka  w dłuższej perspektywie czasowej – w 
trakcie trwania żałoby 

 uwrażliwienie rówieśników na potrzeby koleżanki 
/ kolegi 
 



 Nastolatka w wieku 17 lat 
 Tata zmarł w domu, chorował na nowotwór mózgu 
 Żałoba nastolatki odroczona w czasie – wyjazdy, 

zawody.. 
 Po powrocie do szkoły zaczęła doświadczać stanów 

depresyjnych 
 Nauczycielka na forum stwierdziła, że nastolatka 

zakochała się 
 Nastolatka poprosiła o pomoc psychologa z hospicjum 



 
Wsparcie ze strony psychologa, pedagoga szkolnego: 
 przyzwolenie na wyrażanie emocji / akceptacja 

emocji 
 praca z rysunkiem jako źródło spontanicznej 

ekspresji uczuć  
 

 uważne słuchanie 
 szczera rozmowa 

 
 

 
 



Dziewczynka w wieku wczesnoszkolnym 
wychowywana przez mamę. 
Mama choruje i umiera z powodu nowotworu. 
Dziewczynka w trakcie choroby mamy dostaje 
wsparcie ze strony psychologa szkolnego - rozmowy, 
praca z rysunkami. 
Po śmierci mamy pomoc i wparcie są kontynuowane, 
dziecko czeka na spotkania, czasami przedłuża 
wyjście od psychologa. 



 
 wsparcie ze strony grupy rówieśniczej: 

 
 rysunki   

 
 listy 

 
 

 uczestnictwo w pogrzebie rodzica kolegi / 
koleżanki  



Wsparcie ze strony:  
 pracownika socjalnego 

 
 asystenta rodziny 

 
Rola zespołów interdyscyplinarnych (uczestnictwo w 
zespole psychologa z jednostki leczącej osobę bliską 
dziecka) 



 Rodzina: rodzice i czworo dzieci 
 System rodzinny już przed chorobą mamy wymagał 

wsparcia instytucji 
 Mama choruje i umiera w hospicjum z powodu 

choroby nowotworowej mózgu 
 Współpraca psychologa z hospicjum z rodziną 

pochodzenia mamy, OPS, z kuratorem 
 Zespół interdyscyplinarny – ojciec po śmierci matki nie 

radził sobie z opieka i wychowaniem dzieci 
 Ostatecznie- rodzina zastępcza dla całej czwórki 

 



 
 pomoc w przygotowaniu pisma do sądu w sprawie 

rodziny zastępczej / czasami jeszcze za życia 
rodzica  
 

 współpraca z kuratorem zawodowym lub 
społecznym 



 Pani Jola po śmierci męża wychowuje samotnie 
dwójkę dzieci syn 19 lat, córka 16. 

 Choroba nowotworowa. W dużej mierze syn  
opiekuje się matką i młodszą siostrą. 

 Mama przebywa w hospicjum i tu umiera. 
 Przed śmiercią podejmuje trudną decyzję o 

wyborze głównego opiekuna dla córki (syn 
pomimo pełnoletności nie może stanowić rodziny 
zastępczej ze względu na nieskończone 21 lat)-
siostra mamy, mieszka w innym mieście. Pomimo 
wcześniejszych konfliktów wyraża zgodę. 
 
 
 



 Psycholog konsultuje wolę matki z siostrą 
telefonicznie.  

 Pismo do Sądu mama podpisuje w obecności dzieci 
tuż przed śmiercią. 

 Pani Jola zmarła w czerwcu. 
 W sierpniu Sąd Rodzinny wydał postanowienie o 

rodzinie zastępczej. 
 Od września nastolatka rozpoczęła naukę w nowej 

szkole, unikając ośrodka opiekuńczego. 



 Czynności kuratora 
 Rodzina dwa lata wcześniej doświadczyła śmierci 

ojca- zmarł w domu na skutek rozsiewu choroby 
nowotworowej. 

 Najmłodszy syn 12 lat zaczął wagarować, 
palićpapierosy 

 Matka poprosiła o pomoc kuratora, ponieważ 
chłopiec nie chciał rozmawiać z psychologiem 
szkolnym. 

 Rozmowa z chłopcem 



 
Znajomość procesu i przebiegu żałoby oraz 
wcześniejsze diagnozowanie potrzeb rodziny, 
już w trakcie choroby rodzica, wraz z 
gotowością niesienia pomocy daje szansę na 
uruchomienie wsparcia różnych instytucji 
społecznych, które w myśl założenia, powinny 
służyć osobom potrzebującym, w tym wypadku 
dzieciom osieroconym. 



 
Janusz Korczak 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę 


