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STRESzCzENIE
Wprowadzenie. W rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 
zachodzą poważne zmiany jej postaw oraz funkcji. Cel pracy. 
Ocena percepcji wybranych aspektów funkcjonowania rodzin 
z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną przez rodzi-
ców, nauczycieli i pielęgniarki. Materiał i metody. Badaniem 
ankietowym objęto 216 rodziców dzieci (I grupa), 163 nauczy-
cieli (II grupa) oraz 166 pielęgniarek (III grupa). Wyniki. Głów-
nym uczuciem związanym z opieką nad dzieckiem był lęk o jego 
przyszłość (59% I grupy, 76,9% II grupy, 73,2% III grupy) i los 
po śmierci rodziców (66,9% I grupy, 83,3% II grupy, 77,2% III 
grupy). Zasadniczą postawą wobec dziecka była chęć naucze-
nia go samodzielności (68,9% I grupy, 69,8% II grupy, 80% III 
grupy). Ograniczenia w codziennym życiu rodziców związane 
były z trudnościami w udziale w imprezach okolicznościowych 
(53% grupy I), realizacji pracy zawodowej (80% grupy II, 74,1% 
III grupy) i brakiem możliwości znalezienia zastępstwa w opiece 
(59% grupy I, 80% grupy II, 60% grupy III). Główną formą 
pomocy były pobyty dzieci w placówkach oświatowych (76,2% 
grupy I oraz 79,7% grupy II) a źródłem wsparcia współmałżo-
nek (83,5% grupy I, 86,2% grupy II, 66,9% grupy III). Wnioski. 
W badanej grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych towa-
rzyszyły uczucia negatywne. Grupy rodziców i nauczycieli 
wskazywały na niewielką rolę pielęgniarek, jako źródło wiedzy 
i stawiały im niewielkie oczekiwania w tym zakresie. Wszyst-
kie badane grupy dostrzegały ogrom obowiązków związanych 
z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie 
uważając, iż ograniczają ich karierę zawodową i inne aktyw-
ności. 
Słowa kluczowe: dziecko niepełnosprawne, percepcja, 
rodzice, nauczyciele, pielęgniarki

AbSTRACT
Introduction. A family with a disabled child undergoes substan-
tial changes regarding i attitudes and functions. Aim. To assess 
the perception of selected aspects of the functioning of families 
with a child with an intellectual disability by parents, teachers 
and nurses. Materials and methods. The study included 216 
parents of children (group I), 163 teachers (group II) and 166 
nurses (group, III). Results. The main feeling associated with a 
child care was the anxiety about his future (59% group I, 76.9% 
group, II, group, III 73.2%) and fears of child’s fate after parents’ 
death (66.9% group, I, 83.3% group II, group III, 77.2%). The 
parents’ main goal was to make a child independent (68.9% 
group I, 69.8% group II, group III, 80%). Restrictions in daily life 
were related to difficulties in the participating in special events 
(53%, group, I), work (80% group, II, group, III 74.1%) and the 
inability to find a replacement in care (59% group, I, 80% group, 
II, 60% group III). The main forms of aid were the children stays 
in the educational institutions (76.2% group, I, 79.7% group, II) 
and a spouse was the main source of suppo (83.5% group, I, 
86.2% group, II, 66.9% group, III). Conclusions. Parents experi-
enced negative feelings related to a disabled child. Parents and 
teachers reported that nurses play a minor role as a source of 
knowledge therefore they had low expectations in this regard. 
All respondents reported the enormity of responsibilities asso-
ciated with caring for a child with intellectual disability believ-
ing that limits their career and other activities.
Key words: child with a disability, perception, parents, teach-
ers, nurses

W zmaganiu się z problemami, jakie niesie ze sobą 
choroba dziecka, ogromną pomoc, wsparcie, oprócz naj-
bliższej rodziny i znajomych, powinno nieść środowisko 
szkolne i pracownicy ochrony zdrowia. 

Langford i wsp. [1] oraz Hupcey [2] wyróżniają kilka 
rodzajów wsparcia: strukturalne (określane jako obiek-
tywnie istniejącą w środowisku jednostki sieć społeczną, 
składającą się z nieformalnych i formalnych możliwych 
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źródeł pomocy, w której osadzona jest osoba lub osoby 
będące potencjalnymi adresatami wsparcia, stanowiąca 
bazę, dzięki której może zachodzić proces wsparcia), funk-
cjonalne (odnoszące się do funkcji i jakości interakcji spo-
łecznej, w której uczestniczą co najmniej dwie osoby i w 
trakcie której zachodzi proces wsparcia, czyli przekazywa-
nie lub wymiana różnego rodzaju zasobów), instrumen-
talne (polegające na udzielaniu informacji lub instruktażu 
dotyczącego konkretnych sposobów postępowania w okre-
ślonej sytuacji), emocjonalne (łagodzące negatywne 
uczucia, wyzwalające poczucie nadziei, poprawiające 
samoocenę i samopoczucie), informacyjne (pozwalające 
na lepsze zrozumienie i ocenę sytuacji kryzysowej), rze-
czowe (będące konkretną pomocą materialną i finansową), 
duchowe (odnoszące się do sfery sensu i ducha, łagodzące 
cierpienie i ból związane np. z chorobą, czy kalectwem), 
spostrzegane (będące przekonaniami jednostki dotyczą-
cymi dostępności wsparcia, a także subiektywną oceną 
jakości uzyskiwanego wparcia) oraz faktycznie otrzymy-
wane (mierzone obiektywnie lub szacowane na podstawie 
relacji osoby, do której jest ono kierowane). Kahn i Anto-
nucci, za Pommersbach [3], dzielą zachowania wspierające 
na trzy grupy: wyrażanie opieki i emocjonalnej bliskości; 
dostarczanie informacji o poprawności podejmowanych 
działań oraz dostępność pomocy polegającej na poświę-
ceniu czasu, wysiłku i pieniędzy. W latach 40. XX wieku 
psychoterapeuta Carll Rouson Rogers, za Frankiewicz [4], 
umiejscowił zachowanie wspierające w centrum teorii 
psychoterapii skoncentrowanej na osobie i w tym samym 
czasie wzrosło także zainteresowanie wsparciem społecz-
nym wśród pielęgniarek. Zdaniem Cobba [5] wsparcie spo-
łeczne jest procesem, który powinien pomóc człowiekowi 
w samodzielnym rozwiązaniu jego życiowych problemów. 
Na wsparcie składają się informacje dające jednostce 
poczucie, że jest ona członkiem sieci komunikacyjnej i wza-
jemnych zobowiązań oraz że jest otoczona opieką, miło-
ścią, szacunkiem i poważa. Informacje płyną do jednostki 
z otoczenia, prowadząc ją do przekonania, że jest kochana, 
ceniona, że ktoś się nią opiekuje i że jest członkiem sieci 
składającej się z ludzi o wzajemnych zobowiązaniach [5].

Celem pracy była ocena percepcji wybranych aspektów 
funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością 
intelektualną przez rodziców, nauczycieli, i pielęgniarki or 
sprawdzenie, czy nauczyciele i pielęgniarki postrzegają 
problemy tak samo, jak rodzice zmagający się z tymi pro-
blemami na co dzień.

W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze
Hipoteza 1. Rodzicom w związku z posiadaniem 

dziecka niepełnosprawnego intelektualnie towarzyszą 
uczucia negatywn 

Hipoteza 2. Rodzice i nauczyciele widzą pielęgniarki 
jako źródło wiedzy na temat postępowania z dzieckiem 
niepełnosprawnym intelektualnie.

Hipoteza 3. Wychowywanie dziecka niepełnospraw-
nego intelektualnie ogranicza realizację funkcji społecz-
nych rodziców. 

MATERIAł I METODy
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę RI-002/432 

/2010 Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Badaniem objęto losowo wybranych 216 
rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną, 163 nauczycieli oraz 166 pielęgniarki. W badaniu 
wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy. Badania 
zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego 
z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza, specjalnie 
opracowanego na potrzeby niniejszego badania, który skła-
dał się z: 8 pytań ogólnych (m.in. dane demograficzne, wiek, 
płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stosunek do 
dzieci niepełnosprawnych) i 25 pytań w części zasadniczej. 
Pytania w części szczegółowej dotyczyły między innymi 
tego, jak ankietowani oceniają stosunek rodzica do niepeł-
nosprawności dziecka, czy wiedzą z jakich form pomocy 
korzystają rodzice takich dzieci, które obowiązki domowe 
w takich rodzinach mogą sprawiać największe trudności, 
czy ich zdaniem dzieci z niepełnosprawnością intelektu-
alną uczestniczą w spotkaniach poza domem, co ogranicza 
rodzicom choroba dziecka i przyczyny tego stanu, opinii, 
czy urodzenie się dziecka z niepełnosprawnością intelektu-
alną może mieć wpływ na liczbę posiadanego potomstwa, 
jakie według nich uczucia najczęściej towarzyszą rodzicom 
tych dzieci, jak oceniają stosunek rodziców i rodzeństwa do 
tych dzieci oraz ich postawy, jak według nich rodzice widzą 
sprawy związane z przyszłością dziecka, które najbardziej 
zdaniem badanych niepokoją rodziców, opinii o uzyski-
wanym przez rodziców wsparciu w opiece nad dzieckiem, 
o preferowanym rodzaju szkoły dla dziecka, oceniają własną 
wiedzę oraz wiedzę rodziców nt. niepełnosprawności inte-
lektualnej, źródeł tej wiedzy, tego które z rodziców ich zda-
niem ma większą wiedzę na powyższy temat, czy chcieliby 
tę wiedzę przekazywać rodzicom, czy chcieliby wspierać 
rodziców, czy są przygotowani do powyższego, jakie prefe-
rują formy ewentualnego wsparcia oraz najważniejszej rady, 
jaką przekazaliby rodzicom dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną, aby poprawić jakość ich życi 

Do analizy wyników użyto statystyki opisowej. Do 
porównywania danych pomiędzy badanymi trzema gru-
pami zastosowano test Kruskala-Wallisa. Jest to rangowy 
test statystyczny porównujący rozkłady zmiennej w k > 2 
populacjach. Test nie zakłada normalności rozkładów. Jest 
uważany jest za nieparametryczną alternatywę dla jedno-
czynnikowej analizy wariancji pomiędzy grupami.

WyNIKI
Badani rodzice (76,9%) byli w wie 38,6 ± 12,6 (31–50 
lat). Większa część ankietowanych (54%) zamieszkiwała 
duże miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców), zaledwie 
16% rodziców miasta małe (poniżej 50 tys. mieszkańców) 
i 30% badanych wieś. Wśród rodziców dominowały osoby 
ze średn wykształceniem (53,3%). Wykształcenie zasadni-
cze zawodowe miało 21% ankietowanych, wyższe 17,1% 
a podstawowe 8,6% ankietowanych. Są to liczby, które nie 
odbiegały znacząco od wartości średnich zanotowanych dla 
całości polskiego społeczeństwa (np. w 2006 roku poszcze-
gólnymi poziomami wykształcenia mogło wylegitymo-
wać się odpowiednio 40, 25, 14,6 oraz ok. 20%). Blisko 
2/3 badanych posiadało kwalifikacje zawodowe związane 
z pracą fizyczną (63,8%), 30,5% z pracą umysłową, a 12 
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osób (5,7%) nie posiadało wyuczonego zawodu. W przy-
padku 85,7% rodziców jedynym źródłem utrzymania była 
praca zawodowa ojca, w 34,3% rodzin praca zawodowa 
matki. W wypadku 14,3% badanych była to emerytura lub 
renta, 41% wskazało zasiłki, a 5,7% inne źródła utrzymania.

Średni wiek pielęgniarek wynosił 36,5 ± 11,5 (31–50 
lat). Największa grupa była absolwentkami liceum 
medycznego (33,8%). Pozostałe ukończyły studium 
medyczne (22%), posiadały licencjat (22,2%) bądź wyższe 
wykształcenie pielęgniarskie (22%). Zdecydowana więk-
szość badanych pielęgniarek zatrudniona była w szpitalach 
(89,8%), 5,4% w poradniach, a 4,8% w innych placówkach 
ochrony zdrowia. 66,9% badanych zatrudnionych było na 
stanowisku pielęgniarki odcinkowej, 13% zabiegowej, 
14,8% koordynującej, a 5,2% pełniło inne funkcje. 

Blisko połowa ankietowanych rodziców (46,7%) była 
rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim (98 osób). 42,9% miało dzieci upo-
śledzone w stopniu umiarkowanym (90 osób), a zaledwie 
10,5% w stopniu lekkim (22 osób). 78,1% rodziców dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie miało również zdrowe 
potomstwo. Ponad połowa badanych nauczycieli (53,3%) 
deklarowała kontakt z rodziną dziecka z niepełnospraw-

nością intelektualną. 43,2% nie miało takiego kontaktu, a 
2,5% nie było w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie. 3% ankietowanych pielęgniarek deklarowało brak 
kontaktu z rodziną dziecka niepełnosprawnego, a 54% 
miało taki kontakt, w tym 48% w pracy, 40% na poziomie 
rodziny, a 12% „wśród znajomych”. 

Badani rodzice w większości (55,2%) twierdzili, iż 
posiadanie dziecka z niepełnosprawnością intelektu-
alną nie wpłynęło na posiadanie kolejnego potomstwa 
i podobnie sądziło 9% nauczycieli i 15% pielęgniarek 
(p<0,01). Największy odsetek nauczycieli (81%) i pielę-
gniarek (66,9%) był przekonany, iż taki wpływ istnieje, co 
potwierdziło 21% badanych rodziców (p < 0,01). Problem 
z jednoznaczną deklaracją miało 23,8% rodziców, 10% 
nauczycieli i 18,1% pielęgniarek (p < 0,01).

Największa grupa badanych, w tym 68% nauczycieli 
i 54,2% pielęgniarek, uważała, że rodzice walczą o lepszą 
przyszłość swojego dziecka. Powyższe potwierdziło także 
46,7% rodziców. Najmniejszy odsetek pielęgniarek (8,9%) 
twierdził, że rodzice przyzwyczają się do niepełnospraw-
ności dziecka. Szczegółowe dane i zależności statystyczne 
przedstawiono w tabeli I. 

Tab. I. Opinie na temat stosunku rodziców do niepełnosprawności dziecka Opinions on the parents’ attite toward the child’s 
disability 

Stosunek rodziców do niepełnosprawności 
dziecka / Parents' attitudes toward the child's 
disability

Rodzice
Parents 
n = 216
Nauczyciele
Teachers 
n = 163

Pielęgniarki
Nurses 
n = 166

p

a b c

Walczą o lepszą przyszłość dziecka 46,7% 68% 54,2% a vs. b < 0,05
a vs. c NS

Przyzwyczaili się do jego niepełnosprawności 38,1% 54,3% 8,4% a vs. b NS
a vs. c < 0,001

Trudno im w to uwierzyć 23,8% 26,5%
10,3% NS

Odrzucanie myśli o chorobie 14,3% 17,3% 16,9% NS

Mają poczucie krzywdy 15,2% 20,5% 41,5% a vs. b NS
b vs. c < 0,001

Odczuwają złości na los/Boga 18,1% 6% 16,9% a vs. b < 0,001
b vs. c < 0,001

Jest im wszystko obojętne 1,9% 1,2% NS

NS – brak istotności statystycznej.

W opinii badanych rodziców najczęstszym uczuciem 
związanym z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawno-
ścią intelektualną był lęk i obawa o przyszłość ich dziecka 
(59%) oraz poczucie bycia mu potrzebnym (54,3%). Lęk 

i obawę o przyszłość dziecka podkreślała także największa 
grupa nauczycieli (76,9%) i pielęgniarek (73,2%). Szcze-
gółowe dane i zależności statystyczne ukazano w tabeli II.
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Tab. II. Uczucia rodziców związane z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu z innymi grupami 
Parents’ feelings associated with caring for a child with an intellectual disability in comparison to other groups

Uczucia rodziców
Parents' feelings 

Rodzice
Parents
n = 216

Nauczyciele
Teachers 
n = 163

Pielęgniarki
Nurses
n = 166

p

a b c

Lęk i obawa o przyszłość 59% 76,9% 73,2% NS

Samotność 15,5% 42% 33,5% a vs. b < 0,01

Rozgoryczenie 38,5% 27,8% NS

Smutek 34,5% 27,6% 41% NS

Bunt 15,6% 30,4% 13,6% a, c vs. b < 0,05

Wstyd 8% 16,1% 10,6% a vs. b < 0,05

Poczucie beznadziejności 18,9% 32% NS

Poczucie bycia potrzebnym 54,3% 31,5% 47,8% NS

Poczucie spełnienia celów życiowych 15,6% 5% 7% a vs. b, c < 0,5

Radość 17,8% 4,9% 5% NS

Spokój wewnętrzny 13,9% 2,9% 6% NS

Trudno powiedzieć 1,9% –

NS – brak istotności statystycznej.

W opinii wszystkich badanych grup obawy rodziców 
towarzyszące opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym 
dotyczyły głównie lęku o los dzieci po śmierci rodziców 
(opiekunów), co potwierdza procentowy rozkład wyników. 

Za najważniejszą postawę wobec dziecka z niepeł-
nosprawnością intelektualną zarówno rodzice (68,9%), 
nauczyciele (69,8%), jak i pielęgniarki (80%) uznali chęć 

nauczenia dziecka samodzielności. Za najmniej istotne – 
chęć, aby dziecko dorównało zdrowym (11,3% rodziców), 
stawianie zbyt wysokich wymagań dziecku (2% nauczy-
cieli), obojętność wobec losu dziecka (1,8% pielęgniarek). 
Szczegółowe dane i zależności statystyczne przedstawiono 
w tabeli III.

Tab. III. Postawy badanych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie Respondents’ attitudes toward children with 
intellectual disabilities 

Postawy rodziców 

rodzice
n=216

nauczyciele
n=163

pielęgniarki
n=166 p

a b c

chcą nauczyć dziecko samodzielności 68,9% 69,8% 80% NS

chcą koniecznie chronić swoje dziecko przekona-
nych 40% 46% 34,5% NS

pragną wynagrodzić dziecku jego niepełnospraw-
ność 20% 43,5% 37,3% NS

dziecko wniosło wiele dobrego do życia rodziców 27% 7% 7,3% a vs b <0,001
a vs c <0,001

choroba może ograniczać działania rodziców 23% 42,2% 26,9%  b vs c <0,05

uciążliwość w związku z koniecznością zajmowania 
się dzieckiem 15,9% 17,9% 8,1% NS

dziecko musi dorównać zdrowym dużo pracując 11,3% 18,2% 18,7% NS

stawiają zbyt wysokie wymagania swoim dzieciom 12,3% 2% 3,6% a vs b <0,001 
a vs c <0,001

obojętni wobec losu dziecka 3,2% 1,8% NS
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Stosunek rodzeństwa zdrowego do dzieci niepełno-
sprawnych intelektualnie blisko połowa badanych rodzi-
ców (49,5%) określała jako dobry, nauczycieli, że jako 
zależny od sytuacji (38%), a pielęgniarek, że jest bardzo 
dobry (38,1%). Wykazano w tej kwestii zależności staty-
styczne pomiędzy rodzicami a nauczycielami (p < 0,01) 
oraz rodzicami i pielęgniarkami (p < 0,001). Jako bardzo 
dobry oceniło go 37,1% rodziców, 5% nauczycieli oraz 
38,1% pielęgniarek i były to różnice znamienne statystycz-
nie pomiędzy badanymi grupami (p < 0,001). 38% nauczy-
cieli i 20% pielęgniarek uważało, że stosunek rodzeństwa 
zdrowego do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 
zależy od zaistniałej sytuacji (p < 0,01). 10,5 rodziców 
i 17,8% pielęgniarek określiło go jako zadowalający. Jed-
noznacznej opinii w tej kwestii nie wyraziło 20% nauczy-
cieli i 10,6% pielęgniarek (p < 0,01).

Badani rodzice w zdecydowanej większości (63%) 
stawiali dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną 
realistyczne wymagania, dostosowane do ich możliwości. 

Przekonanych o tym było 96% nauczycieli i 91% pielę-
gniarek. Ograniczanie wymagań wobec dziecka do mini-
mum oraz nadopiekuńczość dotyczyło 25% rodziców, 9% 
pielęgniarek (p < 0,05) i 1% nauczycieli. 

Do obowiązków, które zajmują najwięcej czasu (powy-
żej 2 godz. dziennie) i sprawiają najwięcej kłopotów 
rodzice zaliczyli przede wszystkim gotowanie (37,5%), 
nauczyciele – opiekę nad pozostałymi dziećmi (58%), a 
pielęgniarki – znalezienie czasu na własny odpoczynek 
(56,6%). Szczegółowe dane i zależności statystyczne uka-
zano w tabeli IV.

W opinii badanych rodziców ich największe ograni-
czenia spowodowane niepełnosprawnością intelektualną 
dziecka związane były z trudnościami w udziale w impre-
zach okolicznościowych (53%) i w realizacji własnych 
zainteresowań (51%). Natomiast według nauczycieli 
(80%) i pielęgniarek (74,1%) dotyczyły one problemu 
w realizacji pracy zawodowej rodziców. Szczegółowe 
dane i zależności statystyczne przedstawiono w tabeli V.

Tab. IV. Obowiązki, które zajmują rodzicom najwięcej czasu (powyżej 2 godz. dziennie) i sprawiają najwięcej kłopotów Duties 
which parents take the most time (more than 2 hrs. per day) and make the most troubles

Obowiązki

rodzice
n=216

nauczyciele
n=163

pielęgniarki
n=166 p

a b c

opieka nad pozostałymi dziećmi 28,2% 58% 46,6% a vs b <0,05

rehabilitacja 25% 50% 24,5% a, c vs b <0,01

własny wypoczynek 35,2% 50% 56,6% NS

wizyty u lekarza 21,9% 43,1% <0,01

inne 2,3% 46,7% a vs b <0,001

odrabianie lekcji 20,4% 25% NS

wizyty u psychologa 13,8% 30% 20% a vs b <0,01

pranie 16,7% 7,1% <0,01

sprzątanie 15% 16,7% NS

zabawa z dzieckiem 12,6% 14,2% NS

odwożenie do placówek oświatowych 15% 27,8% <0,05

gotowanie 8,2% 16,3% <0,05

NS – brak istotności statystycznej.

Tab. V. Ograniczenia spowodowane niepełnosprawnością intelektualną dziecka Limitations caused by a child’s intellectual disability

Ograniczenia 
Limitations 

Rodzice
Parents
n = 216

Nauczyciele
Teachers
n = 163

Pielęgniarki
Nurses 
n = 166 p

a b c

Praca zawodowa 40% 80% 74,1% a vs. b < 0,01 
a vs. c < 0,05

Wyjście na koncert/do teatru 44% 69,3% 66,9% NS

Udział w imprezach okolicznościowych 53% 59,2% 59% NS
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Ograniczenia 
Limitations 

Rodzice
Parents
n = 216

Nauczyciele
Teachers
n = 163

Pielęgniarki
Nurses 
n = 166 p

a b c

Hobby 36% 55,2% 46,9% NS

Realizacja własnych zainteresowań 51% 48,8% NS

Obowiązki domowe 19% 56,8% 45,2% a vs. b, c < 0,01

Odwiedziny u znajomych 49% 44,6% 53,6% NS

Zapraszanie gości 28% 33,5% 27,1% NS

Wyjazdy na urlopy 42%
32,2% 36,1% NS

Wyjazdy poza miejsce zamieszkania 47% 30,8% 41,6% NS

Nic nie ogranicza 24% 54% 1,4% a vs. b < 0,01

NS – brak istotności statystycznej.

Głównym problemem powodującym powyższe ograni-
czenia był w opinii wszystkich grup badanych brak możli-
wości znalezienia zastępstwa w opiece nad dziećmi (59% 
rodziców, 80% nauczycieli, 60% pielęgniarek). Szczegó-
łowe dane i zależności statystyczne ukazano w tabeli VI.

Wszyscy badani byli zgodni w kwestii najczęstszego 
źródła wsparcia i na pierwszym miejscu wskazywali współ-
małżonka (83,5% rodziców, 86,2% nauczycieli, 66,9% 
pielęgniarek). Pozostałe wyniki zobrazowano w tabeli VII.

Tab. VI. Główne problemy powodujące ograniczenia funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną 
The main problems causing life-limiting conditions of the families functioning with a child with an intellectual disability

Główne problemy 
Main problems 

Rodzice
Parents n = 
216

Nauczyciele
Teachers
n = 163

Pielęgniarki
Nurses
n = 166 p

a b c

Brak możliwości znalezienia zastępstwa w opiece 
nad dziećmi 59% 80% 60% NS

Brak środków finansowych 40% 32% 23,5% a, b vs. c < 0,05

Przeciążenie obowiązkami domowymi 31% 46,2% b vs. c < 0,05

Brak czasu 38,1% 28,1% 24,3% a vs. c < 0,05

Niemożność pogodzenia się z chorobą dziecka 2,9% 15% 17,6% a vs. b, c < 0,05

Niechęć do spotkań z innymi ludźmi 8,6% 22% 20% a vs. b, c < 0,05

Trudno powiedzieć 5,1% 5% 4,3% NS

NS – brak istotności statystycznej.

Tab. VII. Źródła wsparcia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Sources of support for families with a child 
with an intellectual disability

Źródła wsparcia 
Sources of support 

Rodzice
Parents 
n = 216

Nauczyciele
Teachers 
n = 163

Pielęgniarki
Nurses 
n = 166 p

a b c

Współmałżonek 83,5% 86,2% 66,9% NS

Dziadkowie 27,6% 64,8% 57,5% a vs. b, c < 0,05

Pozostałe dzieci 36,9% 39,6% NS
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Źródła wsparcia 
Sources of support 

Rodzice
Parents 
n = 216

Nauczyciele
Teachers 
n = 163

Pielęgniarki
Nurses 
n = 166 p

a b c

Instytucje i stowarzyszenia 9,8% 42,8% 24,6% a vs. c < 0,01

Psycholodzy 15,4% 1,3% 14,2% a, c vs. b < 0,01

Pedagodzy 12,3% 30,6% 12,4% a, c vs. b < 0,01 

Inni rodzice 8,9% 29,8% 34%
a vs c <0,01

Pracownicy służby zdrowia 10% 11% 21,5% a vs. c < 0,01

Trudno powiedzieć 3,2% 9% 3,1% NS

NS – brak istotności statystycznej.

Ankietowani rodzice deklarowali, iż najczęstszą otrzy-
mywaną przez nich formą pomocy były pobyty dzieci 
w placówkach oświatowych (76,2%). Podobnie uważało 
79,7% nauczycieli i 35,5% pielęgniarek (p < 0,05). Tur-
nusy rehabilitacyjne wskazało 48,3% nauczycieli i 72% 
pielęgniarek oraz 12,4% rodziców. Na pomoc stowarzy-
szeń i fundacji mogło liczyć 30% nauczycieli i 12% pielę-
gniarek oraz 14,% rodziców (p < 0,01). 

Największy odsetek badanych stanowili rodzice prze-
konani, że ich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

powinny mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach 
dodatkowych (84%). Nikt z nauczycieli i pielęgniarek 
nie podzielał tej opinii. Z kolei największą grupę wśród 
nauczycieli (70%) i pielęgniarek (94,6%) stanowiły osoby 
przekonane, iż zarówno obowiązkowe, jak i dodatkowe 
zajęcia dla tych dzieci powinny odbywać się w tej samej 
placówce. Takiej opinii nie wyraził z kolei żaden rodzic. 
Szczegółowe dane i zależności statystyczne przedstawiono 
w tabeli VIII.

Tab. VIII. Opinie na temat edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Opinions on the education of children with 
intellectual disabilities

Opinie 
Opinions

Rodzice
Parents
n = 216

Nauczyciele
Teachers
n = 163

Pielęgniarki
Nurses 
n = 166 p

a b c

Powinny uczyć się w szkole innej, niż zdrowe dzieci 55% 36,9% 42,2% NS

Powinny uczyć się w tej samej szkole co zdrowe dzieci 25% 59% < 0,05

Nauka tylko na „pierwszą zmianę” 61% 49,5% 75,9% NS

Zarówno obowiązkowe, jak i dodatkowe zajęcia w tej 
samej placówce 70% 94,6% NS

Cały cykl kształcenia aż po zdobycie kwalifikacji zawodo-
wych w tej samej szkole 75% 45,4% 74,1% NS

Powinny mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach 
dodatkowych 84% –

Trudno powiedzieć 30,1% –

NS – brak istotności statystycznej.

Rodzice uczestniczący w badaniu deklarowali najczę-
ściej (57,3%), że ich dzieci biorą często udział w zajęciach 
poza domem, popierało to 16,7% nauczycieli (p < 0,01) 
i 22,3% pielęgniarek (p < 0,01). Nauczyciele (71,6%) 
i pielęgniarki (50%) były natomiast przekonane, iż dzieje 
się to rzadko, co potwierdziło 10,3% rodziców (p < 0,001). 

Swoją wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z niepeł-
nosprawnością intelektualną rodzice oceniali najczęściej 

jako dostateczną 47,6%, a nauczyciele 32,5% i pielę-
gniarki 35,5%, jako niedostateczną. 

Źródłem wiedzy na temat dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną najczęściej wskazywanym przez rodziców (71,4%) 
i pielęgniarki (51,5%) był lekarz a przez nauczycieli (72,5%) 
książki i artykuły o tematyce medycznej. Pielęgniarki także sto-
sunkowo często wskazywały psychologów (51,5%). Szczegó-
łowe dane i zależności statystyczne ukazano w tabeli IX.
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Tab. IX. Źródła wiedzy badanych na temat dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Parents’ sources of knowledge about 
children with intellectual disabilities 

Źródła wiedzy
Sources of knowledge 

Rodzice
Parents 
n = 216

Nauczyciele
Teachers 
n = 163

Pielęgniarki
Nurses 
n = 166 p

a b c

Książki i artykuły o tematyce medycznej 40% 72,8% 37,6% NS

Lekarze 71,4% 67,3% 51,5% NS

Psychologowie 69,1% 51,5% NS

Internet 45,7% 33,3% 58,3% NS

Pedagodzy 28,9% 47,5% 26,8% NS

Stowarzyszenia i fundacje 12,4% 45% 35,6% a vs. b, c < 0,01

Inni rodzice 34,8% 38% 49,8% NS

Rehabilitanci 29,2% 34,4% 43,2% NS

Telewizja 34,5% 7,4% 11,8% a vs. b, c < 0,001

Pielęgniarki 21% 3,1% 37,6% b vs. a, c < 0,01

Radio 10,5% 8,9% NS

NS – brak istotności statystycznej.

Najczęstszym preferowanym źródłem wiedzy na temat 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną był we wszyst-
kich grupach lekarz (80% rodzice, 87% nauczyciele, 
76,8% pielęgniarki). Pedagoga w tej roli widziało 52,4% 
rodziców, 62,9% nauczycieli i 56,2% pielęgniarek. Pielę-
gniarkę w tej roli doceniło 17% rodziców, 6% nauczycieli 
i 63,5% pielęgniarek (p < 0,01).

Badani rodzice (63%) preferowali rozmowy indywi-
dualne jako formę przekazywania wiedzy na temat dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną, podobnie uważało 
77,6% nauczycieli oraz 80% pielęgniarek. Warsztaty 
wskazało 52% rodziców, 80% nauczycieli i 81,2% pielę-
gniarek (p < 0,05). 

DySKuSjA
Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka, sta-
nowiąc system, w którym układy między poszczególnymi 
członkami rodziny mają wpływ na pozostałe osoby. Znacze-
nie rodziny wzrasta jeszcze bardziej, w sytuacji pojawienia 
się w niej choroby dziecka. Rodzice, po uzyskaniu informacji, 
że ich dziecko jest niepełnosprawne, przeżywają bardzo silne 
negatywne emocje: gniew, niepokój, przerażenie, poczucie 
winy, żal nad sobą, co w poważnym stopniu zakłóca relacje 
między poszczególnymi członkami rodziny [6,7]. Obuchow-
ska [6] wyróżnia kilka kryzysów, jakie mogą dotyczyć rodzin 
dzieci niepełnosprawnych: I – podczas którego następuje 
zmiana w myśleniu o sobie jako rodzicach, o własnej rodzi-
nie i przyszłości, II – to kryzys osobistych wartości, charakte-
ryzujący się ambiwalencją uczuciową, a któremu towarzyszy 
uczucie wstydu przed obcymi, doszukiwanie się winy w sobie 
samym i życie w ustawicznym, silnym stresie oraz III – kryzys 
rzeczywisty, związany z pojawiającymi się problemami 
w wychowaniu dziecka głębiej upośledzonego [6, 7].

 W obecnym badaniu uczucia negatywne związane 
z posiadanym dzieckiem niepełnosprawnym dominowały 
nad pozytywnymi, w tym 8% rodziców odczuwało z tego 
powodu wstyd. Stwierdzono, że 63% rodziców deklaro-
wało, iż stawia dziecku wymagania stosowne do jego moż-
liwości psychofizycznych, że stara się je uaktywnić i w 
miarę możliwości usamodzielniać tak, by przystosować 
je i przyzwyczaić do pokonywania trudności. Podobnie 
96% badanych nauczycieli było przekonanych, że rodzice 
stawiają dziecku niepełnosprawnemu wymagania dosto-
sowane do jego możliwości psychofizycznych. Badane 
pielęgniarki w dużym odsetku przypisywały rodzicom 
dzieci postawę opiekuńczą, mającą na celu wynagrodzenie 
dziecku niepełnosprawności (37,3%) oraz ochronienia go 
(34,5%). 

W badaniach Karwowskiej [8] wykazano, że global-
nie oceniany stosunek rodziców do ich dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną był prawidłowy w niewielkiej 
liczbie przypadków (12,7%), przy czym znacznie większy 
ich odsetek był w podgrupie matek niż w podgrupie ojców 
(6,9%). 57,7% matek i 13,8% ojców przejawiało nisko 
nasiloną niedbałość o dziecko i tendencję do odtrącania 
[8]. 42,2% badanych matek i 26,1% ojców miało wysoko 
nasilony stosunek nadopiekuńczości wobec dziecka. Rygo-
ryzm wobec dziecka rodzice przejawiali nasilony umiarko-
wanie (48,3%) bądź nisko (39%) [8].

W świetle współczesnych badań nad rodziną, za 
Pawlak [9,10], zauważa się coraz większą świadomo-
ści i odpowiedzialność rodziców za rozwój dzieci oraz 
dbałość o kształt ich przyszłości. Warto pamiętać, że 
zachwianie stanu emocjonalnego i psychicznego rodziców 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną związane 
jest nie tylko z momentem narodzenia się dziecka, ale też 
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z wszystkimi aspektami życia w przyszłości. Dodatkowo 
nasilenie powyższych problemów następuje w momencie 
rozpoczęcie uczęszczania do przedszkola, na początku 
nauki w szkole specjalnej, w okresie dorastania i braku 
perspektywy na podjęcie pracy zawodowej [9, 10].

W obecnym badaniu 57,3% rodziców stwierdziło, że 
ich dziecko uczestniczy w spotkaniach poza domem, a 
zaledwie 5,1% nigdy nie zabierało go ze sobą. Powyż-
sze odczucia dostrzegali także badani nauczyciele i pie-
lęgniarki, którzy w zdecydowanej większości sądzili, iż 
dziecko niepełnosprawne intelektualnie ogranicza możli-
wości pracy zawodowej rodziców, ich wyjścia do kina/na 
koncert/do teatru, udział w imprezach okolicznościowych, 
obowiązki domowe i hobby, a co zdaniem 80% nauczy-
cieli i 60% pielęgniarek związane jest z brakiem możliwo-
ści znalezienia zastępstwa w opiece nad dziećmi. Ponad 
połowa badanych rodziców stwierdziła, że posiadanie 
dziecka upośledzonego umysłowo nie wpłynęło na decyzję 
o posiadaniu innych dzieci. Odmiennie sądziło 81% bada-
nych nauczycieli i 60% pielęgniarek.

Wychowywanie chorego dziecka wpływa także na życie 
zawodowe rodziców. Przerwanie pracy przez matki spra-
wia, że z jednej strony tracą one nie tylko zarobki, ale rów-
nież możliwość realizacji planów i ambicji zawodowych, 
a z drugiej powodują pogorszenie się sytuacji finansowej 
rodziny, co z kolei zmusza męża do szukania dodatkowej 
pracy, często po godzinach lub w dni wolne, dystansując 
go tym samym od rodziny i jej codziennych problemów. 
DeMyer i Goldberg [cyt. za 12] wykazali, że wiele matek 
dzieci z autyzmem uważało za niemożliwą pracę na pełny 
etat. W wielu przypadkach wydawano znaczne sumy pie-
niędzy na leczenie oraz specjalne wymagania, związane 
z osobą z autyzmem [cyt. za 12]. Zrezygnować z pracy, aby 
przejąć całkowitą opiekę nad dzieckiem i obciążyć innych 
dodatkowymi obowiązkami zmuszona była połowa ogółu 
rodziców w badaniu Bodory [13]. W rodzinach z badania 
Karwowskiej [8] sytuacja finansowa była określana, jako 
bardzo dobra przez 2,8% badanych, jako zadowalająca 
przez 22,7%, jako dostateczna przez 51,1% rodzin, jako 
niezadowalająca przez 18,2% badanych i jako zła przez 
5,2% z nich. W literaturze przedmiotu [11-20], podkreśla 
się, iż rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych jest obcią-
żone dodatkowymi zajęciami wynikającymi z potrzeby 
zapewnienia opieki choremu bratu lub chorej siostrze. Pod 
tym względem większe wymagania stawiane są starszym 
siostrom i młodszemu rodzeństwu [11-20]. W badaniach 
Stommy i wsp. [cyt. za 15], aż 63% dzieci czuło się zbyt 
obciążonych obowiązkami względem niepełnosprawnego 
rodzeństwa, twierdząc, iż zakres ich obowiązków i prac 
domowych był znacznie szerszy niż w przypadku ich 
rówieśników. Na fakt ten zwrócił również uwagę Gałkow-
ski [16], odnosząc się do sytuacji zdrowego rodzeństwa 
dzieci z poważnym upośledzeniem umysłowym i stwier-
dził, że starsze rodzeństwo było zwykle nadmiernie obcią-
żane dodatkowymi obowiązkami, np. nierzadko starsza 
siostra pełniła rolę wyręczającej matkę piastunki i wycho-
wawczyni. Według autora [16] taka sytuacja nie zawsze 
sprzyja wyrabianiu u zdrowych dzieci pozytywnych pod 
względem społecznym postaw, często niekorzystnie odbi-

jając się również na ich nauce i kontaktach z rówieśni-
kami. Spock i Lerrig [cyt. za 15] są przekonani, że pomoc 
i obowiązki wobec niepełnosprawnego rodzeństwa mogą 
zmniejszyć u dzieci poczucie winy związane z faktem, 
że są zdrowe. W opinii Fromberga [cyt. za 17] istotny 
jest także fakt, że nikt nie uczy zdrowego rodzeństwa jak 
reagować na swojego niepełnosprawnego brata lub sio-
strę. O’Moore, za Matthews [12] wykazał, że jedynie 15% 
rodzeństwa dzieci z autyzmem brało udział w spotkaniach 
grupy wsparcia. Starsze rodzeństwo niepokoiło się tym, że 
może to być choroba genetyczna i w związku z tym może 
zaistnieć potrzeba przeprowadzenia u nich badań gene-
tycznych [cyt. za 12]. Mieszkanie pod jednym dachem 
z dzieckiem o zaburzonym rozwoju nie musi, zadaniem 
Randalla i Parkera [11], koniecznie wywierać tylko nega-
tywnego wpływu na zdrowe rodzeństwo. Badania autorów 
[11] dowodzą, że bracia i siostry dzieci niepełnospraw-
nych nie mają większych problemów psychologicznych 
lub wychowawczych w porównaniu z dziećmi posiadają-
cymi pełnosprawne rodzeństwo, a wręcz odwrotnie, nie-
które dzieci czerpią satysfakcję z tego, że uczą się żyć 
i radzić sobie z niepełnosprawnym rodzeństwem. Mają 
także większy poziom tolerancji i empatii w stosunku do 
innych niepełnosprawnych, wykazują też więcej altruizmu 
i idealizmu oraz charakteryzują się większą dojrzałością 
i odpowiedzialnością [11].

W obecnych badaniach największa liczba (49,5%) 
badanych rodziców stosunek rodzeństwa zdrowego do 
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie określiła jako 
dobry, nauczycieli, jako zależny od sytuacji (38%) a pielę-
gniarek, jest bardzo dobry (38,1%).

W obecnym badaniu do obowiązków, które zajmują 
rodzicom najwięcej czasu (powyżej 2 godz. dziennie) 
i sprawiają najwięcej kłopotów rodzice zaliczyli przede 
wszystkim gotowanie (37,5%), nauczyciele – opiekę nad 
pozostałymi dziećmi (58%), a pielęgniarki – znalezienie 
czasu na własny odpoczynek (56,6%). 

 Część problemów, z którymi borykają się rodziny 
dzieci niepełnosprawnych jest wspólna, a część swoista, 
wynikająca z typu uszkodzenia i jego zakresu. Karwow-
ska [8] wykazała, iż badani przez nią rodzice odczuwali: 
poczucie winy (81,5%), rozdrażnienie, napięcie (79,8%), 
poczucie nieskuteczności (72,3%), zmęczenie (67,6%), 
bezradność i apatię (61,3%), osamotnienie i niezrozumie-
nie (47,7%), brak poczucia sensu (43,9%) oraz poczucie 
braku kompetencji (29,3%).

W obecnym badaniu rodzice deklarowali walkę o lepszą 
przyszłość dziecka (46,7%) i przyzwyczajenie do zaistnia-
łej sytuacji (38,1%). Zaledwie od 2% do 5% nauczycieli 
przypisywało rodzicom poczucie spełnienia celów, radość 
i spokój wewnętrzny. W opinii 25% pielęgniarek rodzice 
odczuwają poczucie krzywdy i według 9% z nich prezen-
tują postawę „minimum wymagań wobec dziecka”. 

W opinii Maciarz [21] każdy z członków rodziny ina-
czej reaguje na wiadomość o chorobie dziecka, co uzależ-
nione jest zarówno od właściwości psychicznych danej 
osoby, jak i od więzi emocjonalnych w jakich pozostaje 
ona z dzieckiem. Według Argyle [22] kobiety, w porów-
naniu z mężczyznami, mają większe potrzeby afiliacyjne, 
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spędzają więcej czasu w towarzystwie innych, chętniej 
nawiązują przyjaźnie o bardziej intymnym charakterze, 
bardziej dbają o więzi społeczne i dobre stosunki z innymi, 
preferują życzliwą atmosferę w relacjach interpersonal-
nych. Są także bardziej wspierające, częściej udzielają 
pozytywnych wzmocnień, częściej uśmiechają się, czy 
też częściej skracają dystans, np. przez kontakt dotykowy. 
Mężczyźni wydają się bardziej niezależni niż kobiety, ich 
przyjaźnie opierają się na współzawodnictwie i dominacji, 
rywalizują ze sobą, aby znaleźć się wyżej w hierarchii grupy, 
a pozycje przywódcy zdobywają często dzięki sprawności 
fizycznej i kompetencjom [22]. Deaux [23] zauważa, że 
w relacjach społecznych mężczyźni przejawiają więcej 
pewności siebie a nawet agresji. Kobiety częściej ze sobą 
rozmawiają, a mężczyźni spędzają więcej czasu na wspól-
nym wykonywaniu różnych czynności (uprawianiu sportu, 
oglądaniu meczów itp.). Rodzina z dzieckiem niepełno-
sprawnym intelektualnie nie potrafi z reguły samodzielnie 
rozwiązać trapiących ją problemów i potrzebuje pomocy 
z zewnątrz, stąd konieczna jest pomoc udzielana przez 
różne instytucje, organizacje, stowarzyszenia. 

Współcześnie [cyt. za 20] coraz częściej sygnalizuje 
się wpływ ojców na decyzje dotyczące terapii dziecka 
oraz ich zaangażowanie w jej przebieg, co często jest dla 
nich źródłem zadowolenia i dużej satysfakcji. Ich aktyw-
ność dotyczy zabawy, pielęgnacji, dyscyplinowania oraz 
wpływania na jakość usług oferowanych dziecku, często, 
podobnie jak u matek, kosztem innych aktywności, np. 
spotkań towarzyskich. Przez to pozostają sami ze swoimi 
przeżyciami i trudnościami, ponieważ unikają obarczania 
nimi partnerek [cyt. za 20].

Zdecydowana większość obecnie badanych rodziców, 
bo aż 76,2%, deklarowała korzystanie z pobytów w pla-
cówkach szkolnych, a 49,5% z turnusów rehabilitacyj-
nych. Niestety, blisko 4% rodziców nie korzystało z żadnej 
formy wsparcia, a 40% zaledwie z jednej z takich opcji. 
W opinii badanych nauczycieli formą, z jakiej najczęściej 
korzystali rodzice, były pobyty ich dzieci w placówkach 
oświatowych (79,7%), a pielęgniarki najczęściej (72%) 
wskazywały turnusy rehabilitacyjne.

 Wyniki badań Osborne i Reeda [24] pokazują, iż 
zapotrzebowanie rodziców w zakresie wsparcia zmie-
nia się w zależności od wieku ich dziecka. Podkreśla się, 
że wsparcie społeczne pomaga w redukowaniu poziomu 
stresu w rodzinie, a niektórzy badacze, jak np. Pierce, Sara-
son, za Pisula [25], określają pojęcie wsparcia jako termin 
„parasol”, obejmujący wiele aspektów tego zjawiska.

Badani obecnie rodzice największe wsparcie otrzymy-
wali od bliskiej rodziny, w tym 83,5% ze strony współ-
małżonka, 36,9% ze strony pozostałych dzieci, a 27,6% 
ze strony dziadków. W opinii badanych nauczycieli i pie-
lęgniarek najistotniejszymi źródłami wsparcia dla rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie powinna być 
rodzina: współmałżonek (86,2% nauczyciele, 2/3 pielę-
gniarek) i dziadkowie (64,8% nauczycieli i 57,5% pielę-
gniarek). 

Analiza literatury [26,27] pozwala na stwierdzenie, że 
wsparcie społeczne może oddziaływać na funkcjonowa-
nie rodziny w dwojaki sposób: jako jeden ze sposobów 

radzenia sobie lub jako bufor w przebiegu procesu, a jego 
rozmiar i siła satysfakcji są uzależnione od sieci wsparcia, 
rodzaju satysfakcji, a także od rodzaju niepełnosprawno-
ści dziecka, ale pamiętać należy, iż sieć społeczna rodzin 
z dziećmi z zaburzeniami rozwoju jest zdecydowanie 
mniejsza niż rodzin wychowujących dzieci zdrowe [26, 
27]. Rodzice dzieci najmłodszych (3–6 lat) oraz najstar-
szych (15–18), w badaniu Tehee i wsp. [27], relacjonowali 
otrzymanie znacząco mniejszej liczby informacji i edu-
kacji niż rodzice dzieci w wieku 11–14 lat, co zdaniem 
badaczy wskazuje okresy, w których rodzice mogą potrze-
bować nasilonego wsparcia oraz edukacji. Wydaje się, iż 
informowanie i edukacja rodziców może być czynnikiem 
łagodzącym skutki tychże czynników stresogennych zwią-
zanych z wychowaniem dziecka. Lin i wsp.[28] zwrócili 
uwagę na mechanizmy radzenia pojawiające się zaraz po 
diagnozie dziecka, a w oczekiwaniu na darmową opiekę 
dzienną. Wyodrębnili dziewięć głównych mechanizmów 
radzenia sobie, które podzielili na 3 podstawowe katego-
rie: przystosowanie poprzez zmianę w sobie (w swoim 
życiu), rozwój pomocy dla dzieci z autyzmem i poszuki-
wanie wsparcia. Zdaniem Roush [29] rodzice chcą pomóc 
dziecku i w miarę dostępu do informacji korzystają z owej 
pomocy.

W obecnym badaniu blisko połowa rodziców oceniała 
swoją wiedzę na temat niepełnosprawności intelektual-
nej dziecka jako dostateczną i aż 22,9% z nich wskazało 
na problem niedostatecznej informacji. Badani obecnie 
nauczyciele i pielęgniarki w zdecydowanie krytyczny 
sposób ocenili swoją wiedzę na temat niepełnosprawności 
intelektualnej dziecka, ponieważ aż blisko 1/3 nauczycieli 
i 35,5% pielęgniarek określiło ją jako niedostateczną. 

 Wydaje się, że rodziny dzieci dotkniętych niedoro-
zwojem intelektualnym po otrzymaniu profesjonalnego 
wsparcia informacyjnego od pielęgniarek czy nauczycieli 
mogą zrozumieć naturę niepełnosprawności ich dziecka 
oraz sprostać jej wyzwaniom i nauczyć się dobrze funk-
cjonować. Cunnigham [30], określając perspektywę relacji 
rodzic-profesjonalista, wyróżnił kilka modeli współpracy, 
której celem jest pomoc i wspieranie rodziców w procesie 
wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, 
w tym: model eksperta (specjalista bazując na informacjach 
uzyskanych od rodziców dokonuje ekspertyzy, następnie 
podejmuje decyzje o formie oraz zakresie usprawniania 
dziecka i przejmuje pełną kontrolę nad przebiegiem tego 
procesu), model transplantacyjny (specjalista uznaje kom-
petencje i doświadczenia rodziców, dokonuje ekspertyzy 
i podejmuje decyzje, które konsultuje z rodzicami, rów-
nocześnie udzielając im porad i dzieląc się wiedzą oraz 
umiejętnościami) oraz model konsumencki/ partnerski (w 
którym rodzice przejmują część kontroli i odpowiedzial-
ności za terapię swojego dziecka, specjalista dokonuje eks-
pertyzy, konsultuje, instruuje i wspiera rodziców).

W obecnym badaniu 55% rodziców twierdziło, że 
ich niepełnosprawne dzieci powinny chodzić do szkoły 
innej niż zdrowe, a 84% z nich, że w tej samej placówce 
dzieci powinny mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach. 
Także w opinii blisko połowy ankietowanych nauczycieli 
dzieci niepełnosprawne intelektualnie powinny uczyć się 
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w szkole innej niż zdrowe dzieci. Przeciwną opinię wyra-
ziły pielęgniarki, twierdząc, że dzieci niepełnosprawne 
intelektualnie powinny uczyć się w takiej samej szkole, jak 
dzieci zdrowe. Zdecydowana większość nauczycieli (70%) 
i pielęgniarek (94,6%), opowiadała się także za umiejsco-
wieniem w jednej placówce zarówno zajęć obowiązko-
wych, jak i dodatkowych.

Roush [29] uważa, że profesjonaliści, w takim samym 
stopniu jak inni ludzie, czują się zagubieni, gdy muszą 
pracować z osobą niepełnosprawną, chociaż teoretycznie 
powinni być bardziej wrażliwi na potrzeby niepełnospraw-
nych.

 Tolor i Geller [31] przeprowadzili badania w grupie 
psychologów i wykazali, że ta grupa zawodowa przeja-
wiała relatywnie pozytywne postawy wobec dzieci nie-
pełnosprawnych, chociaż różniące się w zależności od 
stopnia niepełnosprawności dziecka i rodzaju trudności 
związanych z ową niepełnosprawnością. Psychologowie 
okazywali większą akceptację dzieciom z zaburzeniami 
o charakterze psychoedukacyjnym i funkcjonalnym niż 
dzieciom z zaburzeniami organicznymi i sensomotorycz-
nymi, być może ze względu na możliwości i efekty pracy 
korekcyjnej[31] [32 ]. Przejawiali także bardziej pozy-
tywne postawy wobec dzieci chorych na AIDS, choroby 
przewlekłe, dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i trud-
nościami w uczeniu się niż wobec dzieci zaniedbanych, 
uzależnionych od środków odurzających, alkoholu, prze-
jawiających zaburzenia łaknienia (anoreksja/bulimia), 
psychotycznych, autystycznych i z nadpobudliwością psy-
choruchową. Ten sam profil postaw utrzymywał się wśród 
badanych psychologów niezależnie od zakresu osobistego 
kontaktu z dzieckiem niepełnosprawnym (w społeczności 
lokalnej, szkole, grupie społecznej czy domu rodzinnym) 
[31].

W przypadku obecnie badanych rodziców bezsprzecz-
nie podstawowym (71,4% rodziców) i preferowanym 
(80% wskazań) źródłem wiedzy na temat niepełnospraw-
ności intelektualnej dziecka był lekarz, a formą przeka-
zywania im wiedzy – rozmowy indywidualne (63%). 
Nauczyciele wśród najpopularniejszych źródeł wiedzy 
dla rodziców o niepełnosprawności wskazywali książki 
i artykuły o tematyce medycznej (72,8%), lekarzy (67,3%) 
i psychologów (69,1%), a zdecydowanie nisko oceniali 
istotność w tej kwestii pielęgniarki (6%). W obu powyż-
szych grupach zaskakuje niewielka rola pielęgniarek jako 
źródeł wiedzy i niewielkie oczekiwania badanych wobec 
nich. 

 Warto w tym miejscu podkreślić, iż edukacja zdro-
wotna w sferze ochrony zdro wia należy do działań obliga-
toryjnych, zarówno w odnie sieniu do zadań zawodowych 
lekarza, pielęgniarki, rehabi litanta, dietetyka, psychologa 
oraz każdego innego członka zespołu terapeutycznego 
zajmującego się pacjentem lub jego rodziną [32]. Jest 
ona elementem postępowania te rapeutycznego i powinna 
towarzyszyć wszystkim etapom diagnozowania, leczenia 
i pielęgnowania, dzięki czemu ułatwia pacjentom podej-
mowanie świadomych decyzji dotyczących procesu opie-
kuńczo-terapeutycznego [32]. 

WNIOSKI
Rodzicom w związku z posiadanym dzieckiem niepełno-
sprawnym, towarzyszyły przede wszystkim uczucia nega-
tywne. 

Grupy rodziców i nauczycieli postrzegały zaskakująco 
niewielką rolę pielęgniarek jako źródeł wiedzy i stawiały 
im niewielkie oczekiwania w tym zakresie. 

Wszystkie grupy dostrzegały ogrom obowiązków 
związanych z wychowywaniem dziecka niepełnospraw-
nego intelektualnie, uważając, że obciążają one rodziców, 
ograniczają ich karierę zawodową i inne aktywności. 
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