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Czynniki wp³ywaj¹ce na zjawisko odrzucenia
dziecka niepe³nosprawnego
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Wiadomo�æ o niepe³nosprawno�ci narodzonego
dziecka wywo³uje u rodziców uczucia tak radykalne, ¿e
mo¿emy mówiæ o kryzysie psychicznym � indywidual-
nym, niepowtarzalnym okresie prze¿ywania i szukania
sposobu radzenia sobie z �katastrof¹�, któr¹ jest uro-
dzenie siê dziecka niepe³nosprawnego. W ka¿dej rodzi-
nie mog¹ pojawiaæ siê sytuacje stresuj¹ce, wynikaj¹ce
z braku zgodno�ci i harmonii we wspó³¿yciu ma³¿on-
ków, czy te¿ wi¹¿¹ce siê z faktem urodzenia chorego
dziecka, a potem z ca³ym procesem jego rozwoju i wy-
chowania.

Wychowanie dziecka z powa¿n¹ dysfunkcj¹ roz-
wojow¹ niesie wiele specyficznych i trudnych do prze-
widzenia sytuacji. To powoduje, ¿e w przypadku rodzi-
ców dziecka niepe³nosprawnego mo¿emy mówiæ o innym
rodzicielstwie, w którym zale¿no�æ dziecka od osób do-
ros³ych jest znacznie wiêksza. Rodzicielstwu temu to-
warzyszy niepokój zwi¹zany z przysz³o�ci dziecka i strach
przed odrzuceniem go przez spo³eczeñstwo.

Dla rodziców czas po narodzinach niepe³nospraw-
nego dziecka jest okresem do�wiadczania wielu silnych
emocji. Depresja, przygnêbienie, poczucie winy, osamot-
nienia, pokrzywdzenia, z³o�æ utrudniaj¹ racjonalne my-
�lenie i konstruktywne dzia³anie. Trwa to tak d³ugo, a¿
rodzice uporaj¹ siê ze swoimi uczuciami. Zdarzaj¹ siê
przypadki, ¿e rodzice nie potrafi¹ poradziæ sobie z tak
bolesnym do�wiadczeniem. Rodzice, a zw³aszcza mat-
ki, prze¿ywaj¹ szok, staj¹ siê dla swojego maleñstwa
�psychicznie niedostêpne�, nie potrafi¹ poradziæ sobie
emocjonalnie z zaistnia³¹ sytuacj¹ i zdarza siê, ¿e podej-
muj¹ decyzjê porzucenia dziecka tu¿ po narodzinach.
Istnieje równie¿ grupa rodziców, która podejmuje wy-
zwanie wychowania dziecka niepe³nosprawnego, lecz
w pó�niejszym czasie ludzie ci decyduj¹ siê na oddanie
go do instytucji, placówki dla osób niepe³nosprawnych.
Przyczyn podjêcia tak dramatycznej decyzji mo¿e byæ
wiele. Czynniki, które mog¹ na to wp³ywaæ podzieli³am
w nastêpuj¹ce grupy.

Czynniki osobiste
Æ Nieprawid³owe przekazanie informacji o naro-
dzinach niepe³nosprawnego dziecka

Najczê�ciej prze¿ycia rodziców dotycz¹ce sposo-
bu przekazania im informacji o wrodzonych problemach
zdrowotnych, o zespole genetycznym ich dziecka s¹
bardzo bolesne. W tych przypadkach nieprawid³owe in-
formowanie mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na odbiór takiej

sytuacji. Lekarze, informuj¹c rodziców o chorobie dziec-
ka w sposób niew³a�ciwy, wywo³uj¹ w nich ogromny
lêk: przed przysz³o�ci¹, przed nieznanym, przed cierpie-
niem ich maleñstwa. Ten lêk potêgowany jest brakiem
wiedzy o wadach, przebiegu choroby,  trudno�ciach w roz-
woju , a tak¿e niepewno�ci¹, co dla ich rodziny  oznaczaæ
bêdzie wychowywanie dziecka niepe³nosprawnego.

Æ Brak wiedzy na temat niepe³nosprawno�ci
Rodzice dziecka niepe³nosprawnego, po otrzyma-

niu informacji o stanie  jego zdrowia, w wiêkszo�ci przy-
padków nie posiadaj¹ wiedzy dotycz¹cej opieki nad
dzieckiem z dysfunkcjami rozwojowymi. Zdarza siê, ¿e
nie mieli nigdy kontaktu z tak¹ osob¹, a  to powoduje
w nich panikê, zniechêcenie oraz negatywne emocje.

Æ Nagromadzenie negatywnych emocji
Reakcje rodziców na wiadomo�æ o upo�ledzonym

dziecku s¹ ró¿ne. Wszystkim jednak bez wyj¹tku trudno
pogodziæ siê z tym, ¿e maj¹ niepe³nosprawne dziecko.
�wiadomo�æ tego � niezale¿nie od rodzaju i stopnia
sprawno�ci � przygnêbia wiêkszo�æ rodziców (je�li nie
wszystkich) oraz wywo³uje wiele negatywnych emocji:
lêk, strach, bezsilno�æ, zw¹tpienie, z³o�æ, przygnêbienie,
strach, gniew. Rodzice czuj¹ siê bezradni.

Æ Nadmierne obci¹¿enie nerwowe i fizyczne
D³ugofalowy wysi³ek oraz narastaj¹ce napiêcie psy-

chiczne, zwi¹zane z opiek¹ nad dzieckiem niepe³nospraw-
nym, bardzo czêsto powoduj¹ tzw. �zespó³ wypalania
siê si³� psychicznych i fizycznych. Zwi¹zany jest on
z prze¿yciami zniechêcania, zmêczenia, brakiem wiary
we w³asne si³y, frustracj¹, izolacj¹, bezradno�ci¹. Taki
stan mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych schorzeñ soma-
tycznych (chorób uk³adu kr¹¿enia, chorób krêgos³upa).

Æ Brak integracji rodziny
Wiêkszo�æ obowi¹zków zwi¹zanych z pielêgnowa-

niem, opiek¹ i wychowaniem dziecka niepe³nosprawne-
go, spada na matkê, która najczê�ciej rezygnuje z pracy
zawodowej. Zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy ojciec nie po-
maga matce i nie wspó³pracuje z ni¹ w procesie wycho-
wywania dziecka. Równie¿ pozostali cz³onkowie rodzi-
ny nie zawsze anga¿uj¹ sie w opiekê nad dzieckiem
niepe³nosprawnym.

Æ Ograniczone mo¿liwo�ci rodziny
Pojawienie siê dziecka niepe³nosprawnego wpro-

wadza zmiany w dotychczasowym stylu ¿yciu ca³ej ro-
dziny. Rodzice bardzo czêsto musz¹ wyrzec siê planów,
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zainteresowañ, kariery zawodowej. Maj¹ ma³o czasu dla
siebie i pozosta³ych cz³onków rodziny, poniewa¿ ci¹gle
s¹ zaabsorbowani opiek¹ nad osob¹ niepe³nosprawn¹.

Æ Problemy finansowe
Ograniczone zostaje te¿ ¿ycie zawodowe rodziców.

Matka najczê�ciej przerywa pracê, przynajmniej do cza-
su, kiedy dziecko pójdzie do przedszkola lub szko³y. Ob-
ni¿a  to materialny status rodziny. W takiej sytuacji nie-
którzy mê¿owie szukaj¹ dodatkowych �róde³ dochodu.
Wi¹¿e siê to ze zwiêkszonymi wydatkami na niepe³no-
sprawne dziecko: kosztowne leki, specjalistyczny sprzêt,
rehabilitacja.

Æ Staro�æ rodziców
Dla wiêkszo�ci rodzin wychowuj¹cych dziecko nie-

pe³nosprawne okres staro�ci oraz nieuniknionej �mierci
jest ogromnym problemem. Rodzice zastanawiaj¹ siê,
co stanie siê z ich dzieckiem po ich �mierci, kto bêdzie
siê nim opiekowa³? Decyduj¹ siê na kolejne dzieci, któ-
re w przysz³o�ci mia³by siê zajmowaæ ich niepe³nospraw-
nym potomkiem lub zorganizuj¹ mu opiekê w specjali-
stycznych instytucjach.

Czynniki spo³eczne

Æ Negatywne postawy otoczenia wobec dziecka
Postawy spo³eczeñstwa wobec osób niepe³no-

sprawnych zale¿¹ po czê�ci od stopnia znajomo�ci ich
problemów ¿yciowych, co wynika z kontaktów osobi-
stych z takimi osobami. W innym przypadku postawy
wobec niepe³nosprawnych opieraj¹ siê g³ównie na obie-
gowych przekonaniach i stereotypach, a nie na do�wiad-
czeniach i wiedzy. Dzisiaj du¿a grupa ludzi w zetkniêciu
z osobami niepe³nosprawnymi odczuwa i okazuje za¿e-
nowanie, lito�æ, lêk, wstrêt, itp.; nie wie jak siê zacho-
waæ, bardzo czêsto wy�miewa takie osoby.

Æ Brak wsparcia spo³ecznego
Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie sprawia, ¿e

niektórzy cz³onkowie rodziny odwracaj¹ siê. Dotyczy to
równie¿ najbli¿szych przyjació³. Rodzice zostaj¹ z tym
problemem osamotnieni, nie maj¹ pomocy od najbli¿-
szych. Dotyczy to tak¿e ró¿norodnych instytucji, które
bardzo czêsto odmawiaj¹ pomocy rodzicom w sprawach
zwi¹zanych z funkcjonowaniem ich dziecka.

Æ Brak dostatecznego wsparcia ze strony pañ-
stwa

Polityka pañstwa wychodzi naprzeciw potrzebom
niepe³nosprawnych oraz rodzin, w których wychowuje
siê dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi. Przepisy praw-
ne gwarantuj¹ pomoc finansow¹ w utrzymaniu i lecze-
niu oraz miejsca, w których niepe³nosprawne dziecko

mo¿e siê uczyæ, dorastaæ w�ród rówie�ników, podda-
waæ siê terapii, która wspomaga jego rozwój. Najczê-
�ciej jednak prawo nie wychodzi poza sztywne paragra-
fy. Sytuacja rodzin wychowuj¹cych niepe³nosprawne
dzieci jest bardzo trudna. Wydatki na specjalistyczne,
drogie lekarstwa, rehabilitacjê, sprzêt poch³aniaj¹ wiêk-
szo�æ bud¿etu rodziców.  Najczê�ciej jeden  z opieku-
nów musi zrezygnowaæ z pracy zarobkowej, by zaj¹æ
siê dzieckiem, potrzebuj¹cym nieustannej uwagi i opieki
� zarówno w æwiczeniach, jak i zabawie. Pañstwo pro-
ponuje �wiadczenie pielêgnacyjne oraz zasi³ek pielêgna-
cyjny, który jest bardzo niski i  nie wystarcza na zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb osoby niepe³nosprawnej.

Æ Brak wsparcia w³adz lokalnych
Na terenie gmin specjalistycznych o�rodków ofe-

ruj¹cych pomoc (np. rehabilitacjê, terapiê) jest bardzo
ma³o, a czasem w ogóle ich nie ma. Du¿ym problemem
s¹ te¿ szko³y czy klasy integracyjne, do których dziecko
trzeba dowoziæ do wiêkszego miasta, bardzo czêsto od-
dalonego o kilkana�cie lub kilkadziesi¹t kilometrów od
miejsca zamieszkania. W³adze gmin nie maj¹ pieniêdzy
na dowozy dzieci niepe³nosprawnych, dlatego zw³asz-
cza osoby z ma³ych wiosek, oddawane s¹ na sta³e do
specjalistycznych o�rodków.

Æ Normalno�æ
Postrzeganie dzieci niepe³nosprawnych jest na

pierwszy rzut oka wzorowe: widzimy cierpienie dziecka
i rodzica, oferujemy pomoc. Gdy jednak zaistnieje po-
trzeba bezpo�redniego zaanga¿owania siê w akcje na
rzecz dzieci niepe³nosprawnych lub zwyczajny, osobisty
kontakt z nimi, parali¿uje nas bezradno�æ i emocjonalny
dyskomfort. Nie wiedz¹c, jak siê zachowaæ, co powie-
dzieæ, co mo¿na zrobiæ, a czego nie wypada, oddzielamy
chore dziecko od grupy zdrowych rówie�ników. Wyklu-
czenie doskwiera najbardziej tym, którzy s¹ �wiadomi
jego skutków � rodzicom dziecka niepe³nosprawnego.
To oni walcz¹ o to, aby ich pociecha by³a traktowana,
jak ka¿dy inny cz³owiek i nie by³a izolowana w spo³ecz-
no�ci.

Æ Patologia w rodzinie
Nieprawid³owe wywi¹zywanie siê z obowi¹zków

rodziców wobec dzieci upo�ledzonych umys³owo mo¿e
przybieraæ ró¿norodne formy nadu¿yæ, zachowañ pato-
logicznych (np. maltretowanie). Patologiczne zachowa-
nia rodziców: alkoholizm, rozwi¹z³o�æ, kradzie¿e, rozbo-
je � prowadz¹ do tego, ¿e pozbawia siê ich w³adzy
rodzicielskiej, a dzieci umieszcza w placówkach opie-
kuñczo-wychowawczych lub domach pomocy spo³ecz-
nej. Dzieci czêsto tr¹c¹ ca³kowity kontakt z rodzin¹, która
nie interesuje siê ich losem.
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Czynniki zwi¹zane
z funkcjonowaniem dziecka

Æ Stopieñ niepe³nosprawno�ci
Du¿ym obci¹¿eniem dla rodziców s¹ dzieci z g³ê-

bokim upo�ledzeniem umys³owym. Zwi¹zane jest to z ko-
nieczno�ci¹ udzielania im pomocy w zakresie codzien-
nych czynno�ci samoobs³ugowych, a tak¿e korzystania
ze specjalnego wyposa¿enia, przyjmowania leków oraz
braku mo¿liwo�ci samodzielnego wychodzenia z domu.
Zagro¿enia, jakie wi¹¿¹ siê z postaci¹ niepe³nospraw-
no�ci dziecka posiadaj¹cego zachowania agresywne oraz
autoagresywne, sprawiaj¹, ¿e takie dzieci s¹ oddawane
przez rodziców do placówek opiekuñczo-wychowawczych.

Æ Spo³eczne napiêtnowanie
Postrzeganie przez rodziców zachowañ dziecka nie-

pe³nosprawnego, jako odbiegaj¹cych od oczekiwañ spo-
³ecznych, powoduje nadwra¿liwo�æ na opinie ludzi.

Æ Problemy wychowawcze
Dzieci niepe³nosprawne wymagaj¹ bezustannej

opieki. Czêsto ze wzglêdu na swoje dysfunkcje wyka-
zuj¹ siln¹ agresjê i autoagresjê. Poprzez swoje zacho-
wania staj¹ siê zagro¿eniem dla siebie oraz osób prze-
bywaj¹cych w ich otoczeniu. Powtarzaj¹ce siê i nasi-
laj¹ce zachowania agresywne, wp³ywaj¹ negatywnie na
psychiczne funkcjonowanie rodziców, którzy wobec ta-
kich sytuacji staj¹ siê bezsilni.

Istotnym czynnikiem w podjêciu przez rodziców
decyzji o oddaniu dziecka niepe³nosprawnego pod opie-
kê instytucji jest lêk, który mo¿e przyjmowaæ nastêpuj¹-
ce postacie:

1. Lêk przed odrzuceniem spo³ecznym � rodzi-
ce obawiaj¹ siê utraty przyjació³ i znajomych, wyobra-
¿aj¹ sobie, ¿e ludzie nie bêd¹ chcieli odwiedzaæ domu, w
którym jest dziecko niepe³nosprawne.

2. Lêk przed zaprzepaszczeniem szansy udzie-
lenia dziecku jak najlepszej pomocy. Rodzice podej-
muj¹ starania o poprawê stanu zdrowia dziecka. Obja-
wia siê to tzw. �gonitw¹ terapeutyczn¹�. Pocz¹tkowo
d¹¿¹ do zaprzeczenia diagnozie, pó�niej szukaj¹ skutecz-
nego leku lub terapii przynosz¹cej szybki i widoczny efekt.
Aktywno�æ rodziców, wyra¿aj¹ca siê w poszukiwaniach
kolejnych �dobrych specjalistów�, czêsto s³u¿y po pro-
stu redukcji w³asnego lêku i napiêcia. Badania wyka-
zuj¹, ¿e wolni od tego rodzaju stresu s¹ rodzice, którzy
natrafili na specjalistê, który da³ im poczucie bezpieczeñ-
stwa, b¹d� ci, którzy uwierzyli w swoje kompetencje
wychowawcze.

3. Lêk przed nowymi sytuacjami ¿yciowymi
ujawniaj¹ zw³aszcza rodzice postrzegaj¹cy swoje dziec-
ko jako bezradne. Obawiaj¹ siê oni, ¿e konfrontacja dzie-

cka z nowymi wymaganiami ujawni brak jego kompe-
tencji, a dla rodziców bêdzie kolejnym, widocznym i bo-
lesnym znakiem jego niepe³nosprawno�ci. W prze³omo-
wych momentach ¿ycia dziecka (pój�cie do przedszkola,
szko³y, do Komunii �wiêtej) ujawnia siê te¿ czêsto ukry-
wane, b¹d� nieu�wiadomione, niepogodzenie siê z cho-
rob¹ dziecka. Rodzice staraj¹ siê wówczas �poprawiæ�
je tak, aby nie odró¿nia³o siê od otoczenia, w które ma
wej�æ. Stawiaj¹ mu liczne wymagania, nie zawsze od-
powiadaj¹ce aktualnym mo¿liwo�ciom dziecka, wyra-
¿aj¹ dezaprobatê dla jego niezadawalaj¹cych osi¹gniêæ.

4. Lêk przed przysz³o�ci¹ wi¹¿e siê z nowymi
sytuacjami ¿yciowymi. Powoduje go brak wiary  w mo¿-
liwo�ci prowadzenia samodzielnego ¿ycia przez dziecko
w przysz³o�ci. Rodzice postrzegaj¹ siebie jako jedyne
osoby zdolne do zapewnienia mu potrzebnego wsparcia
¿yciowego, obawiaj¹ siê, ¿e po ich �mierci dziecko bê-
dzie skazane na pobyt w instytucji opiekuñczej.

5. Lêk dotycz¹cy jako�ci pe³nionych ról rodzi-
cielskich. Rodzice obwiniaj¹ siebie o stan zdrowia dziec-
ka, uwa¿aj¹, ¿e nie podejmuj¹ odpowiednich wysi³ków
dla jego poprawy.

6. Lêk przed pogorszeniem siê stanu zdrowia
dziecka, zw³aszcza tam, gdzie niepe³nosprawno�ci to-
warzysz¹ choroby lub wady wa¿nych narz¹dów, zagra-
¿aj¹ce zdrowiu albo ¿yciu dziecka.

Opisane czynniki s¹ przedstawione w sposób bar-
dzo ogólny. Trudno jest pisaæ o tak osobistym dramacie
i dylemacie rodzin dzieci niepe³nosprawnych. Rodzice
sami bardzo rzadko wyjawiaj¹, dlaczego podjêli decyzjê
o oddaniu dziecka do placówki opiekuñczo-wychowaw-
czej. W wiêkszo�ci przypadków milcz¹ na ten temat i nie
chc¹ o tym rozmawiaæ. ö

Katarzyna Tokar
nauczyciel zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych

w SOSW w Damnicy
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