
W ka˝dym domu mo˝e zdarzyç si´ choroba rodzi-
ców, czasem d∏ugotrwa∏a, czasem Êmiertelna. Zawsze
ma ona znaczàcy wp∏yw na losy dzieci. Konsekwencje
tego faktu dla rodziny b´dà zale˝eç od wielu czynników,
mi´dzy innymi od tego czy choroba zacz´∏a si´ gwa∏to-
wnie, czy te˝ nasila si´ stopniowo, od zdolnoÊci rodzica
do dzia∏ania oraz od przebiegu i koƒca choroby. Dzieci
w∏aÊnie od rodziców uczà si´ sposobu chorowania,
uczà si´ te˝ tego, jak choroba wyznacza relacje osoby
chorej z otoczeniem i Êwiatem zewn´trznym. Ma∏e
dzieci - do szóstego roku ˝ycia gromadzà zasadniczy
˝yciowy kapita∏ emocjonalny. Wtedy te˝ bardzo potrze-
bujà naszego kontaktu i oparcia. Choroba rodzica od-
biera zazwyczaj dziecku cz´Êç uwagi i czasu, który
do tej pory by∏ mu poÊwi´cany. Chory „rodzic” mo˝e
staç si´ w domu emocjonalnym rywalem, jak „nowe
dziecko”, o które trzeba bardzo dbaç.

Choç to niezwykle trudne, o ile to w ogóle mo˝liwe,
nie pozwól, by choroba odebra∏a dziecku najcenniejsze
êród∏o oparcia, jakie mia∏ w tobie, zdrowym. Twoim
obowiàzkiem jest jak najwi´cej dowiedzieç si´ o swojej
chorobie. Nie mo˝esz jej zrozumieç, dopóki jej nie
poznasz. DolegliwoÊç mo˝e pozbawiç ci´ tolerancji
i cierpliwoÊci potrzebnych przy wychowywaniu dziecka.
Spróbuj oceniç powag´ choroby i jej wp∏yw na twojà
dotychczasowà rol´ i obowiàzki. Bywa, ˝e choroba
zmienia nasze dotychczasowe ˝ycie, powala z nóg,
ogranicza sprawnoÊç. Wtedy cz´sto wstydzimy si´ tego
faktu i izolujemy od dziecka i Êwiata zewn´trznego,
bo nie chcemy, by ludzie oglàdali nas chorych. Tajem-
nicza aura wokó∏ choroby, ciàgle zamkni´te drzwi,
brak dost´pu do mamy czy taty - wszystko to jest
dla dziecka niepotrzebnym prze˝yciem, czuje si´ z∏e,
pokrzywdzone, odrzucone a nawet winne. Nie odma-
wiajmy dziecku kontaktu z najbli˝szym mu cz∏owiekem.
Choroba mo˝e przecie˝ wnieÊç wiele nowego do naszej
relacji z dzieckiem. Szczerze i otwarcie opowiedz mu
o swojej chorobie. Powiedz, jakà ma nazw´, jak wp∏ywa
na twoje samopoczucie, jakie stwarza zagro˝enia, jak
d∏ugo mo˝esz chorowaç i jakie skutki sà najbardziej
prawdopodobne. Daj dziecku tyle nadziei, ile tylko
mo˝esz. WyjaÊnij maluchowi jego rol´ w zaistnia∏ej
sytuacji. Upewnij go, ˝e w ˝aden sposób nie ponosi
za nià winy. WyjaÊnij, jak w czasie choroby b´dzie fun-
kcjonowa∏a wasza rodzina. JeÊli zwykle robisz pewne
rzeczy (odprowadzasz do przedszkola, gotujesz) wyjaÊ-
nij, kto przejmie twoje obowiàzki. Wyznacz dziecku
odpowiednie do jego wieku dodatkowe obowiàzki,
bo to sprawi, ˝e poczuje si´ pomocne. Polegaj na swo-
im partnerze jako rodzicu. On spróbuje wyrównaç
braki wychowawcze spowodowane twojà chorobà.
Pozwól innym cz∏onkom rodziny i przyjacio∏om sobie
pomagaç, choçby w rutynowych czynnoÊciach, dzi´ki

czemu twój partner b´dzie móg∏ sp´dzaç wi´cej czasu
z dzieçmi. Informuj rodzin´, o tym, jak sobie radzisz
z chorobà. Nie oczekuj, ˝e b´dà wiedzieli „sami z sie-
bie”. Postaraj si´ wypracowaç konsekwentny model
wychowawczy. Jasno i realistycznie okreÊlone sposoby
post´powania w stosunku do dzieci b´dà mniej zale˝ne
od wp∏ywu choroby. Chorujàc, mamy zapewne mniej
si∏ ni˝ wczeÊniej, ale za to na pewno wi´cej czasu
na to, by wydarzy∏y si´ mi´dzy nami i dzieckiem sprawy,
na które do tej pory nie by∏o szans. Z pewnoÊcià uda
si´ stworzyç szczególnà bliskoÊç z dzieckiem, stworzyç
zupe∏nie nowe obszary relacji wykraczajàce poza co-
dziennà rutyn´. Najwa˝niejsze to byç blisko. JeÊli
ju˝ nie mo˝emy razem graç w pi∏k´, to spróbujmy zre-
kompensowaç tà strat´ wspólnym czytaniem, grami
i rozmowami. Dziecko ˝yjàce pod jednym dachem
z chorym rodzicem ma ca∏kowite prawo do spokoju
i realizowania swoich potrzeb. Najgorsza rzecz to byç
w chorobie tyranem i „u˝ywaç” sobie na bliskich. Cza-
sem, nieÊwiadomie „piel´gnujemy” w sobie chorob´,
podtrzymujàc cierpienie dla w∏asnych, psychologicz-
nych korzyÊci. Wreszcie wszyscy muszà o mnie myÊleç
i si´ troszczyç. JeÊli tak si´ dzieje pokuÊmy si´ o g∏´bszà
psychologicznà refleksj´ na swój temat: czy zrobiliÊmy
na pewno wszystko, by sobie po-móc? ¸atwo wyobraziç
sobie, jak na przyk∏ad uporczywa migrena matki mo˝e
wp∏ynàç na dziecko. Wiecznie przygaszone Êwiat∏a,
przejmujàca cisza w domu i ten straszliwy ból g∏owy
- to obraz z dzieciƒstwa, który pozostanie w cz∏owieku
na ca∏e ˝ycie. Godne chorowanie to chorowanie do-
ros∏e, charakteryzujàce si´ umiarem w oczekiwaniach
wobec innych i umiej´tnoÊcià kontrolowania swoich
emocji. Aura, jakà wokó∏ choroby stwarza zdrowy ro-
dzic, ma ogromny wp∏yw na stosunek dziecka do cho-
roby i chorego w przysz∏oÊci. Wa˝ne by uczàc dziecko
wspó∏odczuwaç i troszczyç si´ o chorego, nie obarczaç
go jednak zadaniami ponad miar´. Cz´sto w konflik-
towych uk∏adach ma∏˝eƒskich zdarza si´, ˝e choroba
sprzyja ujawnieniu sytuacji, których dziecko dotychczas
nie widzia∏o.  Dziecko mo˝e si´ przekonaç, ˝e choç
bywa∏o ró˝nie, to jednak mama kocha tat´ i tata mam´,
bo w obliczu choroby ujawnia si´ wielka troska i uczu-
cie. Ci´˝ka, nag∏a choroba jest dla cz∏owieka zawsze
wielkim stresem. Niektórzy si´ jej wstydzà, bo sà s∏absi,
mniej wydajni. Czujàc si´ bezu˝yteczni zaczynajà si´
izolowaç, równie˝ od dzieci. A przecie˝ to ci´˝kie doÊ-
wiadczenie mo˝e staç si´ szansà na bycie lepszym ro-
dzicem. Dla dziecka najwa˝niejsza jest mi∏oÊç rodziców.
Nawet ci´˝ka choroba nie zwalnia nas z powinnoÊci
kochania naszych dzieci.
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