
Choroby dzieci´ce sà oznakà zachodzenia procesów
adaptacyjnych. W momencie rozpocz´cia roku szkol-
nego, roÊnie w gabinetach lekarskich i psychologicz-
nych liczba zg∏oszeƒ dolegliwoÊci typu: bóle brzucha
czy g∏owy u dzieci. Cz´sto majà one pod∏o˝e psycho-
somatyczne. Oznacza to, ˝e stan somatyczny zosta∏
wywo∏any przez przyczyny psychologiczne. Dzieci naj-
cz´Êciej majà somatyczne objawy l´ku: bóle g∏owy,
biegunki, tak silne bóle brzucha, ˝e wezwany lekarz
podejrzewa zapalenie wyrostka robaczkowego. Mogà
nawet pojawiç si´ drgawki.  Niekiedy dziecko wpada
w takà histeri´, ˝e przera˝ony rodzic pozwala zostaç
mu w domu. W ten sposób dziecko dowiaduje si´,
˝e najlepszym sposobem na to, by nie iÊç do szko-
∏y/przedszkola jest choroba.

Prawd´ mówiàc, nie ma dzieci, mo˝e prócz tych,
które majà w domu piek∏o, które wolà pójÊç do przed-
szkola, zamiast zostaç w domu z mamà. Sà jednak
dzieci, które z ∏atwoÊcià i prawie bezboleÊnie adaptu-
jà si´ do warunków przedszkolnych i sà inne, którym
ta adaptacja sprawia nieopisanà trudnoÊç. Dziecko,
które szybko odnajduje si´ w przedszkolu to takie,
które odczuwa niezawodnoÊç rodziców, niestraszo-
ne Êwiatem i wychowywane przez pierwsze trzy la-
ta w sposób dajàcy mu poczucie bezpieczeƒstwa. Do-
bre doÊwiadczenia i pe∏na ufnoÊç dziecka sprawiajà,
˝e chwilowa utrata rodziców z pola widzenia nie jest
dramatem, bo nauczy∏o si´ ono o nich pami´taç. Za-
burzenia doÊwiadczeƒ pierwszego okresu dzieciƒstwa
sà najcz´stszà przyczynà utrudnionej lub wr´cz nie-
mo˝liwej adaptacji przedszkolnej.

Pierwszym podstawowym krokiem rodzica, którego
dziecko skar˝y si´ na bóle g∏owy czy brzucha jest wizyta
u lekarza, aby zdiagnozowaç i wykonaç podstawowe
badania. Zanim b´dziemy podejrzewaç pod∏o˝e
psychologiczne, nale˝y wykluczyç przyczyny me-
dyczne. W przypadku bólów brzucha czy g∏owy o po-
d∏o˝u psychologicznym diagnoz´ stawia pediatra
na podstawie historii klinicznej przedstawionej przez
rodziców dziecka oraz po wykonaniu badaƒ. Najcz´-
stszym problemem sà bóle brzucha. Nawracajàce bóle
brzucha mogà ograniczyç codziennà aktywnoÊç dziecka.
Leczenie zale˝y od pierwotnej przyczyny bólu. Dlatego
jak najszybciej nale˝y spróbowaç znaleêç przyczyny
organiczne, które mogà byç êród∏em tego typu zabu-
rzeƒ. W przypadku chorób organicznych (infekcje,
stany zapalne itp.) po zdiagnozowaniu choroby wdra-
˝a si´ najbardziej odpowiednià terapi´ farmakologi-
cznà. Nale˝y równie˝ wykluczyç alergie pokarmowe.
W przypadku „bólu brzucha” o pod∏o˝u psychologicz-
nym trzeba znaleêç przyczyn´ dyskomfortu psychiczne-
go dziecka i zminimalizowaç bàdê jeÊli to mo˝liwe
wyeliminowaç jà. JeÊli dziecko cierpi na nawracajàce
bóle brzucha, nale˝y je zapewniç, ˝e nie sà one groêne.
Dzieci najcz´Êciej wykorzystujà „psychologiczne”

bóle brzucha, aby zwróciç na siebie uwag´ rodzi-
ców i niewerbalnie wyraziç odczuwany dyskomfort
psychiczny. Najcz´Êciej tego typu bóli doÊwiadczajà
dzieci zamkni´te w sobie, ma∏omówne, trzymajàce
w sobie emocje, takie które nie dzielà si´ prze˝yciami
z rodzicami, nieÊmia∏e i l´kliwe. Bóle brzucha pojawiajà
si´ przed wyjÊciem do szko∏y, w trakcie zaj´ç (aby za-
braç je ze szko∏y) bàdê tu˝ przed pójÊciem spaç. Bóle
brzucha cz´sto ∏àczà si´ z biegunkà.  Symptom ten
pokazuje strach przed wymaganiami, niezdolnoÊç lub
niech´ç do radzenia sobie z problemami, pokonywania
pojawiajàcych si´ k∏opotów. Bóle g∏owy mogà ∏àczyç
si´ z innymi objawami spowodowanymi chorobami
(wtórne bóle g∏owy). Przyczynami sà choroby goràczko-
we, infekcyjne bàdê problemy o charakterze miejsco-
wym. Tego typu bóle wymagajà zastosowania Êrodków
farmakologicznych. W wieku dzieci´cym cz´sto wy-
st´puje ból g∏owy zwiàzany ze spo˝ywaniem pokar-
mów zawierajàcych szczególnie du˝à iloÊç tyraminy
(na przyk∏ad czekolady), fenyloetylaminy (sery),
histaminy lub azotynów (w´dliny). W dzieciƒstwie,
w ogromnej wi´kszoÊci  przypadków, bóle g∏owy ma-
jà charakter pierwotny, czyli nie sà zwiàzane z ˝adnà
chorobà. Najcz´stszà przyczynà jest napi´cie
emocjonalne, które powoduje tzw. napi´ciowy
ból g∏owy. Ta forma stanowi odpowiedê organizmu
na skurcz mi´Êni szyi i g∏owy. Skurcz ten spowodowany
jest stresujàcymi sytuacjami, takimi jak: niepokój zwià-
zany z wynikami w nauce i osiàgni´ciami sportowymi,
l´k separacyjny, mo˝e równie˝ byç konsekwencjà prze-
cià˝enia organizmu nadmiarem bodêców.

Pami´tajmy, ˝e ka˝dy ból jest napomnieniem cia-
∏a, którego nie wolno ignorowaç; ostrze˝eniem, które
domaga si´ wys∏uchania. Dzieci potrzebujà naszej
uwagi i czasu, naszej gotowoÊci do s∏uchania.  Powinny
mieç poczucie, ˝e zostanà wys∏uchane. Musimy wspie-
raç dziecko swoim doÊwiadczeniem ̋ yciowym, udzielaç
mu pomocy w jego odnalezieniu si´, przyjmowaniu
Êwiata i urzeczywistniania marzeƒ. Nale˝y te˝ uczyç
dziecko, ˝e dzielenie si´ prze˝yciami, opowiadanie
o ró˝nych prze˝ywanych emocjach jest czymÊ natural-
nym. Uczmy równie˝ nazywaç l´ki. Kiedy nie pomo˝e-
my dziecku pozbyç si´ l´ku zwiàzanego z jakimÊ pro-
blemem, mogà pojawiç si´ problemy natury psycho-
somatycznej. Tym, czego dziecko potrzebuje w okresie
dorastania, w czasie mierzenia si´ z nowymi wyzwa-
niami, to szczególna troska, cierpliwoÊç i du˝o mi∏oÊci.
Im dziecko m∏odsze, tym ∏atwiej odró˝niç nam chorob´
wirusowà od choroby na tle l´kowym. Maluchom trud-
niej zataiç jakiÊ problem, gdy˝ stres zwiàzany z utrzy-
maniem tajemnicy jest tak ogromny, ˝e po prostu so-
bie z tym nie radzà. Dzieci zawsze wysy∏àjà sygna∏y,
musimy tylko, jako eksperci od w∏asnych dzieci,
uwa˝nie obserwowaç i s∏uchaç.

Pami´tajmy, ˝e cz´sto s∏owa dziecka: „boli mnie

BOLI MNIE BRZUSZEK!
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