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1) Artykuł przygotowano na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ocena funkcjonowania 

psychologicznego rodzeństwa osób chorych na mukowiscydozę”, realizowanej w  Instytucie 
Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Praca została wykonana pod kierunkiem prof. 
dr hab. n. med. Tadeusza Mazurczaka oraz dr Sylwii Kluczyńskiej. Uzyskała III miejsce w ka-
tegorii prac magisterskich na kierunku Psychologia w Konkursie Rektora Akademii Pedago-
giki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na najlepszą pracę dyplomową w roku akademic-
kim 2014/2015.

Streszczenie: Obecność choroby prze-
wlekłej w  rodzinie stanowi obciążenie 
psychologiczne dla chorego, ale także dla 
jego bliskich. Jej specyfika, przebieg oraz 
niejednoznaczne rokowanie prowadzą do 
zmiany sytuacji, w której do tej pory funk-
cjonowała rodzina – co w konsekwencji 
stanowi ogromne przeżycie dla rodziców, 
jak również rodzeństwa chorego. Artykuł 
jest próbą oceny jakości życia rodzeństwa 
osób chorych na mukowiscydozę. 

Przebadano 124 osoby – w grupie ba-
danej znalazło się 31 dzieci posiadających 
rodzeństwo chore na mukowiscydozę i 31 
rodziców, natomiast w grupie kontrolnej 

znalazło się 31 osób posiadających zdrowe 
rodzeństwo i 31 rodziców. Do oceny jako-
ści życia wykorzystano polską wersję kwe-
stionariuszy KIDSCREEN-52.

Wyniki wskazują, że rodzeństwo osób 
chorych na mukowiscydozę nie deklaruje 
poczucia niższej jakości życia, w porówna-
niu do osób posiadających zdrowe rodzeń-
stwo. Nie odnotowano także wyraźnych 
różnic w ocenie jakości życia dziecka zdro-
wego w ocenie jego samego i rodzica. 

Słowa kluczowe: mukowiscydoza, choro-
ba przewlekła, jakość życia, rodzeństwo

MUKOWISCYDOZA 

Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową i wieloukładową. Inaczej nazywana jest 
torbielowatym zwłóknieniem trzustki. Charakteryzują ją infekcje dróg oddechowych, 
przewlekłe zmiany obturacyjne oraz zaburzenia procesu trawienia – wraz z  konse-
kwencjami (Nowakowska, Sands, 2006). Dane pochodzące z badań Krystyny Bożko-
wej i wsp. (tamże) podają, że częstość występowania mukowiscydozy w Polsce wynosi 
1:2500 żywych urodzeń. Jest to choroba monogenowa, dziedziczona jako cecha au-
tosomalna, recesywna. Chore dziecko zawsze dziedziczy dwa egzemplarze wadliwe-
go genu – w przypadku mukowiscydozy jest to gen CFTR. Jeden pochodzi od ojca, 
drugi zaś od matki. Kiedy oboje rodzice są nosicielami wadliwego genu, prawdopo-
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dobieństwo, że dziecko urodzi się chore, wynosi 25%. Kiedy jeden allel jest zmutowa-
ny, a drugi prawidłowy, dziecko staje się nosicielem, tak jak rodzice. Należy pamiętać, 
że prawdopodobieństwo ponownego urodzenia się dziecka chorego jest stałe i  wy-
nosi 25% – niezależnie od liczby przewlekle już chorych i zdrowych dzieci. Objawy 
w mukowiscydozie są wielopostaciowe, występują ze zmiennym nasileniem i w róż-
nym okresie (tamże). Najwięcej problemów związanych jest ze zmianami chorobowy-
mi dotyczącymi płuc, jelit, wątroby i trzustki. Podstawowym objawem jest produko-
wanie przez organizm gęstego, lepkiego śluzu, zatykającego płuca, prowadzącego do 
zagrażających życiu infekcji, a  także utrudniania lub uniemożliwiania prawidłowej 
pracy trzustki. Choć mukowiscydoza jest chorobą nieuleczalną, długość życia pacjen-
tów w ostatnich latach uległa wydłużeniu i jest szacowana na około 40 lat. 

CHOROBA PRZEWLEKŁA W RODZINIE

Dla przewlekłego procesu chorobowego charakterystyczna jest jego długotrwałość 
i nieustające leczenie. Ponadto jest on związany z możliwością nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia, niepewnym rokowaniem oraz koniecznością pobytu w szpitalu i sys-
tematycznych badań kontrolnych (Walęcka-Matyja, 2010). Finansowe, behawioralne 
i emocjonalne konsekwencje obecności choroby przewlekłej w rodzinie dotyczą wielu 
wymiarów życia jej członków (de Barbaro, 1997). W odniesieniu do ujęcia systemo-
wego, wyraźny jest związek pomiędzy chorobą jednego z członków rodziny i sytuacją 
pozostałych członków systemu rodzinnego (Deręgowska, 2012). W pediatrii mówi się 
o zjawisku tzw. pacjenta zbiorowego – zauważa się, że gdy w rodzinie jest ciężko chore 
dziecko, to „chora” jest także cała rodzina wraz z otoczeniem (tamże). 

Cechą charakterystyczną postępowania leczniczego w mukowiscydozie jest jego 
wielodyscyplinarność. Obejmuje ono opiekę lekarza pediatry, pulmonologa, gastrolo-
ga, genetyka klinicznego, dietetyka, fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa, pedagoga 
szkolnego. Robert Śmigiel i in. (2007) podkreślają, że jego efektywność jest uzależnio-
na od współpracy wielu specjalistów oraz poszczególnych członków rodziny. O muko-
wiscydozie mówi się, że jest ona chorobą całej rodziny, nie tylko pacjenta. Śmigiel i in. 
(tamże) zwracają uwagę na czynnik zakłócający w systemie rodzinnym z chorym na 
mukowiscydozę, którym jest nieustanne zagrożenie życia. Leczenie osoby, która cierpi 
na mukowiscydozę, jest trudne i trwa do końca życia chorego. Jest związane z prze-
wlekłym leczeniem dróg oddechowych, rehabilitacją oddechową, prawie stałą anty-
biotykoterapią oraz systematycznym żywieniem, wspomaganym przyjmowaniem przy 
każdym posiłku enzymów trzustkowych. Ciężki charakter choroby, konieczność nie-
ustannej opieki nad chorym dzieckiem, mogą stanowić źródło negatywnych odczuć 
i napięć członków rodziny (tamże). 

W  opisywanej sytuacji członkowie rodziny znajdują się w  obliczu nowych wy-
zwań, uczą się nowych ról. Specyfika rodziny, układ relacji pomiędzy jej członkami, 
są czynnikami decydującymi, w jaki sposób będzie postrzegana choroba – czy będzie 
ona krzywdą, zagrożeniem bądź wyzwaniem? Badacze często skupiają się na cierpie-
niu i ograniczeniach, które niesie za sobą choroba przewlekła. Jednak jak podaje Ka-
tarzyna Walęcka-Matyja (2010), dobrze przeżyta choroba przewlekła może stanowić 
wartość mobilizującą w kierunku postaw altruistycznych. Może być ona zjawiskiem 
pozytywnie wpływającym na utrzymanie rodzinnej równowagi i cementującym rela-
cje pomiędzy poszczególnymi jej członkami (Satir, 1968; Byng-Hall, 1980; za: de Bar-
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baro, 1997). Każda rodzina jest inna, dlatego też mówimy o tak dużym repertuarze 
reakcji na obecność choroby – od jej destruktywnego wpływu, do nadania właściwego 
znaczenia i pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rodziny.

RODZEŃSTWO OSÓB CHORYCH PRZEWLEKLE

W odwołaniu do koncepcji „cierpienia wszechogarniającego” można założyć, że z cho-
robą dziecka mierzy się nie tylko ono, lecz także pozostali członkowie rodziny (Go-
dawa, 2013). Jak podaje Godawa (tamże), naznaczenie rodziny piętnem bólu może 
skutkować trudnościami w  wypełnianiu swoich funkcji, co wynika z  nietypowego 
spojrzenia na role społeczne poszczególnych jej członków. Problem ten może dotyczyć 
zwłaszcza rodzeństwa chorych dzieci. Kiedy jedno z dzieci cierpi na chorobę przewle-
kłą, uwaga rodziców naturalnie zostaje na nie kierowana. W konsekwencji może to 
prowadzić do nieświadomego odsunięcia zdrowego potomstwa od rodziców (Derę-
gowska, 2012). Skupienie się na chorym dziecku może skutkować brakiem fizycznej 
i emocjonalnej dostępności rodziców (Pawełczak-Szastok i in., 2012). Konrad Jacobs 
i Louis Demetriades (2008) piszą o tym, że zdrowe dziecko jest świadkiem zarówno 
zmian fizycznych, jak i emocjonalnych u chorego. Rodzeństwo jest w sytuacji, w któ-
rej nie ma wpływu na efekty leczenia, jest skazane na wahania nastroju członków ro-
dziny, które wynikają ze stresu chorego. Wspominana już kompleksowość opieki nad 
chorym na mukowiscydozę może przekładać się na poczucie opuszczenia i zazdrość 
zdrowego rodzeństwa. 

Jacobs i  Demetriades (tamże) wspominają o  jeszcze innym możliwym skutku, 
a mianowicie o sytuacji, kiedy choroba brata lub siostry wprowadza zdrowe dziecko 
w zakłopotanie. Może dochodzić do porównywania, na ile ich chore rodzeństwo jest 
podobne do innych dzieci. Zagrażająca życiu choroba może także budować w zdro-
wym rodzeństwie postawę dążącą do stawiania czoła przeciwnościom. Choroba brata 
lub siostry może stać się źródłem empatii i zdolności do doceniania własnego zdrowia 
(tamże). Innym problemem jest fakt, że nie zawsze wiedza na temat choroby siostry 
lub brata jest wystarczająca dla rodzeństwa. Bartosz Orlicz (2013), w odwołaniu do 
mukowiscydozy, zwraca uwagę na problem małej ilości publikacji dostępnych w na-
szym kraju, dotyczących nie tylko doświadczania tej choroby, lecz także analizowania 
jej w odniesieniu do zdrowego rodzeństwa. 

Filip L. Buczyński (1999) podaje, że rodzice często ograniczają dostęp zdrowych 
dzieci do informacji o chorobie rodzeństwa. Warto podkreślić, że angażowanie zdro-
wych dzieci w opiekę nad chorym rodzeństwem i wspólne rozmowy na temat choroby 
mogą pozytywnie wpływać na budowanie więzi między rodzeństwem. Niewystarcza-
jący poziom wiedzy na temat choroby brata lub siostry może przekładać się na kumu-
lowanie się negatywnych emocji, takich jak: strach przed porzuceniem, zazdrość, po-
czucie winy (Antoszewska, 2011). Justyna Deręgowska (2012) pisze o specyficznym 
„języku stresu” prezentowanym przez dzieci, podkreślając różnorodność emocjonal-
nych, behawioralnych i fizycznych reakcji na stres. Maria Wacławik (2006) podkreśla, 
że relacja rodzeństwa opierająca się na wzajemnym zrozumieniu jest korzystna dla obu 
stron – zdrowe dziecko uczy się szczególnego rodzaju wrażliwości, chore zaś wychodzi 
poza chorobę, poszerza świat swoich przeżyć.
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ZDROWIE A JAKOŚĆ ŻYCIA

Halina Gryglicka i  Joanna Boruszak (2014) podkreślają, że przewlekła choroba ro-
dzeństwa może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na obecne i przyszłe poczucie 
jakości życia. Modyfikuje ona nastrój, emocje, obraz własnej osoby oraz samopoczucie 
psychiczne dziecka. 

W Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest określane jako „stan 
pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, a nie wyłącznie brak 
choroby lub niedomagania” (WHO, 1946). Barbara Woynarowska (2008) zwraca 
uwagę na elementy tej definicji, takie jak: stan dobrostanu, wielowymiarowość oraz 
znaczenie subiektywnej oceny. Stwierdza, że zdrowie można rozumieć jako stan rów-
nowagi pomiędzy jego poszczególnymi wymiarami. Jean Piaget w teorii rozwoju po-
znawczego zwraca uwagę na fakt, że zdrowie i  choroba są postrzegane przez dzieci 
inaczej niż przez dorosłych. To, jak jest ona przez nie postrzegana, zmienia się w za-
leżności od stadium, w którym się znajdują (tamże). 

Jakość życia jest definiowana przez specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia 
jako „postrzeganie przez jednostkę jej pozycji w życiu w kontekście kultury i syste-
mu wartości, w  odniesieniu do celów życiowych, standardów, oczekiwań i  obaw” 
(WHOQOL, 1997). Badanie jakości życia związanej ze zdrowiem, bierze pod uwa-
gę obszary takie jak: funkcjonowanie fizyczne, funkcjonowanie psychiczne, funkcjo-
nowanie społeczne, ogólne samopoczucie i zadowolenie z życia (tamże). Irena Heszen 
i Helena Sęk (2007) podkreślają, że jakość życia może być rozumiana subiektywnie – 
jako wynik wartościowania i oceny poszczególnych sfer życia, a także życia jako cało-
ści, oraz obiektywnie – odnosząc się do warunków życia i działań człowieka.

BADANIA WŁASNE

Przeprowadzone badanie miało na celu odpowiedzieć na następujące pytania: (1) Czy 
dzieci posiadające chore rodzeństwo charakteryzują się niższym poczuciem jakości ży-
cia w porównaniu z dziećmi posiadającymi zdrowe rodzeństwo? (2) Czy istnieje zgod-
ność w ocenie poziomu życia w opinii dziecka i rodzica?

Metoda

Uczestnicy

Osoby badane nie stanowiły grupy jednorodnej pod względem wieku i płci. Podykto-
wane to było ograniczoną możliwością dotarcia do rodzin dzieci chorych na mukowi-
scydozę. Uczestnikami badania były dzieci i młodzież posiadające rodzeństwo chore 
na mukowiscydozę oraz ich rodzice. Grupę kontrolną stanowiły dzieci i młodzież po-
siadające zdrowe rodzeństwo wraz z rodzicami. Uczestnicy badania zostali podzieleni 
na cztery grupy, po 31 osób każda. Grupa pierwsza to osoby posiadające rodzeństwo 
chore na mukowiscydozę. Znalazło się w niej 21 dziewcząt i dziesięciu chłopców. Gru-
pa druga to dzieci i młodzież posiadające zdrowe rodzeństwo, stworzyło ją 18 dziew-
cząt i 13 chłopców. Grupę trzecią stanowili rodzice, posiadający zarówno zdrowe, jak 
i chore dzieci. Znalazło się w niej 30 kobiet i jeden mężczyzna. Grupę czwartą utwo-
rzyli rodzice, który posiadają tylko zdrowe dzieci. Stanowiło ją 21 kobiet i 10 męż-
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czyzn. Średnia wieku dzieci wyniosła 12,97 lat (SD = 3,07). W badaniu wzięło udział 
troje rodziców w wieku 20–30 lat (4,8%), 33 rodziców w wieku 31–40 lat (53,2%), 
24 rodziców w wieku 41–50 lat (38,7%) oraz dwoje rodziców w wieku powyżej 50 lat 
(3,2%). 

Narzędzia

Do oceny jakości życia uczestników badania wykorzystana została polska wersja kwe-
stionariusza zdrowotnego dla dzieci i młodzieży KIDSCREEN-52. Kwestionariusze 
KIDSCREEN są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat. Zasto-
sowano również dodatkową wersję kwestionariusza, którą wypełniali rodzice i opie-
kunowie, odnosząc się do stwierdzeń opisujących poszczególne aspekty jakości życia 
ich zdrowych dzieci. KIDSCREEN-52 obejmuje dziesięć wymiarów jakości życia: ak-
tywność fizyczna i zdrowie, odczucia, ogólny nastrój, o sobie, wolny czas, rodzina i ży-
cie domowe, sprawy finansowe, twoi koledzy i koleżanki, szkoła i nauka, przykrości 
ze strony innych dziewcząt lub chłopców. Odpowiedzi udziela się na wystandaryzo-
wanych 5-stopniowych skalach, dotyczących częstości lub intensywności. Rzetelność 
kwestionariusza mierzona współczynnikiem zgodności wewnętrznej, dla dziesię-
ciu wymiarów cząstkowych KIDSCREEN-52 uzyskała wartości od 0,806 do 0,908 
w kwestionariuszu wypełnianym przez dziecko i od 0,807 do 0,907 w kwestionariu-
szu wypełnianym przez rodzica.

Procedura

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2014 roku do lutego 2015 r. 
Projekt badania uzyskał pozytywną ocenę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 
APS nr 90-2014/2015. Kontakt z  uczestnikami badania został nawiązany dzięki 
uprzejmości Poradni Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie 
oraz członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Uczestnicy bada-
nia otrzymywali przygotowane w  kopertach zestawy, które zawierały informację 
o badaniu, formularz zgody na uczestnictwo w badaniu oraz kwestionariusz. Grupa 
kontrolna została utworzona po zakończeniu badania w rodzinach z dzieckiem cho-
rym na mukowiscydozę. Wszystkie osoby z grupy kontrolnej otrzymywały zestawy 
z informacją o badaniu, formularz zgody na uczestnictwo w badaniu oraz kwestio-
nariusz. 

Opis wyników

Do opisu statystycznego wyników zastosowano średnie, odchylenia standardowe 
oraz frekwencje procentowe. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Charakter rozkła-
du zmiennych został zbadany poprzez obliczenie skośności. Istotność różnic między 
zmiennymi została zbadana przez jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. 

Wyniki kwestionariusza KIDSCREEN-52 w grupie dzieci posiadających rodzeństwo 
chore na mukowiscydozę i dzieci posiadających zdrowe rodzeństwo

Wyniki uzyskane przez dzieci posiadające chore rodzeństwo i  dzieci posiadające 
zdrowe rodzeństwo były do siebie bardzo zbliżone. Różnice w ocenie jakości życia 
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były widoczne w wymiarze Niezależność. Jednoczynnikowa analiza wariancji wy-
kazała wynik na granicy istotności statystycznej F (1,60) = 3,71; p < 0,059. Osoby 
posiadające chore rodzeństwo osiągnęły wyższy wynik w tym obszarze (M = 63,71) 
niż osoby posiadające zdrowe rodzeństwo (M = 54,03). Różnice w wynikach po-
zostałych wymiarów jakości życia nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że średnie wyniki we wszystkich wymiarach jako-
ści życia uzyskane przez dzieci posiadające chore rodzeństwo były wyższe, z wy-
jątkiem podskali Akceptacja społeczna. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane 
w tabeli 1. 

TABELA 1. Wyniki w kwestionariuszu KIDSCREEN-52 w grupie dzieci posiadających rodzeństwo 
chore na mukowiscydozę i dzieci posiadających zdrowe rodzeństwo

Średnia, SD F p

Zdrowie fizyczne
Dzieci posiadające chore rodzeństwo 71,61 ± 20,42

0,477 0,492
Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 68,23 ± 18,09

Samopoczucie 
psychiczne

Dzieci posiadające chore rodzeństwo 70,83 ± 17,84
1,662 0,202

Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 65,32 ± 15,75

Nastroje i emocje 
Dzieci posiadające chore rodzeństwo 81,80 ± 13,27

2,415 0,125
Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 75,00 ± 20,41

O sobie
Dzieci posiadające chore rodzeństwo 75,65 ± 17,73

2,051 0,157
Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 68,23 ± 22,75

Niezależność

Dzieci posiadające chore 
rodzeństwo 63,71 ± 21,563

3,711 0,059
Dzieci posiadające zdrowe 

rodzeństwo 54,03 ± 17,815

Relacje 
z rodzicami 

i życie w domu 

Dzieci posiadające chore rodzeństwo 73,12 ± 20,99
0,256 0,615

Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 70,43 ± 20,84

Zasoby 
finansowe

Dzieci posiadające chore rodzeństwo 60,48 ± 28,46
0,354 0,554

Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 56,18 ± 28,46

Wsparcie 
społeczne 
i koledzy

Dzieci posiadające chore rodzeństwo 67,34 ± 21,49
2,676 0,107

Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 59,54 ± 15,56

Środowisko 
szkolne

Dzieci posiadające chore rodzeństwo 61,29 ± 22,28
0,685 0,411

Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 56,45 ± 23,73

Akceptacja 
społeczna

Dzieci posiadające chore rodzeństwo 91,94 ± 14,82
0,111 0,740

Dzieci posiadające zdrowe rodzeństwo 93,01 ± 10,11

Wyniki otrzymane w kwestionariuszu KIDSCREEN w grupie rodziców posiadających 
zdrowe i chore dzieci oraz w grupie rodziców posiadających zdrowe dzieci

Analiza wyników w  dwóch grupach rodziców pokazała, że podobnie jak w  przy-
padku grup dzieci, istotnie statystycznie wynik został uzyskany jedynie w  wymia-
rze Niezależność. Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci uzyskali wynik wyższy 
(M = 64,84) niż rodzice posiadający zdrowe dzieci (M = 55,81). 
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TABELA 2. Wyniki w kwestionariuszu KIDSCREEN-52 w grupie rodziców posiadających zdrowe 
i chore dzieci i rodziców posiadających zdrowe dzieci

Średnia, SD F p

Zdrowie fizyczne
Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 70,81 ± 16,73

0,085 0,771
Rodzice posiadający zdrowe dzieci 71,94 ± 13,52

Samopoczucie 
psychiczne

Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 73,30 ± 14,14
0,993 0,323

Rodzice posiadający zdrowe dzieci 66,40 ± 16,56

Nastroje i emocje 
Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 78,46 ± 10,57

1,946 0,168
Rodzice posiadający zdrowe dzieci 82,03 ± 9,56

O sobie
Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 76,29 ± 14,94

0,064 0,802
Rodzice posiadający zdrowe dzieci 75,32 ± 15,27

Niezależność
Rodzice posiadający zdrowe i chore 

dzieci 64,84 ± 14,22
6,154 0,016

Rodzice posiadający zdrowe dzieci 55,81 ± 14,43

Relacje z rodzicami 
i życie w domu 

Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 73,66 ± 14,92
2,583 0,113

Rodzice posiadający zdrowe dzieci 68,15 ± 11,91

Zasoby finansowe
Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 61,02 ± 26,82

2,043 0,185
Rodzice posiadający zdrowe dzieci 52,42 ± 20,09

Wsparcie społeczne 
i koledzy

Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 61,16 ± 23,43
2,246 0,139

Rodzice posiadający zdrowe dzieci 53,36 ± 17,02

Środowisko 
szkolne 

Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 62,77 ± 18,25
0,728 0,397

Rodzice posiadający zdrowe dzieci 66,80 ± 18,95

Akceptacja 
społeczna

Rodzice posiadający zdrowe i chore dzieci 89,25 ± 15,54
0,960 0,331

Rodzice posiadający zdrowe dzieci 92,47 ± 9,70

OMÓWIENIE WYNIKÓW I WNIOSKI

Wymiar Niezależność, odnoszący się do poziomu autonomii i świadomego budowa-
nia relacji społecznych, był tym, który najbardziej wyróżniał się w uzyskanych wyni-
kach. Analiza wyników może prowadzić do wniosku, że osoby, które wychowują się 
z przewlekle chorym rodzeństwem, charakteryzuje większa samodzielność, autono-
miczność, możliwość decydowania o sobie. Dodatkowo, jak pokazują wyniki, osoby 
badane zostały w podobny sposób opisane przez swoich rodziców. Możemy dostrzec, 
że w rodzinach z dzieckiem chorym na mukowiscydozę rodzice opisują swoje zdro-
we dzieci jako bardziej niezależne, w porównaniu do rodziców dzieci zdrowych. Do-
konując analizy średnich wyników uzyskanych w poszczególnych wymiarach jakości 
życia, można ocenić je jako wysokie – zarówno w grupie z chorym rodzeństwem, jak 
i w grupie ze zdrowym rodzeństwem. Wymiarem, w którym rodzeństwo dzieci cho-
rych na mukowiscydozę uzyskało niższy wynik, jest wymiar Akceptacja społeczna, 
odnoszący się do przykrości spotykanych ze strony rówieśników. Taki układ wyników 
odbiega od obrazu rodzeństwa chorych przewlekle osób, który kształtuje się na pod-
stawie literatury poświęconej tej tematyce. Oczywiście, rodzeństwo dzieci przewlekle 
chorych znajduje się w ciężkiej sytuacji, musi stawiać czoła wielu trudnym emocjom, 
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jednak jednocześnie posiada w sobie ogromne zasoby, specjalny rodzaj wrażliwości, 
który pozwala na radzenie sobie z tą sytuacją. Wyniki badań przeprowadzonych przez 
Ingę-Lill Wennstrom i współpracownicy (2005) pokazują, że rodzeństwo dzieci cho-
rych na mukowiscydozę osiąga wyższe wyniki w skalach, które odnoszą się do talen-
tów i umiejętności. Autorzy podają następującą interpretację: ze względu na fakt, że 
codzienna opieka nad chorym dzieckiem pochłania bardzo dużo energii, czasu i uwa-
gi opiekunów, zdrowe dziecko dąży do tego, by być ponadprzeciętne w wielu aspek-
tach, również w celu zwrócenia na siebie uwagi opiekunów. Wennstrom i współpra-
cownicy (2005) podają, że zdrowe dzieci poszukują strategii normalizacji sytuacji, 
w której się znajdują, aby móc poradzić sobie z nią pod względem emocjonalnym. 

Analizując wyniki, możemy dojść do wniosku, że postrzeganie jakości życia dzieci 
przez rodziców, jak i przez nich samych, jest spójne. Tak zbliżona ocena może świad-
czyć o dobrej relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, o znajomości potrzeb swoich dzie-
ci oraz umiejętności ich realizacji. Spójność rodziny i wsparcie z jej strony działają jak 
bufory, które mogą chronić dziecko przed psychicznym cierpieniem (Jacobs, Deme-
triades, 2008).

Magdalena Wieczorkowska (2013) odnosi się do socjokulturowego znaczenia cho-
roby. Autorka pisze, że w tym ujęciu choroba staje się podstawą do modyfikowania 
swoich relacji ze światem. Dla chorego stanowi sygnał, że dzieje się z nim coś złego, 
a co za tym idzie, jego zachowanie ulega zmianie i może oczekiwać innego trakto-
wania. Z kolei dla jego otoczenia choroba stanowi podstawę zmiany zachowań wo-
bec chorego. Rodzice pełnią niezwykle ważną rolę w modelowaniu postaw zdrowego 
rodzeństwa wobec zmagania się z chorobą brata lub siostry. Relacje między rodzeń-
stwem niewątpliwie przekładają się na jakość ich życia. Stosunki między dziećmi za-
leżą od atmosfery, jaka panuje w domu (Pisula, 2007). Choć w licznych badaniach 
wykazano, że posiadanie brata lub siostry przewlekle chorych stanowi zagrożenie dla 
życia zarówno psychicznego, jak i psychospołecznego, wydawać się może, że większość 
dzieci mających chore rodzeństwo dobrze radzi sobie z tą sytuacją (Sharpe, Rossiter, 
2002, za: Gryglicka, Boruszak 2014). O takiej zależności piszą także Jacobs i Deme-
triades (2008). Autorzy podają, że rodzeństwo przewlekle chorych osób może być 
narażone na większe ryzyko wystąpienia u nich zaburzeń emocjonalnych i behawio-
ralnych. Podkreślają też jednak, że grupa tych dzieci jest często niezwykle wytrzyma-
ła. Dzieci, które posiadają rodzeństwo cierpiące na zagrażającą życiu chorobę, mo-
gą mniej koncentrować się na sobie i bardziej doceniać własne zdrowie. O tym, czy 
u rodzeństwa chorych dzieci wystąpią jakiekolwiek zaburzenia emocjonalne, decyduje 
wiele czynników. Sposób spostrzegania sytuacji przez zdrowe dzieci, jak również ich 
rodzinę, a także sposób radzenia sobie odgrywają w tym aspekcie istotną rolę. Jacobs 
i Demetriades (tamże) podkreślają, że choć osoby chore na mukowiscydozę, ich ro-
dzeństwo i rodziny znajdują się pod dużą presją, większość z nich funkcjonuje napraw-
dę dobrze, nie różniąc się bardzo od innych rodzin.

Rodzeństwo dzieci chorych na mukowiscydozę często zdaje się należeć do „zapo-
mnianej” grupy. Należy zwrócić uwagę na konieczność minimalizowania problemów 
zdrowego rodzeństwa np. poprzez jego uczestnictwo w spotkaniach grup samopomo-
cowych, które są organizowane na terenie klinik bądź w siedzibach organizacji (De-
ręgowska, 2012). Włączanie zdrowego rodzeństwa w sytuację choroby brata lub sio-
stry powinno obejmować także przygotowywanie na możliwość wystąpienia skutków 
ubocznych choroby, jak i prowadzonej terapii (Sęk, 1991). Kramer i Ida Moore (1983) 
podkreślają, że dobrą metodą pomocy dla rodzeństwa osób przewlekle chorych są gru-
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py wsparcia, które mogłyby pozytywnie wpływać na poczucie skuteczności w proce-
sie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz odbudowywanie zasobów z wykorzy-
staniem więzi społecznej. Bez wątpienia centralną osobą, wymagającą pomocy, jest 
dziecko chore. Należy jednak pamiętać o potrzebie wsparcia pozostałych członków 
rodziny – w tym rodzeństwa, które niejednokrotnie staje się bohaterem drugoplano-
wym w rodzinie.

BIBLIOGRAFIA
Antoszewska, B. (red.). (2011). Dziecko prze-

wlekle chore – problemy medyczne, psycho-
logiczne i pedagogiczne. Toruń: Wydaw-
nictwo Edukacyjne Akapit.

Barbaro de, B. (1997). Pacjent w swojej rodzi-
nie. Warszawa: Springer – WN PWN.

Buczyński, F.L. (1999). Rodzina z dzieckiem 
chorym na białaczkę. Lublin: Wydawnic-
two KUL.

Deręgowska, J. (2012). Rodzeństwo dziecka 
przewlekle chorego jako „bohater drugo-
planowy” w rodzinie. W: J. Deręgowska, 
M.  Majorczyk, J.  Świątkiewicz (red.), 
Oblicza kryzysu współczesnego człowie-
ka (s.  147–165). Poznań: Wyższa Szko-
ła Nauk Humanistycznych i  Dzienni-
karstwa.

Godawa, G. (2013). Hospicyjne wsparcie 
zdrowego rodzeństwa terminalnie cho-
rego dziecka. Wychowanie w  rodzinie, 
8(2), 353–371.

Góra, A. (2015). Ocena funkcjonowania psy-
chologicznego rodzeństwa osób chorych na 
mukowiscydozę. Nieopublikowana praca 
magisterska, Wydział Stosowanych Na-
uk Społecznych, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej, Warszawa. 

Gryglicka, H., Boruszak, J. (2014). Sytu-
acja zdrowego rodzeństwa w  rodzinie 
z  dzieckiem przewlekle chorym. Nowa 
Pediatria, 3, 103–110. 

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdro-
wia. Warszawa: WN PWN.

Jacobs, K., Demetriades, L. (2008). Muko-
wiscydoza a  rodzina. W: A.  Thomson, 
A. Harris, Mukowiscydoza (s. 110–120). 
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL. 

Konstytucja Światowej Organizacji Zdro-
wia, Porozumienie zawarte przez Rzą-
dy reprezentowane na Międzynarodowej 
Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczą-

cy Międzynarodowego Urzędu Higieny 
Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 
dnia 22 lipca 1946 r.

Kramer, R., Moore, I. (1983). Childhood 
cancer: meeting the special needs of 
healthy siblings. Cancer Nursing, 6. 

Mazur, J., Małkowska-Szkutnik, A., Dziel-
ska, A., Tabak, I. (2008). Polska wersja 
kwestionariuszy do badania jakości życia 
związanej ze zdrowiem dzieci i młodzie-
ży (KIDSCREEN). Warszawa: Instytut 
Matki i Dziecka.

Nowakowska, A., Sands, D. (2006). Epide-
miologia. W: T.  Mazurczak (red.), Cy-
stic fibrosis. Mukowiscydoza. Dziedzicze-
nie, etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie 
(s.  6–13). Warszawa: Instytut Matki 
i Dziecka.

Orlicz, B. (2013). Zdrowe dzieci wobec prze-
wlekłej choroby rodzeństwa. Mukowiscy-
doza, 23, 20–23.

Pawełczak-Szastok, M., Pilarczyk, J., Po-
budejska-Pieniążek, A., Wojtasik, N., 
Szczepański, T., Sońta-Jakimczyk, J. 
(2012). Lęk w rodzinach dzieci chorują-
cych na nowotwory. Psychoonkologia, 2, 
29–36.

Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci 
z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wy-
dawnictwa UW.

Sęk, H. (1991). Podstawowe rodzaje pomocy 
psychologicznej. W: H. Sęk (red.), Spo-
łeczna psychologia kliniczna. Warszawa: 
PWN. 

Śmigiel, R., Stawarski, A., Jackowska-Adam-
ska, M. (2007). Mukowiscydoza – oba-
wy i nadzieje. W: B. Cytowska, B. Win-
czura (red.), Dziecko chore. Zagadnienia 
biopsychiczne i pedagogiczne (s. 95–116). 
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wacławik, M. (2006). Zdrowe rodzeństwo 
chorego na mukowiscydozę – rola, ocze-



JAKOŚĆ ŻYCIA ZDROWEGO RODZEŃSTWA OSÓB CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ 173

PS
YC

HO
LO

GI
A 

W
YC

HO
W

AW
CZ

A 
NR

 1
1/

20
17

, 1
64

–1
73

kiwania, przeżywanie. Mukowiscydoza, 
19, 29–31.

Walęcka-Matyja, K. (2010). Charaktery-
styka wybranych problemów psycholo-
gicznych osób z hemofilią i ich rodzin. 
W: E.  Zasępa (red.), Choroba, niepeł-
nosprawność, cierpienie oraz postawy 
wobec nich – w  teorii i  w  badaniach 
(s.  213–244). Warszawa: Wydawnic-
two APS.

Wennström, I.L., Isberg, P.E., Wirtberg, 
I., Rydén, O. (2011). From children to 
young adults: cystic fibrosis and sibling-

ship. Alongitudinal study. Acta Pediatri-
ca, 100, 1048–1053.

WHOQOL Group (1997). The World 
Health Organisation quality of life as-
sessment (WHOQOL). Position paper 
from the world health organisation. So-
cial Science Medicine, 41, 1403–1409.

Wieczorkowska, M. (2013). Choroba jako 
podstawa konstruowania nowych toż-
samości w  zmedykalizowanym świecie. 
Folia Sociologica, 45, 83–97.

Woynarowska, B. (2008). Edukacja zdrowot-
na. Warszawa: WN PWN.

QUALITY OF LIFE OF THE SIBLINGS OF CYSTIC FIBROSIS’ SUFFERERS

Abstract: Chronic disease has a psycho-
logical impact on the sufferer; however, it 
also affects the close ones. Its specific char-
acteristics, course, and ambiguous progno-
sis lead to a change in situation in which 
the family was functioning before. In con-
sequence, the disease affects dramatically 
the parents and the siblings of the ill per-
son. The article is an attempt to assess the 
life quality of the siblings of cystic fibro-
sis’ sufferers.

The total number of participants was 
124. Four equal experimental groups were 
created – children with a  sibling affect-
ed by the disease, parents of the affect-
ed child, and also control groups (chil-

dren with healthy siblings and parents of 
healthy children). Each group consisted of 
31 participants. In order to assess life qual-
ity, a polish version of KIDSCREEN-52 
was employed.

The results suggest that the siblings of 
people suffering from cystic fibrosis do not 
declare a  lower life quality compared to 
children who have healthy siblings. Also, 
no significant differences in the assessment 
of life quality of healthy children were ob-
served (when assessed both by the children 
themselves and by their parents).

Key words: cystic fibrosis, chronic disease, 
life quality, siblings


