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Streszczenie 
Wstęp: Wiele doniesień dotyczy reakcji rodziców i opiekunów w sytuacji przewlekłej hospitalizacji związanej 
z ciężką chorobą dziecka. Stosunkowo mniej badań pokazuje wpływ krótkotrwałej hospitalizacji na rodzinę. Kon‑
dycja psychiczna, poziom stresu rodzica, ilość wzajemnego wsparcia może przekładać się na stan dziecka także 
w tej sytuacji. Materiał: W badaniu udział wzięło 65 opiekunów dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Dziecię‑
cym Polanki w Gdańsku. Kryteriami włączenia było przebywanie z dzieckiem i wyrażenie zgody na badanie. 
średni czas hospitalizacji dziecka w badanej grupie wyniósł około 7 dni. Metoda: W badaniu wykorzystano 
ankiety w celu zebrania danych demograficznych i klinicznych oraz określenia nasilenia subiektywnie odczuwa‑
nego przez rodzica stresu. Wykorzystano kwestionariusz CISS (do pomiaru stylu radzenia sobie ze stresem), 
GSES (pomiar poczucia kontroli), CECS (pomiar stopnia ujawniania lub tłumienia emocji) oraz LOT‑R 
(pomiar optymizmu). Wyniki: Natężenie stresu odczuwanego przez rodzica hospitalizowanego dziecka koreluje 
z wiekiem dziecka oraz subiektywną oceną stanu dziecka dokonywaną przez rodzica. Zaobserwowano ujemną 
korelację pomiędzy odczuwanym przez rodzica natężeniem stresu a poszukiwaniem kontaktów towarzyskich, 
unikaniem oraz dodatnią współzależność między poziomem stresu a stylem skoncentrowanym na emocjach. 
Wystąpiło również nieznaczne powiązanie między poziomem stresu a tłumieniem depresji oraz poczuciem wła‑
snej skuteczności. Wnioski: 1) Poczucie własnej skuteczności u opiekunów i rodziców hospitalizowanych dzieci 
może zmniejszać odczuwany stres – wskazywanie obszarów pozostających pod kontrolą rodziców (tego, 
co rodzic może robić w sytuacji choroby dziecka) może zwiększać poczucie skuteczności. 2) Rodzice młodszych 
dzieci tłumiący emocje smutku, przeżywający silny stres mogliby zostać objęci dodatkową opieką psychologiczną 
(terapeutyczne wsparcie, poradnictwo) w celu zmniejszenia poziomu przeżywanego stresu.

Słowa kluczowe: stres psychologiczny, opiekunowie, dziecko hospitalizowane, poczucie własnej skuteczności, 
wiek zachorowania

Summary 
Introduction: A lot of research has been done on reactions of caregivers of children hospitalized for a long 
time and suffering from chronic diseases. There are not so much articles about the impact of short term hos‑
pitalization on family. Parent’s psychological well‑being, level of stress, social support can affect children while 
even short hospitalization. Material: The examined group consisted of 64 caregivers of children hospitalized 
in Szpital Dziecięcy Polanki in Gdansk. Caregivers stayed with child during hospitalization and agreed to take 
part in the research. Children were average hospitalized for 7 days. Method: To gather data we used demo‑
graphic and clinical survey. Caregivers were asked to estimate their level of stress. To measure way of coping 
with stress CISS was used, GSES to measure the level of control, CECS (showing or hiding emotions), and 
LOT‑R (optimism). Results: There is a correlation between the caregiver’s level of stress and his/hers subjec‑
tive estimation of children medical condition. There is correlation between the caregiver’s level of stress and 
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WStĘP

Każda choroba wpływa na cały system rodzinny 
i jest dla każdego członka tego systemu źródłem 
stresu, lęku i niepokoju. Stawia rodzinę w sy‑

tuacji, która burzy dotychczasowy porządek, osłabia 
poczucie bezpieczeństwa. Stres psychologiczny naj‑
częściej definiujemy jako zespół reakcji na zdarzenia 
bodźcowe, które zakłócają stan równowagi i wystawia‑
ją na próbę lub przekraczają zdolność radzenia sobie(1). 
W takim ujęciu choroba czy niepełnosprawność dziec‑
ka może być źródłem nawet silnego stresu, co potwier‑
dzają liczne doniesienia(2‑4).
Wiele badań dotyczy reakcji rodziców i opiekunów 
w sytuacji choroby przewlekłej dziecka(5‑8), stosunkowo 
mniej doniesień pokazuje wpływ krótkotrwałej hospita‑
lizacji na rodzinę, a co za tym idzie dostępnych metod 
pomocy w sytuacji, która także dla rodziców i opieku‑
nów jest trudna. Poza tym dostępne doniesienia często 
skupiają się na tak zwanych obiektywnych wskaźnikach 
stresu, a nie subiektywnej ocenie przeżywanego stresu 
dokonywanej przez rodzica, która może znacząco róż‑
nić się od tej obiektywnej(9).
Choroba dziecka z całą pewnością może wpływać 
na cały system rodzinny, podobnie rodzice mają wpływ 
na postawy i zachowanie małego pacjenta. Relacje 
w rodzinie, ilość wzajemnego wsparcia, kondycja psy‑
chiczna rodziców mogą przekładać się na stan dziecka 
i tempo powrotu do zdrowia(10). Czasem psychologo‑
wie praktycy w rozmowach z rodzicami dzieci hospita‑
lizowanych wykorzystują metaforę lustra, tłumacząc, 
że małe dzieci mogą być jak lustro odbijające emocje 
swoich rodziców. Dzieci, obserwując dorosłych i ich re‑
akcje, nadają znaczenie sytuacji, w której się znajdują, 
i uczą się od najbliższych sposobów reagowania i od‑
reagowywania (radzenia sobie z negatywnymi emocja‑
mi, które mogą pojawiać się w trakcie hospitalizacji, 
np. ze smutkiem, złością, frustracją). Dlatego tak waż‑
ne wydaje się zidentyfikowanie czynników, które mogą 
wpływać na poczucie stresu u rodzica, po to, aby sku‑
teczniej pomagać całej rodzinie odnaleźć się w trud‑
nej sytuacji, jaką jest nawet krótkotrwała hospitalizacja.

MAtERiAł

W badaniu wzięło udział 65 opiekunów dzieci hospita‑
lizowanych w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. 

Większość badanej grupy stanowiły kobiety (63 osoby) 
w wieku od 20 do 30 lat (58%), z wykształceniem wyż‑
szym (63%). Czterdzieści dziewięć osób (75%) pozo‑
stawało w związku małżeńskim, 13 (20%) w stanie wol‑
nym, 3 opiekunów było rozwiedzionych.
Kryteriami włączenia do badanej grupy było przebywa‑
nie z dzieckiem podczas jego hospitalizacji i wyrażenie 
zgody na badanie.
Pomiar przeprowadzano między 4. a 15. dniem poby‑
tu w szpitalu (średni czas pobytu w badanej grupie wy‑
niósł 6,8 dnia).

METody

W badaniu wykorzystano dwie ankiety własnej konstruk‑
cji: społeczno‑ demograficzną i kliniczną, pozwalającą 
na uzyskanie informacji na temat rodziców (płeć, wiek, 
wykształcenie, charakter pracy, stan cywilny, sytuacja 
materialna) i dziecka (wiek, płeć, powód hospitaliza‑
cji, ogólny stan zdrowia dziecka oceniany subiektywnie 
przez rodzica) oraz ankietę pozwalającą na zmierzenie 
poziomu stresu u rodziców hospitalizowanych dzieci, 
której wypełnienie polegało na określeniu nasilenia ak‑
tualnie doświadczanego stresu na skali od 1 do 10.
Kwestionariusz CISS (Endler, Parker) posłużył do 
pomiaru trzech stylów radzenia sobie ze stresem: 
Styl Skoncentrowany na Zadaniu (CISS SSZ) pole‑
ga na podejmowaniu aktywnych działań, które mają 
na celu rozwiązanie problemu, Styl Skoncentrowany 
na Emocjach (CISS SSE) – tendencja do koncentro‑
wania się na własnych przeżyciach emocjonalnych, Styl 
Skoncentrowany na Unikaniu (CISS SSU) – podejmo‑
wanie działań mających na celu blokowanie myślenia 
o trudnej sytuacji poprzez angażowanie się w inne zda‑
rzenia (CISS ACZ) albo poszukiwanie kontaktów to‑
warzyskich (CISS PKT)(11).
Do pomiaru poczucia kontroli zastosowano Skalę 
Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), opraco‑
waną przez Jerusalema i Schwarzera w 1992 roku. Jest 
to krótkie narzędzie – zawiera 10 pytań. Zostało ono 
zaadoptowane do warunków polskich. Narzędzie bazu‑
je na koncepcji poczucia własnej skuteczności stworzo‑
nej przez Alberta Bandurę, które zdefiniował on jako 
specyficzne poczucie posiadania kompetencji wprowa‑
dzenia nowych zachowań. Cecha ta, razem z oczekiwa‑
niem pozytywnego wyniku, może być odpowiedzialna 
za realizację postawionych celów(12).

seeking for social companionship, avoidance, and ways of coping focused on emotions. There was a correla‑
tion between level of stress and suppressing depression, and self‑efficacy. Conclusions: 1) Caregiver’s high 
self‑efficacy can decrease the level of stress – explaining to parents what they can do in their situation is very 
important. 2) Parents of younger children, suppressing their emotions, and very stressed should be given addi‑
tional psychological help (psychoterapeutic and counseling).

key words: psychological stress, caregivers, child hospitalized, self‑efficacy, age of onset
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Skala Kontroli Emocji (CECS), której autorami są Wat‑
son i Greer, posłużyła do pomiaru stopnia ujawniania 
lub tłumienia takich emocji, jak gniew, depresja oraz lęk. 
Skala składa się z 21 stwierdzeń, została przystosowa‑
na do warunków polskich. Istnieją badania pokazują‑
ce, że tłumienie wyrażania emocji prowadzi do ich na‑
silenia oraz może powodować utrzymujące się napięcie, 
co może mieć przełożenie na stan zdrowia(13,14).
Aby zmierzyć u osób badanych optymizm, zastosowa‑
no Test Orientacji Życiowej LOT‑R (autorstwa Scheie‑
ra i Carvera), który składa się z 10 stwierdzeń i pozwa‑
la na pokazanie skłonności do przeżywania dodatnich 
uczuć i ogólnego zadowolenia z życia (w przypadku 
optymistów) oraz ujemnych uczuć i niezadowolenia z ży‑
cia (u pesymistów). W trudnej sytuacji osoby nastawione 
optymistycznie są skłonne do radzenia sobie bezpośred‑
nio z sytuacją wywołującą stres, a jeśli jest to niemożliwe, 
to częściej stosują takie strategie, jak poczucie humoru 
czy akceptacja. Pesymiści częściej stosują zaprzeczanie, 
odwracanie uwagi czy zaprzestawanie działań(15).
Wszystkie obliczenia wykonano przy pomocy pakietu 
statystycznego STATISTICA PL (wersja 10, StatSoft 
Polska). Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono 
za pomocą testów nieparametrycznych. Aby poznać 
wzajemne relacje pomiędzy analizowanymi zmienny‑
mi, wykorzystano korelację rang Spearmana (p<0,05).

WynIkI

Natężenie stresu odczuwanego przez rodzica hospitali‑
zowanego dziecka koreluje jedynie z dwiema zmiennymi 
z grupy społeczno‑demograficznej i klinicznej. Występuje 
niewielka współzależność między poziomem stresu a wie‑
kiem dziecka (r=‑0,26), co oznacza, że im młodsze dziec‑
ko, tym silniejszy stres u opiekuna w sytuacji hospitalizacji. 
Podobną słabą współzależność zaobserwowano pomiędzy 
poziomem stresu a ogólnym stanem zdrowia dziecka su‑
biektywnie ocenianym przez rodzica (r=0,28) – im gorszy 
stan zdrowia dziecka, tym większy stres u rodzica.
W naszym badaniu nie wystąpiła współzależność po‑
między poziomem stresu a liczbą wcześniejszych ho‑
spitalizacji czy miejscem pobytu w trakcie hospitaliza‑
cji (izolatka, sala wspólna z innymi pacjentami), płcią 
dziecka. Nie stwierdzono również związku pomiędzy 
stresem odczuwanym przez rodzica a jego wiekiem, 
płcią, miejscem zamieszkania, wykształceniem, stanem 
cywilnym, liczbą dzieci i sytuacją materialną.
Tabela 1 przedstawia korelacje pomiędzy poziomem 
stresu a zmiennymi, które były mierzone za pomocą 

różnych testów psychologicznych. Wysoką, ujemną 
korelację można obserwować pomiędzy odczuwanym 
przez rodzica natężeniem stresu a poszukiwaniem kon‑
taktów towarzyskich jako metodą radzenia sobie z nim 
(r=‑0,5), co wskazuje na to, iż wraz ze wzrastaniem 
natężenia odczuwanego stresu maleje częstotliwość 
działań związanych z poszukiwaniem kontaktów to‑
warzyskich (odwiedzanie przyjaciół, rozmowy z ludź‑
mi, przebywanie z ludźmi). Analizując związki pomię‑
dzy nasileniem stresu a innymi metodami radzenia 
sobie z nim, można stwierdzić niewielką współzależ‑
ność (r=0,38) pomiędzy poziomem stresu a stylem 
skoncentrowanym na emocjach (im większy stres, tym 
więcej skupienia na sobie i strategii związanych z opa‑
nowaniem emocji) oraz ujemną korelację (r=‑0,35) po‑
między poziomem stresu a stosowaniem stylu skoncen‑
trowanego na unikaniu (im silniejszy stres, tym mniej 
strategii związanych ze zwlekaniem).
Zaobserwowano również nieznaczne powiąza‑
nie pomiędzy poziomem stresu a tłumieniem depre‑
sji (r=0,26) – tłumienie smutku, przygnębienia i żalu 
(postawa „weź się w garść”) koreluje z większym na‑
tężeniem stresu. Odnotowano ciekawą, choć niewiel‑
ką korelację pomiędzy poziomem stresu a poczuciem 
własnej skuteczności (r=‑0,27), co oznacza, że male‑
jącemu poczuciu posiadania wpływu na doświadcza‑
ne zdarzenia towarzyszy nasilenie subiektywnie odczu‑
wanego stresu.
Nie stwierdzono związku pomiędzy poziomem stresu 
a dyspozycyjnym optymizmem (r=‑0,14), stylem skon‑
centrowanym na zadaniu (r=‑0,16), angażowaniem się 
w czynności zastępcze (r=‑0,15) oraz tłumieniem lęku 
(r=‑0,24) i gniewu (r=‑0,05).

WnIoSkI

1. Rodzice i opiekunowie młodszych dzieci reagują 
większym stresem w sytuacji nawet krótkotrwałej ho‑
spitalizacji niż rodzice dzieci starszych.

2. Na stres rodzica wpływa również subiektywna oce‑
na stanu dziecka – im gorszy stan zdrowia dziecka, 
tym większy stres u rodzica.

3. Wraz z nasilaniem odczuwanego stresu maleje ten‑
dencja do poszukiwania kontaktów towarzyskich 
przez rodziców i opiekunów hospitalizowanych dzieci.

4. Im silniejszy poziom stresu u rodziców i opiekunów, 
tym większe skoncentrowanie na strategiach związa‑
nych z opanowywaniem emocji, a mniejsze na stoso‑
waniu stylu związanego z unikaniem i zwlekaniem.

GSES LOT-R CECS CISS
CECS G CECS D CECS L CISS

SSZ
CISS SSE CISS SSU CISS ACZ CISS PKT

Poziom stresu -0,27 -0,14 -0,05 0,26 0,24 -0,16 0,38 -0,35 -0,15 -0,5

Tabela 1. Macierz korelacyjna – związek między poziomem stresu a zmiennymi psychologicznymi (p<0,05)
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5. Tłumienie przez opiekunów i rodziców smutku, 
przygnębienia i żalu koreluje z większym natęże‑
niem stresu.

6. Poczucie własnej skuteczności u opiekunów i rodzi‑
ców hospitalizowanych dzieci może zmniejszać od‑
czuwany stres – wskazywanie obszarów związanych 
z chorobą dziecka, a pozostających pod kontrolą 
rodziców (zachęcanie i motywowanie do aktywnej 
współpracy w procesie leczenia, np. podkreślanie 
znaczenia uważnej obserwacji dziecka, udzielanie 
precyzyjnych instrukcji dotyczących sposobów po‑
stępowania z chorym dzieckiem) może zwiększać 
poczucie skuteczności.

7. Rodzice młodszych dzieci tłumiący emocje smutku, 
żalu i przygnębienia (prezentujący postawę „weź się 
w garść”), przeżywający silny stres mogliby zostać 
objęci dodatkową opieką, np. psychologiczną. Psy‑
cholog może zaoferować różne formy terapeutycz‑
nego wsparcia oraz poradnictwa.
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