
Jak rozmawiać z dzieckiem o chorobie rodzica 

 

To temat trudny, ale też naturalny. W każdej rodzinie wcześniej czy później pojawi się choroba. Często 

my – dorośli, chcemy ochronić dzieci przed trudnymi emocjami i stresem. Dlatego też unikamy w 

rozmowach z dziećmi tematów związanych z chorobą, śmiercią, rozwodem i innymi trudnymi 

zdarzeniami ( jak np. obecnie epidemia koronawirusa na świecie).   

Doświadczenie wskazuje, że dzieci i młodzież, przed którymi skrywa się wiedzę na temat choroby, 

domyślają się prawdy i zamykają się we własnym świecie przypuszczeń. Podejrzenia te mogą być 

czasem gorsze niż rzeczywistość. Dzieci odczuwają więc zagrożenie, a dorośli, ukrywając przed nimi 

prawdę, nie dają im prawa do mówienia o odczuwanych emocjach. Nasze dzieci mogą wówczas 

przeżywać zagubienie, poczucie osamotnienia, poczucie braku ważności – skoro pomija się je, 

rozmawiając o istotnych dla rodziny sprawach. Mogą też przeżywać poczucie winy, myśląc, że dorosły 

zachorował przez nich, np. przez ich niewłaściwe zachowania .  

 

Co można zrobić, by wesprzeć dzieci i młodzież w tym szczególnym czasie? 
 

 Nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza gdy sam dorosły odczuwać może skrajne emocje. 
 Ale mądre wsparcie – to nasze zadanie.  Istnieją konkretne wskazówki rozmawiania z dziećmi  
o chorobie i jej konsekwencjach, o dylematach i niepokojach oraz sposoby przygotowania dzieci na to, 

co jeszcze przed nimi. Celem takich rozmów jest wsparcie dzieci na tyle, by:  
 

 poczuły się bezpieczniejsze i silniejsze,  

 rozumiały pojawiające się w nich różne emocje i mogły o nich rozmawiać 

 otrzymały przyzwolenie na rozmowę, aby mogły zadawać nurtujące je pytania 

 umiały dzielić się swoimi myślami z dorosłymi w trudnych momentach,  

 miały poczucie wspólnoty i przynależności do rodziny 

 nabywały umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych 
 

Jak przeprowadzić rozmowę z dziećmi? 
 

Prawdopodobnie będziesz potrzebować czasu, aby poradzić sobie z własnymi emocjami, zanim po-

rozmawiasz o chorobie ze swoimi dziećmi. Przygotuj się do rozmowy najlepiej, jak potrafisz. Upewnij 

się, że masz wszystkie potrzebne informacje, rozumiesz je i umiesz je przekazać dzieciom w prosty 

sposób. 

Kto powinien rozmawiać z dziećmi? 

 Jeśli jesteście rodziną z obojgiem rodziców, najlepiej jeśli porozmawiacie 

z dziećmi obydwoje.  Jeśli jesteś samotnym rodzicem, możesz powiedzieć dzieciom o chorobie 

sam/sama albo z kimś bliskim, kogo znają i komu ufają Twoje dzieci. 

 Jeśli rozmowa z dziećmi jest dla ciebie za trudna i zdecydujesz, że nie Ty 

będziesz mówić, to nadal dobrze by było, żebyś była/był obecny 

Odpowiedni czas i miejsce 

 Wybierz czas i miejsce, w którym Twoje dzieci będą mogły słuchać i czuć się bezpiecznie, 

upewnij się, że będziecie tam mogli swobodnie wyrażać swoje uczucia 

 Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, najlepiej byłoby porozmawiać z nimi jednocześnie. To za-

pobiegnie sytuacji, w której jedno z nich może poczuć, że rodzeństwo wie więcej. Postaraj się 

uniknąć sytuacji, w której powiesz tylko starszym dzieciom, ponieważ to może nałożyć na nie 

dodatkowe poczucie odpowiedzialności 



 Postaraj się nie podejmować tej trudnej rozmowy z dziećmi wieczorem, ponieważ nie będą mo-

gły zasnąć. Jeśli nie da się tego uniknąć, spraw, żeby czuły, że mają wystarczające wsparcie i 

odpowiedz na każde pytanie, jakie zadadzą, zanim pójdą spać. 

 

Jak rozmawiać? 

 Dowiedz się, co dzieci już wiedzą, sprostuj lub wyjaśnij błędne rozumienie informacji, które 

mają. 

 Mów językiem prostym, zrozumiałym, dostosowanym do wieku dziecka,  

 W kilku zdaniach powiedz, co się stało, np.„Lekarz powiedział, że jestem chory na taką długo 
             trwającą chorobę, która nazywa się… Będę się czasem źle czuł, czasem będę musiał dłużej po-

spać i brać dużo leków” ….. 

 Rozmawiaj tak, by dziecko miało szansę zadawać pytania,  

 Nie kłam, mów prawdę, jeśli dziecko poprosi o wyjaśnienie,  

 Odpowiedz: „nie wiem”, jeśli na pytanie nie znasz rzeczywiście odpowiedzi,  

 Powracaj do rozmowy zawsze wtedy, gdy dziecko da sygnał, że ten temat go nadal interesuje,  

 Buduj poczucie bezpieczeństwa u dziecka poprzez opisanie tego, co będzie się działo w najbliż-

szym czasie, co może się zmienić, czy poprzez ustalenie zasad, obowiązków i przywilejów,  

 Przedstaw nowy podział obowiązków w domu, aby dziecko nie bało się, że coś straci ( „a kto 

będzie zawoził mnie na treningi?”) 

 Powiedz dziecku – w czym mogłoby Tobie pomóc, ono chce się czuć ważne i potrzebne 

 Wprowadź zasadę mówienia wprost o swoich uczuciach i obawach, zauważaj emocje dziecka  

i dopytuj się o to, co się dzieje,  

 Powtórz nawet kilka razy te same informacje młodszym dzieciom, szczególnie tym poniżej 

siódmego roku życia – to normalne, że mogą tego potrzebować, aby zrozumieć, co się dzieje, 

 I pamiętaj, że Ty znasz swoje dziecko najlepiej. Masz doświadczenie w byciu z nim. Zaufaj 

sobie. 

Najczęstsze reakcje dzieci 

 Wstrząs psychiczny 

Dziecko może być zaskoczone, gdy w rodzinie nagle pojawia się choroba rodzica, zwłaszcza, 

gdy wcześniej nic na to nie wskazywało. Podobnie, jak wielu dorosłych, również i dzieci mogą 

się zastanawiać, dlaczego przytrafiło się to akurat ich rodzinie. Jeśli dziecko nie wykazuje zain-

teresowania, warto je zachęcić do rozmowy. 

 Zaprzeczenie 

Po poinformowaniu o chorobie, dziecko udaje, że nic się nie stało. Niektóre nie zadają pytań, 

bo chcą jak najszybciej zapomnieć o rodzinnym problemie. Uważają, że jeśli problem zostanie 

zignorowany, zniknie. Zaprzeczenie często znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu dziecka – 

stara się nie sprawiać problemów wychowawczych, pomaga w wykonywaniu obowiązków do-

mowych. Myśli, że to pomoże wrócić rodzicowi do zdrowia. Jednak reakcje mogą też być od-

wrotne. 

 Złość i frustracja 

Zmienia się dotychczasowy stylu życia rodziny, tj. rezygnacja z niektórych form spędzania cza-

su, zmniejszają się dochody etc. Chory rodzic często ma wrażenie, że dziecko jest na niego złe, 

może również dochodzić do konfliktów wywoływanych przez dziecko. Warto wtedy skorzystać 

z wizyty u psychologa rodzinnego. 

 



 Smutek 

Dziecko chce, by choroba minęła. Czuje się również winne, że wcześniej złościło się na rodzica 

i chce mu to teraz wynagrodzić. Należy mu wyjaśnić, że nie jest odpowiedzialne za Waszą cho-

robę. 

 Lęk o przyszłość 

Lęk (o chorego i o siebie): „Czy mama umrze?”, „Co teraz będzie? ”, Wiele dzieci boi się, że 

utraci chorego rodzica. Należy je wówczas zapewnić, że zawsze będzie ktoś, kto będzie się nim 

opiekował, nigdy nie zostanie samo. 

Te wszystkie emocje i reakcje są naturalne w tej sytuacji, dziecko ma do nich prawo. Pomóż dziecku 

je wyrazić, otaczaj je miłością i wsparciem, angażuj w życie rodziny – oczywiście, adekwatnie do 

wieku i …….rozmawiaj! 

 

Opracowała: mgr Tamara Wacholc 

Terapeuta rodzinny, pedagog, psychoonkolog 

 

RODZICU:  

 

Możesz poszerzyć swoją wiedzę, zaglądając do niżej podanej literatury: 

 

 „Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpieniu i śmierci. 

             Opowiadania i bajki”, Małgorzata Fopka-Kowalczyk 

 „Trudne pytania dla dorosłych. Jak rozmawiać z dzieckiem o stracie, 

              tęsknocie i dziecięcych lękach”, Elżbieta Zubrzycka 

 „Siedem minut po północy”, Patrick Ness 

 „Ta choroba w rodzinie” Agnieszka Pietrzyk 

 "Jak rozmawiać o SM ze swoimi dziećmi", Devine M. 

 „Moja mama ma raka” Monika Zięba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


