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Choroba ujmowana jest jako zjawisko negatywne, przeciwstawne do zdrowia, 
powodujące zaburzenia sprawności organizmu zarówno w aspekcie biologicz-
nym, jak i psychicznym oraz społecznym. Ze względu na duże zróżnicowanie 
chorób i wielość kryteriów klasyfikacyjnych (m.in. obraz kliniczny, symptomy, 
przyczyny, wiek życia osób dotkniętych chorobą, czas trwania) stworzono wiele 
ich klasyfikacji (za: A. Maciarz, 2001a). Z uwagi na czas trwania choroby 
wyróżniono choroby krótkotrwałe oraz długotrwałe zwane inaczej chorobami 
przewlekłymi.

Choroba przewlekła to, według Komisji Chorób Przewlekłych przy Światowej 
Organizacji Zdrowia, „wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które 
mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, 
pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmia-
nami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego 
albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, 
obserwacji czy opieki” (za: W. Pilecka, 2007, s. 15).

W etiologii chorób psychosomatycznych istotną rolę odgrywają czynniki 
psychiczne i społeczne. Do tych pierwszych można zaliczyć między innymi 
zaburzenia rozwoju emocjonalnego, konflikty okresu dzieciństwa (G. Doliń-
ska-Zygmunt, 2001), sposób reagowania emocjonalnego na trudności, poziom 
optymizmu życiowego (K. Wrześniewski, 1993). Czynniki społeczne związane 
są z grupami społecznymi, w jakich dziecko przebywa. Główną rolę odgrywa tu 
rodzina, gdyż jest ona pierwszą i przez wiele lat jedyną grupą, z jaką styka się 
dziecko, a ponadto jej oddziaływanie przypada na okres intensywnego rozwoju 
dziecka. W rodzinie więc dziecko buduje swoją tożsamość, przyswaja sobie 
wartości moralne, uczy się wzorów społecznego postępowania.

Choroba przewlekła jest zdarzeniem negatywnym, często zaburzającym 
nie tylko prawidłowy rozwój chorego dziecka, ale wpływającym niekorzyst-
nie na funkcjonowanie rodziny, zwłaszcza rodziców (M. Sokołowska, 1986; 
M. Radochoński, 1991b; I. Obuchowska, M. Krawczyński, 1991; W. Pilecka, 
1995, 1999, 2002, 2007; R. Porzak, 1995; A. Twardowski, 1995; E. Wielgosz, 
1995; E. Góralczyk, 1996; A. Maciarz, 1996, 1998, 2001b, 2006; B. de Barbaro, 
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1997; A. Egemen, I. Akil i wsp., 2008). Może przyczynić się ona do zmian 
w  strukturze rodziny, naruszając funkcjonowanie jej członków.

Każda rodzina tworzy swój własny świat, własną niepowtarzalną organizację 
i układ stosunków rodzinnych, własną atmosferę, która to atmosfera wpływa na 
rozwój osobowości dzieci i kształtowanie się ich społecznych reakcji. Prawidłową 
atmosferę tworzy zaakceptowanie dziecka takim, jakim jest, poszanowanie jego 
praw i godności, okazywanie dziecku miłości, szacunku i uznania, stawianie 
mu wymagań dostosowanych do jego możliwości, współdziałanie z dzieckiem, 
dawanie mu rozumnej swobody z jednoczesnym stawianiem jasnych granic. 
Pozwala to młodemu człowiekowi stać się osobą wartościową, akceptującą sie-
bie, o adekwatnej samoocenie, zdolnej do samorozwoju. Przeciwne postawy 
rodziców zaburzają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

W każdej rodzinie można dodatkowo określić dominujący styl wychowania: 
demokratyczny, autokratyczny i liberalny. Każdy z nich charakteryzować się 
może różnym natężeniem. Uznaje się przy tym, że najbardziej wartościowym 
jest styl demokratyczny, aczkolwiek w pewnych okresach życia dziecka (głów-
nie dotyczy to małego dziecka) łagodny styl autokratyczny, określany niekiedy 
mianem „życzliwy” (M. Łobocki, 1992) jest wskazany.

Według M. Łobockiego (1992) na rozwój dzieci i młodzieży znaczący wpływ 
wywierają ponadto warunki życia społecznego, a przede wszystkim warunki 
materialne i mieszkaniowe rodziny, jej struktura demograficzna, wykształcenie 
i praca zawodowa rodziców.

Na gruncie polskim pojawiły się prace empiryczne poświęcone rodzinie 
dziecka przewlekle chorego (m.in. P. Gindrich, J. Kirenko, 1999; Z. Kaza-
nowski, 2003; G. Kwaśniewska, 2005; E. Janion, 2007; W. Tuszyńska-Bogucka, 
2007; B. Szabała, 2009; R. Zubrzycka, 2010), zauważa się jednak niedostatek 
prac dotyczących rodziny dzieci z zaburzeniami oddawania moczu. Prezento-
wane opracowanie dotyczące postaw rodzicielskich i stylów wychowania dziecka 
moczącego się, o charakterze eksploracyjnym, jest próbą wpisania się w ten nurt.

W strukturze pracy wyodrębniono cztery rozdziały, dwa o charakterze teo-
retycznym i dwa empirycznym.

Pierwszy rozdział porusza problem zaburzeń oddawania moczu w aspekcie 
medycznym. Dokonano w nim klasyfikacji poszczególnych zaburzeń oddawania 
moczu z uwzględnieniem najnowszych wytycznych dotyczących nazewnictwa. Poza 
tym opisano etiologię poszczególnych form nietrzymania moczu. Szczegółowo 
omówiono diagnostykę dziecka z problemem moczenia nocnego i/lub nietrzy-
mania moczu w dzień. W leczeniu dokładnie opisano metody postępowania nie-
farmakologicznego oraz podstawowe leki stosowane w terapii farmakologicznej.

Rozdział drugi poświęcono charakterystyce dziecka chorego. Uwzględniono 
w nim wpływ choroby na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka. Przedsta-
wiono w nim również koncepcje choroby.
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Rozdział trzeci dotyczy szeroko rozumianej problematyki rodziny. Opisano 
w nim rodzinę w ujęciu psychopedagogicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 
pojęcia i funkcji rodziny oraz jej typologii, a także ukazano wpływ rodziny 
na nieprawidłowy rozwój i społeczne funkcjonowanie dziecka. Scharaktery-
zowano w nim również wybrane elementy środowiska rodzinnego, które stały 
się przedmiotem dalszych badań, a to przede wszystkim postawy rodzicielskie 
i  style wychowania rodzinnego. Rozdział ten zawiera również charakterystykę 
socjoekonomiczną rodziny dziecka chorego.

W rozdziale czwartym omówiono podstawy badań własnych. Przedstawiono 
zatem cele badań i problemy badawcze, wskazano badane zmienne, opisano 
zastosowane techniki badawcze oraz metody analizy statystycznej. Zaprezen-
towano organizację i przebieg badań, charakterystykę badanych grup: podsta-
wowej i porównawczej w odniesieniu do takich wskaźników, jak: wiek i  płeć 
dzieci, miejsce zamieszkania, a także rodzaj choroby dziecka i rodzinne wystę-
powanie choroby.

Rozdział piaty poświęcono analizie wyników badań własnych, tj. dokonano 
charakterystyki rodzin z dzieckiem, u którego zdiagnozowano zaburzenia odda-
wania moczu i rodzin dzieci zdrowych, biorąc pod uwagę ich sytuację socjo-
ekonomiczną. Poddano tu porównaniu dane z zakresu: wieku, wykształcenia 
i zatrudnienia rodziców, typu rodziny, liczby osób w rodzinie, liczby dzieci 
w rodzinie, warunków mieszkaniowych i materialnych, korzystania z pomocy 
socjalnej. Analizie poddano także wiek matki w momencie urodzenia się dziecka 
chorego i kolejność ciąży. Dane te uzyskano za pomocą kwestionariusza wła-
snego autorstwa. Rozdział ten zawiera również porównania danych z zakresu: 
postaw rodzicielskich mierzonych Kwestionariuszem dla Rodziców M. Ziemskiej 
oraz stylów wychowania rodziców analizowanych na podstawie kwestionariusza 
Analiza Stylu Wychowania w Rodzinie, Rodzina Własna M. Ryś. Pod koniec 
rozdziału przedstawiono analizę korelacji pomiędzy poszczególnymi stylami 
a postawami rodzicielskimi. Przy opracowaniu danych zastosowano analizę jako-
ściową i ilościową, którą prezentowano dokonując porównań międzygrupowych 
i wewnątrzgrupowych. Istotne są wyniki badań dotyczące związku wymienionych 
zmiennych z taką zmienną pośredniczącą, jak płeć dziecka.

Przeprowadzone badania pozwoliły ustosunkować się do przedstawionych 
w pracy problemów badawczych oraz sformułować wnioski dotyczące poprawy 
funkcjonowania w rodzinie dzieci z zaburzeniami oddawania moczu.

Niniejsza praca adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką 
wychowania dziecka przewlekle chorego w rodzinie, a zwłaszcza do studentów 
Wydziału Lekarskiego oraz Nauk o Zdrowiu, studentów edukacji zdrowotnej, 
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnej, a także rodziców i opiekunów, 
którzy na co dzień zmagają się z problemami dziecka chorego.


