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W poszukiwaniu dróg wsparcia i terapii  
– na przykładzie rodziny z dzieckiem 
autystycznym1

Rodzina, która pełni prawidłowo swoje funkcje, jest najlepszym środowiskiem roz-
woju i wzrastania każdego dziecka, a szczególnie niepełnosprawnego. To na niej 
spoczywają wszystkie obowiązki, a w szczególności dbałość o zapewnienie opty-
malnego rozwoju. To szczególne zadanie w obowiązkach, jakie przypadają rodzinie 
z dzieckiem z autyzmem – która, jak dowodzą przeprowadzone przeze mnie bada-
nia, wykazuje się specyficznym dla tego zaburzenia sposobów przechodzenia przez 
poszczególne etapy od diagnozy, przez poszukiwanie, aż po określanie najlepszej 
(najefektywniejszej) terapii swojego dziecka. To ogromne wyzwanie, świadomość 
odpowiedzialności niesienia pomocy, wsparcia i określania planów życiowych, 
w szczególności w odniesieniu do najbliższego środowiska, rodzinnego.

Środowisko rodzinne dzieci z autyzmem

Mimo wielu badań i analiz podejmowanych w obszarze pedagogiki specjal-
nej problem rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym nadal pozostaje ważkim, 
i w większości przypadków jest elementem determinującym działania realizo-
wane wobec podopiecznego. Warunkuje również efektywność terapii. Badania 
w pedagogice specjalnej były dotychczas ukierunkowane przede wszystkim na 
postawy rodzicielskie i ich wpływ na:

1 Prezentowany tekst jest kontynuacją prowadzonych badań, jakie były przedstawione w książce 
pt. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem, Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, UMK, Toruń 2005.
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• powodzenie szkolne i kształtowanie się osobowości badanych (G.M. Cerań-
ska, J. Kostrzewski i inni),

• występowanie u dziecka zachowań prospołecznych (R. Giryńska, A. Giryński),
• kształtowanie zdolności i umiejętności szkolnych dzieci w młodszym wieku 

szkolnym (J. Kostrzewski, J. Głodkowska), (por. Wyczesany, 2002).

W przypadku autyzmu, przez psychologów podejmowane były przede wszyst-
kim problemy związane z funkcjonowaniem rodziny – a w szczególności wpływu 
zaburzenia na funkcjonowanie osób opiekujących się osobą autystyczną (Pisula 
1993a, 1993b, 1998 i in.).

Zalecane było odejście od tradycyjnego ujęcia rodziny oraz pełnionych przez 
nią funkcji. Z formalnego punktu widzenia, możemy przyjąć za F. Adamskim, iż 
rodzina „stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we 
wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, opartej na wie-
rze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i spo-
łeczną” (Adamski 2002, s 29). Szczególnego znaczenia w przypadku rodzin z osobą 
niepełnosprawną (o różnym typie niepełnosprawności i różnym nasileniu zabu-
rzeń), niezależnie od łączności formalnej, nabiera przede wszystkim wola niesienia 
jej pomocy i opieki – najczęściej nieodwzajemnionej. W takim ujęciu rodzina z oso-
bą niepełnosprawną, jako odmienna w swoim typie i charakterze podejmowanych 
działań, odmiennie realizuje swoje funkcje. Poza wymienianymi przez Z. Tyszkę 
(2001) funkcjami: biopsychicznymi (prokreacyjna i seksualna), ekonomicznymi 
(materialno-ekonomicznymi i opiekuńczo-zabezpieczającymi), społeczno-wy-
znaczającymi (statyfikacyjna i legalizacyjno-kontrolna), socjopsychologicznymi 
(socjalizacyjno-wychowawcza, kulturalna, religijna, rekreacyjno-towarzyska i emo-
cjonalno-ekspresyjna), koniecznym jest tu dodanie funkcji kompensacyjnych, 
wspierających, integracyjnych – które można określić mianem funkcji specjalnych, 
czy wspierających. Wynika to ze specyficzności występujących dysfunkcji rozwojo-
wych u niepełnosprawnego dziecka, jak również środowiska lokalnego, w jakim jest 
ono usytuowane – występuje więc na pograniczu funkcji ekonomicznych (szcze-
gólnie w naszym kraju, gdzie nie ma pełnego bezpłatnego zabezpieczenia potrzeb 
osób niepełnosprawnych), społeczno-wyznaczających (nadal występuje marginali-
zacja osób niepełnosprawnych i rodzin nimi się opiekujących) oraz socjopsycho-
logicznych (w której jednak nie występuje problem odmienności funkcjonowania 
osób w tych rodzinach). Prezentowane modele funkcjonalne dotyczą właściwie 
rodzin przeciętnych, „prawidłowo” ukształtowanych społecznie, z pominięciem 
problemu rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, jak również rodzin two-
rzonych przez osoby niepełnosprawne czy z osobą niepełnosprawną. Niewątpliwie 
zmiany w modelu i wzorcu rodziny, jak również społeczne uwarunkowania wyni-
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kające z liberalizacji i kształtowania się tolerancyjnego społeczeństwa, pociągają za 
sobą konieczność zmiany nastawienia do osób niepełnosprawnych, jak i zwiększe-
nia ich udziału w życiu społecznym.

Mimo, jak zauważa C. J. Benier, braku jednolitej, spójnej koncepcji opisującej 
procesy adaptacyjne i funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
(Pisula, 1998), nadal uzasadnionym wydaje się prowadzenie badań w tym zakre-
sie. Głównym problemem, jaki napotykamy, jest różnorodność zaburzeń wy-
stępujących u dziecka, jak również różnice wynikające z przejawów dysfunkcji 
(rozwoju fizycznego, psychicznego, motorycznego itd.). Problemem wydaje się 
odmienna etiologia i przebieg różnych typów niepełnosprawności, które deter-
minują samo podejście terapeutyczne, funkcjonowanie dziecka, środowiska ro-
dzinnego i lokalnego, jak również potrzeb organizowania całego systemu wspar-
cia w dążeniu do optymalnej integracji ze społeczeństwem. 

Jedną z podstawowych różnic w przypadku prowadzonych analiz klasyfikują-
cych niepełnosprawność w ujęciu różnicującym od autyzmu jest jego odmienność 
w poznawaniu objawów autyzmu (jest to często zmaganie się ze środowiskiem 
bagatelizującym pierwsze symptomy), jak również niejednorodny przebieg kli-
niczny (w tym również brak jednoznacznie ustalonego czynnika etiologicznego) 
z nasileniem zaburzeń w sferze komunikacyjnej.

Okresy funkcjonalne rodzin z osobami autystycznymi

Odmiennie przebiega funkcjonowanie rodziców mających dziecko z autyzmem od 
rodzin posiadających dziecko zdrowe lub przejawiające inne niż autyzm zaburzenie 
rozwojowe. Odmienność ta dotyczy również faz związanych z akceptacją niepeł-
nosprawności dziecka. Różnie kształtują się reakcje rodziców na fakt wystąpienia 
u ich dziecka autyzmu ujętych, np. w koncepcję żałoby czy chronicznego smutku.

W tym miejscu należy również podkreślić, iż ostatnie lata pozwalają nam dzię-
ki wprowadzeniu pełniejszej i komplementarnej diagnozy różnicować zaburze-
nia autystyczne (temu poświęciłem pracę – Błeszyński, 2010), a w szczególności 
problemu współwystępowania autyzmu z innymi zaburzeniami w rozwoju (np. 
niepełnosprawności intelektualnej – por. Błeszyński, 2011). Są to istotne zmien-
ne, które pozwalają na pełniejsze zrozumienie odmienności podchodzenia, jak 
również prowadzonego wsparcia wobec osób ze spektrum autyzmu.

Jak zauważył J. Blacher (1984), trudno w sposób jednoznaczny określić fazy 
przystosowania się rodziców do zaistniałej sytuacji. Wśród różnych koncepcji 
najbliższa prezentowanemu modelowi wydaje się koncepcja S. Olshansky, mo-
del chronicznego smutku, która została dostosowana przez B. Siegelm i ujęta 
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w teoretycznym modelu zdrowego versus w przypadku rodziców dzieci zdiagno-
zowanych jako autystyczne (E. Pisula 1998). Niezależnie od zachowań rodzi-
ców, wyróżniono 5 faz reakcji rodziców na diagnozę autyzmu: 1. opłakiwanie 
i protest – jako doświadczenie niespełnienia oczekiwań i pragnień związanych 
z dzieckiem w poczuciu swojej bezradności, 2. zaprzeczenie – wyparcie diagno-
zy, 3. natręctwa – obaw perspektywicznych, 4. przepracowania – przepracowanie 
dotychczasowego postępowania, 5. statyczny, chroniczny smutek – smutek z jed-
noczesnym indywidualnym radzeniem sobie z diagnozą. 

T. Gałkowski (1979 s. 220) dokonał analizy faz kształtowania się postaw rodzi-
ców wobec dziecka niepełnosprawnego: 1. uświadomienie wagi problemu, 2. za-
znajomienie się z istotą upośledzenia, 3. próby wykrycia przyczyny, 4. szukanie 
pomocy, 5. akceptacja całego układu warunków. Inni autorzy (Twardowski, 1991; 
Kościelska, 1998; Maciarz, 2001) wskazali na cztery fazy przeżyć rodziców posia-
dających dziecko niepełnosprawne: 1. faza szoku (wstrząsu psychicznego), 2. faza 
kryzysu emocjonalnego (rozpaczy), 3. faza pozornego przystosowania się rodzi-
ców do niepełnosprawności dziecka, 4. faza konstruktywnego przystosowania się 
rodziców do niepełnosprawności dziecka.

Zaprezentowane powyżej reakcje rodziców na diagnozę autyzmu można odnieść 
do kontekstu funkcjonowania rodziny, a konkretnie podejmowanych działań, które 
w wielu przypadkach nie kończą się akceptacją, pogodzeniem ze stanem zastanym. 
Autyzm, jak wcześniej wspomniałem, jest zaburzeniem występującym w czasie 
(pierwsze objawy pojawiają od urodzenia do 3. roku życia) i najczęściej rodzice dowia-
dują się o nim świadomi już odmienności swojego dziecka. Z tego punktu odniesie-
nia, to rodzice najczęściej w sposób podświadomy poszukują pomocy, gdyż z jednej 
strony widzą odmienność zachowania dziecka (najczęściej dokonując porównania 
z jego rówieśnikami), z drugiej – brak prawidłowej reakcji środowiska (najczęściej 
bagatelizowania pierwszych symptomów). W takim ujęciu odmiennie przebiegają 
procesy akceptacji i reakcji na postawione diagnozy (często wiele diagnoz), jak to ma 
miejsce, np. w zespole Downa (wspaniale przeprowadzone zostały analizy koncepcji 
trajektorii u E. Zakrzewskiej-Manterys 1995 i 1997). Rodzice dziecka autystycznego 
trwają z nim i często są niesłusznie obarczani odpowiedzialnością, zgodnie z rozpro-
pagowaną koncepcją B. Bettelheima, za występowanie u ich dziecka autyzmu. Są czę-
sto odbierani jako przeczuleni na punkcie swojego dziecka, a zarazem świadomi jego 
odmienności. Próbując dokonać analizy przebiegu skomplikowanego procesu niesie-
nia pomocy tym rodzinom, można wymienić okresy nie tyle faz przystosowania do 
niepełnosprawności, co działań zmierzających do określenia (często opisywanego 
jako etykietyzowanie) „co dziecku dolega” i zaangażowania się w proces rehabilitacji 
(rzadko rodzice rezygnują, czy odstępują od podejmowanych działań). Można poku-
sić się o wyróżnienie takich faz przede wszystkim w zakresie poszukiwań.
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Odmienność, pierwsze objawy 

Rodzice obserwują pierwsze niepokojące objawy, kiedy nie są one jeszcze określane 
jako zaburzenie w rozwoju. Zgodnie z klasyfikacjami diagnostycznymi, pierwsze 
objawy w przypadku autyzmu powinny wystąpić w pierwszych 3 latach życia, co 
w sposób istotny wpływa na obserwację typowych dla autyzmu zachowań. 

Mimo niepokojów rodziców najczęściej objawy te są bagatelizowane przez 
środowisko (brak wprowadzenia autyzmu do grupy ryzyka rozwojowego, a bar-
dziej utożsamianie z opóźnieniem rozwoju globalnego lub często ograniczają-
cego się do sfery komunikacji, jak również usprawiedliwianie zaburzeń czynni-
kami rodzinnymi i środowiskowymi, np. lekceważenie opóźnień rozwoju mowy 
u chłopców, jako prawidłowości rozwojowej związanej z płcią).

Nie istnieje system wspierania i kierowania rodziców do ośrodków i insty-
tucji zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi (brak nadal przepływu infor-
macji, rozpropagowania ich przede wszystkim w środowiskach medycznych, co 
powoduje opóźnienie i często nieefektywność podejmowanych działań – często 
weryfikujących dotychczasowe, liczne i niespójne dla laika diagnozy).

Brak jednorodnego obrazu klinicznego autyzmu dodatkowo utrudnia wcze-
sną diagnozę (ograniczanie się do stereotypowego obrazu autyzmu – dziecka za-
mkniętego w sobie, wyciszonego, niekontaktującego się z otoczeniem, nie jest 
adekwatne do obrazu klinicznego – dziecka nadpobudliwego psychoruchowo lub 
z różnymi dysfunkcjami towarzyszącymi).

Często spotykamy się z diagnozą niedosłuchu (głuchoty), upośledzenia (en-
cefalopatii), zaburzeń w zachowaniu, które powinny być wskazaniem do objęcia 
dziecka specjalistyczną opieką z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii (na-
dal brak ośrodków zajmujących się wczesną interwencją, wspomaganiem dzieci 
zaliczonych do grupy ryzyka rozwoju; najczęściej jednak obserwujemy trudności 
w początkowej diagnozie, kiedy u dziecka podejrzewa się różnego typu zaburze-
nia, np. organiczne, padaczkę czy uszkodzenia słuchu – niepotwierdzone w dal-
szej diagnostyce).

Rodzice, poszukując odpowiedzi na niepokojące zachowania dziecka, kontaktu-
ją się przede wszystkim ze specjalistami z kręgu medycyny – lekarzami rodzinny-
mi (co wynika z prowadzonych badań przesiewowych, również jedynego kontaktu 
ze specjalistami zajmującymi się rozwojem dziecka – brak wspomagania przed-
-przedszkolnego, jak również możliwości korzystania ze zorganizowanych zajęć 
wspierających rozwój dzieci nieobjętych programem przedszkola staje się palącym 
problemem – szczególnie w środowiskach wiejskich i małych miasteczkach, gdzie 
dodatkowo prowadzona jest redukcja instytucji wspomagających i edukacyjnych).
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Diagnoza 

Po okresie niepokoju, poszukiwań i ukierunkowania działań rozpoznawczych 
stawiana jest diagnoza lub rediagnoza (często uszczegółowienie lub na nowo 
określenie) zaburzenia.

Spotkanie się z informacją o podejrzeniu zaburzeń w rozwoju z wieloma 
wskazaniami powoduje, iż rodzice często poszukują weryfikacji diagnozy osta-
tecznej, a przede wszystkim ukonkretnienia środków zapobiegawczych w wystę-
powaniu tegoż zaburzenia.

Rodzice zaczytują się w popularnej i specjalistycznej literaturze, porównują 
swoje dziecko do typowego opisu autyzmu (jest to problem dotyczący dokona-
nia diagnozy retrospektywnej, bazującej na wywiadzie prowadzonym z matką 
dziecka i najbliższą rodziną, co powodować może występowanie nakładania, 
ukierunkowywania diagnozy i konfabulacji w oparciu o przeczytaną wcześniej 
lekturę). Problem pojawia się również w przypadku rodziców zgłaszających się 
z dzieckiem w starszym wieku lub niepotrafiących sobie przypomnieć przebiegu 
rozwoju dziecka, lub mylących jego rozwój z rodzeństwem. Taki wywiad budzi 
wiele wątpliwości diagnostycznych i utrudnia postawienie pełnej diagnozy auty-
zmu, gdyż objawy występują w pierwszych 3 latach życia lub zakwalifikowania do 
zaburzeń autyzmu nietypowego pod względem czasu, objawów lub obydwu – lub 
alternatywnie używanego określenia cech autyzmu.

Rodzice starają się odnaleźć czynnik, który mógłby mieć wpływ na wywo-
łanie zaburzenia u ich dziecka (etap ten jest określany okresem nieuzasadnionej 
winy – najczęściej poszukuje się czynników: 
• rodzinnych – wypływających z koncepcji psychogennych, psychoanalitycznych 

obarczających matkę jak i rodziców za nieprawidłowe podejście do dziecka,
• medycznych – poszukiwanie w rodzinach przypadków chorób psychicznych 

lub genetycznych, jak również czynnika natalnego oraz przebytych chorób 
i urazów,

• sytuacyjnych –wiązanych z traumatycznym wydarzeniem, jak: wymuszoną 
separacją z dzieckiem, przestraszenie go itp.),

Określenie typu zaburzenia przejawianego przez dziecko jest z jednej strony ulgą 
po dotychczasowych poszukiwaniach (nareszcie wiem, co dolega mojemu dziecku 
– potwierdzenie zasadności podejmowanych przez rodziców działań, często nieak-
ceptowanych przez najbliższe środowisko, w różny sposób komentowanych), jak 
również wyzwaniem do podjęcia terapii (wiedząc, co dziecku dolega, należy dobrać 
odpowiednią terapię – co daje nadzieję na zmianę funkcjonowania dziecka).


