
„ Analiza czynników wypalenia się sił u rodziców dzieci leczonych z powodu choroby 

nowotworowej”. 

 

Streszczenie 

 

Choroba nowotworowa dziecka, jej rozpoznanie i leczenie, wiąże się z silnymi przeżyciami. 

Długo trwające i dość inwazyjne procedury lecznicze wobec dziecka, angażują 

poszczególnych członków rodziny, szczególnie jego rodziców. W literaturze przedmiotu 

poświęca się wiele uwagi optymalizacji opieki wobec dziecka. Rodzice spełniają niezmiernie 

ważną rolę zarówno w procesie diagnostycznym, jak i w trakcie leczenia dziecka. Stanowią 

cenne ogniwo współpracy między personelem a pacjentem, jak również są najcenniejszym 

źródłem wsparcia oraz bezpieczeństwa dla dziecka. Niejednokrotnie przeżycia związane z 

chorobą dziecka czy podejmowany wysiłek opieki stanowią duże wyzwanie. Są źródłem 

silnego i długotrwałego stresu. Rodzicom skoncentrowanym na pomocy choremu dziecku, 

często brakuje wglądu we własną sytuację i kondycję psychofizyczną. Przeżywane trudności 

są niejednokrotnie pomijane również przez personel medyczny, który z założenia koncentruje 

się na leczeniu dziecka i opiece nad nim. Z tego też powodu zauważa się potrzebę 

zanalizowania czynników, które określają funkcjonowanie rodziców i ich radzenie sobie w 

sytuacji leczenia dziecka z powodu choroby nowotworowej. Długoterminowe leczenie 

dziecka, trwające zazwyczaj od 6 miesięcy do 2 lat, naraża rodziców na doświadczanie wielu 

emocji, poczucia wypalenia się sił. 

 

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest analiza wypalenia sił wśród rodziców dzieci 

leczonych z powodu choroby nowotworowej oraz zbadanie wpływu wybranych składowych 

na wypalenie się sił. Czynniki analizowane to: style radzenia sobie ze stresem, natężenie 

lęku (stan, cecha), postawy rodzicielskie, poczucie własnej skuteczności i czynniki 

socjodemograficzne z uwzględnieniem aspektów religijnych. Analiza czynników dotyczyła 

konkretnych pojęć kluczowych: wypalenia się sił, poczucia własnej skuteczności, natężenia 

lęku jako stan i cecha, stylów radzenia sobie ze stresem, postaw rodzicielskich, ankiety 

socjodemograficznej. 

 

Badanie przeprowadzono wśród rodziców dzieci chorych na nowotwory, leczonych w 

Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Uczestnictwo w badaniach miało charakter 

dobrowolny i anonimowy. Dobór grupy do badań był celowy. O doborze decydował czas 

trwania choroby, - tzn. leczenie obejmujące minimum 2 miesiące od rozpoznania 

choroby. Badaną grupę rodziców stanowiło 101 osób, 58 matek i 43 mężczyzn. 

 

Zastosowane metody diagnostyczne to narzędzia rekomendowane przez Pracownię Testów 



Psychologicznych przy polskim Towarzystwie Psychologicznym, posiadające polską 

adaptację. Narzędzia badawcze zastosowane w celu przebadania próby rodziców., to: 

 

-Kwestionariusz do badania zespołu wypalenia się sił SMBM 

 

- Kwestionariusz stylów radzenia sobie w sytuacjach stresowych - CISS (The Coping 

Inventory for Stressful Situations). 

 

- Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL) STAI (State-Trait Anxiety Scale) 

 

- Kwestionariusz poczucia własnej skuteczności – GSES (Generalized Self-Efficacy Scale) 

 

- Skala Postaw Rodzicielskich - SPR wystandaryzowany kwestionariusz do pomiaru postaw 

rodzicielskich wg. M. Plopy. 

 

- Kwestionariusz osobowy - ankieta 

 

Analiza wyników została wykonana w oparciu o dostępne metody badawcze i algorytmy 

matematyczno-statystyczne. W kolejności wykonano analizy struktury zbiorów (wybrane 

statystyki opisowe i korelacje). Następnie dokonano wstępnej klasyfikacji grupy badanej wg 

czynników wypalenia się sił. Ostatecznie wykonano model regresji wieloczynnikowej, 

identyfikujący czynniki mające na niego wpływ przy danym poziomie istotności i kryterium 

dopasowania modelu AIC. 

 

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza czynników wypalenia się sił u rodziców dzieci 

leczonych z powodu choroby nowotworowej jest punktem do podjęcia implikacji praktycznych 

w klinicznej pracy z rodzicami dzieci chorych na nowotwory w modelu zapobiegania 

wypaleniu się sił. 

 

W wyniku dokonanej analizy czynników wypalenia się sił u rodziców dzieci leczonych z 

powodu nowotworowej, stwierdza się następująco: 

 

1. Na wypalanie się sił mają czynniki osobowe jak poczucie własnej skuteczności, natężenie 

lęku jako cechy, style radzenia sobie ze stresem, postawy rodzicielskie. 

 

2. Czynnikami socjodemograficznymi i środowiskowymi opisującymi najczęściej rodziców 

dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej są w głównej mierze: zmiana sytuacji 

zawodowej rodziców, liczba posiadanych dzieci, dyspozycja czasowa do opieki nad chorym 



dzieckiem. 

 

3. Badana grupa rodziców preferuje emocjonalne style radzenia sobie ze stresem, 

zadaniowe style radzenia sobie ze stresem, unikowe style radzenia sobie ze stresem, 

szczególnie poprzez poszukiwanie źródeł wsparcia społecznego oraz angażowania się w 

czynności zastępcze. 

 

4. Emocjonalne wypalanie się sił zależy od cechy lęku, czyli trwałej dyspozycji osobowej, 

natomiast fizyczne wypalanie się sił zależy od lęku jako stan, czyli osobowa reakcja na 

konkretną sytuację stresową, w tym wypadku chorobę nowotworową dziecka. 

 

5. W obliczu choroby nowotworowej dziecka przy poczuciu wysokiej własnej skuteczności, 

proces wypalenia się sił jest obniżany, w szczególności poznawczego wypalenia się sił. 

 

6. W postawach rodzicielskich dominuje brak poszanowania autonomii dziecka, postawa 

niekonsekwencji oraz nadmierne ochranianie dziecka. 

 

7. W każdym wymiarze wypalenia się sił w badanej grupie rodziców czynnikiem głównym jest 

emocjonalny styl radzenia sobie ze stresem. Czynnikami różnicującymi wymiar poznawczego 

wypalenia się sił jest poczucie własnej skuteczności. Czynnikami różnicującymi fizyczne 

wypalanie się sił jest unikowy styl radzenia sobie ze stresem oraz natężenie lęku jako stan. 

W wymiarze emocjonalnego wypalenia się sił czynnikami różnicującymi są natężenie lęku 

jako cecha osobowa oraz unikowe style radzenia sobie przejawiające się w poszukiwaniu 

wsparcia społecznego oraz postawa rodzicielska – niekonsekwencji. 

 

8. Ojcowie dwukrotnie częściej wypalają się emocjonalnie niż matki, szczególnie wówczas 

kiedy w postawie rodzicielskiej wykazują się niekonsekwencją wobec dziecka. Ojcowie, 

którzy w sytuacjach stresowych preferują emocjonalne style radzenia sobie, mają nasilony 

poziom fizycznego wypalenia się sił, w stopniu większym niż matki. Matki częściej niż 

ojcowie wypalają się fizycznie i poznawczo, co jest związane ze stałą opieką nad dzieckiem. 

Matki częściej niż ojcowie poszukują źródeł wsparcia społecznego. Wraz z natężeniem 

emocjonalnego stylu radzenia sobie, wzrasta poznawcze wypalanie się sił zarówno u matek 

jak i ojców. 

 


