
Szwedzka ustawa o ochronie 
zdrowia stanowi: 

 

Personel medyczny jest zobowiązany zwracać 
szczególną uwagę na dzieci i ich potrzebę 
informacji, gdy w ich otoczeniu zmarła bliska im 
osoba (rodzic lub osoba, z którą mieszkały na 
stałe), lub gdy bliska osoba: 
 

• jest ciężko chora fizycznie  
lub ma poważne uszkodzenie ciała 

• cierpi na chorobę psychiczną  
lub jest niepełnosprawna 

• ma uzależnienia  
 

 
W Regionie Skåne w taki sam sposób należy 
zwrócić szczególną uwagę również na dziecko, 
którego rodzeństwo ma wyżej wymienione 
problemy zdrowotne.  
 
Jeśli mają Państwo pytania związane z 
potrzebą informacji i wsparcia dziecka, mogą 
Państwo poprosić o pomoc personel. 
 
Miejsce na wpisanie danych kontaktowych: 
 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

 

Strony internetowe po szwedzku, 
gdzie można znaleźć więcej 
informacji o dzieciach i dla dzieci, 
które są bliskimi osoby zmarłej lub 
poważnie chorej: 
 
Poradnik Vårdguiden 1177.se 

• Rozdział: Gdy życie rodzinne jest trudne 
(szw. När familjelivet är svårt) 

• Rozdział: Gdy rodzic nie ma się dobrze 
(szw. Att må dåligt som förälder) 

• Gdy osoba dorosła w Twojej rodzinie 
czuje się źle (szw. När en vuxen i din 
familj inte mår bra) 

 
Krajowe centrum kompetencji dla bliskich i 
krewnych (szw. Nationellt kompetenscentrum 
för anhöriga (NKA)) anhoriga.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dzieci jako bliscy lub krewni osoby 
zmarłej/poważnie chorej 

Region Skåne 

 
 
 

 

 

Gdy w rodzinie 
są małoletnie dzieci  
lub młodzież 
 
 
Choroba rodziców, rodzeństwa lub innej osoby 
w rodzinie ma też wpływ na dzieci. Nawet małe 
dziecko czuje, że nie wszystko jest tak, jak być 
powinno. 
 
Dzieci potrzebują wiedzieć, co dzieje się w 
rodzinie, gdy ktoś zachoruje lub ulegnie 
wypadkowi. Ważne jest, by opowiedzieć o tym 
dziecku - aby nie musiało zmagać się z 
niepokojem i wytworami własnej wyobraźni w 
samotności. 
 
Dzieci stają się uczestnikami sytuacji 
otrzymując informacje dopasowane do ich 
wieku i stopnia dojrzałości oraz gdy mają 
możliwość rozmawiania o chorobie.  
 
Warto zachęcać dziecko do wspólnych wizyt w 
szpitalu lub innej placówce zdrowia, jeżeli 
dziecko tego chce. Można je przygotować 
przed taką wizytą, opowiadając o danej 
placówce. Czasem dziecko chce przekazać coś 
osobie w szpitalu lub innej placówce, np. 
maskotkę albo rysunek.  

http://www.1177.se/
https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/
https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/
http://www.anhoriga.se/


Rozmawianie z dzieckiem 
 

Dobrym punktem wyjścia jest określenie, co 
dziecko już wie o chorobie i o tym, co się 
dzieje. Warto pozwolić na swobodne 
wypowiedzi na temat tego, co czuje i zachęcać 
do zadawania pytań. Odpowiedzi na pytania 
powinny być w miarę możliwości szczere. 
Jeżeli nie znamy odpowiedzi, możemy 
szczerze to powiedzieć.  
 
Część dzieci nie zadaje pytań, co wcale nie 
oznacza, że pytań nie ma. W wielu 
przypadkach potrzebny jest czas, a pytania 
pojawiają się z pewnym opóźnieniem. Warto 
zwracać się do dziecka „jakie ma pytania”, a 
nie „czy ma pytania”. 

 
 
 

 

 

 
 
Część dzieci ma poczucie winy w związku z 
istniejącą sytuacją. Bardzo ważne jest 
wyjaśnienie dziecku, że choroba nie jest 
niczyją winą! 

 
Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci, należy 
zwrócić uwagę na to, by mówić w taki sposób, 
żeby nawet najmłodsze rozumiały. W pewnych 
przypadkach potrzebne są indywidualne 
rozmowy, biorące pod uwagę wiek i potrzeby 
danego dziecka. 
 
Należy bacznie obserwować sygnały, ile 
dziecko jest w stanie znieść. Ważne jest 
pozostawienie otwartej możliwości powrotu do 
rozmów i informacji. 

Co może ułatwić codzienne życie?  
 

Należy spróbować zachować rodzinne rutyny 
dnia codziennego i zajęcia dziecka na tyle, na ile 
to możliwe. Chodzenie do szkoły czy 
przedszkola, kontynuowanie zajęć 
pozaszkolnych, spotykanie kolegów i koleżanek i 
zajmowanie się czymś przyjemnym z reguły jest 
dla dziecka pozytywne.  
 
Istnieje też możliwość uzyskania pomocy ze 
strony służby zdrowia, szkolnej opieki zdrowotnej 
czy gminy, jeżeli ktoś w rodzinie jest poważnie 
chory. Warto poinformować o aktualnej sytuacji w 
rodzinie taką osobę w szkole lub przedszkolu 
dziecka, do której ma ono zaufanie.  
 
Niektóre dzieci biorą na siebie dużą 
odpowiedzialność za osobę chorą, innych 
członków rodziny i/lub gospodarstwo domowe. To 
duże obciążenie, od którego należy dziecko 
uwolnić. W innym razie może się to odbić 
negatywnie na jego zdrowiu i rozwoju. 

Reakcje dziecka 
 

Wszyscy ludzie są różni, nawet dzieci. Dlatego 
mogą one reagować w różny sposób, gdy 
dowiadują się o chorobie członka rodziny.  
Niektóre dzieci robią się smutne, inne z pozoru w 
ogóle nie reagują, reakcje z reguły 
odzwierciedlają etap rozwoju danego dziecka. 
Poza tym, to samo dziecko może wykazywać 
różne reakcje w różnych sytuacjach. Część dzieci 
staje się zamknięta w sobie i pasywna, inne 
odreagowują agresją. Różne rodzaje reakcji nie 
powinny być powodem do zmartwień, pod 
warunkiem, że dziecko ogólnie czuje się dobrze. 
Jeżeli jednak martwimy się o nasze dziecko, 
warto poszukać pomocy u specjalisty. 

 

 

Jeżeli dziecko nie czuje się dobrze 
 
Dziecko, które nie czuje się dobrze psychicznie 
może wykazywać zmiany w zachowaniu i 
różne, często nawracające symptomy:  

• ból brzucha  

• ból głowy  

• bóle mięśni  

• trudności z koncentracją 

• zaburzenia snu  

• problemy w szkole lub w przedszkolu  
 
 
Przykłady placówek, z którymi można się 
skontaktować, w zależności od wieku dziecka 
 
Dzieci 0-5 lat: 

• Przychodnia zdrowia dziecka BVC -
Barnavårdscentralen  

• Poradnia psychologiczna przy poradni 
położnych i BVC  

• Przychodnia zdrowia Vårdcentralen  
 

Dzieci i młodzież 6-17 lat: 

• Szkolne poradnie zdrowia Elevhälsan – 
Skolhälsovården  

• Przychodnia zdrowia Vårdcentralen  

• Przychodnia dla dzieci i młodzieży 
Ungdomsmottagningen (12-23 lat) 

• Infolinia En väg in - poradnictwo 
telefoniczne dla dzieci i młodzieży w 
Skanii w przypadku problemów 
dotyczących zdrowia psychicznego.  
Rodzice, ale też same dzieci, mogą 
dzwonić pod ten numer. 
Numer telefonu: (+46) 020-51 20 20 

Jakie masz 
pytania? 

 


