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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Autyzm, jak każda choroba przewlekła, staje się elementem systemu rodzinnego. 

Objawy autyzmu stają się nie tylko brzemieniem, ale pełnią też funkcję organizującą życie 

rodziny a w szczególnych sytuacjach mogą stabilizować zakłóconą różnymi procesami 

homeostazę systemu rodzinnego. Wielu badaczy zajmujących się sytuacją rodziców dzieci o 

zaburzonym rozwoju, podkreśla, że obecność dziecka niepełnosprawnego, szczególnie 

upośledzonego umysłowo, wywiera wielostronny wpływ na funkcjonowanie rodziny i jest 

poważnym źródłem stresu. Opieka nad dzieckiem chorym na autyzm stanowi znaczne 

obciążenie psychiczne, prowadzące nierzadko do wystąpienia stresu przewlekłego z wszelkimi 

tego konsekwencjami, w tym zespołu wypalenia sił u rodziców.  

Syndrom wypalonych sił, czyli syndrom „ burn out” pojawia się u nich na skutek 

kontaktu z dzieckiem, które wymaga dużego wkładu emocjonalnego, intelektualnego i 

fizycznego. Syndrom wypalonych sił wśród rodziców dzieci autystycznych często staje się 

podłożem konfliktów w małżeństwie, partnerzy czerpią mniej satysfakcji ze związku z własnego 

życia, a wreszcie i siebie jako rodziców. Zjawiska te z pewnością mogą mieć wpływ na jakość 

życia rodzin wychowujących dziecko chore na autyzm.  

Można wnioskować, iż rodziny dzieci dotkniętych autyzmem, po otrzymaniu wsparcia 

informacyjnego od profesjonalistów, mogą zrozumieć naturę niepełnosprawności ich dziecka 

oraz sprostać jej wyzwaniom i nauczyć się dobrze funkcjonować. 

Celem rozprawy była ocena jakości życia rodzin dzieci z autyzmem w kontekście  

rozwoju zespołu wypalania  sił u rodziców oraz wiedzy pielęgniarek na temat autyzmu. 

 

 Badaną populację stanowili rodzice dzieci chorych na autyzm, 

spełniający następujące kryteria włączenia: wspólne mieszkanie z dzieckiem obecnie i przez 

cały okres choroby, bycie biologicznymi rodzicami, rozpoznana (według kryterium ICD 10 lub 

DSM IV) i udokumentowana choroba przewlekła, a czas jej trwania wynosi minimum 3 lata 

oraz wyrażenie zgody na badanie. Natomiast kryteria wyłączenia były następujące: brak zgody 

na badanie.  Analizie poddano 83 rodziny, w tym 30 rodzin z Polski, 25 rodzin z Białorusi oraz 

28 rodzin z Francji. 

 Ponadto przebadano 181 pielęgniarek. Kryterium włączenia było zatrudnienie w miejscu, 

w którym pielęgniarka może mieć potencjalny kontakt z rodziną dziecka chorego na autyzm 

oraz zgoda na badanie. Kryterium wyłączenia było identyczne jak u rodziców. 

 Analizie statystycznej poddano dane od 264 osób. Badania przeprowadzono w latach 

2010-2012. 



 Zastosowano następujące narzędzia badawcze: 

o Autorski kwestionariusz dotyczący oceny wiedzy na temat autyzmu i problemów 

związanych z wychowywaniem dziecka z autyzmem, złożony z części ogólnej, dotyczącej 

danych społeczno-demograficznych oraz części zasadniczej, złożonej z pytań, dotyczących 

między innymi trudności w opiece nad dzieckiem chorym, postaw rodziców w stosunku do 

dziecka chorego i rodziny, samooceny na temat przygotowania do realizacji opieki nad 

dzieckiem chorym, potrzeby wsparcia, wiedzy rodziców na temat choroby dziecka oraz 

potrzeby pogłębiania wiedzy na temat choroby ich dziecka 

o Standaryzowany kwestionariusz jakości życia WHOQOL-BREF w polskiej adaptacji 

Wołowickiej i Jaracz, zawierający pytania dotyczące dziedziny fizycznej, psychologicznej, 

relacji społecznych i środowiskowych, w percepcji rodziców 

o Ankietę KINDL, opracowaną przez Wydział Psychologii Medycznej w Hamburgu, 

stosowaną wśród dzieci w wieku 4- 7 lub 8-16 lat, służącej do oceny czterech wymiarów 

jakości życia z punktu widzenia psychologii, stanu fizycznego, związków społecznych i 

zdolności funkcjonowania w codziennym życiu  

o Standaryzowany kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych  CISS  

o Standaryzowaną Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES, służącą do pomiaru siły 

ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i 

przeszkodami  

o Standaryzowaną Skalę Kontroli Emocji CECS, służąca pomiaru subiektywnej kontroli 

gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych  

o Standaryzowany  Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE) 

Andrzeja Węglińskiego  

o Autorski kwestionariusz dotyczący wiedzy pielęgniarek na temat autyzmu 

 

 

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, iż zdecydowanie najniższą 

jakość życia deklarują rodziny polskie w sfery emocjonalnej i fizycznej oraz społeczna zaś 

rodziny białoruskie i francuskie deklarują znacznie wyższą jakość życia. Zespół wypalenia u 

rodziców cechuje znaczne nasilenie i specyficzna struktura. W odniesieniu do grupy rodziców z 

Polski jego nasilenie było większe i dotyczyło pogorszenia stosunków z otoczeniem, zaś w 

rodzinach dwóch pozostałych krajów nasilenie zjawiska było mniejsze. 

 Przedstawione w pracy wyniki wykazały, iż stres rodzicielski oraz umiejętność radzenia 

sobie z nim leży u podłoża zespołu wypalenia sił u rodziców, tudzież ma wpływ na jakość życia 

rodzin opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym. Natomiast wiedza pracowników 



medycznych (lekarz, pielęgniarka) na temat autyzmu może pomóc rodzicom w opiece nad chorym 

dzieckiem a tym samym przeciwdziałać zespołowi wypalenia. 

 Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci autystycznych w atmosferze życzliwości i 

otwartości przybliżyły mi świat dziecka dotkniętego autyzmem, próbę nawiązania kontaktu ze 

światem zewnętrznym oraz pozwoliły mi na większe zrozumienie trudnej sytuacji rodziców w 

opiece nad chorym dzieckiem, radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz zjawiska jakim 

jest „ zespół wypalonych sił”. 

 

 STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Autism, like any chronic disease,  becomes part of the family system. Symptoms of autism are not 

only becoming a burden, but also serve as the organizing feature of the families and in special 

situations may stabilize disturbed homeostasis of the various processes of the family 

system. Many researchers involved in the situation of parents of children with impaired 

development, emphasize that the presence of a disabled child, especially  mentally handicapped, 

has a multilateral impact on the functioning of the family and is a major source of stress. Autistic 

childcare represents a significant psychological stress, often leading to chronic stress  with all the 

consequences, including the energy burnout syndrome of the parents. 

Energy  burnout syndrome, or syndrome of "burn out" appears in them as the result of contact 

with a child who requires a large  emotional, intellectual and physical input. The syndrome among 

parents of autistic children often becomes the grounds of conflict in marriage, the partners derive 

less satisfaction from the relationship with their own lives, and finally themselves as 

parents. These phenomena can certainly have an impact on quality of life of families raising a 

child with autism. 

It can be concluded that the families having children with autism, after receiving information 

support from professionals,  can understand the nature of their child's disability and meet  

challenges and learn to function well. 

The aim of the work was to assess the quality of life of families having children with autism in 

the context of the development of the burnout syndrome of parents and nurses' knowledge

 about autism. 

 

The study population consists of parents of children with, 

meeting the following inclusion criteria: living together with a child now and in the 

the whole period of the disease, being biological parents, recognized (by the criteria of ICD 10 or 

DSM IV) and documented chronic disease, and its duration of a minimum of three years, and the 



consent to the study. The exclusion criteria was: the lack of consent to the study. The analysis 

included 83 families, including 30 families from Poland, 25 families from Belarus, and 28 families 

from France. 

In addition, 181 nurses were examined. The inclusion criteria were employment in the place where 

the nurse may have a potential contact with the family of a child suffering from autism, and the 

consent to the study. Exclusion criteria were the same as with the parents. 

Data from 264 individuals were analyzed. The study was conducted in 2010-2012. 

The following research tools were used: 

-Author's questionnaire for the assessment of knowledge about autism and the problems associated 

with raising a child with autism, composed of a general part concerning socio-demographic data 

and the core part consisting of questions, concerning, inter alia, the difficulty in caring for the sick 

child, parents' attitudes towards the child  and the family, self-assessment about preparing to take 

care of an ill child, needs for support, the knowledge of parents about the child's illness and the 

need for improving knowledge about the disease of their child. 

-Standardized questionnaire on quality of life WHOQOL-BREF in the Polish adaptation by 

Wołowicka and Jaracz, including questions related to the field of physical, psychological, social 

and environmental relations in the perception of parents 

-KINDLE  questionnaire, developed by the Department of Medical Psychology in Hamburg, used 

among children aged 4 - 7, or 8-16 years, used to assess four dimensions of quality of life from 

the perspective of psychology, physical condition, social relationships and ability to function in 

everyday life 

-Standardized questionnaire on coping with stressful situations CISS 

-A regular scale of Generalized self-efficacy GSES, used to measure the overall strength of the 

individual beliefs about the effectiveness of coping with difficult situations and obstacles 

-A regular scale of  emotional control CECS, used for a subjective measure of control of anger, 

anxiety and depression in difficult situations 

-Standardized questionnaire on empathic understandings of others (KRE) by Andrew Węgliński 

-Author's Questionnaire on nurses' knowledge about autism 

 

 

The analysis of results allowed to conclude that by far the lowest quality of life declare Polish 

families in the emotional, physical , and social aspects and  the Belarusian and French families 

declare a much higher quality of life. The burnout syndrome among parents is characterized by a 

significant increase  and specific structure. With respect to a group of parents from Poland its 

intensity was greater and affected the deterioration of relations with the environment, while among 

the families of the other two countries, the phenomenon was less intense. 



The results presented here showed that parental stress and the ability to deal with it is the basis of 

the burnout syndrome among the parents, or would have an impact on quality of life for families 

caring for a disabled child. However the knowledge of medical staff (doctor, nurse) about autism 

can help parents in the care of a sick child and thus counteract the burnout syndrome. 

 


