
SŁOWA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
- ROZMOWA Z DZIEĆMI O
CHOROBIE

WYPOWIEDZI I PORUSZENIE TEMATU

Dzieci potrzebują wyjaśnień, aby nadać światu sens. W ten sposób
rozumieją, co się wokół nich dzieje. Dotyczy to również tematu
choroby. Dlatego warto zaangażować swoje dziecko w temat i dobrze
go wytłumaczyć. 
Zachęcamy do skorzystania z poniższych sugestii i dostosowania ich w
zależności od potrzeb. Proszę dostosować  swoje słowa do tego, jak
wiele dziecko może już zrozumieć i czego już doświadczyło. Jeśli mają
Państwo jakieś pytania, warto poprosić o wsparcie.

Sposób omówienia choroby, który mogą zrozumieć już nawet małe
dzieci, to na przykład:

"Czasami zdarza się, że organizm nie funkcjonuje już prawidłowo. Może to nastąpić
z zewnątrz (jak wypadek) lub od wewnątrz (jak choroba).

Ciało, które jest chore lub okaleczone jest słabsze niż ciało zdrowe.

Istnieją drobne urazy i choroby, które miną przy odrobinie czasu i pomocy, a ciało
powróci do zdrowia i będzie funkcjonować prawidłowo.

Ale zdarzają się też bardzo poważne okaleczenia lub choroby. Wtedy ciało
potrzebuje dużo czasu, leków i pomocy, i nie zawsze jest pewne, czy wyzdrowieje i
kiedy znów będzie funkcjonować prawidłowo.

DZIECI Z REGUŁY MAJĄ 
JUŻ DOŚWIADCZENIA

Szczególnie małe dzieci stosują posiadaną już wiedzę o chorobie do każdej
nowej sytuacji, w której ktoś jest chory. Dlatego należy wyjaśnić, co w
obecnej sytuacji jest podobne, a co zupełnie inne. 



Jeśli mają Państwa pytania dotyczące tego tematu lub chcą Państwo
uzyskać wsparcie, skorzystaj z profesjonalnej porady. Lokalna poradnia
lub nasz zespół doradców rozważy, jakie kroki wyjaśniające są obecnie
w toku i jak można  je podjąć. 

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr.
 

Telefon  089 / 997 40 90 20
E-Mail  beratung@aetas-kinderstiftung.de
Czat na naszej stronie internetowej 
www.aetas-kinderstiftung.de

UZYSKANIE INFORMACJI I POMOCY

BWarto porozmawiać na przykład o tym, czy choroba jest zakaźna i jak
słaby jest w tej chwili organizm chorego. Można opisać, kto i co
pomaga w poprawie sytuacji lub co się dzieje, aby chory czuł się jak
najlepiej lub aby ból był do zniesienia (odpoczynek, lekarstwa, personel
szpitala, rodzina i inni ludzie, nawet sprzęt medyczny). 

Warto zaproponować dziecku coś, co może samo zrobić dla chorego,
np. narysować obrazek, napisać pozdrowienia lub nagrać wiadomość.

Jeśli  pojawi się temat umierania, proszę wprowadzać dzieci w to
zagadnienie  krok po kroku i najpierw wyjaśnić, że ciało jest po prostu
coraz słabsze i coraz gorzej funkcjonuje. 
Chęć chronienia dzieci jest zrozumiała, ale może prowadzić do tego, że
będą one konfrontowane z tematem umierania bardzo późno i
nieprzygotowane. Trzeba pozwolić dziecku podejść do tematu powoli i
bez obaw. Zachęcamy również do zapoznania się z arkuszem
informacyjnym "Słowa w sytuacji kryzysowej - rozmowy z dziećmi o
umieraniu i śmierci"


