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Wprowadzenie

Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym stanowią jedną z grup niepełnospraw-
ności, w której problemy sfery osobowościowej czy też sfery poznawczej bardzo 
mocno splatają się z występowaniem zaburzeń w obrębie systemu rodzinnego. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie psychologicznego obra-
zu funkcjonowania młodzieży z porażeniem mózgowym w rodzinie z uwzględnie-
niem charakterystycznych cech związanych z organicznymi deficytami OUN.

Z literatury przedmiotu wynika, że w okresie dojrzewania u młodzieży z móz-
gowym porażeniem dziecięcym (MPD) z całą ostrością ujawnia się poczucie od-
mienności i dyskomfortu emocjonalnego, a konsekwencje psychologiczne schorze-
nia zaznaczają się głównie w sferze rodzinnej (3, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21). 
Celem pracy jest wyodrębnienie przydatnych w codziennej praktyce terapeutycznej 
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30 KRZYSZTOF GERC

„strategii” rehabilitacyjnych, które przyczyniłyby się do minimalizacji niekorzyst-
nych emocjonalno-społecznych następstw niepełnosprawności dziecka z poraże-
niem mózgowym.

Termin mózgowe porażenie dziecięce oznacza przewlekłe, niepostępujące 
zaburzenie czynności ośrodkowego neuronu ruchowego, będące następstwem uszko-
dzenia mózgu w okresie jego rozwoju (7, 11, 13). Występuje ono w 0,1–0,3% przy-
padków, a niektóre źródła podają, iż dotyczy 0,5% populacji (11, 14, 15, 20, 21).

Do najczęstszych objawów dziecięcego porażenia mózgowego zalicza 
się: dyskinezję, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia w postaci bezładu 
móżdżkowego, ograniczenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia odruchów 
wczesnodziecięcych, a także porażenia i niedowłady obejmujące, stosownie do na-
tężenia choroby, różne kończyny (6, 8, 12, 16). Podaje się zazwyczaj trzy postacie 
mózgowego porażenia dziecięcego:
- spastyczne, charakteryzujące się zwiększoną odpowiedzią mięśnia na jego roz-
ciąganie,
- niespastyczne,
- mieszane (14, 15).

Porażenie może dotyczyć jednej lub kilku kończyn (9), a głębokość patolo-
gicznych objawów wynikających z zespołu mózgowego porażenia dziecięcego jest 
bardzo zróżnicowana i może sytuować się w stanach bliskich normalnemu, aż do 
objawów głębokiego upośledzenia funkcjonalnego.

Przedmiotem analiz badawczych zaprezentowanych w niniejszej pracy była 
wieloaspektowa próba oceny sposobu spostrzegania przez dziecko z porażeniem 
mózgowym własnej rodziny i swojego w niej miejsca z uwzględnieniem szerokie-
go spektrum zależności, które mogłyby modyfikować płaszczyznę relacji emocjo-
nalnej w rodzinie (status rodziny, poziom zaradności dziecka, poziom uszkodzenia 
analizatorów, deficyty lokomocyjne itp.).

Metody i materiał badawczy

Badaniami objęto grupę 68 pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym 
w wieku 13–18 lat (40 chłopców, 28 dziewcząt), leczonych w okresie od mar-
ca 1999 do kwietnia 2002 roku w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci 
w Radziszowie, nieopodal Krakowa. W doborze grupy do badań uwzględniono 
dwa kryteria: wiek i poziom rozwoju intelektualnego (norma). To kryterium jest 
ważne w mózgowym porażeniu dziecięcym, ponieważ zdarzają się przypadki 
bardzo wyraźnie obniżonej sprawności intelektualnej towarzyszącej istotnym za-
burzeniom ruchowym. Badania stanowiły kontynuację prób pilotażowych, zrea-
lizowanych w 1998 roku przez autora niniejszego opracowania we współpracy 
z dr K. Dropową z Ośrodka Psychosomatyki i Terapii Rodzin przy Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
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kowie–Prokocimiu (10). Grupę kontrolną stanowiło 26 zdrowych rówieśników 
– uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. W badaniach zastosowano 
następujące metody:
1) wywiad ustrukturowany,
2) dane obserwacyjne,
3) Skalę Całościowej Oceny Rodziny Worland–Schechtman (FGAS),
4) kwestionariusz do badania poczucia koherencji Antonowskiego (SOC),
5) Test Stosunków Rodzinnych Bene–Anthony (TSR).

Wyniki

Na rysunku 1 przedstawiono porównanie ogólnej oceny rodzin młodzieży z móz-
gowym porażeniem dziecięcym oraz rodzin młodzieży pełnosprawnej, stanowiącej 
grupę kontrolną.

Rys. 1. Ogólna ocena rodzin młodzieży z MPD oparta na skali Worland–Schechtman

Ogólna ocena rodzin młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym (MPD) oparta na skali Worland - Schechtman
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Całościowa ocena rodzin pacjentów (rys. 1) sytuuje się aż o 18 punktów niżej 
w stosunku do wyników dotyczących rodzin dzieci zdrowych. Na wynik ten wpły-
wa niewątpliwie sytuacja przewlekłej konieczności leczenia pacjenta i dodatkowej 
pomocy w życiu codziennym. Rodziny radzą sobie z tym problemem w różnym 
stopniu. Wpłynęło to na poziom istotności statystycznej różnic uzyskanych wyni-
ków (p≤0,01), choć przywołując sądy Worland i Schechtman, można przewidywać 
zaistnienie potocznej opinii, iż „jeden członek lub cała rodzina ma przejściowe 
trudności z dostosowaniem się, ale w ocenie nieprofesjonalisty nie potrzebuje ona 
pomocy”. Taki wynik oznacza jednak brak stabilności systemu rodzinnego z ten-
dencją do sytuacyjnie narastających konfliktów i dezintegracji rodziny (10,11).
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32 KRZYSZTOF GERC

Na rysunku 2 przedstawiono porównanie wyników poczucia koherencji  
u młodzieży z MPD oraz w grupie kontrolnej.

Rys. 2. Poczucie koherencji u pacjentów z MPD i w grupie kontrolnej

MPD  x MPD  s Kontrola  x Kontrola  s P
Poczucie koherencji 46,53 7,19 54,31 14,04 0,02
Poczucie zrozumiałości 39,36 11,22 42,56 9,22 NS
Poczucie zaradności 37,41 8,11 46,32 11,05 0,003
Poczucie sensowności 34,33 6,11 32,15 17,09 0,05

Analiza zaprezentowanych powyżej wyników uzyskanych przy pomocy 
Kwestionariusza do badania poczucia koherencji jednoznacznie wskazuje, iż ogól-
ne przekonanie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym o możliwości 
sprostania wymogom sytuacji trudnych jest istotnie niższe niż w grupie kontrol-
nej. Zarysowuje się to precyzyjnie w poszczególnych wymiarach struktury profilu, 
głównie w zakresie ogólnego poczucia koherencji i poczucia zaradności, co ilustru-
je rys. 3, ale również w aspekcie poczucia sensowności.

Rys. 3. Poczucie koherencji u pacjentów z MPD i w grupie kontrolnej

Poczucie koherencji u pacjentów z MPD
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Najważniejszym źródłem uczuć dla młodzieży z mózgowym porażeniem 
dziecięcym jest matka (różnica w stosunku do grupy kontrolnej plasuje się na po-
ziomie istotności statystycznej p ≤ 0,001); ona również jest głównym odbiorcą po-
zytywnych emocji. Kontakty z ojcem cechuje natomiast ambiwalencja z tendencją 
do repulsji (różnica pomiędzy wynikami w grupie kontrolnej kształtuje się na po-
ziomie p ≤ 0,05).

Bardziej szczegółowa analiza rezultatów TSR wskazuje na zdecydowanie 
mniejsze zaangażowanie emocjonalne dziecka z MPD w relacje z rodzeństwem  
w stosunku do grupy kontrolnej. Relacje pacjentów z najbliższymi członkami ro-
dziny zilustrowano na rys. 4.
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Rys. 4. Test Stosunków Rodzinnych
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Wielowymiarowa analiza korelacyjno-regresyjna przeprowadzona z zasto- 
sowaniem pakietu komputerowego Statistica 5.5 wykazała, że nasilenie pozytyw-
nych emocji manifestowane przez badanych pacjentów wobec matki jest uzależ-
nione od kilku czynników: charakteru ich relacji z ojcem, rodzeństwem oraz poczu-
cia życiowej skuteczności i zaradności. Twierdzenie to zilustrowano na rys. 5, na 
którym przedstawiono model korelacji dla silnie pozytywnej relacji emocjonalnej 
dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z matką jako zmiennej zależnej.

Rys. 5. Korelacja silnie pozytywnej relacji emocjonalnej matki i pacjenta z MPD 
(TRS/SOC)

Korelacje silnie pozytywnej relacji emocjonalnej 
matki i pacjenta z MPD (TSR/SOC)
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Ojcowie odbierani są przez pacjentów jako bardziej chłodni uczuciowo od 
matek. Są oni najprawdopodobniej również percypowani jako mniej empatyczni 
i w większym stopniu obarczani uciążliwością rehabilitacji. Można również są-
dzić, iż cechuje ich większa niezależność psychiczna od rodziny i osłabienie więzi 
z dziećmi.
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Istotne jest, iż pacjenci pomijają siebie zarówno w dawaniu, jak również 
przyjmowaniu emocji, jedynie u 31,5% badanych pojawiały się w tym wymiarze 
odpowiedzi (rys. 4).

Nie stwierdzono zależności pomiędzy funkcjonowaniem rodziny, ocenia-
nym na podstawie FGAS, a którymkolwiek z wymiarów SOC. Może to stano-
wić efekt stosowania przez badanych bardzo silnych mechanizmów obronnych, 
zwłaszcza o charakterze wyparcia, regresji i projekcji. W wywiadzie zastrzeżenia 
pod adresem rodziny są raczej rzadko wypowiadane. Sprowadzają się głównie do 
uczestniczenia, i to w ograniczonym stopniu, w życiu codziennym rodziny, stawia-
nia przez członków rodziny zbyt małych wymagań i pozostawania pod ich stałą 
obserwacją. Zarzuty stawiane rodzinie przez pacjentów z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, mimo iż typowe dla wieku dorastania, koncentrują się częściej wokół 
ich sprawności psychofizycznej.

Stwierdzono pozytywną, wyraźną korelację pomiędzy wymiarem „pomija-
nia siebie”, świadczącym o niskiej samoocenie w Teście Stosunków Rodzinnych, 
a niskim poczuciem sensowności (SOC, rys. 6).

W tabeli 1 przedstawiono model korelacji dla niskiej samoakceptacji u pa-
cjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym jako zmiennej zależnej. Jej poziom 
jest uwarunkowany przez stopień nasilenia deficytów motorycznych oraz senso-
rycznych, poprzez charakter relacji emocjonalnych z matką oraz głębokość poczu-
cia sensowności (SOC, tab. 1).

Tab. 1. Tabela korelacji emocjonalnego pomijania siebie (niska samoocena) w gru-
pie pacjentów z MPD

MPD  x MPD  s Kontro la   x Kontro la   s P

Poczuc i e 
koherenc j i

46 ,53 7 ,19 54 ,31 14 ,04 0 ,02

Poczuc i e 
z rozumia ło śc i

39 ,36 11 ,22 42 ,56 9 ,22 NS

Poczuc i e 
zaradnośc i

37 ,41 8 ,11 46 ,32 11 ,05 0 ,003

Poczuc i e 
s ensownośc i

34 ,33 6 ,11 32 ,15 17 ,09 0 ,05

Na niską samoocenę młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
jak to przedstawiono w tabeli 1, wpływają: głębsza niepełnosprawność ruchowa  
i związane z nią deficyty o charakterze sensorycznym i manipulacyjnym, silny, 
wieloaspektowo uwarunkowany związek emocjonalny pacjenta z matką oraz ni-
skie poczucie sensu własnego życia, jak i brak realnych celów życiowych.

Porównując dane kwestionariuszowe oraz obserwacyjne, można stwier-
dzić, że uzasadnieniem uzyskanych wyników wydają się być: wyuczona bezrad-
ność, obawy przed niewłaściwym stosunkiem otoczenia do niepełnosprawności 
(np. okazywanie litości, czynienie przedmiotem szczególnej uwagi, wypytywanie  
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o defekt). Obawy takie nasilają się wraz z wiekiem, lecz – jak wynika z analizowa-
nych badań – nie nastawiają one młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym 
egocentrycznie (nie stwierdzono statystycznie istotnego związku z roszczeniową 
postawą wobec otoczenia ani z wrogością wobec rodzeństwa). Warto także od-
notować pewne nieistotne statystycznie tendencje: w diadach jednopłciowych-
bliźniaczych relacje z rodzeństwem mają charakter przyjacielski, a ambiwalencja 
zarysowuje się nieznacznie. Przy dużej różnicy wieku wrogość i niechęć są otwar-
cie wypowiadane prze dziecko z MPD wobec brata lub siostry. Wzajemne relacje 
rodzeństwa przy ciężkim nasileniu objawów porażenia u jednego z rodzeństwa są 
ambiwalentne lub przepojone wrogością.

Na podstawie uzyskanych w badaniu danych można zaproponować ogólny 
model oddziaływań pomiędzy wyodrębnionymi zmiennymi, ilustrujący złożoność 
przedstawionego zagadnienia. Zostały one zilustrowane na rys. 6, na którym po-
kazano wyraźnie, że na poziom samooceny młodzieży z mózgowym porażeniem 
dziecięcym wpływają zarówno czynniki o charakterze społeczno-rodzinnym, jak 
również zmienne podmiotowe, a także fakty wynikające z faktu niepełnosprawno-
ści ruchowej.

Rys. 6. Próba interpretacji niskiej samooceny u pacjentów z MPD w kontekście 
rodzinnym

Próba interpretacji niskiej samooceny 
u pacjentów z MPD w kontekście 
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Silna pozytywna
pacjenta relacja 
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Obniżenie
poczucie
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Dyskusja nad wynikami

Przedstawiając w niniejszej analizie psychologiczny obraz funkcjonowania mło-
dzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w rodzinie trzeba odnotować cha-
rakterystyczne cechy związane z deficytami organicznymi Ośrodkowego Układu 
Nerwowego występujące u tych dzieci. Zalicza się do nich nieprawidłowe per-
cepcje wizualno-motoryczne oraz dotykowe. U dzieci z porażeniem mózgowym 
stwierdza się m.in. deficyty różnego stopnia w zakresie percepcji wzrokowej, ana-
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lizy i syntezy słuchowej. Percepcja chorych wykazuje znamiona fragmentaryczno-
ści, globalności i jest pozbawiona analityczności. Odbiór bodźców zewnętrznych 
ma charakter mało selektywny, stąd też spostrzeżenia mogą odzwierciedlać cechy 
i szczegóły nieistotne. To z kolei pociąga za sobą trudności w tworzeniu pojęć, 
które powstają na podstawie cech drugorzędnych, nie zaś konstytutywnych przed-
miotów.

Rozwój dziecka jest procesem złożonym i dynamicznym, uwarunkowanym 
działaniem czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Ich splot  
i wzajemne interakcje ujawniają się szczególnie wyraźnie w przypadku dziecka do-
tkniętego niepełnosprawnością, wymagającego stałej i kompleksowej rehabilitacji.

Dla dziecka podstawową grupą społeczną jest rodzina, ta z kolei również nie 
funkcjonuje w próżni społecznej, lecz stanowi system otwarty powiązany trans- 
akcyjnie z innymi mikrosystemami społecznymi (3, 5, 10). W tym kontekście wi-
dać wyraźnie, jak istotne obciążenie emocjonalne może towarzyszyć rodzicom 
wychowującym dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tymczasem dla 
prawidłowego funkcjonowania oraz jak najmniej zaburzonego rozwoju konieczna 
jest akceptacja przez rodziców faktu ograniczonej sprawności ich dziecka. Jest ona 
trudna, bowiem towarzyszy jej lęk o przyszłość dziecka oraz niepokój dotyczący 
dalszych postępów rehabilitacyjnych.

Psychologiczne konsekwencje mózgowego porażenia dziecięcego przeja-
wiają się w niezaspokojeniu potrzeby akceptacji, autonomii, uznania, przynależ-
ności do grupy społecznej (17), ale także wiążą się z uzależnianiem się od osób  
z najbliższego otoczenia – rodziny. Zaburzenie prawidłowych relacji społecznych, 
koegzystujące z ograniczonymi kompetencjami manualnymi, deficytami percep-
cji, zniekształceniem mowy powodują, że dzieci te mają – nawet przy zasadniczo 
prawidłowym rozwoju intelektualnym – kłopoty z nauką szkolną i wyborem za-
wodu (11). Jest zatem wysoce uzasadnione, aby wskazać na pewne prawidłowości 
wynikające ze specyfiki psychologicznego funkcjonowania dziecka z mózgowym 
porażeniem w rodzinie z wyodrębnieniem zagrożeń, które pojawiają się w okresie 
adolescencji.

Uzyskane wyniki są najdotkliwiej determinowane przez jakość funkcjono-
wania dziecka w sferach społecznej oraz zajęciowej. Pacjenci nie sądzą, by mogli 
w przebiegu dalszego życia normalnie się rozwijać i podjąć taki rodzaj aktywności 
zawodowej, który byłby dla nich satysfakcjonujący. Żywią raczej przekonanie, że 
to, co będą czynić w swoim życiu, będzie raczej nudne i pozbawione w szerokiej 
perspektywie sensu. Brak im odwagi i wytrwałości, by stawić czoła wymaganiom, 
jakie przed nimi stawia życie. Nie bez znaczenia jest tutaj kwestia uzależnienia 
się od opieki rodziny oraz oporów wewnętrznych, na jakie napotykają, gdy trze-
ba zwrócić się o pomoc do osób obcych. Wyzwala to w pacjentach zniechęce-
nie, które często jest spowodowane niewłaściwym stosunkiem otoczenia do osób 
niepełnosprawnych. Badani czują się niezdolni nie tylko do samodzielnego życia, 
lecz również do samodzielnego podejmowania decyzji. Wolą przebywać w otocze-
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niu osób niepełnosprawnych, ponieważ sądzą, iż ludzie zdrowi nie wiedzą, co się 
czuje, będąc człowiekiem niepełnosprawnym. Badani mocno akcentują potrzebę 
zdobycia zawodu i pracy, wykazania się w tej pracy sukcesami, jednak towarzy-
szy temu świadomość ograniczeń, czy wręcz przekonanie, że większość zawodów 
wymaga możliwości fizycznych istotnie wykraczających poza prezentowane przez 
badanych.

Powyższy wywód uzasadnia otrzymane niskie wartości wymiarów ogólne-
go poczucia koherencji oraz poczucia zaradności. Dla młodzieży z mózgowym 
porażeniem dziecięcym rodzina jest podstawowym oparciem. Pacjenci w okresie 
adolescencji są już świadomi obciążeń, jakie dotyczą ich rodzin z powodu niepeł-
nosprawności. Młodzi ludzie zadają więc często pytanie: jak mogą się rodzicom 
odwdzięczyć, w jaki sposób mogą zrekompensować straty, jakie rodzina poniosła 
w związku z ich kalectwem? Tak postawione problemy mają swoje źródło w zabu-
rzeniu relacji wewnątrzrodzinnych. W wynikach przeprowadzonych badań (Test 
Stosunków Rodzinnych) szczególnie wyraźnie ujawniła się dysproporcja w emo-
cjach przekazywanych i przyjmowanych od matki i od ojca.

Wnioski

- U młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym poczucie koherencji (SOC) 
jest istotnie niższe niż w grupie kontrolnej; poczucie zaradności obniżone jest sto-
sownie do stwierdzonego natężenia trudności lokomocyjnych i poznawczych.
- Sytuacja przewlekłej choroby, zwłaszcza niepełnosprawności ruchowej, wyma-
gającej stałej i uciążliwej rehabilitacji stawia pacjentów z MPD u progu dorosłego 
życia w pozycji wyuczonej bezradności.
- Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wymiarami SOC a ogólnym funkcjonowa-
niem rodziny. Fakt ten jest przypuszczalnie związany z powszechnie stosowanymi 
przez badanych mechanizmami obronnymi (głównie silnym wyparciem, regresją 
i projekcją) oraz wyuczoną bezradnością.
- Pacjenci z MPD ujawniają silne pozytywne relacje z matką (TSR); ich wzmoc-
nienie koreluje z ujawnieniem ambiwalentnych emocji wobec ojca. Modyfikacja 
nieprawidłowych postaw rodzicielskich jest możliwa po ich pogłębionym rozpo-
znaniu, najkorzystniej, kiedy dokonuje się w naturalnym środowisku rodziny.
- Konsekwencją wieloletniej koncentracji rodziny na rehabilitacji ruchowej niepeł-
nosprawnego dziecka jest osłabienie więzi wewnątrzrodzinnych, a także zaniedba-
nie procesów autonomizacji i separacji właściwych okresowi dojrzewania. 
- Należy stymulować procesy dojrzewania wybranej grupy pacjentów poprzez spe-
cjalne programy zadaniowe dla rodzin i instytucji, zajmujących się dziećmi i mło-
dzieżą z MPD (programy integracyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, tre-
ningi kompetencji społecznych, przeciwdziałanie wyuczonej bezradności). Trzeba 
oddziaływać równocześnie na osoby pełnosprawne oraz na inwalidów. Tych ostat-
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nich trzeba nauczyć właściwego interpretowania zachowań społecznych, odpor-
ności na przejawy postaw negatywnych oraz uniezależniania się od krzywdzących 
ocen otoczenia społecznego. 
- Szczególnie ważne wydaje się poprawienie samoakceptacji i wykształcenie poczu-
cia sprawstwa osób niepełnosprawnych z MPD oraz możliwości ich autokreacji.
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Abstract

Natural development of children with cerebral palsy (CP) may be hindered or even unequally de-
layed. It can be a result of both patient’s own disability and personality and also the family spe-
cificity, connected with chronic illness in the family. In the study 68 adolescents with CP aged 
13-18 years and 26 healthy teenagers have been examined. The evaluation has concerned psycho-
social functioning of patients and their families. Psychosomatic questionnaire, Family Relation 
Test, Sense of Coherence Test and Family Global Assessment Scale have been applied. The results 
indicate how self-acceptance (self-omission) of the CP patients connected with strong positive rela-
tion with mother and ambivalence toward father.We also concern lowering of sense of coherence 
specially sense of sensibleness and resourcefulness. This situation creates probably trained help-
lessness observed in these cases. It seems to be the consequence of family concentration on physical 
rehabilitation and of reluctance to let patient to separate and individuate. Therefore parents psycho-
education has been underline as an important part of revalidation.

Streszczenie

Rozwój młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym może być zahamowany, a nawet opóź-
niony. Stanowi to konsekwencję zarówno niepełnosprawności ruchowej, zmian osobowościowych, 
jak też problemów związanych z przeżywaniem przewlekłej choroby i adaptacją do jej ograniczeń 
w rodzinie. W pracy przebadano 68 adolescentów z MPD w wieku 13–18 lat oraz 26 zdrowych ró-
wieśników. Ocena dotyczyła funkcjonowania psychospołecznego pacjentów i ich rodzin. Zastoso-
wano metody psychometryczne, w tym TSR, SOC, FGAS oraz posłużono się wywiadem i danymi 
obserwacyjnymi. Wyniki badań wskazują na niską samoakceptację (pomijanie siebie) pacjentów 
połączoną z silnie pozytywną relacją z matką i ambiwalencją ujawnianą w stosunku do ojca. Ob-
niżone też pozostaje ich poczucie sensowności i zaradności (SOC). To stawia pacjentów z MPD 
u progu dorosłego życia w pozycji wyuczonej bezradności. Niewątpliwie jest to konsekwencja 
koncentracji rodziny na rehabilitacji ruchowej z zaniedbaniem procesów indywidualizacji i separa-
cji właściwych okresowi dojrzewania. W kontekście przytoczonych rozważań bardziej rozwinięta 
psychoedukacja rodziców oraz wieloaspektowe wsparcie psychologiczne, adresowane do młodzie-
ży z MPD, wydają się być niezbędną częścią ich rehabilitacji. 
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