
Często to rodzice są pierwszymi 

osobami dostrzegającymi 

subtelne nieprawidłowości 

w rozwoju swoich dzieci. 

Intuicja podpowiada im, 

że „coś” jest „nie tak”. 

Niepokoje te zostawiają 

w pamięci rodziców 

silny rys emocjonalny. 

Współpraca z rodzicami 

jest niezwykle istotna, 

jak zatem wspólnie 

pomagać dziecku?

ZABURZENIA 

PRZETWARZANIA 

SENSORYCZNEGO 

U DZIECI 
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Rodzice w przeprowadzonych przeze mnie rozmo-

wach wskazywali na „wyraźne” objawy, takie jak: 

opóźniony rozwój motoryczny, niezgrabność ruchowa, 

nadreaktywność na dźwięki, zachowania agresywne. 

Objawy te mogli z łatwością zestawić z kontekstem 

ogólnej wiedzy o rozwoju dzieci oraz odnieść do bliskiego 

otoczenia – innych dzieci w rodzinie. Wspomnienia miały 

różny kontekst oraz zabarwienie emocjonalne, jedna 

z mam wspominała tak: „Dziecko, spokojne, od około 

czternastego miesiąca życia zaczęło bić́  nas, rodziców, 

do siniaków, szarpać́, rzucać́ się na chodnik, walić́ głową 

w ścianę̨ , gryźć kolana do krwi. Do tego umiała już̇ niby 

dobrze chodzić́, a wciąż̇  się̨  przewracała i to na pła-

skim podłożu, w najmniej oczekiwanym momencie. 

Do tego na dźwięk odkurzacza był płacz, tarzanie się̨  

po dywanach, jakby sprawiało jej to ból”. Jak można 

przypuszczać, niepokój o prawidłowy rozwój dziecka 

podszyty był wieloma emocjami. Rodzice chętnie opo-

wiadali o tych uczuciach w trakcie wywiadów. Odczułam 

wyraźnie, iż czują nieodpartą potrzebę opowiedzenia 

o tym trudnym aspekcie ich historii – drogi do diagnozy 

i uzyskania pomocy dla ich dzieci. W odpowiedziach 

najczęściej przywoływano emocje związane z uczu-

ciem niepokoju, strachu oraz poczucia bezradności. 

„Część́  rodziców mówiła z pewnym zażenowaniem, 

ale i wprost: Byłam załamana, bo dzieci koleżanek nie 

miały takich problemów. Na placu zabaw wstyd mi było, 

że dziecko zbiera kamienie zamiast bawić́ się̨  w piasku 

z innymi dziećmi”2. Kolejna mama ujęła swoje emocje 

w następujący sposób: „Jeśli chodzi o nasze emocje, 

Niezmiernie ważnym 

elementem powinno 

być wielospecjalistyczne 

oddziaływanie na rodzinę, 

np. wsparcie w ramach 

systemowej terapii rodzin czy 

wideotreningu komunikacji 

lub innego rodzaju wsparcie, 

które ma na celu zwiększenie 

poziomu wzajemnego 

zrozumienia i poszanowania. 
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to na początku była to złość́, rozczarowanie i wstyd. 

Kompletny brak zrozumienia sytuacji z naszej strony 

w tej chwili oceniam jako torturę̨  dla dziecka. Niestety, 

nikt nie potrafił nam doradzić́ czy pomóc. Przypominam 

sobie uczucie zagubienia i bezsilności”3.

Należy przyznać, iż w codziennej praktyce terapeu-

tycznej opieką i terapią otacza się dziecko, a rodzic 

często nie rozumie zaburzeń, z jakimi ono się mierzy. 

Niezrozumienie zagadnienia prowadzi do kreowania 

działań nieświadomych, bazujących na stereotypach 

i utartych schematach postępowania, takich jak sta-

wianie do kąta, odczytywanie zachowań dzieci jako 

przejawu upartości i niesubordynacji. U samych dzieci 

powoduje to eskalację problemu, u rodziców zwiększa 

poczucie bezsilności, a terapeuta obserwuje często 

zaostrzenie deficytów lub regres. Pętla sfrustrowany 

rodzic – zdenerwowane dziecko – sfrustrowany rodzic 

zacieśnia się, tworząc sytuację bez wyjścia. Z tego 

względu niezmiernie ważnym elementem powinno 

być wielospecjalistyczne oddziaływanie na rodzinę, 

np. wsparcie w ramach systemowej terapii rodzin 

czy wideotreningu komunikacji lub innego rodzaju 

wsparcie, które ma na celu zwiększenie poziomu 

wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Pozwoli 

to rodzicom uzyskać odpowiedź na pytanie „dlaczego 

tak się dzieje” i będzie stanowiło dodatkowe wsparcie 

prawidłowego funkcjonowania dzieci. Zrozumienie 

takie jest też niezbędne w kontekście technik i strategii 

wychowawczych, jakim rodzice próbują modyfikować 

zachowanie dzieci. Również ten wątek stanowił część 

zagadnienia, jakie badałam.

Konieczność zmiany strategii wychowawczej
W kontekście konieczności zmiany strategii wycho-

wawczej rodzice jednogłośnie stwierdzili, iż konieczność 

taka była niezbędna. Modyfikacja dotyczyła czynników 

behawioralnych i emocjonalnych. Jako przykład podam 

odpowiedź mamy, która zachowanie syna określała w ka-

tegoriach „nieuważny i niedbający o bezpieczeństwo”: 

„To było frustrujące, zwłaszcza w miejscach, w których 

wypadałoby zachować́ spokój, np. w przychodni lekar-

skiej, w kościele, na ulicy, w sklepach. Nie chciał chodzić́ 

za rękę̨ , wyrywał się̨ , czasami rzucał się̨  na ziemię. 

Doznał przy tym kilka urazów. Było nam wstyd, byliśmy 

źli, zniechęceni”. Sformułowanie „wypadałoby zachować́ 

spokój” odebrałam jako kwestię odnoszącą̨  się̨  do za-

chowania zarówno mamy, jak i dziecka. Jak można sobie 

łatwo wyobrazić, było to dla nich trudne do osiągnięcia. 
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Większość rodziców, z którymi rozmawiałam, do dziś 

zmaga się z poczuciem winy związanym z zachowa-

niem i postępowaniem „sprzed diagnozy”. Historia 

jednej z mam poruszyła mnie w sposób szczególny, 

ze względu na fakt przebywania w dużym, specjali-

stycznym ośrodku opieki nie otrzymała ona stosownego 

wsparcia – pomimo znacznego upływu czasu sytuacja 

ta nadal wywoływała u niej duże emocje: „ (...) Miałam 

niesamowitą depresję poporodową. Nie chciałam jej 

widzieć́ ani karmić́. Od swojego lekarza zażądałam leku 

na wstrzymanie pokarmu (…). Do siódmego tygodnia 

nie miałam małej ani razu na rękach, bo byłam osła-

biona mięśniowo”. W innym miejscu dodaje: „Mała nie 

chciała się̨  do nas przytulać́, co było bardzo bolesne. 

Oczywiście, ja sobie wyrzucałam, że to przeze mnie, bo ją 

odrzuciłam na samym początku”. Także ona wskazuje, iż 

szukała pomocy: „Początkowo wsparcie dało mi forum 

(forum dla rodziców dzieci z problemami przetwarzania 

sensorycznego, funkcjonujące na Facebooku – przyp.). 

Dodatkowo książka »Nie-zgrane dziecko«. Lektura 

obowiązkowa. Mąż przeczytał to, co pozakreślałam. 

Mama (babcia dziecka – przyp.) jako pediatra – całość́ ”. 

Do dziś wywoływało to w tej mamie silne poczucie 

winy i zapewne wpłynęło na poczucie więzi pomiędzy 

nią a dzieckiem. Wszyscy respondenci zmienili sposób 

postępowania z dzieckiem. Zmiana dotyczyła głównie 

ich własnego podejścia do zagadnienia oraz większej 

kontroli własnych emocji.

Uzyskanie pomocy
Droga do uzyskania pomocy w wielu przypadkach 

była trudna. Pomimo doby Internetu, a co za tym idzie 

– łatwości znalezienia adresów do specjalistów, obo-

wiązkowych spotkań z pediatrą w ramach odbywanych 

bilansów, szczepień, uczęszczania dzieci do placówek 

– wielu rodzicom trudno było uzyskać odpowiedź na py-

tanie: „co dolega mojemu dziecku? ”. Z przeprowadzo-

nych rozmów wynika, iż̇  większość́  rodziców szukała 

pomocy u więcej niż̇  jednego specjalisty. Dzieci były 

diagnozowane głównie przez psychologów i neurologów. 

Rodzice zwracali uwagę na fakt, iż droga do diagnozy 

nie zawsze była bezpośrednia. Wskazywali, iż ze względu 

na różną skalę zaburzeń dzieci były kierowane także 

do innych specjalistów, których zadaniem było posze-

rzenie diagnostyki i oddziaływań, tak by uzyskać jak 

najlepszy efekt terapeutyczny. Najczęściej wymieniani 

byli neurolog, psycholog, psychiatra, neurologopeda, 

alergolog, fizjoterapeuta, gastroenterolog i optometrysta.

Zebranie jak najszerszego obrazu klinicznego dziecka 

ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego planowania 

oddziaływań terapeutycznych oraz eliminacji wszel-

kich czynników wpływających destrukcyjnie na układ 

nerwowy dziecka (nietolerancje pokarmowe; padaczki; 

zaburzenia widzenia itd.). W praktyce gabinetowej rzadko 

obserwujemy dzieci prezentujące „samoistne” objawy 

sensoryczne. W większości przypadków zaburzenia senso-

ryczne wchodzą w składową większych nieprawidłowości 

i mogą stanowić element współwystępujący w ramach 

całościowych zaburzeń rozwoju, stresu pourazowego, 

doświadczonej traumy, niezdiagnozowanych wcześniej 

wad genetycznych czy też chorób metabolicznych. 

Wszystkie te schorzenia i zaburzenia często wpływają̨  

na to, w jaki sposób dzieci odczuwają̨  otaczającą rze-

czywistość́ i jak ich ciało interpretuje bodźce, z którymi 

się̨  stykają̨ , stąd tak ważne jest, by w zespole specjali-

stycznym ocenić aktualną kondycję dziecka i określić 

wszelkie dystraktory.

Współpraca z innymi specjalistami
Zadania poszczególnych specjalistów w kontekście 

oceny wpływu na proces przetwarzania sensorycznego 

jest zależny od dziedziny, jaką się zajmują.

 Diagnoza alergologiczna oraz gastroenterologiczna 

przeprowadzana jest w celu wykluczenia bądź́  

potwierdzenia alergii i nietolerancji pokarmowych 

u dzieci, w wywiadzie u których rodzice zgłaszają 

nieprawidłowości z tego obszaru. Zarówno alergolo-

giczne, jak i gastryczne problemy znacząco wpływają̨ 

na odbiór bodźców oraz zaburzają̨  funkcjonowanie 

układu pokarmowego oraz nerwowego. Z tego 

powodu tak istotne jest prawidłowe postawienie 

diagnozy w celu wyrównania homeostazy organi-

zmu dziecka, tak by stworzyć́ jak najkorzystniejsze 

warunki dla oddziaływań́ terapeutycznych.

 Konsultacja fizjoterapeutyczna bądź osteopatycz-

na ma na celu zbadanie prawidłowości napięcia 

mięśniowego, zniesienie blokad, które mogą 

mieć wpływ na mobilność stawów i ścięgien, 

oraz wyrównanie ogólnych deficytów ruchowych. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć́ także, iż̇  dziec-

ko przychodzi na świat z określonym napięciem 

mięśniowym, którego terapeuta nie jest w stanie 

zmienić́. Może on jedynie je usprawnić́, ulepszyć́, 

co niewątpliwie wpływa na jakość́ ruchu, a z tym 

wiąże się odbiór bodźców.

 Optometrysta może wspomóc pracę terapeuty 
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SI w kontekście problemów odbierania i prze-

twarzania przez dziecko bodźców wzrokowych. 

Specjalista ten bada, czy dziecko prawidłowo 

widzi w trzech wymiarach, czy dostrzega ostrość 

i głębię. Aspekty te w znaczny sposób wpływają 

na kontekst odbierania przez dziecko przestrzeni, 

kształtowanie jej obrazu oraz kształtowanie obrazu 

własnej osoby w otoczeniu. Często deficyty na tym 

tle powodują, iż dziecko porusza się niezgrabnie 

lub wręcz boi się ruchu.

 Przeprowadzone przeze mnie rozmowy pozwalają̨  

stwierdzić́, iż̇  rodzice – zanim otrzymali fachową 

pomoc dla swych dzieci – zmuszeni byli borykać́ 

się̨  z brakiem wiedzy w zakresie prawidłowej inter-

pretacji zachowań́ ich pociech. Otrzymywane rady, 

wskazówki i opinie potęgowały poziom frustracji 

i rozgoryczenia, co bez wątpienia miało wpływ 

na relacje na linii rodzina – dziecko. Trudno jest 

opiekować́  się̨  dzieckiem, u którego codzienne 

„naturalne” czynności wywołują̨  płacz i są̨  przy-

czyną złości, szczególnie gdy są̨  to dzieci na tyle 

małe, iż̇  w sposób werbalny nie są̨  w stanie wyrazić́ 

tego, co odczuwają̨ . Jak wspomina jedna z mam: 

„Źle reagowała na bujanie, kołysanie, nie lubiła, 

gdy śpiewano jej kołysanki (…). Dotyku w obrębie 

twarzy, kąpania w zimnej wodzie, nie przytulała 

pluszaków, nie pozwalała czesać́  i myć włosów, 

obcinać́  paznokci. Miała odruch wymiotny przy 

większości pokarmów. Nie piła z butelki, nie ssała 

smoczka itp. Było tego bardzo dużo”. Można się̨  

pokusić́  w tym momencie o jeszcze jedną re-

fleksję dotyczącą̨  jakości wczesnych kontaktów 

z opiekunem na rozwój emocjonalno-poznawczy 

dzieci. Jak wskazuje profesor Brzezińska, okres 

wczesnego dzieciństwa oraz sposób, w jaki rodzice 

zaspokajają̨  potrzeby dziecka, są dla jego rozwo-

ju kluczowe. Prawidłowe odczytanie sygnałów 

wysyłanych przez dziecko stanowi podstawę̨  

kształtowania jego rozwoju psychofizycznego. 

Wszelkie niepowodzenia na tej linii może spowo-

dować́  nieharmonijność́  w rozwoju4. Niemożność́ 

zaspokojenia potrzeb dzieci z SPD w sposób „tra-

dycyjny” wpływa na jakość́  kontaktów z dzieckiem. 

Rodzic czuje się̨  zagubiony, bo jego działania 

nie przynoszą̨  efektu (kołysanie dziecka nie koi 

jego płaczu), a dziecko, jak można przypuszczać, 

ma poczucie niezrozumienia, co potęguje ilość́  

zachowań́ negatywnych.

Reasumując powyższe rozważania, uważam, iż̇  

wiedza na temat SPD w kręgu osób pracujących 

z dziećmi nadal jest niewystarczająca. Zaburzenie 

to jest traktowane jako „moda”, a terapia postrzega-

na jest w kategoriach „łatwego zarobku”. Niestety, 

należy także przyznać́ , iż̇  przyczyna tego problemu 

leży również w samym środowisku osób zajmujących 

się̨  diagnozą i terapią. Brak jasnego i wspólnego 

podejścia do wielu kwestii związanych z integracją 

sensoryczną powoduje, iż̇  zostaje zagubiona główna 

myśl A .J. Ayers i cel, w jakim stworzyła podwali-

ny tej metody – pomoc osobom, których zmysły 

funkcjonują̨  w sposób „nie-zgrany”, przez co ich 

codzienne funkcjonowanie jest w znaczny sposób 

utrudnione. Można odnieść́  wrażenie, iż aktualnie 

integracja sensoryczna jest postrzegana jako swo-

iste panaceum na każdy problem, a jak wiadomo, 

jak coś jest „do wszystkiego”, to jest „do niczego”. 

Doświadczenia rodziców oraz efekt pracy terapeu-

tów, jaki opisałam w niniejszej pracy, jest rzetelnym 

dowodem oraz stanowi oręż̇  w dyskusji dotyczącej 

metody SI, jaka aktualnie się toczy w środowisku 

terapeutów dzieci. Można podważać́  istotę̨  teore-

tyczną, można modyfikować́  i dewaluować́  oddzia-

ływania terapeutyczne, ale efekty pracy w postaci 

zmian zachowań́  u dzieci i ulga rodziców, jaka się 

z tym wiąże, o których zgodzili się̨  opowiedzieć́  

na potrzeby tej pracy, są̨  niepodważalne i stanowią̨  

niezbity dowód, że metoda przynosi zakładane 

efekty, a zaburzenia przetwarzania sensorycznego 

nie są̨  wymysłem ani tymczasową modą.
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