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Promowanie dobrostanu psychicznego
i zasobów osobistych osób
o szczególnych potrzebach życiowych

Abstrakt
W pierwszej części tekstu ukazana została problematyka rozwoju człowieka ukierunkowana na pełną emanację w całym jego humanistycznym potencjale. Zwrócono uwagę na rozwój
duchowy jako niezbędny czynnik dla realizacji humanistycznego potencjału człowieka, z jednej
strony szczególnie ważny w zawodach medycznych, z drugiej konieczny i krytycznie ważny dla
dziecka. Wskazano na utrudnienia w realizacji tego wzorca, czyli błędy wychowawcze deprecjonujące dziecko, doskonale opisane przez Alice Miller. Zasobem rozwojowym wydaje się bezpieczna
więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem, wprowadzająca go w świat, w którym czuje się bezpiecznie
i ufnie.
Poważna choroba i hospitalizacja stanowią zdarzenia traumatyczne dla dziecka, jego rodziców
i rodzeństwa. Dziecko jako pacjent o szczególnych potrzebach psychologicznych wymaga wyjątkowego podejścia. Autor wykazuje, że rozwój wrażliwości i osobowości personelu medycznego jest
ważnym czynnikiem chroniącym chore dzieci i ich rodziny przed traumami psychicznymi, jest też
istotnym elementem ich profesjonalnej tożsamości.
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and personal resources of people
with special life necessities
Abstract
In the first part of the text it has been depicted human development issues focused on the full
emanation of his humanistic potential. It was noted that spiritual is necessary for the full implementation of the humanistic human potential, which play its’ role in medical professions. On the
other hand, spiritual development of the adult persons is necessary and critically important for the
educational errors. It was pointed out the difficulties which are implementation of this standard
errors are derogatory child upbringing perfectly described by Alice Miller. Developmental resource
appears to be safety attachment between parent and child, introducing him to the world in which
he feels safe and confidently.Serious illness and hospitalization constitute a traumatic event for
a child and his siblings and parents. The child as a patient with special needs psychological requires
a very specific approach to care. The author shows that the emotional sensitivity and personality
development of medical personnel is an important factor in order to protect the sick children and
their families from mental trauma, there is also an important part of their professional identity.
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