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Przedmowa

Współczesna psychologia, jako dziedzina naukowa i praktyczna, wywodzi się w linii 
prostej z nauk medycznych. Związek ten, mimo iż aktualnie oparty na założeniach współ-
pracy i uzupełniającego funkcjonowania równoległego w służbie człowiekowi, w dal-
szym ciągu jest widoczny praktyce leczniczej. Nie jest to jednak tylko działanie oparte na 
wspólnych korzeniach, gdyż dzisiejsze pojmowanie zdrowia, ujęte w modelu holistycz-
nym, zakłada konieczność wszechstronnego traktowania człowieka, jako systemu poszu-
kującego dobrostanu w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie tylko zestawie-
nia niezależnych układów soma-psyche, jak to miało miejsce w modelu biomedycznym. 
Doktryna holizmu stanowi więc model integrujący dwa światy, zarówno ten psycho-
logiczny, odwołujący się do psyche, jak i medyczny, operujący zdecydowanie częściej  
w sferze soma. Powiązanie owych dwóch płaszczyzn stanowiło podstawę koncepcyjną 
konferencji „Psychologia w medycynie”, która miała miejsce dnia 5 kwietnia 2008 roku 
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W pierwotnym 
zamierzeniu miała to być oferta skierowana głównie do studentów kierunków medycz-
nych, jako że poruszane tematy dotyczyły licznych zagadnień psychologicznych, przy-
datnych w pracy przyszłych przedstawicieli służby zdrowia. W ostatecznym rozrachunku 
zaś tematyka przyciągnęła także przedstawicieli innych uczelni oraz pracowników służby 
zdrowia i osoby, którym tematyka pomostu między medycyną a psychologią jest bliska, 
czyniąc z konferencji dzieło uniwersalne i wieloaspektowe.

Na podstawie sukcesu wspomnianej konferencji, jak i całego cyklu spotkań pod hasłem 
„Humanistyki w medycynie” pojawiła się myśl, aby konferencyjne opus magnum prze-
kroczyło granice uniwersyteckich ścian i ukazało się w formie publikowanej, której twór-
cami byłyby w przeważającej mierze osoby prowadzące praktykę psychologiczną na po-
graniczu świata medycyny i psychologii, co pozwoliłoby ukazać psychologię jako naukę 
bliską medycynie, a od strony praktycznej jako wiedzę przydatną pacjentowi w proce-
sach dochodzenia do stanu pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Stąd też  
w wielu przypadkach oprócz afiliacji uczelnianych podajemy instytucje, w których au-
torzy poszczególnych rozdziałów wdrażają koncepcje w praktykę. Głównym motywem 
niniejszej monografii staje się więc hasło budujmy płaszczyznę porozumienia między 
naukami i szukajmy punktów stycznych w obrębie medycyny i psychologii.

Wieloaspektowość niniejszej monografii podkreślana jest przez szerokie ujęcie zagad-
nień medyczno-psychologicznych. Rozdziały Ewy Mojs oraz Anny Klatkiewicz ukazują 
rolę psychologa w szeroko ujętej rehabilitacji. Dwa kolejne rozdziały – Doroty Gołąb  
i Jakuba Pilarczyka – dotyczą psychoonkologii i form terapeutycznych stosowanych w pracy  



z pacjentami z rozpoznaną chorobą nowotworową. Do tematyki opisywanej przez Jaku-
ba Pilarczyka nawiązuje tekst Mai Strzeleckiej opisujący zaburzenia psychosomatyczne  
u dzieci z uwzględnieniem kształtowania tych zaburzeń poprzez systemy rodzinne. Ko-
lejne rozdziały dotyczą zagadnienia zespołu stresu pourazowego – Izabela Przybek-Czu-
chrowska dogłębnie definiuje zjawisko PTSD, natomiast Marcin Cybulski prezentuje 
wybrane formy pomocy psychologicznej ofiarom wypadków drogowych. Tekst autor-
stwa Marty Czarneckiej-Iwańczuk, Anny Bukowskiej, Niny Konofalskiej oraz Jadwigi 
Łuczak-Wawrzyniak z Zespołu Psychologów GPSK w Poznaniu określa rolę psycho-
loga w sytuacji zagrożenia ciąży czy straty dziecka w okresie perinatalnym. Następny 
rozdział autorstwa Wojciech Strzeleckiego poświęcony jest muzykoterapii ze szczegól-
nym uwzględnieniem obszarów i możliwości jej zastosowania. Teksty Doroty Hędzelek 
oraz Anny Dolczewskiej-Sameli dotyczą psychoseksualnego funkcjonowania człowieka, 
natomiast refleksje Agnieszki Nowogrodzkiej i Bartosza Piaseckiego dookreślają funk-
cjonowanie psychologiczne osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Dwa kolejne rozdziały 
– Jędrzeja Dobaczewskiego oraz Magdaleny Śmilgin-Malinowskiej – poświęcono specy-
fice funkcjonowania osób w okresie późnej dorosłości i możliwości jego poprawy. Tekst 
Bogusława Stelcera oraz Marty Czarneckiej-Iwańczuk opisuje zagadnienie godności  
w relacji lekarz-pacjent umierający. Rozdział kolejny autorstwa Mai Strzeleckiej, Woj-
ciecha Strzeleckiego, Marcina Cybulskiego oraz Marty Czarneckiej-Iwańczuk charak-
teryzuje rolę mediów w kształtowaniu zaburzeń odżywiania u adolescentów, dokonując 
jednocześnie analizy porównawczej roli wyglądu w ocenie jednostek według chłopców 
i dziewcząt. Przedostatni rozdział – Jadwigi Łuczak-Wawrzyniak – poświęcony został 
tematyce wypalenia zawodowego wśród pracowników służby zdrowia. Monografię za-
myka tekst Michała Mandeckiego podkreślający rolę reklamy preparatów medycznych 
OTC w kształtowaniu postaw wobec nich.  

Mamy nadzieję, że publikacja ta może być nie tylko pomocnym narzędziem dydaktycz-
nym dla studentów uczelni medycznych, ale także dla wszelkich organizatorów i inspira-
torów działania w zakresie szeroko pojmowanego zdrowia aktywnie podejmujących wy-
siłki na rzecz poprawy jakości terapii i leczenia zróżnicowanych grup ludzkich w różnych 
sferach funkcjonowania psychospołecznego. 

Marcin Cybulski, Wojciech Strzelecki 
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Ewa Mojs 
Zakład Psychologii Klinicznej 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Neurorehabilitacja w padaczce wieku rozwojowego

Funkcje poznawcze

Funkcje poznawcze jako czynności układu nerwowego odpowiedzialne są za 
odbiór, przetwarzanie i przechowywanie informacji. Mają one złożony, hierar-
chicznie zorganizowany charakter a za ich realizację odpowiedzialne są struktury 
układu nerwowego, zróżnicowane pod względem struktury i specyfiki neurofi-
zjologicznej i powiązane ze sobą w złożone sieci neuronalne. W neuropsycholo-
gicznych koncepcjach rozwoju człowieka jednym z podstawowych założeń jest 
stwierdzenie, iż prawidłowe ukształtowanie systemów funkcjonalnych decydu-
je o specyficznym dorosłym zachowaniu i reguluje je [1]. Systemy motoryczne  
i sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, czuciowe) jako specyficzne modalnie rozwi-
jają się według zdeterminowanych genetycznie etapów, ale modulują ten rozwój 
także czynniki zewnętrzne: środowiskowe oraz oddziaływania wychowawcze  
i specyficzna aktywność własna. 

Funkcje poznawcze związane z odbiorem, przetwarzaniem i przechowywa-
niem informacji kategoryzuje się w cztery zasadnicze grupy:

– recepcyjne funkcje (odbiór, rozpoznanie, klasyfikacja i przetwarzanie informacji),
– pamięć i uczenie się (odwołuje się do funkcji przechowywania i odtwarzania
   informacji, a także nabywania nowego materiału),
– myślenie (umysłowa organizacja i reorganizacja informacji),
– funkcje wykonawcze (dzięki nim informacja jest komunikowana lub pojawia
   się działanie) [2].
Szczególne miejsce z kolei przypisuje się pojęciu inteligencji jako najbardziej 

złożonej funkcji psychicznej. Tradycyjnie w ujęciu neuropsychologicznym defi-
niuje się inteligencję jako prawidłowy rozwój wszystkich regionów mózgu 
realizujących odmienne funkcje intelektualne. Zgodnie z tym założeniem, osoby 
z dobrymi zdolnościami werbalnymi będą charakteryzować się także dobrymi 
zdolnościami w zakresie funkcji niewerbalnych [2].

Analizy neuropsychologiczne wskazują, iż inteligencja jako najbardziej zło-
żona funkcja najtrudniej podlega deterioracji w wyniku uszkodzeń mózgu czy 
też występowania patofizjologicznych procesów w ośrodkowym układzie nerwo-
wym OUN [2]. Jest to najprawdopodobniej związane także z faktem, iż szereg 
daleko leżących od siebie obszarów jest zaangażowanych w realizacje tej funkcji, 
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oraz z istnieniem zjawisk plastyczności w układzie nerwowym. Z kolei funkcje 
pamięci stanowią jeden z ważniejszych markerów procesów patofizjologicznych 
[2]. Deficyty pamięci obserwuje się zarówno w przebiegu padaczki, jak i w schi-
zofrenii, także zanim ujawni się pełnia objawów chorobowych [2, 3, 4, 5]. 

Padaczka

Padaczka nie jest jednostką chorobową, lecz zespołem objawów somatycznych, 
wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych 
zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu [6].  

Padaczka to przewlekły stan o zróżnicowanej etiologii, charakteryzujący się 
skłonnością do nawrotowych, zazwyczaj spontanicznych napadów.

Pojedynczy napad nie stanowi padaczki. Przyjmuje się, że dwa początkowe 
napady, występujące w ciągu 24 godzin, są równoważne znaczeniowo pojedyn-
czemu napadowi. Jednakże, pojedynczy napad, połączony z udokumento-
wanym organicznym uszkodzeniem korowym (np. nieprawidłowości ujawnione 
badaniem neurologicznym lub neuroobrazowaniem, także opóźnienie rozwoju 
psychicznego), lub pojedynczy napad z towarzyszącymi nieprawidłowościami 
typu padaczkowego w elektroencefalografii (EEG) mogą stanowić podstawę do 
rozpoznania padaczki [7]. 

Napady padaczkowe z klinicznego punktu widzenia zostały podzielone na:
– częściowe,
– uogólnione,
– jednostronne (połowicze),
– niesklasyfikowane.
W 1981 r. opublikowano Propozycję Rewizji Klinicznej i Encefalograficznej 

Klasyfikacji Napadów Padaczkowych, która z poprzednich klasyfikacji uwzglę-
dniła tylko kliniczny typ napadów oraz zapis EEG w czasie napadów i między 
nimi. Odrzucono natomiast pozostałe kryteria: umiejscowienie, etiologię i wiek 
– jako dane oparte raczej na informacjach spekulatywnych niż na bezpośredniej 
obserwacji [8].  

Dużo uwagi poświęca się zespołom padaczkowym. Terminem tym określa 
się chorobę przebiegającą z napadami padaczkowymi, która charakteryzuje się 
obecnością innych, stale występujących ze sobą objawów. Objawy te mogą 
mieć określony charakter kliniczny (wywiad, morfologia napadu, objawy 
neurologiczne) lub wynikać z przeprowadzonych badań pomocniczych (EEG, 
rtg czaszki, CT, NMR itp.) [9].

Klasyfikacja Padaczek i Zespołów Padaczkowych Międzynarodowej Ligii 
Przeciwpadaczkowej:
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Tabela 1. Klasyfikacja Padaczek i Zespołów Padaczkowych MLPP

1. Umiejscowione (ogniskowe, częściowe) padaczki i zespoły
a) idiopatyczne, tzw. samoistne (związane z wiekiem). Obecnie znane są dwa zespoły:

1) łagodna padaczka dziecięca z iglicami w okolicy środkowoskroniowej,
2) padaczka dziecięca z wyładowaniami w okolicy potylicznej,

b) objawowe.
2. Uogólnione padaczki i zespoły

a) idiopatyczne (tzw. samoistne związane z wiekiem – według wieku występowania):
1) łagodne rodzinne drgawki noworodków,
2) łagodne drgawki noworodków,
3) łagodna miokloniczna padaczka niemowląt,
4) dziecięca padaczka nieświadomości (pycnolepsia),
5) młodzieńcza padaczka nieświadomości (zespół Janza),
6) młodzieńcza padaczka miokloniczna (impulsie petit mal),
7) napady duże przydenne (grand mal seizures on awakening), także inne padaczki uogólnione 

idiomatyczne, nienależące do ww. grup mogą być klasyfikowane w tym punkcie,
b) idiopatyczne i/lub objawowe (wg wieku występowania):

1) zespół Westa (infantile spasms),
2) zespół Lennoxa-Gastauta,
3) padaczka z napadami miokloniczno-astatycznymi,
4) padaczka z mioklonicznymi napadami nieświadomości,

c) objawowe:
– niespecyficzna etiologia: wczesna miokloniczna encefalopatia,
– specyficzne zespoły: napady padaczkowe będące powikłaniem innych stanów chorobowych. 

3. Padaczka: zespoły, które nie zostały określone jako ogniskowe bądź uogólnione
a) z objawami ogniskowymi i uogólnionymi:

1) napady noworodkowe,
2) ciężka miokloniczna padaczka niemowląt,
3) padaczka z ciągłymi zespołami iglicy z falą podczas snu wolnofalowego,
4) nabyta afazja padaczkowa (zespół Landara-Kleffnera),

b) bez jednocześnie uogólnionego lub ogniskowego charakteru.
4. Szczególne zespoły

a) zespoły sytuacyjne,
1) drgawki gorączkowe,
2) drgawki związane z innymi sytuacjami, np. stresem, hormonami, lekami, alkoholem itp.,

b) izolowane pozornie, niesprowokowane napady,
c) padaczka charakteryzująca się szczególnym sposobem wywoływania,
d) przewlekła postępująca padaczka częściowa stała u dzieci (epilepsja partialis continua) [5].

Źródło: Dreifuss F. E.: Rev. Neurol., 1987, 143 (5), 375.
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W przebiegu padaczki częściej niż w populacji ogólnej występują zaburze-
nia sfery psychicznej. Encefalopatie padaczkowe stanowią zespoły padaczkowe, 
w których zarówno napady, jak i kliniczne wyładowania powodują postępują-
ce zaburzenia funkcji mózgu. Dotyczą one zarówno funkcji poznawczych, jak 
i emocji (ryc. 1) [9, 10]. Do encefalopatii zalicza się między innymi zespół We-
sta, wczesną encefalopatię padaczkową, wczesną encefalopatię miokloniczną. 
Zaburzenia psychiczne w padaczce mogą mieć postać względnie stałych deficy-
tów bądź też mogą ewoluować w czasie w związku z przebiegiem choroby. Ich 
postać kliniczna wpływa w istotnym stopniu na wybór formy leczenia oraz wy-
maga od lekarza prowadzącego decyzji, czy owe zaburzenia wymagają dalszego 
rozszerzonego postępowania leczniczego, np. treningu procesów poznawczych, 
psychoterapii czy też treningu behawioralnego. 

Poznawcze•	
globalne – inteligencja,o 
wybiórcze – dysfunkcje, np. dysleksja, dyskalkulia,o 

emocjonalne•	
pierwotne,o 
wtórne.o 

Rycina 1. Zaburzenia psychiczne w padaczce.
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie licznie przeprowadzonych badań dotyczących jakości życia 
dzieci z padaczką stwierdzono, że czynnikiem znacznie ją pogarszającym są za-
burzenia funkcji poznawczych, które wpływają na trudności w nauce oraz in-
tegrację społeczną [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Besag proponuje podział zaburzeń 
psychicznych na czasowe i trwałe. Trwałe – związane bezpośrednio z uszko-
dzeniem OUN, a czasowe związane z napadami padaczkowymi oraz stosowaną 
farmakoterapią. Ignatowiczowa proponuje klasyfikację zaburzeń psychicznych 
uwzględniającą kategorie:

– upośledzenia umysłowego,
– dysleksji i dysgrafii,
– zespołu otępiennego, 
– zaburzeń zachowania i osobowości [17]. 
Pierwsze 3 podgrupy można określić ogólnie jako zaburzenia czynności 

poznawczych, 4. ma charakter emocjonalno-poznawczy. 
Poziom rozwoju inteligencji dzieci w wieku szkolnym, chorujących na 

padaczkę, w porównaniu do zdrowych rówieśników w 80% mieści się w granicach 
normy lub lekkiego upośledzenia [18, 11, 1]. Dzieci te mają możliwość uczenia 
się w szkołach powszechnych. U dzieci i młodzieży z padaczką występują 
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także wybiórcze zaburzenia czynności poznawczych, które ograniczają bądź 
utrudniają realizację zadań związanych z uczeniem się. U 30% pacjentów 
występują częściowe deficyty funkcji poznawczych i zaburzenia w zakresie 
sprawności układu wzrokowego i słuchowego. Wybiórcze deficyty poznawcze 
mogą występować u osób z padaczką przy prawidłowym poziomie inteligencji. 
Aldenkamp i współpracownicy odnotowują, iż 5–50% dzieci z padaczką może  
mieć różnorodne problemy z nauką [19]. 

Wśród licznych czynników mających związek z zaburzeniami poznawczy-
mi wymienia się przede wszystkim istniejące uszkodzenie mózgu, jak również 
powstałe wskutek powtarzających się napadów drgawkowych. Bardziej prawdo-
podobne jest, że uogólnione napady toniczno-kloniczne mogą spowodować upo-
śledzenie funkcji poznawczych niż proste lub złożone napady częściowe [20]. 
Tym bardziej, jeżeli podczas tych pierwszych dojdzie do wystąpienia gromad-
nych napadów lub stanu padaczkowego. Badaniem diagnostycznym ukazującym 
czynność bioelektryczną mózgu jest badanie elektroencefalograficzne /EEG/.  
Aktywność napadowa rejestrowana podczas wielogodzinnych zapisów EEG nie 
tylko odzwierciedla kliniczną manifestację napadów padaczkowych, ale także 
występuje w okresie międzynapadowym. Nie bez znaczenia jest również pona-
padowe zahamowanie czynności mózgu [20, 21].

Badania potencjałów endogennych, zwłaszcza fali P300, przy zastosowaniu 
modalności słuchowej i wzrokowej, wskazują na zaburzenie procesów poznaw-
czych w padaczce u dzieci i młodzieży, występujące jeszcze przed rozpoczę-
ciem leczenia przeciwpadaczkowego. Znamienne wydłużenie latencji fali P300 
występuje zarówno w idiopatycznej padaczce częściowej, jak i uogólnionej,  
w przedziale wieku od 8–20 lat [19, 21, 22].

Duże znaczenie w wywoływaniu zaburzeń procesów poznawczych przy-
pisuje się czynnikom etiologicznym padaczki, typom napadów, częstości ich 
występowania oraz nasilenia [23, 24, 25, 26]. Decydujący wpływ na rozwój 
funkcji poznawczych ma również wiek dziecka, w którym wystąpiły pierw-
sze napady padaczkowe. Wczesny początek napadów zaburza rozwój funk-
cji poznawczych, czego odzwierciedleniem jest ograniczone funkcjonowanie 
intelektualne. W porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami czy rodzeństwem 
ujawniają się deficyty w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci  
i uwagi, wydłuża się czas reakcji i dynamika procesów poznawczych. Stąd też 
wywodzą się ich trudności szkolne. W badaniach Mojs [23] wykazano istnie-
nie istotniej statystycznie zależności między czasem wystąpienia pierwszego 
napadu padaczkowego a poziomem pamięci operacyjnej, zdolnościami uczenia się 
oraz poziomem integracji wzrokowo-ruchowej. Stałe problemy w nauce sygnalizu-
je 37% dzieci z padaczką, natomiast w grupie dzieci zdrowych tylko 4% (ryc. 1). 
Najwięcej trudności sprawiała im nauka matematyki, gramatyki i ortografii. 
Problemy w nauce, jakie spostrzegali rodzice u dzieci z padaczką, przede wszyst-
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kim wynikały z zaburzonej pamięci i uwagi. U ponad połowy podopiecznych  
z padaczką lekooporną rodzice zaobserwowali trudności w zrozumieniu czytane-
go tekstu oraz zapamiętywaniu aktualnie przerabianego materiału w szkole [21, 
22]. Porównując opinię rodziców i dzieci na temat problemów w nauce, stwier-
dzono, że rodzice częściej dostrzegali trudności w uczeniu się u dzieci (ryc. 2).

Zdolność uczenia się dzieci z częściowymi napadami padaczkowymi zwykle 
nie różni się znacząco od zdrowych rówieśników. Występuje jednak mniejsze 
gromadzenie informacji w pamięci długotrwałej oraz trudności z późniejszym 
przypominaniem zachowanych wiadomości. Mniejsza sprawność i koordynacja 
ruchów u dzieci z padaczką uzewnętrznia się podczas ćwiczeń fizycznych lub 
przyjmuje postać niedbałego albo nieczytelnego pisma.

Zaburzenia grafomotoryki stwierdzono u prawie połowy badanej grupy, 
u 20% z nich zostały określone jako dysleksja lub dysgrafia [27, 28]. 

Niektórzy autorzy postulują, aby dokładnie przeanalizować możliwości 
dziecka w zakresie zdolności szkolnych. Podkreślają, że dla dziecka z obniżonym 
Ilorazem Inteligencji (II) korzystniejsze jest pobieranie nauki w szkole, gdzie 
rówieśnicy mają podobne trudności, np. w szkole specjalnej [29, 30, 31, 32, 33]. 

Badanie Bulteau i współpracowników obejmujące 251 dzieci wykazało, iż 
w grupie z idiopatyczną padaczką uogólnioną lub ogniskową występował wyż-
szy iloraz inteligencji i wyższe prawdopodobieństwo ukończenia edukacji niż  
w grupie dzieci z padaczką objawową, kryptogenną lub nieokreślonymi zespoła-
mi padaczkowymi. W grupie pacjentów z młodzieńczą padaczką miokloniczną 
obserwowano upośledzenie funkcji czołowych – myślenia abstrakcyjnego, plano-
wania, elastyczności umysłowej. W grupie dzieci z łagodną padaczką z iglicami  
w okolicy środkowoskroniowej obserwowano gorsze wyniki w porównaniu  
z grupą kontrolną  w zakresie IQ, pamięci, percepcji wzrokowej, płynności słow-
nej, precyzyjnych czynności ruchowych [33]. Zaburzenia funkcji poznawczych 
zależą także od farmakoterapii. Zmiennymi wpływającymi na parametry poznaw-
cze są: rodzaj stosowanego leku, dawka, szybkość wprowadzania leku do terapii, 
stężenia i jego wahania w surowicy krwi, schemat leczenia – mono-versus polite-
rapia [33]. Leki te z jednej strony wpływają na funkcje poznawcze oraz emocje, ale  
z drugiej strony leczą, ograniczają negatywny wpływ choroby na układ nerwowy. 
W klasycznych badaniach wykazano, że stosowane leczenie przeciwpadaczkowe 
konwencjonalnymi lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) może powodować spo-
wolnienie czynności układu nerwowego, nawet w przypadku podawania dawek 
terapeutycznych [20]. Wskazuje się także, iż politerapia stanowi czynnik ryzy-
ka pojawienia się deficytów poznawczych o większym zasięgu w porównaniu 
do monoterapii [33]. Wskazuje się szczególnie negatywny wpływ barbituranów  
i benzdwuazepin [33]. W przypadku fenytoniny dominantą są zaburzenia seda-
tywne, w leczeniu karbamazepiną widoczne są efekty działania psychotropowe-
go. Jednakże skutki te mają charakter przejściowy i po wycofaniu leków deficyty 
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maleją. Kwas walproinowy bądź jego sole mają w porównaniu z innymi objawa-
mi charakter zmienny i wiążą się przede wszystkim z zaburzeniami koncentracji 
i uwagi. Podsumowując około 200 badań dotyczących LPP, według Blanka:

Karbamazepina i kwas walproinowy wpływają korzystnie tonująco na nastrój 1. 
i funkcje behawioralne u 50–60% pacjentów a karbamazepina prawie nie 
zmienia funkcji poznawczych i psychomotorycznych.
Fenytoina wpływa negatywnie na funkcje poznawcze. 2. 
W odniesieniu do barbitalu i prymidonu udowodniono ich negatywny 3. 
wpływ na zachowanie dzieci i dorosłych.
Negatywny wpływ stosowanej politerapii na funkcje psychiczne jest znaczący.4. 
Co do nowych leków dane są niejednoznaczne [34]. 5. 

W badaniach porównawczych nowe leki przeciwpadaczkowe mają podob-
ne jak konwencjonalne działanie w odniesieniu do skuteczności kontroli napa-
dów, ale także lepsze wyniki w zakresie występowania działań niepożądanych na 
funkcje poznawcze [20, 33]. Niekorzystny wpływ nowych LPP wiąże się głów-
nie ze zbyt szybkim wprowadzaniem leków, zbyt wysoką dawką, działaniem se-
datywnym bądź interakcjami leków lub ze zmienionym metabolizmem leków 
w okresie starości, np. wzrost epoksydowych metabolitów karbamazepiny przy 
jednoczesnym zastosowaniu lamotryginy czy soli kwasu walproinowego [32, 
33]. Zastosowanie kolejnego LPP w formie terapii dodanej niewątpliwie zwięk-
sza zagrożenie wystąpienia zaburzeń poznawczych oraz innych objawów niepo-
żądanych. Stąd też w epileptologii preferuje się leczenie jednym z najbardziej 
skutecznych LPP w odniesieniu do typu napadów występujących u dzieci [33]. 
Zalecenie dziecku LPP ma niewątpliwie na celu zmniejszenie częstości, czasu 
trwania i intensywności napadów padaczkowych, a docelowo ich ustąpienie. 
Jednocześnie LPP zmniejszają pobudliwość neuronów w OUN, z czym wiąże się 
ich niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze. Z drugiej strony tylko wczesne 
i skuteczne leczenie padaczki umożliwia w 75–80% uzyskanie pełnej kontroli 
nad napadami padaczkowymi. Pomimo stosowania różnych LPP w systemie naj-
pierw mono-, a następnie politerapii u pozostałych 20–25% dzieci i młodzieży 
może rozwinąć się padaczka oporna na leczenie. Intelektualne funkcjonowanie 
obydwu grup pacjentów wykazuje istotne różnice na niekorzyść lekoopornych 
[33]. Dotyczy to przede wszystkim koncentracji, zapamiętywania, rozumienia 
i pisania tekstu.

Chociaż funkcjonowanie psychospołeczne oraz emocjonalne u wielu 
osób z padaczką zasadniczo nie różni się od osób zdrowych, to jednak zabu-
rzenia emocjonalne i osobowości występują częściej niż w populacji ogólnej. 
Częstość występowania tych zaburzeń mieści się w granicach 20–50% [35]. 
Większa częstość występowania zaburzeń emocjonalnych dotyczy każdej  
z wyróżnionych postaci i obszarów. Uwzględnia się zatem między innymi obniżenie 
nastroju i cechy depresyjne, próby samobójcze, zachowania agresywne oraz ob-
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sesyjno-kompulsywne. Smith i współpracownicy (1996) relacjonują, iż pacjenci 
z padaczką sami wspominają o występowaniu wzrastającego napięcia, depresji. 
Objawy psychiatryczne i inne zaburzenia behawioralne wzrastają wraz ze wzro-
stem liczby napadów oraz zróżnicowaną ich postacią [33].

Wysokie współczynniki występowania psychopatologii w sferze emocji od-
zwierciedlają nie tylko dysfunkcje organiczne, ale także czynniki o charakterze 
społecznym i emocjonalnym [33]. Zaburzenia sfery emocjonalnej mają zróżnico-
waną etiologię – „organiczną” oraz sytuacyjną – środowiskową (ryc. 2). Wyróż-
nia się zatem zaburzenia emocjonalne pierwotne i wtórne. Pierwotne spowodo-
wane są tym samym czynnikiem, który wywołał padaczkę lub powstają na sku-
tek uszkodzeń OUN w przebiegu padaczki [36]. Wtórne zaburzenia emocjonalne 
powstają na skutek nieprawidłowych oddziaływań środowiskowych – przede 
wszystkim wychowawczych i rówieśniczych, bez udziału czynników organicz-
nych, natomiast głównym mechanizmem przyczyniającym się do powstania tego 
typu zaburzeń jest uczenie się – poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne. 

Etiologia padaczki,• 
napady padaczkowe, typ napadów oraz częstość występowania,• 
czas trwania padaczki,• 
farmakoterapia,• 
czynniki środowiskowe,• 
oddziaływania wychowawcze.• 

Rycina 2. Przyczyny zaburzeń emocjonalnych i poznawczych. 
Źródło: opracowanie własne.

Zaburzenia o charakterze agresywnym określa się w literaturze jako rzadkie, 
czyli o częstości występowania poniżej 5% [22]. Agresja rzadko pojawia się  
w związku z samymi napadami lub podczas nich. Znacznie częściej jest 
odpowiedzią na bodźce zewnętrzne. Zachowania zagrażające sobie lub otoczeniu 
występują znacznie częściej u pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi, 
dysfunkcjami poznawczymi. W badaniach wskazuje się wyższą częstość tych 
zachowań w grupie pacjentów z napadami złożonymi częściowymi o ognisku 
padaczkowym zlokalizowanym w okolicach płata skroniowego [37].

Wśród zaburzeń agresywnych wymienia się zaburzenia określane jako za-
burzenia kontroli emocji (episodic dyscontrol) lub jako nagłe zaburzenia eks-
plozywne (intermittent explosive disorder – IED) [38]. Zachowania agresywne 
jako IED są klasyfikowane w DSM IV. Podkreśla się, iż w przypadku zacho-
wań agresywnych podtypu agresji obronnej wywołanej strachem zasadniczymi 
strukturami pośredniczącymi w generowaniu tych reakcji są ciało migdałowa-
te oraz struktury podwzgórza, wzgórza, płatów [24]. Zasadniczo główną rolę  
w generowaniu agresji indukowanej strachem oraz agresji o charakterze obron-
nym przypisuje się strukturze ciała migdałowatego. Stanowi ona kluczowy ele-



15

ment dla teorii Le Doux [21]. Pełnienie ważnych funkcji w regulacji procesu wa-
runkowania lęku umożliwia ciału migdałowatemu centralne położenie pomiędzy 
systemem czuciowym regulującym warunkowanie strachu a systemem rucho-
wym kontrolującym reakcje warunkowania (ryc. 3) [26]. Wiele reakcji obron-
nych ma raczej charakter automatyczny, wrodzony, reaktywny, a nie operacyjny. 
Te reakcje mają charakter zautomatyzowany i prawdopodobnie są kontrolowane 
przez nieświadome procesy oceny. Zawierają one reakcje behawioralne (uciecz-
ka, atak, mimika) oraz wisceralne niepoddające się warunkowaniu sprawczemu. 

Rycina 3. Schemat neuronalnego pierścienia warunkowania lęku za: Le Doux, 1995, s. 215.

W koncepcji Bucka ciało migdałowate stanowi element pierścienia struktu-
ralnego, który rozpoczyna się w siatkowatym układzie wzbudzenia, regulującym 
poziom wzbudzenia innych struktur, wśród których zasadniczą rolę odgrywa układ 
limbiczny z dwoma pierścieniami neurochemicznymi kontrolującymi kolejno 
agresję i lęk oraz seks i socjalizację reakcji emocjonalnych [27] (ryc. 3). Analizując 
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Ryc. 3: Schemat neuronalnego pierścienia warunkowania lęku za: Le Doux, 1995, s. 
215. 

 
W koncepcji Bucka ciało migdałowate stanowi element pierścienia struktu-

ralnego, który rozpoczyna się w siatkowatym układzie wzbudzenia, regulującym 
poziom wzbudzenia innych struktur, wśród których zasadniczą rolę pełni układ 
limbiczny z dwoma pierścieniami neurochemicznymi kontrolującymi kolejno 
agresję i lęk oraz seks i socjalizację reakcji emocjonalnych [27] ryc. 4. Analizu-
jąc zachowania agresywne w padaczce wskazuje się na możliwość zakłóceń 
w krążeniu impulsów w obrębie pierścieni. Może to prowadzić do stanów, gdzie 
następują zakłócenia w interpretacji odbieranych informacji (jako zagrażają-
cych) i w efekcie wywoływać agresje obronną. W zgodzie z tym założeniem, 
elektryczna stymulacja ciała migdałowatego może prowadzić do wzbudzania 
strachu, niepokoju lub złości a uszkodzenie tej struktury utrudnia warunkowanie 
strachu. 
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zachowania agresywne w padaczce, wskazuje się na możliwość zakłóceń w krążeniu 
impulsów w obrębie pierścieni. Może to prowadzić do stanów, w których następują 
zakłócenia w interpretacji odbieranych informacji (jako zagrażających), i w efekcie 
wywoływać agresję obronną. W zgodzie z tym założeniem, elektryczna stymulacja 
ciała migdałowatego może prowadzić do wzbudzania strachu, niepokoju lub złości  
a uszkodzenie tej struktury utrudnia warunkowanie strachu.

W przebiegu padaczki wskazuje się, iż zachowania agresywne częściej wystę-
pują u osób z padaczką skroniową. Pojawia się jednak duża rozbieżność w danych 
od ok. 4,8% do 50% [33, 34]. 

W padaczce wyróżnia się trzy typy agresji, gdyż wiąże się je z występowaniem 
napadów padaczkowych – międzynapadowe, ponapadowe, napadowe. Wszystkie 
stanowią formę agresji obronnej, powstają zatem w wyniku silnego pobudzenia 
emocjonalnego, np. strachu, gniewu. Napadowa i ponapadowa agresja często 
skojarzona jest z występowaniem zaburzeń psychotycznych w przebiegu padacz-
ki. Międzynapadowa agresja niezależna od obserwowanych napadów padacz-
kowych może być konsekwencją trudnych warunków i najszerzej rozumianych 
czynników środowiskowych oraz związana jest z poziomem inteligencji [38]. 
Międzynapadowa agresja może być także rozpatrywana w kontekście definicji 
osobowości antysocjalnej, która także może być skutkiem doświadczenia przez 
osobę niekorzystnych czynników środowiskowych. Ten typ agresji został stosun-
kowo dobrze opisany w kontekście zaburzeń kontroli, gdzie agresja powstaje na 
skutek zadziałania czynnika zewnętrznego i nie jest związana z uzależnieniem od 
substancji psychoaktywnych czy z chorobami neurodegeneracyjnymi, czy inny-
mi pierwotnie występującymi u danej osoby zaburzeniami psychiatrycznymi.

Nagłe zaburzenia eksplozywne częściej występują u pacjentów z napadami 
częściowymi złożonymi. W tej grupie pacjentów Tebartz van Elsti współpracow-
nicy odnotowali także częstsze niż w grupie kontrolnej zaburzenia formacji hipo-
kampalnej, szczególnie ciała migdałowatego [39]. U 20% stwierdzono atrofię cia-
ła migdałowatego. Jego wielkość była znacząco niższa po obu stronach. Podobnie 
atrofię hipokampa, mierzoną in vivo prezentuje Kalviainen i współpracownicy 
[40]. Patologię formacji hipokampa zdefiniowano jako zróżnicowaną, jednak 
występowała u 44% badanych i mogła stanowić przyczynę pojawiania się niepro-
wokowanych stanów pobudzenia i złości [25]. Obustronne zaburzenia czynności 
bioelektrycznej występują u pacjentów z napadami częściowymi oraz agresją  
o typie IED. Prawostronne ogniskowe zakłócenia widoczne w zapisie EEG wystę-
powały rzadziej w grupie z IED. Może to sugerować bardziej znaczącą rolę lewej 
półkuli mózgu w rozwoju IED. Zachowania agresywne (IED) wysoko korelują  
z ilorazem inteligencji ogólnej (II ogólny) i werbalnej (II werbalne) [41]. Nie ma 
jednak jednoznacznych związków między innymi zaburzeniami emocjonalnymi, 
które tradycyjnie wiąże się ze strukturami ciała migdałowatego, to jest strachu 
czy depresji. Jednakże na podstawie danych neuroanatomicznych oraz teorii emo-
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cji a zwłaszcza warunkowania lęku Le Doux, ważna wydaje się pomoc chorym  
w radzeniu sobie z codziennymi problemami życiowymi. Być może w ten spo-
sób redukcja pobudzenia może uchronić przed narastaniem emocji negatywnych,  
a także agresji, i będzie mieć wartość profilaktyczną [21, 42]. 

W literaturze podkreśla się, iż w przebiegu padaczki skroniowej istotne dla 
powstania zaburzeń agresywnych jest występowanie stwardnienia hipokampa [7] 
przede wszystkim o charakterze rozsianym, podkreśla się przede wszystkim atro-
fię ciała migdałowatego po obu stronach.

Można zatem wnioskować, iż zaburzenia te mogą powstawać jako skutek 
przebiegu padaczki oraz leczenia farmakologicznego, a nie zależą od typu sa-
mych napadów padaczkowych.

Padaczka, jej leczenie farmakologiczne oraz możliwe powikłania powstające 
w jej przebiegu w istotny sposób zakłócają funkcjonowanie pacjenta, zarówno 
w sferze poznawczej, intelektualnej, jak i emocjonalnej. Aldenkamp podaje tak-
że, iż padaczka może stanowić przyczynę braku osiągnięć szkolnych. W propo-
nowanym modelu wskazuje na wagę zespołu padaczkowego oraz postaci napa-
dów padaczkowych i ich etiologii, które mogą mieć istotną wartość prognostycz-
ną dla osiągnięć szkolnych. Za najmniej korzystne z punktu widzenia realizacji 
zadań rozwojowych wskazuje napady uogólnione objawowe lub kryptogenne 
oraz przewlekle stosowaną politerapię [24]. Precyzyjne diagnozowanie deficy-
tów poznawczych u chorych na padaczkę pozwala na prognozowanie ewentual-
nego pogorszenia w zakresie codziennego funkcjonowania, pełnienia obowiąz-
ków społecznych i zawodowych. Zagadnienia te mogą decydować o poziomie 
funkcjonowania społecznego oraz o jakości życia. Deficyty poznawcze, a także 
emocjonalne [7] mogą w większym stopniu wpływać na wskaźniki adaptacji spo-
łecznej niż „ciężkość” i częstość napadów padaczkowych. Zapobieganie więc za-
burzeniom poznawczym i emocjonalnym w trakcie terapii przeciwpadaczkowej 
powinno stanowić standard postępowania terapeutycznego. 

Obliguje to osoby prowadzące leczenie do rozważnego stosowania leków 
tak, aby z jednej strony kontrolować napady, a z drugiej poprawiać jakość życia 
i, o ile to konieczne, wprowadzać do schematu terapii także rehabilitację neurop-
sychologiczną i psychoterapię.  

Kompleksowy program rehabilitacyjny, uwzględniający główne problemy 
pacjenta, wymaga skonstruowania indywidualnego programu oddziaływań dla 
każdego chorego w zależności od stopnia nieprzystosowania. Program zatem 
powinien uwzględniać obszar funkcjonowania pacjenta w rodzinie, w sferze za-
wodowej, środowiskowej i osobistej. Celem nadrzędnym owych oddziaływań 
zarówno rehabilitacyjnych, jak i psychoterapii czy poradnictwa jest poprawa ja-
kości życia osoby niepełnosprawnej, autonomii osobistej, a także zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. 
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Neurorehabilitacja w padaczce

Każdy trening neuropsychologiczny powinien być poprzedzony diagnozą 
stanu funkcji psychicznych – zarówno deficytów, jak i zasobów w aspekcie 
funkcjonowania poznawczego, w tym inteligencji, emocjonalnego i społecznego 
pacjenta. W diagnozie wykorzystywane są testy i metody kwestionariuszowe, gdzie 
zbierane są dane ilościowe, oraz procedury eksperymentalne o wystandaryzowanym 
charakterze dostarczające informacji jakościowych. Zbierane podczas badania 
dane wraz z informacjami o historii choroby służą do zdefiniowania jakości  
i typu zespołu zaburzeń – analiza syndromologiczna, diagnozy przypuszczalnego 
mechanizmu zaburzeń, a także jego skutków dla codziennego funkcjonowania 
pacjenta [5]. Do badania neuropsychologicznego można wykorzystać stały zestaw 
testów bądź baterię zmienną. Praktycy jednak mogą lepiej kontrolować swoje 
działania, kiedy wybierają zmienny zestaw testów i są bardziej elastyczni. 
Badanie funkcji poznawczych przy użyciu wielu miar pozwala bowiem lepiej niż 
w przypadku badań opierających się na pojedynczym pomiarze różnicować normę  
i uszkodzenia [41]. Podejście preferujące zmienną baterię polega na dodawaniu 
do stałej „bazy” testowej dodatkowych elementów, co zaowocowało także 
wzrostem zainteresowania kolejnymi narzędziami diagnostycznymi i ich 
rozwojem. W badaniu neuropsychologicznym należy także uwzględnić analizę 
indywidualnego stylu poznawczego pacjenta, gdyż stanowi to czynnik istotnie 
wpływający na obraz kliniczny zaburzeń. Opisany powyżej model pragmatyczny 
badania neuropsychologicznego zwiększa możliwość oceny zachowanych czy też 
niezaburzonych funkcji, zwiększa dostępność danych użytecznych w rozmowie 
z opiekunami chorego, zwłaszcza w aspekcie edukacji rodziny w zakresie 
programu terapii, wymagań, które koniecznie powinny być stawiane pacjentowi, 
oraz sposobów oceny skuteczności terapii [1].

Plastyczność układu nerwowego

Mózg ma zdolność do ciągłych zmian własnej struktury i tym samym do zmian 
przez całe życie [1, 12]. Zdolność ta  umożliwia reagowanie na zmiany w otoczeniu, 
albo w obrębie samego organizmu. Plastyczność definiowana jest jako zdolność 
ośrodkowego układu nerwowego do adaptacji lub zmiany na skutek środowiskowej 
stymulacji. Zapewnia ona warunki rozwojowe do kształtowania się poszczególnych 
funkcji w ramach okresów sensytywnych.  Ale zmiany plastyczne następują nie tylko  
w okresach sensytywnych – plastyczność rozwojowa, następują w dojrzałym mó-
zgu w okolicach uznanych za „plastyczne”. Polegają na trwałych przekształce-
niach funkcjonalnych i strukturalnych istniejących połączeń neuronalnych bądź 
też na tworzeniu nowych połączeń, bądź aktualizacji potencjalnych połączeń [8]. 
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Jest to jedna z właściwości układu nerwowego, dzięki niej możliwe jest stałe 
dostosowywanie się  do informacji napływających ze środowiska zewnętrznego 
i wewnętrznego. Plastyczność przejawia się w procesach uczenia się, zapamięty-
wania, tworzenia i trwa przez całe życie. Owa stymulacja prowadzi do zmian na 
poziomie organizacji funkcjonalnej oraz strukturalnej [12]. Plastyczność układu 
nerwowego „zmusza” mózg do restrukturyzacji procesów neuronalnych umożli-
wiających restytucję ubytków funkcji [1, 12, 31]. W związku z tym plastyczność 
układu nerwowego jako jego właściwość powinna być wykorzystywana szcze-
gólnie systematycznie. 

Robertson i Murre [2] wyróżniają plastyczność: neuroanatomiczną – funkcjo-
nalną i strukturalną (szybkie zmiany w aktywności neuronów), funkcjonalną – 
reorganizacja sieci neuronalnych, behawioralną – zmiany w sposobie reagowania 
na różne powstałe sytuacje. W związku z tym Papathanasiou [1] rozróżnia trzy 
kategorie zmian wpływających na poprawę po urazie mózgu:

– zmiany na poziomie komórkowym,
– przeprogramowanie pracy sieci neuronalnych,
– przekształcenie zachowania człowieka. 
Do najważniejszych zjawisk leżących u podstaw plastyczności mózgu należą:
– strukturalna dynamika neuronów,
– plastyczność synaptyczna.
Strukturalna dynamika neuronów polega zarówno na zmianach ilościowych, jak  

i jakościowych. Zmiany ilościowe polegają na stopniowym zmniejszaniu się 
liczby komórek nerwowych. Proces ten zaczyna się przed narodzeniem i trwa 
przez całe życie człowieka. Selektywna eliminacja synaps albo tzw. stabilizacja 
kolateralnych aksonów polega na zanikaniu neuronów. Badania wykazały istotne 
zaniki kory wzrokowej w przypadku braku stymulacji dla właściwego oka [1, 7, 
10, 14]. Proces ten stanowi formę także pewnej rywalizacji i współzawodnictwa 
między neuronami – ich zakończeniami aksonalnymi a komórkami mięśniowymi  
– i kończy się, gdy ze wszystkich połączeń pozostanie jedno włókno przedsynaptyczne 
[10, 14]. Zakończenie tego procesu stanowi istotną barierę spowalniającą dalsze 
procesy kompensacji czynnościowej mózgu, także w odniesieniu do mowy – 
jej aspektu wykonawczego związanego na przykład z artykulacją. W ramach 
plastyczności dynamiki neuronów wyróżnia się także proces reorientacji kolateralnych 
aksonów w okresie rozwoju. Ma on miejsce, gdy lokalizacja docelowa dla aksonów 
jest uszkodzona, wówczas następuje tworzenie innych połączeń. Nie jest do 
końca jasne, czy w przypadku zmiany miejsca docelowego dotarcia aksonów 
zmienia się także ich funkcja czy też nie, czy realizują one swoją funkcję przy 
innej lokalizacji [12, 14].

Plastyczność synaptyczna stanowi pewną formę zmian ilościowych i jako-
ściowych, gdzie aktywność neuronalna powiększa obszar sieci synaptycznej 
[2, 14]. Wskazuje się, iż zdolność do owej reorganizacji, uaktywnienie synaps 
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milczących stanowi podstawę nie tylko dla kompensacji utraconych w wyniku 
uszkodzenia OUN funkcji, ale także i ich przynajmniej częściowej restytucji 
[20]. Podstawowym mechanizmem restytucji funkcji jest wówczas uczenie się 
[1, 13]. Uczenie się stanowi ten sam proces, który zachodzi w zdrowym mózgu, 
ma jednak charakter deficytowo specyficzny i pobudza inne obwody neuronalne 
zgodnie z koncepcją uczenia się Hebba [19]. Podsumowując, warto podkreślić, 
że do biochemicznych mechanizmów plastyczności zalicza się: regenerację wła-
ściwą, regenerację boczną neuronów, rezerwę mózgową, przebudowę sieci neu-
ronowej, długofalową aktywizację potencjałów oraz nadwrażliwość denerwacyj-
ną [1]. Do funkcjonalnych mechanizmów plastyczności zaliczyć należy między 
innymi: ustępowanie diaschizy, co pozwala nieuszkodzonym neuronom podjąć 
ponownie pracę, substytucję, czyli umożliwienie danego zachowania dzięki od-
miennemu mechanizmowi oraz przejęcie funkcji przez odpowiednie obszary  
w przeciwległej półkuli. 

Postępowanie terapeutyczne
Terapia neuropsychologiczna jest procesem usprawniania funkcji psychicz-

nych zaburzonych w wyniku schorzeń bądź uszkodzeń mózgu [1]. W podejściu 
heurystycznym nie istnieje wzorcowy – idealny program terapii wyznaczający 
tok postępowania terapeutycznego, program jest modyfikowany indywidualnie  
w zależności od potrzeb pacjenta i modyfikowany w trakcie jej trwania, prowadzi 
do poprawy jakości życia, a nie przede wszystkim do usprawniania poznawczego. 
Tego typu podejście wydaje się użyteczne w przypadku pacjentów dorosłych, np.  
z urazem czaszkowo-mózgowym, u których nastąpiły: częściowa utrata niektórych 
funkcji zarówno poznawczych, jak i emocji, zaburzenie osobowości i wtórna re-
alizacja zadań rozwojowych i relacji społecznych. Tu uwzględnia się świadomość 
pacjenta w aspekcie niesprawności, subiektywne spostrzeganie znaczenia owych 
niesprawności oraz możliwości substytucji niektórych funkcji. W terapii dzieci 
wykorzystuje się przede wszystkim podejście analityczne zmierzające do uspraw-
nienia deficytowych funkcji na podstawie opisanego wyżej zjawiska plastyczności 
rozwojowej. Uwzględnia się także zjawisko nadmiaru połączeń synaptycznych, 
wzmożony metabolizm glukozy między 2 a 6 rokiem życia, gdzie zorganizowa-
na i deficytowo specyficzna stymulacja prowadzi do reorganizacji synaptycznej 
adekwatnej do wymagań środowiskowych [12, 14]. Jednakże model oparty na 
założeniach organizacji funkcjonalnej Łurii musi być uzupełniony o diagnozę  
i terapię emocji oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego pacjenta. Zatem 
oprócz deficytowo specyficznej stymulacji (kontrolowanej stymulacji behawio-
ralnej) zwraca się uwagę na rolę naturalnej, niespecyficznej stymulacji, opartej 
na mechanizmach uczenia występujących w polu życia danej osoby. Wówczas 
pacjent zmuszany jest także do ćwiczenia funkcji poznawczych, w tym mowy, 
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zapamiętywania, uwagi. Jednakże ta niespecyficzna stymulacja nie może być 
jedyną i główną metodą w procesie leczenia, gdyż prowadzić może do kształto-
wania się nieprawidłowych kompensacji istniejących deficytów. Z drugiej strony 
rozwijanie aktywności poznawczej pacjenta i umiejętności społecznych w zakre-
sie komunikowania własnych potrzeb, a dalej ich zaspokajania od podstawowych 
poprzez potrzeby wyższe, stanowi warunek wstępny i konieczny dla prowadze-
nia dalszej skutecznej rehabilitacji poznawczej. 

Do czynników poprawiających rokowanie w zakresie skuteczności leczenia 
zaliczyć należy:

– stan przedczołowych obwodów uwagi,
– objawy neurologiczne,
– wiek, zwiększa on możliwość wykorzystania także plastyczności rozwojowej,
   a także młody wiek zwiększa prawdopodobieństwo przedchorobowej prawidłowej
   pracy mózgu i brak innych obciążeń chorobowych dla OUN,
– przedchorobową sprawność poznawczą i inteligencję,
– świadomość deficytów poznawczych – zwiększa motywację do pracy, podjęcia 
   ćwiczeń rehabilitacyjnych,
– czas, w którym podjęta jest rehabilitacja – powinna być podjęta bezpośrednio
   po ustabilizowaniu stanu zdrowia chorego,
– czynniki psychospołeczne, w tym wsparcie przez rodzinę [1].
Modyfikując i dostosowując reguły terapii neuropsychologicznej Teubera do 

pracy z dziećmi, należy zatem uwzględnić, że:
Powrót funkcji po uszkodzeniach kory jest możliwy.1. 
Kora mózgu jest systemem otwartym – podatnym na zmiany.2. 
Proces korowego uczenia się pochodzi od powtarzającej się aktywizacji kory, 3. 
przez co można zorganizować go w postaci systemu funkcjonalnego.
Ćwiczenia terapeutyczne powinny rekapitulować rozwój poznawczy.4. 
Stymulacja wielomodalna w procesie uczenia się powinna zakładać wzajemne 5. 
wspomaganie się różnych modalności zmysłowych.
Jednymi z pierwszych celów jest usprawnianie komunikacji z dzieckiem 6. 
za pomocą różnych kanałów i form oraz rozwijanie równolegle sprawności 
procesów uczenia się.
Ćwiczenia powinny mieć charakter deficytowo-specyficzny.7. 
Cele terapii powinny być hierarchicznie zorganizowane.8. 
Efekt ćwiczeń powinien być obiektywnie weryfikowalny za pomocą wy-9. 
standaryzowanych narzędzi oraz za pomocą metod obserwacyjnych.
Kolejnym wskaźnikiem efektywności pracy z dzieckiem jest realizacja 10. 
zadań rozwojowych adekwatnych do wieku pacjenta.
W celach terapeutycznych należy także uwzględnić emocjonalne i spo-11. 
łeczne funkcjonowanie pacjenta, poziom motywacji do wykonywania za-
dań rehabilitacyjnych. 
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Rodzina i najbliżsi powinni być zaangażowani w prace z pacjentem. Tylko 12. 
bowiem stały, powtarzalny trening w postaci tzw. rehabilitacji domowej 
przyniesie spodziewane efekty w optymalnym czasie. Jeśli niemożliwy 
jest udział rodziny w rehabilitacji, proponuje się codzienny udział wolon-
tariuszy w pracy z pacjentem. 
Należy dbać także o rozwój i aktywność fizyczną pacjenta, o stan zdrowia, 13. 
aby inne czynniki chorobowe nie stanowiły dodatkowego czynnika spo-
walniającego lub utrudniającego realizację celów terapeutycznych [12, 
14]. 

Tego typu wskazania mają charakter ogólny, ale w ich ramach można reali-
zować dowolny program terapeutyczny, gdzie cele ustalane są indywidualnie  
na podstawie diagnozy deficytów oraz zasobów pacjenta w aspekcie mowy i po-
zostałych funkcji poznawczych oraz inteligencji. W ramach tych wskazań moż-
liwe jest realizowanie modelu wielomodalnej rehabilitacji Prigatano (1986) oraz 
Ben-Yishaya (1987) [14] (ryc. 4). 

 Polimodalna rehabilitacja 

Powrót funkcji Kompensacja 

Powrót Reorganizacja Substytucja 
zadań 

Reorganizacja 
zadań 

Rycina 4. Model wielomodalnej rehabilitacji.
Źródło: Steinbuche N., Cramon D., Poppel E.: Neuropsychological rehabilitation, 1995.

Postuluje się także uwzględnienie czynnika emocjonalnego i społecznego w wy-
znaczaniu szczegółowych celów terapii. Każdy trening musi być również poprzedzony 
edukacją osób zaangażowanych w pracę z pacjentem, kolejne sesje terapeutyczne 
powinny być poprzedzone krótkim omówieniem aktualnego poziomu sprawności  
i ewentualnych trudności w pracy. Przedstawiony model pracy z dzieckiem  
z zaburzeniami mowy ma charakter postulowany. W praktyce klinicznej często 
jest ograniczany ze względu na koszty, które poza sanatoriami rehabilitacyjnymi 
oraz programami realizowanymi w ramach ośrodków dziennego pobytu finansowa-
nymi przez NFZ ponoszone są przez rodzinę pacjenta. Jednakże każde ograniczenie 
czy to procedur diagnostycznych, czy terapeutycznych stanowi swoiste spowolnie-
nie i ograniczenie efektywności pracy i zmniejsza tym samym także gotowość do 
angażowania się specjalistów w żmudną i długotrwałą pracę z pacjentem. 
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Znaczenie wsparcia psychologicznego w rehabilitacji pacjenta 

Wprowadzenie 

Doświadczenie w życiu poważnej lub przewlekłej choroby, urazu, wypadku 
jest z reguły trudne i obciążające nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. 
W pierwszej kolejności pacjent, zespół diagnostyczny, lekarski i rehabilitacyjny 
koncentruje się oczywiście przede wszystkim na powrocie pacjenta do stanu 
zdrowia sprzed danego wydarzenia czy momentu zachorowania lub, jeśli to nie 
jest możliwe, na usprawnieniu danej osoby i umożliwieniu jej funkcjonowania na 
najwyższym poziomie, który w danym momencie jest do osiągnięcia.

Ponieważ jednak jesteśmy jednością psychofizyczną, powstaje pytanie o spo-
sób przeżywania tego okresu przez pacjentów. W jaki sposób go doświadcza-
ją? Moment uświadomienia sobie faktu choroby i konieczności rehabilitacji jest 
często określany przecież jako dezorganizujący dotychczasowe życie, a nawet 
kryzysowy. Niektóre osoby w takiej sytuacji doświadczają takich objawów, jak: 
nastroje depresyjne, depresyjny ogląd rzeczywistości i przyszłości, poczucie 
bezradności, niemożności poradzenia sobie w aktualnej sytuacji, apatii, bierno-
ści, wycofania, rezygnacji, lęku, zamartwiania się. Czasami również zdarza się 
pacjentom prezentować zachowania wygórowane, gwałtowne lub regresywne. 
Wszystkie te symptomy wpisują się w ramy zaburzeń adaptacyjnych, czyli ta-
kich, które stanowią stan subiektywnego dystresu i zaburzeń emocjonalnych, 
przeszkadzających w społecznym funkcjonowaniu i działaniu w okresie ada-
ptacji do istotnych zmian życiowych lub do następstw stresującego wydarze-
nia życiowego [1]. Takim stresującym wydarzeniem życiowym jest naturalnie 
poważna choroba lub sytuacja utraty sprawności fizycznej bądź psychicznej. 
Jak ludzie sobie radzą z tym procesem adaptacji? Jakie metody i strategie sto-
sują do tego, by radzić sobie z rehabilitacją, ale również codziennym życiem  
i jego wymaganiami? Czy można pomóc im w inny jeszcze sposób? Czy praca 
psychologiczna z osobami w trakcie rehabilitacji jest potrzebna?

Celem tego artykułu jest przegląd współczesnej literatury i badań na ten temat 
w poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania. Znalezienie odpowiedzi na 
nie stanowić będzie punkt wyjścia do rozważań dotyczących potrzeby wsparcia 
psychologicznego w szeroko rozumianej rehabilitacji pacjenta. Poszukiwane 
będą różne sposoby udzielania wsparcia psychologicznego pacjentowi i ocena 
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ich przydatności. Problem ten wydaje się szczególnie ważny, gdyż współczesna 
medycyna jest skuteczna tylko częściowo w łagodzeniu objawów i walce z bólem 
oraz zapobieganiu progresji choroby (statystyki oceniają poprawę w zakresie 20 ±  
± 50% [2]).

Sytuacja psychologiczna pacjenta w trakcie szeroko rozumianej 
rehabilitacji 

Rehabilitacja, według definicji WHO, to kompleksowe postępowanie w od-
niesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu 
przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psy-
chicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego 
udziału w życiu społecznym. Może być ona rozumiana w szerokim i wąskim 
znaczeniu. Znaczenie wąskie pokrywa się z rehabilitacją medyczną – nazywaną 
najczęściej fizjoterapią, która obejmuje przede wszystkim kinezyterapię, fizy-
koterapię i masaż leczniczy. Natomiast w ujęciu szerokim proces rehabilitacji 
obejmuje sferę medyczną, społeczną i zawodową. W niniejszym artykule, oma-
wiając tematykę wsparcia psychologicznego pacjenta, pod hasłem rehabilitacja 
rozumieć będę rehabilitację w znaczeniu szerokim, gdyż wychodzę z założenia, 
iż człowiek jest jednością psychofizyczną i znajdując się w roli pacjenta, nadal 
odgrywa lub pragnie odgrywać (wrócić do odgrywania) inne role życiowe (ro-
dzinne, rodzicielskie, zawodowe).

Człowiek w okresie rehabilitacji doświadcza wielu trudności związanych 
z konsekwencjami choroby, urazu, wypadku i wpływu innych czynników przy-
czyniających się do jego stanu psychofizycznego. Konsekwencje te przejawiają 
się najczęściej na wielu płaszczyznach, zarówno osobistej (psychicznej, fizycz-
nej, emocjonalnej), zawodowej, jak i społecznej. Ponieważ jednak znaczenie ma 
również wiek osoby rehabilitowanej, próba ujęcia tych konsekwencji będzie od-
dzielna dla młodych osób i nastolatków, oddzielna dla dorosłych.

Sytuacja psychologiczna młodocianego pacjenta w trakcie  
szeroko rozumianej rehabilitacji 

Choroba przewlekła, zdarzenia owocujące urazem lub wypadkiem wyma-
gające rehabilitacji w okresie dzieciństwa lub nastoletnim wiążą się z wieloma 
różnorodnymi następstwami. Proces rehabilitacji, szczególnie w tym okresie, 
jest nieprzewidywalny, upośledza funkcje fizyczne, niejednokrotnie wprowadza 
zmiany w wyglądzie fizycznym i czyni zależnym (często długotrwale) od 
procedur i aparatur medycznych. Nierzadko również wymusza zmianę oczekiwań 
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młodocianego lub nastoletniego pacjenta związanych ze szkołą, pracą i czasem 
wolnym [3]. Czasami nawet prowadzi do silnej konfrontacji marzeń i dążeń 
młodego człowieka z trudną do przyjęcia i zaakceptowania rzeczywistością 
związaną ze stanem zdrowia. Proces ten wymaga również adaptacji ze strony 
rodziny młodego pacjenta, która wielokrotnie w takiej sytuacji musi zapewniać 
mu wysoki poziom strukturalizowania rzeczywistości, organizacji i kontroli 
[4]. Wypełnienie tego zadania jest szczególnie istotne (i jednocześnie trudne do 
zrealizowania) dla prawidłowego przebiegu rehabilitacji, gdyż naturalny w tym 
okresie rozwoju jest bunt i niechęć do podporządkowania się narzuconym przez 
osoby dorosłe warunkom i zadaniom. Młodzież jest grupą wiekową szczególnie 
wrażliwą na próby ograniczenia jej wolności, a rygor wymagany podczas procesu 
rehabilitacji jako takie ograniczenie często bywa przez nią oceniany.

Nie można jednocześnie zapominać o tym, iż okres dzieciństwa i dojrzewania 
jest szczególnie wrażliwym etapem, podatnym na czynniki zakłócające. To 
właśnie wówczas zachodzi wiele zmian rozwojowych na poziomie fizycznym, 
poznawczym i emocjonalnym. Zmiany związane z dojrzewaniem płciowym 
silnie oddziałują na obraz siebie i zmuszają do ponownej samooceny. Ogromne 
znaczenie ma również porównywanie siebie względem swojej grupy rówieśniczej 
[5]. Reorientacji muszą ulec też relacje z rodzicami, co stanowi bardzo ważny 
cel rozwojowy fazy dorastania. Rodzice przestają już być wówczas głównymi 
wyznacznikami norm, schodzą na plan dalszy, a centralne miejsce zajmuje 
dążenie do autonomii [4].

Diagnoza choroby przewlekłej, uraz, wypadek może więc utrudniać w zna-
czący sposób osiągnięcie specyficznych dla tej fazy celów. Rozwój niezależności 
od domu rodzinnego jest często w takiej sytuacji udaremniony poprzez koniecz-
ność dostosowania się do warunków rehabilitacji. Utrudnione jest również nawią-
zywanie kontaktów i tworzenie przyjaźni z płcią przeciwną [4]. 

Przykładem takiej sytuacji jest konieczność operacji skoliozy i późniejszej 
rehabilitacji. Najważniejszymi wyzwaniami i problemami, mającymi ogromny 
wpływ na sytuację młodego człowieka, stają się wówczas, według badań: 
na poziomie fizycznym – ograniczenie możliwości fizycznych, zaburzenia 
funkcjonalne poszczególnych narządów; konieczność dostosowania się do 
warunków rehabilitacji, czyli regularne powtarzanie ćwiczeń, odbywanie wizyt 
u lekarza rodzinnego, rehabilitanta i innych specjalistów, dostosowanie do 
gorsetu ortopedycznego i inne. Diagnoza takiego schorzenia i warunki leczenia 
niejednokrotnie wywołuje wiele emocjonalnych rozterek i niepewności, lęk, 
bezradność i depresję. Powyższe napięcia muszą zostać przezwyciężone, aby 
rehabilitacja się powiodła oraz by młody człowiek mógł się dalej prawidłowo 
rozwijać i dojrzewać, tym bardziej, że konieczność poddawania się hospitalizacji 
ogranicza kształtowanie się niezależności od rodziców i budowanie oraz 
utrzymywanie relacji rówieśniczych. Jest to w stosunku do tej grupy wiekowej 
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tym istotniejsze, gdyż jak wynika z badań, postęp choroby może prowadzić 
do zmiany stosunku pacjenta do siebie samego i własnego ciała. W tym wieku 
często zdarza się myśleć młodym ludziom w obliczu takiej sytuacji, iż nigdy nie 
będą mieli idealnego ciała, co przyczynić się może do zmniejszenia poczucia 
własnej wartości. Stanowi to szczególne zagrożenie, w przypadku gdy dalsze 
postępowanie rehabilitacyjne wymaga zmiany stylu życia, planów życiowych, 
zainteresowań związanych ze sportem, a nieraz wyborem zawodu [5].

W rezultacie nastoletni pacjenci, którzy muszą się zmagać z wymaganiami 
rehabilitacji, w porównaniu ze swoimi rówieśnikami, częściej przejawiają myśli 
samobójcze, są bardziej skupieni na rozwoju fizycznym i przejawiają lęk przed 
tym, że ich ciało nie będzie się rozwijać prawidłowo. Ponadto wyrażają wiele 
obaw związanych z relacjami rówieśniczymi [6], czyli doświadczają oni więcej 
niepokojów związanych z osiąganiem celów rozwojowych typowych dla okresu 
dorastania. Ponadto ci młodzi ludzie wykazują się generalnie mniej pozytywnym 
stosunkiem do życia niż ich rówieśnicy niedotknięci sytuacją konieczności 
poddania się rehabilitacji, mają niższe poczucie własnej wartości i częściej cierpią 
na depresję. Również rodzice tych pacjentów uważają, że jakość życia ich dzieci 
jest poważnie ograniczona, co negatywnie wpływa na ich samoocenę. Badania 
wykazują także rozwój poczucia wstydu u tych młodych ludzi (związanego 
z poczuciem inności i bycia odmiennym), co wpływa na niechęć do pokazywania 
swojego ciała (unikanie miejsc i sytuacji, kiedy muszą się rozebrać, noszenie 
dodatkowej odzieży itp.) [7]. Dodatkową trudność stanowi również konieczność 
noszenia na co dzień różnych sprzętów ortopedycznych niezbędnych czasami 
w procesie rehabilitacji. Wywołuje to dodatkowy wstyd i negatywne skojarzenia 
wśród młodocianych pacjentów. Jest to szczególnie uciążliwe dla dziewcząt, 
dla których atrakcyjność fizyczna ma w tym okresie szczególnie znaczenie. Nie 
mogą one podążać za modą (szczególnie, gdy proponuje ona trendy związane  
z ubraniami podkreślającymi mocno ciało, odsłaniającymi je), jak ich rówieśniczki. 
Często oceniają siebie jako nieatrakcyjne i są nieszczęśliwe z tego powodu. Jak 
pokazują badania, nierzadko powoduje to długotrwałe zakłócenie świadomości 
własnego ciała i jego obrazu [7]. Dodatkową trudnością może być tu również 
fakt, iż niektóre pomoce rehabilitacyjne (np. gorsety ortopedyczne, ortezy) są 
ciężkie, powodują wzmożone pocenie się, problemy ze skórą i są po prostu 
nieprzyjemne i uciążliwe, a efekty ich noszenia najczęściej są bardzo odległe  
w czasie i uzależnione od ich systematycznego (z reguły codziennego) stosowania.

Dlatego tak istotne staje się zadanie wypracowania kompromisu pomiędzy 
koniecznością przystosowania do wymagań rehabilitacji i dążeniem do uzyska-
nia odpowiednich możliwości i warunków do rozwoju charakterystycznego dla 
tej fazy.
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Sytuacja psychologiczna dorosłego pacjenta w trakcie szeroko 
rozumianej rehabilitacji

W okresie dorosłości i starzenia się człowiek wielokrotnie staje w obliczu 
trudnych wyzwań stawianych przez życie. Jednym z nich jest znalezienie się 
w roli pacjenta, który zmuszony jest poddać się procesowi rehabilitacji w wyniku 
wypadku, urazu lub po prostu choroby. Wraz z wiekiem prawdopodobieństwo 
wystąpienia takiej sytuacji znacznie się zwiększa. Statystycznie najczęściej  
w populacji występują różnego typu choroby kardiologiczne i nowotworowe. 
Stanowią one nie tylko zagrożenie życia i funkcjonowania, ale też są związane 
często z długotrwałym procesem rehabilitacji, która wymusza niejednokrotnie 
zmianę stylu życia i powoduje wiele trudności w funkcjonowaniu fizycznym, 
społecznym, zawodowym i emocjonalnym. Przykładowymi zmianami jest 
zmniejszenie, w ciągu roku od zabiegu lub operacji, ilości godzin poświęcanych na 
pracę, natomiast zwiększenie ilości godzin poświęcanych na ćwiczenia fizyczne. 
Pogorszeniu niejednokrotnie (aż w 63% przypadków) ulega życie seksualne 
pacjentów. 78% z pacjentów zmuszonych jest dla polepszenia swoich rokowań 
zaprzestać palenia papierosów, 93% zmienić swoją dietę, a 82% zacząć regularnie 
wykonywać ćwiczenia fizyczne [8]. Proces rehabilitacji jest wielokrotnie 
poprzedzony różnego typu interwencjami chirurgicznymi, długotrwałym lecze-
niem lub innymi zabiegami. Badania jednoznacznie pokazują przy tym, iż sytuacja 
ta stanowi duże obciążenie dla psychiki człowieka. Najwyższy poziom stresu 
związany jest z zaburzeniami funkcjonowania wynikłymi z powodu rehabilitacji. 
Funkcjonowanie pacjentów zostaje wówczas zdezorganizowane na wielu 
płaszczyznach równocześnie. Zostają oni z reguły pozbawieni (przynajmniej 
na jakiś czas) możliwości realizowania ról społecznych na dotychczasowym 
poziomie. Przykładowo borykają się z trudnościami zawodowymi i finansowymi, 
problemem staje się zapewnienie wystarczającej opieki dzieciom, pojawia się 
wiele utrudnień organizacyjnych (szczególnie gdy pacjent jest ograniczony 
ruchowo). Poza tym doświadczają oni wielu trudności osobistych (zdarza się, 
że pacjenci zmagają się w tym okresie ze zmianą obrazu ciała), związanych  
z przeżywanymi emocjami (najczęściej występującymi emocjami w sytuacji 
choroby są: lęk, niepokój, strach, złość, poczucie bezradności, czasami stany 
depresyjne i myśli samobójcze), obawami i bólem. Ponadto z badań tych wynika, 
iż przez kilka do kilkunastu tygodni po tego typu zabiegach (szczególnie jeśli 
są związane z układem krwionośnym) u pacjentów występuje duży poziom 
niepokoju i depresji. Wyższy poziom niepokoju jest według badań obserwowany  
u kobiet. Średnio dopiero rok po zabiegu czy operacji, pod warunkiem zakończenia 
rehabilitacji z sukcesem, wzrasta odczuwany poziom jakości życia [8]. Wzrost 
ten jest jednak zależny także od przyjętych strategii radzenia sobie. Za Lazarusem 
i Folkmanem wyróżnić można [9] dwie główne grupy strategii radzenia sobie ze 
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stresującymi wydarzeniami. Jedna z nich polega na skoncentrowaniu się na problemie, 
czyli próbie kontrolowania, zmiany stresujących okoliczności, natomiast druga 
skupia się na emocjach, czyli próbie poradzenia sobie z afektami i psychicznymi 
trudnościami wynikającymi z trudnego wydarzenia, bez podejmowania wysiłków, 
by zmienić samą sytuację. Grupa pierwsza jest bardziej pożądana i korzystna 
w sytuacjach, które można kontrolować. Natomiast w przypadku sytuacji mało 
kontrolowanych lub niekontrolowanych korzystniejsza wydaje się druga grupa 
strategii radzenia sobie. Ponadto ważnym czynnikiem jest również poziom 
optymizmu pacjenta. Czynniki te są wzajemnie ze sobą skorelowane. Według 
wyników badań stwierdzić można, iż osoby z niższym poziomem wykształcenia 
częściej wykorzystują strategie radzenia sobie oparte na koncentracji na emocjach  
i cechują się wyższym poziomem pesymizmu, natomiast zdecydowanie rzadko 
rozwijają strategie radzenia sobie skoncentrowane na problemie [8]. Jednocześnie 
okazuje się, iż osoby wybierające strategie radzenia sobie skoncentrowane na 
emocjach radzą sobie gorzej, wykazują w rezultacie wyższy poziom stresu, 
niższy poziom funkcjonowania i wyższy poziom pesymizmu oraz odznaczają się 
mniejszym zaangażowaniem we wprowadzanie zmian zalecanych przez zespół 
rehabilitacyjny. Natomiast osoby mające tendencję do korzystania ze strategii 
skoncentrowanych na problemie w znacznie większym stopniu niż osoby 
stosujące strategie skoncentrowane na emocjach przestrzegają zaleceń zespołu 
rehabilitacyjnego i stosują się do nich [8].

Powyższe fakty są niepokojące, szczególnie ze względu na to, iż utrzymujący 
się poziom napięcia emocjonalnego w znaczący sposób wpływa negatywnie na 
przebieg i postępy w procesie rehabilitacji.

Możliwe rodzaje interwencji psychologicznych 

Jak pokazują powyższe badania, włączenie interwencji psychologicznych 
w proces rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych jest zabiegiem bardzo 
korzystnym i pożądanym przez pacjentów. Okazuje się bowiem, iż niezależnie od 
tego, czy pacjent jest w wieku młodzieńczym, dorosłym czy w okresie starzenia 
się, włączanie w program rehabilitacji interwencji psychologicznych podnosi 
zawsze poziom motywacji i zaangażowania w wykonywanie zalecanych ćwiczeń, 
a wprowadzane zmiany w stylu życia utrzymują się dłużej niż u pacjentów 
bez tej formy wsparcia [10]. Praca psychologiczna z pacjentami w okresie 
rehabilitacji może przyjmować różne formy: wsparcie, treningi radzenia sobie ze 
stresem, pomoc w wykształceniu lub rozwinięciu umiejętności samozarządzania 
i samomonitorowania w chorobie, techniki radzenia sobie z bólem, naukę 
technik rozwiązywania problemów, edukację zdrowotną dotyczącą choroby  
i inne. Jedną z takich prób było stworzenie grup młodych pacjentów noszących 
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gorsety ortopedyczne w 1997 r. w Asklepios Katharina-Schroth-Klinik, którym 
oferowano pomoc psychologiczną mającą na celu wsparcie w ich problemach 
psychospołecznych. Idea ta opierała się na założeniu, iż dzięki przynależności 
do takich grup młodzież będzie się czuła mniej odosobniona i samotna w swojej 
sytuacji oraz będzie miała okazję w bezpiecznych warunkach podzielić się swoimi 
przemyśleniami, doświadczeniami i emocjami. Grupy te przy pomocy psychologa 
wspólnie wypracowywały potrzebne i skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem 
związanym z procesem rehabilitacji, uczyły się radzenia sobie z problemami 
życia codziennego powstałymi na skutek wymagań rehabilitacji (pojawiającymi 
się w domu, szkole, grupie rówieśniczej). Stosowano metody odgrywania ról, 
wzmacniano motywację oraz udzielano wsparcia psychologicznego. Skuteczność 
tej formy pomocy oceniano bardzo pozytywnie, nie tylko w opinii pacjentów 
i ich rodziców, ale również na podstawie ewaluacji i badań porównawczych  
z pacjentami niebiorącymi udziału w tej formie pomocy. Okazało się, że pacjenci 
ci bardziej przestrzegali zaleceń i w większym stopniu stosowali się do wymagań 
procesu rehabilitacji niż pacjenci niebędący uczestnikami takich grup. Ponadto 
dzięki tej formie pomocy obraz ciała i samoocena w mniejszym stopniu ulegała 
zmianie pod wpływem rehabilitacji [7].

Zupełnie innym rodzajem wsparcia procesu rehabilitacji poprzez oddziaływania 
psychologiczne jest biofeedback. Biofeedback, nazywany inaczej biologicznym 
sprzężeniem zwrotnym, polega na dostarczaniu pacjentowi informacji zwrotnej 
dotyczącej zmian stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może 
on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są objęte 
świadomą kontrolą (np. napięcie mięśni). Metoda ta może stanowić uzupełnienie 
procesu rehabilitacji, a czasami być jej główną częścią. Jej dużą zaletą jest to, iż jest 
ona całkowicie bezpieczna, nie wywołuje skutków ubocznych i przede wszystkim 
wzmacnia poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia 
[11]. Ten rodzaj pracy może być wykorzystany w stosunku do wielu różnych 
pacjentów, m.in. po udarze, wylewie, z różnorodnymi złamaniami, zwichnięciami, 
zerwaniami ścięgien itd. Natomiast w odniesieniu do formy pracy, to może być 
ona prowadzona w różnych wariantach, choć istnieje proporcjonalna zależność 
liczby sesji biofeedbacku z terapeutą lub psychologiem do efektów osiąganych 
przez pacjentów (przykładowym skutkiem jest zwiększenie siły mięśni, poprawa 
stabilności chodu itp.). Minimalnym wymogiem dotyczącym częstotliwości jest 
10 do 12 sesji, aby pacjent miał szansę nauczyć się tej metody.

Podobnym sposobem pomocy psychologicznej do biofeedbacku są inter-
wencje psychologiczne polegające na uczeniu chorych relaksacji, dzięki której 
uczą się rozluźniania wewnętrznego napięcia [12]. Najczęściej stosowanymi 
współcześnie metodami relaksacyjnymi są: trening relaksacyjny według Schulza 
oraz trening Jacobsona. Ten ostatni polega na naprzemiennym napinaniu  
i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśniowych, co w rezultacie prowadzi do 
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zwiększenia u pacjentów świadomości miejsc, w których kumuluje się napięcie, 
oraz osiągania stanu relaksu. Natomiast trening relaksacyjny według Schulza 
wykorzystuje autosugestię w celu wprowadzenia w stan relaksu. Dzięki tym 
metodom, jak pokazują liczne badania, pacjenci mają możliwość wpływania na 
swoje samopoczucie, obniżenie odczuwanego poziomu stresu, lęku i napięcia 
mięśniowego, obniżenie tętna i ciśnienia (szczególnie korzystne w przypadku 
osób zmagających się z nadciśnieniem tętniczym), redukcję bólów głowy i pleców, 
obniżenie poziomu ogólnego zmęczenia i poprawę regeneracji psychofizycznej 
oraz rozwiązanie problemów ze snem, a nawet zmniejszenie poziomu agresji [13].

Kolejnym przykładem potrzeby wsparcia psychologicznego jest postępowa-
nie rehabilitacyjne prowadzone w USA w stosunku do pacjentów zmagających 
się ze schorzeniami reumatycznymi. Schorzenia te obejmują ponad 120 różnych 
chorób konstrukcji mięśniowo-szkieletowej. W USA notuje się 37 milionów 
osób z chorobą reumatyczną [2]. Im osoba jest starsza, tym prawdopodobieństwo 
zachorowania wzrasta, do tego stopnia, iż 60% osób powyżej 65 roku życia ma 
przynajmniej jedną umiarkowaną lub ciężką zmianę reumatyczną. Statystyki te 
pokazują, że choroby reumatyczne są główną przyczyną niepełnosprawności oraz 
orzekania o niezdolności do pracy (jest ona orzekana u 50% pacjentów w okresie 
5 lat od wystąpienia choroby). Schorzenia te prowadzą także do problemów psycho-
logicznych, m.in. depresji, lęku i zmniejszenia zadowolenia z życia. Jednak nie tylko 
te kłopoty stanowią powód włączania wsparcia psychologicznego do procesu re-
habilitacji. Okazuje się bowiem, iż występowanie, nasilenie i przebieg tych scho-
rzeń związane są nie tylko z czynnikami biologicznymi, ale także psychospołecz-
nymi (przykładowo z takimi, jak: poziom wykształcenia, status społeczno-ekono-
miczny, przekonania pacjenta i profesjonalistów medycznych [poczucie postrze-
ganej kontroli oraz własnej skuteczności], stan emocjonalny, stosowane strategie 
radzenia sobie, wsparcie społeczne, dostępność do środków społecznych oraz do 
opieki zdrowotnej). Z tego powodu zaczęto rozwijać biopsychospołeczny model 
ochrony zdrowia, w który poza zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi włączono 
pracę nad zdolnością pacjenta do procesu samoregulacji (związanego z zarządza-
niem chorobą, bólem, niepełnosprawnością i optymalizacją psychologiczną) [2]. 
Model ten oparty na zrozumieniu procesów samoregulacji i procesu nadawania 
sensu chorobie przez pacjentów opracowany został przez Leventhala i współpra-
cowników. Stworzony przez niego model procesu samoregulacji opiera się na 
pięciu poznawczych dymensjach: tożsamości (obejmującej etykietę oraz postrze-
gane objawy choroby, takie jak ból i zmęczenie), postrzeganych przyczynach 
zaostrzeń lub remisji choroby, postrzeganym czasie, w którym choroba może się 
zaostrzyć lub przejść w postać epizodyczną lub przewlekłą, spostrzeganych kon-
sekwencjach choroby dla życia człowieka (przykładowo utraty niezależności) 
oraz przekonaniu na temat uleczalności bądź stopnia kontrolowalności choroby. 
Opierając się na tym modelu, proponuje się pacjentom pomoc w rozwoju adapta-
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cyjnych osobistych modeli ich choroby, które w dalszej kolejności będą zachę-
cały do podejmowania aktywnych działań w zakresie radzenia sobie ze stresem 
związanym z chorobą i jej konsekwencjami. Praca z pacjentami odbywa się na 
zasadzie interwencji psychoedukacyjnych podzielonych na poszczególne sesje, 
podczas których przekazywane są usystematyzowane informacje na temat choro-
by i sposobów radzenia sobie z nią, prowadzone są szkolenia z zakresu rozwoju 
umiejętności zarządzania swoją chorobą, biofeedbacku. Ponadto w zależności od 
zapotrzebowania pacjenci mogą skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej, 
psychoterapii i wsparcia psychologicznego. Wszystkie te formy pomocy oparte 
są na czterech głównych celach psychoedukacyjnych: poprawie lub utrzyma-
niu optymalnego stanu zdrowia (w tym wyróżnia się jako najistotniejsze obsza-
ry zdrowia: ból i zmęczenie, sprawność fizyczną, samopoczucie emocjonalne, 
umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego, radzenie sobie w interakcjach 
społecznych i zawodowych, poziom rozwoju choroby); odnalezieniu zachowań 
danej osoby, które mogły przyczynić się bądź przyczyniają się do pogorszenia 
stanu zdrowia lub rozwoju (pogorszenia stanu) choroby; zwiększeniu umiejętno-
ści korzystania z zasobów służby zdrowia; zaakceptowaniu przez pacjenta sposo-
bu leczenia i przebiegu procesu rehabilitacji [2].

Dobrym przykładem programu rehabilitacji zawierającego w sobie również 
pracę z aspektami psychologicznymi jest też rehabilitacja kardiologiczna, która 
obejmuje ocenę medyczną pacjenta, ćwiczenia fizyczne, modyfikację czynników 
ryzyka, edukację, doradzanie chorym, w celu m.in. (oczywiście poza celami zwią-
zanymi z objawami choroby i jej procesem) ograniczenia wpływu niekorzystnych 
fizycznych i psychologicznych czynników na kondycję pacjenta oraz podniesienia 
jego statusu psychospołecznego i zawodowego [14]. W pracę z pacjentami, zgodnie  
z tym programem, są włączeni poza lekarzami, rehabilitantami i fizjoterapeutami 
również wykwalifikowane w tym zakresie pielęgniarki, psychoterapeuci, psy-
cholodzy, dietetycy, pracownicy socjalni i doradcy zawodowi. Proces ten składa 
się z dwóch członów: ćwiczeń fizycznych i rehabilitacji psychicznej, społecznej 
i zawodowej. Głównymi celami tego drugiego elementu są: wzbudzenie zaufania 
pacjenta do własnych możliwości, akceptacja choroby, adaptacja do nowej sytu-
acji społeczno-zawodowej (tu szczególna rola przypada: psychoterapii, edukacji 
i poradnictwu) [15].

Ponadto mimo istnienia i funkcjonowania różnych form wsparcia psycholo-
gicznego w procesie rehabilitacji (np. powyższe przykłady) cały czas prowadzi 
się badania nad najbardziej adekwatnymi sposobami tego rodzaju pracy z pa-
cjentami. Przykładem mogą tu być badania dotyczące potrzeb pacjentów zma-
gających się z chorobą onkologiczną w odniesieniu do pomocy psychologicznej. 
Rehabilitacja osób chorych nowotworowo obejmuje szeroki zakres oddziały-
wania, zawiera tradycyjne formy leczenia, ale i poradnictwo, edukację, pomoc 
w zmianie stylu życia i zachowania, wsparcie psychologiczne, wypracowywanie 
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sposobów radzenia sobie z ubocznymi efektami leczenia [16]. Ważne jest jednak 
określenie specyfiki potrzeb tych osób na podstawie charakterystyki chorych na 
nowotwór, ustanowienia specjalnych modułów oddziaływania dostosowanych do 
kolejnych etapów rehabilitacji, tak aby czas poszczególnych interwencji był bar-
dziej adekwatny, a tym samym skuteczny. Należy również uwzględnić czynniki 
specyficzne, przykładowo poziom indywidualnej odpowiedzialności danego pa-
cjenta za zmiany w stylu życia, poziom poczucia winy i samooskarżania itp. Nie 
można także pominąć takich czynników, jak: wiek, płeć, pochodzenie społecz-
ne, poziom wykształcenia. Widać więc, iż potrzeba wsparcia psychologicznego  
u chorych nie jest jednolita. Wielu pacjentów jest w stanie odzyskać równowagę 
i wykształcić potrzebne i adaptacyjne sposoby radzenia sobie z pomocą rodziny  
i przyjaciół. Jednak wskaźniki depresji u tej grupy chorych wahają się między 5% 
a 50%. Występowanie depresji jest tu wskaźnikiem zwiększonego zapotrzebowa-
nia na wsparcie psychologiczne, szczególnie jeśli depresja występowała już przed 
momentem diagnozy, gdyż fakt ten podwyższa znacznie ryzyko umieralności. 
U niektórych pacjentów onkologicznych stwierdza się obecność depresji nawet 
po 10 latach od momentu zachorowania, co pokazuje konieczność pracy z  nimi 
nad rozwojem instrumentów kontroli własnych stanów emocjonalnych i poziomu 
stresu czy niepokoju, tak aby sami potrafili w okresie rehabilitacji i po wyleczeniu 
zmniejszać poczucie dyskomfortu. Jednak równie istotne jest dalsze poszukiwanie 
narzędzi, które pozwoliłyby od samego początku kontaktu z pacjentem bardziej 
adekwatnie określać jego potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego, aby 
pomoc ta nie była udzielana tylko według teoretycznych wskazań i szablonów, 
lecz by stanowiła ważny i efektywny element procesu rehabilitacji. Niektórzy ba-
dacze ujmują cel oddziaływania psychologicznego nawet dobitniej, jako pomoc 
nie tylko w „przetrwaniu rehabilitacji, ale przetrwaniu dla życia i do życia” [16]. 
Istota tego dopasowania zostaje uwypuklona jeszcze silniej w kontekście wyników 
analiz, które sugerują, że gorsze rokowania mają statystycznie pacjenci zmagający 
się z chorobą onkologiczną, którzy wywodzą się z niższych warstw społecznych  
i wykazują niższy poziom wiedzy i inteligencji. A dotychczasowe praktyki po-
mocowe i rehabilitacyjne odwołują się często do umiejętności intelektualnych.

Efektywność włączenia wsparcia psychologicznego do programów 
rehabilitacyjnych 

Dokonując przeglądu literatury i badań na temat potrzeby wsparcia psycho-
logicznego w procesie rehabilitacji, należy również odnieść się do efektywno-
ści takiego postępowania. Okazuje się bowiem, iż wsparcie takie jest bardzo 
potrzebne, gdyż szczególnie u kobiet zmniejsza poziom lęku i depresyjności 
w okresie rehabilitacji, zwłaszcza gdy pomoc psychologiczna przyjmuje po-
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stać psychoterapii [17]. Równie istotną rolę odgrywa pomoc w redukcji stre-
su wywołanego chorobą (praca z pacjentem dotycząca poziomu jego funkcjo-
nowania psychospołecznego oraz jakości życia), zmniejszeniu koncentracji na 
chorobie i poziomu martwienia się. Bardzo skutecznym sposobem pracy oka-
zało się podejście poznawczo-behawioralne, szczególnie w odniesieniu do ra-
dzenia sobie z takimi typami schorzeń, jak choroby przewlekłe, nowotwory  
i przewlekły ból [17]. Ważne jest tu również to, że pozytywne skutki takiego 
rodzaju wsparcia mogą się pojawić później, gdyż pacjent musi nauczyć się 
zreinterpretować różne sytuacje, zwłaszcza jeśli proces jego rehabilitacji trwa 
długo. Szczególnie przydatne były tu dla pacjentów takie umiejętności, jak: re-
laks, poznawcze przewartościowywanie trudnych i stresujących sytuacji zwią-
zanych z chorobą bądź codziennym życiem. Znaczenie ma ponadto forma pracy 
psychologicznej. Dużo korzyści widzi się w tym wypadku w pracy grupowej  
z pacjentami ze względu na to, iż grupa stwarza możliwość wymiany doświad-
czeń, uczenia się od innych osób, dawania sobie wzajemnego wsparcia oraz jest 
mniej kosztowna.

Nie można jednocześnie oczekiwać, iż sama pomoc psychologiczna przełoży 
się od razu pozytywnie na wyniki laboratoryjne, przykładowo na poziom cukru 
we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę. Aczkolwiek badania pokazują, iż 
interwencje psychologiczne w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę skutkują 
zmniejszeniem poziomu stresu związanego z chorobą oraz przypadków zaburzeń 
jedzenia (w szczególności zmniejszeniem liczby napadów obżarstwa), lepszymi 
wynikami hemoglobiny glikowanej, co w spojrzeniu długoterminowym owocu-
je zmniejszeniem ryzyka rozwoju lub progresji komplikacji mikroangiopatii 
cukrzycowej [18].

Natomiast u pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi interwencje psycho-
edukacyjne dają wiele korzyści terapeutycznych, między innymi w ich wyniku 
następuje zmniejszenie poziomu odczuwanego bólu, zmniejszenie poziomu niepeł-
nosprawności oraz liczby pacjentów cierpiących na depresję. Ponadto interwencje 
te zmniejszają inne objawy chorobowe w zakresie 15 ± 30%, co daje podobną sku-
teczność jak niesteroidowe leki przeciwzapalne [2]. Dodatkowo istnieje wiele badań 
potwierdzających, iż na skutek interwencji psychoedukacyjnych i zwiększenia wie-
dzy pacjentów na temat zapalenia stawów podejmują oni więcej działań związanych 
z samoopieką i samozarządzaniem w chorobie (m.in. wprowadzają w swoje życie 
codzienne ćwiczenia fizyczne zalecane przez rehabilitantów oraz stosują relaksację). 
Oczywiście w dalszym wymiarze zmniejsza to konieczność interwencji lekarskich, 
co przyczynia się do znacznych oszczędności w służbie zdrowia. Niektóre donie-
sienia w literaturze wręcz sugerują, że odpowiednia restrukturyzacja reprezentacji 
poznawczych u pacjentów jest konieczna, jeśli poprawie ma ulec umiejętność samo-
regulacji bólu, niepełnosprawności i samopoczucia emocjonalnego.
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Podsumowanie 

Współczesne zarządzanie medyczne wciąż w zbyt małym stopniu uwzględnia 
samopoczucie psychiczne pacjenta, jego funkcjonowanie społeczne i zawodowe 
oraz wpływ tych czynników na jego zdrowie, kondycję i postęp w leczeniu choroby. 
Obecnie jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego, który zwięk-
sza możliwości medycyny w zakresie nie tylko diagnostyki, ale również leczenia i 
rehabilitacji. Naukowcy pracują już przykładowo nad konstrukcją nowoczesnych 
protez, które mają być sterowane poprzez mózg, mamy coraz większe możliwości 
w dziedzinie transplantologii itd. Jednak, mając na co dzień kontakt z pacjentami 
w procesie rehabilitacji, odczuwa się wyraźnie, że mimo iż najnowsze osiągnięcia 
medycyny są wspaniałe i otwierają wiele, wcześniej niedostępnych, możliwości, 
to nie są one wszystkim. Człowiekowi – pacjentowi ciągle (być może teraz bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej) potrzebny jest kontakt z życzliwym, wspierającym dru-
gim człowiekiem, który stara się zrozumieć, potrafi wysłuchać i udzielić kompetentne-
go wsparcia. Czym bowiem są możliwości medycyny, jeśli w człowieku nie ma chęci  
i wiary oraz zaangażowania w proces rehabilitacji? Reasumując powyższe rozwa-
żania i przegląd doniesień z badań i literatury, warto podkreślić, że należy wpro-
wadzać wsparcie i inne interwencje psychologiczne do programów rehabilitacyj-
nych. Okazuje się bowiem, że interwencje psychologiczne, psychoedukacyjne 
i edukacyjne zmniejszają zapotrzebowanie na konsultacje lekarskie, potrzebę 
stosowania skomplikowanych aparatur medycznych i ilość zażywanych leków 
przeciwbólowych [2]. Ponadto aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji 
dotyczących procedur leczenia i rehabilitacji może pomóc w zwalczaniu bezrad-
ności ludzi, przyczynić się do rozwoju poczucia własnej skuteczności i zwiększe-
nia poczucia emocjonalnego dobrostanu.

Jednak niezależnie od wszystkich tych korzyści należy przede wszystkim 
pamiętać, iż profesjonalna pomoc psychologiczna musi być etyczna, czyli po-
winna zawsze na pierwszym miejscu uwzględniać prawo pacjenta do decydo-
wania (lub współdecydowania) o tym, czy, kiedy, od kogo i w jakiej formie chce 
on otrzymywać pomoc. Po drugie, aby wsparcie i interwencje psychologiczne  
w procesie rehabilitacji były pomocne, nie zawsze należy je wiązać z opieką  
i wyręczaniem chorego, lecz z rozumieniem, podtrzymywaniem i osadzeniem 
w rzeczywistości, tak, aby chory dzięki nim zwiększał swoją zaradność i samo-
dzielność, a nie rozwijał wyuczoną bezradność. Warto w tym zakresie również 
edukować rodzinę pacjenta, aby empatyzując z nim i współczując mu, nie wyrę-
czała go przykładowo we wszystkich czynnościach, lecz okazując zrozumienie 
i wsparcie, zachęcała go do zwiększania zakresu swojej samodzielności i zarad-
ności. 

Przy tych wszystkich wnioskach nie należy również zapominać o jednym 
bardzo ważnym fakcie. Otóż postulowanie wprowadzania i wprowadzanie in-
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terwencji psychologicznych do szeroko rozumianego procesu rehabilitacji nie 
zwalnia pozostałych członków zespołu terapeutycznego z wysiłku nawiązywania 
i utrzymywania z chorymi i ich rodzinami pozytywnego kontaktu, opartego na 
szacunku, empatii i życzliwości. Na podstawie badań okazuje się bowiem, iż 
oprócz procedur rehabilitacyjnych (prowadzonych m.in. przez fizjoterapeutów) 
istotne w trakcie leczenia są: uśmiech (90% badanych), rozmowa z fizjoterapeutą 
(60% badanych) i kontakt z nim (50% badanych). Sama osoba fizjoterapeuty, 
pod warunkiem, że kontakt z nią jest przez pacjenta oceniany jako dobry, stanowi 
wsparcie dla 90% badanych pacjentów oraz podnosi ich poczucie bezpieczeń-
stwa [15]. Dane te pokazują więc, iż postawa poszczególnych członków persone-
lu medycznego i ich prawidłowa relacja z pacjentami wywiera znaczący wpływ 
na proces zdrowienia.
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Rodzaje terapii stosowanych w pracy z osobami  
z rozpoznaną chorobą nowotworową

                                     „Każdy pacjent lub członek rodziny odnajduje własną 
                                  drogę przystosowania. Klinicysta powinien więc raczej

            zrozumieć i wspierać ten proces niż narzucać swe wyobrażenie  
na temat «właściwego» przebiegu zdarzeń.”

                                                                                    P. Salmon [1]

Rozpoznanie i podjęcie leczenia choroby nowotworowej wywołuje szereg 
zasadniczych zmian w życiu osoby nią dotkniętej i w jej najbliższym otocze-
niu. Specyfika przeżyć pacjentów onkologicznych i ich bliskich sprawia, że obok 
podstawowej pomocy medycznej konieczne okazuje się także sięganie po pomoc 
psychologiczną. Niniejsza praca dotyczyć będzie właśnie celu i możliwości, ja-
kie niesie ze sobą pomoc psychologiczna udzielana tej grupie pacjentów.

Według National Cancer Centers Network dystresem w chorobie nowotwo-
rowej nazywa się nieprzyjemne przeżycia o podłożu psychologicznym, spo-
łecznym i/lub duchowym. Mieszczą się one na skali od całkowicie prawidłowego 
uczucia bezbronności, smutku i strachu do intensywnego, paraliżującego odczu-
wania depresji, paniki, izolacji społecznej i kryzysu duchowego. Podstawowym 
zadaniem psychologa klinicznego jest praca diagnostyczna i terapeutyczna z pa-
cjentem. Jej celem jest mobilizacja sił psychicznych pacjenta do walki z chorobą 
i jej psychospołecznymi konsekwencjami. Do zadań psychologa należy:

– ocena skuteczności radzenia sobie z obciążeniami rozpoznania, hospitalizacji 
   i leczenia w oparciu o możliwości pacjenta,
– mobilizacja i wspieranie wysiłków pacjenta w utrzymaniu równowagi  

        psychicznej i aktywnym udziale w leczeniu,
– rozpoznanie źródeł trudności i pomoc w adaptacji do zmian w sytuacji życiowej
  po zakończeniu leczenia [2, 3].

Psycholog towarzyszy choremu, pomaga przetrwać szok związany z otrzy-
maniem diagnozy, informuje o tym, co może mu pomóc podczas poszczególnych 
metod leczenia, ocenia, czy siła negatywnych przeżyć pacjenta dodatkowo nie 
potęguje skutków ubocznych lub nie skłania go do rezygnacji z terapii; rozważa 
z chorym to, w jaki sposób odnaleźć się w życiu pomimo konsekwencji choroby 
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i leczenia, nie ma jednak wpływu na długość życia pacjenta i samą możliwość 
wyleczenia. Psycholog może przede wszystkim pomóc w poprawie jakości życia 
chorego poprzez poszerzenie jego sposobów „radzenia sobie”, redukcję stresu, 
zmniejszenie przeżywanej depresji, zmniejszenie odczuwanego bólu [4]. 

Pracując z osobami chorymi na nowotwór, najczęściej korzystamy z następu-
jących metod i rodzajów psychoterapii:

1. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) – jest formą terapii krótkotermi-
nowej i autoterapii. Zwolennicy tej teorii wychodzą z założenia, że o stanie na-
szych emocji i o naszym zachowaniu decyduje nie tyle sytuacja, w której się 
znajdujemy, ile to, jakie są nasze przekonania na jej temat. Pacjenci zachęcani 
są do rodzaju „racjonalnej debaty”; analizują to, czy ich myśli spełniają pięć za-
sad racjonalnego myślenia, i zastępują niekorzystne przekonania opisami wywo-
łującymi neutralne lub pozytywne emocje (np. zamiast myśleć: „już dłużej nie 
wytrzymam tej potwornej chemii!”, należy myśleć: „moje zdrowie jest dla mnie 
ważne; chcę sobie pomóc; ufam, że leki, które otrzymuję, dają mi szansę na wy-
leczenie; wszystkie wątpliwości dotyczące leczenia wyjaśnię z lekarzem; mogę 
iść na oddział z kimś bliskim, czytać gazetę, słuchać ulubionej muzyki tak, by 
czas, w którym przyjmuję kroplówki, mógł minąć spokojnie”). 

2. Metoda Simontona – opiera się na założeniach neuropsychoimmunologii; 
podczas pracy tą metodą pacjent wraz z osobą wspierającą i terapeutą rozważają 
m.in. to, jakie wtórne korzyści płyną z choroby, w jaki sposób chory wyobraża 
sobie chorobę i leczenie („wizualizacja powrotu do zdrowia”), jak przebiega jego 
komunikacja z najbliższym otoczeniem. Pacjent przygotowuje „dwuletni plan 
zdrowienia”, tak, by planować czas pod kątem zajęć, sfer życia, które go cieszą 
i dają mu poczucie satysfakcji, analizuje własne przekonania na temat filozofii 
życia i śmierci. 

Dwie przedstawione wyżej metody wymieniam przede wszystkim ze względu 
na ich popularność wśród pacjentów (czytelnicy forów internetowych najczęściej 
„psychoonkologię” kojarzą właśnie z metodą Simontona). 

3. Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na przekonaniu o wza-
jemnym współoddziaływaniu na siebie myśli, emocji, zachowania i reakcji fizjo-
logicznych (w przeciwieństwie do RTZ, gdzie mówimy o „jednokierunkowej za-
leżności” sytuacja-przekonania-emocje). Wpływając na zachowanie lub reakcje 
fizjologiczne, oddziałujemy jednocześnie na myśli i emocje i przepracowujemy 
te zmiany poznawczo [4]. Ucząc pacjentów relaksacji, próbując pomóc im w po-
konaniu klaustrofobii przed, np. badaniem TK czy radioterapią, ucząc tzw. desen-
sytyzacji w celu zapobiegania wymiotom antycypacyjnym, korzystamy właśnie 
z założeń tej teorii.

4. Terapia systemowa – pacjent, z którym pracujemy, należy do konkretnego 
„systemu” rodziny, kręgu przyjaciół – zgodnie z założeniem o wzajemnym 
powiązaniu elementów systemu oraz o ich wzajemnym współoddziaływaniu 
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celowe jest uwzględnianie w pracy z chorym także jego otoczenia (analizujemy 
np. wpływ choroby na pozostałe osoby w rodzinie, na podział ról, rodzaj 
komunikacji w rodzinie, gotowość sięgania po pomoc  – gotowość udzielania 
sobie wzajemnie pomocy). 

5. Terapia ukierunkowana na sens, obok interwencji kryzysowej, jest chyba 
najcenniejszą formą pracy z osobami chorymi na nowotwór. Pracując w tej 
konwencji, próbujemy rozważać z pacjentem m.in. znaczenie jego życia to, że 
odgrywa on jedyną w swoim rodzaju rolę, pracujemy nad sposobem rozumienia 
przez niego takich zagadnień, jak: sens cierpienia, własna historia życia czy 
wolna wola. 

Dla chorego istotne jest to, w jakim stopniu może utrzymać kontrolę nad 
własnym życiem (sytuacją, w której się znajduje), to, czy gotowi jesteśmy 
„zdjąć z niego ciężar jego doświadczeń?” – choćby poprzez nieopuszczanie go 
i zachęcanie do kontaktu z osobami jemu bliskimi. 

W przypadku tej formy pracy z chorym o dystresie emocjonalnym świadczą:
– poczucie braku znaczenia własnego życia,
– poczucie zależności od innych,
– brak nadziei,
– poczucie bycia ciężarem.
W tym „poszukiwaniu znaczenia” pomóc mogą: 
– twórczość (praca, stawianie sobie celów, spełnianie dobrych uczynków), 
– doświadczanie kontaktu z przyrodą, sztuką; związki z osobami, które kochamy,
– sposób, w jaki rozumiemy cierpienie,
– przekonanie o tym, co przekazujemy innym, co jest „naszym dziedzictwem” 
 (np. sposób wychowania dzieci, satysfakcja z uczciwego życia) [4]. 
Współcześnie istotny wkład we wskazywaniu na potrzebę analizowania takich 

tematów podczas spotkań z chorym ma koncpecja Aarona Antonovsky’ego. Wg 
tego modelu zarówno w profilaktyce, jak i w zmaganiu się z chorobą i cierpieniem, 
pomocne okazuje się posiadanie (odnalezienie) takich dziedzin życia, które nas 
angażują emocjonalnie [5]. Zwykle są to: nasze życie emocjonalne, bezpośrednie 
relacje interpersonalne, podstawowa aktywność życiowa, zagadnienia egzystencjalne 
(to, w jaki sposób doświadczamy porażek, śmierci).

6. Interwencja kryzysowa – przez kryzys rozumiemy stan psychiki i sytuacji, 
który ma charakter przełomowy, zwrotny. Krisis jest rozumiane także jako próba 
i doświadczenie.

Kryzys sytuacyjny, a takim jest rozpoznanie choroby nowotworowej, jest nagłym 
wydarzeniem, które zagraża poczuciu tożsamości, bezpieczeństwa i życiu.

Kryzys psychologiczny oznacza taki „stan psychiki i sytuacji, który ma 
charakter przełomowy, zwrotny, w którym rozstrzyga się stan zdrowia człowieka, 
jakość relacji z otoczeniem, kierunek jego dalszego rozwoju” [6]. W przebiegu 
reakcji kryzysowej wyodrębniono następujące stadia:
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reakcję inicjującą – charakteryzującą się niewiarą, zaprzeczeniem, ozna-1) 
kami desperacji,

stadium drugie, które charakteryzuje się dysforią, lękiem, depresją, jadło-2) 
wstrętem, bezsennością, zaburzeniami koncentracji (faza ta trwa ok. 1–2 tygo-
dni), 

fazę adaptacji – w której pacjent stopniowo przystosowuje się do sytuacji, 3) 
jest gotowy do przyjmowania nowych informacji, do konfrontowania się  
z wynikami, znajdowania podstaw do optymizmu, podejmowania nowych form 
aktywności [7]. 

Rozpoznanie choroby nowotworowej jest zwykle połączone ze konfrontacją 
z własną śmiertelnością. Chory może obawiać się o sens swojego życia „prze-
dłużanego jedynie leczeniem”, może przeżywać silny lęk i depresję, może mieć 
trudności w zaakceptowaniu zmienionego obrazu swojego ciała.

Interwencja kryzysowa to działanie, które ma na celu przywrócenie samo-
dzielnego radzenia sobie (zawiera elementy pomocy psychologicznej, socjalnej, 
prawnej, medycznej).

Istotnym elementem pracy z pacjentem jest uznanie naturalności jego emocji, 
nawiązanie kontaktu, przywrócenie mu poczucia kontroli.

Do głównych etapów pracy w tej konwencji należą więc:
– tworzenie kontaktu emocjonalnego i relacji terapeutycznej,
– zbieranie informacji (jakimi środkami zaradczymi pacjent dysponuje, na ile są
   one skuteczne), 
– ustalenie, jaka jest faza kryzysu przeżywanego przez pacjenta?,
– ocena, czy konieczne jest wypracowanie nowych metod radzenia sobie?,
– rozpoznanie, jaki jest system wsparcia chorego?, 
– rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem. 

Poza wymienionymi formami terapii proponowanymi naszym chorym warto 
wskazać także na rolę terapii M. Ericsona (m.in. pracy z nieświadomością pa-
cjenta; szukania indywidualnych metod pracy – bazowania na zasobach) oraz 
elementy psychoanalizy (ze szczególnym naciskiem na świadomość procesów 
przeniesienia i przeciwprzeniesienia w relacji z chorym).

Niezależnie od poszczególnych szkół terapeutycznych, do których możemy 
się odwoływać, konieczne jest indywidualne traktowanie pracy z każdym pa-
cjentem. Cele naszego działania zależeć będą zawsze m.in. od rodzaju choroby 
i stosowanych form leczenia, od fazy choroby (od tego, czy ktoś właśnie otrzy-
mał diagnozę, ma nawrót choroby, czy jest w fazie terminalnej), od wieku chore-
go, jego osobowości, wcześniejszego stylu życia czy dostępnego wsparcia. Obok 
pracy indywidualnej korzystne dla części pacjentów jest także uczestniczenie  
w terapii grupowej. Generalnie jednak zarówno w pracy indywidualnej, jak  
i grupowej, jednym z zasadniczych celów jest dążenie do wyrażenia własnych 
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emocji. Podkreśla się to, ponieważ niejednokrotnie od pacjentów oczekuje się 
„dzielności”, a psychologom zarzuca się to, że ich pacjenci „płaczą” (zwykle 
kierowani jesteśmy właśnie do osób, które w widoczny sposób wyrażają swój 
strach i smutek). Jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli naturalność tych emocji  
i naturalność konieczności ich wyrażenia. W przeciwnym razie pacjenci zmusze-
ni będą do ukrywania przed otoczeniem swoich prawdziwych i często „ponad- 
-siły-trudnych” doświadczeń.

Niezależnie od teoretycznych podstaw naszej pracy, najważniejsze w kontak-
cie z chorym jest to, co nazywamy „sojuszem terapeutycznym”, czyli gotowością 
spotkania „JA – TY” [3]. Gotowość ta to wejście w świat chorego, a także go-
towość do wzajemnego słuchania. Tak naprawdę pacjentom najbardziej pomaga 
nasza empatia, obecność, nasza wewnętrzna dojrzałość i szczerość. A to są już 
cechy, których nie wypracujemy „teoretycznie”, a których oczekiwać możemy 
nie tylko od psychologów.
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Rola psychoonkologii w leczeniu chorób nowotworowych 
u dzieci

Choroby nowotworowe u dzieci i młodzieży

Każdego roku w Polsce rozpoznaje się 1000–1200 przypadków chorób no-
wotworowych u dzieci. Najczęściej są to choroby rozrostowe układu krwio-
twórczego – b i a ł a c z k i  –  około 30% wszystkich nowotworów u dzieci (w tym: 
ostre białaczki limfoblastyczna 23% oraz ostre nielimfoblastyczne 10–20%, 
przewlekłe białaczki szpikowe 3–5%), g u z y  m ó z g u  (20%), c h ł o n i a k i 
n i e z i a r n i c z e  ( 7 % ) ,  c h o r o b a  H o d g k i n a  (5–7%), g u z y  p n i a  m ó -
z g u  (10–20%), g u z y  k o ś c i  (4–7%), n e r w i a k i  z a r o d k o w e  (7–10%), 
m i ę s a k i  t k a n e k  m i ę k k i c h  (4–8%),  n o w o t w o r y  n e r e k  (6–7%) 
i g u z y  z a r o d k o w e  (2–3%) [1]. Choroba nowotworowa dotyka dzieci  
w różnym okresie rozwoju, niejednokrotnie rozwija się już w niemowlęctwie,  
a nawet życiu płodowym. 

Dzięki postępowi, jaki dokonuje się w naukach medycznych, dokładniejszym 
metodom diagnostyki oraz wprowadzaniu coraz to lepszych leków do terapii 
nowotworów, w przeciągu kilku ostatnich lat znacznie wzrósł procent dzieci 
wyleczonych z choroby nowotworowej. W przypadku niektórych rozpoznań 
sięga on nawet 90%. Obecnie choroba nowotworowa zaliczana jest do schorzeń 
przewlekłych. Pod pojęciem choroba przewlekła rozumie się pewien patologiczny 
proces, który trwa powyżej czterech tygodni i powoduje powstanie trwałych 
zmian organicznych w ustroju [2].

Leczenie choroby nowotworowej u dzieci wymaga często wdrożenia kilku 
metod. W przypadku guzów (np. w obrębie ośrodkowego układu nerwowego 
OUN) jest to zabieg chirurgiczny (operacyjny), który wykonuje się przed pod-
jęciem leczenia chemioterapeutycznego. Może być też sytuacja, w której zabieg 
chirurgiczny jest wykonywany dopiero po cyklu chemioterapii (np. guz nerki). 
Jeśli chodzi o leczenie chemioterapeutyczne, to jest ono wielolekowe, wysoko-
dawkowane i najczęściej stosowane w postaci tzw. programu terapeutycznego. W 
leczeniu nowotworów stosowana jest również radioterapia jako metoda wspoma-
gająca chemioterapię. W przypadku niektórych nowotworów – pewnych postaci 
białaczek, chłoniaków nieziarniczych oraz nowotworów litych – przeprowadza 
się też przeszczepienie komórek krwiotwórczych (tzw. przeszczep szpiku). Do 
przeszczepienia tzw. alogenicznego (dawcą jest ktoś z rodzeństwa osoby chorej 
lub osoba niespokrewniona) konieczne jest znalezienie odpowiedniego dawcy, 
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w pewnych sytuacjach, gdy nie jest to możliwe, podejmuje się decyzję prze-
szczepienia od jednego z rodziców (transplantacja haploidentyczna) [3]. Należy 
podkreślić, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat obserwuje się znaczny przyrost 
transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci [4].

Psychoonkologia

Nie można jednak zapomnieć, że mimo tak dużego postępu w diagnozowaniu, 
rozpoznaniu, a następnie leczeniu chorób nowotworowych na młodego pacjenta 
należy spojrzeć jako na osobę w jego wymiarze psychologicznym. Biorąc pod 
uwagę szczególnie sferę emocjonalną, ale także poznawczą i behawioralną. 
Dlatego też od wielu lat na świecie, także i w Polsce, rozwija się nurt w obrębie 
psychologii klinicznej, pod nazwą psychoonkologia, którego jednym z głównych 
zadań jest niesienie pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej pacjentom  
i ich rodzinom w trudnych dla nich sytuacjach. Od 1992 r. w naszym kraju 
działa Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, które od 17 lat stara się 
wdrażać programy i upowszechniać wiedzę z zakresu psychologii i psychiatrii na 
oddziałach onkologicznych. Co dwa lata organizowane są również konferencje 
tematyczne, które mają przybliżyć środowisku medycznemu i psychologicznemu 
najnowsze doniesienia z zakresu psychoonkologii. Dużą wagę towarzystwo 
przywiązuje również do edukacji samego chorego na nowotwór [5]. W ramach 
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej działa Polska 
Grupa Psychoonkologów Dziecięcych, która skupia wokół siebie wszystkich 
psychologów pracujących na oddziałach onkohematologii dziecięcej w Polsce. 
Ich zadaniem jest przede wszystkim udzielanie wsparcia psychologicznego 
dziecku oraz jego rodzinie w trakcie leczenia choroby nowotworowej i po jej 
zakończeniu. Psycholodzy angażują się również w pracę badawczą, której 
wyniki mają poprawić jakość opieki nad dzieckiem w trakcie leczenia i po jego 
zakończeniu.

Dziecko i jego rodzina w sytuacji choroby

Zarówno dziecko, jak i jego rodzice już w chwili przekroczenia oddziału on-
kohematologii dziecięcej są pod wpływem silnych emocji – często bardzo ne-
gatywnych. Dominują lęk, strach, przerażenie. Nowotwór, ciągle, w powszech-
nym, społecznym rozumieniu kojarzy się ze śmiercią. Te dwa słowa – śmierć 
i rak – idą ze sobą w parze, wielu uważa je za małżeństwo. Można zacytować 
wypowiedź jednego z lekarzy: „Wszyscy jesteśmy śmiertelni. Ale tylko pa-
cjenci z rakiem cierpią na śmiertelnego raka. Tylko rak ma ten stygmat, został 
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skryminalizowany. A przecież śmierć jest nieunikniona dla wszystkich” [za: 6]. 
Niejednokrotnie słowo „rak” i „nowotwór” używane są zamiennie, przy czym 
stwierdzenie „rak” wywołuje więcej negatywnych skojarzeń. Zdrowa mło-
dzież wiedzę na temat choroby nowotworowej czerpie często z mediów, od ro-
dziny i rodziców, ze szkoły i w bardzo małym stopniu od lekarzy i pielęgnia-
rek (0,5% spośród badanych) [7]. Jednak to, co dotychczas pozostawało tylko  
w sferze wiedzy, podszytej często wieloma zniekształceniami w postaci mitów 
dotyczących choroby, staje się dla dziecka i rodziny rzeczywistością, z którą trze-
ba się skonfrontować.

Każda choroba dziecka zakłóca życie rodzinne, zmienia codzienny bieg zda-
rzeń, a niekiedy może wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. Wpływa na struktu-
rę rodziny, panujące w niej układy i wewnętrzną atmosferę. Choroby o ciężkim 
przebiegu (w tym nowotwór) mogą ujemnie wpłynąć na fizyczny rozwój dziecka. 
Choroba przewlekła może również negatywnie oddziaływać na rozwój społeczny 
(np. zjawisko izolacji od rówieśników). Zawsze jednak nieunikniony jest wpływ 
choroby na życie psychiczne. Tak więc choroba jest negatywnym zdarzeniem  
w samym procesie fizycznego i psychicznego rozwoju: może go opóźniać, 
może go zakłócać, a więc może zmieniać sam przebieg rozwoju dziecka, wpły-
wając silniej niż u dorosłych na rozwój osobowości [8]. Z tego też względu  
w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci zgodnie z rekomendacjami Komitetu 
Psychospołecznego SIOP, oprócz lekarzy-onkologów i wyspecjalizowanych pie-
lęgniarek, powinni być zatrudnieni także psycholodzy, nauczyciele, pracownicy 
socjalni oraz terapeuci zajęciowi. Uważa się również, że zarówno chore dzieci, jak  
i rodzice powinni mieć łatwy dostęp do osoby duchownej [9].

W opiece nad chorym dzieckiem przywiązuje się również dużą wagę do stałej 
obecności rodziców. Ważne jest, by rodzic wiedział, jak sprawować opiekę nad 
dzieckiem, by w umiejętny sposób wzmacniać jego aktywną rolę w procesie 
leczenia. Rodzice najlepiej znają swoje dziecko i mają największy wpływ na jego 
zachowanie. Dlatego ogromnie ważne jest to, jak będą postrzegać chorobę swego 
dziecka, jaką przyjmą wobec niej postawę. Dziecko samo nie ma wyobrażenia, 
czym jest choroba i jaki będzie wywierała wpływ na jego dalsze życie. Choroba 
będzie przez nie postrzegana na podstawie obrazu, jaki wytworzą rodzice i całe 
jego otoczenie. Ogromny wpływ na dalsze losy dziecka mają zatem postawy 
rodziców. Wyróżnić można cztery główne postawy rodzicielskie [10]:

nadopiekuńczą,•	
pozornej akceptacji,•	
nadmiernie wymagającą,•	
akceptacji.•	

W przeprowadzonych badaniach [11] podkreśla się również fakt, że 56% 
personelu medycznego uważa obecność rodziców na oddziale za wspierający 
czynnik w opiece nad dzieckiem. 
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Przyglądając się chorobie, z jaką musi zmagać się dziecko, można stwierdzić, 
że ze względu na czas jej trwania należy wyróżnić pewne etapy, przez które 
przechodzi każdy pacjent. Są to [12]: 

rozpoznanie, •	
okres intensywnego leczenia,•	
remisja,•	
wznowa, okres terminalny,•	
żałoba. •	

Rozpoznanie

Moment ustalenia rozpoznania choroby nowotworowej u dziecka i przekazanie 
tej informacji jest dla rodziców ogromnym wstrząsem. Często są oni zaskoczeni, 
że u ich dziecka podejrzewa się tak poważną i często zagrażającą życiu chorobę. 
Niejednokrotnie na oddział trafiają dzieci, u których początkowe objawy nie 
sugerują, że mogą być chore na nowotwór. Rozpoznanie choroby nowotworowej 
może nastąpić wyłącznie w wyspecjalizowanym ośrodku dysponującym wszyst-
kimi możliwościami diagnostycznymi. Rozpoznanie, w zależności od rodzaju 
choroby, może potrwać od kilku dni do paru tygodni [10]. W tym okresie  
u dzieci można zauważyć wiele różnych reakcji emocjonalnych, które są 
wynikiem próby poradzenia sobie z trudną sytuacją, jaką jest pobyt w szpitalu. 
Jest to okres buntu i łez, bo właśnie takie dwie reakcje można u dziecka spotkać 
najczęściej. W tym czasie obserwuje się także podwyższony poziom lęku przed 
nieznanym, przed tym, co może dziecko czekać. Wydaje się też, że podwyższony 
poziom lęku zależny jest od płci dziecka. Wyższy poziom aktualnie przeżywanego 
lęku notuje się u dziewczynek. Obuchowska [8] zwraca również uwagę, że 
lęk może występować w czterech formach: uogólnionego niepokoju, lęków 
przedmiotowych, lęków sytuacyjnych, napadów paniki. 

W przypadku chorób nowotworowych szczególnie obciążające jest samo 
wejście na oddział onkologiczny. Trudno jest pozostać obojętnym na widok 
dzieci, które utraciły włosy w wyniku leczenia chemioterapią, lub takich, których 
twarze są nadmiernie „zaokrąglone” z powodu przyjmowania sterydów. Dzieci 
szybko domyślają się, wbrew woli rodziców, na jakim są oddziale i na co mogą 
chorować. Dziecko w tym okresie musi konfrontować się z wieloma nowymi dla 
niego sytuacjami: licznymi badaniami diagnostycznymi, niesprawiającymi bólu 
i tymi, które łączą się z bólem i nieprzyjemnymi odczuciami. 

Ważne jest, by dziecko w tym okresie miało pełne poczucie bezpieczeństwa 
i wsparcia ze strony rodziców i personelu. Niezwykle uspokajające jest szczere 
mówienie dziecku, co je będzie czekało. Jest to też trudny okres, gdyż dziecko 
musi rozstać się na dłuższy czas z domem, ulubionymi zabawkami, swoim poko-
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jem i tym wszystkim, co jest mu znane. Gryzienie, drapanie lub odmowa jedzenia 
to tylko niektóre ze sposobów reagowania dzieci na pozostawienie ich w szpitalu. 
Rodzicom trudno jest zrozumieć, że pobyt w szpitalu, obce otoczenie, bolesne 
zabiegi i leczenie przyczyniają się do zmiany zachowania dziecka i że ono, po-
zornie odrzucając rodziców, szczególnie mocno potrzebuje ich pomocy [13]. 

W momencie postawienia diagnozy często ze strony rodziców pada pytanie, 
„czy” i „jak” przekazać dziecku tę trudną informację. Proces informowania 
o diagnozie i prognozie uwarunkowany jest kulturowo. W naszym kraju wciąż 
istnieją kontrowersje, czy informować chorego o niepomyślnym rozpoznaniu. 
Rodziny często kierują się postawą – lepiej nie mówić, chory nie powinien znać 
prawdy – występuje tutaj swoista zmowa milczenia. Lekarze często w otwarty 
sposób komunikują o rozpoznaniu, lecz nie oczekują pytań ze strony pacjenta  
i nie zamierzają udzielać mu stosownych wyjaśnień [14]. 

Z obserwacji autora wynika, że w stosunku do dzieci ta postawa jest znacznie 
złagodzona. Rodzice boją się mówić, jednak otwarta i empatyczna postawa 
lekarzy oraz reszty personelu często przekonuje ich o podjęciu decyzji, aby 
poinformować dziecko o rozpoznaniu. Od końca lat 90. zaczęto w polskich 
ośrodkach onkohematologicznych wdrażać program planowego wspomagania 
psychoonkologicznego, którego celem było ujednolicenie sposobów informowania 
dzieci o rozpoznaniu u nich nowotworu [15]. Daniel Oppenheim mówi – o chorobie 
nowotworowej powinno rozmawiać się z dzieckiem szczerze, tak by mogło 
dobrze zrozumieć, co mu się przydarza [16]. Jest to też ważne, żeby dziecko nie 
tworzyło sobie własnych (często błędnych) wyjaśnień na temat choroby. Uważa 
on także, że słowo „rak” jest zbyt negatywnie nacechowane i równocześnie zbyt 
niejasne, więc lepiej użyć dokładnej nazwy choroby. Powinno się podkreślić, 
że choroba nie jest zaraźliwa, że nikt dziecka nie zakaził i ono nie może nikogo 
zarazić. Trzeba też dać dziecku do zrozumienia, że ani ono, ani jego bliscy nie są 
w jakikolwiek sposób za tę chorobę odpowiedzialni. 

Okres intensywnego leczenia

Okres rozpoznania oraz informowania dziecka o chorobie naturalnie przecho-
dzi w czas intensywnego leczenia. 

Nowe środowisko wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, sposo-
bu odżywiania, zaakceptowania ograniczeń związanych z pobytem na oddziale. 
Wszystko w nim jest obce, a niekiedy i wrogie, budzi to różnego rodzaju lęki 
i niepokoje. Często także warunki lokalowe szpitala nie sprzyjają zapewnieniu 
spokoju, intymności i prywatności choremu, który przebywa w wieloosobowej 
sali. Postrzeganie tych niedogodności jest bardzo silnie związane z charakterem 
dziecka i jego potrzebą kontaktu z innymi. Są takie dzieci, dla których wielooso-
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bowa sala jest otoczeniem, w którym czują się dobrze. Mają kontakt z innymi 
dziećmi i rodzicami. Mogą dzięki temu uczestniczyć we wspólnych grach i zaba-
wach. Inne dzieci potrzebują spokoju i ciszy. Pobytu w izolacji nie odbierają jako 
przeszkody, tylko jako możliwość funkcjonowania według własnych potrzeb i 
przyzwyczajeń.

W tym okresie dziecko zaczyna być poddawane intensywnemu leczeniu. Jest 
to też moment, w którym rodzice oraz samo dziecko przeżywają wiele skraj-
nych emocji. Nadzieja, która związana jest z leczeniem, i szansa na zdrowie 
wyzwala radość i optymizm. Z drugiej strony świadomość tego, że choroba 
dziecka jest poważna, napawa niepewnością o przyszłość, pojawia się niepokój  
o dalsze życie dziecka. Jest to też czas, w którym często ujawnia się, jako emo-
cja dominująca, smutek. Jest on wyrazem stopniowego godzenia się pacjenta  
z chorobą, przewlekłością leczenia i świadomością strat wynikających z obni-
żonej sprawności fizycznej, bólu, wypadnięcia z odgrywanych ról społecznych 
(ucznia, dziecka, kolegi), zmian będących skutkiem charakteru choroby, np. dłu-
gotrwałej hospitalizacji, potrzeby nauczania indywidualnego, ubocznych skut-
ków leczenia farmakologicznego.

Chemioterapia stosowana u dzieci polega na podawaniu leków cytostatycznych 
i hormonalnych, niejednokrotnie przez wiele miesięcy. Konsekwencją podawania 
leków są zmiany w wyglądzie ciała, m.in. przyrost masy ciała, zmiany trądzikowe 
na skórze, okrągłości twarzy. Równolegle z nimi pojawiają się zmiany nastroju  
i aktywności, nadruchliwość i trudności z koncentracją uwagi lub obniżenie 
nastroju i wycofanie się z aktywności. Skutki uboczne podawania leków 
cytostatycznych są dla dzieci przykre, uciążliwe i prawie zawsze są źródłem bólu, 
lęku i cierpienia [17]. Dzieci często muszą znosić uporczywe nudności, wymioty, 
bardzo bolesne zapalenia śluzówek jamy ustnej czy odbytu. Wiele niepokoju, 
szczególnie u dziewczynek, wywołuje groźba utraty włosów [18].

W zależności od wieku dziecka kształtuje się też jego postawa wobec choroby 
i chorowania. U dzieci do 6 r.ż. widać zaciekawienie przedmiotami związanymi  
z leczeniem i pielęgnacją. Dziecko dostrzega już zmiany w ciele, a przyczyny 
choroby upatruje w jakimś zewnętrznym, ale konkretnym zjawisku – słońcu, 
pogodzie, wietrze. U tych dzieci dominuje lęk przed bólem i opuszczeniem 
przez rodziców. Pobyt w szpitalu może prowadzić u nich do regresji na 
poziomie fizjologicznym (np. moczenie nocne) lub emocjonalnym (cofnięcie 
rozwoju mowy, brak ochoty do zabawy, apatia lub agresja). Między 7 a 10 
r.ż. zmienia się pojmowanie przyczyn choroby – upatrywane są w działaniu 
czynników wewnętrznych. Jest to też okres myślenia magicznego, co nierzadko 
wpływa na postrzeganie choroby jako kary za złe czyny, myśli lub zachowania.  
W tym przedziale wieku dziecko próbuje przekupić chorobę bardzo dobrym 
zachowaniem, a gdy to zawodzi, pojawia się upór, bunt, niepokój i złość. 
Dzieci wiedzą, że są bardzo chore, zadają dużo pytań i oczekują poważnego 
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traktowania. Dziecko pragnie zachowania samodzielności i niezależności, ważny 
jest też kontakt z rówieśnikami, ale zmiany w wyglądzie mogą wywołać poczucie 
niepewności i opuszczenia [19]. 

Według Góralczyk [20] z chorobą przewlekłą wiąże się pewnego rodzaju 
„uwiązanie”, np. do szpitala, wizyt w poradni, przyjmowania leków. Zjawisko 
to w znaczny sposób ogranicza swobodę decydowania o sobie, ogranicza 
wolność, rodzi poczucie ubezwłasnowolnienia. Pojmujemy je dwuaspektowo. 
Pierwszy z nich, charakterystyczny zwłaszcza w przypadkach silnych ograniczeń 
możliwości poruszania się i przemieszczania (szpital, choroba o ciężkim przebiegu, 
niepełnosprawność ruchowa) – to poczucie utraty wolności – uwięzienie. Drugi 
– to poczucie braku wpływu na zdarzenia, niemożność decydowania o sobie. 
Konsekwencją tego zjawiska jest przede wszystkim poczucie bezradności, 
zniechęcenie oraz bierność. Mogą też pojawić się zachowania agresywne, jako 
sposób skompensowania przeżywanej frustracji.

Czas leczenia jest niezwykle trudny dla dzieci w okresie adolescencji, 
z założeniem jej podziałów na wczesną (12–15 lat), środkową (15–18 lat)  
i późną (18–22 lata). Jest to okres istotnych zmian fizycznych, psychicznych oraz 
emocjonalnych [21]. Adolescent jest niejako zawieszony pomiędzy dzieciństwem 
a dorosłością. Jest to etap dążenia do samodzielności, poszukiwania nowego 
wizerunku samego siebie oraz intensywnego kontaktu z rówieśnikami. Pojawienie 
się choroby w tym okresie jest szczególnie trudne do zaakceptowania. Świat 
ulega niejako destrukcji, nic nie ciekawi, nic nie cieszy. W tym czasie bardzo 
charakterystyczna jest również labilność emocjonalna – w ciągu jednego dnia 
przeżywanie szeregu skrajnych emocji od euforii po stany znacznego obniżenia 
nastroju, poczucia beznadziejności. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się 
stany depresyjne oraz myśli samobójcze. Na wieść o chorobie mogą pojawić się 
takie zachowania, jak bunt czy uległość i niechęć do współpracy z personelem 
medycznym. Trudne do zaakceptowania jest poczucie utraty kontroli oznaczające 
niemożność radzenia sobie. Nastolatki mają pełną świadomość skutków, jakie 
niesie choroba nowotworowa. Oczekują pełnego włączenia w proces leczenia, 
poszukują informacji o swojej chorobie, niejednokrotnie stają się ekspertami od 
„swojej choroby”. Znają nazwy leków i ich działanie, potrafią zinterpretować 
wyniki badań krwi. Dzięki posiadanej wiedzy o chorobie odbudowują poczucie 
niezależności, potrafią same o siebie zadbać. Wiedzę na temat choroby czerpią 
również z Internetu. Rolę „informatora” odgrywają niejednokrotnie inne dzieci 
z oddziału, które są dłużej w szpitalu i znajdują się na innym etapie leczenia. 
Ważne jest, by w tym okresie kontakt z nastolatkiem nie polegał na ocenianiu go, 
powinno się raczej zrozumieć, że jego zachowanie jest efektem przeżywanego 
lęku wywołanego chorobą.
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Remisja

Należy podkreślić, że leczenie choroby nowotworowej u dziecka jest bardzo 
długotrwałe. Niejednokrotnie wiąże się z wielotygodniowymi pobytami na 
oddziale. W trakcie leczenia dochodzi do powikłań, które często bezpośrednio 
zagrażają życiu młodego pacjenta. Często rodzina zmaga się z wieloma kryzysami 
emocjonalnymi, musi nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Dlatego 
też etap, gdy dziecko wchodzi w fazę remisji, jest dla całej rodziny okresem 
bardzo wyczekiwanym. Jest to moment, w którym można wrócić do domu 
i zacząć przywracać życiu kształt sprzed choroby. Okres ten często nazywany 
jest też s y n d r o m e m  D a m o k l e s a . Historia Damoklesa opowiada o tym, 
jak pozwolono mu korzystać z rozkoszy stołu Dionizjusza. Jednak nad stołem 
tym zawieszono nad głową miecz, uwiązany na końskim włosie. Życie i zdrowie 
Damoklesa dosłownie „wisiało na włosku” [22]. Porównania tego można użyć 
więc do sytuacji wielu dzieci wyleczonych z choroby nowotworowej. Jest to czas 
dużego lęku przed nawrotem choroby. Młody pacjent wciąż pozostaje pod opieką 
poradni onkologicznej, musi poddawać się regularnym badaniom kontrolnym. 
Im dłużej trwa okres remisji, tym intensywniej pacjenci przechodzą do myślenia  
o przyszłości w kontekście zdrowia, planowania dalszego życia bez choroby.

Aktualnie coraz częściej zwraca się uwagę ma konieczność niesienia pomocy 
psychoonkologicznej pacjentom wyleczonym z choroby nowotworowej (ang. 
Cancer Survivor). Związane jest to z obserwowanymi, wieloma odległymi 
następstwami leczenia tych schorzeń. Dzieci te często zmagają się z obniżoną 
samooceną. Związane jest to z widocznymi zmianami w wyglądzie fizycznym 
– różnego rodzaju okaleczenia, protezy, niski wzrost czy też blizny. Może także 
wystąpić tendencja do izolowania się od rówieśników i niechęć do wchodzenia 
w nowe relacje. Obserwuje się również utrzymywanie zależności od rodziców. 
Nawet wiele lat po zakończonym leczeniu dorośli, wyleczeni w dzieciństwie 
z nowotworu, przychodzą na wizyty kontrolne z rodzicami [23]. 

Według wielu autorów [24, 25, 26] trudności u tych dzieci można 
zaobserwować w trzech wymiarach: poznawczym, emocjonalnym i fizycznym. 
W obrębie sfery poznawczej widoczne są opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy 
pod postacią zaburzania toku i treści wypowiedzi o charakterze afatycznym. 
Obserwuje się również niski poziom ekspresji werbalnej i wolny tok wypowiedzi. 
Dostrzega się też obniżenie pojemności pamięci o różnym zakresie oraz trudności 
w koncentracji uwagi. Rozpatrując sferę emocjonalną, można zauważyć obniżoną 
dojrzałość, infantylizm, skłonności do dysforii i labilności emocjonalnej. 
Niejednokrotnie występują też impulsywność i zachowania agresywne. Często 
diagnozuje się również zaburzenia depresyjne oraz podwyższony poziom 
lęku. Dzieci te mogą mieć problemy z akceptowanym społecznie sposobem 
rozładowywania złości, frustracji, napięcia i irytacji. Niejednokrotnie wycofują 
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się z relacji interpersonalnych i kontaktów społecznych. Zabiegi w obrębie OUN 
oraz dalsze leczenie mogą upośledzać zarówno sferę sensoryczną – pojawiają 
się zaburzenia widzenia oraz uszkodzenia słuchu, jak i motoryczną – zaburzenia 
motoryki dużej pod postacią trudności z koordynacją ciała i motoryki małej – 
drżenia zamiarowe czy też niedowłady połowicze. 

Wznowa i okres terminalny choroby

Niestety, choroba nowotworowa czasem powraca. Wznowa jest dla dziecka 
i rodziny najgorszą rzeczą, która może się przydarzyć. Burzy ona dotychczasowe 
nadzieje na zdrowie, wywołuje szok oraz przygnębienie. W znaczny sposób 
obniża chęci do dalszej walki z chorobą. Mimo to zarówno dziecko, jak i rodzina, 
podejmują wyzwanie. Każdy walczy z poziomu własnych zasobów psychicznych 
i życiowego doświadczenia. Ale choć pacjenci i ich bliscy różnią się pod wieloma 
względami, jednoczy ich konieczność podjęcia na nowo trudów zmagania się 
z chorobą nowotworową. Wspólnotą ich przeżyć jest lęk, stany paniki, poczucie 
porażki, smutek i depresja, narastanie rozpaczy, zamykanie się w sobie, odsuwanie 
się od innych ludzi, rezygnacja i poddawanie się losowi [za: 12]. Wydaje się, że 
w tym okresie pomoc psychologiczna jest niezmiernie ważna. Jej celem powinno 
być umożliwienie rodzinie i dziecku odreagowania silnych emocji związanych 
z sytuacją nawrotu. Czasem wsparcie psychologiczne powinno być również 
uzupełnione pomocą ze strony psychiatry.

Bywa również tak, że okres wznowy przybliża samego chorego oraz jego 
rodzinę do myśli o śmierci. Wielu rodziców wyraża wtedy swoje obawy o to, 
czy uda się „uratować” dziecko. Mają już doświadczenia z obserwacji innych 
dzieci na oddziale i niejednokrotnie wiedzą, jak dla nich zakończyła się wznowa 
nowotworu. Zdolność rozumienia śmierci przez dzieci ściśle wiąże się ze 
stopniem rozwoju psychicznego. Śmierć to pojęcie abstrakcyjne, stąd pełne 
jego zrozumienie zależy od osiągnięcia wyższego poziomu sprawności funkcji 
poznawczych. Od wczesnych lat (2–3 lata) dziecko nie boi się śmierci, postrzega 
ją jako coś konkretnego – brak ruchu. Dzieci nieco starsze (4–7 lat) dostrzegają 
inną cechę śmierci – jej nieodwracalność („już się nie obudzi”). Nadal pojęcie 
jednak jest dla dziecka niejasne. Bardziej wiąże je z wypadkiem samochodowym, 
katastrofą, co powoduje, że pojawia się myślenie, że śmierci można uniknąć 
przez bycie ostrożnym. Wiek 7–8 lat to okres w rozwoju, w którym pojawia się 
animizm i personifikacja, dostrzegalna jest także tendencja do mieszania fantazji 
z rzeczywistością. Śmierć bywa wyobrażana jako osoba, która przychodzi po 
człowieka. Można się przed nią zabezpieczyć poprzez magiczne zaklęcia. 
Dziecko zaczyna odczuwać lęk przed śmiercią. Pojęcie śmierci w sposób 
dojrzały możliwe jest około 9 roku życia. Nadal jednak w reakcji emocjonalnej 
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widoczny jest infantylizm. W wieku 10–11 lat dziecko postrzega śmierć bez 
nadawania jej wymiaru tragizmu. Spowodowane jest to tym, że sfera wyobraźni 
jest równie żywa i konkretna, co sfera rzeczywistego, zmysłowego kontaktu  
z rzeczywistością. Dziecko nie ma również poczucia czasu przyszłego, dlatego 
wizja śmierci jest dla niego bardzo odległa. U nastolatków śmierć jest wciąż 
mało realnie odbierana, lęk jest zazwyczaj niewielki, a reakcje psychiczne na 
możliwość odejścia mniej dramatyczne niż na przykład reakcje ich rodziców. 
W tym miejscu warto też podkreślić ogólną zasadę, która charakteryzuje chore 
dzieci – znacznie szybciej przystosowują się one do choroby i leczenia niż ludzie 
dorośli. Często najważniejszy jest czas teraźniejszy i wszystko, co jest z nim 
związane [27]. Wydaje się, że jest to swoisty mechanizm przystosowawczy, 
który pozwala na radzenie sobie z ciężkimi wydarzeniami i lepsze radzenie sobie 
z obciążeniami wynikającymi z choroby.

Aby przygotować dziecko do śmierci, należy z nim o tym rozmawiać. Niewielu 
rodziców oraz osób z najbliższego otoczenia dziecka jest na to przygotowanych. 
Elisabeth Kűbler-Ross pisze [28], że dzieci mają wewnętrzną wiedzę o śmierci 
– pochodzi ona „z wewnętrznej, duchowej, intuicyjnej ćwiartki mózgu”. Autorka 
pisze, że jest to wiedza pozarozumowa i nie ma ona charakteru intelektualnego. 
Stopniowo przygotowuje ona dziecko na moment przejścia, nawet jeśli dorośli 
mu zaprzeczają albo unikają konfrontacji z rzeczywistością. Często dzieci te 
malują obrazy, piszą wiersze lub pamiętniki, których analiza po ich śmierci daje 
jednoznaczny dowód na to, że ich świadomość śmierci była bardzo duża. Dzieci 
nie mówią wprost rodzicom, że umierają, bo chcą ich chronić przed cierpieniem. 
Rodzice nie mówią dzieciom o śmierci z tych samych powodów. 

Decyzję o tym, że dziecko przestaje być leczone i przechodzi pod opiekę 
paliatywną, podejmuje przede wszystkim lekarz [29], rodzic jednak powinien 
mieć również prawo zadecydowania, gdzie będzie przebywać dalej jego 
dziecko – może być to szpital, dom lub hospicjum. Należy dziecku zapewnić 
jak najlepsze warunki do odchodzenia, tak by czuło się bezpiecznie, spokojnie 
i pewnie. Dużą wagę w opiece paliatywnej przywiązuje się także do leczenia bólu 
nowotworowego. Doświadczają go prawie wszystkie dzieci bądź jako skutku 
choroby, bądź jako efektu ubocznego terapii lub inwazyjnych zabiegów. Obecnie 
stosuje się najnowocześniejsze leki przeciwbólowe [30]. Pomagają one dziecku 
w lepszym „życiu przed końcem życia”.

Żałoba

Śmierć dziecka osieroca całą jego rodzinę. Jest to czas żałoby, przeżywania 
i opłakiwania straty dziecka. Śmierć dziecka jest dla rodziców tym bardziej 
trudna do zaakceptowania, gdyż burzy naturalny porządek rzeczy – to rodzice 
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powinni wpierw umrzeć a po nich dzieci – mówią często. Naturalnie proces 
żałoby rozpoczyna się w momencie pożegnania zmarłego dziecka, czyli w dniu 
pogrzebu. Jest to niezwykle ważny moment dla całej rodziny, moment wyrażenia 
bólu w postaci płaczu. Nie należy go tłumić, gdyż powoduje to długotrwały żal 
wymagający później długotrwałej pracy psychologicznej [28].

Ludzie przeżywający stratę często muszą zmagać się z wieloma emocjami. 
Bezpośrednio po uświadomieniu sobie realności straty są to przede wszystkim 
uczucia chaosu i dezorientacji. Pod wpływem tęsknoty za zmarłym dzieckiem 
mogą pojawić się również halucynacje w postaci obrazów z przeszłości. Typowa 
dla tego okresu jest również ambiwalencja. Ciężka i długa choroba, jak już 
wspomniano, wymaga ogromnego zaangażowania ze strony rodziny – śmierć 
kogoś bliskiego może wyzwolić uczucie ulgi a z drugiej strony smutku z powodu 
straty. Takie rozdarcie jest wyrazem zmagania się rodzica z rzeczywistością, 
poszukiwaniem i ucieczką jednocześnie. Niejednokrotnie pojawia się również 
podczas żałoby, bunt i agresja – mogą być skierowane wobec osoby zmarłej, 
samego siebie, Boga lub innych ludzi. Wszystkim tym uczuciom bardzo często 
towarzyszy również poczucie izolacji. Znajomi, dalsza rodzina często nie wiedzą, 
jak reagować, czy rodzice zmarłego dziecka chcą rozmawiać, utrzymywać kontakt. 
To swoiste zamieszanie jest też w rodzicach zmarłego dziecka. Z jednej strony 
potrzebują kontaktu, z drugiej zaś nie są w stanie uczestniczyć w normalnym 
życiu. Aby przepracować żałobę po stracie dziecka, trzeba przejść przez kolejne 
zadania żałoby: akceptację rzeczywistości po stracie, doświadczenie bólu straty, 
przystosowanie do życia bez osoby zmarłej, znalezienie dla osoby zmarłej nowego 
miejsca w naszym życiu i zamknięcie procesu żałoby [31]. Przejście tych etapów 
konieczne jest, by zacząć żyć od nowa, żeby wspomnienia po zmarłym dziecku 
były częścią życia, a nie jego sensem i jedynym celem.

Żałoba to też okres bardzo trudny dla relacji pomiędzy małżonkami. Śmierć 
dziecka może być sytuacją, która zacieśni między nimi relacje, ale może też stać się 
przyczyną rozpadu małżeństwa. Dzieje się tak, gdy każdy z małżonków zaczyna 
przeżywać stratę dziecka „osobno”, często powracają dawne urazy, konflikty  
i problemy. Należy również podkreślić, że mama i tata inaczej przeżywają żałobę. 
Różnią się sposobem doświadczania smutku i jego intensywnością. Wśród ojców 
obserwuje się większą kontrolę i jednocześnie tłumienie emocji. Matki zaś częściej 
wyrażają swoje emocje na zewnątrz – płaczą, mówią o swoich przeżyciach. Bardzo 
ważne jest, by w okresie żałoby pamiętać również o rodzeństwie zmarłego dziecka – 
ono też przeżywa smutek i żal – ma do tego pełne prawo [13, 32]. 

Bibliografia

[1] Pietrzyk J. (red.): Wybrane zagadnienia z pediatrii. Tom V, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2005: 123–250.



55

[2] Youngson R.M.: Słownik encyklopedyczny – Medycyna. Wydawnictwo RTW, 
Warszawa 1997.

[3] Kowalczyk J.R.: Leczenie chorób nowotworowych u dzieci, [w:] Przejść przez 
chorobę nowotworową dziecka, Kowalczyk J.R. (red.), Wydawnictwo Medyczne 
Urban&Partner, Wrocław 2008, 19–21.

[4] Wachowiak J. et al.: Haematopoietic stem cell transplantation in children in east-Haematopoietic stem cell transplantation in children in east-
ern European countries 1985–2004: development, recent activity and role of the EBMT/ 
/ESH Outreach Programme. Bone Marrow Transplantation, 2008; (41): 112–117.

[5] Gałuszko K.: Psychoonkologia dzisiaj: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?. 
Psychoonkologia 2006; Tom 10 (1): 1–2.

[6] Bombeck E.: Nic mi nie jest po prostu miałem raka. O dzieciach, które przeżyły 
nowotwory. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Warszawa 1995, 21–26.

[7] Lewandowska A., Mess E.: Wiedza dzieci na temat chorób nowotworowych. 
Onkologia Polska, 2007; 10 (4): 173–177.

[8] Obuchowska I., Krawczyński M.: Chore dziecko. Nasza Księgarnia, Warszawa 1991.
[9] Samardakiewicz M., Kowalczyk J.R.: Międzynarodowe rekomendacje dotyczące 

opieki psychospołecznej nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia 
2000; (7): 3–7.

[10] Kowalczyk J.R., Samardakiewicz M.: Dziecko z chorobą nowotworową. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.

[11] Binnebesel J.: Czynniki wspierające proces opieki pozamedycznej nad dziećmi 
hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej. Psychoonkologia, 2000; (6): 55–61.

[12] Pietrzyk A.: „Ta choroba” w rodzinie. Psycholog o raku. Impuls, Kraków 2006: 
13–32.

[13] Pichler E., Richter R.: Nasze dziecko ma nowotwór. Pokonać chorobę. 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995: 129–145. 

[14] Pilecka B.: Kryzys psychologiczny – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagielońskiego, Kraków 2004: 73–107.

[15] Samardakiewicz M., Kowalczyk J.R.: Model informowania dzieci o rozpoznaniu 
choroby nowotworowej. Próba ujednolicenia podejścia. Pediatria Polska 2002; LXXVI  
(3): 191–195.

[16] Peiron J., Oppenheim D.: Rak. Jak powiedzieć dziecku?. Charaktery, 2008, 140 
(9): 11–12.

[17] Szweda E.: Psychologiczne aspekty leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi,  
[w:] Wybrane zagadnienia z pediatrii, Tom V, Pietrzyk J. (red.), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2005: 281–288.

[18] Binnebesel J.: Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową 
w doświadczeniu pacjentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Toruń 2003.

[19] Rogiewicz M.: Problemy psychoonkologiczne dzieci i młodzieży, [w:] 
Psychoonkologia, Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Komitet Redakcyjno-Wydawniczy 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, de Walden-Gałuszko K. (red.), Kraków 2000: 
101–116.

[20] Góralczyk E.: Choroba dziecka w twoim życiu. CMPP Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Warszawa 1996.



56

[21] Brich A., Malim T.: Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do 
dorosłości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995: 120–158.

[22] Miniszewska J.: Ująć miecz Damoklesa, [w:] Siły, które pokonają raka: Wiara, 
nadzieja, zdrowie, Krzemionka-Brózda D., Mariańczyk. K., Swieboda-Toborek L. (red.), 
Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2005: 57–63.

[23] Samardakiewicz M.: Problemy psychospołeczne dzieci po zakończeniu leczenia, 
[w:] Przejść przez chorobę nowotworową dziecka, Kowalczyk J.R. (red.), Wydawnictwo 
Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2008: 97–100.

[24] Korzeniewska J. et al.: Zaburzenia funkcjonowania intelektualnego i psycho-
społecznego u pacjentów po kompleksowym leczeniu nowotworów ośrodkowego układu 
nerwowego. Onkologia Polska, 2008; 11 (2): 65–69.

[25] Fuemmeler B.F., Elkin T.D., Mullins L.L.: Survivors of childhood brain tumors: 
Behavioral, emotional and social adjustment. Clinical Psychology Rev., 2002: 547–585.

[26] Kun L.E., Mulhern R.K., Crisco J.J.: Quality of life in children treated for brain 
tumors: intellectual, emotional and academic function. J. Neurosurg., 1983; (58): 1–6. 

[27] de Walden-Gałuszko K.: U kresu. Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 
2000 (wyd. II): 62–67.

[28] Kűbler-Ross E.: Dzieci i śmierć. Jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią. 
Media Rodzina, Poznań 2007.

[29] Szmyd K., Chybicka A.: Decyzja o zakończeniu leczenia przeciwnowotworowe-
go u dziecka z powodu progresji choroby – standard Kliniki Transplantacji Szpiku, Onko-
logii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Onkologia Polska, 
11; (4): 13–137.

[30] Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi. Warszawskie 
Hospicjum dla dzieci, Media Rodzina, Warszawa 2001.

[31] Keirse M.: Smutek, strata, żałoba. Jak sobie z nim radzić? Jak pomóc innym? 
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005: 23–42; 87–110.

[32] Samders M.C., Jak przeżyć stratę dziecka. Powrót nadziei. Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk 2001: 83–101.



57

Maja Strzelecka
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Choroby psychosomatyczne u dzieci

Wbrew kartezjańskiemu dualizmowi, proponującemu w rozumieniu zdrowia 
ścisły podział na psyche i somę, wiele zaburzeń czynności narządów i układów ma 
podłoże psychospołeczne. Choroby tego typu określa się mianem emocjonalno-
wegetatywnych, psychofizjologicznych lub biopsychospołecznych, klasycznie 
zaś psychosomatycznych [1].  

Zaburzenia psychosomatyczne definiuje się w sposób zróżnicowany, głównie 
ze względu na odwoływanie się do elementów wiedzy medycznej bądź do wiedzy 
na temat funkcjonowania psychicznego [2].

Współczesne ujmowanie medycyny psychosomatycznej skupia się na holi-
stycznym ujmowaniu opieki nad pacjentem, które, zdaniem Fava i Sonino (2000), 
uwzględnia:

– rolę czynników psychicznych i społecznych, wpływających na indywidualną
   podatność danej osoby na zachorowanie na różnego rodzaju choroby;
– połączenie czynników psychicznych i społecznych oraz biologicznych  

        w powstaniu i przebiegu choroby; 
– zastosowanie terapii psychologicznych w prewencji chorób, leczeniu i rehabilitacji 
   osób cierpiących na choroby psychosomatyczne [2]. 

Międzynarodowy system klasyfikacji chorób i problemów medycznych 
ICD-10 – zaburzenia psychosomatyczne definiuje jako „zaburzenia nerwicowe 
związane ze stresem i pod postacią somatyczną” [3]. 

Z kolei klasyfikacja zaburzeń psychicznych zawarta w DSM-IV – definiuje 
zaburzenia psychosomatyczne jako takie, „w których czynniki psychologiczne 
wpływają na kondycję fizyczną” [3]. 

Od lat wśród badaczy toczą się dyskusje na temat podłoża a raczej tenden-
cji do pojawiania się zaburzeń psychosomatycznych, spory dotyczą między in-
nymi kształtowania się specyficznych cech osobowości, które współegzystują  
z zaburzeniami somatycznymi. Przedstawiciele tzw. szkoły francuskiej uważa-
ją, że osoby cierpiące na choroby psychosomatyczne charakteryzuje szczególny 
sposób myślenia oraz przeżywania relacji z drugą osobą, oparty na bardzo kon-
kretnych, pozbawionych emocji formach pozostawania w relacji. Określono go 
nazwą pensée opératoire [4].

W Stanach Zjednoczonych prowadzono odrębne poszukiwania, które dopro-
wadziły do stworzenia pojęcia aleksytymii. Aleksytymia to zaburzenie werbalne-
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go i pozawerbalnego rozpoznawania własnych emocji. Aleksytymicy są często 
nieświadomi swoich uczuć albo też nie potrafią nazwać tego, co czują. Sifneos, 
twórca pojęcia, definiuje je w sposób następujący: aleksytymia to „(...) niezdol-
ność do identyfikacji uczuć, a także wykorzystania języka do opisu uczuć, nie-
zdolność do różnicowania między emocjami i ich odczuciami cielesnymi, ubó-
stwo w zakresie marzeń i fantazji” [5]. 

Joyce McDougall proponuje sposób rozumienia mechanizmu psychosoma-
tycznego, który wydaje się bliski pojęciu disaffectation. Zdaniem tej autorki, nie-
które reakcje somatyczne mogą być wyrazem próby ochrony podmiotu przed 
napływem libidinalnych i narcystycznych pragnień, które są odczuwane jako 
zagrażające dla życia. Pod naporem takich pragnień psychika wysyła, tak, jak 
w okresie wczesnego niemowlęctwa, sygnał ostrzegawczy do ciała, który omi-
ja drogę werbalną. Z tego to powodu niebezpieczne impulsy i pragnienia nie 
mogą znaleźć dostępu do procesów myślowych. Prymitywny, niewerbalny spo-
sób przekazu sygnału jest podobny do działania impulsów ucieczki w sytuacji 
zagrożenia i prowadzi do dezorganizacji na poziomie fizycznym. Dezorganizację 
tę autorka określa mianem symptomu psychosomatycznego [2]. Zdaniem autor-
ki: „manifestacje psychotyczne i psychosomatyczne, podobnie jak nerwice, za-
burzenia charakteru i perwersje są także próbami autoleczenia. Te konstrukcje 
są wyrazem pracy psychicznej małego dziecka, skonfrontowanego z bólem psy-
chicznym, który został spowodowany przez czynniki zewnętrzne, będące poza 
jego kontrolą” [4]. 

Z kolei teoria regulacji emocji zakłada, że zaburzenia psychosomatyczne jako 
podłoże mają brak równowagi na płaszczyźnie samoregulacji. Do somatyzacji 
dochodzi wtedy, gdy któryś z podsystemów organizmu (hormonalny, immunolo-
giczny lub emocjonalny) nie funkcjonuje prawidłowo [6]. 

Ważną rolę w badaniu zaburzeń psychosomatycznych odgrywa psychoneu-
roimmunologia „Wyjaśnia ... [ona] w sposób systemowy wcześniejsze obserwa-
cje kliniczne i wyniki badań naukowych na temat możliwego wpływu stresu na 
mechanizmy fizjologiczne prowadzące do zaburzenia funkcji układu immunolo-
gicznego” [6]. 

Geneza zaburzeń emocjonalnych u dzieci ma naturę wielopłaszczyznową. 
Dzieci, jako członków społeczeństwa, nie cechuje swoboda, niezależność i po-
czucie sprawstwa, są one raczej bierne i zależne. Brak owej swobody pozostawia 
tylko możliwość podporządkowania się normom społecznym czy rodzinnym, 
ucieczkę (np. w chorobę) lub agresję [7]. 

Teoria więzi emocjonalnej Johna Bowlby’ego i badania prowadzone  
w jej nurcie, przyczyniają się, z kolei, do poszukiwania znaczenia, jakie ma pier-
wotna więź z drugą osobą dla budowania doświadczeń emocjonalnych u dzie-
ci. Poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa, które dziecko zyskuje w relacji 
z drugą osobą, może wpływać na utrzymanie przez nie emocjonalnej home-
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ostazy w sytuacji dyskomfortu, ma ogromny wpływ na to, jak dziecko będzie 
w przyszłości regulować swoje stany emocjonalne [2]. Duży wpływ na zabu-
rzenie emocjonalnej homeostazy mają sytuacje traumatyzujące, silnie emocjo-
nalnie nasycone zdarzenia powodujące gwałtowne wzruszenia. Nasilenie prze-
życia traumatycznego nie zawsze odpowiada obiektywnemu znaczeniu da-
nego zdarzenia; może ono być przez otoczenie dziecka odebrane jako błahe,  
a jednak wywoła u niego silną reakcję [7].

W zrozumieniu zjawisk powiązanych z kształtowaniem się tendencji psycho-
somatycznych pomocna jest teoria systemów. Jest w nią wpisane holistyczne po-
strzeganie jednostki ludzkiej, nie tylko w kontekście całości biopsychospołecznej, 
ale także w kontekście elementu systemu rodzinnego, pozostającego w interakcji 
z innymi systemami. W tym ujęciu choroba jednego z członków rodziny wska-
zuje na dysfunkcję całego systemu. Jednostkową odporność na stres i choroby 
można w tym ujęciu rozumieć jako wynik interakcji procesów psychicznych, 
rodzinnych i społecznych [3]:

– kryzys i przewlekły stres mają odzwierciedlenie w funkcjonowaniu całej 
   rodziny, w sensie zarówno możliwości pojawienia się indywidualnej 
   dysfunkcji, jak i dysfunkcji na płaszczyźnie relacyjnej;
– procesy rodzinne pośredniczą w definiowaniu, czym dla indywidualnego 
   członka rodziny jest stres, mogą wzmacniać i pomagać w wyjściu z kryzysu 
   lub zwiększać podatność na zranienia;
– każda rodzina ma potencjał pozwalający na zwalczenie kryzysu i z każdej
   na drodze relacji terapeutycznych – można go wydobyć [3].
Minuchin na podstawie badań i obserwacji rodzin – z pacjentem dotkniętym 

jadłowstrętem psychicznym, cukrzycą młodzieńczą lub astmą – sformułował 
model rodziny, w której jedna z osób cierpi na zaburzenia psychosomatyczne. 
Model ten obejmował:

– nadmierne uwikłanie;
– nadopiekuńczość;
– złą tolerancję konfliktów i nieefektywne techniki ich rozwiązywania;
– mały potencjał zmiany;
– uwikłanie dziecka w konflikty rodzinne [3].
Nadmierne uwikłanie wiąże się z małym zróżnicowaniem członków rodziny 

pod względem ujawnianych cech, potrzeb i emocji oraz hierarchii w rodzinie. 
Prowadzi to do przekraczania granic międzypokoleniowych, niedostatecznej 
kontroli rodzicielskiej, przejmowania przez dzieci opieki nad dysfunkcyjnymi 
rodzicami. Nadopiekuńczość wychodzi poza ramy opieki nad chorym członkiem 
rodziny, utrudnia rozwój autonomii, zainteresowań pozarodzinnych. Istnieją 
rodziny, w których nie rozwiązuje się problemów, unika się konfrontacji, tkwi się 
w stagnacji, neguje istnienie konfliktów. Rodzina psychosomatyczna ma zawsze 
swój indywidualny model unikania konfliktów. Mały potencjał zmiany w dużym 
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stopniu wiąże się z unikaniem trudności. Schemat funkcjonowania rodziny jest 
sztywny, niepodatny na zachodzące wewnętrzne czy zewnętrzne zmiany. Ostatnia, 
piąta cecha rodziny psychosomatycznej według Minuchina to uwikłanie dziecka 
w konflikty rodzinne na zasadzie mianowania go jakby rzecznikiem rodziny 
w negowaniu konfliktu, poprzez skupienie się na jego objawach chorobowych 
jako problemie zastępczym. Choroba dziecka staje się warunkiem homeostazy 
rodziny. 

Model poznawczy zaburzeń psychosomatycznych:
–  myśli, zachowania, emocje i objawy psychosomatyczne mogą wejść 
   w mechanizm  błędnego koła, podtrzymując istniejący problem;
– czynniki spustowe i krytyczne wyznaczają pojawienie się epizodu;
–  postawy i przekonania jednostki predestynują ją do tendencji 
   psychosomatycznych;
– mechanizmem napędzającym może także być kontekst społeczny.

Istotnym mechanizmem kształtowania się choroby czy podtrzymywania 
objawów jest sposób, w jaki jednostka myśli o swoim zaburzeniu, jakie nadaje 
znaczenie pojawiającym się objawom psychosomatycznym. Barsky wprowadził 
termin wyolbrzymienie doznań somatosensorycznych – osoba wyolbrzymiająca 
definiuje pojawiające się objawy jako istotne i zagrażające; charakteryzuje się 
nadmierną koncentracją uwagi skierowanej do wewnątrz ciała, ma tendencję do 
wychwytywania słabych bądź rzadkich sygnałów płynących z ciała i definiowania 
ich jako patologicznych [8]. 

Postawy i przekonania danej osoby odnoszą się do znaczenia, jakie przypi-
suje ona objawom somatycznym, i stopnia, w jakim postrzega siebie jako podat-
ną na choroby. Istotne w kształtowaniu się choroby psychosomatycznej są także 
umiejętność radzenia sobie z trudnościami i znoszenia stresu psychologicznego. 
Tendencje psychosomatyczne wiążą się z postrzeganiem emocji jako czegoś nie-
bezpiecznego, nieakceptowanego. Jednostka odcina się od swoich emocji, sku-
piając uwagę na objawach stricte somatycznych. Chorobę postrzega jako oznakę 
słabości i nieumiejętności radzenia sobie w życiu bądź jako kartę przetargową, 
z której mogą wynikać określone korzyści [8].

Rodzina jako najbliższe środowisko dziecka oraz główne źródło jego so-
cjalizacji i kształtowania się wiedzy o świecie zaspokaja jego biologiczne  
i psychiczne potrzeby, stanowi bazę pierwszych pozytywnych i negatywnych 
doświadczeń, kształtuje osobowość. Jakość wpływu rodziny na dziecko zależy 
od jej struktury, atmosfery w niej panującej, jej funkcjonalności lub dysfunk-
cji w niej panującej. Istotne dla rozwoju młodego człowieka są warunki byto-
we, jakość kontaktów interpersonalnych i więzi emocjonalnych pomiędzy po-
szczególnymi członkami rodziny. Wpływ na emocjonalne, psychiczne i zdro-
wotne potrzeby dziecka mają także postawy rodziców wobec dziecka i siebie 
nawzajem, sposoby oddziaływania dorosłych na dziecko. Powyższe czynniki 
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oddziałują na dziecko w sposób bezpośredni i pośredni. Czynniki negatywne 
bezpośrednie to: niedożywienie, frustracja przy karmieniu, odtrącenie dziecka, 
nieprzestrzeganie zasad higieny. Czynniki negatywne pośrednie, to: złe warun-
ki materialne, uzależnienie jednego lub dwojga rodziców i inne sytuacje, któ-
re stają się przyczyną konfliktów między rodzicami. Wiele zależy od tego, czy 
dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej. Rodziny z pozoru pełne, pozostające 
jednak w emocjonalnej izolacji członków od siebie nawzajem, wywołać mogą 
u dziecka poczucie zagrożenia, potrzebę mediowania pomiędzy dorosłymi, ma-
nifestowania kryzysu rodzinnego poprzez chorobę. Formy nieprawidłowych 
kontaktów rodziców z dzieckiem wyrażają się wg Ziemskiej przede wszystkim  
w nadmiernym dystansie wobec niego, przejawiającym się w kontakcie agre-
sywnym lub w ucieczce od kontaktu oraz w nadmiernej koncentracji na dziecku; 
stałym korygowaniu jego zachowania lub w kontakcie zbyt bliskim, charaktery-
stycznym dla wcześniejszych okresów rozwoju dziecka [9].

Wielu autorów wskazuje na fakt, że matki, które nie potrafią darzyć swojego 
dziecka miłością, same zazwyczaj pochodzą z rodzin, w których nie miały 
zaspokojonej potrzeby bliskiej i serdecznej więzi ze swymi rodzicami. Wielu 
autorów także wiąże ten fakt z występowaniem u matki i dalszym delegowaniem 
na dziecko aleksytymii [7].

Zaburzenia psychosomatyczne według jednej z nomenklatur dzielimy na:
– Objawy konwersyjne – czyli wtórne reakcje somatyczne, będące następstwem 

konfliktu nerwicowego. Objaw jest próbą rozwiązania wewnętrznego konfliktu 
i ma charakter symboliczny. Objawy konwersyjne dotyczą porażenia narządów 
ruchu i zaburzenia funkcji zmysłów. Są to np. paraliż nerwicowy, utrata słuchu, 
utrata głosu.

– Objawy czynnościowe – są to zmienne, często zróżnicowane objawy so-
matyczne w obrębie jakiegoś narządu lub układu. Zaburzenia te są dla pacjenta 
odczuwalne, nie dają jednak w świetle badań medycznych obrazu choroby. Do 
objawów czynnościowych zaliczamy nerwice narządowe.

– Psychosomatozy, czyli zaburzenia psychosomatyczne właściwe – ich ge-
nezy upatrywać można w pierwotnej, wadliwej reakcji na stres bądź sytuację 
konfliktową, zaburzeniom tym towarzyszą uchwytne zmiany morfologiczne  
i organiczne. Współczesna medycyna zalicza do psychosomatoz większość ist-
niejących chorób uznanych za somatyczne, przy czym umiejscowienie zaburze-
nia zależne jest od indywidualnych predyspozycji. W klasycznym ujęciu jako 
psychosomatozy wymienia się: astmę oskrzelową, chorobę wrzodową żołądka 
i dwunastnicy, nadciśnienie tętnicze, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne za-
palenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelit, anoreksję [10].

Według innej nomenklatury zaburzenia psychosomatyczne dzieli się na 
zaburzenia czynnościowe – bez zmian morfologicznych w tkankach i narządach 
oraz zaburzenia psychosomatyczne organiczne, w których występowanie zmiany 
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w obrębie organizmu jest jedną z istotnych zmiennych, inne z pojawiających się 
zmiennych to stres i tendencje osobowościowe [11]. 

Zaburzenia czynnościowe:
– dotyczące układu pokarmowego: anoreksja, zespół rzekomo wrzodowy, 

dyskinezy dróg żółciowych, wymioty psychogenne;
– dotyczące układu krążenia: omdlenia psychogenne, różnorodne dolegliwości 

w okolicy serca, np. bóle czy kłucia, częstoskurcz napadowy;
– skóry: świąd psychogenny, nadmierne pocenie się;
– dotyczące układu moczowo-płciowego: moczenie się, częstomocz, pochwica, 

zespół napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia wzwodu;
– w obrębie układu oddechowego: objaw zatkanego nosa, dusznica psychogenna, 

zespół hiperwentylacji;
– w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego: niedowłady, bóle głowy, bóle 

i napięcia karku, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej;
– inne: jąkanie, bezgłos, psychogenne zawroty głowy, bóle psychogenne 

różnych okolic ciała [11].
Zaburzenia psychosomatyczne organiczne:
– dotyczące układu pokarmowego: choroba wrzodowa, wrzodziejące 

zapalenie jelita grubego;
– w obrębie układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, migrena, choroba Reynauda, 

choroba niedokrwienna serca;
– skóry: łuszczyca, trądzik różowaty, bielactwo nabyte, atopowe zapalenie skóry;
– dotyczące układu wydzielniczego: cukrzyca, nadczynność tarczycy;
– w obrębie układu oddechowego: alergiczny nieżyt nosa, nieżyt naczynio-

ruchowy, dychawica oskrzelowa;
– dotyczące układu ruchu: reumatoidalne zapalenie stawów;
– inne: choroba Meniera, otyłość psychogenna [11].
W klasyfikacji psychiatrycznej zaburzenia psychosomatyczne dzieli się 

na konwersyjne i o postaci somatycznej. Zaburzenia pod postacią somatyczną 
mają trzy wspólne, główne objawy kliniczne. Po pierwsze, pojawić się muszą 
poważne skargi somatyczne przy jednoczesnym braku obrazu morfologiczne-
go choroby. Po drugie, wystąpić muszą konflikty i różnorakie problemy natu-
ry psychologicznej, pozostające w związku z pojawieniem się, zaostrzeniami  
i podtrzymaniem objawu. Po trzecie, obserwuje się u pacjenta brak kontroli nad obja-
wem i nadmierne zainteresowanie sprawami zdrowia. Kategoria ta obejmuje: 

– Zaburzenia somatyzacyjne: zmienne, nawracające objawy, pojawiające 
się przez co najmniej 2 lata, których nie można wyjaśnić chorobą, przy jedno-
czesnym uporczywym domaganiu się kolejnych badań diagnostycznych, mimo 
zapewnień lekarza o zdrowiu pacjenta. Zaburzenia z przewlekłym przebiegiem, 
intensywnym lękiem przed chorobą i zaburzeniami funkcjonowania społecznego 
oraz rodzinnego.
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– Zaburzenia pod postacią somatyczną, niezróżnicowane: są to zaburzenia 
o mniejszym niż w powyższym przypadku nasileniu, w mniejszym stopniu 
wpływające na dysfunkcjonalność pacjenta, trwające do 2 lat.

– Zaburzenia hipochondryczne: pacjent jest trwale zaabsorbowany zdrowiem, 
odczytuje sygnały z ciała jako niepokojące, znamionujące chorobę. Pacjent może 
podejrzewać jedną lub kilka różnych chorób. Zaburzenia hipochondryczne 
współwystępują często z depresją bądź zespołem urojeniowym.

– Dysfunkcje autonomiczne, zwane także nerwicami narządowymi: podane 
objawy pasują do zaburzeń somatycznych funkcjonowania narządu lub całego 
układu bez widocznych uszkodzeń i zaburzeń morfologicznych.

– Uporczywe bóle psychogenne: ból bez wytłumaczenia w procesach fizjologicznych 
i zmian somatycznych. Występują w powiązaniu z konfliktami emocjonalnymi 
bądź problemami psychospołecznymi, najczęściej spotykane są psychogenne 
bóle głowy [11].

U dzieci i młodzieży zaburzenia pod postacią somatyczną trudno jest zdia-
gnozować ze względu na potrzebę co najmniej dwuletniego występowania obja-
wów. Rzadko obserwuje się u dzieci zaburzenia hipochondryczne. 

Niezależnie od kategorii zaburzeń pod postacią somatyczną, częściej poja-
wiają się one u osób, które w dzieciństwie narażone były na liczne stresujące 
sytuacje, mają negatywny obraz własnej osoby, zaniżoną samoocenę, problemy 
w relacjach społecznych, silną, lękową więź z rodzicami. Wśród czynników ro-
dzinnych wymienia się duży chłód emocjonalny, słabą ekspresję uczuciową, duże 
nakierowanie uwagi członków rodziny na pojawienie się i nasilenie objawów so-
matycznych. Doświadczanie objawów somatycznych stać się może dla dziecka 
sposobem na przełamanie emocjonalnej bariery rodzica. 

Zaburzenia konwersyjne, inaczej nazywane dysocjacyjnymi, to takie, w których:
– pojawia się utrata kontroli nad ciałem, zachowaniem, czuciem lub pamięcią;
– nie ma podłoża somatycznego, które mogłoby tłumaczyć pojawienie się objawów;
– zaburzenie pojawia się w związku z urazami fizycznymi, stresem lub konfliktami
   wewnętrznymi;
– pojawiają się silne mechanizmy unikania lub zaprzeczania [11].
Kategoria zaburzeń dysocjacyjnych obejmuje:
– amnezję dysocjacyjną;
– fugę dysocjacyjną;
– stupor dysocjacyjny;
– trans i opętanie;
– zaburzenia ruchu;
– drgawki dysocjacyjne;
– znieczulenia dysocjacyjne i utratę czucia zmysłowego;
– inne, np. osobowość mnogą, zespół Gansera [11].
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Zaburzenia dysocjacyjne są dość często rozpoznawane u dzieci i młodzieży, 
przy czym bardzo rzadko przed 8 rokiem życia. Wśród rodzinnych czynników 
współwystępujących z zaburzeniami konwersyjnymi wymienić można: liczne 
konflikty, zaburzenia komunikacyjne, sztywność postaw i wzorców zachowań, 
model „bycia chorym”. Są to często krótkotrwałe epizody, z ostrym początkiem, 
zazwyczaj poprzedzone wystąpieniem choroby somatycznej, z morfologią ob-
jawów zbliżoną do tejże wcześniejszej choroby. Wystąpienie zaburzeń dysocja-
cyjnych powiązane jest niejednokrotnie z poważnym stresem psychospołecznym, 
maltretowaniem fizycznym, molestowaniem seksualnym. Następstwa przewlekłego, 
posttraumatycznego zaburzenia konwersyjnego mogą być poważne, uszkodzenia 
jatrogenne na skutek badań bądź leczenia, izolacja społeczna, inwalidyzacja [11].

Postępowanie w zaburzeniach psychosomatycznych u dzieci i młodzieży jest 
trudne, wymaga bowiem zaangażowania wielu różnych specjalistów – pediatry, 
lekarza klinicznego, psychiatry, psychologa, który powinien współpracować 
z pediatrą. Początkiem leczenia musi się stać dokonanie trafnej diagnozy oraz 
przedstawienie jej pacjentowi i jego rodzicom, bez oceniania, wyśmiewania lub 
bagatelizowania. Kolejnym krokiem w leczeniu jest interwencja społeczna, opar-
ta na prostych zabiegach behawioralnych obejmująca dom, szkołę i otoczenie 
dziecka. Niweluje się wszelkie korzyści płynące z choroby, nagrody za pojawie-
nie się objawu, karanie i wyśmiewanie w konsekwencji pojawienia się choro-
by [11]. Ważne jest zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny, działania 
psychoedukacyjne. Wskazane jest leczenie ambulatoryjne, nie zaś hospitalizacja. 
Zazwyczaj polecana jest terapia krótkoterminowa z elementami psychoedukacji, 
zdarza się jednak, że rodzina wymaga długotrwałej terapii systemowej [11].

Anoreksja – polega na celowym, nadmiernym obniżaniu wagi, wiąże się z lę-
kiem przed przytyciem, zaburzeniem postrzegania swego ciała, intensywnym 
stosowaniem ćwiczeń, środków przeczyszczających, restrykcyjną dietą [12]. 
Choroba najczęściej zaczyna się około 11–25 roku życia [12]. Dużą rolę odgry-
wają media promujące tzw. zdrowy styl życia i wyidealizowany, szczupły model 
sylwetki – jako symbol sukcesu. Model ten działa głównie na kształtowanie wi-
zerunku własnego ciała u młodzieży, poczucie własnej wartości i światopogląd 
[13]. Rodzinę osób z anoreksją charakteryzuje zaburzony poziom relacji między 
członkami, nadopiekuńczość rodziców, zawyżone oczekiwania oraz brak wspar-
cia emocjonalnego, nadmierne zainteresowanie rodziców sprawami żywienia  
i wyglądu, zaburzenia odżywiania w wywiadzie rodzinnym. Zauważa się tak-
że zależności między wystąpieniem anoreksji a molestowaniem seksualnym lub 
przemocą w rodzinie [13]. 

Czynniki predestynujące do anoreksji dzielone są na trzy grupy:
– kulturowe, czyli ideał sylwetki forowany medialnie i związane z nim oczekiwania 
   społeczne;
– rodzinne, do których zaliczyć można matriarchalność, utrudnianie rozwijania
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 autonomii w okresie dorastania, występowanie w rodzinie zaburzeń odżywiania,
 alkoholizmu lub innych dysfunkcji, przecenianie wzorców medialnych;

– predyspozycje indywidualne, takie, jak zaburzony obraz siebie, perfekcjonizm, 
    zaniżona samoocena w nadmiernym jej powiązaniu z wyglądem zewnętrznym, 
   skłonność do depresji, nadmierna lękowość, doświadczenie molestowania 
   seksualnego, budzącej niechęć inicjacji seksualnej, niewerbalizowane problemy 
   rodzinne lub osobiste [13]. 

Długotrwałe niedożywienie u chorego prowadzi w konsekwencji do zabu-
rzenia funkcjonowania organizmu, pojawia się odwodnienie organizmu, nie-
harmonijna praca układów organizmu w związku z niedostarczaniem właściwej 
ilości składników odżywczych, nadmierny spadek masy mięśniowej i tkanki 
tłuszczowej, zwolnienie liczby oddechów i obniżenie temperatury ciała. W sen-
sie psychologicznym nasileniu ulegają wcześniej już występujące tendencje do 
wypaczonego widzenia ciała, lęku przed porażką, stawiania sobie zbyt wysokich 
wymagań, pojawić się może agresja i autoagresja, myśli samobójcze [13]. 

Astma oskrzelowa określana jest w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji 
Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania (ICD-10) jako kategoria F54, 
obejmująca „Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami 
lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach”. Definiowana jest jako: 
dobrze udokumentowana choroba somatyczna, z niejasną genezą, o wieloczynni-
kowym charakterze. Praktycznie zawsze u chorych na astmę oskrzelową istnieje 
nadwrażliwość oskrzelowa w połączeniu z nadwrażliwością psychiczną [2].

Zauważone przez badaczy zależności psychosomatyczne w astmie: negatyw-
ne emocje (lęk, strach, gniew) mogą nasilić objawy kliniczne astmy; astma – jako 
przewlekła choroba, wpływa niekorzystnie na rozwój osobowości dziecka; jej 
wystąpienie wpływa na niezaspokojenie podstawowych potrzeb (np. potrzeby 
bezpieczeństwa); ograniczenia wynikające z choroby wpływają negatywnie na 
samoocenę; kształtować się może postawa wycofania i rezygnacji.

Wśród dzieci chorych na astmę zaburzenia emocjonalne obserwuje się u 25–40%. 
Najczęstsze to nadmierne uzależnienie od osób znaczących i podwyższony 
poziom lęku.

W badaniach K. Schier przeprowadzonych na dzieciach chorych na astmę 
i ich rodzinach uzyskano interesujące wyniki:

– aleksytymia częściej występowała u matek dzieci chorych na astmę niż 
   u matek dzieci zdrowych;
– u matek dzieci chorych na astmę przeważał negatywny, psychiczny obraz dziecka;
– mężczyźni, którzy są ojcami, chorymi na astmę mają większe trudności 
   z identyfikacją i nazywaniem uczuć w porównaniu z ojcami zdrowymi, są oni 
   także nastawieni bardziej lękowo i bardziej ambiwalentni;
– ogólnie dorosłe osoby chorujące na astmę częściej niż osoby zdrowe są
   aleksytymikami [2].



66

W badaniach przeprowadzonych przez A. Stańczyk, A. Tomczyk-Rusińską na 
rodzinach dzieci chorych na astmę wyłoniono czynniki wpływające na dobre lub 
złe zaaklimatyzowanie się do choroby: ważnym elementem przystosowawczym 
jest wysoki poziom wiedzy o chorobie; dzieci z niskim poziomem wiedzy 
rzadziej (53%) radzą sobie z sytuacjami trudnymi niż te o wysokim poziomie 
wiedzy (73%); zachowania dysfunkcyjne (głównie zewnątrzsterowność) częściej 
występują u dzieci o niskim poziomie wiedzy (47%) niż u tych o wysokim (27%) [2].

Zewnątrzsterowność to nadmierna zależność emocjonalna dziecka od 
opiekunów oraz postrzeganie ich jako osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie 
problemów dziecka. Wynika ona z jednej strony z charakterystyki choroby, 
częstych hospitalizacji, napadów paniki w trakcie epizodów astmy, długich ab-
sencji w szkole, z drugiej zaś z nadopiekuńczości rodziców i innych znaczących 
osób dorosłych [2].

W rodzinach, w których występuje przemoc domowa, dzieci często doświad-
czają rozłąki z matką, może ona zostawiać je na dłuższy czas pod opieką osób 
trzecich; dziecko może zostać sądownie odebrane rodzinie; mimo fizycznej 
obecności matka w tego typu rodzinie okazuje dziecku brak akceptacji, odrzucenie 
psychiczne; dziecko szantażowane bywa groźbą pozbawienia miłości. Wszystkie 
te czynniki wpłynąć mogą na ukształtowanie się mechanizmów powiązanych  
z pojawieniem się choroby jako mechanizmu obronnego. Zysk z choroby:

–  zachowania związane z pielęgnacją chorego, jego leczeniem stanowią podstawę
   wzajemnych kontaktów, mimo znacznych nieraz uciążliwości objawów; 
–  choroba staje się potrzebna jako płaszczyzna porozumienia do podtrzymania
   istnienia rodziny;
– zachowania członków rodziny wobec chorego i jego problemów stanowią
   iluzję wzajemnego wsparcia i wspólnoty;
– także w rodzinach, w których panują surowe zasady opanowywania i nieoka-
   zywania żadnych uczuć, choroba może stanowić przyzwolenie na pewną 
   bliskość. 
Niezależnie od rodzaju zaburzenia psychosomatycznego pojawiającego się 

u dzieci i młodzieży nie da się go abstrahować od kontekstu rodzinnego, społeczno-
-kulturowego i powiązanego ze swoistymi cechami psychicznymi jednostki. 
W ujęciu systemowym choroba może być odzwierciedleniem wadliwego działania 
całego układu, w ujęciu psychodynamicznym nieumiejętnością wyrażenia w inny 
sposób negatywnych emocji lub stresu. Wrażliwość, zależność od osób dorosłych 
i skłonność do bardziej subiektywnego widzenia rzeczywistości i odbierania 
wrażeń mogą podnosić tendencje do pojawienia się psychosomatycznych 
objawów, które w konsekwencji kształtować mogą na całe życie wadliwe, oparte 
na chorobie mechanizmy przystosowania.



67

Bibliografia

[1] Szewczyk L.: Psychofizjologiczne mechanizmy i symptomatologia zaburzeń 
psychosomatycznych u dzieci i młodzieży,  [w:] Zaburzenia psychosomatyczne 
i dzieci i młodzieży, Szewczyk L., Skowrońska M. (red.), EMU, Warszawa 2003: 
7–19.

[2] Schier K.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych 
na astmę oskrzelową. GWP, Gdańsk 2005. 

[3] Namysłowska I.: System rodzinny a zaburzenia psychosomatyczne, [w:] 
Zaburzenia psychosomatyczne i dzieci i młodzieży, Szewczyk L., Skowrońska M. (red.), 
EMU, Warszawa 2003: 35–49.

[4] Mcdougall J.: Theatres of the body. Free Association Books, Londyn 1989.
[5] Maruszewski, T., Ścigała E.: Emocje – Aleksytymia – Poznanie. Wydawnictwo 

Fundacji Humaniora, Poznań 1998. 
[6] Mausch K.: Psychologiczne właściwości człowieka a stan układu immuno-

logicznego, Rozprawa habilitacyjna. Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 2000. 
[7] Schier K., Zalewska M.: Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich 

rodziców. Scholar, Warszawa 2002.  
[8] Skowrońska M.: Zaburzenia psychosomatyczne w podejściu poznawczo- 

behawioralnym, [w:] Zaburzenia psychosomatyczne i dzieci i młodzieży, Szewczyk L., 
Skowrońska M. (red.), EMU, Warszawa 2003: 67–79.

[9] Goodman R., Scott S.: Psychiatria dzieci i młodzieży, 2000. Wydawnictwo 
Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2000.

[10] Lubban-Plozza B., Poeldinger W., Kreoger F. i inni: Zaburzenia psychosomatyczne 
w praktyce lekarskiej. PZWL, Warszawa 1995. 

[11] Wolańczyk T., Bryńska A.: Zaburzenia psychosomatyczne w psychiatrii dzieci 
i młodzieży, [w:] Zaburzenia psychosomatyczne i dzieci i młodzieży, Szewczyk L., 
Skowrońska M. (red.), EMU, Warszawa 2003: 25–35.

[12] Namirowska L., Cichy W.: Wybrane aspekty stanu metabolicznego i psychicznego 
dzieci z jadłowstrętem psychicznym. Nowiny Lekarskie, 2004; 73 (2): 165–171.  

[13] Wójciak R.: Zaburzenia odżywiania. [w:] Pomoc psychologiczna w chorobach 
somatycznych, Mojs E. (red.), Wydawnictwo P→Q, Poznań 2009: 87–121.



68

Marcin Cybulski
Zakład Psychologii Klinicznej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wybrane aspekty pomocy psychologicznej ofiarom wypadków 
drogowych

Wprowadzenie

Wypadki i kolizje drogowe są dziś podstawowymi czynnikami stwarzają-
cymi sytuacje psychologicznie trudne na polskich drogach, uniemożliwiając 
lub utrudniając osobom poszkodowanym sprawne funkcjonowanie, nie tylko  
w sytuacji następującej bezpośrednio po zdarzeniu, ale także w dłuższej perspek-
tywie radzenia sobie ze skutkami obciążających zdarzeń. Podczas analizy róż-
nych sytuacji kryzysowych – nie tylko wypadków drogowych, ale także klęsk 
żywiołowych i katastrof – prócz podstawowego czynnika ludzkiego wymienia 
się również czynniki techniczno-infrastrukturalne czy też pochodzenia naturalne-
go [1]. W dynamicznej sytuacji ruchu drogowego niewątpliwie największą rolę  
w kształtowaniu zagrożeń odgrywa czynnik ludzki, ujmowany najczęściej w ka-
tegoriach: temperamentalnych [2], popełnianych błędów [3, 4], a także indywi-
dualnych predyspozycji i wadliwych systemów kształcenia kierowców [5]. Nie 
bez znaczenia jest też czynnik niedopasowania umiejętności i predyspozycji do 
zwiększającej się mocy popularnych samochodów i wciąż bardzo złego stanu 
polskich dróg [6]. Błędne jest wszak popularne wśród polskich użytkowników 
dróg założenie, iż za brak bezpieczeństwa w głównej mierze odpowiada stan in-
frastruktury drogowej. Jeśli w sytuacji drogowej to człowiek jest głównym czyn-
nikiem decyzyjnym, to na podstawie informacji docierających ze środowiska  
i własnej wiedzy winien dopasować intensywność swoich zachowań i reakcji do 
istniejących warunków drogowych. Z drugiej strony zrozumieć należy polskich 
kierowców, którzy w XXI wieku zmuszani są do odbywania podróży w tempie 
bliższym początkom wieku XX.

Wypadki i kolizje drogowe oraz ich psychologiczne konsekwencje

Definicji samego wypadku drogowego w różnych ujęciach na przestrzeni lat 
powstało w Polsce kilkanaście [7, 8], różnią się one od siebie mało istotnymi 
z punktu widzenia psychologii transportu elementami, natomiast definicyjną czę-
ścią wspólną jest strata, rozumiana jako uszczerbek na zdrowiu bądź też śmierć 
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uczestników zdarzenia. W myśl aktualnie obowiązującego prawa „wypadek dro-
gowy to nie dające się przewidzieć zdarzenie mające miejsce w ruchu drogowym, 
(...) którego skutkiem są spowodowane nieumyślnie obrażenia ciała powodujące 
naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni 
(tzw. średni wypadek drogowy), śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (tzw. 
ciężki wypadek drogowy). Natomiast kolizja drogowa to zdarzenie w ruchu dro-
gowym, którego skutkiem jest jedynie szkoda w mieniu [9, 10].

Każdego roku wielu ludzi zostaje zabitych albo ulega poważnym uszkodzeniom 
ciała w wyniku różnego rodzaju wypadków drogowych. W roku 2007 zaznaczył się 
pod tym względem kolejny trend wzrostowy. Spadła co prawda względem roku 2006 
o 6% liczba kolizji drogowych, natomiast ciężar ilościowy przesunął się na stronę 
wypadków. Szczegółowe dane prezentuje poniższe zestawienie:

„W 2007 roku miało miejsce 49 536 wypadków drogowych: w porówna-
niu z rokiem 2005, kiedy to wydarzyło się 48 100 wypadków, liczba ta wzrosła  
o 1436 (+3%), w porównaniu z 2006 rokiem, w którym zanotowaliśmy 46 876 
wypadków, liczba ta wzrosła o 2660 (+5,7%).

W wyniku wypadków drogowych 5583 osoby poniosły śmierć: w porównaniu 
z rokiem 2005 nastąpił wzrost o 139 osób (+2,5%), w stosunku do roku 2006 – 
wzrost o 340 (+6,5%). W wypadkach ranne zostały 63 224 osoby: w porównaniu 
do 2005 roku zwiększyła się liczba osób rannych o 2033 (+3,3%), w porównaniu 
do roku 2006, kiedy zanotowano 59 123 osoby ranne, liczba ta wzrosła o 4101, 
tj. (+6,9%)” [11].

Bazując na danych Komendy Głównej Policji, możemy też na podstawie 
wskaźnika liczby zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych określić stan 
bezpieczeństwa drogowego w poszczególnych województwach. Średnią warto-
ścią, która będzie stanowiła punkt odniesienia w regionalnym porównaniu, bę-
dzie liczba zabitych i rannych na 100 wypadków w Polsce. W przypadku osób 
zabitych średnia ta wynosi 11,3, a w przypadku rannych – 127,6 osób rannych 
na 100 wypadków. Najmniej osób na drogach zginęło w 2007 roku w wojewódz-
twach: małopolskim (7,2 zabitych na 100 wypadków), śląskim (7,5) i łódzkim 
(9,2). Wspólnym elementem łączącym te trzy województwa jest wysoki po-
ziom zurbanizowania powiązany z ciągłą rozbudową infrastruktury drogowej 
(wszystkie te województwa posiadają dużą ilość terenów miejskich i autostrady). 
Opierając się danych KGP za rok 2007 (Komenda Główna Policji, Warszawa 
2008), możemy zauważyć, że w krajach o dużej ilości dróg autostradowych (np. 
Niemczech) w wypadkach drogowych ginie blisko 10-krotnie mniej osób; wnio-
skowanie o wpływie poziomu zurbanizowania wymaga jednak dodatkowych 
wysiłków naukowych i badań. Na drugim krańcu continuum mamy wojewódz-
twa podlaskie (18 zabitych na 100 wypadków), kujawsko-pomorskie (17,9) oraz 
lubuskie (17,1), niepokojąco wysokie są liczby osób zabitych w województwie 
mazowieckim (16,4).
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Na podstawie powyższych wartości możemy spróbować oszacować liczbę 
osób narażonych na zaburzenia powiązane z nabytymi urazami i przeżytymi trau-
matycznymi wydarzeniami. Znaczna część ludzi doznaje urazu psychicznego na 
skutek wydarzeń, których była uczestnikami i świadkami, nie odnosząc jednocześ-
nie bezpośrednich obrażeń. W razie zaistnienia takiej sytuacji rodzina i krewni 
poszkodowanych nie są przygotowani na niespodziewany przebieg wydarzeń. 
Nie są również przygotowane osoby, często postronne, niosące pomoc ofiarom. 
Specyfikując więc grupy narażone na skutki psychiczne wypadków i katastrof 
drogowych, wyróżnimy:

– ofiary katastrof, wypadków i kolizji,
– świadków wypadków drogowych,
– rodziny ofiar,
– ratowników medycznych, lekarzy i pozostały personel medyczny,
– żołnierzy, policjantów, strażaków, postronnych ratowników,
– dziennikarzy [12].

Zestawienie powyższych danych: tych pochodzących z Komendy Głównej 
Policji oraz wymienionych powyżej grup osób zagrożonych ostrym zaburzeniem 
po stresie traumatycznym (ostrym zaburzeniem postresowym – ASD) i zespo-
łem stresu pourazowego (zaburzeniem po stresie traumatycznym – PTSD) daje 
nam populację kilkudziesięciu tysięcy potencjalnie zagrożonych osób w skali 
jednego tylko roku. Jeśli przyjmiemy zaś, że zaburzenia te mogą objawić się  
u 5–10% populacji ogólnej, 10–25% osób poszkodowanych w poważnych wypad-
kach komunikacyjnych czy też wśród 10–45% dzieci uczestniczących w wypad-
kach i kolizjach [12], to uzyskane dane, oscylujące w przedziałach kilku–kilku-
nastu tysięcy osób rocznie, wciąż będą stanowiły poważny powód do zmartwień. 
Doświadczenia traumatyczne tych osób mogą wywołać liczne skutki obejmujące 
zarówno konsekwencje niespecyficzne, charakterystyczne dla poszczególnych 
jednostek w niestandardowych sytuacjach napięcia, ale także pewne konsekwen-
cje specyficzne, wspólne dla rodzaju ludzkiego. Mówimy tu zarówno o ostrych 
zaburzeniach postresowych (ostre zaburzenie po stresie traumatycznym – ASD,  
z ang. acute stress disorder), jak i zaburzeniach po stresie traumatycznym (zespół 
stresu pourazowego – PTSD, z ang. posttraumatic stress disorder).

PTSD to specyficzna konsekwencja doświadczenia traumatycznego, którego 
kryteria diagnostyczne obejmują zarówno charakterystykę stresora, jak i opisy 
trzech grup objawów występujących u jednostki po przeżytym wydarzeniu trau-
matycznym oraz czas trwania objawów ze wskazaniem na dystres, zaburzenia 
funkcjonowania społecznego i zawodowego. Pierwszą grupę objawów stano-
wią symptomy odtwarzania traumy (np. nawracające myśli, przybierające formę 
wspomnień, intensywne reakcje fizjologiczne na bodźce przypominające jakiś 
aspekt zdarzenia traumatycznego, a także koszmary senne). Do drugiej grupy 
objawów zalicza się uporczywe unikanie bodźców i sytuacji związanych z trau-
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mą: nieobecne przed traumą ogólne odrętwienie psychiczne (np. unikanie miejsc, 
osób i form aktywności przypominających traumę; niezdolność do przypomnienia 
sobie ważnego aspektu zdarzenia traumatycznego; poczucie dystansu wobec in-
nych, wyobcowanie, ograniczony zakres zainteresowań czy afektu). Ostatnia grupa 
objawów to symptomy wzmożonego pobudzenia znajdujące swój wyraz w bezsen-
ności, dysforii z tendencją do gwałtownych wybuchów gniewu, zaburzeń koncen-
tracji, a także w okresowo zwiększonej czujności i nieadekwatnie silnych reakcjach 
na nieoczekiwane bodźce. Wg kryterium czasu zaburzenia po stresie traumatycz-
nym winny się utrzymywać przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. Często jednak 
objawy występują przez wiele lat, dając niekiedy nawet trwałe zmiany osobo-
wości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej [13]. Druga konsekwencja specyficzna 
stresu traumatycznego – ostre zaburzenie postresowe (ASD) trwa nie krócej niż 
dwa dni oraz nie dłużej niż miesiąc. Oprócz objawów typowych dla PTSD do-
datkowo włącza do symptomów rozmaite dysocjacje (np. poczucie odrealnienia, 
depersonalizację lub częściowe amnezje). Z kolei, gdy objawy wystąpią w ciągu 
sześciu miesięcy po doznanym urazie, identyfikuje je się jako reakcję ostrą zespołu 
stresu pourazowego, jeśli natomiast symptomy ujawnią się w okresie późniejszym 
niż po sześciu miesiącach od wydarzenia, to reakcję nazywa się opóźnioną [13].

Wybrane formy pozamedycznej pomocy ofiarom wypadków 
drogowych

Powyższe dane dotyczące liczby osób corocznie zagrożonych zaburzeniami 
postresowymi sugerują niewątpliwie potrzebę ułatwiania dostępu do profesjo-
nalnej pomocy psychologicznej ofiarom. Pomoc taka, oparta zarówno na za-
sadach interwencji kryzysowej, jak i na długotrwałych i ustrukturalizowanych  
w czasie form pomocy, winna być świadczona na zasadzie ogólnodostępnych 
programów o zasięgu ogólnokrajowym – obecnie żaden z takich programów nie 
jest realizowany. Realizowane formy pomocy opierają się w dniu dzisiejszym na 
aktywności instytucji pozarządowych (np. Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków 
Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony liść” czy 
też Stowarzyszenia „Misie Ratują Dzieci”), organizacji realizujących progra-
my pomocy obok głównych swoich działań statutowych (np. Automobilklubu 
Wielkopolski z jego Ośrodkiem Pomocy Ofiarom Wypadków w Poznaniu) czy 
też dzięki indywidualnie funkcjonującym terapeutom.

Terapia PTSD

Terapia w zaburzeniach postresowych jest przykładem łączenia elementów 
wsparcia i pomocy antykryzysowej, działających często na zasadzie ratownictwa 
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psychologicznego, oraz długoterminowych form terapeutycznych, opartych na 
bardzo szczegółowej diagnostyce zakresu zaburzeń [14]. 

W terapii stosuje się różne podejścia teoretyczne zarówno psychodynamicz-
ne, jak i poznawczo-behawioralne, a także model ericksonowski. Każde podej-
ście w sposób charakterystyczny dla siebie wyjaśnia mechanizmy powstawania 
symptomów po urazie [15]. PTSD należy do grupy zaburzeń lękowych, stąd też 
u podstaw teoretycznych terapii skutków zdarzenia traumatycznego leży przede 
wszystkim szkoła poznawczo-behawioralna. Do metod terapii PTSD z tego nurtu 
wziętych można zaliczyć różne odmiany technik ekspozycyjnych, z desensyty-
zacją, implozją i „zalewaniem” [16], poznawczą restrukturyzację, trening opano-
wywania lęku wraz z metodami łączącymi elementy tych technik [12].

Zagadnienie terapii w PTSD/ASD szczegółowo opisują autorzy opracowania 
„Pomoc psychologiczna w zaburzeniach po stresie traumatycznym” [17].

„Pierwsza pomoc psychologiczna”

Pierwsza pomoc przedmedyczna, w przypadku osób poszkodowanych w wy-
darzeniach drogowych, powinna uwzględniać również sferę przeżyć psychicznych 
– czynności ratujące zdrowie i życie prowadzone przez ratowników medycznych 
i drogowych, policjantów, lekarzy czy też strażaków, powinny być powiązane  
z udzieleniem pomocy psychologicznej, mającej na celu zmniejszenie subiektyw-
nego dyskomfortu i zapewnienie ofierze poczucia bezpieczeństwa w sytuacji dla 
niej trudnej. Istnieją opracowane zasady „pierwszej pomocy psychologicznej” 
[18], niemniej jednak poziom ich znajomości, mimo iż jej zasady są dużo mniej 
skomplikowane niż zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, może nie być 
wśród uczestników ruchu drogowego satysfakcjonujący. Tym większą więc uwa-
gę należy zwracać na należyte kształcenie wspomnianych umiejętności wśród 
uczestników kursów na prawo jazdy czy też szkoleń z zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Ogólne zasady „pierwszej pomocy psychologicznej” są bardzo proste. 
Powinna ona być:

 oparta na prostych regułach,−	
 możliwa do zastosowania przez nieprofesjonalistę,−	
 mniej skomplikowana od procedur dla ratowników medycznych,−	
 rozpowszechniona,−	
 towarzysząca pierwszej pomocy przedmedycznej,−	
 nastawiona na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego−	

            osoby poszkodowanej.
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Na podstawie zasad ogólnych stworzony został 4-elementowy model wsparcia:
Cztery zasady „Pierwszej pomocy psychologicznej”
(na podst. wytycznych H. Wawrzynowicz i J. Koniecznego)

„1. Nawiąż kontakt z osobą poszkodowaną, podejdź, powiedz, co się wyda-
rzyło. Ofiara powinna czuć, że nie jest sama w sytuacji psychologicznie trudnej. 
Określenia: «będę przy Tobie, aż nie przyjedzie pogotowie» lub «pogotowie jest 
w drodze» działają uspokajająco i odprężająco.

2. Nie twórz zbiegowiska. Zasłoń w miarę możliwości samym sobą poszko-
dowanego przed widzami. Obecność postronnych osób, nie potrafiących udzielić 
pomocy, może być dla rannego źródłem dyskomfortu. Spokojnie i stanowczo 
poproś, aby «widzowie» nie przeszkadzali, albo daj im jakieś zadanie do wyko-
nania («Proszę zabezpieczyć miejsce wypadku», czy też «Proszę wskazać drogę 
służbom ratunkowym»).

3. Staraj się w miarę możliwości utrzymywać swój wzrok na wysokości wzro-
ku osoby poszkodowanej, czy też przyjąć pozycję, która umożliwi nawiązanie 
kontaktu wzrokowego. Możesz poszukać ostrożnego kontaktu dotykowego z po-
szkodowanym. Połóż rękę na ramieniu lub na głowie. Taki gest jest odczuwany 
jako przyjemny i uspakajający. Pamiętaj też o swoim bezpieczeństwie – staraj się 
unikać kontaktu z płynami ustrojowymi.

4. Mów do poszkodowanego spokojnym tonem, pozwalaj mówić i słuchaj 
cierpliwie. Pytaj o rzeczy przyjemne, osoby ważne dla ofiary – dzieci, wnuki, 
rodziców, małżonków. Zapytaj, czy kogoś powiadomić o wypadku. To odciąga 
uwagę od wydarzeń w otoczeniu. Nie obwiniaj ofiary” [18].

Instytucjonalna pomoc pozamedyczna

Pomoc ofiarom wypadków jest także realizowana przez uprawnione i stwo-
rzone do tego organizacje, głównie pozarządowe (rzadziej samorządowe) czy też 
instytucje, które pomocy takiej udzielają poza głównym nurtem swojej aktywno-
ści statutowej. Poniżej przedstawione cztery przykłady instytucji pozwalają okre-
ślić kierunki i formy pomocy oferowanej przez większość tego typu organizacji 
w Polsce.

Ośrodek Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych w Poznaniu, jako 
jednostka Automobilklubu Wielkopolskiego, został stworzony w celu umożliwie-
nia poszkodowanym szybszego powrotu do zdrowia i pełnej sprawności fizycz-
nej. Cele te są osiągane głównie dzięki zabiegom rehabilitacyjnym i fizykotera-
peutycznym: masażowi klasycznemu, kinezyterapii, laseroterapii, terapii świa-
tłem. W Automobilklubie można także uzyskać pomoc prawną oraz skorzystać  
z porad biegłych z zakresu ruchu drogowego, wyceny szkód komunikacyjnych, 
a także ratownictwa drogowego. Obecnie, niestety, nie ma możliwości uzyskania 
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w Ośrodku profesjonalnego wsparcia psychologicznego ani skorzystania z po-
mocy terapeutycznej [19].

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym „Zielony liść” jest organizacją non-profit, której powsta-
nie wiąże się z, jak to określają sami założyciele, „rozlicznymi trudnościami,  
z którymi konfrontuje się ofiara wypadku” [20]. Statutowe cele Fundacji opierają 
się na założeniu bezpłatnego udostępnienia wszelkich możliwych form pomocy 
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także na szeroko 
zakrojonych działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w Polsce. Prócz działalności szkoleniowej i oświatowej Fundacja oferu-
je ofiarom wypadków doradztwo w zakresie pomocy rehabilitacyjnej i prawnej,  
a także pomoc materialną, polegającą na dofinansowywaniu kosztów leczenia, 
rehabilitacji oraz zakupu sprzętu medycznego, a także ułatwiającego życie oso-
bom niepełnosprawnym, niezbędnego do sprawnego funkcjonowania społeczne-
go oraz zawodowego [20]. 

Stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci” to instytucja humanitarna o zasięgu 
ogólnokrajowym, której cele statutowe wykraczają poza bezpośrednią pomoc 
ofiarom wypadków drogowych. Jednym z celów statutowych organizacji jest tak-
że organizowanie medialnych akcji promocyjnych (jak np. Kampania „Zwolnij. 
Szkoda Życia” zorganizowana w porozumieniu z Programem I TVP), a także dzia-
łalność profilaktyczna prowadząca do zmniejszenia liczby osób poszkodowanych 
w wypadkach drogowych. Bezpośrednią pomoc psychologiczną Stowarzyszenie 
oferuje przede wszystkim dzieciom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych, 
ale władze nie wykluczają także pomocy całym rodzinom czy nawet przedstawi-
cielom służb ratunkowych. W ramach programu „Miś Ratownik” zaproponowa-
no dołączenie do zasad opisanej powyżej „pierwszej pomocy psychologicznej” 
swoistego rodzaju „apteczki” dla najmłodszych w postaci pluszowej przytulanki, 
w którą wyposażane są pojazdy służb ratunkowych, po to, aby Miś Ratownik mógł 
być ofiarowany każdemu poszkodowanemu młodemu człowiekowi. Maskotka 
jest w sytuacji trudnej zarówno zastępczym źródłem oparcia, łagodzącym psy-
chologiczne skutki tragicznego zdarzenia, elementem ułatwiającym nawiązanie 
z dzieckiem kontaktu, jak i „dystraktorem” – elementem odciągającym uwagę od 
działań ratunkowych prowadzonych w najbliższym otoczeniu dziecka.

Kluczowym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie „Misie Ratują 
Dzieci” jest jednak stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy ofiarom zda-
rzeń drogowych oraz uruchomienie Ogólnopolskiego Centrum Terapeutyczno- 
-Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Dom Misia Ratownika” dla osób poszkodo-
wanych w wypadkach oraz wolontariuszy i pracowników służb ratowniczych. 
Pomysł ten stanowi kompleksowe ujęcie problemu pomocy ofiarom, gdyż w pla-
nach ma koordynowanie i oferowanie pomocy medycznej, psychologicznej, 
fizjoterapeutycznej i materialno-prawnej, z ujęciem pełnej pomocy dzieciom 
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osieroconym w wyniku wypadków drogowych. Program jest przede wszystkim 
odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu formy skonsolidowanej 
pomocy i jednoczesny brak ich w ofercie obecnego systemu opieki zdrowotnej. 
„Dom Misia Ratownika” ma docelowo spełniać także funkcję centrum informa-
cyjnego o wszelkich formach udzielanej pomocy oraz bazy danych z adresami ro-
dzin zastępczych oraz ośrodków adopcyjnych. Centrum nie wyklucza też aktyw-
ności statystyczno-naukowej i zbierania danych na temat wypadków w aspekcie 
ich przyczyn i konsekwencji [21].

W 2008 roku Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu 
Warszawskiego dzięki pomocy finansowej z programu EEA Financial Mechanism 
wdrożyło program „Psychologiczne przyczyny i następstwa wypadków drogo-
wych”, którego naczelnym hasłem stało się stwierdzenie „Budować życie po 
traumie człowieka”. W obrębie programu realizowany jest projekt „TRAKT” – 
program terapeutyczny dla uczestników wypadków komunikacyjnych, kierowa-
ny do ofiar wypadków komunikacyjnych z podejrzeniem PTSD. Zasadniczym 
celem programu „TRAKT” jest pomoc tym osobom, którym reminiscencje po-
wypadkowe utrudniają codzienne sprawne funkcjonowanie. Udzielana pomoc 
psychoterapeutyczna oparta jest na założeniach poznawczo-behawioralnych,  
z naciskiem położonym na przedłużone metody ekspozycyjne, wsparte również 
farmakoterapią. Założeniem programu jest holistyczne nieomal ujęcie tematyki 
wsparcia i pomocy – po przyjęciu zgłoszenia od osoby poszkodowanej rozpo-
czyna się proces diagnostyczny, a następnie, w przypadku diagnozy pozytywnej 
(wystąpienia zespołu stresu pourazowego), 12-tygodniowy proces terapeutyczny, 
z możliwością wydłużenia kontraktu i wprowadzenia zmian jakościowych i ilo-
ściowych w procesach terapeutyczno-leczniczych [22].

Wnioski

Powyższe metody i techniki nie wyczerpują całego aktualnie stosowanego 
w praktyce wachlarza działań terapeutycznych i pomocy pozapsychologicznej 
stosowanych w leczeniu powypadkowych zaburzeń psychicznych. Wszystkie 
tego typu oddziaływania, i to zarówno wykorzystywane przez terapeutów in-
dywidualnych, jak i realizowane przez organizacje NGO, winno łączyć jedno: 
konieczność przestrzegania jasno określonych procedur w trakcie ich trwania. 
Dotyczy to zasad psychologicznego wsparcia, interwencji kryzysowej i terapii 
oraz organizacji lokalnych i ogólnopolskich programów. Konieczne staje też się 
zbudowanie ogólnopolskiego programu kompleksowej opieki nad ofiarami wy-
padków drogowych czy też umożliwienie prowadzenia tego typu działań i pro-
gramów przez organizacje pozarządowe oraz samorządowe. W przypadku tera-
peutów pracujących z ofiarami traumy powypadkowej ważne jest znalezienie ta-
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kich sposobów oddziaływania psychologicznego, by zapewnić poszkodowanym 
szybką i skuteczną pomoc i jednocześnie stabilność efektów terapeutycznych.

Kolejny wniosek dotyczy propagowania w bardzo prostej i zrozumiałej for-
mie zasad „Pierwszej pomocy psychologicznej” jako elementu niezbędnego na 
kursach dla przyszłych kierowców czy też kursach z zakresu pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. W stresie towarzyszącym każdemu wypadkowi, gdy potrzeba 
znalezienia wsparcia staje się bardzo silna i często niezbędna do emocjonalne-
go przetrwania, taka forma kontaktu z poszkodowanym może się okazać bardzo 
użyteczna w niesieniu ulgi i ukojenia w bólu.
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Psychologiczne konsekwencje traumy i PTSD

Pojęcie „stres” pochodzi z obszaru fizyki, gdzie odnosi się do różnego typu 
napięć, nacisków i sił, które działają na system. Termin ten do nauk o zdrowiu 
po raz pierwszy wprowadził w 1926 roku Hans Selye; określił on stres jako stan, 
„który przejawia się swoistym zespołem, składającym się ze wszystkich nieswo-
istych zmian wywołanych w układzie biologicznym. (…). Jego składnikami są 
widoczne zmiany wywołane przezeń niezależnie od przyczyny. Zmiany te są 
sumą wielu rozmaitych procesów przystosowawczych, zachodzących w jakim-
kolwiek czasie w ustroju” [1]. Tak rozumiany stres (ogólny zespół adaptacyjny) 
jest niespecyficzną reakcją organizmu powstającą w odpowiedzi na działanie 
bodźców szkodliwych, zwanych przez Selyego stresorami. Zespół ten ma trzy 
stadia: reakcji alarmowej polegającej na mobilizowaniu sił obronnych, stadium 
odporności, czyli pełnego przystosowania się do stresora, oraz stadium wyczer-
pania, do którego dochodzi wówczas, gdy wyczerpie się energia przystosowania, 
ponieważ stresor jest znacznie nasilony i działa w odpowiednio długim czasie. 
Od badań Hansa Selyego nad stresem termin ten przestał być określeniem czysto 
naukowym; wszedł również do języka potocznego, pozwalając opisywać zarów-
no trudne sytuacje, jak i przeżycia ważne dla ludzi. Jednocześnie do dziś trwa-
ją poszukiwania powszechnie akceptowanej definicji naukowej zjawiska stresu. 
Stres stał się bardzo popularnym przedmiotem wielu badań naukowych, przede 
wszystkim z powodu skutków wywoływanych w stanie zdrowia i w funkcjono-
waniu społecznym człowieka.

Najpopularniejsza wśród psychologów zajmujących się zjawiskiem stresu jest 
teoria Richarda Lazarusa definiująca stres jako „określoną relację między osobą  
a otoczeniem, która oceniana jest przez nią jako obciążająca lub przekraczająca 
jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi” [2]. 

Znacznie mniej abstrakcyjnie do zjawiska stresu podchodzi Jan Strelau, który 
twierdzi, że stan ten „charakteryzowany jest przez silne emocje negatywne, takie 
jak strach, lęk, złość, wrogość, a także inne stany emocjonalne wywołujące dys-
tres oraz sprzężone z nimi zmiany fizjologiczne i biochemiczne przekraczające 
bazalny poziom aktywacji” [3].

Bardzo podobnie ujmuje stres S.E. Hobfoll, definiując go jako stan człowieka 
występujący, gdy: zasoby jednostki zagrożone są utratą, zasoby są rzeczywiście 
tracone lub dochodzi do niepowodzenia w uzyskiwaniu oczekiwanego wzro-
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stu zasobów, po wcześniejszym zainwestowaniu pewnych zasobów z posiada-
nej puli. Przez zasoby rozumie Hobfoll wszystkie rzeczy, stany, cechy jednostki  
i idee cenne dla niej, ponieważ dzięki nim może ona przeżyć i rozwijać się.

Teorie stresu mają zwykle charakter ogólny, jednak badacze tego zjawiska 
najczęściej zajmują się wyróżnionymi rodzajami stresu, a kryteriami podziału 
mogą być:

1) sytuacja, w jakiej jednostka się znajduje, np. stres zawodowy, szkolny,
     związany z chorobą;
2) siła działającego stresora, np. codzienne niedogodności, zdarzenie krytyczne
     czy trauma;
3) długość trwania stresora, np. ostry, przewlekły.

Problemy psychologiczne wynikające z działania skrajnie silnego stresora – 
urazu – są dokumentowane w literaturze pięknej i piśmiennictwie historycznym 
już od czasów starożytnych. Poważny wzrost zainteresowania reakcjami na trau-
mę nastąpił w XX wieku i był efektem zarówno wojen, jak i zwiększonej często-
tliwości urazów cywilnych. W ostatnim 25-leciu nastąpiła prawdziwa eksplozja 
systematycznych badań nad wpływem szczególnie nasilonego stresu na ludzką 
psychikę oraz nad długotrwałymi skutkami doświadczeń traumatycznych.

Przełomowym momentem z punktu widzenia rozwoju badań nad psycholo-
gicznymi konsekwencjami skrajnie urazowych przeżyć człowieka było ukazanie 
się w 1980 roku III wydania „Diagnostic and Statistical Manual of Disorders”, 
czyli tzw. DSM-III – systemu klasyfikacji i diagnozy zaburzeń psychicznych 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wprowadzono wówczas do 
obowiązującego w USA systemu klasyfikacji zaburzeń psychicznych nową jed-
nostkę chorobową określaną jako „zaburzenie po stresie traumatycznym” [4].

Od momentu wprowadzenia PTSD do DSM-III definicja zaburzenia ewolu-
owała. Dotyczyło to przede wszystkim opisu stresora poprzedzającego rozwój 
zaburzenia. W DSM-III definiowano stresor jako zdarzenie, które może wywołać 
reakcję dystresu u prawie każdego.

W następnych wydaniach DSM coraz precyzyjniej ujmowano rodzaj zdarze-
nia mającego wpływ na powstawanie PTSD. Aż w końcu w trzecim, poprawio-
nym wydaniu (DSM-III-R z 1987 roku) określono stresor jako traumę, czyli zda-
rzenie wykraczające poza zakres ludzkich doświadczeń i wywołujące znaczny 
dystres u prawie każdego. Jednak takie zdefiniowanie traumy wywołało kontro-
wersje. W środowisku psychiatrów i psychologów klinicznych wyrażano obawy, 
że jest to nadal pojęcie niezbyt precyzyjne, co może doprowadzić do nadmier-
nego i nieuzasadnionego wzrostu liczby zdiagnozowanych przypadków. Toteż  
w DSM-IV w 1994 roku zaproponowano dokładne określenie stresora, który 
odtąd jest równoznaczny ze zdarzeniem traumatycznym. Od tego czasu przez 
zdarzenie traumatyczne rozumie się zdarzenie związane z zagrożeniem życia lub 
poważnym uszkodzeniem ciała albo zagrożeniem fizycznej integralności, a oso-
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ba doświadczająca tego zdarzenia przeżywa intensywny lęk, bezradność i zgrozę. 
Tak więc trauma coraz częściej jest diagnozowana nie jako obiektywne drama-
tyczne zdarzenie, ale głównie jako przerażające doświadczenie życiowe, kon-
frontujące człowieka z uczuciem strachu, bezradności, wręcz horroru. To właśnie 
te emocje i dokładnie określona reakcja jednostki, a nie dramatyzm sytuacji, czy-
nią zdarzenie traumatycznym. Jak stąd jasno wynika, ze względu na siłę i zakres 
oddziaływania stresor wywołujący PTSD nigdy nie przybiera postaci drobnych, 
codziennych utrapień, określanych mianem uciążliwości dnia codziennego (nie 
jest więc najsłabszym stresorem), nie wchodzi również w skład stresorów o śred-
niej sile związanych ze zmianami życiowymi, takimi jak: śmierć bliskiej osoby, 
rozwód, separacja, kara więzienia, zawarcie związku małżeńskiego i utrata pracy. 
Przykładami najsilniejszych stresorów są kataklizmy naturalne, katastrofy komu-
nikacyjne na dużą skalę czy takie doświadczenia indywidualne, jak napad, prze-
moc fizyczna lub seksualna, i to one właśnie prowadzą często do rozwoju PTSD.

W literaturze podejmuje się wiele prób stworzenia typologii zdarzeń trauma-
tycznych, a jedna z bardziej przejrzystych to typologia zaproponowana przez B. 
Dudka. 

Dudek wyodrębnia trzy podstawowe grupy zdarzeń traumatycznych [5]:
1) katastrofy naturalne (huragany, tsunami, trzęsienia ziemi, powodzie);
2) katastrofy spowodowane przez człowieka (wypadki lotnicze i drogowe,
    pożary);
3) przemoc między ludźmi.

Z kolei do przemocy między ludźmi zalicza badacz:
1) przemoc strukturalnie zorganizowaną (wojny, tortury);
2) przestępstwa polityczne (uprowadzenia, zabójstwa);
3) czyny kryminalne zarówno dokonane w rodzinie (przemoc fizyczna, 
    nadużycia seksualne), jak i dokonane poza rodziną (przemoc fizyczna, 
    gwałty, napady, rozboje).

Reakcje jednostki na wymienione zdarzenia traumatyczne są często bardzo 
zróżnicowane w zależności od jej zasobów, ale i liczby oraz czasu trwania zda-
rzenia. Nadmienić tu trzeba, że w DSM-IV wyodrębniono dwie kategorie pro-
blemów związanych z reakcją na stresujące sytuacje: zaburzenia przystosowania  
i zespół stresu pourazowego. Dość powszechnie występujące stresory o zazwyczaj 
średniej sile działania, takie jak wymienione już wcześniej: bezrobocie, śmierć 
bliskiej osoby czy rozwód i separacja, mogą być dla niektórych osób przyczyną 
wielkiego stresu i długotrwałego niedostosowania psychicznego prowadzącego 
w rezultacie do zaburzeń przystosowania. Silniejsze zaburzenia psychiczne wy-
stępujące w konsekwencji urazu lub skrajnie stresujących sytuacji (np. gwałt, 
tortury, atak terrorystyczny) zaliczamy do kategorii PTSD.

Ze względu na różnorodność objawów potraumatycznych możemy za 
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Solomon i Heide [6] wyodrębnić następujące rodzaje urazów:
typ I traumy: pojedyncze wydarzenie;•	
typ II traumy: wielokrotne doświadczenia traumatyczne:•	

typ II A: poszczególne wydarzenia traumatyczne są możliwe do wyod-	о
rębnienia, a osoba ma wystarczające zasoby, by sobie z nimi poradzić;
typ II B: poszczególne wydarzenia traumatyczne nie są możliwe do 	о
wyodrębnienia, a osoba dysponuje wystarczającymi zasobami, by sobie  
z nimi poradzić (typ II B R), albo osoba nigdy nie wykształciła strategii 
radzenia sobie (typ II B Nr);

typ III traumy: wielokrotne doświadczanie aktów przemocy, które rozpo-•	
częły się we wczesnym dzieciństwie i trwały przez dłuższy czas.

O ile konsekwencją traumy typu I są najczęściej objawy PTSD, o tyle na-
stępstwa psychologiczne urazów typu II i III mieszczą się w wielu kategoriach 
diagnostycznych.

We współczesnym rozumieniu, w etiologii większości zaburzeń psychicz-
nych dominują różne odmiany koncepcji podatności na stres [7]. Stąd też niemal 
każdy stresor, niezależnie od jego nasilenia, może u jednostek do tego predyspo-
nowanych stanowić czynnik wyzwalający epizod zaburzeń afektywnych dwu-
biegunowych, schizofrenii, zaburzeń nastroju, lękowych czy okresowego nad-
używania środków psychoaktywnych oraz innych zaburzeń wyszczególnionych 
przez DSM i ICD. Nie należy jednak zapominać, że zaobserwowano specyficzny 
rodzaj reakcji występującej u osób po doświadczeniach związanych z wydarze-
niem traumatycznym. Tę drugą grupę stanowią zaburzenia potraumatyczne obej-
mujące, przy zastosowaniu jako kryterium czasu pojawienia się i trwania reakcji 
na uraz, ostrą reakcję na stres (godziny po wydarzeniu traumatycznym), ostre 
zaburzenie stresowe (dni i tygodnie po wydarzeniu traumatycznym) i zaburzenie 
stresowe pourazowe (miesiące i lata po wydarzeniu traumatycznym).

Współcześnie w całej populacji systematycznie wzrasta poziom narażenia na zda-
rzenia traumatyczne. Jednak nie u wszystkich osób, które doświadczyły traumy, roz-
wija się zaburzenie po stresie traumatycznym. U części dochodzi do rozwoju ostrego 
zaburzenia potraumatycznego lub na przykład pewnej dysfunkcji psychicznej w po-
staci zaburzeń lękowych czy depresji. U innych uczestników i ofiar zdarzeń trau-
matycznych nie występują jakieś dające się zdiagnozować trwałe problemy natury 
psychicznej. Jednak pewna część populacji jest narażona na rozwój PTSD.

Przeciętny członek społeczeństwa ma niejedną okazję zetknąć się ze zda-
rzeniem traumatycznym w ciągu całego swojego życia: albo jako jego ofiara, 
albo jako świadek takiego zdarzenia, w końcu jako osoba udzielająca wsparcia 
poszkodowanym, znajomym i członkom rodziny. Pod względem częstotliwości 
występowania zdarzeń traumatycznych zdecydowaną przewagę w Polsce mają 
wypadki drogowe nad czynami kryminalnymi poza domem. W przypadku prze-
mocy w rodzinie statystyka nie jest jednoznaczna i adekwatna do rzeczywistości 
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z uwagi na stosunkowo niski odsetek ujawnianych aktów znęcania się fizycznego 
i nadużyć seksualnych.

Istnieje sześć kategorii diagnostycznych PTSD, a lista objawów w zasadzie 
nie zmieniła się w kolejnych wydaniach i obejmuje: charakterystykę działającego 
stresora, opisy trzech grup objawów występujących po konfrontacji jednostki ze 
zdarzeniem traumatycznym oraz czas trwania objawów z dodatkowym warun-
kiem, że objawy muszą powodować u jednostki dystres oraz że powinny pogar-
szać jej społeczne i zawodowe funkcjonowanie.

Pełna postać PTSD przedstawiona w DSM-IV rozpoznawana jest wtedy, gdy:
A. Osoba była narażona na zdarzenie traumatyczne, przy czym spełnione są 
     dwa kryteria:

Osoba doświadczyła, była świadkiem lub została skonfrontowana ze zda-1. 
rzeniem, w którym ktoś poniósł śmierć lub istniała groźba śmierci, poważ-
nych obrażeń lub utraty fizycznej integralności własnej i innych.
Reakcję osoby na to zdarzenie charakteryzuje silny strach, bezradność 2. 
lub zgroza.

(Inaczej: osoba dotknięta PTSD była obecna przy zdarzeniu traumatycznym
 i fakt ten wywołał u niej całe spektrum silnych negatywnych emocji).

B. Traumatyczne zdarzenie uporczywie powraca i jest ponownie przeżywane    
     przynajmniej na jeden z podanych sposobów:

Powtarzające się i intruzywne stresogenne przypomnienia zdarzenia 1. 
(obrazy, myśli, wrażenia percepcyjne).
Powtarzające się, stresujące sny o zdarzeniu.2. 
Działanie i odczuwanie tak, jak gdyby zdarzenie traumatyczne się po-3. 
wtarzało (flashbacki, iluzje, halucynacje).
Silny stres psychologiczny podczas ekspozycji na zewnętrzne lub we-4. 
wnętrzne sygnały symbolizujące bądź przypominające jakiś aspekt 
zdarzenia traumatycznego.
Fizjologiczna reakcja na w/w bodźce.5. 

(Inaczej: osoba dotknięta PTSD ciągle na nowo przeżywa zdarzenie trau-
matyczne, mimo iż jest ono już przeszłością).

C. Występuje uporczywe unikanie bodźców związanych z traumą i ogólne
     odrętwienie psychiczne przejawiające się przynajmniej trzema z podanych
     objawów:

Wysiłki czynione w celu uniknięcia: myśli, uczuć lub rozmów związa-1. 
nych z traumą.
Wysiłki czynione w celu uniknięcia: działań, miejsc lub ludzi, którzy 2. 
wywołują wspomnienia traumy.

 Niezdolność do przypomnienia sobie ważnego aspektu zdarzenia trauma-3. 
        tycznego.

Znacznie obniżone zainteresowanie lub uczestnictwo w ważnych działaniach.4. 
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Poczucie wyobcowania.5. 
Ograniczony zakres afektu.6. 
Pesymistyczna ocena przyszłości i perspektyw życiowych.7. 

(Inaczej: osoba dotknięta PTSD chronicznie unika bodźców związanych 
z urazem i w jakikolwiek sposób przypominających go).

D. Utrzymują się symptomy wzmożonego pobudzenia wyrażone obecnością
     co najmniej dwóch z następujących objawów:

Trudności z zasypianiem, sen płytki, częste przebudzenia.1. 
Dysforia.2. 
Trudności z koncentracją.3. 
Wzmożona czujność.4. 
Wyolbrzymiony odruch orientacyjny.5. 

(Inaczej: osoba dotknięta PTSD nieustannie odczuwa w/w objawy pobudzenia).
E. Czas trwania zaburzenia (symptomów z kryterium B, C, D) jest dłuższy niż 
     jeden miesiąc.
    (Inaczej: osoba dotknięta PTSD doświadcza wszystkich osiowych objawów
     tego zaburzenia przez okres dłuższy niż miesiąc, a w szczególnie trudnych
     przypadkach dystres spowodowany symptomami trwa aż do końca życia).
F. Zaburzenie powoduje klinicznie istotny dystres lub załamanie w życiu społecznym, 
    zawodowym lub innych ważnych obszarach funkcjonowania.

(Inaczej: osoba dotknięta PTSD może doświadczać dezintegracji pewnych funkcji
 poznawczych w postaci zmniejszenia koncentracji i osłabienia pamięci; wycofuje 
 się z kontaktów interpersonalnych; traci zainteresowanie i zmniejsza swą aktywność 
 w wielu ważnych dla niej sferach życia).

Definicja PTSD nie daje pełnego obrazu tego skomplikowanego zaburzenia. 
Ujmuje je i opisuje jako zjawisko statyczne, które albo występuje, albo nie wy-
stępuje, a tymczasem przeprowadzone obserwacje i badania ludzi dotkniętych 
PTSD pokazują, że jest to zjawisko dynamiczne. Osoby z rozpoznaniem zabu-
rzeń po stresie traumatycznym przeżywają oprócz okresów poważnych dysfunk-
cji okresy zrównoważenia i poprawnego funkcjonowania sugerujące skompen-
sowanie istniejących trudności poznawczych i emocjonalnych. Bardzo często są 
to jednak tylko pozory, ponieważ po momentach wyciszenia objawów PTSD po-
nownie atakuje ze zdwojoną siłą i jednostka zaczyna się zachowywać niezwykle 
destrukcyjnie, przejawia agresję, popada w rozmaite uzależnienia, porzuca pracę 
i środowisko rodzinne, co świadczy o dekompensacji. 

Wang [8] stworzył na podstawie badań przeprowadzonych w grupie wetera-
nów wojny wietnamskiej cierpiących na PTSD model opisujący cykle dekom-
pensacji, które bardzo głęboko zaburzyły wszystkie sfery ich życia. 

W modelu ujęte są cztery fazy procesu, przez który przechodzi znaczna część 
osób dotkniętych zaburzeniami po stresie traumatycznym. Należą do nich:
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Faza I, która ukazuje proces adaptacji pacjenta do zaistniałej sytuacji rów-•	
noznaczny z dobrym poziomem funkcjonowania. W tej fazie pacjent sprawia 
wrażenie dobrze przystosowanego. Nawiązuje kontakty interpersonalne, rozwią-
zuje swoje problemy, kultywuje zainteresowania, potrafi rozpoznawać i wyrażać 
własne uczucia. Część objawów PTSD ujawnia się w jego życiu, ale nie jest 
jeszcze bardzo dokuczliwa: pojawiają się sporadycznie niewielkie intruzje, chwi-
lowe zaburzenia snu czy nadmierne pobudzenie i okolicznościowe nadużywanie 
środków psychoaktywnych. Najczęściej jednak po okresie względnie dobrego 
funkcjonowania, świadczącego o zamortyzowaniu skutków poprzedniego zda-
rzenia traumatycznego, w ślad za jakimś działającym bodźcem wyzwalającym 
(np. rocznica traumy lub konflikt międzyludzki) pacjent gromadzi w sobie nara-
stające napięcie i wzrasta w nim poczucie zagrożenia, które prowadzi go do fazy 
następnej.

Faza II to okres przetrwania równoznaczny z pogorszeniem funkcjonowa-•	
nia ofiary zdarzenia traumatycznego. Pacjent jest nastawiony obronnie. Zawęża 
w sposób znaczący zakres swojego funkcjonowania. Doświadcza powracających 
wspomnień dotyczących traumy, nasilenia tendencji unikania, wzrastającego po-
budzenia i odrętwienia, poważnych zaburzeń snu. Dramatyzm wspomnień i silne 
przeżywanie na nowo pourazowych przeżyć istotnie dezintegrują jego zachowa-
nia; wzrasta nieufność otoczenia, ponieważ trudno zweryfikować prawdziwość 
doznań pacjenta. Dla takich wspomnień wyznacza się następujące kryteria:

Wspomnienie występuje nagle i brakuje jasnego symptomu poprzedzają-1. 
cego jego nadejście.
Jest nietypowe dla jednostki.2. 
Dzięki niemu można prześledzić historię co najmniej jednego przeżycia 3. 
traumatycznego.
Może wystąpić amnezja w stosunku do całego zdarzenia lub jego części.4. 
Brak jest jasnej teraźniejszej i specyficznej przyczyny.5. 
Obecny bodziec wywołujący wspomnienie przypomina prawdziwe do-6. 
świadczenie.
Pacjent jest częściowo nieświadomy tego, w jaki sposób odreagowuje 7. 
wcześniejszy uraz psychiczny.
U dotkniętej PTSD osoby występują lub wcześniej występowały inne wia-8. 
rygodne objawy tego zaburzenia. Ponadto relacje pacjenta z otoczeniem 
stają się coraz bardziej nieufne i ostrożne. Pojawia się u niego brak kontroli 
nad ekspresją emocji i zanik zdolności do empatii, wzrasta impulsywność 
i tendencja do sięgania po alkohol lub narkotyki, a także do angażowania 
się w zachowania i związki ryzykowne. 

Wymienione symptomy wzmacnia dodatkowo chroniczny brak snu.
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Faza III polega na dekompensacji równoznacznej z załamaniem funk-•	
cjonowania pacjenta. W tej fazie ofiara zdarzenia traumatycznego traci kontakt  
z rzeczywistością. Przede wszystkim odczuwa paraliżujący lęk i nie potrafi  
w żaden sposób go obniżyć. W sposób znaczący ogranicza aktywność w pod-
stawowych sferach życia: zawęża swoje zainteresowania, nie robi planów na 
przyszłość, traci poczucie odpowiedzialności, a ponadto zachowuje się bardzo 
ryzykownie. W tym okresie dekompensacja może przybrać jedną z dwóch form: 
poszukiwania wrażeń poprzez ryzykowne czyny, agresję, przemoc, wybuchy 
wściekłości, alkoholizowanie się, nadużywanie narkotyków czy leków, podejmo-
wanie skrajnie niebezpiecznych działań dostarczających silnych wrażeń i powo-
dujących wzrost poziomu adrenaliny albo całkowitej izolacji i zamykania się na 
kontakty z ludźmi, zerwania wszelkich relacji, schronienia się w swojej „twier-
dzy”, odrzucania wszystkiego, co ważne w życiu: od więzi społecznej, pracy, 
poprzez stabilizację finansową, aż do wartości duchowych. Takie patologiczne 
zrywanie więzi stanowi często rozpaczliwą próbę odzyskania kontroli nad swoją 
nadwrażliwością na bodźce i objawami PTSD przez izolację od nich. Rezultaty 
są jednak odwrotne od zamierzonych. To właśnie więzi społeczne i wsparcie 
mogą powstrzymać pacjenta przed postępującą dekompensacją.

Faza IV zaznacza się depresją i bezradnością równoznaczną z bardzo złym •	
funkcjonowaniem. Po zakończeniu pełnego gwałtownych zwrotów etapu III 
pacjent jest zmęczony, lecz zaczyna mieć lepszą orientację w rzeczywistości. 
Uświadamia sobie swój upadek, dostrzega autodestrukcję, toteż odczuwa wstręt 
i niechęć wobec siebie, jak również poczucie bezradności i upokorzenia. Pojawia 
się też u niego poczucie winy, utrata apetytu, spada sprawność psychomotorycz-
na. Nie radzi sobie z otaczającą go rzeczywistością i potrzebuje wsparcia, ale, 
własnym zdaniem, nie zasługuje na nie. Wtedy występuje największe prawdo-
podobieństwo podjęcia próby samobójczej. W tej fazie pacjent może wybrać 
jedną z następujących dróg: przewartościowanie (jeśli ma możliwość leczenia 
i uzyskania wsparcia, zaczyna szukać sensu życia, uznaje fakty, akceptuje ogra-
niczenia, przyjmuje wsparcie i otwiera przed sobą szanse powrotu do zdrowia) 
bądź poddanie się (gdy nie ma dostępu do profesjonalnego leczenia i pozostaje 
w stanie bezradności, wraca do fazy III i być może podejmie ponownie próbę 
samobójczą).

Większość pacjentów z chronicznym PTSD najdłużej znajduje się w fazie 
II. Jeśli odnajdą się oni w przyjaznym i bardzo bezpiecznym środowisku, uzy-
skają wsparcie emocjonalne, zaspokoją potrzebę snu i utrzymają abstynencję od 
środków zmieniających nastrój, mogą przejść ponownie do fazy I. Jeżeli punkt 
krytyczny fazy II zostanie przekroczony, to powrót do fazy I stanie się zdecydo-
wanie niemożliwy. Wówczas pacjent przechodzi do fazy III i dekompensuje się. 
W rzeczywistości celem leczenia i rehabilitacji pacjentów z PTSD jest utrzyma-
nie ich w stanie równowagi między fazą I a wczesną fazą II.
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Już od dłuższego czasu badacze podnoszą fakt, że dotychczasowe kryteria 
diagnostyczne PTSD stosują się głównie do ofiar ograniczonych w czasie wyda-
rzeń traumatycznych. Jednakże J. Herman [9], prowadząca terapię ofiar przemocy 
seksualnej w dzieciństwie, zauważa, że zespół objawów stanowiący konsekwen-
cje długotrwałego, powtarzającego się urazu wymaga odrębnego potraktowania. 
W przypadku ofiar tego rodzaju urazu obraz kliniczny jest zdecydowanie bardziej 
skomplikowany. Osoby, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy fizycznej 
lub seksualnej, demonstrują chroniczne trudności w sferach poczucia własnej 
tożsamości i relacji interpersonalnych. Podobnych zaburzeń doświadczają więź-
niowie obozów koncentracyjnych.

Przejawiająca się intensywność i różnorodność symptomów wykracza poza 
definicję PTSD. Zdaniem Herman, uzasadnione jest w tej sytuacji używanie 
określenia „złożone PTSD” albo „złożony syndrom pourazowy” (comlex PTSD). 
Wyodrębnienie tego rodzaju zespołu objawów u ludzi, którzy przeszli przez dłu-
gotrwały okres maltretowania, to prawdziwy przełom w rozumieniu traumy i jej 
mechanizmów. Istnieje siedem kategorii diagnostycznych złożonego pourazowe-
go zespołu stresu (złożonego syndromu pourazowego).

Zespół ten można zdiagnozować, gdy osoba ujawnia:
1. Doświadczenie bycia poddanym totalitarnej kontroli przez długi okres – przez 
    miesiące czy lata.

(Inaczej: osoba dotknięta tym zespołem była zakładnikiem, jeńcem wojen-
nym, więźniem obozu koncentracyjnego, ofiarą sekty religijnej, ofiarą prze-
mocy domowej, wykorzystywania seksualnego czy ofiarą zorganizowanego 
wyzysku seksualnego).

2. Zmiany w sferze emocjonalnej, w tym:
a) uporczywą dysforię;
b) ustawiczne myśli samobójcze;
c) skłonność do samookaleczenia;
d) wybuchowość lub skrajne hamowania gniewu (może występować na-
    przemiennie);
e) kompulsywność lub skrajne zahamowania w sferze seksualnej (również
    może występować naprzemiennie).

(Inaczej: osoba dotknięta tym zespołem demonstruje długą listę objawów 
emocjonalnych, od zdecydowanie podwyższonego poziomu stresu, poprzez 
depresję, wzmożony ogólny niepokój, nasilenie fobii do bezsenności czy 
dysfunkcji seksualnych włącznie).

3. Zmiany w świadomości, w tym:
a) amnezję lub hipermnezję w związku z traumatycznymi przeżyciami;
b) przejściowe stany dysocjacji;
c) depersonalizację/derealizację;
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d) ponowne przeżywanie zdarzeń traumatycznych w postaci wtargnięcia, 
    czy ruminacji.
(Inaczej: osoba dotknięta złożonym pourazowym zespołem stresu doświad-
cza licznych form dysocjacji – zmienionych stanów świadomości, które 
pozwoliły jej przetrwać w skrajnie niebezpiecznych warunkach).

4. Zmiany w postrzeganiu siebie, w tym:
a) poczucie bezradności albo paraliżu inicjatywy;
b) wstyd, poczucie winy i samoobwinianie;
c) poczucie skalania się albo napiętnowania;
d) poczucie kompletnej odmienności od innych.
(Inaczej: osoba dotknięta tym syndromem spostrzega siebie w zaburzony 
i nieadekwatny sposób – czuje się na swój sposób wyjątkowa, dotkliwie 
samotna, ma przekonanie o braku zrozumienia ze strony środowiska, ma 
zdehumanizowane poczucie tożsamości). 

5. Zmiany w postrzeganiu prześladowcy, w tym:
a) obsesyjną koncentrację na związku z prześladowcą (łącznie z obmyśla-
    niem zemsty);
b) nierealistyczne przypisywanie prześladowcy absolutnej władzy;
c) idealizację albo paradoksalną wdzięczność;
d) poczucie, że związek z prześladowcą jest wyjątkowy albo metafizyczny;
e) akceptację systemu przekonań lub racjonalizacji prześladowcy.
(Inaczej: osoba dotknięta złożonym PTSD dokonuje mało realistycznej 
oceny sprawcy i jego faktycznych możliwości; przeszacowuje go).

6. Zmiany w relacjach z innymi, w tym:
a) izolowanie się i wycofanie;
b) zerwanie intymnych związków z innymi;
c) powtarzające się poszukiwania wybawiciela (może być na przemian 
    z wycofaniem się);
d) trwały brak zaufania;
e) nieskuteczne próby samoobrony.
(Inaczej: osoba dotknięta złożonym syndromem pourazowym przeżywa 
trudności w sferze relacji społecznych – ma problemy w związkach intym-
nych, nadmiernie reaguje na potrzeby innych, ma skłonności do wchodze-
nia w rolę ofiary, okresowo prezentuje wzorzec burzliwych i niestabilnych 
związków).

7. Zmiany w systemie wartości:
a) utratę wiary dodającej otuchy;
b) poczucie beznadziejności.
(Inaczej: osoba dotknięta złożonym PTSD traci wiarę w sens swojego życia).
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Propozycję rozszerzenia istniejącej jednostki diagnostycznej, jaką jest PTSD, 
uwzględniono, włączając do części uzupełniającej DSM-IV proponowane kry-
teria dla zaburzenia nazwanego DESNOS (Disorders of Exstreme Streses Not 
Otherwise Specified).

Wprowadzone główne aspekty tego zaburzenia obejmują:
a) zmiany regulacji pobudzenia afektywnego;
b) zmiany w zakresie uwagi i świadomości;
c) somatyzację;
d) chroniczne zmiany charakterologiczne;
e) zmiany w systemach znaczeń.

W ślad za tą korektą w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-
-10) wprowadzono termin „trwała zmiana osobowości po katastrofach – po prze-
życiu sytuacji ekstremalnej” [10]. Wskazówki diagnostyczne, którymi mają się 
kierować udzielający pomocy ofiarom traumy, to:

a) wroga i nieufna postawa wobec świata;
b) wycofanie z życia społecznego;
c) odczuwanie pustki lub beznadziejności;
d) przewlekłe uczucia bycia na „krawędzi”, jakby stałego zagrożenia;
e) wyobcowanie.

Grupa pacjentów z chronicznym PTSD w najcięższej postaci na stałe zako-
twicza w III lub, w skrajnych przypadkach, nawet IV fazie procesu przechodze-
nia przez PTSD. Szanse dochodzenia do zdrowia są u nich stosunkowo małe, 
gdyż z powodu swoich objawów nie potrafią poszukać dla siebie odpowiedniego, 
profesjonalnego czy prywatnego źródła wsparcia.

Z uwagi na bardzo poważne konsekwencje – indywidualne i społeczne – rozwo-
ju stresu traumatycznego i zaburzeń po nim trwają poszukiwania wszystkich czyn-
ników warunkujących jego rozwój. Badaczy interesują zarówno cechy zdarzenia 
traumatycznego, jak i cechy jednostki zapadającej na PTSD czy jej środowisko. 

Nadal dość często wykorzystywany w psychopatologii model współdziała-
nia różnych czynników w genezie zburzeń zwany modelem „podatność–stres” 
znajduje z powodzeniem swoje zastosowanie w przypadku zaburzeń spowodo-
wanych stresem traumatycznym. Podatność na zaburzenia jest tu określana przez 
predyspozycje jednostki, które mogą być spowodowane czynnikami biologicz-
nymi, psychologicznymi i społeczno-kulturowymi. 

Okoliczności związane z podatnością są niezwykle ważne, ale to nie one sta-
nowią bezpośrednią przyczynę zaburzeń. Aby zaburzenia wystąpiły, musi zadzia-
łać czynnik stresujący (zdarzenie traumatyczne). Same stresory również nie są 
autonomicznymi przyczynami powodującymi zaburzenia: dopiero w interakcji 
z podatnością wywołują zaburzenia. O załamaniu zdrowia w wyniku stresu trau-
matycznego współdecyduje m.in. typ układu nerwowego, stan somatyczny orga-
nizmu, wiek, płeć, moment kryzysu rozwojowego i wiele innych. Prawdą jest, że 
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większość ludzi w ekstremalnych sytuacjach – w trakcie zdarzeń traumatycznych 
– potrafi funkcjonować w miarę dobrze i sprawnie, a sporadycznie zdolni są oni 
nawet do heroicznych wyczynów. To, czy u danej osoby rozwinie się zespół stre-
su pourazowego, zależy od bardzo wielu czynników.

W nawiązaniu do szczegółowego przeglądu badań dotyczących zaburzeń po 
stresie traumatycznym można wyodrębnić czynniki ryzyka ekspozycji na traumę 
oraz czynniki ryzyka PTSD. 

Do pierwszej grupy czynników autorzy zaliczają płeć. Inne wymieniane przez 
nich czynniki ryzyka obejmują: wiek, poziom wykształcenia, istnienie cech za-
burzonej osobowości, jak również rozpoznanie psychiatryczne oraz zaburzenia 
psychiczne w rodzinie i wcześniejszą ekspozycję na traumę.

Do drugiej grupy czynników ryzyka PTSD należą np.: historia rodzinna, oso-
bowość, styl radzenia sobie, reakcja środowiska czy zdarzenia życiowe.

PTSD, zdaniem autorów, nie rozwija się bezpośrednio jako następstwo trauma-
tycznego zdarzenia. Sugerują oni, że zaburzenie to powstaje raczej z wzorca ostrego 
dystresu, niezwykle silnej reakcji pourazowej, wyzwalanej przez zdarzenie.

Rachman [11] zaproponował i wyróżnił następujący podział czynników wa-
runkujących rozwój PTSD:

1) czynniki związane z bodźcem (zdarzeniem traumatycznym);
2) czynniki związane ze stanem, w jakim znajdowała się jednostka w czasie 
    trwania zdarzenia;
3) aktywność jednostki w trakcie jej konfrontacji ze zdarzeniem;
4) osobowość jednostki.

Uważa on, że dalsze reakcje ofiary zdarzenia traumatycznego są funkcją inter-
akcji tych czynników. Wymieniona tutaj propozycja zdecydowanie nie wyczer-
puje wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na rozwój PTSD.

W literaturze zwraca się też uwagę na fakt, że o tym, czy dojdzie do powstania 
zaburzeń po stresie traumatycznym, decyduje splot czynników, które występują 
w trzech okresach. Są nimi:

Okres przedtraumatyczny – obejmuje dwie grupy czynników, takich •	
jak: cechy (względnie stałe różnice indywidualne uwarunkowane biologicznie  
i społecznie) osobowościowe, temperamentalne oraz uzdolnienia i sprawności 
ukształtowane pierwotnie przed traumą i wyzwalające specyficzne reakcje jed-
nostki oraz stan, w jakim ona znajdowała się tuż przed doświadczaniem traumy.

Okres traumy – obejmuje czas, w którym trwa zdarzenie traumatyczne, •	
oraz siłę i jakość doznań jednostki w trakcie konfrontacji ze zdarzeniem, wa-
runkowanych jego fizycznymi parametrami i psychologicznym znaczeniem (su-
biektywnym odbiorem i reprezentacją poznawczą zdarzenia powstałą w umyśle 
ofiary traumy).

Okres potraumatyczny – zaczyna się wówczas, gdy realnie zakończyło się •	
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zdarzenie traumatyczne, choć ciągle istnieje ono w umyśle jednostki. Jednostka 
rozpatruje przyczynę zdarzenia i swoją rolę w jego powstaniu; odkrywane roz-
bieżności między utrwalonymi strukturami poznawczymi a reprezentacją zda-
rzenia mają wpływ na rodzaj i siłę przeżywanych emocji. Ponieważ o procesie 
przetwarzania doświadczenia decydują emocje, wszystko to, co wyznacza ich 
siłę, czyni jednostkę podatniejszą na rozwój PTSD (np. poziom reaktywności  
i neurotyczności, strategie zaradcze – skierowane na obniżenie emocji bądź na 
rozwiązanie zadania, kontekst społeczny, w jakim funkcjonuje jednostka).

W każdym z trzech wyszczególnionych okresów ujawnia się właściwy dla 
danej osoby – ofiary zdarzenia traumatycznego – sposób zarządzania emocjami 
determinujący zakres późniejszej traumy.

W literaturze naukowej przedstawiono wiele teorii wyjaśniających, jak do-
chodzi do powstawania PTSD, co wpływa na utrzymywanie się symptomów  
u niektórych osób przez pewien czas, a u innych – do końca życia, i wreszcie, co 
sprawia, że zaburzenia ustępują.

Horowitz [12] uważa, że teorie zaburzenia po stresie traumatycznym powinny 
wyjaśniać jego typowe cechy, takie jak to, że:

Jest to powszechnie występująca odpowiedź organizmu człowieka na 1. 
skrajnie stresujące wydarzenie. Mimo różnic indywidualnych w zakresie 
odporności psychicznej u osób skonfrontowanych z traumą wywołują-
cą uczucia przerażenia i szoku oczekujemy wystąpienia objawów, które 
mogą przeobrazić się w PTSD.
Najczęściej odpowiedź na stresor traumatyczny trwa długo i utrzymuje 2. 
się po zniknięciu stresora.
PTSD jest uogólnioną i niespecyficzną reakcją występującą w odpowie-3. 
dzi na stresory różniące się rodzajem i siłą.
Po zakończeniu oddziaływań ze strony zdarzenia traumatycznego utrzy-4. 
mują się objawy natrętnego powracania, intruzywnych myśli, zachowań  
i emocji związanych z traumą, co wywołuje nastawienie obronne w for-
mie zaprzeczania, odrętwienia emocjonalnego i unikania tych bodźców 
na poziomie behawioralnym.
Po zakończeniu zdarzenia utrzymuje się w jednostce stan wzmożonego 5. 
napięcia.
PTSD jest złożonym zjawiskiem o charakterze fazowym. Fazy te mogą 6. 
nakładać się na siebie; ich kolejność również może się zmieniać.

Na marginesie można dodać, że Horowitz [13] wyodrębnia pięć następują-
cych po sobie faz rozwoju zaburzenia po stresie traumatycznym:

a) „krzyku”, emocjonalnego wybuchu; rozpoznawania traumatycznego
     zdarzenia z gwałtownymi i niezwykle silnymi przeżyciami emocjonal-
     nymi (strach, smutek, wściekłość);
b) zaprzeczania i/lub odrętwienia emocjonalnego;
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c) naprzemiennego występowania powracających myśli, obrazów i emocji 
     związanych ze zdarzeniem traumatycznym oraz reakcji zaprzeczania;
d) dalszego poznawczego i emocjonalnego przetwarzania, przepracowania
    i akceptacji całego wymiaru zdarzenia traumatycznego;
e) zakończenie – względny koniec najbardziej aktywnych faz przetwarzania 
    określonych zdarzeń życiowych, chociaż wspomnienia i schematy związane 
   z traumatycznym zdarzeniem mają tendencję do utrzymywania się przez 
   całe życie. 

Nie wszystkie teorie wyjaśniające powstawanie PTSD odnoszą się do każde-
go z ww. punktów. Niektóre koncentrują się głównie na wyjaśnianiu przyczyn 
utrzymywania się nadmiernego wzbudzenia. Inne – na wyjaśnianiu, na jakiej za-
sadzie PTSD może potencjalnie wystąpić u każdego uczestnika zdarzenia trau-
matycznego.

Próbę uporządkowania tych teorii podjął Everly [14]. Zauważył on, że o po-
wstawaniu PTSD decydują dwa rodzaje nadwrażliwości występujące u człowie-
ka: nadwrażliwość neurologiczna i nadwrażliwość psychologiczna. Zwolennicy 
teorii odnoszącej się do nadwrażliwości neurologicznej twierdzą, że PTSD po-
wstaje na skutek zaburzeń mechanizmu wzbudzenia. Zarówno zaburzenia po 
stresie traumatycznym, jak i inne zaburzenia zaliczane do tej grupy (zaburzenia 
lękowe i będące pochodną stresu) mają wspólny mechanizm patologiczny zwią-
zany z tworzeniem się neurologicznej nadwrażliwości i utrzymującym się wzbu-
dzeniem w podkorowych strukturach systemu limbicznego. Naukowcy wskazują 
na ciało migdałowate, hipokamp i miejsce sinawe jako miejsca, w których po-
wstaje struktura podtrzymująca taką nadwrażliwość neurologiczną. 

Eksperymentalne i kliniczne badania dostarczają licznych dowodów na ści-
sły związek pewnych struktur mózgowych, takich jak: ciało migdałowate, od-
powiedzialne za magazynowanie spostrzeżeń i wspomnień oraz połączenie 
zakodowanych doświadczeń jednostki z aktualnym odbiorem świata, miejsce 
sinawe, odpowiedzialne za pośredniczenie w odpowiedzi organizmu na drodze 
poznawczej i autonomicznej na przeżywany lęk, wzgórze (główny ośrodek wią-
żący peryferyczne sygnały z innymi strukturami mózgu), podwzgórze (ośrodek 
przetwarzania sygnałów ze struktur limbicznych oraz struktur umiejscowionych  
w pniu mózgu i przesyłający impulsy do autonomicznego układu nerwowego 
(AUN), hipokamp (odgrywający ważną rolę w procesach zapamiętywania) oraz 
kora mózgowa płatów czołowych okolicy nadoczodołowej (przechowująca in-
formacje o wzmocnionych skojarzeniach poszczególnych bodźców i zdolna do 
ich modyfikacji) z reakcjami lękowymi. Wśród bardzo wielu przyczyn powsta-
wania wyjątkowej nadwrażliwości neurologicznej wyróżnia się:

a) zwiększone wydzielanie pobudzających neuroprzekaźników;
b) zmniejszanie się poziomu hamujących neuroprzekaźników;
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c) zmiany w mikromorfologii komórki nerwowej, które służą do wzmocnie-
    nia wzbudzenia.

Wymienione wcześniej struktury uczestniczą w formowaniu się neurohor-
monalnych mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymywanie się określonych 
objawów pourazowych. Są to mechanizmy: warunkowania lęku, jego wygasza-
nie i uwrażliwienie behawioralne. Wiedzę na ten temat doskonale spożytkowali 
psychoterapeuci niosący pomoc ofiarom zdarzeń traumatycznych, wprowadzając 
takie techniki leczenia, jak: systematyczna desensytyzacja, technika „zalewania” 
czy np. technika „przewijania”. W ramach tej grupy można wyróżnić trzy rów-
noległe teorie wywodzące się z odmiennych założeń i szkół psychologicznych 
[15]. Są to:

Teorie psychoanalityczne:1. 
Psychoanalitycy (Charkota, Janeta, Freud) w swoich pracach podkreślali, że 

w życiu psychicznym wielu pacjentów dominują sfragmentaryzowane wspo-
mnienia zdarzeń traumatycznych; uważali, że bolesne wspomnienia związane 
z traumą trwają w ofierze jako niezasymilowane idee sprzyjające rozwojowi od-
miennych stanów świadomości, obejmujących zjawiska dysocjacyjne, takie, jak: 
fugi, amnezje, chroniczne stany bezradności czy depresji. Gwałtowne nawroty 
traumy objawiają się jako fizyczne doznania, przerażające obrazy, koszmary sen-
ne, natrętne zachowania oraz rozmaite ich kombinacje. Wydaje się, że osoby po 
traumie poprzez fiksację na doznanym urazie przeżywają trudności z przyswaja-
niem sobie kolejnych doświadczeń. 

Freud uznał, iż trauma występuje wówczas, gdy intensywne bodźce nadmier-
nie pobudzają psychikę ofiary i przełamują barierę ochronną zwaną przez niego 
barierą bodźcową. Kiedy jednostka odbiera sygnały skrajnego niebezpieczeństwa 
i odczuwa intensywny lęk, wtedy bariera bodźcowa wzrasta i zmniejsza dopływ 
bodźców przenoszących informacje i energię. W ten sposób człowiek jest chro-
niony przed nadmiernym przeciążeniem.

Ten model powstawania traumy spostrzega się jako proces wzajemnego wa-
runkowania się pobudzenia emocjonalnego oraz odbieranych informacji. Ilość 
odbieranych i przetwarzanych informacji może być regulowana. Stopień regula-
cji zależy od wielkości pobudzenia emocjonalnego (przeżywanego lęku).

Najogólniej rzecz ujmując, PTSD występuje – zdaniem przedstawicieli psy-
choanalizy – wówczas, gdy:

siła oddziaływania zdarzenia traumatycznego przełamie barierę bodźcową,−	
zaktywizowane zostaną wyparte urazy (datujące się z dzieciństwa),−	
mało efektywnie działa mechanizm modulacji napięcia. −	

Teorie te dobrze wyjaśniają fakt, że nie u każdego uczestnika zdarzenia trau-
matycznego rozwija się zaburzenie po stresie traumatycznym. PTSD dotknie je-
dynie te osoby, które spełniają wszystkie trzy warunki.

Teorie uczenia się: 2. 
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Podstawą dla tego ujęcia i wyjaśnienia niektórych aspektów rozwoju PTSD 
stała się dwuczynnikowa teoria Mowrera. Przyjmuje się w niej, że lęk powstaje 
na zasadzie warunkowania klasycznego. Jeśli neutralny bodziec skrzyżuje się 
w tym samym czasie i miejscu z bodźcem traumatycznym, wywołującym skrajny 
lęk, to neutralny bodziec nabierze zdolności do wywoływania lęku. Proces ten 
opisany przez Pawłowa wykorzystują behawioryści do wyjaśnienia niektórych 
symptomów PTSD. Jeżeli podczas zdarzenia traumatycznego, którego rozmaite 
elementy mają charakter bezwarunkowych bodźców lękotwórczych, występują 
inne bodźce, które wcześniej nie wzbudzały lęku, wówczas nabędą one tych sa-
mych własności, co bodziec bezwarunkowy. Również bodźce, które są podobne 
do tych występujących w zdarzeniu traumatycznym, na zasadzie generalizacji 
i warunkowania wyższego rzędu, także zaczną wzbudzać lęk. Myśli, obrazy i sło-
wa niewystępujące w trakcie zdarzenia traumatycznego w wyniku skojarzenia  
z nim mogą zacząć wzbudzać lęk.

Drugi rodzaj warunkowania, zwany warunkowaniem instrumentalnym, wyja-
śnia proces nabywania objawu unikania w PTSD. Bodźce wywołujące lęk spra-
wiają, iż jednostka próbuje znaleźć taką reakcję własną, która ten lęk istotnie 
złagodzi lub usunie. Odkryte metodą prób i błędów reakcje redukowania lęku, 
są silnie wzmacniane właśnie dzięki obniżeniu napięcia i dzięki temu stopniowo 
utrwalają się i stają się dominujące. Jednostka może się nauczyć zachowań redu-
kujących lęk związany z pewnymi bodźcami przez ucieczkę od nich, gdy te już 
wystąpią, oraz unikanie, gdy spodziewa się ich wystąpienia. 

Teorie poznawcze:3. 
Wśród przydatnych do wyjaśnienia rozwoju PTSD teorii poznawczych moż-

na wyróżnić przede wszystkim teorię schematów poznawczych i teorię atrybucji. 
W pierwszej przyjmuje się, że informacje docierające do ludzi z otoczenia kodu-
ją się w ich systemie nerwowym i są tam przechowywane w magazynie pamię-
ci trwałej. Informacje te są pochodną podejmowanych przez jednostkę działań,  
a także oceny skutków tych działań. W trakcie kodowania wchodzą one w rozmaite 
relacje między sobą, tworząc tzw. struktury poznawcze, które kierują percepcją  
i interpretacją napływających do człowieka nowych informacji. Struktury poznaw-
cze umożliwiają identyfikowanie spostrzeganych obiektów czy też kierują zacho-
waniami człowieka w aktualnych sytuacjach. Istotą rozwoju PTSD jest to, że in-
formacje docierające w trakcie zdarzenia traumatycznego nie pasują do informacji, 
które są treścią podstawowych struktur poznawczych utrwalonych przez jednostkę 
w ciągu jej całego dotychczasowego życia. Do takich fundamentalnych struktur 
poznawczych niezgodnych z informacjami płynącymi ze zdarzenia traumatyczne-
go należą przekonania dotyczące świata: że jest on bezpieczny, przewidywalny, 
sprawiedliwy; przekonania dotyczące ludzi: że są godni zaufania, odpowiedzialni, 
empatyczni; oraz przekonania dotyczące samej jednostki: że jest ona kompetent-
na, umie zawsze sobie poradzić z trudnościami i dobrze się kontroluje. 



94

Ofiara traumy podejmuje wysiłek, by te niespójne informacje zasymilować 
lub twórczo połączyć ze starymi, dobrze utrwalonymi schematami. Najczęściej 
jednak szybko pojawia się zachowanie ukazujące, że nowe zdarzenie nie zostało 
włączone do istniejących schematów poznawczych.

Przedtraumatyczne schematy poznawcze dotyczące świata i ludzi mogą przyj-
mować trzy formy:

skrajnie pozytywne (świat jest całkowicie bezpieczny, ludzie są dobrzy, −	
przyszłość jest przewidywalna i poradzę sobie z nią);
skrajnie negatywne (świat jest pełen zagrożeń i niebezpiecznych, nieprzewidy-−	
walnych sytuacji, ludzie są podstępni i źli, a ja sam jestem nieudacznikiem);
umiarkowane, realistyczne i elastyczne (zmieniające się w zależności od −	
sytuacji i stanu psychicznego).

Osoby ze skrajnymi schematami poznawczymi są podatniejsze na rozwój 
PTSD.

Zgodnie z teorią atrybucji ludzie mają potrzebę wyjaśniania zdarzeń: robią 
to zwłaszcza wtedy, gdy są one zaskakujące, niechciane i zagrażające. Potrzebę 
czynienia przyczynowych atrybucji odczuwają również w sytuacji traumatycznej. 
Gdy jednostka doświadczająca traumatycznego zdarzenia widzi jego przyczynę 
w stabilnych i ogólnych czynnikach, np. losie, dotyka ją poczucie bezradności. 
To poczucie może ulec wzmocnieniu, jeżeli wiąże się z nim obniżona samoocena 
oraz gdy czynniki rozpoznawane jako stabilne i ogólne jednostka uznaje za swoje 
indywidualne cechy (np. jestem tchórzem).

Oba mechanizmy: neurologiczny i psychologiczny nie stanowią wobec siebie 
konkurencji. Uzupełniają się wzajemnie oraz pozwalają lepiej rozumieć rozwój 
zaburzeń po stresie traumatycznym. Żaden z nich ujmowany samodzielnie nie 
da pełnego obrazu PTSD – jego powstawania, objawów oraz przebiegu. Oba 
mechanizmy wyznaczają też kierunki dalszych badań; od nich bowiem zależy 
efektywność terapii i zdolność ofiar traumy do konstruktywnego uporania się  
z objawami PTSD. Leczenie pacjentów dotkniętych PTSD napotyka najczęściej 
na liczne trudności. Generalnie dostrzegamy jednak na tym gruncie pewne prawi-
dłowości. Pierwsza dotyczy tego, że im większa trauma, tym trudniejsze zadanie 
dla terapeuty oraz ofiary stresu potraumatycznego. Druga z kolei polega na tym, 
że w miarę oddalania się terminu podjęcia specjalistycznej interwencji w postaci 
terapii PTSD zwiększa się chroniczność typowych dla tego rozpoznania objawów.

Atkinson i współautorzy w swojej pracy (1982) wyróżnili siedem kategorii 
trudności występujących w relacjach z pacjentem chorym na zaburzenia postre-
sowe [16]. Są to:

1) negowanie PTSD jako rzeczywistego rozpoznania;
2) zaprzeczanie przydatności diagnozy PTSD;
3) opór wobec kryteriów DSM;
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4) trudny styl relacji interpersonalnych z pacjentem, u którego rozpoznano
    zaburzenia po stresie traumatycznym;
5) brak możliwości potwierdzenia danych;
6) „milczenie” pacjenta;
7) negatywny wpływ na badających i terapeutów.

Istnieje całe mnóstwo procedur i technik terapeutycznych (poznawczo-beha-
wioralnych, poznawczych, terapii analitycznej, racjonalno-emotywnej, Gestalt, 
hipnoterapii itp.), które wykazały się dużą skutecznością w leczeniu ofiar zda-
rzeń traumatycznych. Ponieważ na rozwój terapii zaburzeń lękowych największy 
wpływ wywarły dwa nurty psychologiczne: teoria uczenia się i teoria poznaw-
cza, a u podstaw rozwijającego się w wyniku traumy zaburzenia leży silny lęk, 
to właśnie z terapii zaburzeń lękowych bierze swój początek większość technik 
terapii PTSD. Teoria uczenia się stanowi podłoże wielu behawioralnych technik 
redukcji napięcia lękowego (np. technik wykorzystujących ekspozycję na bodźce 
awersyjne w celu obniżenia wzmożonego napięcia psychofizjologicznego i wy-
eliminowania reakcji ucieczki czy unikania). Natomiast na gruncie teorii poznaw-
czych powstały techniki terapeutyczne pozwalające przełamywać patologiczne sche-
maty poznawcze, powstałe i wzmocnione przez działanie traumy.

Wszystkie te oddziaływania terapeutyczne łączy jedno: konieczność prze-
strzegania jasno określonych zasad w trakcie ich trwania. Do tych oczywistych 
i niezbędnych zasad regulujących skuteczność terapii PTSD należą: budowanie 
zaufania i bezpieczeństwa w relacji pacjent–terapeuta, normalizacja, edukacja, 
wzmacnianie i współpraca. 

Prowadzone systematycznie, zakrojone na wielką skalę badania nad stresem 
traumatycznym pozwalają mieć nadzieję, że dramatyczne objawy, których do-
świadczają pacjenci z PTSD niebawem znacznie szybciej niż dotąd i o wiele 
efektywniej będą usuwane. Ciężki dystres trwający czasem do końca ich życia 
może zostać skutecznie wyeliminowany, gdyż znane są już techniki prowadzące 
w stosunkowo krótkim czasie do subiektywnej i obiektywnej poprawy w życiu 
psychicznym i społecznym funkcjonowaniu osób, które przeszły traumę. 
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Wprowadzenie  

W myśl filozoficznej doktryny holizmu, współczesny obraz zdrowia to „pełen 
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”, natomiast holistyczna opieka zdro-
wotna oznacza wszechstronne, zintegrowane traktowanie/leczenie człowieka 
jako systemu funkcjonującego biologicznie, psychicznie, społecznie i duchowo 
[1, 2]. W naukach medycznych istotną zmianą jest porzucenie dualistycznego 
sposobu myślenia, będącego też podstawą obowiązującego przez lata w medy-
cynie modelu biomedycznego, traktującego psyche i somę jako dwie niezależ-
ne sfery. Podejście holistyczne – gdzie soma i psyche to dwie wpływające na 
siebie nawzajem struktury – jest także podstawowym założeniem psychologii 
zdrowia, której powstanie i rozwój jest jednym z najważniejszych wydarzeń 
w psychologii w ciągu ostatnich 50 lat [3]. Zainteresowania psychologów pol-
skich problematyką zdrowia i chorób somatycznych mają długą tradycję, się-
gającą końca XIX wieku i działalności Juliana Ochorowicza – współzałoży-
ciela pierwszej sekcji psychologicznej przy towarzystwie lekarskim. W roku 
1916 wydano jego pierwsze, dwutomowe dzieło „Psychologia i medycyna”. Po 
drugiej wojnie światowej liczne grono psychologów podjęło pracę z chorymi  
w pozapsychiatrycznej służbie zdrowia, a obecnie psychologowie polscy związa-
ni są ze wszystkimi działami medycyny [3]. 

Nową dziedziną rozwijającą się w opisywanym nurcie, na styku medycyny 
i psychologii, zainteresowaną poznaniem prawidłowości i mechaniz mów rozwoju 
oraz funkcjonowania psychiki człowieka w wewnątrzmacicznej fazie życia jest 
psychologia prenatalna (prokreacyjna). Dziecko traktowane jest integralnie,  
w powiązaniu ze środowiskiem fizycznym, osobowym, społecznym i duchowym, 
w kontekście wszyst kich endogennych i egzogennych czynników, które wpły-
wają na jego rozwój i mogą decydować o funkcjonowaniu w przyszłości [4]. 
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Psychologia prenatalna zajmuje się również badaniem czynników sprzyjających 
oraz utrudniających rozwój płodu oraz ciąży, porodu, adaptacją noworodka 
do życia poza organizmem matki i kontaktów, jakie z nim nawiązują rodzice. 
Ze względu na ścisłe powiązanie dziecka z matką w okresie życia płodowego, 
a poprzez nią z jej otoczeniem fizycznym i osobowym, psychologia prenatalna 
interesuje się również psychospołecznymi aspektami przebiegu ciąży (np. 
przeżyciami, zachowaniami rodziców oraz tzw. osób znaczących), różnymi 
czynnikami, które mogą mieć wpływ na przeżycia rodziców, a pośrednio na 
dziecko (np. przygotowaniem do rodzicielstwa, postawami wobec płodności, 
prawną sytuacją dziecka poczętego, kulturowym kontekstem dotyczącym ciąży  
i porodu, sytuacją zdrowotną, materialną i rodzinną matki) [5].

Efektem wszystkich odkryć w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz 
psychologii klinicznej stało się określenie zasad dobrej opieki interdyscyplinarnej, 
holistycznej nad kobietami, w tym pacjentkami oddziałów ginekologiczno-
-położniczych. Znaczenie psychologii dla medycyny, w tym dla ginekologii 
i położnictwa, zostało szczególnie zaakcentowane w Polsce dzięki powstaniu 
podręczników pod redakcją Marka Jarosza takich jak „Elementy psychologii 
lekarskiej i psychopatologii” (1973) oraz „Psychologia lekarska” (1978) [6, 7]. 
Psychologiczny kontekst opieki nad rodzicami w sytuacjach utraty ciąży lub 
dziecka w okresie pre- i perinatalnym stał się przedmiotem książki napisanej 
dla lekarzy ginekologów-położników w języku angielskim w 1987 roku [8]. 
W języku polskim zagadnieniom psychologicznym w ginekologii i położnictwie 
poświęcono całą publikację wydaną przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
dopiero w 2009 roku [9]. 

Dla sprostania standardom wszechstronnej i całościowej opieki nad pa-
cjentkami z problemami ginekologiczno-położniczymi istotne było powołanie 
w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zespołu Psychologów.

W niniejszym opracowaniu autorki psycholożki pracujące w szpitalu gineko-
logiczno-położniczym weryfikują skuteczność funkcjonowania standardów opie-
ki psychologicznej wobec pacjentek hospitalizowanych w GPSK UM w Poznaniu 
w latach 2007–2008, poprzez dokonanie analizy ilościowej oraz jakościowej 
udzielanej pomocy psychologicznej. 

Historia Zespołu Psychologów w GPSK UM

W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu od lat 60. ubiegłego stulecia zatrudniony był na etacie jeden 
psycholog, a do początków roku 2002 dwóch psychologów na ½ etatu. Dopiero 
po 2002 roku, z uwagi na stopniowe odstępowanie od modelu biomedycznego 
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w postrzeganiu chorób kobiecych, zaburzeń płodności, czynników wikłających 
przebieg ciąży oraz niepowodzeń położniczych, zatrudnieni zostali kolejni psy-
chologowie. Każdorazowo przypisywani oni byli do konkretnych klinik/oddzia-
łów. Pomocą psychologiczną obejmowali zatem kobiety, które były w nich ho-
spitalizowane. Jednakże, w połowie 2006 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala  
i zatrudnionych w nim psychologów powołany został Zespół Psychologów liczą-
cy 7 osób, który opieką obejmował i obejmuje do dnia dzisiejszego wszystkie pa-
cjentki wymagające pomocy, ich rodziny, a także zatrudniony personel. Obecnie 
Zespół Psychologów tworzy 7 kobiet.

Zmiany mające na celu poprawę jakości opieki nad pacjentkami szpitala do-
tyczyły zarówno zakresu, jak i charakteru udzielanej pomocy psychologicznej. 
Wdrożono standard postępowania polegający na świadczeniu pomocy psycholo-
gicznej w sytuacjach: poronienia, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, zgonu 
noworodka, rozpoznania wad rozwojowych/zespołów genetycznych u płodu/no-
worodka, zaburzeń psychicznych u pacjentek po porodzie (depresji poporodo-
wej, psychozy poporodowej) oraz wszystkich pacjentek wykazujących trudności 
adaptacyjne w sytuacji, w jakiej się znalazły. W wyżej wymienionych przypad-
kach pomoc psychologiczna najczęściej ma charakter interwencji kryzysowej, 
stanowiącej zintegrowane, wielopoziomowe oddziaływanie, które opisano w dal-
szej części niniejszej pracy. 

Charakter udzielanej pomocy

Pomoc psychologiczna udzielana przez psychologów klinicznych obejmuje 
szeroki zakres profesjonalnych oddziaływań. Oferta pomocy psychologicznej 
skierowana do pacjentek Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu obejmuje, poza najczęściej wykorzysty-
waną interwencją kryzysową, również poradnictwo, prewencję psychologiczną, 
psychoedukację, promocję zdrowia, a także działania z elementami psycho-
terapii. 

Najczęściej stosowaną formą pomocy psychologicznej w GPSK UM w Pozna-
niu jest interwencja kryzysowa. Już sama ciąża czy poród jest krytycznym wy-
darzeniem w życiu człowieka, które związane jest z wysokim poziomem stresu  
w związku z ilością oraz jakością zmian, jakie ze sobą niesie [10]. W związku 
z tym należy przypuszczać, że stres towarzyszący pacjentkom i ich rodzinom  
w sytuacji rozpoznania nieprawidłowości w zakresie zdrowia/życia rozwijają-
cego się dziecka i/lub zdrowia jego matki jest wydarzeniem stanowiącym duże 
obciążenie i sprawiającym trudności w poradzeniu sobie z nim. Celem inter-
wencji kryzysowej jest dążenie do odzyskania przez osobę, którą dotknął kry-
zys, zdolności jego samodzielnego rozwiązania [11]. Jest to zatem pomoc nie  
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w rozwiązaniu problemu, ale w opanowaniu kryzysu [12]. Inne formy pomocy, 
jak psychoterapia, poradnictwo, promocja zdrowia czy profilaktyka, są szczegól-
nie przydatne po wcześniej zastosowanej interwencji kryzysowej. 

Elementy psychoterapii, zwłaszcza psychoterapii podtrzymującej, mogą być 
zaoferowane szczególnie osobom, które doświadczyły krytycznego wydarzenia, 
np. porodu martwego dziecka, rozpoznania choroby nowotworowej czy wad 
u płodu, jako kontynuacja podjętej najpierw interwencji kryzysowej. Jest ona 
szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy pacjentka wraca okresowo do szpitala, np. 
na leczenie, dalszą diagnostykę lub kiedy jest długoterminowo hospitalizowana.

Poradnictwo psychologiczne jest wykorzystywane szczególnie w sytuacjach 
trudności czy niepowodzeń, które wymagają podejmowania decyzji, np. o pod-
jęciu lub nie leczenia m.in. niepłodności, wyboru metody leczenia, podjęcia 
hospitalizacji lub rezygnacji z pobytu w szpitalu.

Psychoprofilaktyka, prewencja, w tym także edukacja zdrowotna, to kolej-
ne formy oddziaływań psychologicznych stosowane w GPSK UM w Poznaniu. 
Wykorzystywana jest najczęściej w nabywaniu przez pacjentki umiejętności 
w zakresie odpowiedniej relaksacji, ale także w poszerzaniu informacji i zdoby-
waniu doświadczeń na temat prawidłowego rozwoju dziecka, rozumienia jego 
potrzeb oraz kształtowania więzi pomiędzy rodzicami a potomkiem. W zakresie 
edukacji zdrowotnej dotyczy to zwłaszcza propagowania wiedzy na temat zacho-
wań i postaw wpływających na przebieg ciąży i porodu czy też rozpowszechnia-
nie wiedzy na temat występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporo-
dowym.

Istotą pracy psychologa jest każdorazowo dostosowywanie narzędzi pracy do 
zdefiniowanego problemu i sytuacji. Często jest to towarzyszenie kobietom w sy-
tuacjach kryzysu, kiedy to poprzez swoją obecność daje się im prawo do opowie-
dzenia o własnym, najczęściej trudnym doświadczeniu czy też rozpoznania, wy-
rażania i odreagowania emocji. Rozmowa psychologiczna, obok funkcji terapeu-
tycznej, spełnia także funkcję informacyjną. Pacjentka dowiaduje się o swoich 
prawach i obowiązujących procedurach, których poznanie pozwala decydować  
o korzystaniu bądź zrezygnowaniu z nich. Psycholog informuje również pacjentki 
o możliwości pozostania pod opieką psychologiczną w trakcie hospitalizacji jej i/
lub dziecka, ale także po opuszczeniu szpitala, w ramach opieki pozaszpitalnej: 
skorzystania z poradni psychologicznych, instytucji o charakterze pomocowym, 
np. ośrodków zdrowia psychicznego, uczestnictwa w grupach terapeutycznych, 
samopomocowych i grupach wsparcia, a także uzyskania doraźnej interwencji 
kryzysowej.
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System opieki

Psycholog w GPSK UM w Poznaniu przypisany jest do danej Kliniki, pod 
którą podlegają określone swoją nazwą oddziały, na terenie której na co dzień 
obejmuje swoją opieką pacjentki. Na podstawie dokumentacji medycznej, po-
znania powodu przyjęcia do szpitala, który zawarty jest w skierowaniu, czy 
obserwacji chorej w trakcie pobytu na oddziale, dokonuje oceny sytuacji pod 
względem psychologicznym, tj. analizuje potencjalny dystress (stres demobilizu-
jący, obciążający, negatywny), jaki może towarzyszyć w związku z problemem,  
z którym się zgłasza, oraz sytuacji, w jakiej się znalazła. Dzięki takiej analizie 
psycholog może stworzyć wstępny plan pracy, według którego w pierwszej ko-
lejności opiekuje się najbardziej potrzebującymi/obciążonymi pacjentkami. Poza 
tym psycholog przyjmuje także zlecenia od personelu medycznego: lekarzy, po-
łożnych i pielęgniarek, a także samych kobiet lub/i ich rodzin, które wyrażają 
potrzebę skorzystania z jego usług.

Z chwilą utworzenia Zespołu Psychologów większość psychologów zaan-
gażowała się w przyjazdy na wezwania poza standardowymi godzinami pracy. 
Ze względu na wzrastającą liczbę zgłoszeń konsultacji w godzinach popołudnio-
wych, nocnych oraz w dni wolne od pracy przyjęto system odpłatnych dyżurów 
na zasadzie gotowości do działania na wezwanie telefoniczne. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu opieka psychologiczna w szpitalu jest dostępna przez 7 dni w tygo-
dniu przez 24 godziny na dobę. Pozostaje to w zgodzie z ideą interwencji kryzy-
sowej, w myśl której pomoc powinna być udzielana w momencie kryzysu, a nie 
kilka godzin później. Podstawą interwencji bowiem jest szybka diagnoza sytuacji 
kryzysu, która obejmuje identyfikację źródła kryzysu (ostra reakcja na stres lub 
przewlekły stres traumatyczny) oraz ocenę poziomu zagrożenia zdrowia i życia. 
Poprzez fakt, że osoba doświadczająca kryzysu traci zdolność do samodzielnego 
rozwiązania problemu w sytuacji krytycznej i może przejawiać dezorganizację 
zachowania, istnieje konieczność zapewnienia pacjentce pomocy psychologicz-
nej, a pośrednio poczucia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym 
w szpitalu (w tym przypadku: opiekującemu się nią personelowi medycznemu, 
współpacjentkom, które leżą/leżały z nią w tej samej sali) [11].

Najczęstszymi sytuacjami, w których wzywani są psychologowie, to: poro-
nienie, obumarcie płodu po 22. tygodniu ciąży, poród martwego dziecka, zgon 
noworodka, sytuacja zagrożenia porodem przedwczesnym lub urodzenia dziecka 
przed terminem oraz w sytuacja, w której matka otrzymuje informację o stwier-
dzeniu wad u płodu lub podejrzeniu nieprawidłowości u noworodka. Psycholog 
jest także pilnie wzywany wtedy, gdy pacjentka wypowiada myśli i zamiary 
samobójcze albo istnieje podejrzenie wystąpienia zaburzeń psychicznych lub 
stwierdza się zaburzenia zachowania i trudności adaptacyjne. Zlecenie przyjazdu 
psychologa ma również miejsce w sytuacji, gdy w Sali Porodowej jest rodząca, 
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niemająca ukończonego 17 roku życia i pozostaje bez opieki rodziny lub gdy mat-
ka rozważa oddanie dziecka do adopcji bądź decyduje się na to. Jeżeli pacjentce 
towarzyszą bliscy: mąż/ojciec dziecka lub rodzina, oni także mogą, jeśli wyrażą 
taką potrzebę, otrzymać pomoc psychologiczną w sytuacji kryzysu. Pomagając 
pacjentkom, przyjęto zasadę, że psycholog kontynuuje kontakt z pacjentką, którą 
konsultował w ramach dyżuru, do końca jej hospitalizacji (lub hospitalizacji jej 
dziecka), bez względu na to, na którym oddziale szpitala się ona znajduje (jeśli 
pracuje na nim inny psycholog, to pacjentką opiekuje się ten, który miał z nią 
kontakt jako pierwszy). Reguła ta sprzyja poszanowaniu intymności pacjentki 
oraz nie obciąża dodatkowo jej emocjonalnych i poznawczych zasobów.

Zakres udzielanej pomocy

Od stycznia 2007 do grudnia 2008 psychologowie zatrudnieni w Gineko-
logiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poz-
naniu, co przedstawiono w tabeli 1, dokonali 6651 konsultacji przebywających w nim 
pacjentek (nie uwzględniając wielokrotnych konsultacji świadczonych tym samym 
pacjentkom), z czego 23% (1529) stanowiły konsultacje pacjentek po stracie ciąży  
i dziecka. W tej grupie najwięcej, bo 1141 (17,2%) konsultacji psychologicznych 
udzielono kobietom w sytuacji poronienia lub obumarcia płodu do 22. tygodnia 
ciąży, następnie 176 (3%) matkom/rodzicom w związku ze zgonem noworodka, 
a 146 (2%) po rozpoznaniu wewnątrzmacicznego obumarcia płodu/dziecka po 
22. tygodniu ciąży. Psychologowie towarzyszyli również 472 (7%) kobietom  
w związku z rozpoznaną wadą rozwojową/genetyczną płodu/noworodka. Pozostałe 
4650 (70%) konsultacji dotyczyło sytuacji, które nie były związane ze stratą ciąży/ 
/dziecka. Należą do nich między innymi konsultacje pacjentek onkologicznych, 
ginekologicznych, leczących się z powodu niepłodności, matek mających trudności 
adaptacyjne w okresie poporodowym, kobiet w ciążach wysokiego ryzyka lub 
tych, które urodziły przedwcześnie. Porównując zakres działań psychologicznych 
w 2007 i 2008 roku, można zauważyć, że liczba konsultowanych pacjentek 
wzrosła o około 15%: 3098 konsultacji w 2007 roku w porównaniu z 3553  
w 2008 roku. Na uwagę zasługuje również wzrost interwencji w sytuacji poronień 
i ciąż obumarłych (odpowiednio z 516 do 625) oraz rozpoznania wad u płodu  
(z 190 do 282). Jedną z przyczyn odnotowanego wzrostu liczby konsultacji jest 
z pewnością rozumienie przez personel medyczny sensu i potrzeby wdrożonego 
standardu opieki psychologicznej w wyżej opisanych sytuacjach.
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Tabela 1. Zakres pomocy psychologicznej udzielanej pacjentkom GPSK UM w Poznaniu 
w latach 2007-2008

Rok 2007 2008 Suma %

Poronienie/ciąża obumarła 
< 22. tygodnia ciąży 516 625 1141 17,2%

Ciąża ektopowa 33 33 66 1%
Ciąża obumarła 
> 22. tygodnia ciąży 81 65 146 2%

Zgon noworodka 81 95 176 3%
Wady płodu 190 282 472 7%

Pozostałe konsultacje 2197 2453 4650 70%

Liczba skonsultowanych 
pacjentek 3098 3553 6651 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie prowadzonych podsumowań za dany okres.

Dokumentacja szpitalna

Kontakt psychologa z pacjentką zostaje udokumentowany w postaci wpisu 
w karcie konsultacji wewnątrzszpitalnych, która jest dołączana do pełnej doku-
mentacji medycznej pacjentki. Zawiera ona opis nastroju pacjentki, kontaktu, 
jaki udało się z nią nawiązać, jej możliwości poznawczych (orientacji, spostrze-
gania, koncentracji uwagi, pamięci, myślenia w zakresie toku i treści), rodzaju/ 
/etapu żałoby (w przypadku utraty ciąży/dziecka, własnego zdrowia i/lub zdro-
wia dziecka), zakresu korzystania z technik obniżania napięcia emocjonalnego 
lub własnych zasobów, a także źródeł wsparcia społecznego, instrumentalnego, 
emocjonalnego, informacyjnego, z jakich pacjentka korzysta. Ważną częścią opi-
su konsultacji jest ocena adekwatności zachowania się pacjentki do konkretnej 
sytuacji oraz czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń zachowania lub/i zaburzeń 
psychicznych. Istotnym elementem wpisu jest także określenie charakteru świad-
czonej usługi psychologicznej i zaleceń. Często ten pisemny przekaz zawiera 
ocenę poziomu adaptacji kobiety do sytuacji hospitalizacji oraz orientacyjne 
określenie poziomu zrozumienia własnej sytuacji chorobowej. W sytuacjach roz-
poznania zaburzeń psychicznych lub/i zachowania, które mogą stanowić zagro-
żenia dla samej pacjentki i/lub innych pacjentek lub jej dziecka, psycholog przed-
stawia potrzebę wykonania konsultacji psychiatrycznej. Warto nadmienić, że pi-
semna konsultacja spełnia wymogi prowadzenia dokumentacji psychologicznej, 
tzn. informacje poufne lub nieistotne dla procesu diagnostyczno-terapeutycznego,  
a pozyskane w czasie rozmowy, objęte są tajemnicą zawodową.
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Podsumowanie

Na przestrzeni ostatnich lat potwierdza się koncepcja wielodyscyplinar-
nej i holistycznej opieki nad pacjentami w szpitalach o charakterystyce soma-
tycznej, gdzie uwzględnia się także aspekty psychologiczne zdrowia i choroby. 
Obserwując liczbę konsultacji udzielonych przez psychologów zatrudnionych 
w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, a także ich zakres, można stwierdzić, że psycholog stał się 
równorzędnym członkiem zespołu terapeutycznego. Na podstawie własnych ob-
serwacji, informacji od personelu szpitala, a także zmniejszenia się liczby niesa-
tysfakcjonujących ocen i skarg udzielanych przez hospitalizowane kobiety, moż-
na z satysfakcją stwierdzić, że wprowadzenie standardów opieki psychologicznej 
na terenie szpitala poprawiło jakość świadczonych w nim usług. Istnieje nadzieja, 
że wypracowane przez poznańskich psychologów zasady staną się w przyszłości 
codziennością innych oddziałów/szpitali ginekologiczno-położniczych na terenie 
całej Polski.
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Terapeutyczne zastosowanie muzyki 

Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie możliwości zastosowania terapii 
poprzez muzykę. Praca ma w dużej mierze charakter wskazówki, mającej za-
chęcić do dalszych poszukiwań, stąd też podane zostały liczne pozycje literatu-
rowe pochodzące z różnego okresu rozwoju muzykoterapii polskiej i światowej. 
Krótkie nawet omówienie wszystkich obszarów zastosowania muzykoterapii 
wykracza dalece poza możliwości i rozmiar niniejszego rozdziału, stąd też wska-
zane zostały obszary wybrane, a i te potraktowane zostały krótko z uwagi na 
przeglądowy charakter pracy. 

Muzykoterapia

Muzyka oddziaływała na człowieka od początków ludzkości. Historycznemu 
aspektowi wykorzystania muzyki w leczeniu poświęcono szereg prac [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8], w których odnaleźć można przykłady stosowania jej już przez ludy 
pierwotne, a także w starożytnym Egipcie, Babilonie, Asyrii, Chinach, Indiach 
czy Grecji.

Wpływem muzyki na zdrowie człowieka zajmuje się muzykoterapia [9]. Istnieje 
szereg definicji muzykoterapii. Według Światowej Federacji Muzykoterapii „jest 
wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia i harmonia) 
przez muzykoterapeutę i pacjenta/klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym 
dla i/lub ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego 
potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki tak, aby mogła ona 
osiągnąć lepszą integrację intra i interpersonalną, a w konsekwencji lepszą jakość 
życia” [10]. Najczęściej definiowana jest jako forma psychoterapii i według takiego 
podejścia „(...) jest metodą leczenia psychoterapeutycznego, ukierunkowaną na 
potrzeby psychologiczne, posługującą się jako specyficznym środkiem przekazu 
muzyką w sposób receptywny i aktywny, pozwalającą na uzyskiwanie efektów 
terapeutycznych w leczeniu nerwic, zaburzeń psychosomatycznych i schorzeń 
psychicznych” [11]. 

Źródła założeń teoretycznych muzykoterapii są liczne i bardzo różnorodne. 
Można je znaleźć w koncepcjach i poglądach filozoficznych, psychologicznych, 
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socjologicznych; w naukach przyrodniczych, medycznych i innych. Wypływają 
również z kultywowanych tradycji, zwyczajów oraz z poglądów mądrości po-
tocznej [12, 13]. Podstawowe kierunki muzykoterapii wywodzą się z koncep-
cji psychoanalitycznych, z teorii uczenia oraz z Heideggerowskiej filozofii eg-
zystencjalnej [1, 14]. Na kanwie wspomnianych koncepcji powstały kierunki 
muzykoterapii, różniące się od siebie przede wszystkim wyznaczonym celem 
oraz pojmowaniem muzyki [15]. Wyróżnić można: nurt psychagogiczny, psy-
chofizjologiczny, analityczny, behawioralny, komunikacyjny i poznawczy [16]. 
Dominujące w polskiej muzykoterapii kierunki teoretyczne to: nurt psychofizjo-
logiczny, nurt psychologiczny, obejmujący orientację emocjonalną i orientację 
poznawczą, oraz nurt psychomotoryczny [17]. 

Muzyka i medycyna 

Stosowanie muzykoterapii w medycynie ogólnej jest wciąż traktowane jako 
swego rodzaju novum, pomimo że w Polsce muzykoterapia zaczęła rozwijać 
się dość szybko na tle innych krajów. Liczba chorych poddawanych tego typu 
terapii jest wciąż niewielka. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że mu-
zykoterapia nie jest tą formą terapii, która jest niezbędna dla ratowania życia 
ludzkiego [18]. Zastosowanie muzyki w lecznictwie polskim ma już swoją hi-
storię. Pierwsze powojenne próby pojawiają się w latach 50. i wówczas zainte-
resowanie to przejawiają przede wszystkim lekarze. Odzwierciedleniem tego są 
przyczynki o tytułach „Muzyka i medycyna” (Zebrzuski 1951, Gaertner 1954, 
1955, Skarżyńska 1958) czy też „Muzyka w służbie medycyny” (Czarniecki 
1956, Hryniewiecki 1957, Poźniak 1956) [17]. Aktualnie zaobserwować można 
wzrost zainteresowania muzykoterapią, i to zarówno w profilaktyce, leczeniu, jak  
i rehabilitacji. W dużej mierze związane jest to z potrzebą zwrócenia się w stronę 
sztuki, która może być odpoczynkiem od codzienności, która z racji rosnącego 
tempa życia, nękających zarówno dzieci, jak i dorosłych chorób cywilizacyjnych 
i narastającego poczucia zmęczenia wskutek życia w warunkach intensywnego 
wysiłku staje się coraz bardziej trudna [19, 20]. 

Silne powiązanie muzyki i medycyny podkreślić można przez przytoczenie 
choć niektórych z licznych przykładów lekarzy, którzy przejawiali duże zaintere-
sowanie muzyką. Np. Mahmud Ouatb ad-Din Mahmud ben Muslih as-Sirasi 
(1236–1311) był lekarzem i altowiolistą. Znaczną część swej książki o naukach 
poświęcił muzyce. Paulus Paulinius (1413–1471) uprawiał liczne dziedziny 
sztuki, w tym muzykę, historię muzyki i instrumentów muzycznych. Jacobus 
Willich (1486–1552) był czynnym muzykiem, pisał również o muzyce. Claude 
Perrault (1613–1688), francuski lekarz, zajmował się instrumentami muzycznymi. 
Johann Lukas Schubaur (1749–1815) był lekarzem i kompozytorem. Vinzenz 
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Wallner (1769–1799) działał jako członek wiedeńskiego Kolegium Lekarzy,  
a także śpiewał i grał na wiolonczeli. Angielski lekarz William Henry Stone był 
multiinstrumentalistą. Adolf Strumpel (1853–1925), internista i neurolog, był 
kierownikiem katedry we Wrocławiu i grał na skrzypcach, a także przyjaźnił się 
z Brahmsem [2]. Szczególnym przykładem łączenia zainteresowań medycznych 
i muzycznych jest Albert Schweitzer (1875–1965), lekarz pracujący w Gabonie 
w Afryce [21, 22, 23, 24], będący po dziś dzień wzorcem etycznym i autorytetem 
moralnym [25], a także wielkim muzykiem i interpretatorem muzyki J.S. Bacha [26]. 

Specyfika muzykoterapii 

Muzykoterapia zdecydowanie różni się od innych form terapii, przede 
wszystkim dlatego, że wykorzystuje sztukę i środki artystyczne, a ponadto z racji swej 
specyfiki może towarzyszyć człowiekowi przez całe życie. Muzykę wyróżnia 
spośród innych form sztuki to, że nie wymaga tłumaczenia, komentarza, jest 
najbardziej komunikatywna i działa bezpośrednio [4]. Jest to powód, dla którego 
muzykoterapia jest szczególnie użyteczna w pracy z dziećmi, gdzie często 
trudno jest zastosować werbalne techniki psychoterapeutyczne [27]. Język 
muzyczny jest ponadto bardziej archaiczny i wcześniejszy rozwojowo od języka 
werbalnego, przez co w jego odbiorze mniej przeszkadzają wszelkie uszkodzenia 
mózgu [20, 28]. Dodatkowo muzykoterapia umożliwia terapeucie pozbycie się 
wszelkich wypracowanych zawodowych odruchów obronnych i przygotowanych 
z góry interpretacji. Terapeuta i pacjent porozumiewają się metajęzykiem. Ma 
tu miejsce prewerbalny sposób komunikowania się z wczesnego dzieciństwa 
[29]. Bezpośredniość oddziaływania muzyki pozwala na wyobrażeniowe prze-
noszenie się w sferę przeżyć drugiego człowieka, przejmowanie ról innych 
ludzi, co pozwala na lepsze ich rozumienie [30]. Ponadto muzyka dzięki swej 
„bezznaczeniowości” redukuje znacznie udział czynnika racjonalnego, „omija” 
bowiem ego, unikając kontroli intelektualnej, przez co dociera w głąb ukrytych 
konfliktów oraz aktywizuje emocje. Z tych samych powodów przenika przez 
samokontrolę człowieka i przyspiesza proces wyobrażeniowy, łatwo pobudzając 
fantazjowanie [1, 14]. Muzyka w porównaniu z innymi dziedzinami sztuki ma 
szczególnie duże możliwości, jeśli chodzi o budzenie emocji słuchacza [31]. 
Istotną zaletą muzykoterapii jest też to, że struktura muzyki przypomina przebieg 
napięć i odprężeń, które leżą u podłoża wszelkich procesów życiowych [20, 28, 
29]. Siła oddziaływania muzykoterapeutycznego polega też na pewnej naturalności 
działania muzyki na człowieka. Kontakt dziecka z muzyką zaczyna się jeszcze 
przed jego narodzinami, przy czym w okresie prenatalnym działa ona na dziecko 
bezpośrednio, a także za pośrednictwem reakcji matki [32]. Już pięciomiesięczne 
niemowlęta zauważają zmiany w prezentowanych im melodiach [33]. Mocną stroną 
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muzyki jako środka jest to, że obejmować może wszystkie etapy postępowania 
medycznego. Ponadto leczniczym postępowaniem muzykoterapeutycznym mogą 
zostać objęte schorzenia każdego wieku, począwszy od okresu przedszkolnego do 
późnej starości. Poza tym żadna forma terapii nie oddziałuje tak silnie na emocje, 
jak muzykoterapia [18]. Dodatkowo muzyka jest najpowszechniejszą dziedziną 
sztuki. Otacza ludzi nieustannie, mocno na nich oddziaływując oraz kształtując 
postawy. Np. to właśnie idole piosenki są dla młodych ludzi wzorcami [31, 34, 35, 
36, 37, 38, 39]. Możliwość szerokiego stosowania muzykoterapii wiąże się również 
z tym, że kontakt z muzyką jest dla większości osób doznaniem przyjemnym, a 
co za tym idzie, jest to forma terapeutyczna, której ludzie chętnie się poddają 
[20]. Ponadto stosowanie muzykoterapii nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa 
wystąpienia skutków ubocznych, tak powszechnych w przypadku stosowania 
farmakoterapii. Z kolei przeciwwskazania dla stosowania terapii muzyką dotyczą 
właściwie jedynie ostrych stanów psychoz, padaczki mózgogennej i głębokich 
stanów depresyjnych [27, 40, 41, 42, 43, 44, 45]. Muzykoterapię wyróżnia też 
i to, że wytworzenie się zależności od muzyki nie stanowi zagrożenia, a nawet 
przeciwnie, traktowane może być jako pozytywny efekt terapii [20].  

Z racji specyfiki muzykoterapii oprócz niewątpliwych jej zalet pojawia się 
szereg trudności. Podstawowa trudność to określenie materiału muzycznego na-
dającego się do muzykoterapii. Do tej pory nie stworzono jednoznacznych me-
tod naukowych oceniających przydatność poszczególnych dzieł muzycznych  
w określonych zadaniach terapeutycznych [46], chociaż próby takie były podej-
mowane [13, 47]. Inną trudnością jest niejednoznaczność języka, jakim posługu-
je się muzyka [30]. Może to powodować niezwykle różną interpretację danego 
utworu przez różne osoby. Istotne jest też to, że oddziaływanie muzyki na po-
szczególne osoby jest bardzo różnorodne. Zależy od cech osobowościowych pa-
cjenta [48, 49]. Stwierdzono np. zależności pomiędzy preferencjami muzyczny-
mi a takimi cechami, jak ekstrawersja czy neurotyzm (C. Burt oraz L. Daons i S. 
J. McKelvie) oraz psychotyzm (D. Rawlings) [1]. Muzyka może być odbierana 
intelektualnie bądź emocjonalnie, a zatem również i emocjonalne bądź intelek-
tualne mogą być reakcje na nią [50]. D. Hargreaves i A. Colman te dwa sposoby 
słuchania muzyki określili jako: styl obiektywno-analityczny, w którym słuchacz 
skupia się na technicznych i strukturalnych aspektach muzyki oraz styl afektyw-
ny – związany właśnie z koncentracją na emocjach. J. Wróblowa-Koblewska wy-
różniła 5 typów przeżyć muzycznych: typ polisensoryczny (przedstawiciele tego 
typu doznają przy słuchaniu muzyki jednocześnie wrażeń słuchowo-węchowych, 
wzrokowych, ruchowych, ustrojowych itp.); typ wyobrażeniowy (charakteryzuje 
się przewagą wyobrażeń pochodnych, twórczych lub odtwórczych); typ inter-
pretujący (odbiorca tego typu poszukuje w muzyce znaczenia, traktuje ją jako 
symbol), typ analityczno-formalny (koncentruje się na analizowaniu struktury 
utworu, cech wykonawstwa itp.) oraz typ awersyjny (nie lubi muzyki lub też 
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jest mu obojętna) [1]. Istotną cechą odbiorcy jest też jego poziom muzykalności. 
Osoby muzykalne ulegają większemu wpływowi muzyki niż jednostki niewrażli-
we na nią. Np. potencjał elektryczny organizmu podczas słuchania muzyki ulega 
większej zmianie u muzykalnych niż u niemuzykalnych [5, 30]. Kolejna trudność 
leży zatem w adekwatnym dostosowaniu muzyki do danej jednostki. Uwzględnić 
bowiem trzeba szereg czynników związanych z cechami osobowościowymi jed-
nostki, sposobem percypowania muzyki, a także wpływem na jednostkę środo-
wiska, w którym dorastała. Trudnością jest też subiektywność odbioru muzy-
ki. Niejednokrotnie różne jednostki słyszą odmiennie np. te same interwały lub 
dźwięki o tej samej wysokości [1, 51]. Muzykoterapia jest dziedziną, w której 
przy niedoskonałości systemu konkretnie opracowanych metod burzliwie rozwi-
ja się praktyka. Tutaj często teoria musi opierać się na doniesieniach praktycz-
nych. Np. we wspomnianej już kwestii programowania materiału terapeutyczne-
go często dobór ten podyktowany jest doświadczeniem praktycznym i intuicją. 
Korzystanie z badań ośrodków zagranicznych jest niejednokrotnie bardzo cenne, 
jednakże przenoszenie obcych doświadczeń na grunt krajowy jest błędem, jeśli 
nie uwzględnia różnic kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Trudnością jest 
też to, że nie wszyscy uważają muzykoterapię za dziedzinę do końca naukową. 
Dzieje się tak z racji nieokreśloności i abstrakcyjności muzyki oraz niewytłuma-
czalności procesów jej psychologicznego oddziaływania; stosunek do muzykote-
rapii bywa często albo entuzjastyczny, albo sceptyczny [14]. 

Tym, co wyróżnia muzykoterapię, jest również specyficzny język, którym po-
sługuje się muzyka. Według Natansona język muzyki posługuje się kodem swo-
bodnym, który zakłada z góry brak uzgodnień między nadawcą a odbiorcą co 
do „dosłowności” znaczenia zawartego w komunikacie. Tak więc miast mówić 
o specyficznym charakterze znaczenia muzycznego, można mówić raczej o „wie-
loznaczeniu”. Przy tym kod, którym posługuje się muzyka, nie jest możliwy do 
przełożenia na język słowny. Jakiekolwiek podejmowane w tym kierunku próby 
kończą się zawsze niepowodzeniem. Werbalizacja komunikatu muzycznego nie 
może być usiłowaniem przetłumaczenia go na język słowny, może być jedynie 
słowną interpretacją zawartego w nim znaczenia, na dodatek interpretacją o du-
żym stopniu swobody. Ta swoboda sprawia, że zrozumienie komunikatu muzycz-
nego jest znacznie łatwiejsze niż komunikatu słownego. Nawet jeśli odbiorca nie 
zna reguł konstrukcji komunikatu muzycznego, to nie uniemożliwia to przecież 
jego zrozumienia, a jedynie zwiększa swobodę interpretowania [13, 30]. Dzieło 
muzyczne spełnia swą funkcję komunikatywną głównie przez zawarty w nim 
ładunek emocjonalny [1, 13]. 
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Wybrane obszary terapeutycznego zastosowania muzyki  

Obecnie można mówić o różnych spojrzeniach, jeżeli chodzi o obszary dzia-
łań muzykoterapii: wpływ na psychikę człowieka w celu jej leczenia lub korygo-
wania, oddziaływanie „ogólnoustrojowe”, czyli na całość ustroju psychosoma-
tycznego człowieka oraz oddziaływanie „fizjologiczne”, czyli ukierunkowane na 
fizjologiczne reagowanie człowieka, na bodźce akustyczne lub muzyczne [13]. 

Obszary zastosowania muzykoterapii są bardzo liczne i stają się coraz licz-
niejsze, ponieważ jako terapia wspomagająca muzykoterapia pojawia się wciąż 
w nowych ośrodkach. Stosuje się ją w chorobach psychosomatycznych, w przy-
padku długiej hospitalizacji, u chorych leczonych operacyjnie, w okresach przed- 
i pooperacyjnych, a także w trakcie zabiegów operacyjnych prowadzonych 
w znieczuleniu miejscowym, u przebywających w salach intensywnego nadzoru 
medycznego, u kobiet rodzących, u chorych poddawanych długotrwałym zabie-
gom, u chorych poddawanych przetoczeniu krwi, drobnym zabiegom chirurgicz-
nym i stomatologicznym [18]. Na salach operacyjnych, ale także w gabinecie fi-
zykoterapeutycznym czy podczas ćwiczeń kinezyterapeutycznych muzyka może 
być stosowana jako czynnik odwracający uwagę i uspokajający [52]. Jako czyn-
nik koncentrujący na sobie uwagę muzyka może być też stosowana w sanatoriach 
[20, 41]. 

Szereg badań dokumentuje wpływ muzyki na układ wegetatywny człowieka. 
Wpływ muzyki na reakcje fizjologiczne jest najbardziej jednoznaczny, jako że 
w tym przypadku najłatwiej jest zmierzyć pewne procesy. Stwierdzono np., że 
muzyka wpływa na: tętno, ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, amplitudę pomię-
dzy skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem krwi, liczbę oddechów oraz stosu-
nek fazy wdechowej do wydechowej [53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60]. W bada-
niach, przeprowadzonych na pacjentach z nadciśnieniem pierwotnym, wykazano, 
że uspokajająca muzyka powodowała zwolnienie częstości akcji serca, obniżenie 
się ciśnienia krwi i zwiększenie się w EKG cech napięcia układu przywspółczul-
nego. Odwrotne zmiany wystąpiły po ekspozycji utworów muzyki „drażniącej” 
[61]. T. Natanson i Z. Hora badali wpływ odpowiednio dobranej muzyki na war-
tość ciśnienia krwi u osób bez nadciśnienia przy biernym słuchaniu i podczas 
ćwiczeń wahadłowych. Jak się okazało, lepsze wyniki uzyskano przy biernym 
słuchaniu muzyki „uspokajającej” niż podczas ćwiczeń wahadłowych w odcią-
żeniu. Szczególnie istotne różnice wystąpiły w zmniejszeniu wysokości tętna, 
liczby oddechów i ciśnienia skurczowego [62]. M. Janiszewski badał wpływ ki-
nezyterapii za pomocą rytmiki na wydolność fizyczną i stopień napięcia ukła-
du wegetatywnego w nerwicach układu krążenia. Stwierdził, że zastosowanie 
tej metody wpływa na poprawę wydolności fizycznej pacjentów z zaburzeniami 
czynnościowymi układu krążenia, u których stwierdzono zaznaczone cechy sym-
patykotonii. Stwierdzono również przydatność muzyki przy wybudzaniu chorych 
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nieprzytomnych w neurochirurgii po zabiegach operacyjnych i w intensywnej 
terapii w stanach pourazowych [63]. Przeprowadzono również badania nad od-
działywaniem muzyki w stanach powrotu do świadomości po ogólnej anestezji 
chirurgicznej. Stwierdzono, że muzyka może łagodzić stres pooperacyjny, a na-
wet występujące w tym okresie dolegliwości bólowe [64]. 

Inne szeroko zakrojone badania potwierdziły zasadność stosowania muzy-
koterapii w grupie pacjentów neurologicznych, ortopedycznych, kardiologicz-
nych i pulmonologicznych. Wykazano bowiem znaczącą poprawę samopoczu-
cia u niemal połowy badanych osób [65]. Oliver Sacks, neurolog, opisał szereg 
zastosowań dla muzykoterapii w leczeniu schorzeń neurologicznych. Wymienić 
można tu nawiązywanie kontaktu poprzez muzykę z pacjentami z afazją, jako 
że, jak dowodzi szereg opisanych przypadków, afazja wcale nie musi występo-
wać jednocześnie z amuzją [45, 66]. Muzykoterapia może być też użyteczna  
w leczeniu zespołu Tourette'a czy dyskinezy jako czynnik porządkujący ruch, 
jak również bywa stosowana w chorobie Parkinsona [45]. Muzykoterapia stoso-
wana była także u chorych na choroby wewnętrzne. Muzyka przyczyniała się do 
rozładowania stresu spowodowanego niepewnością, wyobcowaniem z dotych-
czasowego środowiska, nudą szpitalną. Stało się to poprzez odwrócenie uwagi 
pacjenta od jego dolegliwości, powiększenie zakresu doznań i przemyśleń, zmia-
nę postawy wobec choroby przez wyzwolenie kontaktów z innymi pacjentami 
[67]. W zakresie chorób wewnętrznych wskazania do stosowania muzykoterapii 
występują przede wszystkim tam, gdzie istnieją dające się stwierdzić związki 
pomiędzy czynnością ośrodkowego układu z czynnością narządów wewnętrz-
nych, kiedy w przebiegu długotrwałych zaburzeń funkcjonalnych wywołanych 
procesami emocjonalnymi mogą powstać w ich następstwie defekty strukturalne, 
prowadzące do chorób psychosomatycznych. Muzykoterapeuci używają w tych 
przypadkach terapii treningowej i relaksującej, posługują się treningiem autogen-
nym Schultza, stosują ćwiczenia w zakresie relaksacji ogólnej osiąganej przez 
zwiotczenie mięśni szkieletowych i mięśniówki naczyń oraz ćwiczenia regu-
lujące czynności  określonych układów narządowych [18]. Muzyce przypisuje 
się również zdolność wywoływania określonych emocji, które powinny wpły-
wać na stan funkcjonalny ustroju [68]. J. Gala donosi o pozytywnych wynikach 
kompleksowego zastosowania audycji muzycznych, rytmiki i śpiewu chóralnego  
w leczeniu uzdrowiskowym pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunast-
nicy. Celem było urozmaicenie czasu kuracjuszy, pomoc w relaksie i nawiązywa-
niu kontaktów w grupie [68]. Z kolei stosując meloterapię, wspomagano leczenie 
dychawicy oskrzelowej [68]. Terapię muzyką zastosowano również w leczeniu 
zespołu jelita grubego nadwrażliwego. Oddziaływanie muzyką przebiegało tu  
w połączeniu z treningiem autogennym Schultza, tekstem poetyckim sugerują-
cym uspokojenie oraz utworami muzycznymi o charakterze „uspokajającym”. 
Muzyka miała tu oddziaływać jako element potęgujący sugestywność słowa,  
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a także (po kilku seansach) samodzielnie warunkujący reakcję psychowegetatyw-
ną. Celem terapii było opanowanie przez chorych umiejętności dowolnej relaksa-
cji psychowegetatywnej [68]. Stwierdzono również pozytywne efekty stosowania 
muzykoterapii receptywnej w przebiegu schorzeń gośćcowych. Dolegliwości te 
mają często silne komponenty psychosomatyczne. Najpierw odtwarzano chorym 
utwór o charakterze „pobudzającym” w celu spiętrzenia, a później rozładowania 
związanych z chorobą, negatywnych, tłumionych codziennie emocji. Następnie 
odtwarzano utwór „uspokajająco-relaksujący”. Terapia pomagała w odreagowy-
waniu niekorzystnych emocji i działała relaksująco, a także odwracała uwagę od 
cierpienia fizycznego i psychicznego [68]. Wykorzystywano również muzykę, 
a przede wszystkim jej element rytmiczny, w profilaktyce i terapii chorób ukła-
du krążenia. Ruch wzmacniano poprzez muzykę, która pełniła funkcję czynnika 
motywującego do okresowego podejmowania wysiłku i wykonywania ćwiczeń 
ruchowych. Ponadto muzyka usuwa męczące psychicznie wrażenie monotonii 
oraz określa dynamikę ćwiczenia [68]. Opisano również rolę stosowania muzy-
koterapii w prewencji miażdżycy w połączeniu ze śpiewoterapią i choreotera-
pią [69]. Muzykoterapia znajduje również zastosowanie w terapii kompleksowej 
bólu przewlekłego. Jej celem jest tu pozytywna modyfikacja korowej, świado-
mej interpretacji bólu, relaksacja układu wegetatywnego, powodująca poprawę 
ukrwienia tkanek, a także obniżenie napięcia mięśni szkieletowych, mające duże 
znaczenie w usuwaniu zespołów bólowych w obrębie narządów ruchu. Badania  
nad pacjentami z różnymi dolegliwościami bólowymi wykazały, że muzykote-
rapia szczególnie pozytywne efekty przynosi w bólach dolnego odcinka kręgo-
słupa (głównie w okolicy lędźwiowej) oraz w migrenach. Stwierdzono również 
użyteczność muzykoterapii w leczeniu dyskopatii szyjnej, gdzie stosowana była 
w połączeniu z treningiem autogennym Schultza [70]. 

Pomimo szerokiego zastosowania muzykoterapii w kompleksowym leczeniu 
chorób różnych specjalności wciąż najczęściej jest ona stosowana w lecznictwie 
psychiatrycznym. Przyczyną tego stanu rzeczy jest specyficzność zaburzeń psy-
chicznych, dotycząca ich etiopatogenezy, obszaru klinicznego, przebiegu i na-
stępstw społecznych [11]. Celem leczenia może być uzyskanie rozwoju osobo-
wości poprzez jej rekonstrukcję i restrukturalizację lub też tylko osłabienie czy 
też usuwanie poszczególnych objawów chorobowych. W pierwszym przypadku 
mamy do czynienia z leczeniem przyczynowym, w drugim – z objawowym. Cel 
leczenia w drodze stosowania muzykoterapii realizuje się przez: aktywizowanie  
i wyzwalanie procesów emocjonalnych, pobudzanie do emocjonalnej aktywno-
ści, przede wszystkim tej, która dotyczy przeżyć konfliktowych i patogennych, 
które mogą być wtedy łatwiej i szybciej uświadamiane – wyrażone werbalnie, 
a co za tym idzie, łatwiejsze jest ich przepracowanie i usunięcie oraz aktywizo-
wanie społeczno-komunikatywnych interakcji, które służą przezwyciężaniu spo-
łeczno-komunikatywnych zaburzeń zachowania [11].  
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Najczęściej stosowane w psychiatrii metody muzykoterapeutyczne to:
– odreagowująco-wyobrażeniowe (umożliwiają one ujawnianie, ponowne przeżycie
   i odreagowanie tłumionych, patogennych emocji),
– komunikatywne (mają za cel nauczenie komunikacji społecznej),
– kreatywne (polegają na pobudzaniu inwencji twórczej podczas improwizacji
   instrumentalnej, wokalnej lub ruchowej),
– treningowe (w przebiegu terapii behawioralnej),
– relaksacyjne (stosowane w różnych zaburzeniach dla opanowania fizjologicznej 
   komponenty lęku) [20, 71]. 
Muzykoterapię stosuje się również w pracy z osobami z nerwicami [72, 73]. 

Jej założeniem jest tu dążenie do zmiany postaw i zachowań pacjentów na takie, 
które ułatwią im lepsze, nieneurotyczne funkcjonowanie w życiu [74]. W mu-
zykoterapii cel ten może być realizowany poprzez oddziaływanie na sferę uczu-
ciową pacjenta, np. przez umożliwienie mu odreagowania silnych, przykrych 
przeżyć czy aktywizowanie emocjonalne w określonym kierunku. Odgrywa ona 
rolę katalizatora przygotowującego od strony emocjonalnej podłoże dla dalszych 
oddziaływań terapeutycznych, służących wypracowaniu wglądu w problematykę 
konfliktową i zmianie postaw społecznych. Stosowana jest muzykoterapia recep-
tywna z sugestiami ukierunkowującymi percepcję muzyczną. Sugestie te mają 
charakter zadaniowy. Jest to nie tylko sugerowanie np. nastroju, ale również sta-
wia się pacjentowi zadania do wykonania [74].

Opisano też etapy stosowania muzykoterapii w leczeniu nerwic. Pierwsza faza 
to czas na oswojenie się z muzyką, podczas którego pacjenci uczą się słuchania 
utworów i odczuwania swoich emocji wywołanych przez muzykę. W drugim 
etapie pacjenci poznają siebie przez pryzmat muzyki. Utożsamiają się wówczas  
z kreowanymi przez nią postaciami. Na tym etapie, kiedy znany jest już skład 
osobowy grupy, wyszukuje się takie utwory z literatury muzycznej, aby uczestnicy 
grupy mogli odnaleźć coś dla siebie. Kolejny etap jest kontynuacją drugiego,  
z tą różnicą, że poszerzony jest o poznawanie bardziej ukrytych obszarów „ja”. 
Stosowane są tutaj wyobrażenia przy muzyce na zadane tematy. W powstałych na 
bazie tych wyobrażeń opowiadaniach pacjenci podświadomie umieszczają swoje 
charakterystyczne reakcje i zachowania, do których świadomie nie chcieliby się 
przyznać. W ostatnim etapie prezentowane są portrety muzyczne. Całość często 
uzupełniana jest improwizacjami na instrumentach z zestawu Orffa. Zadaniem 
terapii jest uzyskanie stanu pełnej adaptacji pacjenta do nowego miejsca i sytuacji. 
Tak jak w psychoterapii pacjenci mówią o sobie na początek kilka zdań, tak  
w muzykoterapii używają do przedstawienia się instrumentarium Orffa. Terapeuta 
powinien zwrócić uwagę na: dobór instrumentu, kontakt z instrumentem i spo-
sób gry na nim, a także na głośność i długość improwizacji [75]. Również  
w nerwicach dziecięcych stosuje się muzykoterapię. Znajduje ona zastosowanie 
przy rozpoznaniu nerwicy lękowej, ruchowej oraz przy jąkaniu [76, 77]. 
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Muzykoterapia znajduje również zastosowanie w psychozie maniakalno-de-
presyjnej. Stosuje się ją od drugiej fazy leczenia, po ustąpieniu głębokich zabu-
rzeń, aż do czasu całkowitego ich ustąpienia, tzn. zakończenia okresu hospitali-
zacji [11]. 

Szczególnie dużo opracowań poświęcono zastosowaniu muzykoterapii w schizo-
frenii [11, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87]. Stosuje się ją po farmakologicz-
nym usunięciu objawów niepokoju, napięcia psychicznego, agresji i głębokiego 
autyzmu [11]. Założenia muzykoterapii w schizofrenii opierają się w literaturze 
przedmiotu na koncepcjach psychoanalitycznych, widząc patogenny charakter 
schizofrenii w zaburzeniach wczesnej relacji matka-dziecko, natomiast elementy 
muzyki, takie jak dźwięk, jego wibracja, czas trwania, siła, barwa itd., podobne 
są do sygnałów odbieranych w życiu prenatalnym, które określa się jako komu-
nikację cenestezyjną z matką [81]. Użyteczność muzykoterapii wiąże się przede 
wszystkim z tym, że posługuje się ona abstrakcyjną i wieloznaczną muzyką jako 
narzędziem komunikacji, co może pomóc w nawiązaniu kontaktu, przełamując 
barierę autyzmu [80]. Percypowanie muzyki schizofrenika ma wartość terapeu-
tyczną, ponieważ umożliwia pozasłowny sposób komunikowania się z terapeutą, 
a także stwarza pole wspólnych przeżyć o znaczeniu estetycznym i społecznym 
[82]. Celem terapii jest: stopniowe kształtowanie poczucia tożsamości u pacjenta 
i umacnianie jego „Ja”; stopniowe poznawanie cech osobowości pacjenta, jego 
potrzeb emocjonalnych, dążeń, poziomu aspiracji itd.; stymulacja pacjenta do 
pogłębiania kontaktu z terapeutą i z grupą, odblokowanie emocjonalne; analiza  
i korekta wzorów interakcji pacjenta z członkami grupy oraz z członkami rodzi-
ny, którzy odgrywani są przez członków grupy w scenkach z użyciem instru-
mentów muzycznych; stymulacja pacjenta do samodzielnej pracy terapeutycznej 
oraz przygotowanie go do samodzielnego funkcjonowania poza oddziałem [81]. 
Stwierdzono również korzystny wpływ muzykoterapii na pojawiające się w schi-
zofrenii zaburzenia napędu [79, 84, 87] oraz omamy słuchowe [83, 87]. 

Niezwykle użyteczna jest też muzykoterapia w pracy z dziećmi autystycz-
nymi, głównie jako środek nawiązania kontaktu [20, 45]. Praca z dziećmi auty-
stycznymi nawiązuje do muzykoterapeutycznej zasady iso, czyli zgodności ma-
teriału muzycznego z aktualnym stanem psychosomatycznym pacjenta [73, 88]. 
Podejmuje się również działania muzykoterapeutyczne w grupach familijnych, 
z rodzinami mającymi dziecko autystyczne [73, 89]. 

Wspomniana użyteczność muzykoterapii, jako techniki niewerbalnej w pracy 
z dziećmi, powoduje szerokie jej zastosowanie, szczególnie w neuropsychiatrii 
dziecięcej. Stosuje się ją w opóźnieniach rozwoju [90, 91], uszkodzeniach mózgu, 
we wczesnodziecięcym autyzmie [92], w zaburzeniach zachowania oraz w ner-
wicach dziecięcych. Jest użyteczna również w leczeniu dzieci sparaliżowanych, 
niesłyszących i niewidomych [93, 94], a także ogólnie w pediatrii dla celów pro-
filaktycznych [20, 27, 95]. Muzyka jako środek oddziaływania stosowana jest 
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również w rehabilitacji dzieci z porażeniami i niedowładami znacznego stopnia 
[20, 89] oraz terapii zaburzeń mowy [96]. Podejmowane są też działania muzy-
koterapeutyczne w pracy z dziećmi przebywającymi w sanatoriach z powodu 
m.in. astmy, zmian reumatycznych czy mózgowego porażenia dziecięcego [20, 97]. 

Przez brak „obróbki intelektualnej” można stosować muzykoterapię w przy-
padkach dziecięcego mutyzmu czy upośledzenia umysłowego w stopniu głę-
bokim. Np. dzieci upośledzone umysłowo mogą posiadać przeciętne lub nawet 
wyższe zdolności muzyczne [45, 98]. Rife i Snyder opisali przypadek niewido-
mej dziewczynki upośledzonej w stopniu głębokim, która potrafiła odtworzyć 
melodię wcześniej usłyszaną, a ponadto posługiwała się akordami zgodnie z za-
sadami harmonii, choć nigdy nie uczyła się muzyki [98]. 

Poza aspektem terapeutycznym muzykoterapia obecna jest w innych dzie-
dzinach: w profilaktyce, pedagogice opiekuńczej, specjalnej oraz edukacji [99, 
100, 101, 102, 103]. Narzędziem zarówno wychowawczym, jak i kształtującym 
osobowość jednostki jest niewątpliwie muzyka, której oddziaływanie nie polega 
jedynie na odsłuchiwaniu dzieł muzycznych, ale również na twórczym do niej 
podejściu, dającym możliwość wzbudzenia w słuchaczu aktywności artystycz-
nej [104]. Muzyka może więc służyć szeroko rozumianemu wychowaniu spo-
łecznemu poprzez wzmacnianie i rozwój potencjałów twórczych, wzbogacanie 
przeżyć i uatrakcyjnienie różnych form zajęć wychowawczych. Muzyka spra-
wuje również funkcje rozwojowe – wpływając zarówno na poziom funkcjono-
wania psychicznego (kształtowanie wrażliwości, umiejętności wyrażania emocji 
oraz odczuć), jak i fizycznego (poprzez ruch). Wpływ ten jest widoczny głównie 
u dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolach i pierwszych klasach szkol-
nictwa podstawowego [105]. W pedagogice specjalnej z kolei wykorzystuje się 
muzykoterapię, wzmacniając realizację jej celów. Muzykoterapia może przyczy-
niać się m.in. do: redukcji niepożądanych zachowań (agresji, nadpobudliwości, 
zachowań destrukcyjnych); poprawy komunikacji z grupą; poprawy motoryki; 
doskonalenia autoorientacji, orientacji przestrzennej oraz słuchu, mowy, dotyku, 
kinestetyki i wzroku; rozwijania wyobraźni, ekspresji twórczej oraz aktywności 
poznawczej; poprawy samooceny; zwiększenia autonomii; kształtowania tożsa-
mości oraz postaw estetycznych [106]. 

Diagnostyczne zastosowanie muzyki  

Muzykoterapia może być również cennym źródłem wiedzy o pacjencie, tak 
więc oprócz tego, że jest metodą leczniczą, jest także formą diagnozowania [28]. 
Specyficzny język muzyki może być nośnikiem informacji, może też umożli-
wić kontakt niewerbalny ze sferą podświadomości. Uruchamia wrażliwość na 
sygnały symboliczne i pobudza do czynności wyobrażeniowych i ekspresyw-
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nych, co umożliwia terapeucie wgląd w wewnętrzny stan pacjenta [5]. Przez 
ogólność znaczenia muzyki łatwo jest jej przypisać treści symboliczne. Np.  
w grze pacjenta na instrumencie, gdy słyszymy, że przebieg muzyczny posuwa 
się w górę crescendo, może się to kojarzyć ze wzrostem napięcia, jeśli w dół 
diminuendo – z rozluźnieniem. „Jeśli pacjent gra na instrumencie muzycznym 
glissando – ostro i głośno, może kojarzyć nam się to z przekreślaniem czegoś,  
z niszczeniem, z irytacją lub rezygnacją, o ile towarzyszy temu odpowiedni 
ruch ręki i ciała. To samo glissando grane cicho może kojarzyć się ze ślizga-
niem się po powierzchni, a więc ze słabym kontaktem” [28]. Treści symbolicz-
ne mogą być widoczne przy samym wyborze instrumentu przez pacjenta, np. 
grzechotkę można uznać za symbol falliczny, a zatem wybierana jest przez oso-
by z problemami seksualnymi, duży bęben wybierany jest przez osoby chcące 
dominować, itd. [28], jednoczesne preferowanie instrumentów melodyjnych,  
a odrzucanie perkusyjnych może być związane z problemami z ekspresją agre-
sji [88]. Powyższe przykłady symbolizowania pewnych cech i problemów przez 
muzykę dla celów diagnostycznych mają swe źródło w psychoanalizie. Założenia 
psychoanalityczne podkreślają komunikatywne znaczenie regresywnego typu 
przeżycia muzycznego. Wielu autorów dostrzega analogię między elementa-
mi muzycznymi, np. barwą dźwięku, jego wysokością, rytmem, tempem i siłą,  
a elementami cenestezyjnej komunikacji u niemowlęcia [5]. Muzykoterapia po-
przez wykorzystywanie swoich technik diagnozuje pacjenta, ponieważ dysponuje 
nowymi, nieznanymi mu środkami wyrazu, wywołującymi reakcje emocjonalne, 
których pacjent nie jest w stanie w pełni kontrolować, przez co jego wypowiedzi 
i zachowania są prawdziwe i niezafałszowane [80]. 

Muzykoterapeuta

Muzykoterapii nie da się zaklasyfikować do jednej dyscypliny naukowej. 
Złożoność dwóch podstawowych jej elementów: człowieka i muzyki, możliwość 
ich interpretowania z punktu widzenia różnych nauk nakazuje traktować mu-
zykoterapię interdyscyplinarnie [1]. Możliwość postępu badań w tej dziedzinie 
istnieje jedynie na drodze badania jej problematyki w aspekcie wielodyscypli-
narnym. Za warunek konieczny, stwarzający perspektywy rozwoju, uznać należy 
stosowanie w pracach prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych 
jednolitej metody badawczej, co umożliwi reprezentantom różnych nauk posługi-
wanie się wspólnym, zrozumiałym dla nich wszystkich językiem [13]. 

Muzykoterapia leży na pograniczu medycyny, muzyki, psychologii, pedago-
giki, socjologii i muzykologii. Trudno jest więc określić, kto powinien się nią 
zajmować. Odpowiedzią na te wątpliwości niech będzie wypowiedź prof. dra 
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Kongresie Muzykoterapii (Paryż, 1974). W dyskusji poświęconej sprecyzowaniu 
określenia muzykoterapeuty powiedział „muzykoterapeuta nie musi być leka-
rzem, nie musi być muzykiem, psychologiem i pedagogiem – musi być muzy-
koterapeutą” [1]. Można więc przyjąć, że musi mieć odpowiedni zasób wiedzy 
ze wszystkich dziedzin, które na muzykoterapię się składają. Musi wykazać się 
wyszkoleniem w dziedzinie: muzyki, psychologii, psychoterapii oraz posiadać 
podstawową wiedzę w zakresie medycyny [20]. Dodatkowo zawód muzykotera-
peuty należy do zawodów opiekuńczych [103].  

Podział muzykoterapii

Podział muzykoterapii związany jest z założonymi celami terapeutycznymi 
oraz z organizacją działań leczniczych. Można więc podzielić muzykoterapię na 
indywidualną i grupową. Wybór formy zależy od rozpoznania choroby, wystę-
pujących objawów i okresu leczenia. Np. w pierwszej fazie leczenia pacjenta 
z rozpoznaniem nerwicy terapeuci stosują muzykoterapię indywidualną. Celem 
bowiem jest wytworzenie motywacji do zrozumienia mechanizmów nerwico-
wych własnych dolegliwości i zwalczenia swoich nieprawidłowych zachowań. 
Aby to osiągnąć, terapeuci starają się w indywidualnym kontakcie maksymal-
nie zbliżyć do chorego i empatycznie odczuć emocjonalne treści jego przeżyć.  
W muzykoterapii indywidualnej właśnie od wytworzenia właściwej relacji po-
między terapeutą a pacjentem zależy postępowanie lecznicze [11, 20]. 

Muzykoterapia grupowa opiera się na zasadach psychoterapii grupowej, która 
wykorzystuje właściwości grup społecznych do oddziaływania na ich członków. 
Interakcje zachodzące między członkami mają wartość stosunków społecznych, 
a czynniki oddziaływujące leczniczo to: uczestnictwo w grupie, emocjonalne 
podtrzymanie, pomaganie innym, informacja zwrotna czy uzyskiwanie nowych 
umiejętności społecznych. W leczeniu nerwic muzykoterapię grupową stosu-
je się w dalszych etapach [11]. Podczas stosowania muzykoterapii grupowej 
mamy do czynienia z procesami grupowymi. Np. radzenie sobie z fazą agresji, 
która jest typową fazą w rozwoju grupy, może być wspomagane odpowiednio 
dobraną muzyką [107]. Prowadzenie muzykoterapii grupowej wymaga prze-
prowadzenia właściwego doboru grupy pod względem płci, wykształcenia, dia-
gnozy osobowości, poziomu kultury muzycznej, upodobań muzycznych oraz 
liczby osób, przy czym grupa muzykoterapeutyczna liczy zazwyczaj 6–12 osób. 
Muzykoterapia grupowa może być ukierunkowana – tzw. dyrektywna, bądź nie-
ukierunkowana – tzw. niedyrektywna. W przypadku nieukierunkowanej grupa 
bierze udział we wcześniej przygotowanym programie muzycznym, natomiast  
w przypadku ukierunkowanej nie prezentuje się grupie żadnego gotowego pro-
gramu [108]. 
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Inny podział muzykoterapii odnosi się do zastosowanych form oddziaływania 
terapeutycznego. W tym przypadku dzielimy muzykoterapię na receptywną i ak-
tywną. Muzykoterapia receptywna polega na wysłuchiwaniu celowo i odpowiednio 
zestawionych programów muzycznych w sposób swobodny lub zadaniowy, to 
znaczy taki, który określa temat wyobrażeń i ukierunkowuje je [11]. Obejmuje 
też ona dyskusję psychoterapeutyczną związaną z zaistniałymi odczuciami [20]. 

Muzykoterapia aktywna polega na wykonywaniu muzyki przez pacjenta. 
Stosuje się tu grę na instrumentach i śpiew – terapia śpiewem nazywana jest me-
loterapią lub śpiewoterapią [109]. Najczęściej stosowane jest tu instrumentarium 
Orffa [110], w którym różnorodność instrumentów umożliwia wybór w zależ-
ności od preferencji i stanu psychicznego pacjenta [20]. Instrumenty podzielić 
można na mocne (talerze, wielki bęben); hałaśliwe (bębny, kastaniety, tambury-
ny, werble); delikatne (dzwonki, trójkąty); melodyjne (metalofony, ksylofony); 
neutralne (pudełka akustyczne) [71].  
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Postępowanie psychologiczne i medyczne w procesie korekty 
płci u osób transseksualnych

Zjawisko transpłciowości jest obszarem z pogranicza medycyny i psycholo-
gii. Znamienna jest nierozerwalność współpracy lekarzy i psychologów w przy-
padkach leczenia osób z dysforią płci. Z jednej strony poczucie psychologicznej 
niezgodności płci, można by sądzić, powinno pozostać w sferze psychologicznej 
– terapii, jednak jedynym sposobem na „wyleczenie” tych osób jest interwencja 
medyczna – leczenie endokrynologiczne i chirurgiczne [1]. Chociaż lekarze mają 
większą sprawczość w procesie przywrócenia zgodności płci, to nieodzowne jest 
wsparcie psychologów, by ułatwić pacjentom osiągnięcie sukcesu w leczeniu.

Terminy transpłciowość, transseksualizm i dysforia płci będą wykorzystywa-
ne w tym artykule zamiennie. Określają one zaburzenie identyfikacji płciowej, 
gdzie transseksualizm jest jego krańcową postacią, przejawiające się skrajną ne-
gacją własnej płci biologicznej [2]. Polega on na niezgodności pomiędzy płcią 
odczuwaną, mentalną a biologiczną, socjalno-prawną. Osoba transseksualna czu-
je się jak mężczyzna uwięziony w ciele kobiety (typ M/K, inne określenie: MtF 
od ang. male to female) lub jak kobieta uwięziona w ciele mężczyzny (typ K/M, 
FtM – female to male). Posiadanie cech płciowych należących do płci przeciwnej 
niż odczuwana płeć psychiczna przyczynia się do poczucia chronicznego dys-
komfortu psychicznego oraz zagubienia społecznego, bardzo często odczuwane-
go już od wieku przedszkolnego. Osoba transseksualna czuje wstręt do własnego 
ciała i biologicznie przypisanej roli społecznej i pragnie usunąć cechy fizyczne 
niezgodne z płcią odczuwaną, a także funkcjonować w społeczeństwie jako oso-
ba przynależąca do grupy płci preferowanej. Przyczyny tego problemu nie zo-
stały ostatecznie ustalone, lecz przypuszcza się, że odpowiedzialne są czynniki 
biologiczno-genetyczne, endokrynologiczne, neurofizjologiczne, neurologiczne, 
a także czynniki interrelacyjne (rodzinne) i intrapsychiczne [2].

W 1994 roku, w DSM-IV zamieniono diagnozę Transseksualizmu, obecną 
w poprzednich wersjach DSM, na Zaburzenie identyfikacji płciowej. Kryteria 
diagnostyczne przyjęte w DSM-IV są następujące: (A) trwała i silna identyfikacja 
płciowa z płcią odmienną (nie jest spowodowana chęcią osiągnięcia jakichś ko-
rzyści społecznych) u dzieci zaburzenie objawia się następująco: (1) zdeklarowa-
ne, stale powtarzające się pragnienie bycia osobą innej płci bądź obstawanie przy 
tym, że się jest tą osobą; (2) chłopcy preferują stroje kobiece lub udają, że coś jest 
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strojem kobiecym, dziewczęta upierają się, by ubierać typowo męskie stroje; (3) 
silna i trwała preferencja podejmowania ról płci odmiennej w zabawach lub stałe 
fantazjowanie, że się podejmuje rolę płci przeciwnej; (4) intensywne pragnienie, 
by spędzać czas czy bawić się jak osoba płci odmiennej; (5) udział w zabawach 
charakterystycznych dla płci odmiennej (w okresie adolescencji bądź dorastania, 
kiedy pojawia się pragnienie, żeby żyć i być traktowanym jak osoba płci odmien-
nej, lub przekonanie, że ma się uczucia i zachowania typowe dla płci odmiennej). 
(B) trwały dyskomfort płynący z poczucia niedopasowania się do roli płciowej 
wyznaczonej przez płeć anatomiczną, u dzieci zaburzenia objawiające się nastę-
pująco: chłopcy twierdzą, że lepiej byłoby nie mieć penisa, mają awersję do chło-
pięcych gier, zabawek, sportów, itp.; dziewczynki, odrzucają sposób wypróżnia-
nia się w pozycji siedzącej, twierdzą, że mają lub że im wyrośnie penis, nie chcą 
menstruacji czy tego, by wyrosły im piersi, mają awersję do stroju kobiecego; 
w okresie adolescencji jednostka chce się pozbyć swoich I- i II-rzędowych cech 
płciowych (np. poprzez dozowanie hormonów, operację), twierdzi, że urodziła 
się w złej płci. (C) zaburzenie nie zbiega się z zaburzeniami związanymi z posia-
daniem fizycznych cech płci odmiennej, zaburzenie powoduje poważne kliniczne 
komplikacje w zakresie relacji społecznych, zawodowych lub w innych ważnych 
sferach funkcjonowania [3]. Z kolei w ICD-10 transseksualizm istnieje pod kate-
gorią diagnostyczną F64: (1) Pragnienie życia i uzyskania akceptacji jako osoba 
płci przeciwnej w porównaniu z własną, niezadowolenie z powodu własnych, 
anatomicznych cech płciowych oraz poczucie ich nieprawidłowości, chęć podda-
nia się leczeniu hormonalnemu lub operacyjnemu, by upodobnić własne ciało tak 
dalece, jak to jest możliwe, do ciała płci preferowanej. (2) Wskazówki diagno-
styczne – tożsamość transseksualna powinna się utrzymywać przynajmniej od 2 
lat oraz nie może być przejawem innego zaburzenia psychicznego, jak schizofre-
nia czy też zaburzeń związanych z jakąkolwiek nieprawidłowością interseksual-
ną, genetyczną czy dotyczącą chromosomów płciowych [4].

Jako, że w Polsce nie zostały powołane odpowiednie stowarzyszenia czy ugru-
powania sprawcze zajmujące się zorganizowaną pomocą osobom transpłciowym, 
nie istnieją też jasno określone standardy postępowania pomocy takim osobom 
zarówno ze strony terapeutycznej, jak i prawnej. Wzorcem światowym, na któ-
rym opierają się systemy pomocy krajów, w których takowe organizacje istnieją, 
jak na przykład Wielka Brytania, USA, Szwecja czy Australia, są standardy wy-
tyczone przez międzynarodowe stowarzyszenie World Professional Association 
for Transgender Health (WPATH), założone w 1979 roku, które łączy około 300 
profesjonalistów z całego świata – lekarzy, psychologów, badaczy społecznych, 
prawników, zaangażowanych w badania oraz praktykę kliniczną skierowaną na 
pomoc osobom transpłciowym i transseksualnym. W artykule tym chciałabym 
przedstawić pokrótce proces terapii osób transpłciowych zaproponowany przez 
WPATH w 2001 roku w publikacji „The Harry Benjamin International Gender 
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Dysphoria Association’s Standards of Care For Gender Identity Disorders, Sixth 
Version” [5]. Standardy te wyraźnie wskazują na ścisłą współpracę lekarzy i psy-
chologów, by zapewnić jak najlepszą opiekę osobom korygującym płeć. Ogólnym 
celem psychoterapeutycznej, endokrynologicznej i chirurgicznej terapii osób 
z dysforią płci jest stały osobisty komfort ze swoją płcią, zmaksymalizowanie 
poczucia psychologicznego dobrostanu i samospełnienia. Standardy WPATH są 
elastycznymi wskazówkami dotyczącymi leczenia osób transpłciowych, ukazu-
jące minimum terapeutyczne.

Po ustaleniu diagnozy zaburzenia identyfikacji płciowej podejście tera-
peutyczne zazwyczaj składa się z trzech elementów lub faz: test prawdziwego 
życia (od ang. real-life experience) w wybranej płci, terapia hormonalna oraz 
chirurgiczna zmiana (korekta) płci (ang. Sex Reassignment Surgery – SRS). 
Najczęstszą kolejnością są hormony test prawdziwego życia zabieg(i) 
chirurgiczne, lub test prawdziwego życia  hormony zabieg(i) chirurgiczne. 
Dla niektórych biologicznych kobiet preferowaną kolejnością są hormony 
mastektomia  test prawdziwego życia. 

Terapia hormonalna odgrywa ważną rolę w procesie anatomicznej i psycholo-
gicznej zmiany płci. Z perspektywy medycznej hormony są zazwyczaj niezbęd-
ne, by funkcjonować w preferowanej płci. Wpływają na znaczne polepszenie 
jakości życia i ograniczają współwystępowanie zaburzeń psychiatrycznych (np. 
depresji, tendencji samobójczych, lęków), które pojawiają się często u osób nie-
poddających się terapii. Przyjmowanie androgenów przez biologiczne kobiety,  
a estrogenu, progesteronu i blokerów testosteronu przez biologicznych mężczyzn 
powoduje, iż pacjenci czują się i wyglądają, jakby przynależeli do grupy osób 
płci preferowanej. WPATH wytyczyło następujące kryteria, które powinny być 
spełnione przed rozpoczęciem przez pacjenta i lekarza terapii hormonalnej:

Pełnoletniość – 18 rok życia.1. 
Zrozumienie przez pacjenta wpływu hormonów na organizm – świadomość, 2. 
czego może się pacjent spodziewać po terapii hormonalnej, społecznych 
korzyści, a także ryzyka.

Potwierdzony przez psychologa/psychiatrę okres przynajmniej 3 mie-a) 
sięcy testu prawdziwego życia przed rozpoczęciem terapii hormo-
nalnej; 
Albo: Zaświadczenie o przynajmniej 3-miesięcznej psychoterapii.b) 

Maksymalne efekty terapii hormonalnej mogą być osiągnięte dopiero po 
około 2-letnim okresie zażywania leków. Genetyka ogranicza reakcję tkanek 
na hormony i nawet przy zwiększonych dawkach nie następuje przyspieszenie 
zmian anatomicznych. Każdy pacjent jednak reaguje indywidualnie na terapię 
hormonalną. Biologiczni mężczyźni po terapii estrogenowej mogą oczekiwać: 
powiększenia piersi, redystrybucji tkanki tłuszczowej, mniejszej siły w ramio-
nach, delikatniejszej skóry, redukcji owłosienia na ciele, spowolnienia lub za-
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trzymania procesu łysienia, zmniejszonej płodności i rozmiaru jąder, wstrzymy-
wania erekcji. Większość z tych zmian jest odwracalna, jedynie piersi pozostają 
powiększone po przerwaniu terapii. Biologiczne kobiety przyjmujące testosteron 
mogą oczekiwać następujących permanentnych zmian: obniżenia się głosu, roz-
rostu łechtaczki, atrofii piersi, pojawienia się męskiego zarostu oraz typowego 
dla mężczyzn łysienia. Do zmian odwracalnych należy zwiększona siła w ra-
mionach, nadwaga, wzmożone zainteresowanie seksem, podwyższony poziom 
agresji oraz utrata tkanki tłuszczowej w okolicach bioder.

Osoby z problemami medycznymi lub ryzykiem chorób układu sercowo-na-
czyniowego mogą doświadczyć pewnych komplikacji przy terapii hormonalnej. 
Na przykład palenie papierosów, otyłość, podeszły wiek, choroby serca, nadci-
śnienie, zaburzenia krzepnięcia krwi, nowotwory i niektóre zaburzenia endo-
krynologiczne mogą zwiększyć ryzyko komplikacji podczas terapii hormonal-
nej i wpłynąć na wzmożone występowanie efektów ubocznych. Efekty uboczne  
u biologicznych mężczyzn, leczonych estrogenem i progesteronem, to na przy-
kład pojawienie się skrzepów, gruczolaki przysadki, bezpłodność, nadwaga, 
labilność emocjonalna, choroby wątroby, kamienie żółciowe, nadciśnienie, cu-
krzyca i senność. U biologicznych kobiet zażywających testosteron mogą wystąpić 
następujące efekty uboczne: bezpłodność, trądzik, labilność emocjonalna, zmia-
na struktur proteinowych na męskie, co zwiększa ryzyko zapadnia na choroby 
układu sercowo-naczyniowego, guzy wątroby i zaburzenia czynności wątroby.

Celem terapii hormonalnej jest zniwelowanie fenotypowych cech płciowych 
oraz wsparcie rozwoju cech płciowych charakterystycznych dla płci odmiennej. 
Terapię hormonalną można zastosować tylko po dokładnej ocenie ogólnego sta-
nu zdrowia pacjenta, a pacjent powinien być pod stałą opieką lekarza.

Kolejnym krokiem w procesie korygowania płci jest test prawdziwego ży-
cia. Etap ten jest ważnym elementem procesu i polega na tym, że pacjent cały 
czas, zarówno w kontaktach osobistych, jak i zawodowych, funkcjonuje w roli 
płci preferowanej – tej zgodnej z płcią psychologiczną. Jako że zmiana fizycz-
nej reprezentacji płci pociąga za sobą poważne konsekwencje psychologiczne 
i społeczne, decyzja podjęcia nieodwracalnych zmian powinna być poprzedzona 
okresem osobistego doświadczenia, jak zmieni się życie danej osoby w rodzinie, 
w pracy, pod względem prawnym i ekonomicznym. Zmiana płci może wiązać się 
z problemami w pracy (dyskryminacją, zwolnieniem z pracy), w rodzinie (bra-
kiem akceptacji, problemami w związkach małżeńskich/partnerskich, rozwodem, 
ograniczonym widzeniem z dziećmi), w sąsiedztwie (ostracyzmem społecznym). 
Okres ten pozwala na przygotowanie się na przyszłe życie w nowej roli społecznej  
i zweryfikowanie w pewnym sensie, czy ta nowa rola płciowa rzeczywiście 
jest zgodna z oczekiwaniami. Okres próbny ma również zminimalizować ryzy-
ko, że w przyszłości wystąpi żal i niezadowolenie z poddania się nieodwracal-
nej operacji. W niektórych przypadkach doświadczenie zdobyte w normalnym 
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życiu uświadamia pacjentom, że wymarzona rola płciowa jednak nie spełnia 
ich oczekiwań, i porzucają myśl o operacji, co nie oznacza, że nie są osoba-
mi transseksualnymi, a jedynie, że na ten moment nie są gotowi tak komplet-
nie zrewolucjonizować swoje życie. Pragnienie życia w zgodności z prefero-
waną płcią nie zanika u takich osób. WPATH uznaje, iż okres doświadczenia 
życiowego w roli płci preferowanej nie potwierdza diagnozy transseksualizmu,  
a jedynie sprawdza determinację i gotowość danej osoby, by wprowadzić zmiany 
w swoim życiu w danym okresie życia.

Ostatecznym krokiem w procesie korekty płci jest przystąpienie do etapu pro-
cedur chirurgicznych. Biologiczne kobiety poddawane są mastektomii (usuwanie 
piersi), histerektomii (usuwanie macicy), bilateralnej ooferektomii (usuwanie 
jajników), falloplastyce (wytworzenie penisa). Niektórzy transseksualni męż-
czyźni poddają się liposukcji bioder, ud lub pośladków. Chirurgiczna zmiana płci 
biologicznych mężczyzn polega na usunięciu jąder, wytworzeniu pochwy, ufor-
mowaniu zewnętrznych kobiecych genitaliów. Poza tą operacją transseksualne 
kobiety poddają się również innym estetycznym operacjom, takim jak augmenta-
cja piersi, operacja nosa, chondroplastyka tarczycy, liposukcja talii, chirurgiczna 
feminizacja twarzy.

W Standardach postępowania terapeutycznego przy zespole dezaprobaty płci 
WPATH z 2001 roku podano konkretne wymogi dotyczące gotowości na opera-
cyjną zmianę płci. Są to: 

Pełnoletniość.1. 
Przeważnie 12 miesięcy ciągłej terapii hormonalnej.2. 
Co najmniej 12-miesięczny okres ciągłego odgrywania roli płci przeciwnej 3. 
(testu realnego życia).
Psychoterapia nie jest warunkiem gotowości na operację, jednak w przy-4. 
padku, gdy wsparcie psychologiczne jest zalecone przez psychiatrę lub 
psychologa, regularne sesje psychoterapeutyczne są wskazane. Badanie 
przez drugiego specjalistę dotyczące gotowości danej osoby do poddania 
się operacji zmiany płci. 
Wykazywana świadomość i wiedza dotycząca kosztów i długości leczenia, 5. 
powikłań i zaleceń pooperacyjnych.
Udowodniony progres w zintegrowaniu tożsamości płciowej.6. 
Udowodniony progres w radzeniu sobie z pracą, rodziną i relacjami 7. 
interpersonalnymi, czego efektem jest lepszy stan psychiczny.
Badanie psychologiczne przeprowadzone przez specjalistę w zakresie 8. 
zaburzeń tożsamości płciowej, dotyczące zarówno ogólnego stanu zdrowia 
psychicznego, jak i tożsamości płciowej.

Profesjonalne środowisko uznało, iż leczenie osób z diagnozą transseksu-
alizmu polega na terapii hormonalnej, doświadczeniu realnego życia oraz ope-
racyjnej zmianie płci. Obecne stanowisko dotyczące roli psychologa jest mniej 
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precyzyjne niż we wcześniejszych wersjach standardów leczenia, w których psy-
choterapia była warunkiem powodzenia leczenia czy też zakwalifikowania się do 
dalszych jego etapów. Według zaleceń WPATH z 2001 roku podstawowe zadania 
terapeuty obejmują następujące kwestie: 

Rzetelne rozpoznanie zespołu dezaprobaty płci. 1. 
Rzetelne rozpoznanie współistniejących zaburzeń psychicznych wymaga-2. 
jących leczenia psychiatrycznego i przeprowadzenie takiego leczenia. 
Przedstawienie pacjentowi możliwych opcji leczenia i ich konsekwencji. 3. 
Przeprowadzenie psychoterapii. 4. 
Zaopiniowanie, czy pacjent kwalifikuje się do kuracji hormonalnej lub 5. 
operacji chirurgicznej, oraz stwierdzenie, czy jest na nie gotowy. 
Pisemne przedstawienie formalnych zaleceń lekarzom i chirurgom. 6. 
Udokumentowanie w powyższych zaleceniach historii zaburzeń identyfi-7. 
kacji płciowej pacjenta. 
Przynależność do zespołu specjalistów zajmujących się zaburzeniami toż-8. 
samości płciowej. 
Przekazywanie wiedzy na temat zaburzeń tożsamości płciowej członkom 9. 
rodziny, pracodawcom i instytucjom. 
Prowadzenie badań kontrolnych swoich byłych pacjentów. 10. 

Chociaż psychoterapia nie jest wymogiem w leczeniu transseksualizmu 
w standardach WPATH, jednak podkreśla się wartość wsparcia psychologicz-
nego w procesie korekty płci przez osoby transseksualne. Bardzo często osoby 
transseksualne z różnych przyczyn inter- i intrapersonalnych nie mają wspar-
cia społecznego podczas leczenia i same zmagają się ze swoimi problemami. 
Rolą psychologa byłoby więc wspieranie tych osób podczas testu realnego życia, 
ujawnienia transseksualizmu przed rodziną, w szkole czy pracy, a także przed za-
biegami chirurgicznymi i po nich. Celem psychoterapii powinno być osiągnięcie 
przez klienta stabilnego, satysfakcjonującego stylu życia, z realnymi szansami na 
powodzenie w relacjach, pracy, edukacji i ekspresji własnej płciowości. 

Tak jak wspomniano wcześniej, w Polsce ustalenia natury medyczno-prawnej 
nie zostały sprecyzowane, stąd osoby transseksualne w naszym kraju czerpią in-
formacje związane z kolejnością postępowania od indywidualnych specjalistów, 
z których każdy przedstawia im swoją wizję procesu leczenia. Specjalistów tych 
można by podzielić na dwie grupy: bardziej zachowawczych oraz tych, którzy 
na prośbę pacjenta już po pierwszej wizycie zapisują leki hormonalne, opinie 
sądowe oraz skierowania na zabiegi chirurgiczne. Biorąc jako wzorzec między-
narodowy model postępowania wg WPATH, grupa polskich specjalistów (sek-
suologów, endokrynologów) postępujących zachowawczo, czyli stawiających 
pewne wymagania osobom transpłciowym, zanim zostanie wprowadzona tera-
pia hormonalna czy zmiany chirurgiczne (tym samym zmiany nieodwracalne), 
funkcjonuje mniej więcej według opisanych wcześniej standardów. Z kolei grupa 
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lekarzy, którzy pomijają okres Testu realnego życia bądź spotkań z psychologiem 
lub psychiatrą i, można by powiedzieć, na żądanie zapisują hormony, działa nie-
zgodnie z tymi standardami. Taki przyśpieszony tryb leczenia często pozostawia 
osoby transseksualne z nie do końca rozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi czy 
też w sferze kariery i szkoły i wówczas odpowiednie skupienie się na procesie 
zmiany jest znacznie utrudnione, poprzez nagromadzenie się wielu stresorów  
w krótkim odstępie czasu. Nie znaczy to oczywiście, iż proces zmiany nie skoń-
czy się sukcesem, jednak droga do celu staje się wówczas bardziej skomplikowana. 

Wśród środowiska osób transpłciowych funkcjonuje rozbieżność zdań co do 
odpowiedniego postępowania. Część osób uważa, że skoro zdobyła się na tak 
ogromny krok, jakim jest umówienie się na wizytę z lekarzem, to, po pierwsze, pewna 
jest swojej decyzji i nie musi spełniać warunków standardów postępowania, by 
potwierdzić swoją decyzję, a po drugie, nie szukają one poświadczenia tej decy-
zji u specjalisty, a jedynie pomocy zaradczej, czyli terapii hormonalnej i dalszych 
skierowań na zabiegi. Jest też i grupa takich osób, która uważa, że postępowanie 
związane z korektą płci powinno następować stopniowo i przy wsparciu specja-
listów. 

Podkreślić w tym momencie należy jednogłośność środowisk medycznych 
i psychologicznych wg WPATH co do celu ustalonych standardów postępowania 
w procesie korekty płci, a mianowicie, że, po pierwsze, jedynym sposobem „wy-
leczenia” transpłciowości jest przywrócenie zgodności płci psychologicznej i bio-
logicznej poprzez zmianę biologiczną do płci preferowanej (psychologicznej),  
a po drugie, że celem psychoterapeutycznej, endokrynologicznej i chirurgicznej 
terapii osób z dysforią płci jest stały osobisty komfort ze swoją płcią, zmaksyma-
lizowanie poczucia psychologicznego dobrostanu i samospełnienia. W związku  
z tym zarówno osoby transseksualne, jak i pomagający im lekarze i psychologo-
wie mają ten sam cel. Chociaż zrozumiała może być przemożna chęć i gotowość 
natychmiastowego wprowadzenia zmian ze strony osób transpłciowych poja-
wiających się na wizytach u psychologów i lekarzy, jednak wieloletnie badania 
i praktyka prowadzona przez osoby związane z WPATH, tym bardziej, że są one 
elastyczne i pozwalają na ustalenie planu postępowania według indywidualnych 
potrzeb, powinny być również wzorcem dla polskich specjalistów.
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Problem seksualnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

W Polsce istnieją trzy obszary tabu związane z seksualnością człowie-
ka: erotyzm dziecięcy, erotyzm osób niepełnosprawnych i erotyzm ludzi sta-
rych. Przedstawicieli tych trzech grup zwykło się traktować jako osoby asek-
sualne. A przecież istotami seksualnymi jesteśmy od urodzenia aż do śmierci. 
Niepełnosprawność nie wyklucza seksualności.

W 1986 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła dokument „Zdrowie 
dla wszystkich w 2000 roku”. Zawierał on między innymi definicję zdrowia sek-
sualnego, która brzmi: „Zdrowie seksualne jest integracją biologicznych, emo-
cjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego koniecz-
ną dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Seksualność 
stanowi integralną składową osobowości kobiet, mężczyzn i dzieci”. Takie ro-
zumienie zdrowia seksualnego przedstawia ludzką seksualność nie jako wartość 
autonomiczną, wyizolowaną, lecz ściśle związaną z całą strukturą osobowości, 
z systemem wartości i potrzeb, obrazem własnego ja, relacjami interpersonalny-
mi, rolami partnerskimi, rodzicielskimi i społecznymi [1]. W dokumencie z 1986 
roku podkreślono jednocześnie, że problemy życia seksualnego osób niepełno-
sprawnych to obszar zaniedbany, wymagający szybkiej regulacji. Ponad 20 lat 
później nadal obserwujemy w tej kwestii niewiele zmian.

W 2004 roku prof. Zbigniew Izdebski przeprowadził badania postaw Polaków 
wobec niepełnosprawnych intelektualnie. Przeprowadzono je na grupie 1004 
osób powyżej 15 roku życia [2]. Z badań wynika, iż jako społeczeństwo uznaje-
my, w każdym razie uznaje co drugi Polak, że życie seksualne odgrywa taką samą 
rolę zarówno dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Jednocześnie 
jednak ludziom niepełnosprawnym intelektualnie nie dajemy prawa do moż-
liwości realizowania się w płaszczyźnie seksualnej. Niewielu z nas akceptuje 
zawieranie związków małżeńskich, posiadanie własnego potomstwa czy opiekę  
nad dziećmi i wychowanie ich przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Powyższy paradoks może mieć źródło w funkcjonujących w naszym społeczeń-
stwie mitach dotyczących seksualności osób niepełnosprawnych. 

Jeden z podstawowych mitów istniejących w naszym społeczeństwie głosi, 
iż osoby niepełnosprawne intelektualnie to wieczne dzieci, które jak dzieci na-
leży traktować. Używanie form „dzieci”, „muminki” stanowi ich infantylizację, 
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uniemożliwia jednocześnie dostrzeżenie rozwoju, w tym rozwoju płciowego  
i seksualnego. Niepełnosprawność przysłania inne właściwości tej grupy osób, 
nawet takie jak wiek czy płeć, a koncentracja na intelektualnym defekcie spra-
wia, iż niejednokrotnie pomijane są naturalne, typowe dla każdego człowieka bio-
logiczne zmiany prowadzące do uzyskania dojrzałości płciowej [3]. 

Od wczesnego dzieciństwa osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy-
zwyczajane są do spełniania oczekiwań otoczenia – do bycia miłym i grzecz-
nym, podporządkowanym, niepodejmowania dyskusji czy sprzeciwu, zgadza-
nia się z dorosłymi. W konsekwencji nie uczy się ich dokonywania wyborów 
czy stawiania granic. Wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie wygląda 
tak, jakby nigdy nie miały stać się dorosłymi, którzy muszą zadbać o swoją in-
tymność i ją chronić [4]. A przecież wyniki badań wskazują, że proces dojrze-
wania płciowego u większości osób z tej grupy nie jest ani istotnie opóźniony, 
ani przyspieszony w odniesieniu do norm rozwojowych, a zmiany somatyczne 
pojawiają się zwykle w tej samej kolejności. Oczywiste jest więc, że w sposób 
naturalny pojawia się u nich i intensyfikuje potrzeba seksualna. Pojawiające 
się objawy dojrzałości płciowej oraz napięcie seksualne trudno zrozumieć sa-
mym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Z drugiej strony zamiast 
wyjaśnienia, akceptacji i wsparcia, napotykają one pełne niepokoju, najczę-
ściej negatywne, postawy najbliższego otoczenia. Brak społecznie wypraco-
wanej koncepcji dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie, włączając 
w to sferę kobiecości i męskości, sprawia, że wymiar ten w wychowaniu rodzin-
nym, a tym bardziej instytucjonalnym, jest ignorowany, zaniedbany albo wręcz 
bardziej lub mniej świadomie przeczy się w ogóle jego istnieniu. Nie sprzyja 
to prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, bo przecież to właśnie wymiar kobiecości/męskości ma kluczo-
we znaczenie dla formowania się i utrzymywania tożsamości płciowej – jednej  
z głównych determinant rozwoju psychoseksualnego w ogóle.

Kolejny popularny mit istniejący w społeczeństwie polskim przedstawia oso-
by z niepełnosprawnością intelektualną jako osoby aseksualne, czyli takie, które 
nie mają pragnień, marzeń czy fantazji seksualnych. Z tego wynika, iż jako społe-
czeństwo skłonni jesteśmy twierdzić, iż nie odczuwają one potrzeby seksualnej. 
Mit ten funkcjonuje, mimo iż bezsprzeczny jest fakt istnienia potrzeby seksualnej 
u osób z intelektualną niepełnosprawnością, niezależnie od stopnia owej niepeł-
nosprawności [5]. 

Mit przedstawiający osoby niepełnosprawne intelektualnie jako hiperseksual-
ne, które w żaden sposób nie mogą hamować swoich impulsów, u których reali-
zacja rozbudzonej potrzeby seksualnej może mieć charakter dewiacyjny, mimo 
iż sprzeczny z poprzednim, jest równie chętnie głoszony przez intelektualnie 
sprawną część naszego społeczeństwa. Prawdą jest, iż osoby niepełnosprawne 
mogą stać się sprawcami przemocy seksualnej. Jednakże przyczyn pseudodewia-
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cyjnego charakteru ich zachowań powinniśmy szukać raczej w braku świado-
mości i wiedzy na temat zachowań seksualnych w ogóle niż w ich zaburzonym 
seksualnym funkcjonowaniu. Osoby niepełnosprawne intelektualnie zazwyczaj 
nie mają świadomości, że to, co robią, jest formą pogwałcenia godności drugiej 
osoby. Zwykle nie rozmawia się z nimi na temat granic intymności, nie uczy 
regulacji społecznych dotyczących bliskości, zachowań w stosunku do obcych, 
dystansu. Zachowanie, które przeraża opiekunów lub gorszy otoczenie, może być 
w opinii niepełnosprawnego formą okazywania miłości, bliskości, sympatii albo 
sposobem zaspokojenia ciekawości. Gorszące lub wprawiające otoczenie w za-
kłopotanie zachowanie osoby niepełnosprawnej intelektualnie często stanowi po 
prostu efekt braku wiedzy, jak być powinno [6]. 

Należy zwrócić uwagę, iż istniejące oraz obowiązujące w edukacji i wycho-
waniu modele adaptacji, rehabilitacji czy integracji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną dostrzegają wagę wykształcenia, zatrudnienia czy osiągnięcia nie-
zależności życiowej dla właściwego poziomu ich funkcjonowania. Te same pro-
gramy jednak nie przewidują (a tym samym nie realizują) działań, które mogłyby 
pomóc w realizacji najbardziej intymnych i osobistych potrzeb. Rzadko kiedy 
mówi się o potrzebie intymności, cielesnej bliskości, rzadko uczy się, jak realizo-
wać tego typu potrzeby bez pogwałcania praw drugiej osoby. 

Hiperseksualizm osób z niepełnosprawnością intelektualną jest chętnie gło-
szonym przez społeczeństwo, aczkolwiek nieprawdziwym, mitem. Siła potrzeby 
seksualnej u osób z intelektualną niepełnosprawnością nie różni się zasadniczo 
od siły tej potrzeby u osób w normie intelektualnej. Potrzeba seksualna bowiem 
jest indywidualnie ukształtowaną, uzależnioną od splotu wielu uwarunkowań 
zarówno biologicznych, osobowościowych, jak i społecznych, właściwością 
konkretnej osoby [5]. Nie jest więc zależna od poziomu naszego intelektualne-
go funkcjonowania. To, co może stanowić problem, to raczej brak świadomości 
osób z niepełnosprawnością intelektualną istnienia pewnych społecznie akcepto-
wanych reguł dotyczących realizacji potrzeby seksualnej. Brak wiedzy na temat 
ich istnienia nie daje szans na możliwość ich przestrzegania.

Przekonanie, iż niepełnosprawność jest zawsze dziedziczna genetycznie i spo-
łecznie, stanowi kolejny mit funkcjonujący w społeczeństwie. Jest on źródłem 
przekonań segregacyjnych. Pociąga za sobą ewentualne przyzwolenie społeczne 
na relacje partnerskie, związki małżeńskie oraz potomstwo osób niepełnospraw-
nych intelektualnie wyłącznie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 
Jednocześnie nie daje szans na akceptację związków zawieranych przez osoby 
niepełnosprawne intelektualnie z partnerami z tak zwanej intelektualnej normy. 
Programy segregacyjne, realizowane instytucjonalnie, nie tylko oddzielają ludzi 
niepełnosprawnych od pełnosprawnych, ale również kobiety od mężczyzn, bloku-
jąc naturalne skłonności do ujawniania osobistych preferencji seksualnych [7]. 



136

Niwelują również szansę na znalezienie życiowego partnera i możliwość realiza-
cji potrzeby bliskości i intymności w partnerskim związku.

Według kolejnego mitu ewentualne problemy seksualne osoby niepełno-
sprawnej są konsekwencją posiadanej przez nią niepełnosprawności. Jako społe-
czeństwo nie dostrzegamy, iż większość trudności seksualnych tych osób stano-
wi konsekwencję społecznych postaw, oddziaływań środowiska, edukacyjnych 
przekonań oraz braku możliwości uzyskania rzetelnych informacji.

Funkcjonowanie przedstawionych powyżej mitów tworzy postawy społeczne 
wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, a postawy wyzna-
czają kierunek postępowania w kwestiach ich seksualności, rozwoju psychosek-
sualnego, realizacji potrzeb związanych z seksualnym funkcjonowaniem czło-
wieka. Mity tworzą postawy. Postawy tworzą oddziaływania edukacyjno-wy-
chowawczo-terapeutyczne od momentu urodzenia, które mogą wspomagać lub 
zaburzać rozwój, w tym rozwój psychoseksualny, osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną.

W przypadku urodzenia się dziecka z wadą rozwojową istnieje szereg za-
grożeń dla prawidłowego rozwoju seksualnego. Zaburzenia mogą dotyczyć two-
rzenia się tożsamości płciowej, tj. identyfikacji z płcią i podejmowania roli płci,  
wczesnodziecięcego treningu reakcji emocjonalnych, treningu relacji społecznych.

Formowanie się tożsamości płciowej w przypadku dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną jest utrudnione poprzez m.in.: (1) Używanie form bezosobo-
wych. Gdy urodzi się zdrowe dziecko, mówimy – urodził mi się syn/córka. Gdy 
rodzi się dziecko niepełnosprawne lub rokujące na niepełnosprawne, mówimy 
– urodziło mi się chore dziecko. (2) Brak podkreślania posiadanej przez dziec-
ko płci. Podkreślanie płci poprzez adekwatny ubiór czy uczesanie w przypadku 
dzieci niepełnosprawnych staje się mało istotne wobec kwestii opiekuńczo-reha-
bilitacyjno-pielęgnacyjnych. (3) Odsuwanie dzieci od zabawek wymagających 
identyfikacji płciowej i dotyczących wyobrażeń o przyszłości, których według 
rodziców i opiekunów nie da się spełnić (po co dziewczynkę uczyć karmić lalkę, 
skoro i tak nigdy nie będzie mamą). (4) Konieczność, ze względów rehabilitacyj-
nych, oferowania dziecku zabawek typu puzzle, klocki, materace, piłki – zaba-
wek apłciowych, niedających szans na identyfikację z płcią i rolą z nią związaną. 
(5) Brak kontaktów z rówieśnikami, a tym samym brak możliwości zdobywania 
wiedzy o innych, w tym wiedzy o płci przeciwnej do posiadanej. (6) Brak moż-
liwości nabywania umiejętności społecznych, trenowania ról płciowych w zaba-
wie (na przykład zabawa w mamę i tatę, w rodzinę). W ten sposób bardzo waż-
ny okres dla tworzenia się zrębów tożsamości płciowej, tzn. wiek przedszkolny,  
w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zostaje niewykorzysta-
ny, a nawet zaprzepaszczony.

Okres wieku szkolnego to głównie wzrost lęku u rodziców i opiekunów dziec-
ka przed jego płciowością, a co za tym idzie – brak edukacji seksualnej w nie-
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słusznej obawie przed rozbudzeniem seksualnym i jego konsekwencjami. Dla 
niepełnosprawnych intelektualnie nastolatków to czas negatywnego postrzegania 
zmian cielesnych ze względu na brak ich zrozumienia. To również czas lęku, 
niepewności, złości, a nawet rozpaczy, uczuć, które to w skrajnych przypadkach 
mogą doprowadzić do regresu rozwojowego. 

Wielu zarówno rodziców, jak i opiekunów dojrzewającej młodzieży z niepeł-
nosprawnością intelektualną nie chce przyjąć do wiadomości faktu, iż ich dzieci 
czy podopieczni są istotami seksualnymi. Nie zauważają ich potrzeb i frustracji 
na tym tle lub w sposób świadomy odrzucają ich seksualność [8].

W okresie dojrzewania następuje intensyfikacja potrzeby seksualnej definio-
wanej jako właściwość ludzkiego organizmu polegająca na okresowym powsta-
waniu specyficznego napięcia psychofizycznego możliwego do zredukowania 
tylko poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną. W rozwoju 
potrzeby seksualnej ważne są trzy procesy: (1) mentalizacji, czyli uświadomienia 
sobie istnienia własnej potrzeby seksualnej, a także sposobów jej zaspokajania; 
(2) konkretyzacji, czyli ograniczania zachowań nieefektywnych na rzecz takich 
zachowań, które pozwalają na uzyskanie wyższego poziomu satysfakcji seksual-
nej, czyli – ukształtowanie indywidualnych preferencji seksualnych; oraz (3) so-
cjalizacji, czyli podporządkowanie sposobów zaspokajania potrzeby seksualnej 
wymaganiom obyczajowym i prawnym stawianym przez społeczeństwo [9].

W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną zaburzeniu ulec 
mogą wszystkie te procesy, a co za tym idzie, zaburzeniu ulega rozwój samej 
potrzeby.

W konsekwencji zaburzonego rozwoju psychoseksualnego wyrastają osoby 
dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, które:

– traktowane są wciąż jak dzieci mimo pełnej dojrzałości płciowej, 
– nie posiadają elementarnej wiedzy na tematy związane z płcią, 
– nie umieją rozpoznać w sobie, nazwać oraz w sposób akceptowany społecznie
   realizować swojej potrzeby seksualnej oraz jej przejawów, 
– nie posiadają wiedzy o cyklu menstruacyjnym, współżyciu seksualnym,
   zapłodnieniu, rodzeniu dzieci, zapobieganiu ciąży, 
– nie znają i nie rozumieją regulacji społecznych dotyczących przejawiania
   różnych aspektów seksualności,
   czyli osoby bezradne wobec swojej seksualności i niezdolne do przejęcia
   nad nią kontroli. 
W rezultacie osoby z niepełnosprawnością intelektualną częściej padają ofia-

rą przemocy, w tym przemocy seksualnej. Większa niż przeciętna liczba kobiet 
ulega gwałtom, spora liczba mężczyzn jest wykorzystywana homoseksualnie. 
Osoby te, nie znając i nie rozumiejąc zasad społecznych, podejmują zachowa-
nia masturbacyjne w miejscach publicznych, w sposób otwarty eksponują różne 
przejawy swojej seksualności. Nie potrafią różnicować zachowań intymnych od 
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innych form kontaktu. Próbują znaleźć bliskość drugiego człowieka, tak jak po-
trafią, bo nikt nie nauczył ich, jak to zrobić. 

Jednym z postulatów, w którym uwidacznia się potrzeba normalizacji życia 
seksualnego osób niepełnosprawnych, jest konieczność prowadzenia edukacji 
seksualnej dzieci i młodzieży niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnospraw-
ności [5]. Jednakże edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie 
seksualności stanowi zagadnienie, które często trafia na silny opór i negację. 
Powodem niechęci jest zarówno brak społecznej akceptacji dla edukacji seksu-
alnej prowadzonej w szkole, jak i przekonanie o braku potrzeby uświadamiania 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży wynikające z istniejących w społeczeń-
stwie mitów. Młodzi ludzie tym bardziej potrzebują rzetelnych informacji o swo-
jej seksualności, fizjologii i psychice, im bardziej różnią się od swoich pełno-
sprawnych kolegów [8]. Potrzebują też ochrony, by nie stawać się ofiarą nadużyć 
seksualnych. 

Idealna edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowi 
wyzwanie zarówno dla pedagogów, psychologów, jak i personelu medycznego. 
Swoim zakresem powinna obejmować:

– zdobywanie przez osoby niepełnosprawne kompetencji społecznych dających 
   szansę na tworzenie związków partnerskich, 
– rozumienie różnic między pojęciami: miejsce publiczne/miejsce prywatne, 
– umiejętność rozróżniania zachowań publicznych, akceptowanych społecznie, od 
   zachowań intymnych, możliwych do realizacji w miejscach prywatnych, 
  w samotności lub z wyrażającym na nie zgodę partnerem, 
– wiedzę na temat różnych typów związków międzyludzkich oraz motywów 
   i konsekwencji w nich uczestnictwa, 
– zasady bezpieczeństwa osobistego i ochrony siebie, 
– trening zachowań asertywnych, 
– kształtowanie umiejętność odmawiania i przeciwstawiania się innym, gdy 
   ich intencje postrzegane są jako zagrażające, 
– radzenie sobie z trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi, 
– informacje na temat zmian fizycznych i psychicznych związanych z dojrzewaniem,
   na temat menstruacji, potrzeby seksualnej, masturbacji, 
– tematykę dotyczącą seksu i związków erotycznych, w tym związku małżeńskiego, 
   preferencji seksualnych, 
– informacje na temat płodności i reprodukcji, antykoncepcji, chorób przenoszonych
  drogą płciową, akceptowanych i nieakceptowanych społecznie sposobów 
  ekspresji własnej seksualności. 
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Oczekiwane korzyści z edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną dotyczą:

– wzrostu poczucia własnej wartości, 
– zwiększenia poziomu umiejętności społecznych, 
– stosowania zachowań asertywnych, 
– zwiększenia niezależności, 
– zwiększenia umiejętności brania odpowiedzialności za swoją seksualność, 
– zmniejszenia ryzyka przemocy seksualnej, zakażeń chorobami przenoszonymi 
   drogą płciową, nieplanowanych ciąż, 
– zmiany zachowań, w tym bardziej akceptowalnych form ekspresji seksualnej, 
– zmniejszenia niebezpieczeństwa podejmowania zachowań ryzykownych.
Aktywność seksualna człowieka stanowi specyficzną formę jego aktywności 

społecznej i może być realizowana tylko poprzez nawiązanie szczególnej inte-
rakcji [10]. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną często trud-
no mówić o możliwości nawiązywania kontaktów społecznych w ogóle, a tym 
bardziej kontaktów dających szansę na tworzenie związków uczuciowych czy 
intymnych. Osoby niepełnosprawne intelektualnie skazane są zwykle na insty-
tucjonalną i społeczną izolację. Tym samym nie są przygotowane do pełnego 
uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Nie są też do niego dopuszczane.
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Funkcjonowanie psychologiczne osób z cukrzycą

Wstęp

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości, jakie posiadamy. Człowiek 
zdrowy to jednostka będąca w stanie wypełniać swoje codzienne zadania w pra-
cy, w środowisku rodzinnym, w otaczającej ją rzeczywistości, potrafiąca zna-
leźć czas na relaks i chwile przyjemności. Dopóki jesteśmy zdrowi, wydaje się, 
że jest to pewien stan nam należny, który nie może i nie powinien się zmienić.  
W związku z tym większość ludzi nie dopuszcza do siebie myśli o możliwości 
zachorowania, a nawet przy zaobserwowaniu pewnych objawów odsuwa od sie-
bie myśli o ewentualnym zagrożeniu. Zgodnie też z takimi założeniami model 
biomedyczny odwołujący się do dualizmu kartezyjskiego, definiował zdrowie 
i normalność jako brak choroby [1]. Tymczasem choroba oraz cierpienie fizyczne 
są nieodłącznymi elementami ludzkiego życia, wpływającymi znacznie na jego 
przebieg i funkcjonowanie człowieka.

Od 1946 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Orga-
nization), zgodnie z modelem holistycznym, przyjęła szerszą definicję zdrowia. 
To nowe pojęcie stanowi swego rodzaju filozofię próbującą zidentyfikować 
czynniki biologiczne, fizyczne i społeczno-kulturowe wpływające na utrzymanie 
zdrowia, a jednocześnie na powstanie i przebieg choroby. W tym znaczeniu zdro-
wie jest podstawową wartością pozwalającą człowiekowi na poczucie dobrostanu  
i szczęścia [2]. Dlatego też opieka nad człowiekiem chorym powinna dotyczyć 
nie tylko jego stanu somatycznego, ale musi mieć również charakter oddziaływań 
psychologicznych oraz interwencji środowiskowej.

Jedną z chorób, które istotnie wpływają na życie człowieka, jego funkcjo-
nowanie emocjonalne oraz wymuszają na nim dostosowanie do nowych warun-
ków, jest cukrzyca. Według WHO choroba ta jest obecnie jednym z największych 
wyzwań dla światowej polityki zdrowotnej. Zgodnie z raportem tej organizacji 
z 2006 roku obecnie na cukrzycę choruje 180 milionów osób, a jeżeli tendencje 
związane z aktywnością i sposobem żywienia utrzymają się, to do 2030 roku 
liczba diabetyków wzrośnie dwukrotnie [3].
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Cukrzyca – choroba przewlekła

Cukrzyca określana jest jako grupa chorób metabolicznych, których cechą 
wspólną jest wysoki poziom cukru we krwi. Hiperglikemia prowadzi do powsta-
nia objawów takich, jak: zmniejszenie masy ciała przy podwyższonym łaknie-
niu, nadmierne pragnienie oraz wielomocz. Przyczyn zaburzenia upatruje się  
w nieprawidłowościach, deficytach w wydzielaniu insuliny, jej działaniu lub też  
wskutek działania obu tych czynników jednocześnie [4]. Cały zespół według kla-
syfikacji dzieli się na cztery główne kategorie, spośród których największe zna-
czenie mają dwie – typ 1 i typ 2. Cukrzyca typu 1 pojawia się, kiedy system im-
munologiczny ustroju niszczy komórki beta trzustki, co prowadzi do całkowitego 
niedoboru insuliny. Choroba pojawia się raczej przed osiągnięciem dorosłości  
i aby przeżyć, diabetycy z tej grupy muszą zostać poddani terapii z wykorzysta-
niem insuliny podawanej poprzez peny lub pompy. Z tego względu dawniej ten 
typ cukrzycy nazywany był insulinozależnym bądź młodzieńczym. Szacuje się, 
że typ 1 dotyczy 5–10% wszystkich diabetyków. U znacznej większości chorych 
(90–95%) rozpoznaje się typ 2, nazywany wcześniej cukrzycą insulinoniezależną 
lub dorosłych. Głównymi przyczynami tego typu jest zmniejszenie wrażliwości 
tkanek na działanie insuliny oraz zaburzenia sekrecji komórek beta [5]. Do naj-
ważniejszych czynników zwiększających ryzyko pojawienia się cukrzycy typu 
2 zalicza się nieaktywny tryb życia, otyłość, starszy wiek czy historię rodzinną, 
w której pojawia się ta choroba [4]. Klasyfikacje etiologiczne (np. Klasyfikacja 
Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego), a także WHO, oprócz wy-
żej opisanych typów 1 i 2, uwzględniają również cukrzycę ciężarnych i inne 
specyficzne typy cukrzycy (typ 3 – wtórna, powstająca np. wskutek steroido-
terapii) [5].

Przewlekła choroba, jaką jest cukrzyca, łączy się z licznymi wtórnymi konse-
kwencjami zdrowotnymi. Według badań diabetycy narażeni są na pojawienie się 
chorób układu krwionośnego, miażdżycy, niewydolności nerek, chorób przyzę-
bia, retinopatii, znacznie częściej mają podwyższone ciśnienie krwi. Aż 60–70% 
osób chorych ma objawy związane z uszkodzeniami układu nerwowego. Prawie 
u 30% cukrzyków obserwuje się utratę czucia w okolicach stóp, co może prowa-
dzić do amputacji [3, 4]. Wreszcie ryzyko przedwczesnej śmierci w tej grupie jest 
prawie dwukrotnie wyższe niż w ogólnej populacji [3]. Wtórne objawy dotyczą 
nie tylko skutków zdrowotnych, chory ponosi koszty także w innych sferach ży-
cia (tabela 1).
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Tabela 1. Koszty ponoszone przez pacjenta z cukrzycą

Koszty psychologiczne

– poczucie „bycia innym”
– obniżenie poczucia jakości życia
– stałe i podwyższone poczucie odpowiedzialności związane
   z koniecznością dbania o zdrowie 
– stres związany ze stałą potrzebą kontroli poziomu cukru
– zwiększone ryzyko pojawienia się zachowań obsesyjnych
– obawy o długoterminowe konsekwencje

Koszty społeczne

– konieczność ciągłego planowania dnia, miesiąca, itd., 
   związana z koniecznością regularnego przyjmowania 
   leków, insuliny 
– ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym, pełnieniu
   ról
– brak możliwości wykonywania pewnych zawodów
– ograniczenia w prowadzeniu pojazdów mechanicznych

Koszty finansowe

– nakłady finansowe związane z koniecznością zakupienia 
   leków, insuliny, penów, pasków i aparatów do mierzenia 
   poziomu cukru
– koszty leczenia wtórnych schorzeń pojawiających się 
   w przebiegu cukrzycy
– częstsze epizody urlopów zdrowotnych i związana z nimi 
   nieobecność w pracy
– dodatkowe nakłady finansowe na specjalne środki i obuwie 
   pozwalające dbać o stopy
– dodatkowe koszty specjalnych diet

Źródło: Opracowano na podstawie Wainwright [6]. 

Wysokość kosztów psychospołecznych związanych z cukrzycą ujawniły też 
międzynarodowe badania pod nazwą Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs 
Study (DAWN) przeprowadzone na znacznej, ponad 5000-grupie diabetyków 
typu 1 i 2 [7, 8, 9]:

według danych tylko 16,2% diabetyków typu 2 i 19,4% typu 1 deklarowało •	
całkowite wypełnianie zaleceń lekarskich,
85,2% chorych mówiło, że w okresie po usłyszeniu diagnozy odczuwało •	
wysoki poziom dystresu związanego z szokiem, poczuciem winy, bezrad-
nością, itp.,
zgodnie z danymi 73,6% pacjentów długo po usłyszeniu diagnozy (średni •	
okres prawie 15 lat) odczuwało przynajmniej jeden z lęków/obciążeń 
chorobowych: upośledzenie funkcjonowania społecznego, utrudnienia  
w życiu społecznym, strach przed komplikacjami zdrowotnymi,
10,4% pacjentów uważa cukrzycę za chorobę wstydliwą,•	
aż 33,7% diabetyków stosujących terapię lekami deklarowało zmęczenie •	
wymogami leczenia,
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41% cukrzyków oceniało poziom jakości swojego życia jako niski,•	
według pracowników służby zdrowia znaczna grupa chorych (67,9% diabe-•	
tyków typu 1 i 65,6% typu 2) doświadcza problemów psychologicznych,
jedynie 10% badanych mówiła, że otrzymała adekwatną pomoc psycho-•	
logiczną.

Wszystkie te dane wskazują, iż skala problemów, których doświadczają cho-
rzy na cukrzycę, jest szeroka, a ich szczegółowe poznanie może ułatwić stworze-
nie dopasowanych do potrzeb, kompleksowych oddziaływań leczniczo-terapeu-
tycznych.

Stres związany z chorobą

Poznawcza teoria opracowana przez Lazarusa i Folkman [10] charakteryzu-
je stres jako relację zachodzącą pomiędzy podmiotem a jego otoczeniem, któ-
ra w perspektywie podmiotu oceniana jest jako przekraczająca jego możliwo-
ści poradzenia sobie. Za taką sytuację stresową można uznać diagnozę choroby 
przewlekłej, jaką jest cukrzyca. Jej diagnoza jest sytuacją nieprzewidywalną, nad 
którą pacjent nie ma pełnej kontroli. Stanowi ponadto stan bezpośredniego za-
grożenia życia, a przez to wymaga wprowadzenia niechcianych zmian w dotych-
czasowym sposobie życia i codziennych nawykach. Chory musi przyzwyczaić 
się do stałego kontrolowania poziomu glukozy, ilości spożytych kalorii, stosowa-
nia specjalnych diet, regularnych posiłków oraz przestrzegania systematycznego 
zażywania leków bądź iniekcji odpowiedniej ilości insuliny nawet przy bardzo 
wielu obowiązkach w ciągu dnia. Ponadto należy zauważyć, iż wprowadzenie 
wszystkich zaleceń lekarskich nie gwarantuje pożądanych rezultatów, poziom 
cukru może wykazywać stałe wahania, co jeszcze bardziej zwiększa poczucie 
bezradności i odczuwany poziom stresu.

Oszacowanie wartości stresu u diabetyków ma charakter subiektywny i zale-
ży od pierwotnej oceny sytuacji. Choroba może być traktowana jako krzywda/ 
/strata, wyzwanie bądź zagrożenie [10]. Wartościowanie cukrzycy jak krzywdy/ 
/straty odnosi się do zaistniałej już szkody. W przypadku tej grupy pacjentów 
oznacza to utratę wcześniejszych możliwości, prowadzonego do tej pory sposobu 
życia i wreszcie samego zdrowia, jednej z ważniejszych dla człowieka wartości. 
Taka ocena sytuacji niesie ze sobą takie emocje, jak: gniew, smutek i rozżalenie.  
Z podobnymi wartościami związana jest ocena sytuacji jako zagrożenia. Przy 
takiej ocenie mówimy jednak jedynie o przewidywaniu szkód, które mogą ewen-
tualnie się pojawić, a nie o sytuacji dokonanej [11]. Lęk, niepokój, obawa to 
uczucia pojawiające się przy antycypacji ewentualnych powikłań choroby, przed-
wczesnej śmierci, ewentualnych trudności w zastosowaniu zaleceń lekarskich itp. 
Natomiast uznanie cukrzycy za wyzwanie wskazuje na dostrzeżenie własnych 
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możliwości walki z chorobą, a także dostrzeganie możliwości samorozwoju po-
mimo niesprzyjających okoliczności. Takie przewidywania łączą się zarówno  
z pozytywnymi, jak i negatywnymi emocjami – strach i lęk przez ewentualną 
stratą i jednocześnie nadzieja związana z ewentualnymi korzyściami [12].

Stres, czyli poczucie braku równowagi pomiędzy wymogami stawianymi 
przez chorobę a zasobami, możliwościami osoby, wpływa na pobudzenie działań 
mających na celu poprawę stanu emocjonalnego i ustabilizowanie niekorzystnej 
relacji [12]. Takie stałe poznawcze, behawioralne wysiłki mające na celu dostoso-
wane wewnętrznych i zewnętrznych wymagań zostały określone przez Lazarusa 
jako sposoby radzenia sobie (coping). Według autora ich główne cechy to [13]:

instrumentalność (zadaniowa) zorientowana na problem,•	
możliwość samoregulacji emocji.•	

Pacjenci stosujący strategie zadaniowe uważają, że mogą wpłynąć na swoje 
destrukcyjne zachowania, obraz choroby, rozwój zasobów czy zmianę zagrażają-
cego środowiska, przyczyniając się do zachowania bądź poprawy dotychczaso-
wego sposobu życia. Z kolei style skoncentrowane na regulacji emocji prowadzą 
do obniżenia niekorzystnego napięcia, lęku i innych negatywnych afektów towa-
rzyszących niepożądanej sytuacji. Według większości danych z badań wykorzy-
stywany sposób radzenia zależy od wieku, płci, osobowości, ponadto jest zmien-
ny w czasie i ściśle zależny od sytuacji, z tego względu strategie wykorzystywane 
w sytuacji trudnej niełatwo jest wartościować, a tym samym wskazać najlepszy 
z nich [14]. Ważne jest, aby mieć do dyspozycji jak największą ilość sposobów 
radzenia sobie (bez względu na rodzaj strategii), tak aby móc wybrać najefek-
tywniejszy dla danej sytuacji. Zgodnie ze współczesnymi założeniami pomocy 
psychologicznej należy korygować jedynie bierne, rozpamiętujące, związane  
z nastrojem depresyjnym sposoby radzenia sobie ze stresem, te bowiem wpływa-
ją szkodliwie na proces leczenia i mogą prowadzić do wtórnych, psychicznych 
konsekwencji chorób przewlekłych, w tym także cukrzycy. 

Rozważając zależności istniejące między stresem a cukrzycą należy pamię-
tać, że nie tylko choroba wpływa na poziom odczuwanego stresu, ale także stres 
ma znaczący wpływ na przebieg cukrzycy oraz komplikacje w jej leczeniu. Stres 
u diabetyków jest potencjalnie jednym z ważniejszych czynników prowadzą-
cych do stanu chronicznej hiperglikemii [15]. Kiedy wzrasta napięcie spowodo-
wane trudną sytuacją, w organizmie zostają uruchomione reakcje adaptacyjne. 
Hormony stresu – kortyzol i adrenalina – mają zmobilizować zapasy energii (w 
tym glukozę i zapasy tłuszczu) konieczne dla szybkiej odpowiedzi (fight-or-flight).  
U cukrzyków mechanizm powrotu organizmu do równowagi jest zaburzony na 
dwa sposoby. Po pierwsze, stan podwyższonego napięcia emocjonalnego prowa-
dzi do zmian w rutynowych czynnościach dnia – diabetycy mają większe tenden-
cje do zapominania o konieczności kontrolowania poziomu cukru, przyjmowaniu 
leków, itp. [16]. Niedobór insuliny bądź obniżona wrażliwość na jej działanie 
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powodują, że dodatkowa porcja energii w postaci glukozy nie jest przyswajana 
przez organizm i długo utrzymuje się w krwiobiegu [17]. Takie obserwacje wska-
zują na konieczność wprowadzenia do programu leczenia cukrzycy treningów 
radzenia sobie ze stresem, umiejętności relaksacyjnych. Badania Surwita [18] po-
twierdziły, iż programy takie stanowią skuteczne narzędzie regulacji poziomu cukru 
we krwi. Istnieje też przypuszczenie, że w dłuższej perspektywie mogłyby uchronić 
pacjentów przed konsekwencjami długo utrzymujących się stanów hiperglikemii.

Cukrzyca a zaburzenia psychiczne

Cukrzyca i depresja są najczęściej rozpoznawanymi w opiece medycznej, 
współistniejącymi zaburzeniami. Zgodnie z danymi z badań epidemiologicznych 
oba zaburzenia silnie się ze sobą łączą [19]. Według ostrożnych szacunków roz-
powszechnienie depresji w populacji diabetyków sięga 9,3% wobec 6,0% w po-
pulacji ogólnej, a jej częstotliwość może sięgać nawet 30% chorych [20]. Przy 
tym rozpoznanie depresji u grupy klinicznej jest utrudnione. Długotrwałe obniże-
nie nastroju bowiem jest diagnozowane na podstawie kryteriów – poznawczych, 
fizycznych, nastroju oraz motywacyjnych [21]. Jeżeli u diabetyka objawy mają 
głównie charakter fizyczny i poznawczy (np. zmęczenie, utrata bądź przyrost 
masy ciała, pogorszenie pamięci, zaburzenia snu), mogą być kwalifikowane jako 
źle zbilansowany poziom glukozy. Wzajemne relacje między obiema jednostka-
mi chorobowymi można przedstawić następująco [19]:

obniżenie nastroju jest czynnikiem ryzyka dla pojawienia się cukrzycy;•	
ryzyko pojawienia się depresji jest związane ze stanem hiperglikemii, po-•	
wikłaniami czy obniżeniem jakości życia związanymi z cukrzycą;
objawy depresji są często predykatorem komplikacji naczyniowych •	
w przebiegu cukrzycy;
czynniki korelujące z pojawianiem się depresji w populacji cukrzyków •	
to głównie obniżone w stosunku do zaleceń lekarskich dbanie o siebie, 
w tym nieprzestrzeganie diety, brak regularnego monitorowania poziomu 
cukru we krwi czy mała aktywność fizyczna. 

Depresja w znaczący sposób wpływa na obraz i przebieg cukrzycy. Badania 
prowadzone przez Ludman oraz Skinner wskazują na istotną statystycznie ko-
relację pomiędzy ilością fizycznych objawów cukrzycy (tj. spanie w ciągu dnia, 
drżenie rąk, zamglone widzenie i zwiększone pragnienie i apetyt) a symptomami 
obniżonego nastroju [16, 22]. Diabetycy ci 2–5 razy częściej deklarowali wy-
stępowanie i odczuwanie symptomów swojej choroby somatycznej. Diagnoza 
dużego epizodu depresji u pacjentów wpływa również na poziom hemoglobi-
ny glikolizowanej (HbA1c). Test z wykorzystaniem tego wskaźnika jest waż-
nym czynnikiem pozwalającym określić skuteczność regulacji cukru, gdyż 
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dostarcza dane o średnim jego poziomie z ostatnich 2–3 miesięcy. U chorych  
z objawami depresji wskaźnik ten jest istotnie statystycznie wyższy [23].

U pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą również częściej niż w popula-
cji ogólnej obserwuje się różne zaburzenia z grupy lękowych (nerwicowych)  
z wyjątkiem zaburzeń somatoformiczych i nadużywania substancji psychoaktyw-
nych [16, 24]. Liczba badań związana z tym zagadnieniem jest znacznie mniejsza 
niż w przypadku depresji, jednak wydaje się, że skala zjawiska jest podobna [20, 
25]. Kruse w swoich badaniach nad współwystępowaniem cukrzycy i zaburzeń 
psychicznych wykazał, iż w tej grupie pacjentów koincydencja dotyczy m.in. 
zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. 41% jego badanych, którzy mieli ob-
jawy związane z podwyższonym poziomem lęku, miało jednocześnie depresję 
i odwrotnie 64% osób z symptomami depresji jako głównego zaburzenia miała 
również objawy lękowe [24]. Z kolei obserwacje prowadzone na grupie tureckich 
diabetyków wykazały, że blisko 79% chorych doświadcza objawów lękowych 
powiązanych z ich schorzeniem [26]. Podobna wysokość powikłań w postaci za-
burzeń depresyjnych i lękowych deklarowanych przez cukrzyków jest najpraw-
dopodobniej spowodowana podobnym podłożem i symptomatologią obu zabu-
rzeń. Stanowią też one naturalny mechanizm organizmu w reakcji na sytuację 
zagrożenia życia, z czym wiąże się przewlekła choroba somatyczna.

Coraz większą uwagę środowisk zajmujących się funkcjonowaniem psy-
chicznym cukrzyków zwracają zaburzenia odżywiania. Jest to grupa jednostek 
chorobowych, które charakteryzują się zaburzeniami łaknienia na podłożu psy-
chicznym. 

Tabela 2. Zaburzenia odżywiania 

J a d ł o w s t r ę t 
psychiczny
(anoreksja nervosa)

Objawia się silną obawą przed przytyciem, skutkującą 
narzucaniem sobie przez osobę chorą bardzo restrykcyjnych 
diet i podejmowaniem ekstremalnego wysiłku fizycznego.

Ż a r ł o c z n o ś ć 
psychiczna
(bulimia nervosa)

Charakteryzuje się nadmiernym, niepohamowanym i kom-
pulsywnym przejadaniem się, które prowadzi do subiektyw-
nego poczucia utraty kontroli, które skutkują wypróżnianiem 
się, przyjmowaniem środków przeczyszczających czy wywo-
ływaniem wymiotów.

Objadanie się na tle 
psychicznym (binge 
eating disorder)

To zaburzenie, którego symptomatologia wiąże się z ogra-
niczonymi w czasie epizodami przyjmowania nadmiernej 
ilości jedzenia, które prowadzą do subiektywnego poczucia 
utraty kontroli. Symptomy objadania się i bulimii mogą się 
pokrywać, jednak w jedzeniu kompulsywnym nie obserwuje 
się epizodów oczyszczania.   

Źródło: Opracowano na podstawie Seligman i wsp. [21], De Fraitas [27].
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Szczegółowe dane na temat współwystępowania tych chorób i cukrzycy nie są 
znane, odróżnienie bowiem zachowań patologicznych od sposobów walki ze scho-
rzeniem somatycznym, takich jak koncentrowanie się na własnym ciele, dietach, 
składzie i kaloryczności pokarmów, jest trudne. Przyjmuje się jednak, że częstotli-
wość zaburzeń jedzenia w grupie diabetyków jest większa niż zwykle [20]. Badania 
Jones i współpracowników wykazały, że w grupie dziewcząt z rozpoznaniem cu-
krzycy typu 1 (w wieku 12–19 lat) występowanie zaburzeń odżywiania jest dwa razy 
częstsze niż w grupie nastolatek zdrowych [28]. Podobnie jak w populacji ogólnej,  
u diabetyków problemy ze zdrowym jedzeniem znacznie częściej dotyczą kobiet,  
u których 10 razy częściej obserwuje się objawy zaburzenia [29].

Należy zauważyć, iż u osób z diagnozą cukrzycy repertuar zachowań patolo-
gicznych jest nieco odmienny niż u osób zdrowych i nie dotyczy tylko kontro-
li jedzenia. Nawet 30–50% kobiet z typem 1 świadomie, w celu kontroli wagi, 
zmniejsza dawki przyjmowanej insuliny (glukoza nie jest przyswajana przez orga-
nizm i wydalana z moczem). Osoby te deklarują też, że taki sposób kontroli wagi 
jest znacznie mniej uciążliwy niż np. wywoływanie wymiotów [20]. Wydaje się 
również, że dużym problemem w grupie chorych typu 2 jest nadmierne objadanie 
się na tle psychicznym. Ta forma psychopatologii najprawdopodobniej wyprze-
dza objawy choroby somatycznej. Jest ona bowiem główną przyczyną otyłości, 
która uważana jest za główny czynnik ryzyka cukrzycy typu 2 [20, 27].

Zaburzenia odżywiania u chorych na cukrzycę są zjawiskiem szczególnie nie-
bezpiecznym. Niedojadanie i nadmierne ćwiczenia fizyczne wiążą się z ryzykiem 
pojawiania się stanów hipoglikemii w tej grupie. Nadmierne objadanie natomiast 
może prowadzić do częstych stanów podwyższonego poziomu glukozy we krwi 
i może stanowić czynnik nawykowego sięgania po zawyżone dawki insuliny. 
Także stosowanie zaniżonych dawek insuliny jest czynnikiem ryzyka do poja-
wiania się stanów hiperglikemii. 

Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu cukrzycy
Przez określenie funkcje poznawcze rozumiemy w psychologii wszelkie pro-

cesy związane z odbiorem i przetwarzaniem informacji, które zachodzą w ukła-
dzie nerwowym i pozwalają nam dostosować się do otoczenia i działać w nim. Do 
funkcji poznawczych zaliczamy takie procesy, jak funkcje wykonawcze, kontrolę 
poznawczą, procesy percepcji, uwagę, procesy pamięciowe i uczenie się [30]. 
Choroby somatyczne o ciężkim przebiegu mogą prowadzić do organicznych 
uszkodzeń mózgu i tym samym obniżać poziom funkcjonowania cierpiących na 
nie osób. Zależności takie zostały zauważone w Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) i opisane jako osobna 
kategoria – inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dys-
funkcją mózgu i chorobą somatyczną [31].
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Cukrzyca jest chorobą, której długotrwały przebieg, epizody hipoglikemii, 
a także stany utraty przytomności mogą prowadzić do uszkodzeń w obrębie układu 
nerwowego oraz obniżenia funkcjonowania poznawczego osoby chorej. Takie za-
łożenia potwierdzają badania prowadzone na pacjentach diabetologicznych. Hsu-
-Ko wraz ze współpracownikami wykazali, iż u cukrzyków obserwuje się ogólne 
spowolnienie procesów myślowych [32]. Według Strachana i współpracowników 
chorzy na cukrzycę częściej niż osoby bez zaburzeń metabolicznych przejawiają 
zaburzenia funkcjonowania poznawczego [33]. Również badania na populacji 
polskich pacjentów potwierdziły te założenia. Talarowska i współpracownicy 
wykazali, że ogół chorych na cukrzycę pacjentów osiąga istotnie statystycznie 
gorsze wyniki w zakresie testów mierzących poziom funkcjonowania poznaw-
czego w porównaniu do populacji zdrowej. Zaobserwowano różnice w funkcjo-
nowaniu procesów poznawczych u diabetyków typu 2 i typu 1. Jak się okazało, 
pacjenci z typem 1 uzyskują istotnie lepsze wyniki w testach poznawczych [34]. 
Zależności te tłumaczy się długim stanem utajenia choroby w przypadku cukrzycy 
typu 2, późniejszym rozpoczynaniem leczenia, a także działającymi pośrednio  
i bezpośrednio czynnikami ryzyka (otyłością, wiekiem).

Szybkie wykrycie ewentualnych dysfunkcji poznawczych wydaje się nie-
zwykle istotne dla efektywnego prowadzenia rehabilitacji neuropsychologicznej. 
Problemy związane z funkcjonowaniem w tym obszarze najczęściej rozpoczyna-
ją się łagodnie (trudniej przychodzi coś zapamiętać czy się skupić), jednak wraz  
z trwaniem i rozwojem cukrzycy istnieje ryzyko pogłębiania się zmian w obrębie 
procesów poznawczych, aż do stanów otępiennych i znacznego ograniczenia sa-
modzielności chorego.

Zakończenie

Cukrzycy nie można rozpatrywać, odwołując się jedynie do jej somatycznego 
aspektu. Diabetycy i ich rodziny doświadczają stanów chronicznego stresu spo-
wodowanego diagnozą przewlekłej choroby, możliwymi komplikacjami, ryzy-
kiem przedwczesnej śmierci, koniecznością wprowadzenia często drastycznych 
zmian w codziennym życiu. Osoby z cukrzycą częściej niż w generalnej popu-
lacji cierpią na depresję, zaburzenia lękowe i odżywiania. Cukrzyca, szczegól-
nie długo nieleczona, może doprowadzić również do zaburzeń funkcjonowania 
poznawczego chorych. Nie bez przyczyny więc uznawana jest coraz częściej za 
jedno z największych zagrożeń i wyzwań zdrowotnych stojących przed światem. 
W walce z nim konieczne jest podejmowanie kompleksowych działań, integru-
jących zarówno interwencje medyczne, jak i psychologiczne. Tylko takie cało-
ściowe podejście pozwoli zadbać o zdrowie cukrzyków w sposób holistyczny, 
wpływając jednocześnie na ich dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.
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Wpływ procesu starzenia się na aktywność osób starszych

Wprowadzenie

Nieśmiertelność, a nawet jej namiastka, czyli długowieczność, stanowiły częsty 
temat mitów i rozważań od zarania ludzkości. Starość jako uosobienie mądrości 
i dobrej rady popartej wieloletnim doświadczeniem zawsze była ceniona i sza-
nowana. Sędziwy wiek oglądany z tej perspektywy był odbierany jako wartość 
pozytywna najwyższej rangi, a winszowanie komuś dożycia późnej starości jest 
do dziś częstą formą wyrażania szacunku i przywiązania. Śpiewanie „Sto lat” 
przy różnych okazjach, życzenie stu lat, gdy ktoś kichnie, to najprostsze przy-
kłady zaczerpnięte z codzienności. Te poglądy i zwyczaje wynikają z tradycji,  
a ukształtowały się w czasach, gdy starość nie była tak powszechnym zjawiskiem 
jak dziś. W czasach prehistorycznych podeszły wiek stanowił fenomen. Starożyt-
ni siwogłowi mędrcy o bystrych umysłach prawdopodobnie nie przekraczali 50 
roku życia. Dziś człowiek 50-letni uważany jest za osobę w sile wieku. Umowną 
granicą starości jest osiągnięcie 65. roku życia, jednak starzenie się jest procesem 
o bardzo indywidualnym przebiegu i nie da się jednoznacznie powiedzieć, kie-
dy człowiek zaczyna być stary. Istnieje wiele podziałów starości na podokresy. 
Najbardziej trafny wydaje się podział na osoby 3. i 4. wieku, gdzie 3. wiek jest 
okresem aktywnej, niezależnej starości, a 4. wiek okresem zależności od innych 
[1]. Prawdopodobieństwo dożycia 100 lat przez obecne pokolenia jest 20-krotnie 
wyższe niż pokoleń urodzonych na początku XX wieku [2]. Przewidywana śred-
nia długość życia współczesnych pokoleń wynosi około 80 lat, a wiek powyżej 
80 lat osiągnie nawet ponad 40% populacji cywilizacji zachodniej [1]. Dzieje się 
tak ze względu na poprawę warunków socjoekonomicznych, rozwój medycyny, 
farmakologii, dostępności do opieki medycznej, jak i pomocy społecznej. Wydłu-
żenie życia sprawiło, że problem starości dotyczy wszystkich, bo nawet jeśli ktoś 
nie dożyje starczego wieku, na pewno spotka się ze starością w swoim otoczeniu. 
Aktualnym problemem nie jest osiągnięcie starości, a zachowanie sprawności  
i aktywności życiowej w tym okresie rozwojowym, a więc jak najdłuższe pozo-
stanie w fazie 3. wieku. Dziś, kiedy zjawisko starzenia i charakter zmian zacho-
dzących w organizmie są już dość dobrze znane, należy skupić się na tym, jak tę 
wiedzę wykorzystać do poprawy jakości życia osób starszych oraz jak przygoto-
wać do starości osoby, u których proces starzenia jeszcze się nie zaczął. 

Wraz z wiekiem organizm ludzki się zmienia. Zmiany nie pojawiają się jed-
nak równocześnie, ale w różnym czasie i nasileniu w różnych narządach, naj-
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większe nasilenie osiągają zaś w okresie starości. Oprócz zmian w wyglądzie ze-
wnętrznym, jak utrata barwnika włosów, wiotczenie skóry, zachodzą zmiany we 
wzroście i masie ciała, budowie i funkcjonowaniu narządów. W okresie starości 
organizm ludzki wchodzi w etap rozwoju charakteryzujący się zmianami inwo-
lucyjnymi [5]. Możemy je podzielić na zmiany morfologiczne (np. w tkankach 
i narządach), zmiany fizjologiczne (np. w ciśnieniu krwi, pojemności życiowej 
płuc), cytofizjologiczne (w przemianie materii), psychofizyczne (w funkcjono-
waniu narządów zmysłów), psychofizjologiczne (reakcje sensomotoryczne) oraz 
psychiczne (intelektu) [3]. Większość z nich, a także uwarunkowania społeczne, 
ekonomiczne, kulturowe czy osobowościowe, nie pozostaje bez wpływu na ak-
tywność starzejącej się osoby. Pierwotnym źródłem są jednak procesy wpływa-
jące na obniżenie poziomu energii i zmniejszenie wydolności organizmu oraz 
sprawności fizycznej i manualnej. Natomiast ważnym czynnikiem ograniczającym 
zakres podejmowanej aktywności są zmiany zachodzące w narządach zmysłów, do-
tyczy to zwłaszcza telepercepcji. 

Zmiany zachodzące w mózgu i układzie nerwowym

Badacze są zgodni, że w procesie starzenia zmniejsza się masa mózgu. Wiel-
kość ubytku jest szacowana na 10–15% jego wagi [1]. Inne źródła podają, że róż-
nica masy mózgu w wieku 80 lat w porównaniu z jego maksymalną masą wynosi 
14–17% dla ciężaru mokrego i 20–21% dla suchej masy [3]. Tkanka nerwowa 
zbudowana jest z komórek swoistych (neuronów) oraz komórek nieswoistych 
– gleju i tkanki łącznej. W procesie starzenia się tkanek zmniejsza się w nich 
procentowy udział komórek swoistych. Zmniejsza się też ogólna liczba komórek 
w tkance, ze względu na ich niezdolność do podziału. Ponadto neurony mózgu 
tworzą mniej dendrytów, co skutkuje zmniejszeniem liczby połączeń nerwowych 
[3]. Utratę neuronów tłumaczy się zmniejszeniem dopływu krwi do mózgu, co 
prowadzi do niedotlenienia neuronów i ich obumierania. Innymi powodami są 
udary (zawały), czyli zanik mikroskopijnych fragmentów tkanki spowodowa-
nych miejscowym odcięciem dopływu krwi. Kolejny powód to osłabienie bariery 
krew–mózg, która zabezpiecza mózg przed dostaniem się doń potencjalnie szko-
dliwych substancji, przez co jest on narażony na działanie toksyn. Utrata neuro-
nów dotyka najczęściej takich obszarów mózgu, jak hipokamp, kora mózgowa 
(szczególnie płaty skroniowe), częściowo podwzgórze i pień mózgu [1].

Atrofia ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do demencji. Jej 
objawy ujmowane są jako deterioracja aktywności psychicznej i są odzwiercie-
dleniem patologicznych, progresywnych zmian w mózgu [7]. Zmiany te naj-
częściej przejawiają się dezorganizacją pamięci, mowy, myślenia, uwagi czy 
kontroli zachowania. Demencja może przybierać różne postaci, a każda z nich 



153

przedstawia własny niepowtarzalny wzór dysfunkcji i ma różną etiologię. Pod-
stawowe postaci demencji to demencja typu Alzheimera i demencja naczyniowa, 
inne występują w przebiegu odrębnych zespołów chorobowych, jak choroba Pi-
cka, choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona, 
jak również nowotworów mózgu, AIDS czy długotrwałej ekspozycji na substan-
cje toksyczne (np. alkohol). Demencje można też klasyfikować według struktur, 
które zostały objęte atrofią. Istnieje tu podział na demencje korową i podkorową. 
Kora mózgowa zawiaduje funkcjami poznawczymi. W obrazie demencji koro-
wej właśnie te funkcje wykazują największy ubytek (zaburzenia języka, pamię-
ci, toku myślenia). Struktury podkorowe są związane m.in. z kontrolą motoryki 
i emocjami. Demencja podkorowa objawia się najczęściej zaburzeniami motory-
ki, równowagi czy napędu [1]. 

Zmiany starcze dotykają także obwodowego układu nerwowego. Reakcje orga-
nizmu na bodźce stają się z wiekiem wolniejsze. Badania S. Subbotin i P. Schpil-
berg dowodzą, że w starości czas reakcji prostej przedłuża się 0,5–2,0 s, czy-
li w porównaniu do optymalnych wartości zwiększa się co najmniej 2-krotnie,  
a w niektórych przypadkach nawet 10-krotnie [3]. Inne badania nie potwierdzają 
tych liczb, badacze są jednak zgodni, że czas reakcji prostej ulega wydłużeniu. 
Neurony wraz z wiekiem wolniej przewodzą bodźce, a osłabieniu ulegają zarów-
no procesy pobudzania, jak i hamowania [3, 6]. Im bardziej złożony proces, tym 
wyraźniej zaznaczają się różnice w funkcjonowaniu młodego i starzejącego się 
układu nerwowego. Wolniejsze działanie układu nerwowego jest widoczne mię-
dzy innymi w wydłużaniu się czasu reakcji złożonej czy przedłużaniu się okresu 
wytwarzania odruchów warunkowych.

Zmiany zachodzące w starzejącym się organizmie

Wysokość ciała ludzkiego zmienia się w ciągu całego życia. Wyniki badań 
prowadzonych na przestrzeni dziesięcioleci przez różnych badaczy przedstawiają 
różne wartości przyrostu dla określonych grup wiekowych. Można wnioskować, 
że zależą one od warunków socjoekonomicznych, kulturowych, genetycznych  
i innych. Wspólny jest jednak podział na okres dużych przyrostów, okres stagna-
cji i okres regresji. Według H. Grimma regresja wzrostu zaczyna się zaznaczać 
już w 3. i 4. dekadzie życia. Natomiast według I.I. Schmalhausena w wieku 30–50 
lat wzrost pozostaje na niezmiennym poziomie, po czym zmniejsza się przez 
kolejne dekady o kolejno 1 cm, 1,6 cm, 2,4 cm. Podobną charakterystyką cechuje 
się zmiana wagi ciała. Cytując dalej Schmalhausena, ubytek wagi ciała w 6. de-
kadzie życia wynosi 1,6 kg, w 7. 2,4 kg i 1,7 kg w 8. dekadzie. Grimm wskazał 
ponadto, że wraz z wiekiem w ogólnej wadze ciała zwiększa się udział masy 
tkanki tłuszczowej [3].
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Zmiany zachodzą również w mięśniach, a nieodwracalne zmiany można za-
obserwować już po 50. roku życia. Włókna mięśni prążkowanych ulegają sarko-
lizie, czyli rozpadowi na różnej wielkości odcinki o nieregularnym przebiegu,  
w wyniku czego siła mięśni słabnie [4]. Innym zjawiskiem osłabiającym mięśnie 
wraz z wiekiem jest wakuolizacja – obumieranie kurczliwych elementów tkanki 
mięśniowej. Zmiany morfologiczne w mięśniach i nerwach obwodowych prze-
biegają niemal równolegle. Degradacja dotyka więc w podobnym czasie struktur 
anatomicznych odpowiedzialnych za sprawność narządu ruchu. W następnej de-
kadzie życia dochodzą do tego zmiany w układzie kostnym. Zmniejsza się wyso-
kość kręgów, następuje zmiękczanie kości, zmienia się stosunek między średnicą 
kości a średnicą jej substancji gąbczastej. Należy też wspomnieć o pojawieniu się 
zmian zwyrodnieniowych w stawach czy działających na pograniczu układu mięś-
niowego i kostnego procesów reumatycznych [3]. Podsumowując, zmniejsza się 
siła i precyzja ruchów, a wzrasta bolesność i podatność na uszkodzenia. 

Układ krwionośny działa mniej sprawnie. Serce pracuje z mniejszą wydajno-
ścią, a zmniejszona elastyczność tętnic zwiększa opory toczenia krwi, zwiększa-
jąc tym samym ilość energii potrzebnej do utrzymania krążenia [1]. Wydolność 
sercowo-naczyniowa 70-latka wynosi około 70% wydolności 30-latka. Jego tętno 
spoczynkowe wzrasta, a maksymalne wysiłkowe znacząco opada, co oznacza ob-
niżenie granicy adaptacji wysiłkowej. Zmniejsza się też zdolność serca do zwięk-
szania objętości wyrzutowej, niezbędnej podczas długotrwałego wysiłku [3]. 

Pojemność życiowa płuc zmniejsza się systematycznie wraz z wiekiem 
i w wieku 65 lat jest już mniejsza o 20–22 % od maksymalnej osiąganej około 25 
roku życia, czyli do poziomu 12–14-letniego dziecka. W połączeniu ze zwiększe-
niem się ilości powietrza zalegającego w płucach prowadzi to do upośledzenia 
czynności oddechowej, która obniża wydolność fizyczną. 

W układzie pokarmowym zmniejsza się odczyn i ilość soków trawiennych, 
słabnie perystaltyka przełyku i jelit. Obniża się efektywność wchłaniania sub-
stancji odżywczych. Ściany jelit tracą elastyczność, co w połączeniu ze słabą pe-
rystaltyką prowadzi do zaparć i powstawania uchyłków. W skrajnych wypadkach 
może dojść do niedrożności jelit.

Zmiany w układzie moczowym polegające na zmniejszeniu przesączania kłę-
buszkowego, oczyszczania i absorpcji zwrotnej powodują podwyższenie pozio-
mu toksyn w organizmie i zaburzenia wodno-elektrolitowe. Na podwyższenie 
poziomu toksyn ma wpływ również mniej wydajna praca wątroby. 

Podsumowując zmiany w podstawowych układach czynnościowych starzeją-
cego się organizmu, można zauważyć, że większość z nich ma wpływ na poziom 
energii starszej osoby. Pogorszona wentylacja i absorpcja tlenu skutkuje dostar-
czaniem mniejszej jego ilości do tkanek. Obniżona wydajność układu pokarmo-
wego powoduje mniej efektywne wykorzystanie wartości odżywczej pokarmów. 
Mniej wydolny układ krążenia potęguje słabsze działanie obu tych układów, co 
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przekłada się na gorsze zaopatrzenie komórek w tlen i substancje odżywcze, któ-
re w komórkowych mitochondriach przetwarzane są na energię. Należy tu wspo-
mnieć, że mitochondria również wykazują spadek wydolności wraz z wiekiem. 
Według J.D. Robertsona i D.D. Rieda podstawowa przemiana materii człowieka 
w wieku 70 lat jest mniejsza o ponad 15% w porównaniu z 20-latkiem [3]. Ponad-
to podwyższony poziom toksyn niekorzystnie wpływa na cały organizm. 

Na niższy niż w młodości poziom energii nakłada się upośledzenie narządu 
ruchu. Mięśnie są słabsze, a ruchliwość stawów ograniczona. Pogarsza się precy-
zja ruchów i sprawność manualna. Ruch często związany jest z bólem. 

Przyglądając się tym zmianom, łatwo można zrozumieć tak często obniżoną 
aktywność ruchową osób starszych. Działa tu niekoniecznie uświadomiony pro-
ces oszczędzania energii, który jest zrozumiały ze względu na pogorszony stan 
organizmu. Proces ten nie jest jednak skuteczną strategią radzenia sobie z bra-
kiem sił, gdyż wprawia w ruch błędne koło coraz to gorszego zaopatrzenia ko-
mórek w tlen. Osoba odczuwająca częstsze i szybsze zmęczenie zaczyna częściej 
i więcej odpoczywać – oszczędzać energię poprzez mniejsze jej zużywanie na 
aktywność ruchową. Ruch stymuluje układ krążenia i oddechowy, co poprawia 
zaopatrzenie tkanek w tlen, a w konsekwencji zwiększa produkcję energii w ko-
mórkach. Obniżenie aktywności ruchowej wywołuje zmiany odwrotne: osoba 
oszczędzająca energię w konsekwencji zaczyna jej mniej produkować. Niższy 
poziom produkcji energii niekorzystnie wpływa na wydolność, skłaniając do in-
tensywniejszego oszczędzania energii. Podobnie ma się to do sprawności ukła-
du kostno-mięśniowego. Brak ruchu powoduje wiotczenie mięśni i ograniczanie 
ruchliwości stawów. Oznacza to zwiększenie trudności z poruszaniem się, więc 
skłania do obniżenia poziomu aktywności ruchowej. 

Zmiany starcze w narządach zmysłów

Wiele osób starszych cierpi z powodu gorzej działającego wzroku. Widzenie 
pogarsza się wraz z wiekiem z różnorakich powodów. Są to zarówno zmiany star-
cze w narządzie wzroku, przewodnictwie nerwowym, jak i w funkcjonowaniu 
analizatora, czyli kory wzrokowej, oraz nakładające się na nie choroby nieko-
niecznie związane z wiekiem, ale charakterystyczne dla tej grupy wiekowej. 

Obniża się zdolność akomodacji, czyli dostosowywania ostrości widzenia 
przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Powodem jest częściowa 
utrata elastyczności soczewki, przez co możliwość ogniskowania ma ograniczo-
ny zakres. Większość osób starszych boryka się z problemem widzenia nieostre-
go. Według Bomleya około 75% z nich potrzebuje okularów [1]. Badania Corso 
dowodzą, że problem zostaje zminimalizowany, gdy obrazy wykazują duży kon-
trast [1]. Może to mieć znaczenie podczas przygotowywania materiałów z myślą 
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o osobach starszych, nie zmienia to jednak faktu, że w życiu codziennym rozpo-
znawanie obrazów, np. twarzy, jest mniej sprawne. Utrata ostrości widzenia jest 
większa dla przedmiotów znajdujących się w ruchu. Wydaje się, że jest to zwią-
zane z wydłużeniem się czasu przetwarzania bodźców wzrokowych, przy czym 
wydłuża się zarówno czas recepcji, przesyłania sygnału nerwem wzrokowym, 
jak i analizy bodźca w korze mózgowej. Negatywnym zmianom ulegają także 
inne cechy widzenia. Podnosi się próg widzenia – najsłabsze widzialne światło 
ma większe natężenie. Przyczyn tego zjawiska należy szukać w zmniejszeniu 
się maksymalnej średnicy źrenicy i zmniejszonym metabolizmie komórek świa-
tłoczułych siatkówki. Wydłuża się czas przystosowania do słabego światła, jak  
i czas potrzebny do odzyskania widzenia po ekspozycji na silne światło. Zmienia 
się percepcja kolorów, zwłaszcza u osób będących w okresie późnej starości. Po 
osiemdziesiątce lepiej widziane są kolory zbliżone do żółtego krańca widma, jak 
żółty, pomarańczowy, czerwony; natomiast kolory niebieski, zielony i purpurowy 
są gorzej rozróżniane [3]. Zmiany te są tłumaczone żółknięciem soczewki oraz 
zmianami w systemie nerwowym. Pole widzenia ulega zwężeniu, zwłaszcza po 
75. roku życia. 

Choroby wzroku, z którymi często spotkać się można u osób starszych, to ka-
tarakta (mętnienie soczewek), jaskra (nadmierne ciśnienie w gałce ocznej prowa-
dzące do uszkodzenia nerwu wzrokowego), zwyrodnienie plamki (plamka żółta 
to punkt najostrzejszego widzenia) oraz retinopatia cukrzycowa (uszkodzenie 
naczyń krwionośnych siatkówki spowodowane cukrzycą) [1]. 

Narząd słuchu jest podatny na uszkodzenia przez wpływy środowiskowe, 
np. długotrwałe przebywanie w hałasie bądź ekspozycję na dźwięki o bardzo du-
żym natężeniu. Wrażliwość ta przekłada się na fakt, że część ubytku słuchu osób 
starych należy przypisać determinantom środowiskowym, aczkolwiek pogorsze-
nie słuchu jest również związane z procesem starzenia się. Kostki słuchowe ucha 
środkowego sztywnieją wskutek wapnienia lub procesów zapalnych, co przekła-
da się na pogorszoną transmisję drgań z błony bębenkowej do błędnika. Cierpi 
na tym głównie przekazywanie dźwięków o wysokiej częstotliwości. Ucho we-
wnętrzne również wykazuje największe zmiany w zakresie odbierania dźwięków 
o wysokiej częstotliwości, gdyż ubytek komórek jest największy w receptorach 
tych właśnie dźwięków. W każdym zakresie częstotliwości znacznie podwyż-
szają się wartości progu słyszalności [3]. Rozrost kości czaszki ograniczający 
światło kanału nerwowego oraz pogorszenie ukrwienia sprzyjają degradacji ner-
wu słuchowego. Niedosłyszenie starcze nie jest więc tylko prostym osłabieniem 
słuchu, lecz jest również zmianą jakościową. Ograniczenie słyszenia pewnych 
częstotliwości czasem łączy się z różnicą w odbiorze głośności dźwięków o róż-
nych wysokościach, niektóre bodźce słuchowe mogą być odbierane jako bolesne, 
inne mogą być zniekształcone. Powoduje to utrudnienie rozumienia mowy, gdyż 
mowa operuje dźwiękami o szerokim zakresie częstotliwości, a dzięki jej wy-
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sokim wartościom rozróżniane są samogłoski. Inną przypadłością występującą 
często w starości jest szumienie w uszach. Osoby starsze mają trudności w wy-
odrębnianiu dźwięków z tła, np. odbierania dźwięków w hałasie, gorsza jest też 
umiejętność lokalizowania sygnału dźwiękowego [1]. 

Zmiany starcze wzroku i słuchu odgrywają ważną rolę w obniżeniu aktywno-
ści osób starszych, zwłaszcza gdy ubytek jest znaczny. Słaby wzrok uniemożli-
wia podjęcie aktywności w wielu zakresach, eliminuje możliwość wykonywania 
pewnych czynności. Powoduje problemy z zagospodarowaniem czasu, często 
sprawia, że osoba staje się zależna od innych. Słaby słuch, zależnie od nasilenia 
wady, w mniejszym lub większym stopniu izoluje społecznie osobę nią dotkniętą. 
Osoba dotknięta dużym ubytkiem wzroku czy słuchu odbiera życie jako mniej 
ciekawe i satysfakcjonujące. Świadomość, że bodźce docierają w ograniczonej, 
zniekształconej formie i są mniej efektywnie przetwarzane, negatywnie wpły-
wa na samoocenę. Brak możliwości podjęcia aktywności i zależność od innych 
powoduje kumulowanie napięcia emocjonalnego, a w konsekwencji drażliwość  
i trudności we współżyciu z otoczeniem. 

Pozostałe zmysły nie mają bezpośredniego wpływu na podejmowanie ak-
tywności, a zmiany pojawiające w nich wraz z wiekiem są mniej specyficzne.  
W zakresie węchu i smaku również pojawiają się zmiany, lecz badacze odnoto-
wują różne, czasem sprzeczne i niejednoznaczne wyniki [1]. Zgadzają się jednak 
w kwestii stępienia tych zmysłów. Zmiany zmysłu dotyku wykazują podwyż-
szony próg odczuwania bodźców dotykowych i zmniejszoną wrażliwość w od-
czuwaniu bodźców cieplnych. Pogorszenie jakości i różnorodności odbieranych 
bodźców obniża jakość życia i zmniejsza doznania przyjemności. 

Style życia jako strategie radzenia sobie ze zmianami starczymi

To, jak osoby starzejące się przyjmują swoją starość, jest rzeczą tak zależną 
od czynników indywidualnych, jak sam przebieg procesu starzenia się. Każdy 
przyjmuje ją zgodnie z własną osobowością, wymaganiami wobec siebie i in-
nych, a także preferowanym obrazem siebie. Jednych cechuje brak krytycyzmu 
wobec własnej niesprawności, obniżonej wydolności i przecenianie swoich sił, 
innych nadwrażliwość na sygnały docierające z organizmu i skupienie uwagi 
na wyszukiwaniu chorób we własnym ciele. Sposób odbierania siebie i starości 
przejawia się w różnych postawach wobec interakcji ze środowiskiem – stylach 
życia. Poniżej zostaną pokrótce przedstawione dwie odmienne koncepcje prefe-
rowanych przez osoby starsze stylów życia.

Jedna ze strategii przyjmowanych przez osoby starsze wiąże się z traktowa-
niem starości jako okresu wyczekiwania na śmierć. Przedstawia ją m.in. teoria 
wyłączania się Cumminga i Henry’ego [1]. Wiąże się ona z przyjmowaniem ogra-
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niczeń starości i poddaniem się im. Zakłada, że wraz ze starzeniem się osłabia się 
kontakt osoby ze światem na różnych poziomach. Więzi ze środowiskiem spo-
łecznym osłabiają się między innymi poprzez degradację zmysłów, utratę współ-
małżonka, przyjaciół, przejście na emeryturę. Proces ten jest według Cumminga  
i Henry’ego inicjowany przez same osoby starsze i utrzymuje się wspierany przez 
konwencje społeczne. 

Druga ze strategii, zwana teorią aktywności, wiąże się z utrzymaniem przez 
starzejących się ludzi jak największej aktywności. Badacze promujący tę kon-
cepcję argumentowali, że osoby starsze chcą pozostać aktywne jak najdłużej, 
a aktywny tryb życia sprawia większą satysfakcję [1]. 

Obie teorie w skrajnych postaciach są niezbyt atrakcyjne. W pierwszym przy-
padku możemy wyobrazić sobie osobę, która nie wykazując żadnej inicjatywy, 
oczekuje śmierci. W drugim osobę usilnie trzymającą się swych dawnych obo-
wiązków, mimo że stan zdrowia uniemożliwia ich dobre i odpowiedzialne wyko-
nanie, bądź staruszka przymuszanego przez opiekuna do wykonywania ćwiczeń 
czy innych zadań. Współcześnie sygnalizuje się, że wybór przez osobę starszą 
stylu życia według teorii wyłączania się czy teorii aktywności, a właściwie stylu 
pośredniego spolaryzowanego w jedną bądź drugą stronę, zależy od wielu czyn-
ników. Warunki finansowe, sytuacja zdrowotna czy typ osobowości wpływają na 
to, jaki styl życia okaże się trafniejszy dla danej osoby. 

Przygotowanie się do starości

Lektura powyższego „katalogu zmian starczych” może wywrzeć przytłacza-
jące wrażenie. Zmiany dotykają praktycznie wszystkich układów, a ich zakres 
prowokuje do zadania sobie pytania: jak to możliwe, że organizm potrafi funk-
cjonować mimo tak znacznych ubytków? Dzieje się tak dzięki temu, że budowę 
ludzkiego ciała cechuje pewna nadmiarowość. Oznacza to, że wydolność po-
szczególnych układów znacznie przewyższa wartość, która jest potrzebna do pod-
trzymania funkcji życiowych. Ludzie zwykle zaczynają myśleć o tym, że starość 
dotyka ich, wtedy, gdy ów „nadmiar” znacznie się już skurczy i dają o sobie znać 
różne dolegliwości (pomijając uwarunkowania środowiskowe i kulturowe, jak 
np. emerytura). Zwracają uwagę na ciało i docierające zeń sygnały. Zaczynają się 
leczyć, szukać „cudownych środków”, diet czy innych recept na długowieczność, 
które wiążą się zwykle ze zwiększeniem aktywności fizycznej. Są to kroki w do-
brym kierunku i często przynoszą one oczekiwane efekty. Wydaje się jednak, że 
gdyby zostały podjęte wcześniej, zanim pojawiły się dolegliwości, efekty byłyby 
jeszcze lepsze. Starość jest w dzisiejszych czasach na tyle powszechna, że brak 
przygotowania do niej może być odebrany jako brak odpowiedzialności. Zmiany 
ubytkowe zaczynają pojawiać się w organizmie już w 3., 4. dekadzie życia [1]. 
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Właśnie wtedy dobrze byłoby pomyśleć o przyszłości. Kultura Zachodu odsu-
wa wizerunek starości, promując młodość, produktywność, energię, spychając 
starość na margines. W mediach staruszków widuje się najczęściej w reklamach 
leków czy preparatów witaminowych. Odzwierciedla to sposób, w jaki spostrze-
gana jest starość: starość to zbiór chorób i dolegliwości. Starość jest odsuwana, 
bo starość to choroby. Aby zmienić tę sytuację i poprawić status osób starszych, 
należałoby uświadomić społeczeństwu różnicę między chorobą a niesprawnością 
czy niedorozwojem. Dotychczas wszystko to jest wrzucane do jednego worka 
z napisem „choroba”. Drugi krok, który mógłby zmienić spojrzenie na starość, to 
zwrócenie uwagi, że jest ona etapem rozwoju związanym z niesprawnością (a nie 
chorobą) pewnych narządów i układów. Świadomość tych dwóch zjawisk może 
się odzwierciedlić w tym, że myśl o starości nie będzie odkładana na ostatnią 
chwilę i pozwoli lepiej się do niej przygotować. 

Aktywność osób starszych jest ograniczona w dużej mierze przez obniżenie 
poziomu energii, niesprawność układu kostno-mięśniowego oraz układu odde-
chowego i krążenia. Dbanie o utrzymanie ich w sprawności poprzez regularną, 
lecz nie przesadnie forsującą aktywność fizyczną powinno odbywać się przez 
całe życie. Aby przyszłe pokolenia staruszków mogły być aktywniejsze, waż-
na jest więc odpowiednia promocja kultury fizycznej. Nie należy jednak mylić 
tego pojęcia z wychowaniem fizycznym funkcjonującym w szkolnictwie, które 
jest ukierunkowane na sport wyczynowy, niemający nic wspólnego ze zdrowiem,  
i na sportową rywalizację. Chodzi o kulturę fizyczną jako utrzymanie ruchliwości 
stawów, odpowiedniego napięcia mięśniowego czy wydolności wysiłkowej.

Starość to również problemy z dobraniem form spędzania czasu do aktualnej 
sprawności osoby starszej, ze względu na ograniczenia ruchowe, jak i niespraw-
ność narządów zmysłów. Przygotowanie do starości w tym aspekcie to rozwija-
nie zainteresowań. Nie możemy przewidzieć, jakiego rodzaju niesprawność cze-
ka danego człowieka. Przykładowo osobę, która założyła, że na starość będzie 
czytać książki, może dotknąć utrata wzroku bądź zaburzenia koncentracji uwagi. 
Nie mając innych zainteresowań, będzie miała problemy ze znalezieniem zajęcia 
dającego satysfakcję. 

Zakończenie
Starość niesie ze sobą wiele problemów. Powodem części z nich są zmiany 

zachodzące w organizmie. Wiedząc, jakie to zmiany, i znając ich podłoże, łatwiej 
je zaakceptować. Wiele objawów starości, zwłaszcza dotyczących sprawności 
fizycznej, to wynik zaniedbań z wcześniejszych okresów rozwojowych. Aby sta-
rość była jak najdłużej okresem aktywnej niezależności, należy się do niej odpo-
wiednio przygotować. Dlatego o tym, że będziemy starzy, powinniśmy myśleć 
już za młodu. 
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Poradnictwo w okresie późnej dorosłości

Wstęp
Gwałtowny wzrost starzejącego się społeczeństwa gwarantuje gerontologom 

wieloletnią i twórczą pracę w takich instytucjach, jak ośrodki terapii, ośrodki 
rekreacyjne, domy spokojnej starości i wszędzie tam, gdzie wymagana będzie 
umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia terapii. Skoro tak ważna staje się 
owa umiejętność, można przypuszczać, że osoby wkraczające w okres późnej 
dorosłości potrzebują szczególnego wsparcia i opieki.

Istotna staje się analiza wielu, jak na pozbawiony aktywności – w opinii licz-
nych osób – okres życia, problemów: od kłopotów ze zorganizowaniem wolnego 
czasu, poczucia izolacji, osamotnienia, przez kłopoty życia rodzinnego, zachwia-
nej pozycji w rodzinie, nieumiejętne zaspokajanie potrzeb, po ewentualną orga-
nizację aktywności zawodowej w czasie emerytalnym.

Ludzie starsi za wszelką cenę starają się odnaleźć w nowej dla siebie roli. 
W owym odnalezieniu się przydatni będą specjaliści, którzy pomogą im przejść 
tę trudną, ale i wyzywającą drogę. Istotną kwestią staje się fachowe poradnictwo.

Starzenie się jako zjawisko biologiczne, socjologiczne i psychologiczne

W ciągu wielu lat liczni wybitni uczeni tworzyli własne koncepcje starze-
nia się, od Arystotelesa utożsamiającego starość z psuciem się po Bacona tłu-
maczącego starzenie się ciała zużyciem się ducha [14, 15]. Jednakże najwięcej 
teorii starzenia się zawdzięczamy XIX i XX wiekowi; obecnie jest ich kilka-
set. Najogólniej ujmując, są to próby opisu i wyjaśniania zmian zachodzących 
w człowieku w miarę upływu czasu. Istnieją trzy grupy teorii starzenia się: biolo-
giczne, socjologiczne, psychologiczne [7]. 

Podstawą teorii biologicznych jest poznanie przyczyn i mechanizmów starzenia 
się, prawidłowości procesów biologicznych (zmian fizycznych i anatomicznych) 
oraz sposobów uniknięcia śmierci. Nie istnieje jednak powszechnie akceptowana 
i jednolita koncepcja wyjaśniająca sedno biologicznego starzenia się. 
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Wiek XX to systematyczny rozwój badań nad starzeniem się traktowanym 
jako zjawisko socjologiczne. Wśród tego ujęcia prym wiodą dwie przeciwstawne 
teorie: wyłączania i aktywności. Określane są mianem teorii psychospołecznych 

[11]. Bazują one na założeniu, że role społeczne i normy wpływają na zachowanie  
i tożsamość osób starszych. Pierwsza zakłada, że wycofanie osób starszych  
z życia społecznego to efekt konieczności oszczędnego eksploatowania zmniej-
szających się z wiekiem zasobów życiowych a dostosowanie swojej aktywno-
ści do możliwości (inaczej mówiąc wycofanie) daje osobie starszej satysfakcję. 
Wycofanie się jest zatem powszechnie akceptowane i naturalne (teoria W.E. 
Henry’ego i E. Cumming). Koncepcja aktywności postuluje, wręcz przeciwnie, 
że starsza osoba powinna podtrzymywać charakterystyczne dla wcześniejszego 
okresu życia wzory i wartości, a utracone role społeczne kompensować nowymi. 
Zachęca ona do największej aktywności do późnych lat (teoria R. Cavana, R. 
Havighursta, R. Albrecht) [6]. Swoistą kontynuacją i uzupełnieniem teorii aktyw-
ności jest teoria kompensacyjna [12] wskazująca na przejęcie odpowiedzialności 
za własne życie i samodzielne jego kształtowanie. Kompensacja postrzegana jest 
w trzech wymiarach: fizycznym (o kompetencji świadczy m.in. sprawność fi-
zyczna, dobry stan zdrowia), poznawczym (wyraża się sprawnością intelektual-
ną, zdolnością rozwiązywania problemów), społecznym (dobre funkcjonowanie 
w społeczeństwie). Należy pamiętać, że w okresie starości nie występuje jedna 
kompetencja, ale różne przejawy (formy) kompetencyjnego zachowania, które 
trzeba postrzegać w zależności od specyficznych wymogów czasu, w jakim się żyje [3]. 

Psychologiczne teorie starają się wyjaśnić i opisać starzenie się w kontekście 
zachodzących w osobowości i inteligencji zmian, analizują ich konsekwencje, 
poszukują czynników optymalizujących i modyfikujących zachowanie się osób 
starszych. Wiele lat prym w psychologii wiodła koncepcja deficytowego modelu 
starości, w której utożsamiano ją z rozpadem, stratą, brakiem sprawności psy-
chofizycznych, słabością, niezdolnością osiągnięć. Jednakże współczesne kon-
cepcje psychologiczne negują ową teorię, uznając nieustanne doskonalenie się  
i bogacenie osobowości na każdym etapie rozwoju. Wśród nich najbardziej znana 
jest teoria szkoły bońskiej H. Thomas. W jej ujęciu starość to efekt nie tylko prze-
żytych lat, lecz przede wszystkim ukształtowanego obrazu siebie połączonego ze 
stanem zdrowia, cechami osobowości i aktywności życiowej. Istnieje możliwość 
zmian w zachowaniu na drodze uczenia się [6]. 

Szalenie istotne i ciekawe, nie tylko z punktu widzenia psychologii czy peda-
gogiki, są teorie całościowego rozwoju analizowane na gruncie psychologii roz-
woju, wskazujące możliwość zmian rozwojowych w fazie starości. Havighurst, 
Levinson czy Szatr-Jaworska wskazują na szereg zadań rozwojowych, które re-
alizują osoby starsze [6]. Są nimi wg Havighursta: przystosowanie do obniże-
nia sił witalnych, przystosowanie się do emerytury i zmniejszonych dochodów, 
pogodzenie ze śmiercią współmałżonka, utrzymanie stosunków towarzyskich  
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z ludźmi w swoim wieku, zmieniające się role społeczne, urządzenie w wygodny 
sposób fizycznych warunków życia, zdaniem Szatr-Jaworskiej pogodzenie się 
z nieuchronnością procesu starzenia się, zaakceptowanie własnej zależności od 
innych, pogodzenie się z obniżeniem sprawności fizycznej, sporządzenie bilansu 
życiowego, panowanie nad swoim umysłem i utrzymywanie go w sprawności, 
kumulacja i zbieranie owoców życiowej aktywności, pozytywne rozwiązanie 
dylematu integralności i rozpaczy, by osiągnąć mądrość; według Levinson nato-
miast przystosowanie się do zwiększających się ograniczeń fizycznych, utrzyma-
nie zainteresowań światem, przystosowanie się do straty osób bliskich, włączenie się 
do grupy rówieśników, podjęcie nowych ról i zajęć związanych z przejściem na 
emeryturę, wypracowanie dojrzałej postawy wobec starości. Owe zadania poja-
wiają się w danym momencie życia jednostki a ich realizacja umożliwia osiągnię-
cie poczucia zadowolenia, samorozwoju, samoakceptacji, szczęścia i aprobaty 
otoczenia. Podstawowym zadaniem staje się rozwiązanie tzw. kryzysów rozwo-
jowych (np. przejście na emeryturę), a także osiągnięcie harmonii wewnętrznej 
(przystosowanie osobiste) i zewnętrznej (przystosowanie społeczne) [13].

Następstwa nierozwiązanych kryzysów i pojawiających się 
problemów okresu starości

Wysoką pozycję wśród grup podwyższonego ryzyka popełniania samobójstw 
zajmują osoby starsze. Liczba popełnianych samobójstw rośnie i wydawałoby 
się, że jest to swoistym wołaniem o pomoc i protestem przeciwko ich potrzebom 
związanym z problemami natury zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej, psycho-
logicznej i konieczności rozwiązania kryzysów rozwojowych.

Często życie człowieka starszego wyjaśniane jest przez pojęcie straty lub 
kosztów starzenia się. Wydarzenia o charakterze straty wzbudzają zwykle silne 
negatywne emocje a ich duże natężenie, związane z życiem codziennym osoby 
starszej, staje się zdarzeniem kryzysogennym. Do najistotniejszych problemów 
tego okresu, wpływających niewątpliwie na jakość życia i stan psychiczny osób 
starszych, zaliczamy m.in.:

Pogarszający się stan zdrowia – wywiera negatywny wpływ na możli-	
wości fizyczne i stan psychiki. Ograniczenie mobilności, utrudnienia 
w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. 
Słaby stan zdrowia zwiększa zależność od innych, a długotrwała opieka 
i terapia nasila stan apatii i bierności.
Negatywną subiektywną ocenę stanu zdrowia wpływającą na psycho-	
fizyczne samopoczucie. Pojawia się zniechęcenie, pesymizm, obniża ak-
tywność. 
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Osobowość – zmiany w psychice osoby starszej analizuje się głównie 	
w aspekcie sprawności intelektualnej i osobowości, zmiany te zależą od 
wielu czynników, tj. warunków zdrowotnych, warunków genetycznych, 
cech charakteru, postaw społecznych wobec starości. M. Susułowska 
uważa, że istnieje duża stałość cech osobowości, radykalne jej zmiany to 
efekt zaburzeń psychicznych. Wszystkie starsze osoby są niepowtarzalne,  
a wśród nich można zaobserwować nasilenie już wcześniej ukształto-
wanych cech charakteru. Może to owocować takimi zachowaniami, jak: 
lękliwość, introwersja, egocentryzm, niechęć do zmian, upór, kłótliwość, 
podejrzliwość, skąpstwo, skłonność do wzruszeń. Należy pamiętać, że 
wśród psychologów nie ma zgody co do tego, czy osobowość zmienia 
się w fazie starości, czy też nie.
Śmierć współmałżonka – z upływem lat małżonkowie stają się sobie 	
coraz bardziej potrzebni, a śmierć jednego z nich staje się dla drugiego 
bardzo bolesnym i stresującym przeżyciem. To traumatyczne wydarzenie, 
w skład którego wchodzą: żal, brak poczucia bezpieczeństwa, smutek, 
brak poczucia sensu życia, pustka, osamotnienie. Ponadto może zrodzić 
się poczucie nieuchronnego kresu własnego życia. Brak właściwego 
wsparcia może pozbawić owdowiałą osobę woli życia.
Samotność i osamotnienie – w miarę postępującego wieku wzrasta licz-	
ba osób starszych. Dość często samotność i osamotnienie uznaje się za 
synonimy, w języku naukowym traktuje się je osobno. J. Piotrowski trak-
tuje samotność jako stan fizyczny, zaś osamotnienie jako stan społeczny. 
Dotkliwsze jest osamotnienie, powstaje poczucie utraty i braku ważnych 
osób, któremu towarzyszą objawy psychologicznego stresu. Uczucie 
samotności i obiektywna bądź subiektywna izolacja od społeczeństwa 
wiąże się z coraz powszechniej akcentowanym stwierdzeniem, że śmierć 
biologiczną wyprzedza śmierć społeczna osoby starszej. Owe stany mają 
niekorzystny wpływ m.in. na samopoczucie, pozycję społeczną, stan 
zdrowia, osoba starsza przeżywa, negatywne stany, jak: bezczynność, 
nuda, poczucie lęku, krzywdy, cierpienia, porażki.
Sytuację w rodzinie – w okresie starości zwiększa się wartość i zna-	
czenie rodziny, staje się ona najważniejszym środowiskiem aktywności  
i grupą odniesienia. To ona zapewnia poczucie bezpieczeństwa i opiekę. 
Niestety w rodzinie osoby starszej mogą pojawić się dwie skrajne posta-
wy wobec osób starszych: nadopiekuńczość (czyni z człowieka starszego 
osobę pasywną, pozbawiając ją możliwości samodzielnego prowadze-
nia życia) i zaniedbywanie (odrzucenie osoby starszej, co powoduje jej 
wyobcowanie i odizolowanie ze środowiska lokalnego). Dla niektórych 
rodzina może być źródłem agresji i przemocy, zwłaszcza w rodzinach 
z problemem alkoholowym i głównie w środowisku przestępczym.
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Przejście na emeryturę – najbardziej stresogenne wydarzenie życiowe 	
oznaczające sytuację przemiany, otwarcia się na etap kończący życie. 
Może towarzyszyć jej zmniejszenie kontaktów społecznych, żal za utra-
tą pracy, nadmiar czasu wolnego, pustka, utrata motywacji do działa-
nia, spadek aktywności psychicznej, nuda, bezczynność. W skrajnych 
przypadkach odejście na emeryturę może przybrać postać tzw. „śmierci 
emerytalnej” a jeśli negatywne konsekwencje odejścia z pracy dotkną 
osobę słabą, może pojawić się alienacja, utrata zainteresowania światem, 
bliskimi, a w konsekwencji zaburzenia psychiczne.
Dyskryminację przejawiającą się w pomniejszaniu potrzeb osób starszych, 	
utrudnionym dostępie do rynku pracy, słabszej pozycji ekonomicznej. 
Rewolucja naukowo-techniczna, zmiany cywilizacyjne i szybkie tempo 
życia wpływają na zachwianie pozycji osób starszych w społeczeństwie. 
Niejednokrotnie starość staje się powodem zawstydzenia, a nie dumy. 
Dyskryminację niewątpliwie pogłębia negatywny stereotyp starości [8],  
a polski stereotyp starości wg E. Trafałek [10] utożsamiany jest z wi-
zją klęski. Osoba starsza utożsamia się z owym negatywnym stereoty-
pem i łączy go z rzeczywistym obniżeniem sprawności psychofizycznej  
i faktyczną utratą ról społecznych, tym samym wchodzi ona w schemat 
spełniających się przepowiedni. Prowadzi to do psychicznego załama-
nia, obniża się nastrój, inicjatywa, pogarsza się jakość życia [2].
Marginalizację społeczną – rozumianą jako proces, który prowadzi do sta-	
nu marginesowości lub jako stan nieuczestniczenia w instytucjonalnym po-
rządku społecznym. E. Trafałek twierdzi, że marginalizacja najstarszej grupy 
wiekowej obejmuje rezygnację z odgrywania wielu ról społecznych, zerwa-
nie kontaktów z ludźmi. Narastająca bierność, izolacja, marazm, obojętność, 
oczekiwanie na pomoc ze strony osób lub instytucji wraz  z przejawami 
dyskryminacji ze strony społecznej często prowadzą do niemal całkowitej 
nieobecności osoby starszej w życiu społecznym; 
Przystosowanie się do nowych warunków społeczno-gospodarczych – istot-	
ne, w obliczu współczesnych przemian cywilizacyjnych (społecznych, oby-
czajowych, gospodarczych) i szybkiego tempa życia, czynniki mogące stano-
wić podstawę niechęci, ze strony osób starszych, do nawiązywania nowych 
kontaktów, zagubienia wśród nowości i nieufności. Może, w konsekwencji, 
dojść do wytworzenia się poczucia zagubienia i psychicznego zagrożenia.
Trudności finansowe będące źródłem niepokoju, lęku o przyszłość, nie-	
pewności, braku poczucia bezpieczeństwa, zacieśnienie się przestrzeni 
życiowej skazuje na samotność.
Trudne warunki mieszkaniowe – brak odpowiedniego wyposażenia i nie-	
właściwe rozwiązania architektoniczne zwykle pogłębiają upośledzenie, 
ograniczają sprawność fizyczną i psychiczną [6].
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Sam kryzys rozpoznać można na podstawie kryteriów subiektywnych i obiek-
tywnych [5]. Wykaz objawów czynników subiektywnych i obiektywnych prezentuje 
wykres 1.

Symptomy
Subiektywne Obiektywne 

poczucie utraty kontroli nad swoim życiem możliwość wskazania wydarzenia kry-
tycznego, które wywołało ten kryzys

wysoki poziom lęku nagłe i nieoczekiwane wystąpienie stanu 
nierównowagi

zwiększenie zależności od innych załamanie się dotychczasowych wzorów 
zachowania

poczucie niezdolności do dalszego niesie-
nia ciężaru codziennego życia i wypełnia-
nia ról

wystąpienie poczucia dyskomfortu psy-
chicznego

wszechogarniające uczucie beznadziejno-
ści i bezradności

w miarę szybkie ustępowanie stanu nie-
równowagi

wystąpienie i nasilenie się objawów soma-
tycznych 
poczucie niezdolności do dalszego działa-
nia i jakiejkolwiek aktywności 

Wykres 1. Wykaz objawów czynników subiektywnych i obiektywnych [9].

Poradnictwo, doradztwo, terapia

Przeżywanie kryzysu zależy od wielu czynników i może prowadzić do róż-
nych zachowań i strategii (ucieczka we wspomnienia, w romansowe lektury, ak-
tywność religijną, waloryzację obecnej sytuacji itp.). Wielu naukowców zakłada, 
że w miarę upływu czasu ludzie godzą się z poważnymi kryzysami i coraz lepiej 
potrafią radzić sobie z nimi, przez co możliwe staje się odzyskanie zaburzonej 
równowagi. Są również tacy, którzy latami nie są w stanie utrzymać owej równo-
wagi, i tacy, którym to się nigdy nie udaje. Zadaniem wielu osób, nie tylko zaj-
mujących się niesieniem pomocy zawodowo, jest udzielenie wsparcia i otoczenie 
opieką osób, które nie potrafią poradzić sobie z nową, trudną sytuacją. Zgadzam 
się ze stwierdzeniem H. Sęk, że podstawową rolę w pozytywnym rozwiązaniu 
kryzysu odgrywa system wsparcia społecznego a oparcie w osobach bliskich lub pro-
fesjonalna pomoc pomagają przywrócić wspomnianą, utraconą równowagę [17].

Pomoc jako forma powszechna sprzyja rozwojowi jednostek i wzrostowi 
wszystkiego, co uznane jest za dobro. Cechą charakterystyczną jest współpraca 
między pomagającym a korzystającym z pomocy, jak również świadome uczest-
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nictwo korzystającego i branie odpowiedzialności za siebie. Podstawą staje się 
zapobieganie skrzywieniom rozwoju oraz tworzenie warunków ułatwiających 
rozwój [18]. W języku potocznym dość często stosuje się zamiennie określenie 
opieka i pomoc, w pedagogice odróżnia się te terminy. Analizując dotychczaso-
we poglądy na jej temat, należy przyjąć, że opieka oznacza działania podejmowa-
ne na rzecz drugiego człowieka, które poprzedza wnikliwa analiza jego potrzeb,  
a celem tych działań jest pomoc w zaspokajaniu potrzeb. Relacje między opie-
kunem a podopiecznym są asymetryczne, a odpowiedzialność za podopiecznego 
przejmuje opiekun [6]. Poradnictwo jest wielopłaszczyznową dziedziną działal-
ności społecznej wymagającą interdyscyplinarnego, merytorycznego przygoto-
wania. Nosi raczej znamiona niesienia pomocy niźli opieki.  

Według Olgi Czerniawskiej poradnictwo to działanie zaplanowane, odbywa-
jące się głównie w poradniach, lub okolicznościowe, występujące w rodzinie, 
społeczności lokalnej, którego celem jest udzielnie pomocy jednostce w reali-
zacji określonego zadania. Jest nastawione na profilaktykę, nie jest ani opieką, 
ani psychoterapią, i ma charakter sytuacyjnej pomocy związanej z nową, trud-
ną, konfliktową sytuacją. Podobnie uważa E. Kozdrowicz, traktując poradnictwo 
jako działania wspomagające rozwój we wszystkich etapach życia, które przyj-
muje charakter działań indywidualnych bądź profilaktycznych. Jako indywidual-
ną bądź instytucjonalną pomoc traktuje poradnictwo A.A. Zych, jego zdaniem, 
jest ono skierowane na grupy, osoby mające trudności lub odczuwające potrzebę 
wsparcia w określonych sytuacjach życiowych. W szerszym znaczeniu traktuje je 
jako zorganizowaną formę fachowych porad w jakimś zakresie [16]. Poradnictwo 
może przyjąć formę bezpośrednią (face to face) lub pośrednią, przekazywaną za 
pomocą środków masowego przekazu. W praktyce może polegać na przekazy-
waniu danych (informacji) oraz intensywnej pomocy.

Dość często, w literaturze przedmiotu, określenie poradnictwo stosuje się za-
miennie z doradztwem [16], niektórzy autorzy widzą jednak potrzebę odróżnienia 
tych pojęć. Psychiatria czy psychologia kliniczna koncentrują się przede wszyst-
kim na leczeniu poważnych zaburzeń emocjonalnych, zachowania, psychicznych. 
Doradztwo zajmuje się zapobieganiem poważnym emocjonalnym problemom 
zdrowotnym poprzez edukację i krótkotrwałą terapię. Doradcy pracują z osoba-
mi, grupami, rodzinami i systemami, w których występują problemy sytuacyjne 
i rozwojowe. A. Kargulowa uważa, że doradztwo polega na doraźnym działaniu 
zmierzającym do udoskonalenia zachowania osób poprzez udział w rozwiązy-
waniu problemów dzięki partnerskiej relacji pomiędzy doradzającym a klientem. 
Ktoś, kto zgłasza się z prośbą o poradę, jest zaradny, umie samodzielnie rozwią-
zać swoje problemy, a zgłasza się do doradcy po to, aby potwierdzić słuszność 
podejmowanych działań. Jeśli sytuacja przekracza możliwości poradzenia sobie 
z problemami, wówczas niezbędne jest uzyskanie porady w ramach działań no-
szących miano poradnictwa. W tym przypadku wykorzystuje się wiedzę głównie 
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psychologiczną (działania terapeutyczne i korekcyjne), w doradztwie dominują 
przede wszystkim umiejętności edukacyjne doradców [4]. Na różnice pomiędzy 
pojęciem poradnictwa i doradztwa wskazuje również M. Czerpaniak-Walczak, 
uznając, że różnicuje je typ relacji pomiędzy uczestnikami i motyw uczestnictwa. 
W poradnictwie osoba zgłasza się po poradę nie z własnego wyboru, a relacja 
jest dość sztywna, osoba po prostu uzyskuje poradę, jak należy postąpić, w do-
radztwie osoba chce uczestniczyć w spotkaniu (samodzielnie), relacja opiera się 
na podmiotowości obu stron, a radzący się uzyskuje wskazówki, w jaki sposób 
może postąpić. Celem jest wspomaganie osoby w samodzielnym osiąganiu doj-
rzałości [4].

Osoba starsza poddawana jest wielu oddziaływaniom o charakterze napraw-
czym (leczniczym) służącym poprawie zdrowia fizycznego lub psychicznego. 
Pośród działań stosowanych podczas rehabilitacji znajdują się oddziaływania 
o charakterze terapeutycznym. Najczęstszą definicją, stosowaną na gruncie peda-
gogiki, jest definicja Alicji Kargulowej. Określa ona terapię jako system działań 
stosowanych wobec osób chorych, jednostek o zaburzonym rozwoju, osób po-
szukujących rozwiązań trudnych sytuacji lub tych, które leżą w obrębie patologii 
społecznych (np. osoby pozbawione wolności) [1].

W kontekście terapii na uwagę zasługuje także rewitalizacja rozumiana jako 
przywrócenie żywotności i niwelowanie niedostatków w funkcjonowaniu orga-
nizmów pod względem fizycznym i psychicznym oraz podnoszenie nastroju. Jej 
głównym celem jest poprawa stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej oraz 
wydłużenie życia osób starszych. Ukierunkowana jest na patologiczne rezultaty 
starości, których jest sporo, stąd jej leczniczy charakter.

Zatem, czy wspomniana terapia i wszelkie oddziaływania, w stosunku do osób 
starszych, mające na celu poprawę ich funkcjonowania, mają sens i są potrzebne? 
Czy osoby starsze potrzebują takiego rodzaju wsparcia, czy może mają inne potrzeby?

Charakterystyka badanej populacji

Aby móc odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania, przeprowadzono ba-
dania na grupie 65 osób uczęszczających na zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w jednej z podłódzkich miejscowości. W badaniach uczestniczyły osoby 
w różnym wieku i o różnym stażu pobytu na emeryturze. Wśród analizowanej 
populacji znajdowało się 47 kobiet i 18 mężczyzn – tabela 1, w wieku 50–90 
lat – tabela 2.
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Tabela 1. Płeć badanych osób 
Płeć Liczba osób
kobiety 47
mężczyźni 18

Tabela 2. Wiek badanych osób
Wiek Liczba osób
50–59 18
60–69 36
70–79 9
80–89 1
90 – wyżej 1

Pośród zapytanych o opinie respondentów dominowały osoby o wykształceniu 
średnim ogólnym (31 osób) oraz wyższym (22 osób) – tabela 3. Największy odsetek 
(32 osoby) stanowili tzw. „młodzi emeryci”, ze stażem pobytu na emeryturze od roku 
do 5 lat. To wróżyło dobrze, jeśli chodzi o pamięć odczuć i potrzeb towarzyszących 
przejściu na emeryturę. Rozkład liczby lat spędzonych na emeryturze prezentuje ta-
bela 4.

Tabela 3. Wykształcenie badanych osób 
Wykształcenie Liczba osób
zawodowe 4
średnie ogólne 31
średnie zawodowe 7
wyższe niepełne 1
wyższe   22

Tabela 4. Liczba lat spędzonych na emeryturze
Lata na emeryturze Liczba osób
1–5 32
6–10 23
11–15 5
16–20 5

Pomimo przejścia na emeryturę znaczna część osób uczestniczących w ba-
daniu jest czynna zawodowo, spośród 65 osób 18 osób wykonuje dodatkowe, 
etatowe lub dorywcze prace.
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Metoda badawcza
Badanie miało charakter grupowy, anonimowy. W auli zebrano słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rozdano im ankiety, respondenci mieli nieogra-
niczony czas udzielania odpowiedzi. Na potrzeby tego eksperymentu skonstru-
owano ankietę składającą się z 7 pytań o charakterze otwartym i zamkniętym:

Czy osoby przechodzące na emeryturę, przebywające na emeryturze, po-	
trzebują wsparcia?  (tak/nie/nie wiem)
Czy udzielanie wsparcia osobie przechodzącej na emeryturę, przebywa-	
jącej na emeryturze, ma sens? (tak/nie/nie wiem)
Jakiego rodzaju wsparcia oczekujesz (oczekiwałeś) najbardziej, przecho-	
dząc na emeryturę?
Gdzie osoby starsze mogą szukać wsparcia? 	
Czym, w Twojej opinii, jest poradnictwo?	
Czy uważasz, że poradnictwo psychologiczne, dla osób starszych, jest 	
potrzebne? (tak/nie/nie wiem)
Jeśli tak, to dlaczego jest tak ważne i w jaki sposób może być pomocne  	
w poprawie funkcjonowania osoby starszej?

Poradnictwo w opinii osób starszych – prezentacja wyników
Wielorakie problemy towarzyszące osobom starszym, nierozwiązane kryzy-

sy, nowe i zaskakujące wyzwania połączone z pogarszającym się stanem zdro-
wia i niejednokrotnie kłopotami finansowymi to niewątpliwie niezłe podstawy 
do podjęcia wszelkich działań wspomagających funkcjonowanie osoby starszej. 
Pomocny okazuje się system wsparcia społecznego (tu również profesjonalna 
pomoc) oraz wsparcie osób bliskich. Ale czy rzeczywiście osoby przechodzące 
na emeryturę, przebywające na niej potrzebują wsparcia i czy w ich opinii owo 
wsparcie ma sens? Otóż odpowiedź na te pytania w obu przypadkach jest twier-
dzącą. U ponad połowy zapytanych osób panuje przekonanie, że osoby przecho-
dzące na emeryturę, będące na niej potrzebują wsparcia (48 osób) oraz że owo 
wsparcie ma sens (45 osób). Uzyskane odpowiedzi przedstawia tabela 5. i tabela 6.

Tabela 5. Czy osoby przechodzące na emeryturę, przebywające na emeryturze, potrzebują 
wsparcia?
Odpowiedzi Liczba osób
nie wiem 7
nie zawsze 2
nie  8
tak 48
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Tabela 6. Czy udzielanie wsparcia osobie przechodzącej na emeryturę, przebywającej na 
emeryturze, ma sens?
Odpowiedzi Liczba osób
nie wiem 13
nie  7
tak 45

W pierwszych pytaniach – aby nie sugerować odpowiedzi i nie wprowadzać 
w błąd – nie precyzowano dokładnie rodzaju wsparcia, aby móc jak najlepiej 
dostosować oddziaływania do potrzeb osób starszych. Następnie zapytano o to, 
jakiego rodzaju wsparcia oczekujesz, oczekiwałeś, najbardziej, przechodząc na 
emeryturę? Najwięcej odpowiedzi koncentrowało się wokół wsparcia psycholo-
gicznego (fachowej porady) – 15 osób i finansowego – 10 osób. Pojawiały się 
także wypowiedzi wskazujące na wsparcie osób najbliższych (rodziny, przyja-
ciół) – 7 osób, jak i rówieśników którzy znaleźli się w podobnej sytuacji i z po-
dobnymi problemami – 7 osób. Po 2 osoby oczekiwały porad prawnych i porad 
dotyczących zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aż 15, z 65 osób, 
nie wiedziało, jakiego wsparcia oczekiwało lub oczekuje. Być może to efekt nie-
znajomości pojęcia „wsparcie, poradnictwo”, niewiedzy na temat możliwości 
uzyskania wsparcia lub zlekceważenia badania. Zatem dość ważna staje się edu-
kacja osób starszych dotycząca nie tylko pojawiających się problemów, ale przede 
wszystkim możliwości uzyskanego wsparcia czy pomocy. Niejednokrotnie bywa 
tak, że zawstydzone i rozżalone osoby starsze potrzebują pomocy, ale nie wiedzą, 
gdzie jej szukać, to dodatkowo „zamyka im drzwi na świat” (tab. 8). Słuszność 
owego stwierdzenia potwierdza fakt, że 25 osób nie wie, gdzie szukać wsparcia, 
26 osób wskazuje poradnie psychologiczne, jako miejsca, w którym mogą uzy-
skać pomoc, poradę, a 18 wymienia Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, 8 na 
rodzinę i przyjaciół, 4 na Uniwersytet Trzeciego wieku – tabela 8.

Tabela 7. Jakiego rodzaju wsparcia oczekujesz, oczekiwałeś, najbardziej, przechodząc na 
emeryturę?
Odpowiedzi Liczba osób
nie wiem 15
wsparcia psychologicznego 15
wsparcia finansowego 10
wsparcia przyjaciół i rodziny 7
wsparcia rówieśników 7
porad prawnych 2
porady zdrowotne 2
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Tabela 8. Gdzie osoby starsze mogą szukać wsparcia? 
Odpowiedzi Liczba osób
nie wiem 25
poradnie psychologiczne 26
MOPS 18
przyjaciele i rodzina 8
UTW 4

Przez osoby starsze poradnictwo traktowane jest jako swoistego rodzaju 
wsparcie. Najtrafniej, w mojej opinii, poradnictwo opisuje 75-letnia kobieta cyt.: 
„poradnictwo to szeroko zakrojona pomoc obejmująca wiele sfer życia społecz-
nego, to dobry sposób na zapewnienie potrzebującej pomocy osobie właściwe-
go funkcjonowania w społeczeństwie”. Dla odmiany młodsza, 54-letnia kobie-
ta uznała, że cyt. „poradnictwo psychologiczne to spowiedź i oczekuje się od 
psychologa rozgrzeszenia”. Zatem przekrój wiedzy na temat poradnictwa był 
ogromny. Ponadto pojawiały się takie odpowiedzi, jak: poradnictwo to pomoc, 
porada przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie pro-
blemów (np. wsparcie, gdy odchodzi bliska osoba – 34 osoby); poradnictwo to 
pomoc w bezbolesnym przejściu z okresu aktywności zawodowej do stanu spo-
czynku – 4 osoby; poradnictwo to rodzaj kompleksowej formy doradztwa – 2 
osoby; poradnictwo to rodzaj terapii – 1 osoba. 17 osób nie znało odpowiedzi na 
to pytanie (tab. 9). 

Tabela 9. Czym, w Twojej opinii, jest poradnictwo?
Odpowiedź Liczba osób
nie wiem 17
pomoc, porada przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
rozwiązywaniu problemów 34

pomoc w bezbolesnym przejściu z okresu aktywności zawodowej 
do stanu spoczynku 4

kompleksowa forma doradztwa 2
terapia 1

Pomoc, porada przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dotyczyła 
m.in. takich zdarzeń, jak: 

– śmierć bliskiej osoby; 
– zagubienie i chaos codziennego życia;
– załamanie i stany depresyjne; gdy nie możemy sobie z czymś poradzić, to zasię-
   gamy porad.

Z powodu niepodważalnych powiązań szeroko pojmowanego poradnictwa 
z psychologią kolejne pytanie dotyczyło poradnictwa psychologicznego. W opi-
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nii większości osób poradnictwo psychologiczne (rozmowy, terapia) jest potrzeb-
ne – 45 osób, tylko 4 osoby uznały, że tak nie jest. 15 stwierdziło, że nie wiedzą, 
czy owo poradnictwo jest potrzebne, czy nie – tabela 10.

Tabela 10. Czy uważasz, że poradnictwo psychologiczne, dla osób starszych, jest po-
trzebne?
Odpowiedź Liczba osób
nie wiem 15
tak 45
nie 5

Istotą poradnictwa jest udzielenie porady, pomocy w rozwiązaniu trudnej sy-
tuacji, w której znalazła się radząca się osoba. Z punktu widzenia osób starszych 
poradnictwo psychologiczne jest bardzo ważne. Dzięki niemu psycholog:

– dowartościowuje osoby starsze;
– pomaga w odnalezieniu się w nowej sytuacji;
– pomaga zorganizować wolny czas, wypełnić „lukę czasową”;
– pomaga w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym;
– wspiera w walce z samotnością i izolacją;
– umożliwia zastanowienie się nad sobą i zastanowienie się nad własnym
   potencjałem i wykorzystaniem go w wielu różnorakich aktywnościach;
– ułatwia zrozumienie własnej sytuacji życiowej i zaakceptowanie przejścia na
   emeryturę;
– pomaga odnaleźć sens w życiu, zająć się swoim samorozwojem;
– pomaga walczyć z depresją;
– ułatwia pełne cieszenie się życiem;
– i niewątpliwie poprawia funkcjonowanie osoby starszej.  

Podsumowanie

Aby zachować dobre samopoczucie i zdrowie, nie wystarczy tylko zaspokoić 
podstawowe potrzeby osób starszych. Ważne jest niewycofywanie się z aktyw-
nego życia, a po przejściu na emeryturę kontynuowanie lub rozwijanie nowych 
form działalności. Podejmowana przez osoby starsze aktywność może pomóc  
w lepszym przystosowaniu się do nowych warunków życia, pomaga rozwijać  
i doskonalić cech osobowościowe, likwiduje stres, wypełnia czas wolny, pro-
wadzi do lepszego przystosowania się do grupy rówieśników, wyrównuje bra-
ki w innych dziedzinach (np. brak pracy zawodowej), a co najważniejsze po-
zwala odczuwać satysfakcję, a tym samym poprawia jakość życia. W tym kon-
tekście na uwagę zasługuje, oparta na teorii aktywności, koncepcja Aleksandra 
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Kamińskiego – wychowania do starości. Polega ona na pomaganiu ludziom  
w nabywaniu umiejętności, zainteresowań, przyzwyczajeń i aspiracji, które to 
zasoby, gdy nadejdzie czas starości, pomogą w realizowaniu trybu życia sprzy-
jającego wydłużaniu młodości i dającego radość, satysfakcję. Właściwe wycho-
wanie do starości to najlepsza droga, najlepszy sposób na godzenie ludzi z nią 
[9]. Ważna, z punktu widzenia uzyskanych wyników, staje się szeroko zakrojona 
edukacja osób starszych dotycząca wsparcia, poradnictwa, informująca o możli-
wościach, jakie ono niesie za sobą, rodzajach wsparcia, osobach za nie odpowie-
dzialnych, miejscach, gdzie można szukać pomocy. Ponadto, wszystko wskazuje 
na to, że poradnictwem i opieką należy objąć nie tylko ludzi starszych, ale również 
tych, którzy właśnie „przygotowują się” na nadejście starości tak, aby postrzegali  
i traktowali starość jako okres życia o swoistych urokach.
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Miejsce godności w relacji lekarz – pacjent umierający 

                Świat bez miłości jest 
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        Albert Camus

Ewolucja pojęcia godności

Godność pacjenta niejednokrotnie była podejmowana na gruncie nauk hu-
manistycznych i medycznych. Rozważając, jak ewoluowała refleksja nad rozu-
mieniem tego pojęcia, dostrzeżemy trzy zasadnicze nurty. Pierwszy, historycz-
nie biorąc najstarszy, związany był z upatrywaniem źródeł godności człowieka 
w jego szczególnym odniesieniu do Stwórcy. Taki obraz obecny jest w Biblii, 
w Starym i Nowym Testamencie. Wedle wizji chrześcijańskiej, człowiek, stojąc 
na szczycie drabiny Stworzenia, odgrywał szczególną rolę, stojąc ponad innymi 
bytami. Nie rozwijając zawiłości tradycji chrześcijańskiej, status człowieka, jako 
obrazu i podobieństwa Boga, stanowił o jego godności i wartości życia. 

Z powyższym uzasadnieniem godności człowieka jako podmiotu kontrastuje 
antyczna myśl grecka, wedle której o godności decydowało miejsce danego pod-
miotu w hierarchii społecznej. W tym kontekście nie jest ona wartością absolutną 
ani sakralną, lecz wypadkową relacji jednostki ze społeczeństwem. Zajmowana 
pozycja odzwierciedlała cnoty człowieka i jego pozycję w strukturze społeczeń-
stwa. Tak więc godność nie funkcjonowała jako pojęcie uświęcone o walorach 
sakralnych, rozpatrywano ją jednak w szerszym kontekście społecznym. 

Termin ten można też rozważać w kategoriach zachowań ludzkich, konkretnie 
gdzieś między determinizmem a wolnością woli ludzkiej jako atrybutem aktyw-
nego zachowania człowieka. Nawiązując do niektórych tez filozofii oświecenio-
wej, godność wynikała z faktu, że człowiek jako istota racjonalna mógł, kierując 
się własnym rozumem, podążać za rozsądkiem i cieszyć się wolnością w sensie 
moralnym. Emanuel Kant uzasadniał godność, wskazując, że zgodnie ze wska-
zanym przez siebie prawem moralnym każdy ma obowiązek traktowania innego 
człowieka nie jako środka do realizacji własnych celów, lecz jako ostateczny 
cel we wzajemnych relacjach. Wpływ Kanta okazał się dalekosiężny, jego tezy 
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w sposób niekwestionowany oddziałują na poglądy moralne w szeroko pojętym 
świecie kultury zachodniej.

Godność w kontekście opieki medycznej

Godność (łac. dignitas) zawiera w sobie treści semantyczne podnoszące war-
tość definiowanego pojęcia. Godność, jako termin istniejący w kontekście opieki 
medycznej, ma wiele znaczeń. Nie można jej treści zawęzić do jednego lub kilku 
słów. Jest terminem dynamicznym, zmieniającym się w czasie, bo i inne są sposo-
by rozumienia godności zależnej od kontekstu, w jakim jednostka definiuje swoją 
sytuację. Oznacza często co innego przed zachorowaniem niż w fazie zaawanso-
wanej czy ostrej określonej jednostki chorobowej. Powyższa definicja doskonale 
ilustruje znaczenie nadawane trywialnej czynności golenia się przez mężczyzn. 
Zazwyczaj ta codzienna poranna czynność nie ma większego znaczenia dla zdro-
wego mężczyzny (przynajmniej w sensie rozważań nad znaczeniem godności), 
dopiero w chorobie, gdy pacjent pozostaje pod opieką pielęgniarek, czynność ta, 
jak i parę innych zabiegów, może oznaczać odarcie z godności. Radzenie sobie 
z chorobą oznacza pragnienie zmagania się z nią w sposób uznany za najlepszy 
w danym momencie. Poczucie sprawowania kontroli jest nieodłącznym atrybu-
tem godności. Termin ten należy rozumieć jako posiadanie poczucia wpływu na 
bieg zdarzeń. Możność decydowania o drobnych nawet aspektach sytuacji czy 
wpływania na nią są dla chorego decydujące. Wreszcie, w kontekście opieki pa-
liatywnej, okazuje się, że nieprawidłowa kontrola bólu i innych objawów jest 
postrzegana jako pozbawianie chorego jego godności. Zatem komfort psychoso-
matyczny, w potocznym rozumieniu, ma związek z godnością [1].

Zachowanie znaczących więzi społecznych ma nie mniejsze znaczenie. Ich 
rola polega na umożliwieniu choremu utrzymania relacji społecznych, dzięki 
którym możliwe jest komunikowanie ważnych treści. Ekspresja emocji, nadziei 
i niepokojów ma decydujące znaczenie dla jakości i charakteru relacji między 
chorym a wszystkimi znaczącymi dla niego osobami, jest bowiem wskaźnikiem 
efektywności komunikacji. Wreszcie, traktowanie pacjenta jako osoby, nie jako 
kolejnego, karkołomnego przypadku chorobowego czy medycznego, ma duże 
znaczenie w subiektywnej ocenie pacjenta i jego rodziny.

Istnieją naturalne powiązania pomiędzy godnością a tzw. dobrą śmiercią. 
Dobra śmierć staje w centrum opieki hospicyjnej, gdzie obok jakości ostatnich 
dni życia chorego jest celem tej dziedziny medycyny, podczas gdy zadaniem me-
dycyny w potocznym rozumieniu jest leczenie. Ważne jest zrozumienie języko-
wej subtelności, dostrzegalnej dla władających językiem angielskim. Mowa tu 
o różnicy pomiędzy słowami cure i care, które, w potocznym rozumieniu, w 
języku polskim znaczą odpowiednio tyle, co leczenie i opieka. Dobra śmierć, 
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jako konstrukt, leży w samym centrum filozofii opieki paliatywnej. Filozofia 
hospicjum uznaje umieranie i żałobę za naturalne części życia. Ludzie umie-
rają godnie, ponieważ posiadają niepowtarzalne cechy i cnoty, obecne nawet 
wbrew niesprzyjającym okolicznościom pozbawiającym godności ich śmierć. 
Upominając się o godność umierających, filozofia opieki hospicyjnej wyrosła 
z protestu przeciw depersonalizacji chorych umierających, leczonych w szpital-
nych kompleksach. Jej misja, chociaż jest paradoksalna, wolna jest bynajmniej 
od wewnętrznych sprzeczności. Łączy pragnienie, by humanizować opiekę nad 
chorym umierającym, z włączaniem nowych metod i technologii pozwalających 
uśmierzyć ból i cierpienie towarzyszące umieraniu. Cicely Saunders wczesne lata 
swego życia poświęciła rozwijaniu i udoskonalaniu metod walki z bólem. Celem, 
jaki sobie postawiła, było to, ażeby nieuleczalnie chorych uwolnić od cierpienia. 
Uwolnienie od bólu ma fundamentalne znaczenie, chociaż jest tylko początkiem 
opieki, która jest sztuką wychodzenia naprzeciw zmieniającym się potrzebom 
pacjenta i jego rodziny. 

Warunki dobrej śmierci, w tym również dobrego umierania, są tak samo sta-
re, jak ludzkie cywilizacje. Niektóre ustalenia dotyczą właściwego zachowa-
nia w ostatnich chwilach życia. Najlepszym tego przykładem są treści zawar-
te w „Tybetańskiej księdze umarłych”, będącej swego rodzaju podręcznikiem 
właściwego umierania i wkraczania w zaświaty. Buddyjska opieka duchowa 
nad umierającymi obejmuje również recytację tekstów z mniej znanej księgi 
Bojjbonga, co ma na celu utrzymanie pełnej świadomości umierającego tak, aby 
możliwe było:

– dostrzeżenie ulotności i iluzoryczności egzystencji, 
– dopełnienie refleksji nad czynami i ich moralnym kontekstem, 
– wypełnienie umysłu pozytywnymi myślami, 
– odczuwanie wewnętrznego spokoju, 
– pogrążenie się w stanie medytacji, 
– wolne od żalu przyzwolenie na to, aby życie odeszło [2].
Obecnie kryteria „dobrej śmierci” kojarzone są najczęściej ze śmiercią bez 

bólu, z utrzymaną do końca zdolnością do samoobsługi i kontrolą funkcji fi-
zjologicznych [3]. Badania przeprowadzone przez K. de Walden-Gałuszko, 
M. Majkowicza oraz I. Trzebiatowską pozwoliły wyodrębnić dwie grupy po-
glądów na dobrą śmierć. Pierwsza z nich, tradycyjna, nawiązuje bezpośrednio 
do kryteriów uznawanych powszechnie w dotychczasowych obyczajach i kultu-
rze chrześcijańskiej. W tej grupie pojawiają się takie kryteria „dobrej śmierci”, 
jak: pojednanie z Bogiem, śmierć po dobrze przeżytym życiu, po załatwieniu 
spraw życiowych, dla idei lub po życiu, które zapewnia wdzięczność w oczach 
następnych pokoleń. Sam proces śmierci kojarzy się tu ze świadomym umiera-
niem w domu, w otoczeniu bliskich osób. Z badań gdańskiego zespołu wynika, 
iż tradycyjny pogląd na śmierć prezentują najczęściej kobiety i ludzie młodzi, 
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zwłaszcza studenci. Ukazują one również istotny fakt, iż poglądy na warunki 
dobrej śmierci korelują z ogólną postawą wobec zjawiska śmierci. Innymi słowy, 
osoby wypowiadające tradycyjne opinie prezentowały przeważnie spokojną, po-
zbawioną lęku postawę wobec zjawiska śmierci. Częściej widziały w niej aspek-
ty pozytywne, takie jak możność rozpoczęcia nowego, lepszego etapu istnienia. 
Zdaniem autorów niniejszych badań, osoby wypowiadające tradycyjne poglądy 
na dobrą śmierć są z nią bardziej oswojone i stosunkowo dobrze do niej przygo-
towane psychicznie [4].

Drugą kategorię poglądów cechowało bardziej nowoczesne czy może wręcz 
„odsakralizowane” spojrzenie na śmierć. Zasadniczymi wyznacznikami dobrej 
śmierci są: śmierć bez bólu, z zachowaną do końca sprawnością fizyczną i zdol-
nością do samokontroli fizjologicznej. Dalsze cechy dobrej śmierci to śmierć 
nagła, niespodziewana, najlepiej we śnie. W poglądach tego rodzaju autorzy do-
strzegają odzwierciedlenie współczesnych powszechnie akceptowanych ideałów 
życia konsumpcyjnego: młodości, sprawności, samodzielności oraz równie po-
wszechnie nieakceptowanego cierpienia i bólu. Podobny obraz „dobrej śmierci” 
rysuje się w świetle badań angielskich [5]. W badaniach jakościowych zapytano 
chorych terminalnie o znaczenia nadawane pojęciu dobrej śmierci. W subiektyw-
nej percepcji chorych dobra śmierć znaczyła, żeby:

umrzeć podczas snu,−	
umrzeć spokojną śmiercią,−	
umrzeć nagle,−	
umrzeć, nie czując trwogi,−	
umrzeć według norm religijnych,−	
umrzeć, nie czując bólu.−	

Podobne pytanie zadano personelowi hospicyjnemu i w ocenie osób opieku-
jących się percepcja dobrej śmierci oznaczała: 

brak oznak bólu fizycznego,−	
akceptację rodziny,−	
śmierć w wyciszeniu,−	
śmierć w miejscu wybranym przez chorego (dom/hospicjum),−	
kontynuację życia,−	
obecność bliskich,−	
brak oznak niepokoju, −	
skuteczne łagodzenie objawów przez personel,−	
osiągnięcie pewnego poziomu kontroli nad sytuacją,−	
odnalezienie harmonii z sobą.−	

Niezwykle interesującym uzupełnieniem owej percepcji było postawienie py-
tania o znaczenia nadawane pojęciu „złej śmierci”. Personel wskazał zaledwie 
pięć charakterystycznych cech niedobrego umierania. Były to: 

obecność u chorego objawów niepoddających się kontroli medycznej.−	
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krwotok,−	
brak akceptacji swojego stanu,−	
młody wiek umierającego,−	
umieranie w miejscu innym niż wybrane przez chorego. −	

Uwagę zwraca dość oczywisty fakt wskazywania przez personel hospicyjny 
rangi aspektów medycznych. Zwłaszcza obraz niedobrej śmierci odbiega od holi-
stycznych założeń leżących u podstaw opieki paliatywnej. Dowodzi praktyczne-
go spojrzenia personelu, skupionego na praktycznych aspektach leczenia.

Komunikowanie się a sposób wzmacniający poczucie godności
Nieprzekazywanie choremu informacji o jego stanie jest zaprzeczeniem 

jego prawa do autonomii. Ukrywanie wiadomości o chorobie depersonalizuje 
chorego i wywiera negatywny wpływ na proces jego adaptacji psychicznej [6]. 
Ważne jest, aby istniała komunikacyjna nić między umierającym a jego otocze-
niem, zakładająca zrozumienie dla nadchodzącej śmierci, otrzymywanie i dawa-
nie wsparcia, umniejszanie dyskomfortu fizycznego i psychicznego oraz izolacji 
społecznej chorego, jak też wspieranie go w dążeniu do dokończenia ważnych spraw 
życiowych. 

Ubogie komunikowanie się w relacji „lekarz – pacjent” jest wciąż trwałym 
i niepożądanym elementem leczenia. Kanadyjskie badania jakości relacji w kon-
tekście leczenia wskazały, że jedna trzecia chorych nie była zadowolona z kon-
taktu z leczącym. Podobna liczba ankietowanych określiła zachowanie lekarza 
jako aroganckie lub niewrażliwe [7]. Problem wzajemnego zrozumienia i jako-
ści kontaktu jest dostrzegany przez obie strony. Kanadyjscy lekarze na przykład 
donosili, że w 20–25% przypadków domowe wizyty naznaczone były trudno-
ściami w kontakcie. Jakość i charakter relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem 
jest niezwykle ważnym czynnikiem określającym charakter opieki medycznej  
w ogóle. Relacja ta bazuje na podstawowym zaufaniu chorego do prowadzącego 
go specjalisty, pewnej domieszce paternalizmu i zaangażowania rodziny w ten 
proces. Skutkiem tych działań powinien być wzrost wzajemnego zrozumienia, 
uświadomienie motywacji, emocji i sposobu przeżywania choroby przez pacjen-
ta i osoby związane z nim, jak też motywów i źródeł postaw obecnych po stronie 
lekarza. Wszelkie decyzje dotyczące sposobu leczenia, przy pewnej idealizacji 
tegoż procesu, zależą od oceny stanu pacjenta, jego oczekiwań i preferencji,  
a także czynników określających jakość życia.  

Związek pomiędzy lekarzem a chorym jest dyskutowany od wielu lat i rozwa-
żany na wielu poziomach. Lekarz jest niejako podwójnym agentem [8], pełniąc 
zarazem służbę społeczną wobec chorego, jak i będąc adwokatem jego spraw.  
W pierwszej roli działa w ramach określonego systemu opieki zdrowotnej i ogra-
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niczeń budżetowych, z drugiej zaś jego relacja z chorym ma charakter działania 
na rzecz, szeroko pojętego, dobra chorego, za którego bierze odpowiedzialność. 
Pierwszy ze wspomnianych aspektów każe zwracać uwagę na system świadczeń, 
ubezpieczeń i finanse publiczne. Sfera ta zazwyczaj narzuca ogromne ogranicze-
nia, naruszając wręcz zasady niesienia pomocy każdemu potrzebującemu. Nie 
może jednak być tak, by urzędnik decydował o tym, którego chorego wolno le-
czyć, a którego nie. Arbitralnie podjęte urzędnicze decyzje segregujące pacjen-
tów, którym świadczy się usługi, chociażby ze względu na wiek, stoją w jawnej 
niezgodzie z elementarnymi zasadami etyki. 

Z humanistycznego punktu widzenia nie jest dopuszczalne, by leczyć i przy-
nosić ulgę w cierpieniu tylko posiadaczom polisy ubezpieczeniowej, innych zaś 
zostawiać samym sobie. Jeszcze bardziej niszczące moralnie jest leczenie tych, 
którzy zdążyli uzyskać leczenie, zanim wyczerpał się limit świadczeń finansowa-
nych przez ubezpieczyciela. Człowiek nie jest wartością relatywizowaną do tych-
że czynników. W chorobie, cierpieniu, na oddziale szpitalnym czy w hospicjum 
nie ma swoich i obcych, każdy potrzebuje wsparcia i pomocy. Tradycyjnie poj-
mowana opieka medyczna, a bardziej szczegółowo, relacja pomiędzy leczącym 
a leczonym zakłada altruizm i wcielanie wartości aksjologicznych. Wśród nich 
przede wszystkim konieczne jest istnienie cnót troski i opiekuńczości. 

Postrzegany kryzys relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem ma liczne źródła. 
Można za Sieglerem [9] rozpatrywać je jako konsekwencję indywidualizmu, cha-
rakterystycznej dla społeczeństw zachodniego kręgu kulturowego postawy, po-
ciągającej wzrost znaczenia autonomii jednostki. Zdaniem Sieglera, obserwuje-
my oszałamiający wręcz postęp technik i technologii medycznych. Ostatnie dzie-
sięciolecia cechuje pojawianie się nowych metod i możliwości leczenia, w ślad 
za którymi idą oczekiwania, ażeby przede wszystkim leczyć właśnie, zamiast 
opiekować się. Od profesjonalisty, wykorzystującego kosztowny i skomplikowa-
ny sprzęt medyczny, oczekuje się skutecznego leczenia. Lekarz na przestrzeni 
ostatnich lat stał się profesjonalistą posługującym się skomplikowaną i niezwy-
kle kosztowną aparaturą.

Kolejnym źródłem przemian jest upowszechnienie dostępu do świadczeń me-
dycznych, które są oferowane coraz większej liczbie potrzebujących. Dzieje się 
tak dzięki przemianom społecznym zachodzącym w ostatnich latach oraz wzro-
stowi zamożności społeczeństw (przynajmniej niektórych). Systemy opieki me-
dycznej w większości krajów szeroko rozumianego zachodniego kręgu kulturo-
wego oraz niektórych krajów azjatyckich są w stanie zapewnić opiekę i leczenie 
wszystkim tej pomocy potrzebującym. Z powyższego wynika, że postęp tech-
niczny i gospodarczy ma podwójny charakter. Może przyczynić się do oddalenia 
od siebie lekarza i chorego, osłabiając bezpośredni charakter łączącej ich relacji. 
Pozytywnym aspektem owych przemian jest natomiast poszerzenie dostępności 
usług medycznych. 
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Leczenie i formy świadczeń medycznych stały się bardziej demokratycz-
ne. Ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za ten właśnie kierunek zmian jest 
wspomniany uprzednio wzrost szacunku dla autonomii pacjenta, oraz postęp 
w naukach biologicznych i medycznych. Dzięki nim lekarze zostali wyposażeni 
w narzędzia pozwalające lepiej diagnozować, kontrolować parametry metabo-
liczne, obrazować procesy mózgowe, dokonywać operacji na otwartym sercu, 
dokonywać dializ i wielu innych, których wykonanie było niemożliwe jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu, a które zdecydowanie podnoszą jakość leczenia. Jednakże 
wyposażenie lekarza w zaawansowaną aparaturę medyczną oddala go od pacjen-
ta, z którym nie zawsze ma bezpośredni kontakt. 

Z powyższych powodów rozluźnieniu uległa relacja terapeutyczna, która nie 
polega już na bezpośrednim zaufaniu do autorytetu leczącego, jako osoby podej-
mującej decyzję na podstawie intuicji i umiejętności właściwego rozpoznawania 
problemu. Potwierdzenie, bądź wykluczenie, diagnozy następuje w laborato-
riach. Osłabienie relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem ma też i inne przyczyny.  
W tradycyjny schemat leczenia rozumiany jako relacja lekarz – pacjent, ewen-
tualnie jego najbliższa rodzina, wpisują się osoby trzecie. Dziś jest to najczę-
ściej urzędnik firmy ubezpieczeniowej albo innej instytucji, dbającej o finansowy 
aspekt leczenia. Ekonomia wdarła się do przestrzeni dotąd zarezerwowanej dla 
boskiej obecności Asklepiosa. Kontroli poddano czas hospitalizacji, wyceniono 
procedury medyczne, zaniżając wynagrodzenia personelu medycznego (przede 
wszystkim średniego i niższego) do poziomu niepozwalającego na zapewnie-
nie godnego standardu życia. Sam pacjent zaś stał się głównie ubezpieczonym,  
a proces leczenia i hospitalizacji coraz częściej rozpatruje się w kategoriach 
świadczenia płatnych usług i zarządzania dostępnymi zasobami. 

Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie dyskusji nad szerszym rozu-
mieniem relacji terapeutycznej lekarz – pacjent, biorącej pod rozwagę poczucie 
podmiotowej godności chorego w oparciu o pogłębioną analizę jej uwarunkowań 
oraz potencjalnych korzyści dla chorego, lekarza i społeczeństwa. 

W trudnym kontekście umierania autonomia pacjenta nabiera szczególnego 
znaczenia. Uwzględnienie życzeń chorego związanych z posiadaniem większej 
kontroli nad procesem umierania i partnerskie podejmowanie decyzji związanych 
z procesem leczenia są wytycznymi dla tych, którzy leczą umierających chorych. 
Zła kontrola bólu i innych objawów pozbawia chorego godności i jest źródłem 
przeżywanej przez niego traumy. Otwarta komunikacja pomiędzy chorym, jego 
rodziną i personelem leczącym są niezbędne dla tego, by mówić o dobrej śmierci. 
Jest to element autonomii pacjenta.
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Fundamentalne zasady postępowania medycznego

Podstawową zasadą etyki medycznej jest budowanie zaufania chorego i oso-
by jej leczącej. Fundamentem tejże jest wzajemna życzliwość. Ufność pomiędzy 
lekarzem a pacjentem jest czynnikiem ożywiającym etyczny wymiar relacji mię-
dzy nimi. John Wilkinson wyprowadza z podstawowej ufności kolejne zasady 
etycznego postępowania z chorym [10]:

– Zasada życzliwości wobec wszystkich, zgodnie z którą lekarz jest zobo-
wiązany przez cały czas skupiać swe wysiłki i okazywać zainteresowanie 
wszystkim swoim pacjentom. Powyższa myśl jest zgodna z treścią przysię-
gi hipokratejskiej, nakazującej przede wszystkim nie szkodzić innemu. 

– Zasada odpowiedzialności za ludzkie życie. Zgodnie z nią lekarz jest zobowią-
zany do troski o życie chorego, dopóki ten jest powierzony jego opiece. 

– Zasada szacunku dla osoby ludzkiej. Zgodnie z tą zasadą lekarz powinien 
respektować osobowość i świat subiektywnych, często różnych od włas-
nych, przeżyć swego pacjenta.

– Zasada sprawiedliwego świadczenia opieki wszystkim potrzebującym. 
W tym przypadku reguła postępowania nakazuje dzielenie środków i zaso-
bów w taki sposób, aby w równym stopniu docierały do wszystkich potrze-
bujących. 

– Zasada integralności psychicznej leczącego. Ta reguła jest najbardziej psy-
chologiczną kategorią. Oznacza, że lekarz działa zgodnie ze swymi prze-
konaniami i jest osobą wiarygodną, dzięki czemu jest w stanie zbudować 
właściwą relację ze swym pacjentem. 

Komunikowanie się jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowie-
ka. Jest niezbędnym elementem każdego leczenia. Tam, gdzie porozumiewanie 
się jest skomplikowane lub zakłócone, oczekiwać należy zakłóceń oraz kompli-
kacji z zaburzeniami osobowości włącznie. W życiu codziennym proces komu-
nikowania wypełnia niemal cały czas aktywności ludzkiej. Deprywacja kontaktu 
uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie społeczne oraz utrzymanie stabilnej 
tożsamości i właściwe wywiązywanie się z ról społecznych.

W kontekście leczenia szpitalnego zasadne jest twierdzenie, że źródłem więk-
szego stresu jest dla chorego niemożność przedyskutowania swej diagnozy niż roz-
mowa na jej temat, nawet gdyby była najbardziej bolesna. Podjęte jeszcze w latach 
80. badania wskazały, że większym źródłem cierpień dla chorych terminalnie jest 
ubogie komunikowanie spraw związanych z chorobą niż inne problemy z niej wy-
nikające. Jedynym wyjątkiem był trudny do opanowania ból [11]. Taki stan rzeczy 
nie wynika zazwyczaj z braku czasu na rozmowy czy nadmiaru obowiązków, cho-
ciaż owszem – mają swoje znaczenie, nie są jednak decydujące. Rozpatrując rzecz 
w kategoriach postaw i psychologii, problemem jest ignorancja i niedocenienie 
czynnika psychicznego w przebiegu choroby jako elementu składającego się na 
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ogólny obraz cierpienia. Poświęcając wiele uwagi leczeniu i zmaganiu się z dokucz-
liwymi objawami, trudno zaakceptować fakt, że niedostrzeżone pozostaje jedno  
z największych źródeł dyskomfortu. Najczęstszą przyczyną utrudnień w kontakcie 
są niskie w tym względzie umiejętności osób leczących. 

Tymczasem holistycznie ujmowana opieka wymaga uwzględnienia czyn-
ników somatycznych, psychologicznych, społecznych i duchowości chorego 
w procesie terapeutycznym. Uwzględnienie tych ostatnich wymaga rozwinięcia 
umiejętności komunikowania się, bez których nie byłaby możliwa realizacja tak 
podstawowej potrzeby, jaką jest zapewnienie komfortu pacjentowi. Dla efektyw-
nego leczenia ważne jest, by była możność zakomunikowania objawu lekarzowi. 
Cierpienie chorego może być uśmierzane, jeżeli są właściwie rozpoznane i usu-
wane źródła problemów emocjonalnych i duchowych [12]. Działania farmako-
logiczne nie w pełni są efektywne, gdy istota dolegliwości odczuwanych przez 
chorego nie jest wyrażona w czytelny sposób. W tym kontekście nawet tak oczy-
wisty fakt, jakim jest leczenie bólu, nie dojdzie do skutku, jeżeli jego istnienie nie 
zostanie zakomunikowane w zrozumiały dla lekarza sposób.
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Postrzeganie idealnego wizerunku kobiecego ciała przez 
wczesnych adolescentów

Wprowadzenie

Jadłowstręt psychiczny definiowany jest w ujęciu medycznym jako zaburze-
nie odżywiania, w kontekście uzależnień uznawany jest za uzależnienie od nieje-
dzenia. Psychologicznie – anoreksja traktowana jest jako nieuświadomiony kon-
flikt relacyjny z matką, nieakceptacja własnej płci, wynik poważnych zaburzeń 
w systemie rodzinnym, opartych na połączeniu chłodu emocjonalnego rodzi-
ców (aleksytymia), nadopiekuńczości oraz nadmiernych wymagań stawianych 
dziecku, być może na zasadzie kompensacji w stosunku do własnych niezreali-
zowanych aspiracji. W ujęciu społecznym jest to problem obejmujący swoim 
zasięgiem niewielki procent naszej populacji bądź też jest na tej kanwie tematem 
dyskusji publicznych i programów publicystycznych [1]. 

Myślenie osób cierpiących na zaburzenia odżywiania charakteryzuje szereg 
anomali w stosunku do normy. Kompulsywne pojawiające się charakterystyczne 
myśli dotyczą: lęku przed otyłością i niechęci do osób otyłych (nadmierne kon-
centrowanie swojej uwagi na własnej tuszy, co prowadzi do zachowań mających 
na celu jej zmniejszenie), zniekształconego spostrzegania własnego ciała (cha-
rakterystyczne dla anoreksji widzenie własnej osoby jako grubszej), obsesyjnego 
myślenia o jedzeniu (wiążącego się najczęściej z unikaniem go) [2]. 

Jednocześnie osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania mają złudzenie po-
czucia kontroli nad własnym życiem. Kontrolowanie własnego ciała daje przeko-
nanie panowania nad sobą, własny, sekretny sposób na niepanowanie nad sprawa-
mi zewnętrznymi. Możemy mówić o tzw. „ucieczce w ciało”, czyli zapewnieniu 
sobie jakiejkolwiek kontroli [3]. Jednakowoż wspomniana chęć kontrolowania 
jest sprzeczna z naturą. Silne uczucie głodu sprawia, że mózg odbiera szereg 
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sygnałów takich jak głód czy ból, które mogą zostać stłumione przez jedzenie; 
mimo to osoby chore na anoreksję mogą nie jeść przez bardzo długi czas [2]. 

Coraz większą rolę badacze zajmujący się anoreksją przypisują czynnikom 
kulturowym. Piękno jest kategorią zmienną – kształtuje się zgodnie z wymoga-
mi kulturowymi. Według socjobiologów piękno symbolizuje płodność i zdrowie, 
zatem osoby piękne mają przyciągać biologicznie najatrakcyjniejsze osobniki 
właśnie swoim wyglądem. Zachodzi tu podobieństwo do tego, co obserwujemy  
w świecie zwierząt. Jednak współczesne wzorce kobiecości nie do końca pozo-
stają w zgodzie z takimi funkcjami piękna. Symbol piękna – kobietę ultraszczu-
płą trudno uznać za symbol kobiety–matki [2]. Jeszcze w XVIII i XIX wieku ob-
fite kobiece kształty symbolizowały bogactwo i dostatek. Wygląd taki oznaczał, 
że kobieta pochodzi z wyższych sfer. Nawet na początku XX wieku w kulturze 
zachodniej otyłość uważana była za oznakę zdrowia i dostatku, co najlepiej okre-
śla malarstwo tamtego okresu. Kiedy problem ilości pokarmu w dużej mierze 
został rozwiązany, otyłość zaczęła być wręcz stanem niepożądanym. Reakcją 
na ten wymóg były gorsety. Jednak „prawdziwa obsesja szczupłości zaczęła się 
w latach sześćdziesiątych wraz ze spódniczkami mini i Twiggy. Niedożywiona  
i wychudzona dziewczyna stała się wzorem kobiecej urody [4]”. „Media wywo-
łują (…) poczucie przepaści między ciałem własnym i idealnym, co wywołuje 
ciągły niepokój o wygląd i wagę ciała”[3]. Media jako źródło kanonów atrakcyj-
ności są o tyle niebezpieczne, że dysponują rozwiniętą techniką umożliwiającą 
poprawianie i ulepszanie naturalnego wizerunku kobiecej urody poprzez kosme-
tyki, makijaż, cyfrową obróbkę zdjęć itp. [3]. Tym samym trudno jest osiągnąć 
ideał kobietom, które w świecie realnym części spośród tych możliwości nie 
posiadają. Zaburzenia odżywiania pojawiały się już w minionych wiekach, jed-
nak przemiany kulturowe drugiej połowy XX wieku zdecydowanie przyczyniły 
się do wzrostu częstotliwości ich występowania. Po drugiej wojnie światowej 
w kulturze zachodniej stopniowo coraz częściej wzorem do naśladowania stały 
się osoby z kręgu świata filmowego czy mody. Zmieniły się poglądy dotyczące 
odżywiania – szczupła sylwetka zaczęła być symbolem zdrowia i piękna, a w me-
diach pojawiły się propozycje diet opartych na niskokalorycznym jedzeniu [5]. 
W latach 50. modelka była chudsza od przeciętnej kobiety o około 5–8%, dziś ten 
współczynnik wynosi ponad 20%. Model estetyczny oparty na schemacie ciała 
Twiggy – bardzo szczupłej, o chłopięcej sylwetce – uznawany jest za atrakcyjny 
i wpływa na funkcjonowanie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

Potwierdzenie wpływu mediów na postrzeganie atrakcyjności własnego 
wyglądu można znaleźć w badaniach prowadzonych wśród osób niewidomych 
od urodzenia. Kobiety z tej grupy są bardziej zadowolone ze swojego wyglądu 
i prezentują znacznie pozytywniejsze postawy wobec jedzenia niż kobiety wi-
dzące [8]. Dzieci z tej grupy nie prezentują negatywnych postaw wobec otyłości, 
dodatkowo deklarując chęć posiadania silnej postury ciała [4]. Dodatkowo cia-
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ło stało się obecnie szczególnie ważnym czynnikiem w kształtowaniu tożsamo-
ści. Na przestrzeni dziejów piękno zawsze było cenione i ważne dla człowieka. 
Szczególnie w naszych czasach utożsamiane jest ono z sukcesem – atrakcyjny 
fizycznie człowiek spostrzegany jest jako posiadający szereg innych przymiotów. 
W percepcji społecznej cecha ta pociąga za sobą kolejne: spostrzegawczość, pew-
ność siebie, szczęście, poczucie humoru, uprzejmość czy inteligencję [3]. W spo-
łeczeństwie ludzie coraz częściej postrzegani są przez pryzmat swojej cielesności 
[6]. Osobowość, duchowość, zastępowane są jako czynniki określające nas spo-
łecznie przez fizyczność i, co za tym idzie, ludzie, a w szczególności adolescenci 
zaczynają budowanie swojej tożsamości od ciała [8]. Stąd też zaburzenia odży-
wiania najczęściej występują u adolescentów, a dokładniej u dziewcząt w okresie 
adolescencji. Okres dorastania jest kluczowym momentem w kształtowaniu się 
tożsamości człowieka, także seksualnej, która wiąże się z wizją własnego ide-
ału kobiecości bądź męskości, do którego dana osoba będzie dążyć [5]. Wygląd  
w hierarchii wartości młodzieży zajmuje bardzo wysoką pozycję. Ponadto doj-
rzewające dziewczęta pozostają szczególnie podatne na wpływ kultury masowej, 
grup rówieśniczych i mody [9]. Nastolatki, które przeglądały reklamy, w których 
występowały atrakcyjne, a mniej szczupłe modelki, oceniały wyżej własną atrak-
cyjność niż te, które zapoznawały się z reklamami, których bohaterkami były 
ultraszczupłe modelki [5]. 

Przekaz medialny może kreować i utrwalać negatywne wzorce zachowań 
zdrowotnych. Częstym wizerunkiem wykorzystywanym w reklamie, zgodnie 
z profilem odbiorcy przekazu, jest obraz kobiety, jej zabiegów pielęgnacyjnych, 
jej świata. Z mediów kobiety dowiadują się o potencjalnych usterkach swojego 
ciała, na które w innych warunkach w ogóle nie zwróciłyby uwagi. 

Istotny wpływ na kształtowanie wizerunku kobiety wywiera rynek prasy 
kobiecej. Czasopisma zawierają sprzeczne przekazy, zachęcając jednocześnie 
do akceptowania siebie takimi, jakimi jesteśmy, chudnięcia, korygowania zbyt 
kobiecej sylwetki strojem. Przeciętna czytelniczka szczególnie młodsza, z nie-
ukształtowaną do końca tożsamością, może bezrefleksyjnie dostosowywać się 
do tego ogólnego przekazu, nawołującego do nadmiernego zainteresowania cia-
łem, presji opierania poczucia własnej wartości i samoakceptacji na stereotypach  
i standardach [8]. 

Wizualny świat, teledyski, zdjęcia, reklamy tworzą określony model, któ-
ry z jednej strony nakłania do natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb 
w dziedzinie fizjologii, ale też posiadania dóbr materialnych; z drugiej natomiast 
definiuje ideał piękna, który wymaga powstrzymywania się od pokus. Efektem 
odbioru tak sprzecznych komunikatów jest tzw. „zjawisko nożyc”. Charakteryzu-
je się ono tym, że szczupłe kobiety stają się jeszcze szczuplejsze, a otyłe jeszcze 
grubsze. Konsekwencją jest wzrost liczby osób cierpiących na zaburzenia odży-
wiania zarówno w postaci nadwagi, jak i znacznej niedowagi ciała [4]. 



188

Pod wpływem mediów młodzież jest pod presją, że jeśli nie będzie chuda,  
nie będzie mieć przyjaciół, będzie wyśmiewana i co dla niej najważniejsze – nie 
spodoba się płci przeciwnej. To powoduje, że jak podają statystyki: 63% dziew-
cząt nie akceptuje własnego wyglądu, 76% nastolatek wierzy, że chłopcy wolą 
szczupłe dziewczęta, 62% młodych kobiet chętnie schudłoby parę kilo, 71% 
dziewczyn marzy o figurze modelki [3]. 

Podłoże zachorowania może być kształtowane w dzieciństwie. Dziewczynki, 
obserwując matkę stosującą diety, mogą nauczyć się dbania o linię – jako na-
wyku higienicznego. Wiedzę z zakresu społecznych norm dotyczących wartości 
estetycznych kobiecego ciała mają już dzieci. W badaniach na ten temat przepro-
wadzonych w grupie 8-latków wyniki pokazały, że poparcie dla stosowania diet, 
szczególnie wśród dziewczynek, jest związane z niezadowoleniem z własnego 
wyglądu oraz częstością stosowania diet przez matki badanych dzieci [7]. 

Jednym ze znaczących niebezpieczeństw dla adolescentek są strony interne-
towe pro-ana krzewiące ideologię sukcesu czy doskonałości poprzez niejedze-
nie. Podstawowe założenia ruchu pro-ana to dążenie do sylwetki całkowicie po-
zbawionej tkanki tłuszczowej, zdaniem pro-anorektyczek sylwetki doskonałej. 
Jest to styl życia, który traktuje anoreksję jako alternatywny sposób odżywiania 
i życia, będący przynajmniej po części świadomym wyborem [10]. Fałszywy 
obraz anoreksji w sieci to największe niebezpieczeństwo dla młodych dziew-
cząt, szczególnie tych o niskiej samoocenie. Perspektywa idealnego wyglądu, 
poczucie wspólnoty z innymi bywalczyniami stron pro-ana, wspólny cel dają siłę 
i nowej jakości poczucie wartości, oparte na panowaniu nad sobą (swoim cia-
łem). Strony wabią estetyczną szatą graficzną, dostosowaną do gustu nastolatek, 
zdjęciami bardzo atrakcyjnych, acz wyjątkowo szczupłych modelek i aktorek, 
serwują hasła zachęcające do wstąpienia do wspólnoty, zapewniają, że autorki 
stron i blogów są takie same jak my, wesprą nas w drodze do perfekcji [11]. 

Przesadnie szczupła sylwetka przestaje być jedynym obowiązującym wzor-
cem w mediach. Piosenkarki i aktorki manifestujące samoakceptację, dumę ze 
swojej kobiecej sylwetki, nieprzejmowanie się niedoskonałościami, mogą mieć 
wpływ na dziewczęta, dla których są idolami. Kształtować także mogą gusta 
młodych chłopców dotyczące kobiet. Przykładem mogą być: Jennifer Lopez, 
Beyonce Knowles, Shakira, Pink, Rhianna czy też polska wokalistka – Dorota 
Rabczewska „Doda”. Nie są otyłe, ale też nie potwierdzają stereotypu wylanso-
wanego przez modelki [11]. 

Cel badań
Celem pracy była analiza idealnego wizerunku kobiecego ciała przez młod-

szych adolescentów – dziewczęta i chłopców – uczniów szkoły podstawowej 
w odniesieniu do wizerunków kobiecego ciała prezentowanych przez przedsta-
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wicielki świata kultury popularnej. Wśród celów szczegółowych wymienić moż-
na określenie poziomu wiedzy na temat procesów odchudzania, znajomość diet. 
W przypadku dziewcząt także odniesienia idealnego wizerunku kobiecego ciała 
do własnej osoby.

Materiał i metoda

Dla przeprowadzenia powyższej analizy wykorzystano ankietę, którą prze-
prowadzono wśród 51 chłopców w wieku 11–13 lat i 55 dziewcząt w tym sa-
mym wieku – uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 82 im. Przemysła II 
w Poznaniu.

Ankieta dla chłopców zawierała 9 pytań – 3 pytania otwarte i 6 zamkniętych. 
Ankieta dla dziewcząt zawierała 12 pytań – 3 pytania otwarte i 8 zamkniętych. 
Informacje pozyskane za pomocą narzędzia dotyczą postrzegania idealnego wy-
glądu kobiecego ciała, określonego na podstawie pytań o znane piosenkarki i ak-
torki, w odniesieniu do ich twórczości oraz elementów wizerunku. W przypadku 
dziewcząt pytano o wymarzone parametry własnego ciała, obecnie i w przyszło-
ści. Dla chłopców i dziewcząt ankieta badała ważność wyglądu przy kontak-
cie z innymi. W przypadku chłopców, także wzrost i wagę idealnej dziewczyny, 
określiła stosunek obu płci do konieczności odchudzania się, a także znajomość 
pojęcia „dieta” i innych aspektów związanych z tym pojęciem.

Analiza wyników badań

W pierwszych dwóch pytaniach adolescenci mieli wybrać lub podać samo-
dzielnie, które ze znanych aktorek/piosenkarek podobają się im najbardziej. 

W przypadku chłopców najbardziej atrakcyjną piosenkarką była amerykań-
ska wokalistka pop/R’n’B Rihanna (22 wybory, 43% odpowiedzi), na drugim 
miejscu sklasyfikowana została szwedzka wokalistka pop/dance September (18 
wyborów, 35% odpowiedzi), na trzecim aktorka i piosenkarka Jennifer Lopez  
i przedstawicielka polskiej muzyki pop-rock – Dorota Rabczewska „Doda” (po 
15 wyborów, 29% udzielonych odpowiedzi).

Dziewczęta za najatrakcyjniejszą uznały Rihannę (30 wyborów, 27%). Druga 
co do atrakcyjności okazała się Jennifer Lopez (22 wybory, 21%). Na trzecim 
miejscu, wybrana przez 13 dziewcząt (12%), pojawiła się Shakira.  

Wg badanych chłopców (25 wyborów, 49% odpowiedzi) najistotniejszymi 
elementami wizerunku decydującymi o wyborach poszczególnych piosenkarek 
i aktorek są: działalność artystyczna i sylwetka (w znaczeniu fizycznym), dalej 
znalazła się kategoria „twarz” (22 odpowiedzi, 43% respondentów) oraz „sposób 
ubierania się” (13 odpowiedzi i 25% respondentów). U dziewcząt poza działal-
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nością artystyczną (46) dominował styl ubierania (27), natomiast twarz (15) i syl-
wetka (14) mają, ich zdaniem, mniejsze znaczenie.

Odpowiedzi na pytanie „Ile powinna mierzyć i ważyć idealna dziewczyna?” 
pozwoliły uzyskać uśrednione wyniki badanych parametrów, na podstawie któ-
rych określono wartość współczynnika BMI. Współczynnik BMI utrzymuje się 
w wyobrażonym przez chłopców wzorcu na poziomie dużo poniżej krytycznego 
wskaźnika BMI 18,5, który uznany jest za granicę zdrowej dla organizmu masy 
ciała. Szczegóły prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Średnie wartości wybranych wskaźników sylwetki w ocenie respondentów

Idealny wzrost Idealna waga BMI
166,72 47,18 16,82

Pytanie „Jak powinna wyglądać idealna dziewczyna?” poddano analizie jako-
ściowej. Cechy idealnej dziewczyny w odpowiedziach osób to: szczupła, zgrabna 
i ładna, ale także: mądra, inteligentna, wysportowana. 

Kolejne pytanie ankiety poddano analizie jakościowej. Dziewczęta miały 
opisać, jakie są ich preferencje dotyczące własnego wyglądu. Z analizy wypo-
wiedzi wynika, że najczęściej preferowany wymarzony teraźniejszy i przyszły 
wygląd zewnętrzny opiera się na takich cechach, jak: wysoka, chuda, długowło-
sa. Odpowiedzi dotyczące preferowanego wyglądu mają swoje odzwierciedlenie  
w odpowiedzi na kolejne pytanie kwestionariusza. Dziewczęta miały podać wy-
marzoną wagę obecnie i w przyszłości. Szczegóły prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Średnie wartości wybranych wskaźników sylwetki w badanej grupie dziewcząt

Teraźniejszość Przyszłość
Idealny 
wzrost

Idealna 
waga BMI Idealny 

wzrost
Idealna 

waga BMI

162 43,83 16,56 172 52,76 17,74

Także tutaj, jak w przypadku chłopców, wskaźnik BMI zarówno w przypadku 
masy ciała pożądanej obecnie, jak i deklarowanej, jako idealna w przyszłości 
znajduje się poniżej uznanego za zdrowy miernika. 

Na pytanie o rolę wyglądu przy poznawaniu nowych osób respondenci mieli 
do wyboru 3 odpowiedzi. 24 badanych chłopców (48%) i 20 dziewcząt (36%) 
stwierdziło, że wygląd jest dla nich ważny, 16 badanych chłopców (32%) oraz 
21 dziewcząt (39%) nie potrafiło określić, czy przy poznawaniu nowych osób 
wygląd odgrywa jakąś rolę, natomiast 10 chłopców (20%) i 14 dziewcząt (25%) 
stwierdziło, że wygląd nie jest dla nich w przypadku zawierania nowych znajo-
mości ważny. 
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W odpowiedzi na pytanie o konieczność odchudzania się dziewcząt połowa 
badanych chłopców udzieliła odpowiedzi pozytywnej, 26% – negatywnej, nato-
miast 24% respondentów nie potrafiło odnieść się do zadanego pytania.

Ostatnie 2 pytania dotyczyły pojęcia diety. 49 badanych chłopców (96%) oraz 
wszystkie dziewczynki (100%) wiedzieli, co oznacza termin „dieta”. 21 spośród 
adolescentów (43%) oraz 35 adolescentek (64%) znało chociażby jeden przykład 
diety, 18 chłopców (37%) podało konkretną nazwę – w obrębie tych odpowiedzi 
najpopularniejsze były: dieta wegetariańska i niskokaloryczna (odpowiednio 5 
i 3 odpowiedzi). 19 dziewcząt (35%) przyznało, że stosowało już kiedyś jakąś 
dietę. Jednakowoż za pocieszający uznać należy fakt, że dziewczęta deklarowały, 
iż w czasie posiłku ważny jest dla nich smak potraw, ich wartość zdrowotna, zaś 
na ostatnim miejscu ich kaloryczność.

Wnioski
Chłopcy uznają za wzór kobiecego wizerunku piosenkarki takie, jak: Ri-1. 
hanna, September, Jennifer Lopez czy Doda, a w swoich preferencjach 
kierują się w równym stopniu wyglądem i działalnością artystyczną. 
Wśród dziewcząt za wzór ideału kobiecości uchodziły Rihanna, Jennifer 2. 
Lopez i Shakira. Adolescentki uzasadniały jednak swój wybór preferencja-
mi muzycznymi, nie zaś wyglądem zewnętrznym.
Preferowane przez chłopców wybrane wskaźniki sylwetki pozwalają 3. 
stwierdzić na podstawie określenia uśrednionego współczynnika BMI, 
że obraz idealnej dziewczyny mieści się w przedziale skrajnej niedowagi 
(wychudzenia) [8]. Jednakże z analizy jakościowej można zauważyć, że 
chłopcy być może słabo orientują się co do proporcji wzrost/waga, dlatego 
uzyskany wynik BMI wymaga dalszych weryfikacji badawczych.
W kontekście swojego obecnego i deklarowanego na przyszłość idealnego 4. 
wizerunku nastolatki uznają za najbardziej atrakcyjne długowłose, bardzo 
szczupłe i wysokie kobiety.
W sensie masy ciała obecny i przyszły deklarowany jako atrakcyjny wy-5. 
gląd (wzrost i waga) różnią się od siebie na poziomie istotnym statystycz-
nie, choć w zasadzie w sensie parametrów medycznych (BMI) na poziomie 
opisowym znajdują się w przedziale niedowagi.
Określając wizerunek idealnej dziewczyny, badani chłopcy w pierwszej kolej-6. 
ności wymieniają cechy fizyczne dotyczące sylwetki (szczupła, zgrabna), do-
piero w dalszej kolejności znalazły się inne cechy decydujące o atrakcyjności 
interpersonalnej, takie, jak: mądra, inteligentna, wysportowana. 
Niemal połowa badanych chłopców (48%) oraz 36% badanych dziewcząt  7. 
uważa wygląd za istotny przy poznawaniu nowych osób. 
Połowa badanych chłopców twierdzi, że dziewczęta powinny się odchudzać. 8. 
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35% dziewcząt stosowało przynajmniej raz w życiu dietę, ponad połowa 9. 
(64%) zaś znała diety z nazwy.
Większość chłopców również znała pojęcie diety, a znaczna część bada-10. 
nych (43%) potrafiła podać przynajmniej 1 przykład diety. 
Wygląd zarówno w przypadku chłopców, jak i dziewcząt odgrywa istotną 11. 
rolę w postrzeganiu drugiej osoby, o czym świadczy zarówno jego rola 
przy zawieraniu nowych znajomości, jak i czynniki decydujące o ideal-
nym wizerunku postaci medialnych. 
Prezentowane społeczne oczekiwania kobiecej atrakcyjności, wyrażane 12. 
przez idealny obraz kobiety w zakresie np. wzrostu czy wagi, mogą być 
źródłem zagrożeń wystąpienia zaburzeń odżywiania w przypadku chęci 
sprostania tym oczekiwaniom przez młode kobiety. 
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Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników służby 
zdrowia

Nieco historii

Wraz z rozwojem technologii oraz różnych praktyk organizacyjnych kandy-
daci do poszczególnych zawodów zaczęli w swoich przygotowaniach skupiać się 
głównie na zdobywaniu umiejętności związanych z pracą, natomiast nie dostrze-
gli potrzeby równoczesnego nabywania umiejętności zarządzania samym sobą. 
Zauważono, że wśród niektórych osób wykonujących zawody oparte na częstych 
relacjach z innymi ludźmi, niesieniu im pomocy, byciu w gotowości do działania, 
któremu towarzyszy duże napięcie psychiczne, wraz z upływem czasu występuje 
zjawisko ogólnego wyczerpania, utraty sił, braku skuteczności w działaniach, 
tendencji do unikania kolejnych zadań i nieodpowiedniego traktowania osób, na 
rzecz których pracowali lub/i w swoim otoczeniu. Te obserwacje doprowadziły 
do przyjrzenia się temu zjawisku, celem jego rozpoznania i przeciwdziałania.  
W latach 70. ubiegłego stulecia zjawiskiem tym zajęli się niezależnie od siebie 
Herbert Freudenberger i Christiana Maschlach [1], którzy wprowadzili do psy-
chologii społecznej nowe pojęcie – wypalenie zawodowe. W Polsce w latach 90. 
ubiegłego wieku zagadnieniem tym zajęła się miedzy innymi Helena Sęk [2], a w 
późniejszych latach Jan Strelau [3] i Roman Cieślak [4]. 

Kogo dotyczy?

Najczęściej wskazywanymi grupami osób, które narażone są na wypalenie, 
są: nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, psychologowie, księża, policjanci, adwo-
kaci, a także wolontariusze. Zespół wypalenia można rozpoznać również u matek 
opiekujących się dziećmi, pomimo że nie włącza się ich do grupy ryzyka, dlatego 
że bycie matką, wychowawcą i opiekunką własnego dziecka nie nosi znamion 
zawodu. 

Zauważono, iż osoby, których narzędziem pracy są umiejętności społeczne, 
mogą doświadczać silnego stresu w relacjach z osobami, na rzecz których pracu-
ją, w konfrontacji z nieprzewidywalnymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi oddziałującymi w danej chwili. Uznanie jednak sytuacji za stresującą do-
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konuje się głównie poprzez poznawczą interpretację określonego bodźca, dlatego 
niektórzy podkreślają, że najwięcej stresów w życiu człowieka jest wywoływa-
nych i podtrzymywanych przez niego samego [1]. 

Jak powstaje?

Każdemu człowiekowi, dla osiągnięcia najwyższego poziomu realizacji okre-
ślonych zadań, potrzebny jest optymalny poziom stresu. Jednakże, gdy jest on 
za wysoki i utrzymuje się przez dłuższy czas, przestaje działać stymulująco,  
a w końcu może być szkodliwy [5]. Indywidualne granice radzenia sobie ze stre-
sem uwarunkowane są czynnikami genetycznymi, biologicznymi, fizjologicznymi  
i behawioralnymi, a gdy zostają one przekroczone i nie ma sposobu na złagodze-
nie jego intensywności, dochodzi do stanu wyczerpania – wypalenia.

Innym równie ważnym czynnikiem ryzyka dla wystąpienia tego zjawiska 
jest motywacja, jaką ma dana osoba na rzecz wykonywanej pracy lub/i ocze-
kiwanego efektu, jakim jest uznanie przez innych wysiłku, zaangażowania,  
a także reakcji odbiorcy. Badania wykazały, że większego stresu w związku 
z wykonywaną pracą doświadczają te osoby, które są silnie zmotywowane do po-
dejmowanych przez siebie działań, są pełne ideałów, żyją nadzieją, że to, co ro-
bią, nada ich życiu sens, ale równocześnie oczekują szacunku i uznania od tych, 
dla których oraz z którymi pracują. Stres związany z pracą ma też różne źródła 
jego generowania – osobiste, zależne od pracodawców lub/i współpracowników, 
systemu oraz wynikające z zadowolenia osób, na rzecz których pracują, popra-
wy ich samopoczucia, rozwiązania problemów, a więc z sukcesów. Skutki tego 
stresu i powstałego w ten sposób napięcia dla niektórych mogą być na tyle silne, 
że zaczynają wpływać na nastrój, stan zdrowia, zachowanie i myśli, również do-
prowadzając do wyczerpania – wypalenia. 

Wysiłek, jaki podejmują lekarze, pielęgniarki, psychologowie, wolontariu-
sze w placówkach służby zdrowia, zakładach opiekuńczych i w gabinetach pry-
watnych w związku z wykonywaną pracą, jest duży. Opieka nad chorymi, stan 
gotowości do pracy – w tym dyżury, biurokracja, liczba chorych będących pod 
opieką, limitowany czas, który można poświęcić każdej osobie lub zagadnieniu, 
to tylko niektóre z czynników, które są odpowiedzialne za wyczerpywanie sił 
fizycznych i obciążenie psychiczne. Służba zdrowia, służba pacjentowi nosi zna-
miona pracy, która nie jest czystym rzemiosłem, ale także misją lub/i powołaniem. 
Zawód lekarza od dawna uznawany jest za prestiżowy, dlatego wymagania oto-
czenia wobec osób uprawiających tę profesję są duże, zarówno w obszarze wie-
dzy, stylu pracy, piastowanego stanowiska, wyglądu zewnętrznego i wszelkich 
atrybutów mówiących o społecznie uznanym dobrobycie (markowy samochód, 
ubrania, sposób lub/i miejsca spędzania wakacji). Inaczej natomiast postrzegany 
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jest zawód pielęgniarki, osoby odpowiedzialnej za pielęgnację, opiekę i pomoc 
choremu. Ze względu na krótszy dystans w relacjach z pacjentem, większą dla 
niego dostępność nie bywają tak doceniane i szanowane, jak ci pierwsi. W ich 
przypadku sygnały świadczące o życiu na wysokim poziomie ekonomicznym są 
odbierane społecznie jako niezgodne z misją wykonywanego zawodu. Jeszcze 
inaczej postrzegana jest osoba psychologa, który w zależności od tego, gdzie 
uprawia swój zawód (prywatnie czy w placówkach państwowej służby zdrowia), 
bywa postrzegany jako autorytet albo jako zagrożenie. Natomiast interwenci kry-
zysowi jako pracownicy ochrony zdrowia są dla społeczeństwa niewidoczni, do 
czasu, gdy nastąpi katastrofa.

Pracownicy służby zdrowia w związku z wykonywaną pracą doświadczają 
sukcesów, zadowolenia, ale też porażek i strat. Ze względu na to, że każda spo-
łeczność ustanawia zasady, kto ma prawo do przeżywania żałoby, uzewnętrz-
niania emocji z racji napotykanych trudności w pracy i otrzymywania wsparcia  
w tych sytuacjach, osoby, których zawód kojarzony jest z udzielaniem lub/i nie-
sieniem pomocy, postrzegane są jako takie, które zawsze muszą być dyspozycyj-
ne, gotowe do świadczenia usług w porze dogodnej dla klienta, nieuzewnętrznia-
jące w tych relacjach doświadczanych emocji, szczególnie gdy są trudne.

Te uznane społecznie zasady, którym podlegają pracownicy służby zdrowia, 
powodują, że pacjenci stawiają coraz więcej wymagań, którym coraz trudniej 
sprostać, a lekarze, pielęgniarki i psychologowie narażeni są na zmęczenie i wy-
czerpanie pracą.

Sygnały ostrzegawcze

Zanim rozwinie się zespół wypalenia, pojawiają się sygnały, które uprze-
dzają jego wystąpienie. Początkowo takie doznania, jak uczucie permanentnego 
zmęczenia, narastająca niechęć do pracy kojarzone są jako wynik nadmiernej 
liczby pacjentów, przy niezadowalającej organizacji pracy i otrzymywanych gra-
tyfikacjach finansowych świadczonych przez jednostkę zatrudniającą. Kolejnym 
sygnałem świadczącym o wyczerpaniu pracą są nieadekwatne reakcje emocjo-
nalne do bodźca, który je wywołuje, ujawniające się pod postacią skłonności 
do kłótni, krytyki, utraty zainteresowania, braku cierpliwości w stosunku do pa-
cjentów. Chroniczny stres związany z pracą i obciążeniami, które ona przynosi, 
bez możliwości ich zmniejszenia, może uzewnętrzniać ciało pod postacią reakcji 
fizjologicznych w obrębie układu pokarmowego, krążenia, szkieletowego, od-
pornościowego, nerwowego, jako efekt psychicznego i fizycznego przeciąże-
nia. Są to bóle żołądka, zaburzona praca jelit, bóle głowy, bezsenność, a także 
spowolnienie procesów poznawczych – kłopoty z koncentracją uwagi, trudności  
w zapamiętywaniu nowych informacji i przypominaniu wcześniej przyswojo-
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nych. Obecność wyżej wymienionych trudności w sferze fizycznej i psychicznej 
zmienia dobre funkcjonowanie w otoczeniu. Niektóre z tych objawów, gdy utrzy-
mują się przez dłuższy czas, mogą być mylone z konkretnymi schorzeniami soma-
tycznymi, jednakże podejmowane próby farmakologicznego leczenia są doraźne  
i nie dają trwałych efektów dla poprawy samopoczucia. Powoduje to, że następną 
diagnozą, która stawiana jest w takich przypadkach, to depresja lub inne nieprzy-
stosowawcze reakcje psychiczne. Kolejnymi objawami świadczącymi o nega-
tywnym skutku działania przewlekłego stresu jest potrzeba uprawiania sportów 
ekstremalnych i szukania silnych wrażeń bądź też używanie, a w końcu nad-
używanie środków psychoaktywnych dla zmniejszenia poczucia nieprzyjemnego 
napięcia (lampka wina, koniaku przed zaśnięciem). Niechęć do pracy, zmęczenie 
przed przystąpieniem do niej, uczucie nieprzyjemnego napięcia mogą w końcu 
doprowadzić do zaniedbania obowiązków poprzez zdystansowaną postawę do 
pracy, cynizm.

Każdy pracujący zawodowo człowiek uwikłany jest dodatkowo w wiele sy-
tuacji  niezwiązanych bezpośrednio z uprawianą profesją, a które również mogą 
pogłębiać ten stan – dodatkowe zarobkowanie, obowiązki rodzinne, w tym opie-
ka nad dziećmi czy też starszymi rodzicami, dokształcanie się, dojazdy do pra-
cy, wysiłek związany z budowaniem własnego wizerunku. Intensywność pracy 
i poziom zaangażowania się w zadania są nieproporcjonalne do gratyfikacji fi-
nansowych, co rodzi poczucie braku osiągnięć osobistych. Źródłem stresu może 
być także niewłaściwe przygotowanie się do pracy, niewystarczający poziom 
wiedzy, praktyki zawodowej lub technologia – zbyt przestarzała albo nadmier-
nie nowoczesna. Dlatego niezwykle trudno jest zinterpretować pierwsze sygnały 
wskazujące na wyczerpanie emocjonalne i psychiczne oraz zareagować na nie. 
Odczuwanie przez dłuższy czas zmęczenia, utraty energii, drażliwości, słabej 
kontroli nad emocjami, anhedonii są sygnałami mogącymi świadczyć o złej kon-
dycji pracownika. Brak reakcji na nie, poprzez zmianę stylu pracy, swojego do 
niej nastawienia czy też dbałość o całą gamę innych własnych potrzeb, weryfi-
kację i ocenę hierarchii celów, wygenerowanie czasu na odpoczynek, zadbanie  
o siebie, doprowadza zazwyczaj do rozwinięcia się zespołu wypalenia zawodo-
wego, pogorszenia efektywności pracy i jakości życia danej osoby.

Objawy

Objawami obserwowanymi u osób, u których rozwija się zespół wypalenia 
zawodowego, jest narastający brak satysfakcji w pracy, domu, dystansowanie się 
od „podopiecznych”, a w końcu ich depersonalizacja. Po czasie, gdy osoba od-
krywa rozbieżność pomiędzy swoimi wcześniejszymi celami i wartościami, jakie 
przyświecały na początku kariery zawodowej, z aktualnym brakiem satysfakcji  
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i planów, doświadczaniem złości lub/i niechęci w stosunku do pacjentów pojawia 
się obniżenie poczucia własnej wartości, rozwija się depresja, doprowadzając do 
ucieczki od obowiązków zawodowych, pacjentów, rodziny.

Mechanizmy powstawania

Do tej pory ukazało się wiele prac na temat mechanizmów powstawania ze-
społu wypalenia zawodowego. Dla opisów tego zjawiska posługiwano się wielo-
ma wymiarami psychologicznymi, co pozwala postrzegać je bardzo szeroko.

Na poziomie fizjologicznym akcentuje się skutki reakcji emocjonalnych dla 
pracy organizmu, które powstają wskutek konfrontacji ze stresorami, które napo-
tyka pracownik w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych. Działanie 
przewlekłego stresu i coraz mniejsze możliwości wykorzystywania umiejętności 
zaradczych może doprowadzić do wyczerpania siły, energii, które manifestuje 
się jako narastające przemęczenie, znużenie i w konsekwencji poszukiwanie 
sposobności do odpoczynku poprzez unikanie lub zaniedbywanie obowiązków. 
Zmęczenie pracą odbierane jest jako przykre doznanie fizyczne i psychiczne. 
Natomiast odkrywanie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami otoczenia a oso-
bistymi zasadami, postawami, systemem wartości w ramach pracy może dopro-
wadzić do wyczerpania na poziomie etycznym i duchowym. Może ono być ma-
nifestowane przez unikanie kolejnych zadań odbieranych jako kontrowersyjne 
bądź ich krytykowanie lub/i brak zaangażowania przy ich wypełnianiu. Innym 
poziomem świadczącym o wyczerpaniu w pracy jest utrata motywacji do jej wy-
konywania. Dzieje się tak wtedy, gdy pracownik przy dużym angażowaniu się  
w obowiązki/zadania służbowe nie otrzymuje pozytywnych informacji zwrot-
nych zarówno od osób z otoczenia, w którym pracuje, albo od tych, na rzecz 
których podejmuje różne działania. Frustracja potrzeby uznania i szacunku może 
również doprowadzić do utraty zaangażowania się w prowadzoną działalność. 

Różne podejścia teoretyczne i stosowanie odmiennych paradygmatów do ba-
dań nad wypaleniem zawodowym rzucają każdorazowo nowe światło na genezę 
tego zjawiska. Pozwala to wskazać te obszary funkcjonowania człowieka, które 
powinny podlegać szczególnemu przepracowaniu, w uznaniu założeń różnych 
koncepcji teoretycznych, w chwili gdy dojdzie do rozwinięcia takiego zespołu. 
Prowadzone od ponad 50 lat badania nad tym zjawiskiem pokazały, że niezmien-
nymi elementami, uznanymi za znaczące w jego powstawaniu, jest postrzeganie 
przez jednostkę sytuacji jako stresującej i brak jej zgody na istniejącą organizację 
pracy.
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Indywidualna ocena stresorów

Osoba doświadczająca stresu dokonuje kategoryzacji bodźca, który go wy-
wołuje. Są takie, które są wyzwaniem, wyzwalając odpowiedni poziom napięcia, 
odpowiedzialny za procesy poznawcze i emocjonalne niezbędne dla rozwiązania 
problemu. Inne natomiast reakcje wyzwalają te stresory, które subiektywnie oce-
niane są jako zagrożenie – życia, zdrowia, dla uznawanych norm, zasad, war-
tości, hierarchii celów i zadań. Uruchamiają takie procesy, które mają chronić 
przed skutkami, jakie taki bodziec może wyzwolić, między innymi poprzez pod-
świadome uruchomienie mechanizmów obronnych (m.in. zaprzeczenia, fiksacji, 
regresji), których zadaniem jest pomniejszanie negatywnych następstw stresu. 
Kolejną grupą stresorów są te, których istnienie jest równoznaczne ze stratą, 
wywołując całą lawinę reakcji, które należne są procesom przeżywania żałoby. 
Postrzegając funkcjonowanie człowieka uwikłanego w wiele sytuacji, które no-
szą na sobie znamiona wyżej wymienionych, zauważamy, że ryzyko wypalenia 
związanego z wykonywaną pracą rośnie wtedy, gdy człowiek nie modyfikuje 
napotykanych trudności własną aktywnością zaradczą lub/i ma poczucie niskiej 
własnej skuteczności. H. Sęk twierdzi, że czynnikiem kluczowym dla tego zja-
wiska jest doświadczanie niepowodzenia w konfrontacji ze stresem i utrwalanie 
w sobie przekonania o niemożności skutecznego radzenia sobie z trudnościami, 
konfliktami i frustracjami w życiu zawodowym [2].

Ważnymi stresorami, które oddziałują na pracownika i muszą być równocześ-
nie brane pod uwagę, są jego osobista historia i ilość obowiązków pozazawodo-
wych, jakie równocześnie podejmuje. Zauważono, iż kobiety, którym przypada 
wiele zadań poza pracą, a związanych z prowadzeniem domu, wychowywaniem 
dzieci, opieką nad potrzebującymi członkami rodziny, są narażone w większym 
stopniu na rozwinięcie się zespołu wypalenia zawodowego. 

Środowisko pracy

Etiologii wypalenia należy szukać nie tylko w człowieku, ale również w śro-
dowisku, w jakim pracuje. Otoczenie bowiem sprzyja formułowaniu obowią-
zujących norm i zasad dla realizacji uznanych organizacyjnie celów. Określa 
również, które sytuacje są trudne oraz jak pracownik powinien zachować się, 
gdy zaistnieją. Mało popularna jest koncepcja nieuznanego stresu, która mówi 
o tym, że osoby pomagające, pracujące na rzecz drugiego człowieka nie powin-
ny uzewnętrzniać odczuć, które są skutkiem stresu powstałego w wyniku nie-
zbędnego zaangażowania się w sytuację chorych, którymi się opiekują. A więc  
w sytuacjach śmierci pacjenta, braku wyleczenia, złego rokowania, nieuzyskania 
oczekiwanych efektów terapeutycznych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, odej-
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ścia chorego do innego lekarza/zespołu, członkowie danego zespołu nie mogą 
przeżywać żałoby i doświadczać uczuć opuszczenia, zawodu, tęsknoty i złości, 
bo społeczeństwo nie włączyło ich do grona osób, które tak mogą reagować na 
straty. Takie społeczne przekazy, które określają zachowanie się pracowników 
służby zdrowia, powodują dodatkowo, że wszyscy oni znajdują się w grupie ry-
zyka dla rozwinięcia się zespołu wypalenia zawodowego.

Jak radzić sobie ze stresem w pracy, czyli jak uniknąć zespołu 
wypalenia zawodowego?

Różne są sposoby niwelowania przykrych odczuć i napięcia, które są skut-
kiem wyczerpania pracą. Podstawowym będzie zadbanie o siebie, poczynając 
od wyznaczenia lub dyskutowania z pracodawcą realnych celów do realizacji. 
Określenie ram czasowych, różnicowanie aktywności zawodowej od innych ży-
ciowych obowiązków (wobec siebie, rodziny, społeczności, w której się żyje) 
sprzyja wyznaczeniu osobistych granic, które porządkują rytm dnia i określają 
realistyczny plan do wypełnienia. Kolejną strategią jest budowanie zespołu, któ-
ry poza funkcją wspierającą ma być miejscem dyskutowania doświadczanych 
trudności, emocji, poszukiwania nowych rozwiązań. Nieformalnie, może być 
to spotkanie przy wspólnym śniadaniu, kawie, kiedy to prowadzone rozmowy 
mogą toczyć się wokół tego, co spowodowało wewnętrzne poruszenie. Takie 
koleżeńskie grupy wsparcia powodują obniżenie lęku i napięcia jako negatyw-
nego skutku zawodowych działań. Dają także okazję poznania doznań innych 
osób, pozwalając konfrontować własne reakcje wywołane daną sytuacją z ich 
reakcjami. Wypowiedzenie wśród nich swoich obaw zachęca grupę do udziele-
nia konkretnego wsparcia i pomocy poszczególnym jej członkom. Takie wspólne 
spotkania dają też możliwość dawania i otrzymywania pochwał, komplementów, 
albo życzliwej krytyki. Można wtedy dostrzec błędy swoje i innych, ale nie po to, 
aby krytykować je lub/i oddalać się od problemu, ale po to, aby wspierać siebie  
i innych w podjętych wysiłkach, uczyć się od innych, którzy są dobrzy w tym, co 
robią. Wspólne „narady” pozwalają wyzwolić też poczucie humoru lub ze wzglę-
du na „burzę mózgów” zachować optymizm i nadzieję na przyszłość. 

Innym sposobem przeciwdziałania zespołowi wypalenia zawodowego jest 
prowadzenie osobistego dziennika, w którym poza opisem aktualnych wydarzeń 
byłoby miejsce na przyjrzenie się własnym emocjom, interpretację zdarzeń, ale 
także ocenę własnych dokonań. 

Obserwując pracę młodych adeptów sztuki lekarskiej, pielęgniarskiej i innych 
osób pracujących w ochronie zdrowia, zauważa się coraz większy dystans, jaki 
dzieli te osoby. Duża motywacja na rzecz wykonywanej pracy, zaangażowanie, 
brak doświadczenia klinicznego, niewłaściwy przepływ informacji lub zła ko-
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munikacja z kolegami o dużym stażu zawodowym, zmaganie się z istniejącym 
systemem, który nakłada wiele dodatkowych wysiłków (liczba chorych – zbyt 
duża lub zbyt mała, biurokracja, praca podporządkowana procedurom, a nie rze-
czywistym potrzebom chorego) nie otwiera na współpracę z innymi oraz na ich 
doświadczenia, a tym bardziej zniechęca do dzielenia się swoimi sukcesami lub/i 
napotykanymi trudnościami. Brak uznanych autorytetów, zmaganie się z niepew-
nością drogi zawodowej, uzależnienie od innych na wielu szczeblach edukacji 
specjalistycznej powoduje rosnącą niechęć do tego, co określają normy, powsta-
nie dużych obaw wobec przejawiania swojej indywidualności i brak przekonania 
co do własnego wpływu na korzystniejsze rozwiązania w ramach panującego 
systemu. 

Kto jest odporny na stres?

Osoby, które potrafią skupić się na aktualnych problemach, są optymistami, 
mają zaplecze w wyznawanej przez siebie filozofii (światopoglądzie), potrafią 
cieszyć się wypracowanymi sukcesami. Z trudnościami w pracy lepiej radzą so-
bie też osoby, które potrafią pracować w zespole, omawiać sytuacje kliniczne, 
które niosą znamiona porażki, straty, omawiają niepowodzenia. Zatrzymanie 
się nad pacjentami, których nie udało się wyleczyć, lub tymi, którzy pomimo 
wysiłku umarli, pozwala doświadczyć naturalnych emocji przypisanych stracie.  
W niektórych miejscach, tam, gdzie pacjenci często umierają, hospicja, domy 
pomocy społecznej, oddziały IOM, istnieje potrzeba prowadzenia superwizji.  
W praktyce potwierdza się twierdzenie, że współpraca pomiędzy członkami ze-
społu poprawia efektywność pracy, morale poszczególnych jej członków, po-
zwala lepiej kontrolować osobiste granice i poznać realistyczne cele zawodowe  
i osobiste.

Innym ważnym sposobem przeciwdziałania zespołowi wypalenia zawodowe-
go jest przyjęcie zasady prywatności, tj. ograniczenie pacjentowi dostępności do 
siebie, poprzez zrezygnowanie z przekazywania im prywatnych numerów telefo-
nu, nieformalnego sposobu kontaktowania się. W środowisku pracy nie docenia 
się często takiej umiejętności, jaką jest poczucie humoru i śmiechu, który ewi-
dentnie obniża napięcie emocjonalne i poziom lęku, a aktywizuje pracę układu 
immunologicznego, doprowadzając do lepszego dotlenienia wszystkich narządów. 

Podsumowanie dla nas, pracowników służby zdrowia

Nie jesteśmy w stanie uwolnić się od trudności napotykanych na niwie zawo-
dowej. Z jednej strony dobrze, gdyż są one przyczynkiem do rozwoju zarówno 
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osobistego, ale także w danej dziedzinie wiedzy, w obrębie której się poruszamy. 
Z drugiej te wszystkie sytuacje zmuszają nas do udzielania sobie odpowiedzi na 
pytanie: dlaczego robimy to, co robimy:

– z przyczyn altruistycznych, z powodu posiadania motywacji do podejmowania 
   trudnych wyzwań, 
– dlatego, że jesteśmy w tym mistrzami, czujemy się kompetentni, 
– czy też dlatego, iż potrzebujemy uznania innych osób? 

Posiadanie wiedzy na temat siebie, reprezentanta danej grupy zawodowej, 
który pracuje w określonych realiach, będzie przynosiło dobre efekty, jeżeli po-
traktujemy swoje potrzeby z odpowiednią troską, będziemy wkładali adekwat-
ny wysiłek w podnoszenie swoich umiejętności zawodowych i społecznych. 
Ważnym, ale mało uświadomionym przez pracowników twierdzeniem jest, że 
aby dobrze pracować w systemie służby zdrowia, z pacjentami, trzeba uświada-
miać sobie własne zyski, ale też i straty, których doświadcza się w życiu zawo-
dowym i w życiu w ogóle.
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Reklama jako źródło pozyskania informacji o lekach.
Nadzieje i zagrożenia, jakie niesie reklama dla promocji 
zdrowia

Określenie reklama pochodzi od łacińskiego słowa reclamo znaczącego tyle, 
co „krzyczeć na kogoś”. Jak podają wybitni specjaliści w tej dziedzinie, Jachins 
i Terelak, reklama „jest wszelką płatną formą nieosobowego komunikowania 
się określonego nadawcy, niosącą informacje o produktach i usługach, wyko-
rzystującą różne środki masowej komunikacji (np. prasę, środki elektroniczne, 
zewnętrzne, jak np. plakaty, balony, billboardy, samoloty i inne) w sposób prze-
konujący” [1].

Informacja – „[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomie-
nie’], pojęcie (w zasadzie niedefiniowalne) występujące w teorii informacji”[2].

Lek – „każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syn-
tetycznego, a także roślinnego), wprowadzana do organizmu w celu osiągnięcia 
pożądanego efektu terapeutycznego lub w celu zapobiegania chorobie, podawana 
w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjolo-
giczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega 
jej rozwojowi”[3]. 

Promocja zdrowia – „Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym zwięk-
szenie kontroli nad zdrowiem oraz jego polepszenie poprzez podnoszenie pozio-
mu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, w celu długotrwałej poprawy 
stanu zdrowia społeczeństwa. (Na podstawie: First International Conference on 
Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986)” [4]. 

Wstęp

W coraz szybszym pędzie życia charakterystycznym dla współczesnej cywi-
lizacji coraz większe znaczenie i trwalsze miejsce zyskują mass media i umiejęt-
ność przekazania krótkiej treściwej informacji, czy to za sprawą radia, telewizji, 
Internetu, czy reklamy zewnętrznej. Każdego dnia wielokrotnie przychodzi nam 
spotykać się z różnego rodzaju przekazem medialnym, a w szczególności z jego 
specyficzną odmianą, jaką jest reklama. Reklamowane jest wszystko, co da się 
sprzedać: są to produkty materialne, idee i wartości duchowe. Wśród zalewu 
wszelakiego rodzaju reklamy dostrzec można zarówno te zachęcające do kupna 
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produktów niezbędnych do codziennej egzystencji, bez których człowiek obejść 
się nie może, jak np. produkty spożywcze, produktów potrzebnych, lecz nie 
niezbędnych do funkcjonowania, oraz tych, które nie są często człowiekowi do 
funkcjonowania potrzebne, lecz pod wpływem reklamy konsument zaczyna do-
strzegać ich „zbawienny” wpływ na jego życie, co skłania go do podjęcia decyzji 
kupna. Jedną z częściej reklamowanych i promowanych grup produktów są leki 
dostępne bez recepty i wszelkiego rodzaju suplementy diet, mające w „magiczny” 
wręcz niekiedy sposób zaradzić na wszelkie „bolączki tego świata”. Dyskusyjna 
może być próba przyporządkowania tych produktów do którejś z trzech wyżej 
wymienionych grup, lecz jedno jest pewne, iż są one często kupowane i bardzo 
popularne. Ciekawym zjawiskiem towarzyszącym reklamom leków jest cyklicz-
ność ich pojawiania się, spójna z naturalną i odwieczną zmianą pór roku. Tak jak 
dawniej przeciętny człowiek mógł rozpoznać zmiany pór roku poprzez naturalne 
przesłanki przyrody, tak teraz zauważyć można w bezbłędny wręcz sposób, ko-
lejny element wskazujący zmiany tychże pór a mianowicie reklamy poszczegól-
nych charakterystycznych dla danej pory roku leków, i tak wiosną najczęściej 
bardzo silnie wpajane są nam nazwy wszelakich preparatów zabezpieczających 
przed ugryzieniami owadów i odchudzających, latem zabezpieczających przed 
biegunką i jej przykrymi konsekwencjami mogącymi zepsuć plany wakacyjne, 
jesienią i zimą szczególnie licznie preparatów znoszących nieprzyjemne dole-
gliwości związane z przeziębieniem i grypą. Zjawisko to w sposób bardzo ob-
razowy wskazywać może, jak elastycznym i w pełni integralnym elementem 
życia każdego człowieka staje się przekaz reklamowy i w jak znaczącym stop-
niu adaptuje się on do sytuacji społecznej. Reklama jako element codziennego 
życia, uniwersalny i integralny sposób przekazu adaptujący się do społecznych  
i środowiskowych warunków życia człowieka stanowi niezwykle ważne źródło 
informacji, które niestety niekiedy prócz korzyści przynosić może negatywne 
skutki dla zdrowia człowieka. Często zdarza się, iż zachęcony poprzez przekaz 
reklamowy konsument nabywa kolejne, nowe mające mu we wspaniały sposób 
pomóc produkty medyczne, nie zważając na skutki uboczne ich stosowania bądź 
zagrożenie powstające przy pobieraniu jednocześnie wielorakich „odmian” tego 
samego środka podawanego pod inną nazwą, co grozić może przedawkowaniem 
leku i zagrażać w rezultacie życiu i zdrowiu konsumenta. Jednymi z najczęściej 
kupowanych i najczęściej reklamowanych leków dostępnych bez recepty są leki 
przeciwbólowe, i to właśnie one stanowią jeden z poważniejszych i bardziej za-
grażających zdrowiu pacjentów problem. Dostępne pod wieloma postaciami te 
same substancje czynne zażywane pod wieloma różnymi nazwami handlowymi 
mogą być najszybszą i najprostszą drogą do wspominanego już przedawkowania, 
tego jakby się wydawać mogło i jak sugeruje zazwyczaj reklama, nieszkodli-
wego dla zdrowia środka leczniczego. Opisany powyżej przykład negatywnego 
oddziaływania, mogłoby się wydawać, nieszkodliwej reklamy nie jest, niestety, 
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jedynym, jaki można przytoczyć. Leki przeciwbólowe to tylko jeden z medyka-
mentów mogących stanowić zagrożenie, w równym stopniu tyczy się to wszela-
kich środków odchudzających, wzmacniających czy choćby nasennych. Media 
jednakże prócz działania mającego na celu przysporzenie korzyści materialnych 
producentom leków stanowią także potężne narzędzie kreowania postaw i war-
tości, przez które to może zarówno korzystnie, jak i negatywnie wpływać na 
zdrowie społeczeństwa. Media mogą być jednym z ważniejszych elementów 
w systemie promocji zdrowia, jeśli tylko odpowiednio ukierunkują swoje działa-
nia, niekoniecznie na zysk za wszelką cenę, lecz także na idee społecznie istotne 
takie, jak np. propagowanie idei zachowań prozdrowotnych. Jak podaje Bishop, 
jedną z grup czynników determinujących zachowania zdrowotne są determinan-
ty psychologiczne, do których zaliczane są zarówno czynniki emocjonalne, jak  
i poznawcze. „Potrzeby i stany emocjonalne mogą w istotny sposób modyfiko-
wać zachowania zdrowotne”[5], tak więc reklama jako medium o szerokim spek-
trum działania użyta może zostać do wywołania uczuć, emocji i postaw wpływa-
jących na podjęcie przez jednostkę zachowań wspierających zdrowie, a nie tylko 
wywołujących reakcje konsumenckie – reakcje potrzeby kupna. Szczególnie 
istotne miejsce w propagowaniu idei zdrowotnych zajmuje najbardziej chyba 
specyficzna forma reklamy, czyli reklama społeczna. Dominika Maison i Norbert 
Maliszewski, polscy specjaliści w zakresie reklamy społecznej, definiują ją na-
stępująco: „Reklama społeczna – to proces komunikacji perswazyjnej, którego 
głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań.” 
[6]. Jak wskazuje przytoczona tu definicja, celem tego rodzaju reklamy nie jest 
już uzyskanie profitów materialnych przez reklamodawcę, lecz przekazanie treści 
mogących pozytywnie wpływać np.: na zachowania zdrowotne społeczeństwa 
czy zwrócić uwagę na problemy jakiejś grupy społecznej. Reklama komercyjna  
i reklama społeczna nie różnią się w zasadzie między sobą w zakresie mechani-
zmu wywierania wpływu na odbiorcę oraz drogi przekazu informacji, jednakże 
znaczące różnice można zauważyć łatwo w sferze ekonomicznej (małe nakłady 
finansowe na kampanie społeczne w stosunku do wielkości zasobów kampanii 
komercyjnych), formie odbioru społecznego oraz trwałości zmian postaw i za-
chowań odbiorcy, a także drogi ich pozyskania. I właśnie dzięki swoim założe-
niom reklama społeczna może stać się przyszłościowo najpoważniejszym me-
dium działającym na rzecz propagowania idei ważnych dla promocji zdrowia  
w Polsce.

Materiał i metoda badawcza

Omawiane tu zagadnienie stanowi fragment większej pracy badawczej, lecz 
jego wyniki są na tyle interesujące i przekonywające, że mogą one z powodzeniem 
zostać omówione jako osobny temat pracy. Pragnąc zbadać, jak istotnym czynni-
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kiem w procesie pozyskiwania informacji o lekach jest dla konsumenta reklama, 
poproszono respondentów o wybór jednego spośród pięciu zaproponowanych 
sposobów pozyskania takowych informacji jako tego, który, ich zdaniem, naj-
silniej na nich wpływa i najczęściej stanowi dla nich źródło informacji o lekach. 
Badani respondenci mieli do wyboru następujących pięć wariantów odpowiedzi:  
z reklamy, od lekarza, z ulotek dostępnych w aptekach, od znajomych i z innych 
źródeł. Jako narzędzie badawcze w badaniu wykorzystano kwestionariusz ankie-
towy własnej konstrukcji, w którym to część dotycząca omawianego zagadnienia 
składała się z jednego pytania, do którego udzielone odpowiedzi rozpatrzone zo-
stały pod względem czterech zmiennych: wieku, płci, wykształcenia oraz miejsca 
zamieszkania respondentów.

Niniejsze badania przeprowadzone zostały na terenie aglomeracji miasta 
Poznania z uwzględnieniem terenów wiejskich wśród losowo wybranych 176 
osób. Grupa respondentów zróżnicowana była pod względem płci, wieku, wy-
kształcenia oraz miejsca zamieszkania. Pod względem płci grupa badana kształ-
towała się następująco, kobiety 139 osób (stanowiły liczniejszą grupę wśród re-
spondentów), mężczyźni stanowili wyraźnie mniejszą grupę, na którą składało się 
37 osób. Zróżnicowanie wiekowe osób z grupy badanej było stosunkowo szerokie 
i przedstawiało się następująco: 41 osób z grupy badanej stanowili respondenci 
w wieku 16–20 lat, 103 osoby to badani w wieku 21–40 lat (stanowiący najwięk-
szą grupę pod względem tego kryterium), 27 osób z grupy wiekowej stanowiły 
osoby z przedziału wiekowego pomiędzy 41–60 lat oraz 6 osób z grupy wiekowej 
powyżej 60 roku życia. Respondenci biorący udział w badaniu poproszeni zostali 
o określenie poziomu swojego wykształcenia, i tak w badaniach wzięły udział:  
3 osoby z wykształceniem podstawowym, 6 osób z wykształceniem zawodowym, 
65 osób z wykształceniem średnim, 67 osób z wykształceniem wyższym niepeł-
nym i 36 osób z wykształceniem wyższym. Kolejną zmienną, pod kątem której 
rozpatrywano wyniki uzyskane w grupie badanej, stanowiło miejsce zamiesz-
kania, i tak 22 osoby z grupy badanej zadeklarowały zamieszkanie w obszarze 
wiejskim a 155 w mieście.

Wyniki badań

Analizując wyniki badań pod kątem zależności źródła pozyskania informa-
cji o lekach od płci, uzyskano następujące dane. W badanej grupie kobiet 53% 
respondentek deklaruje, iż czerpie informacje o lekach z reklamy, 13% bada-
nych czerpie takowe informacje od lekarza, 21% badanych z ulotek dostępnych 
w aptekach, 4% od znajomych, natomiast 9% z innych źródeł. W badanej grupie 
mężczyzn 45% ankietowanych respondentów deklaruje, iż czerpie informacje  
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o lekach z reklam, 14% z badanych od lekarza, 8% z ulotek dostępnych w apte-
kach, 22% od znajomych oraz 11% badanych mężczyzn jako źródło informacji  
o lekach podało inne źródła (patrz tab. 1).

Zależność źródła pozyskania informacji o lekach od wieku w grupie respon-
dentów kształtuje się następująco. W grupie osób najmłodszych, tj. w wieku 16–
–20 lat aż 79% badanych respondentów zadeklarowało, iż pozyskuje informacje 
o lekach z reklamy, 5% od lekarza, 12% z ulotek dostępnych w aptekach, 2% od 
znajomych oraz 2% z innych źródeł. W grupie osób w wieku 21–40 lat także zna-
cząca większość, bo aż 48% badanych respondentów zadeklarowało, że pozysku-
je informacje o lekach z reklamy, 12% badanych wskazało jako źródło takowych 
informacji lekarza, 19% czerpie tego rodzaju wiadomości z ulotek dostępnych w 
aptekach, 1% od znajomych oraz 14% z innych źródeł. W badanej grupie respon-
dentów w wieku 41–60 lat 29% badanych odpowiedziało, iż źródłem pozyskania 
informacji o lekach jest dla nich reklama, 19% czerpie takowe informacje do 
lekarza, aż 26% z ulotek dostępnych w aptekach, 19% od znajomych oraz 7%  
z innych źródeł. W grupie osób powyżej 60 lat reklamę jako podstawowe źródło 
informacji o lekach wybrało niewiele, bo 17%, natomiast aż 66% badanych osób 
w tej grupie wiekowej zadeklarowało, iż informacje o lekach pozyskuje od leka-
rza, 17% z ulotek dostępnych w aptekach, 0% od znajomych oraz 0% z innych 
źródeł (patrz tab. 2).  

Zależność źródła pozyskania informacji o lekach od wykształcenia kształtuje 
się następująco. W badanej grupie respondentów z wykształceniem podstawo-
wym 34% spośród osób badanych zadeklarowało jako źródło informacji o lekach 
reklamę, natomiast 33% wskazało na źródło informacji lekarza, również 33%  
z tej podgrupy respondentów wskazało, iż informacje o lekach czerpie z ulotek 
dostępnych w aptekach, żaden natomiast z badanych w tej podgrupie nie zadekla-
rował jako źródła pozyskania informacji o lekach znajomych ani innych źródeł.  
W grupie osób z wykształceniem zawodowym 50% respondentów zadeklarowało, 
iż pozyskuje informacje o lekach z reklamy, 0% od lekarza, 33% odpowiedziało, 
iż źródłem informacji są ulotki dostępne w aptekach, 17% pozyskuje informacje 
o lekach od znajomych, 0% z innych źródeł. W grupie osób z wykształceniem 
średnim aż 64% badanych respondentów wskazało jako źródło pozyskania in-
formacji o lekach reklamę, tylko 9% lekarza, natomiast 18% z badanych osób 
w tej podgrupie zadeklarowało, iż czerpie takową wiedzę z ulotek dostępnych 
w aptekach, 3% od znajomych oraz 6% z innych źródeł. W badanej grupie osób  
z wykształceniem wyższym niepełnym 50% respondentów deklaruje, iż pozysku-
je informacje o lekach z reklamy, 10% wskazuje na lekarza jako źródło takowych 
informacji, 19% deklaruje, iż czerpie informacje o lekach z ulotek dostępnych  
w aptekach, 9% respondentów od znajomych oraz 12% z innych źródeł. W gru-
pie badanych osób z wykształceniem wyższym 36% respondentów deklaruje, 
iż pozyskuje informacje o lekach z reklamy, 25%, iż czerpie je od lekarza, 14% 
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deklaruje jako źródło pozyskania informacji o lekach ulotki dostępne w aptekach, 
11% wskazuje na znajomych oraz 14% na inne źródła (patrz tab. 3).

Zależność źródła pozyskania informacji o lekach od miejsca zamieszkania 
kształtuje się następująco. W badanej grupie respondentów mieszkających w ob-
szarze wiejskim aż 72% badanych jako drogę pozyskania informacji o lekach 
wskazało reklamę, 5% deklaruje, iż takową wiedzę czerpie do lekarza, 9% z ulo-
tek dostępnych w aptekach, 0% od znajomych oraz aż 14% z innych źródeł. 
Natomiast w badanej grupie respondentów mieszkających w obszarze miejskim 
aż 49% deklaruje, iż pozyskuje informacje o lekach z reklamy, 14% od lekarza, 
20% jako źródło informacji o lekach wskazuje ulotki dostępne w aptekach, 8% 
znajomych oraz 9% inne źródła (patrz tab. 4).

Wnioski

Jak pokazują przedstawione wyniki badań, niezależnie od rodzaju zmiennej, 
reklama stanowi najczęściej wybierane źródło informacji o lekach przez oso-
by z grupy badanej. Nasuwać może to dwukierunkowe przemyślenia, z jednej 
strony wskazuje na potężną siłę reklamy i jej znaczenie dla życia społecznego, 
a w szczególności zdrowotności społeczeństwa, z drugiej zaś strony pokazuje, 
jak niebezpieczne mogą być skutki pozyskiwania informacji tylko z tego źródła. 
Reklama, jako medium mające na celu promowanie danego produktu i zwiększe-
nie jego sprzedaży, niekoniecznie musi być rzetelnym źródłem fachowej infor-
macji o lekach. Sytuacja takowa nie musi wynikać ze złej woli reklamodawców, 
lecz chociażby z ograniczeń, jakie niesie sam przekaz reklamowy, czyli krótkiego 
czasu i wielości informacji, jakie muszą w tym czasie zostać podane. Szybki tre-
ściwy komunikat ma przekazać minimum wiedzy niezbędnej do podjęcia przez 
konsumenta decyzji zakupowej w minimalnym potrzebnym do tego celu czasie. 
W takim wypadku, jeśli reklama pozostanie jedynym źródłem informacji o lekach 
zażywanych przez konsumenta, stanowić może to dla niego niebezpieczeństwo. 
Przeciętny konsument, kierując się tylko i wyłącznie wiedzą pozyskaną z rekla-
my, nie zastosowawszy się do zalecenia „kontaktu z lekarzem bądź farmaceutą” 
powtarzanego w każdej reklamie, pozostaje sam z wiedzą w jego mniemaniu 
wystarczającą do zastosowania u siebie reklamowanego leku. Problem „pustki 
informacyjnej” staje się tym poważniejszy, gdy konsument rezygnuje także z za-
poznania się z ulotką informacyjną znajdującą się w opakowaniu leku. Wszystkie 
wymienione powyżej elementy stanowią zagrożenie dla pacjenta, stare przysło-
wie mówi, iż „nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności”, możemy 
to sparafrazować i powiedzieć, iż nieznajomość, a raczej niewiedza nie zwol-
ni nas od odpowiedzialności, w tym przypadku od możliwych powikłań przy 
przedawkowaniu czy łączeniu poszczególnych dostępnych bez recepty prepara-
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tów. Jednakże reklama dzięki swej sile oddziaływania i znaczeniu społecznemu 
może być wykorzystywana także do propagowania idei społecznie istotnych, do 
jakich należy niewątpliwie promocja zdrowia, a to za sprawą reklamy społecznej, 
która dzięki swym specyficznym i odmiennym poniekąd od reklamy komercyj-
nej założeniom może okazać się wspaniałym środkiem perswazji działającym 
na rzecz poprawy zdrowotności społeczeństwa. Reklama społeczna z racji swej 
odmienności od reklamy komercyjnej stanowi bardzo dobre źródło przekazu tre-
ści społecznie istotnych, szczególnie z powodu swego otwartego i nienastawio-
nego na zysk charakteru. Reklama społeczna odbierana jest przez społeczeństwo 
jako bardziej wiarygodna i godna „zaufania” niż niejako poszukująca „ofiary” 
w postaci konsumenta reklama komercyjna. Pamiętać jednak należy, iż ważnym 
czynnikiem warunkującym pozytywny odbiór kampanii społecznej jest wizeru-
nek organizacji promującej daną ideę społeczną, to czy jest ona uznana i ceniona 
przez członków danej społeczności, która określona jest jako grupa docelowa. 
Odpowiednie dobranie środków przekazu, formy przekazu oraz np. wykorzysta-
nie autorytetów uznawanych poprzez grupę docelową jako specjalistów w da-
nej dziedzinie bądź po prostu pozytywnie kojarzonych poprzez osoby z grupy 
badanej może niewątpliwie zwiększyć szanse na powodzenie akcji społecznej, 
szczególnie w dziedzinie zdrowia publicznego. Zdrowie jest najbardziej warto-
ściowym „towarem”, jaki tylko można wyobrazić sobie jako przedmiot rekla-
my, bo czymże jest wszelakie bogactwo i dobra materialne, gdy zdrowie i życie 
człowieka są zagrożone. Dlatego też warto zwrócić uwagę na możliwości, jakie 
niesie ze sobą wykorzystanie reklamy, a szczególnie reklamy społecznej w walce 
o zdrowie człowieka i całego społeczeństwa.

Tabela 1. Zależność źródła pozyskania informacji o lekach od płci

                  Płeć

    Źródło informacji

Kobiety Mężczyźni

Li
cz

ba
ba

da
ny

ch

%

Li
cz

ba
 

ba
da

ny
ch

%

z reklamy 74 53 17 45

od lekarza 18 13 5 14
z ulotek dostępnych

w aptekach 30 21 3 8

od znajomych 5 4 8 22
inne 13 9 4 11

SUMA 140 100 37 100

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Zależność źródła pozyskania informacji o lekach od wieku

Wiek

  Źródło 
informacji

16–20 LAT 21–40 LAT 41–60 LAT > 60 LAT

Li
cz

ba
B

ad
an

yc
h

%

Li
cz

ba
 

ba
da

ny
ch

%

Li
cz

ba
ba

da
ny

ch

%

Li
cz

ba
ba

da
ny

ch

%

z reklamy 32 79 50 48 8 29 1 17
od lekarza 2 5 12 12 5 19 4 66

z ulotek  
dostępnych
w aptekach

5 12 20 19 7 26 1 17

od znajomych 1 2 7 1 5 19 0 0

inne 1 2 14 14 2 7 0 0
SUMA 41 100 103 100 27 100 6 100

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zależność źródła pozyskania informacji o lekach od wykształcenia

Wykształ- 
cenie

  Źródło
informacji

Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe  
niepełne Wyższe

Li
cz

ba
  

ba
da

ny
ch

%

Li
cz

ba
  

ba
da

ny
ch

%

Li
cz

ba
  

ba
da

ny
ch

%

Li
cz

ba
  

ba
da

ny
ch

%

Li
cz

ba
  

ba
da

ny
ch

%

z reklamy 1 34 3 50 41 63 33 49 13 36
od lekarza 1 33 0 0 6 9 7 11 9 25

z ulotek  
dostępnych  
w aptekach

1 33 2 33 12 19 13 19 5 14

od znajomych 0 0 1 17 2 3 6 9 4 11
inne 0 0 0 0 4 6 8 12 5 14

SUMA 3 100 6 100 65 100 67 100 36 100

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4. Zależność źródła pozyskania informacji o lekach od miejsca zamieszkania

Miejsce
zamieszkania

Źródło 
informacji

Wieś Miasto

Li
cz

ba
  

ba
da

ny
ch

%

Li
cz

ba
 

 b
ad

an
yc

h

%

z reklamy 16 72 75 49
od lekarza 1 5 22 22

z ulotek dostępnych
w aptekach 2 9 31 31

od znajomych 0 0 13 13
inne 3 14 14 14

SUMA 22 100 155 100

Źródło: opracowanie własne.
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