
Puls Uczelni 2012, 6, 1: strony ... - ...

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu                                        © Copyright by PHMPS in Opole

Prace poglądowe - Reviews

CHOROBA JAKO SYTUACJA STRESOWA I SPOSOBY 
RADZENIA SOBIE Z NIĄ

A disease as a stressful situation and the ways how people cope with it.
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A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie

Wstęp. Choroba stanowi źródło silnego stresu psychologicznego. Przewlekłe działanie stresora może skutkować poważnymi 
konsekwencjami zdrowotnymi, m.in.: zaburzeniami rytmu serca, czy wahaniami poziomu cukru. Wiele chorób cywilizacyjnych, 
takich jak: astma oskrzelowa lub PoChP jest bezpośrednio związanych z działaniem stresu. Dlatego konieczne jest poszerzenie 
wśród personelu medycznego świadomości dotyczącej tego istotnego problemu zdrowotnego oraz umiejętności w zakresie 
modyfikowania wadliwych postaw pacjentów.
Rozwinięcie. Radzenie sobie w sytuacji pojawienia się zaburzenia jest formą aktywności wobec zaistniałego zagrożenia. szc-
zególnym wyzwaniem dla pacjenta jest umiejętność poradzenia sobie z konsekwencjami strat wynikających z pogorszenia 
stanu zdrowia. osoby, u których zdiagnozowano schorzenie przyjmują dwie odmienne postawy: sprzyjającą leczeniu albo 
niekorzystną dla niego. W pierwszej z nich dominuje chęć walki z chorobą i ogólna mobilizacja pacjenta. natomiast w postawie 
niesprzyjającej leczeniu pojawia się złe nastawienie do procesu terapeutycznego oraz lęk.
Zakończenie. Istotny jest fakt, że na skutek oddziaływania na wiedzę, postawy i umiejętności pacjenta możliwa jest modyfi-
kacja przyjętej przez niego postawy.
Słowa kluczowe: choroba, przewlekły stres, radzenie sobie, postawa wobec choroby

Summary

Introduction. a disease constitutes  a source of severe and psychological stress. Chronic stressor’s activity might result in  seri-
ous health consequences, namely cardiac arrhythmias or blood sugar levels’ fluctuations.. Many diseases of today’s civilization 
such as bronchial asthma or PoChP are directly related to stress. Therefore, the hospital staff should be aware of this health 
problem, and be able to modify unfavorable patients’ attitudes.  
Development.Coping with the disorder is  a form of an activity towards the imminent danger. a particular challenge for the 
patients is the ability to deal with the consequences of the loss related to the worsening state of their health. People, in whom 
the disorder has been diagnosed, take either a  favorable or unfavorable attitude towards the treatment. The former  is do-
minated by the desire to fight the disease and  general mobilization of the patient. The latter is related to a negative  attitude 
towards the therapeutic process and fear itself.
Conclusion. It is important to remember that due to the impact on the patients’ knowledge, attitudes and skills, it is fairly 
possible to modify their condition.
Key words: disease, chronic stress, coping with , attitude towards the illness/disease.
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zdrowie to nie tylko brak choroby, ale przede ws-
zystkim dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny. 
Przejawia się ono umiejętnością adaptacji do zmian 
zachodzących pod wpływem bodźców zewnętrznych 
oraz zdolnością do pełnienia ról społecznych[1, 2]. 
znalezienie się w sytuacji choroby i konieczność 
podjęcia roli pacjenta jest związana z dużym stresem 
psychologicznym [1].

selye określił sytuację stresową jako zespół nie-
specyficznych zmian zachodzących w organizmie na 
skutek zadziałania określonych bodźców. opracował 
także określenie „zespołu adaptacyjnego” i wyróżnił 
trzy jego fazy: reakcję alarmową, stadium odporności 
i wyczerpania.

strelau w swojej definicji stresu  podaje, że jest to 
stan, podczas którego jednostka doświadcza silnych 
negatywnych emocji, a biochemiczne i fizjologiczne 
reakcje organizmu przekraczają potencjał spoczyn-
kowy [2, 3].

Czynnikami stresującymi mogą być obiektywne 
lub subiektywne zdarzenia i okoliczności. Wystąpienie 
stresu jest związane z pojawieniem się rozdźwięku 
pomiędzy stawianymi wymaganiami  a możliwoś-
ciami sprostania im [3]. stresory podzielono na trzy 
rodzaje:te występujące w codziennym życiu, rzadziej 
spotykane oraz - zdarzające się najrzadziej - o rozmi-
arach katastrof [2,3].

Jednak nie tylko choroba jest stresorem, ale również 
przewlekle występujący stres może wywołać chorobę. 
Istnieje ryzyko załamania zdrowia w wyniku wyczerpania 
zasobów odpornościowych, które organizm będzie 
długotrwale wydatkował na radzenie sobie. stres 
jest połączony przyczynowo-skutkowo z sytuacjami 
chorobowymi w 80-90% [3].

nawet po zaprzestaniu działania bodźca organizm 
przez pewien czas pozostaje w stanie mobilizacji. Jeżeli 
kolejny stresor pojawi się przed osiągnięciem stanu 
równowagi, może dojść do wyczerpania rezerw hor-
monalnych, immunologicznych, zapasów witamin oraz 
tłumienia działania neuroprzekaźników. Taka sytuacja 
skutkuje rozpoczęciem procesu chorobowego [2,3]. 
Fizjologiczne skutki przewlekłego stresu to: wzrost 
ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, wahania pozi-
omu cukru, czy owrzodzenia błon śluzowych[3].Wśród 
chorób cywilizacyjnych bezpośrednio związanych ze 
stresem wymienia się m.in.: nadciśnienie, cukrzycę, 
astmę oskrzelową oraz PoChP [2,3].

Radzenie sobie to specyficzna forma aktywności 
wobec choroby, jako źródła stresu. Definicja Lazarusa 
i Folkman opisująca to zagadnienie brzmi: „to stale 
zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki 
mające na celu uporanie się z określonymi zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi wymaganiami, ocenianymi 
przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej 
zasoby.”[2]

z kolei nieefektywne radzenie sobie jest określane 
jako stan niedostatecznej skuteczności strategii i nie-
możności sprostania wymaganiom [4].

W zależności od rodzaju nabytych przez jednostkę 
doświadczeń w sytuacji choroby dochodzi do ak-

ceptacji i wejścia w rolę chorego albo zaprzeczenia 
i odrzucenia roli pacjenta.

Przystosowanie do sytuacji chorobowej jest wi-
eloetapowe. Rozpoczyna się od doświadczania oraz 
interpretowania objawów w kontekście własnych 
ograniczeń i potrzeb. Później następuje poszukiwa-
nie pomocy wśród bliskich oraz poprzez dostępne 
źródła, a w końcu kontakt z personelem medycznym 
i wejście w rolę pacjenta. Wtedy też zaczyna się etap 
zdrowienia i rehabilitacji [1].

Głównym problemem jest radzenie sobie z kon-
sekwencjami strat, zmianami z tym związanymi i zag-
rożeniami, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Pod-
stawowe aspekty to: utrata zdolności do prawidłowego 
funkcjonowania ( związana z osłabieniem fizycznym) 
; utrata roli społecznej ( powiązana z wycofaniem się 
z dotychczas pełnionych funkcji w życiu zawodowym 
i rodzinnym) ; utrata kontaktów interpersonalnych, 
powodowana objawami, terapią lub unikaniem przez 
innych widoku bólu [1, 4].

Choroba będąca zawsze sytuacją stresową wywołuje 
różne reakcje. Każdy z nas wypracowuje sobie pewne 
mechanizmy służące mu do radzenia sobie w trudnych 
okolicznościach. To,  jak szybko i w jakim stopniu 
uporamy się z nieprzyjemnym zdarzeniem, zależy 
w dużym stopniu od posiadanych przez nas zasobów 
osobistych i zewnętrznych. Do zasobów wewnętrznych 
zaliczamy: cechy osobowości, temperament i wiedzę. 
zasoby zewnętrzne to: wsparcie innych osób oraz 
materialne zasoby chorego [2,3,5].

Ludzie przyjmują odmienne postawy wobec cho-
roby w zależności od stopnia udziału w tym procesie 
czynników poznawczych, przeżywanych emocji oraz 
prezentowanych zachowań. 

Definicja zaczerpnięta z koncepcji Wrześniowskiego 
określa postawę wobec choroby jako stosunek pacjenta 
do faktu zachorowania, leczenia i rehabilitacji. zgod-
nie z nią istnieją dwie odmienne reakcje: sprzyjająca 
leczeniu oraz niekorzystna dla niego[5].

Postawę sprzyjającą leczeniu przyjmują osoby 
posiadające rzetelne informacje na temat swojego 
stanu zdrowia, a jednocześnie akceptujące diagnozę 
i sposób leczenia. Pacjenci tacy posiadają silną mo-
tywację do walki z procesem chorobowym i chętnie 
współpracują z personelem medycznym. Mimo zróż-
nicowania doznań emocjonalnych nie obserwuje się 
u nich lęku uniemożliwiającego działanie.

Drugim rodzajem reakcji jest postawa niekorzystna 
dla procesu leczenia. Wyróżniamy tutaj dwa podtypy. 
W pierwszym z nich dominuje lęk, powodujący złe 
nastawienie do rozpoznania i pesymistyczne po-
dejście do leczenia. Pacjenci reagujący w ten sposób 
domagają się szczególnej opieki ze strony swojej 
rodziny i zespołu terapeutycznego.Chorzy prezen-
tujący drugi podtyp selekcjonują docierające do nich 
informacje w taki sposób, aby zmniejszyć lęk. Próbują 
zminimalizować znaczenie choroby, a ich oczekiwania 
względem przyszłości są wygórowane. nadmiernie 
optymistycznie oceniają swoją sytuację i możliwości. 
Często podejmują ryzykowne działania, aby utwierd-
zić się w przekonaniu o małej szkodliwości choroby 
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jaką u nich rozpoznano.Pacjenci zaliczający się do tej 
grupy osób niechętnie i w małym stopniu podejmują 
współpracę z personelem medycznym [2,5].

zgodnie z przytaczaną koncepcją podejście pac-
jenta do choroby oraz leczenia może ulec modyfikacji 
poprzez oddziaływanie na jeden z komponentów po-
stawy: wiedzę, emocje lub zachowanie [5].
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