
 Streszczenie  Wstęp. Choroba będąca zawsze sytuacją stresową wywołuje różne reakcje. Każdy z nas wypracowuje 
sobie w trakcie życia pewne mechanizmy służące mu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Materiał i metody. Celem badania była ocena sposobu radzenia sobie ze stresem wśród 150 pacjentów z NZOZ 
Vito-Med w Gliwicach oraz NZOZ w Knurowie. Zastosowano Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 
(CISS). W grupie ankietowanych znalazło się po 50 osób z chorobami układu krążenia, nerwowego oraz cukrzycą.
Wyniki. Wyniki uzyskane za pomocą CISS nie wykazały dominującego stylu radzenia sobie w sytuacjach stresowych 
u diabetyków oraz pacjentów z chorobami układu krążenia (SSZ − 6, SSE – 5, SSU – 6). W przypadku pacjentów 
neurologicznych najczęściej wybieranym okazał się styl unikowy (SSZ – 5, SSE – 5, SSU – 6).
Wnioski. Nie ma dominującego stylu radzenia sobie ze stresem wybieranego przez pacjentów z chorobami układu 
krążenia i cukrzycą. W równym stopniu decydują się oni na SSU i SSZ. Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi 
jako dominujący wybierają SSU.
Słowa kluczowe: sposoby radzenia sobie ze stresem, choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego, cukrzyca.

 Summary  Background. Any disease is a stressful situation that causes various reactions. In a lifetime, everyone 
develops his own styles that help him to cope with the difficult situations.
Material and methods. 150 subjects from the NZOZ Vito-Med in Gliwice and from NZOZ in Knurów took part in 
the research. The Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) was used in the study. There were 50 patients suf-
fering from diabetes, cardiovascular and neurological diseases. 
Results. Results revealed that there is no dominant style that could eliminate the stress in case of the patients with 
diabetes and neurological diseases. These patients choose two styles (SSZ − 6, SSE – 5, SSU – 6). The patients with 
neurological diseases have different results (SSZ – 5, SSE – 5, SSU – 6).
Conclusions. The patients with diabetes and cardiovascular diseases do not have any dominant coping style. The 
patients with neurological diseases select the SSU.
Key words: coping styles, cardiovascular diseases, diabetes, neurology diseases.
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Wstęp
Choroba będąca zawsze sytuacją stresową wy-

wołuje różne reakcje. Każdy z nas wypracowuje 

sobie w trakcie życia pewne mechanizmy służące 
mu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
Najogólniej można podzielić te reakcje na strate-
gie skoncentrowane na rozwiązaniu zaistniałego 
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na jest przez 16 podpunktów. Za każdą odpowiedź 
można uzyskać od 1 do 5 punktów.

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stre-
sowych określa style radzenia sobie ze stresem. 
Uzyskujemy informacje dotyczące udziału poszcze-
gólnych strategii działania wybieranych przez pacjen-
tów cierpiących na dolegliwości ze strony układów: 
krążenia, endokrynnego oraz nerwowego. Wyniki su-
rowe zostały przeliczone na jednostki normalizacyjne 
zwane stenami z uwzględnieniem kryterium wieku.

Wyniki
Na podstawie zebranych danych można stwier-

dzić, że w przypadku dwóch z trzech omawianych 
podgrup nie możemy ustalić stylu dominującego. 
Wynika to z faktu, iż dwa style były równie często 
wybierane przez badanych. Wyniki uzyskane przez 
pacjentów z chorobami układu krążenia oraz cu-
krzycą są takie same. W przypadku obydwu tych 
grup SSZ oraz SSU są wybierane częściej niż SSE. 
Odmienny obraz wyłania się z analizy wyników 
uzyskanych przez pacjentów neurologicznych. W tej 
podgrupie najczęściej radzenie sobie ze stresem jest 
oparte na SSU. W przypadku tej grupy badanych 
możemy mówić o dominacji jednego ze stylów. 

Tabela 1. Style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów z podziałem na jednostki chorobowe  
i w przeliczeniu na steny

Pacjenci z cukrzycą* Pacjenci z chorobami  
układu krążenia*

Pacjenci z chorobami  
układu nerwowego**

Średni wiek 64,48 54,79 50,22

Styl zadaniowy 6 6 5

Styl emocjonalny 5 5 5

Styl unikowy 6 6 6

ACZ 6 6 6

PKT 6 6 6

*Zastosowano normy stenowe dla osób w wieku 55−79 lat, **Zastosowano normy stenowe dla osób w wieku 25−54 lat.

Tabela 2. Style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów z podziałem na jednostki chorobowe

Style radzenia sobie 
ze stresem

Pacjenci z cukrzycą Pacjenci z chorobami 
układu krążenia

Pacjenci z chorobami  
układu nerwowego

Średnia Odchylenie 
standardowe

Średnia Odchyle-
nie stan-
dardowe

Średnia Odchylenie 
standardowe

Styl zadaniowy 55,83 11,79 55,73 10,61 54,20 12,31

Styl emocjonalny 42,31 11,44 43,73 13,07 42,52 10,41

Styl unikowy 48,06 11,83 46,59 10,15 45,68 11,07

ACZ 21,75 7,13 20,06 6,30 20,36 5,83

PKT 17,58 4,41 17,59 4,65 16,60 4,56

ACZ − angażowanie się w czynności zastępcze, PKT − poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

problemu (SSZ), nadreaktywności emocjonalnej 
(SSE) oraz unikaniu przykrej sytuacji (SSU) przez 
angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ) lub 
poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT) [1]. 
Skuteczne radzenie jest oparte na dopasowaniu 
wymagań i możliwości konkretnej osoby [2].

Cel pracy
Ocena preferowanych stylów radzenia sobie ze 

stresem wśród pacjentów przewlekle chorych.

Materiał i metody

Uczestnikami badania było 150 pacjentów 
chorych przewlekle z NZOZ Vito-Med w Gliwicach 
oraz NZOZ w Knurowie. Analizowano subgrupy 
pacjentów (N = 50) z chorobami układu nerwowe-
go, krążenia i cukrzycą. 

Narzędziem badawczym był Kwestionariusz Ra-
dzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), który 
służy do badania stylów radzenia sobie ze stresem. 
Zawiera 48 prostych stwierdzeń opisujących trzy 
grupy zachowań skoncentrowanych: na zadaniu, 
emocjach oraz na unikaniu, prezentowanych przez 
ludzi w sytuacjach stresowych. Każda z nich opisa-
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W jego obrębie zostały wyszczególnione dwie pod-
grupy działań (tab. 1, 2).

Dyskusja
W literaturze wyróżnione zostały trzy pod-

stawowe style radzenia ze stresem. SSZ jest cha-
rakterystyczny dla osób podejmujących działanie 
i skupiających się na niebezpieczeństwie wywoła-
nym stresorem. Jest on najefektywniejszy spośród 
proponowanych. Można go również określić jako 
najkorzystniejszy, ale tylko w sytuacji, gdy między 
sytuacjami stresowymi występują przerwy pozwa-
lające na regenerację organizmu. W przeciwnym 
razie szybko dochodzi do wyczerpania zasobów 
i konieczności zmiany sposobu działania. Ten styl 
jest najczęściej wybierany w grupie wiekowej 
między 25. a 54. rokiem życia, a także w nieco 
mniejszym stopniu wśród 55−79-latków [2]. Do-
datkowo można zakładać, iż pacjenci preferujący 
ten sposób radzenia sobie ze stresem będą bar-
dziej skłonni do przestrzegania zaleceń personelu 
medycznego [3]. Drugi to styl skoncentrowany na 
emocjach. Osoby wybierające taki rodzaj działa-
nia mają tendencję do nadmiernego przeżywania 
niepowodzeń i wszelkich negatywnych emocji 
w kontekście zaistniałych zdarzeń. Jego przewlekłe 
stosowanie skutkuje zwiększoną podatnością jed-
nostek na zaburzenia emocjonalne oraz lękowe. 
Takie konsekwencje sprawiają, że jest on z punktu 
widzenia zdrowia psychicznego niekorzystną stra-
tegią radzenia sobie. W literaturze znajdujemy do-
niesienia, że jest on najchętniej stosowany w grupie 
wiekowej między 16. a 24. rokiem życia. Ostatni 
to styl skoncentrowany na unikaniu. Jest najmniej 
efektywnym spośród wszystkich trzech, ponieważ 
opiera się na odwracaniu własnej uwagi od ak-

tualnego stanu. Skutkuje to brakiem konfrontacji 
z pojawiającymi się trudnościami i nienabywaniem 
umiejętności rozwiązywania problemów. Osoba 
stosująca go liczy na samorzutne uregulowanie się 
sytuacji. Wewnątrz SSU wyróżniamy dwa podstyle: 
ACZ (np. spanie) oraz PKT. Wraz z wiekiem wzra-
sta liczba osób deklarujących ten sposób radzenia 
sobie w sytuacjach stresowych (do 31% w grupie 
wiekowej 55−79) [2].

W literaturze odnaleźć można doniesienia 
o dominacji SSZ wśród pacjentów z chorobą 
niedokrwienną serca oraz nadciśnieniem tętni-
czym. SSU jest przez nich wybierany najrzadziej 
[4]. Dane te częściowo pokrywają się z wynikami 
uzyskanymi podczas badania własnego. Wartości 
surowe uzyskane przez chorych były zbliżone 
w zakresie wskaźnika częstości wyboru SSZ i SSE. 
Jednakże w przypadku badań własnych podgrupa 
chorych kardiologicznie osiągnęła znacznie wyższy 
wskaźnik częstości wyboru w obrębie SSU. Wyniki 
zwracają uwagę na zjawisko dominacji SSU w przy-
padku pacjentów neurologicznych. Wartość ACZ 
oraz PKT była podobna.

Zarówno w badaniach własnych, jak i w do-
stępnej literaturze chorzy z cukrzycą najrzadziej 
wybierają sposób radzenia sobie oparty na emo-
cjach, natomiast dwa pozostałe style są przez nich 
preferowane tak samo często [5].

Wnioski
Ankietowani z chorobami układu krążenia i cu-

krzycą w równym stopniu angażują się w SSZ i SSE, 
dlatego w ich przypadku nie możemy określić 
dominującego sposobu radzenia sobie ze stresem. 
Najczęściej wybierany przez badanych z zaburze-
niami neurologicznymi jest SSU.
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