
 Streszczenie  Wstęp. Choroba przewlekła zmusza pacjenta do wielopłaszczyznowych zmian adaptacyjnych w celu 
przystosowania się do nowej, niekorzystnej sytuacji. W zależności od rodzaju nabytych przez jednostkę doświadczeń 
życiowych w przypadku wystąpienia choroby dochodzi do akceptacji i wejścia w rolę chorego albo zaprzeczenia 
i odrzucenia roli pacjenta.
Cel pracy. Określenie stopnia akceptacji choroby w grupie 150 pacjentów z NZOZ Vito-Med w Gliwicach oraz 
NZOZ w Knurowie.
Materiał i metody. Zastosowano kwestionariusz Skali Akceptacji Choroby (AIS). Wśród osób ankietowanych było po 
50 osób z chorobami układu krążenia, nerwowego oraz cukrzycą. 
Wyniki. Wyniki uzyskane za pomocą kwestionariusza AIS okazały się zbliżone we wszystkich trzech podgrupach: 
diabetycy (25,76; SD – 10,34), chorzy z zaburzeniami układu krążenia (27,78; SD − 9,86), chorzy z zaburzeniami 
układu nerwowego (27,02; SD – 8,62). 
Wnioski. Fakt występowania choroby przewlekłej bez względu na jej rodzaj jest kluczowym w kwestii akceptacji 
choroby.
Słowa kluczowe: akceptacja choroby, choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego, cukrzyca.

 Summary  Background. Chronic disease forces the patient to various adaptive changes to his new and unfavourable 
life situation. Depending on the life experience, a sick person has two possibilities, namely the acceptance or the 
rejection of his disease.
Objectives. The research aimed at investigating the level of illness acceptance in the group of 150 subjects from the 
NZOZ Vito-Med in Gliwice and NZOZ in Knurów.
Material and methods. The Acceptance of Disease Scale (AIS) was used in the study which included 50 participants 
suffering from diabetes, cardiovascular diseases and neurological diseases. 
Results. The results of AIS were similar in all groups of subjects: diabetics (25.76; SD – 10.34), patients with cardio-
vascular diseases (27.78; SD – 9.86), patients with neurological diseases (27.02; SD – 8.92).
Conclusions. The type of chronic disease has no influence on its acceptance by the patient.
Key words: illness acceptance, cardiovascular diseases, diabetes, neurological diseases.
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Wstęp

Choroba przewlekła jest silnym stresorem i po-
jawiając się w życiu pacjenta zmusza go do wie-
lopłaszczyznowych zmian adaptacyjnych w celu 
przystosowania się do nowej, niekorzystnej sy-
tuacji. W zależności od rodzaju nabytych przez 
jednostkę doświadczeń życiowych w przypadku 
wystąpienia choroby dochodzi do akceptacji i wej-
ścia w rolę chorego albo zaprzeczenia i odrzucenia 
roli pacjenta [1].

Głównym problemem pacjentów jest radzenie 
sobie z konsekwencjami strat, jakie przynosi choro-
ba, zmianami, jakie się z tym wiążą i zagrożeniami, 
jakie mogą pojawić się w przyszłości. Podstawowe 
aspekty straty to: utrata zdolności do właściwego 
funkcjonowania, która jest związana z osłabie-
niem fizycznym towarzyszącym chorobom. Utra-
ta roli społecznej jest bezpośrednio powiązana 
z wycofaniem się z dotychczas pełnionych funkcji 
w rodzinie i życiu zawodowym. Utrata kontaktów 
interpersonalnych spowodowanych objawami cho-
robowymi, terapią zaburzenia lub lękiem innych 
przed widokiem bólu i cierpienia. Te konsekwencje 
choroby są wyraźniejsze i bardziej dotkliwe u osób, 
które nie zaakceptowały nowej sytuacji i nie pora-
dziły sobie z negatywnymi emocjami wynikającymi 
z pojawiających się ograniczeń [2]. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena stopnia akceptacji cho-
roby przez pacjentów w obrębie przykładowych 
podgrup chorób przewlekłych i określenie jego 
związku ze zdiagnozowaną jednostką.

Materiał i metody

W badaniu uczestniczyło 150 pacjentów cier-
piących na choroby przewlekłe i leczonych w Nie-
publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Vito-
Med w Gliwicach oraz Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Knurowie. Wśród osób 
ankietowanych było po 50 chorych z przewlekłymi 
schorzeniami układu nerwowego, krążenia i cu-
krzycą.

Wszyscy ankietowani otrzymali kwestionariusz 
Skali Akceptacji Choroby (AIS), który miał określić, 
w jakim stopniu pacjent akceptuje własną chorobę, 
a tym samym pomóc ocenić nasilenie negatywnych 
emocji z nią związanych. Narzędzie to zawiera 
osiem twierdzeń określających konsekwencje cho-
roby. Badani zaznaczają w skali od jednego do pię-
ciu, w jakim stopniu zgadzają się z poszczególnymi 
stwierdzeniami. Ocena wyższa wskazuje na dobre 
przystosowanie się do sytuacji chorobowej. Nato-
miast zdecydowany sprzeciw wobec wymienio-
nych stwierdzeń sugeruje brak akceptacji choroby.

Analiza wyników została przeprowadzona za 
pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji ONE- 
-WAY.

Wyniki

Wyniki otrzymane za pomocą Skali Akceptacji 
Choroby mają na celu określenie stopnia przysto-
sowania do choroby oraz nasilenie występowania 
negatywnych emocji skutkujących poczuciem dys-
komfortu psychicznego. Minimalny wynik możliwy 
do uzyskania to 8 punktów, maksymalny – 40. 
Pacjenci źle przystosowani do życia z chorobą i nie 
umiejący sobie radzić psychicznie z faktem jej wy-
stępowania otrzymują punktację zbliżoną do dol-
nej granicy. Za graniczną między niskim i wysokim 
wskaźnikiem akceptacji choroby przyjęto wartość 
24, będącą średnim możliwym do osiągnięcia wy-
nikiem. Zgodnie z tym kryterium, wszyscy badani 
charakteryzują się wysokim stopniem akceptacji 
choroby. Wśród trzech przebadanych grup wyniki 
są zbliżone, jednakże najbardziej przystosowani 
do sytuacji chorobowej są ankietowani z podgru-
py chorych ze zdiagnozowanymi zaburzeniami 
ze strony układu krążenia. Natomiast najmniejszy 
komfort psychiczny odczuwają pacjenci choru-
jący na cukrzycę (tab. 1). Pomimo tego pozornie 
niekorzystnego obrazu, w opisywanych badaniach 
wskaźnik akceptacji choroby dla tej grupy pacjen-
tów był wyższy od średniego uzyskanego przez au-
torów skali w badaniach normalizacyjnych (średnia 
− 24,81, odchylenie standardowe − 7,09).

Tabela 1. Stopień akceptacji własnej choroby wśród badanych pacjentów z uwzględnieniem 
jednostek chorobowych

Pacjenci z cukrzycą Pacjenci z chorobami układu 
krążenia

Pacjenci z chorobami  
układu nerwowego

Średnia Odchylenie 
standardowe

Średnia Odchylenie 
standardowe

Średnia Odchylenie 
standardowe

25,76 10,34 27,78 9,86 27,02 8,92
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Dyskusja

Wyniki uzyskane podczas badania własnego są 
zbieżne z innymi opisanymi w literaturze, a przepro-
wadzonymi za pomocą tego samego narzędzia.

W oparciu o prowadzone przez siebie bada-
nia Niedzielski i wsp. podają, że stopień akcep-
tacji choroby nie jest wyraźnie uwarunkowany 
rodzajem choroby, jaka została zdiagnozowana 
u pacjenta. Istotną zmienną jest fakt wystąpienia 
choroby przewlekłej lub jej brak [3]. Wnioski takie 
są zbieżne z wynikami badań autorów niniejsze-
go opracowania. Jednakże szczegółowe wyniki 
badań Jurczyńskiego były zdecydowanie niższe 
w porównaniu z badaniami własnymi. Najbardziej 
zbliżone były wyniki uzyskane w grupie chorych na 
cukrzycę (badania własne − 25,76; SD – 10,34; 
badania Z. Jurczyńskiego − 24,81; SD – 7,09). 
Różnice w dwóch pozostałych grupach były znacz-
nie większe, co może wynikać z różnorodności 
jednostek chorobowych pacjentów w obrębie grup 
badanych. Skutkuje to niemożnością wiarygodnego 
porównania wyników badań z normami średnich 

wyników podawanymi przez adaptatora polskiej 
wersji użytej skali, gdyż dotyczą nie grup zaburzeń 
poszczególnych jednostek chorobowych, m.in.: 
stwardnienia rozsianego, migreny czy neuropatii 
[2]. Odmienny od pozostałych podawanych w li-
teraturze wyników jest opis badań przeprowadzo-
nych przez Kurowską i Białasika. Wynika z nich, że 
większy stopień akceptacji choroby charakteryzuje 
osoby cierpiące z powodu nagłego i krótkotrwałego 
zaburzenia, niż pacjentów mających chroniczne 
dolegliwości. Należy jednak pamiętać, że bada-
nia te dotyczyły pacjentów Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, a zatem ludzi w stanie zaostrzenia 
choroby przewlekłej lub ostrego wystąpienia epi-
zodycznych dolegliwości [4].

Wnioski

Wszystkie podgrupy badanych uzyskały wysokie 
wartości wskaźnika akceptacji choroby. Świadczy 
to o braku związku między konkretną jednostką 
chorobową a mierzonym parametrem.

Piśmiennictwo
Jakubowska-Winiecka A, Włodarczyk D.1.  Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL; 2007. 
Heszen I, Sęk H. 2. Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; 2007.
Juczyński Z. 3. Narzędzia pomiaru w promocji zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego; 2009.
Niedzielski A, Humeniuk E, Błaziak P, i wsp. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych. 4. Wiad 
Lek 2007; 60(5−6): 224−227.
Kurowska K, Białasik B. Zachowania zdrowotne a radzenie sobie w chorobie u pacjentów Szpitalnego Oddziału 5. 
Ratunkowego (SOR). Now Lek 2009; 78 (2): 113–122.

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Donata Kurpas
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AM
ul. Syrokomli 1
51-141 Wrocław
Tel./fax: 71 325-43-41
E-mail: dkurpas@hotmail.com

Praca wpłynęła do Redakcji: 31.01.2012 r.
Po recenzji: 27.02.2012 r.
Zaakceptowano do druku: 20.03.2012 r.


