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Wpływ stresu na przebieg wybranych chorób 

psychodermatologicznych w trakcie izolacji społecznej 

spowodowanej pandemią COVID-19 

1. Wstęp/Wprowadzenie  

Geneza terminu jakości życia sięga czasów starożytności. Epikur rozpatrywał to 

pojęcie w kategorii sensownego i moralnego życia uwzględniającego potrzeby innych 

ludzi. Arystoteles interpretował je jako ogół dóbr potrzebnych człowiekowi. Wzrost 

zainteresowania tym zagadnieniem zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych w latach 

50. XX wieku. Analiza pojęcia początkowo była oparta na ocenie zależności jakości 

życia od poziomu konsumpcji dóbr, jednak potem zaczęto ją rozszerzać. Określenie, 

czym naprawdę jest jakość życia, stanowi niemały problem, z uwagi na to, że ma ona 

wieloczynnikowy i niejednolity charakter. Aspekt medyczny tego zagadnienia rozpatry-

wany jest pod kątem fizycznym, psychicznym, społecznym i zawodowym pacjenta. 

Choroby dermatologiczne w swoim przebiegu, symptomatologii oraz sposobie leczenia 

są uznawane za jedne z najbardziej wpływających na jakość życia dolegliwości [1, 2]. 

 Podczas trwającej pandemii COVID-19 zalecenie przymusowej izolacji spowo-

dowało znaczne ograniczenie w kontaktach międzyludzkich. Oddzielenie od rodziny, 

przyjaciół oraz zahamowanie funkcjonowania w społeczeństwie jest wyzwaniem 

zarówno dla osób zdrowych, jak i obarczonych chorobami o podłożu psychofizjo-

logicznym. Celem pracy jest charakterystyka wpływu stresu na poszczególne choroby 

o charakterze psychodermatologicznym oraz diagnoza społeczna, w której szczególna 

uwaga poświęcona zostanie izolacji podczas trwającej pandemii koronawirusa. Analiza 

wpływu tego szczególnego czasu na jakość życia pacjentów dermatologicznych jest 

istotna, ze względu na fakt znacznego ograniczenia możliwości zaspokajania podsta-

wowych potrzeb społecznych.  

2. Zależność stanu skóry od poziomu stresu  

Stres stanowi nieodłączny element życia człowieka. Jest to czynnik, który bezpo-

średnio wpływa na aktywność organizmu ludzkiego. Inicjuje wiele procesów na 

poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym, narządowym oraz układowym. 

W dzisiejszym świecie człowiek musi zmagać się z czynnikami stresowymi związanymi 

bezpośrednio z pracą, stanem zdrowia oraz środowiskiem zewnętrznym. Negatywne 

skutki długotrwałego stresu mogą wpłynąć na stan wszystkich organów i układów 

człowieka, również skóry. Na pogorszenie się jej kondycji mogą wpływać nie tylko 

                                                                
1 karolina.borkowska@umb.edu.pl, Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu. 
2 anna.grajewska@umb.edu.pl, Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu. 
3 edyta.rysiak@umb.edu.pl, Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu. 
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predyspozycje genetyczne, odpowiedź ze strony układu immunologicznego czy hormo-

nalnego, ale również czynniki środowiskowe, mogące doprowadzać do większej zapa-

dalności na choroby skóry. Stres może powodować zmniejszenie podziału keratyno-

cytów, opóźnienie odbudowy bariery skórno-naskórkowej oraz wpływa negatywnie na 

gęstość i rozmiar desmosomów korneocytów [3]. Skóra często traktowana jest jako 

odzwierciedlenie stanów emocjonalnych człowieka, zarówno tych pozytywnych, jak 

i negatywnych. Większość objawów dermatoz skórnych poprzez wpływ czynników 

psychologicznych i stresogennych jest intensywniej manifestowane na skórze. Przy-

kładem przypadłości dermatologicznych, przebiegających w ścisłej zależności z działa-

niem czynników psychologicznych są między innymi : trądzik, atopowe zapalenie 

skóry czy łuszczyca. Większość dostępnych badań potwierdza, że stres jest czynnikiem 

determinującym zaostrzenie zmian skórnych, co powoduję znaczne obniżenie jakości 

życia pacjentów [4]. 

3. Charakterystyka wybranych dermatoz skórnych i ich podłoże 

psychologiczne  

Dermatozy skórne, pomimo tego, że nie zagrażają bezpośrednio życiu, wpływają na 

jego jakość w wielu aspektach. Pacjenci dotknięci chorobami skóry często zmagają się 

również z towarzyszącymi im zaburzeniami psychicznymi. Szacuję się, że nieprawidło-

wości, dotyczące zdrowia psychicznego, wykrywane są u 90% pacjentów dermato-

logicznych. Analizując aspekt zależności pomiędzy chorobami skóry a podłożem 

psychicznym, psychodermatologia wyróżnia trzy rodzaje zaburzeń:  

 zaburzenia na tle psychofizjologicznym, współistniejące z dermatozami skórnymi 

(łuszczyca, wyprysk), będące powodem różnych stanów emocjonalnych, natomiast 

niebezpośrednio związane z zaburzeniami umysłowymi; 

 pierwotne zaburzenia psychiczne, spowodowane nawykami samego pacjenta, np: 

Trichotillomania, czyli obsesyjne wyrywanie włosów z głowy czy kompulsywne 

naruszanie ciągłości naskórka w urojeniach pasożytniczych;  

 wtórne zaburzenia psychiczne, spowodowane wyglądem chorej skóry w derma-

tozach, takich jak: mięsak Kaposiego, rybia łuska, bielactwo nabyte.  

Charakterystyka wybranych dermatoz skórnych w oparciu o ich podłoże psycho-

logiczne jest istotą zrozumienia wpływu izolacji społecznej na jakość życia pacjentów 

dermatologicznych [5, 6]. 

3.1. Łuszczyca – charakterystyka i jej psychologiczne aspekty 

Łuszczyca jest chorobą o charakterze przewlekłym i nawrotowym. Przybiera często 

niejednorodną postać i atakuję różne obszary ciała. Podłoże łuszczycy nie jest jedno-

znaczne, lecz najczęściej na zaostrzenie zmian skórnych wpływają czynniki immuno-

logiczne, genetyczne, a także środowiskowe. Jedną z najważniejszych przyczyn 

zaostrzających zmiany chorobowe w łuszczycy jest stres. W wyniku jego działania 

w organizmie następuję zwiększona produkcja kortykosteroidów, działających immuno-

supresyjnie, co prowadzi do wysiewu zmian chorobowych. Organizm w odpowiedzi na 

stres rozpoczyna proces reakcji neurohormonalnych, a co za tym idzie wytwarza białko 

znajdujące się w neuronach stanowiących część centralnego oraz obwodowego układu 

nerwowego. Do najważniejszych neuropepetydów, których obecność stwierdzono 



Wpływ stresu na przebieg wybranych chorób psychodermatologicznych w trakcie izolacji społecznej 

spowodowanej pandemią COVID-19 

 

9 

w skórze należy substancja SP, która ma działanie prozapalne i pełni rolę jednego 

z regulatorów w działaniu układu nerwowego i immunologicznego. W psychoneuro-

immunologicznej teorii, to właśnie nadprodukcja substancji SP prowadzi do neuro-

gennego procesu zapalnego. Sprzężenie zwrotne zachodzące pomiędzy objawami 

łuszczycy a stresem, trafnie opisuje model biopsychospołeczny, przedstawiający 

zjawisko błędnego koła pomiędzy wpływem stanów psychicznych oraz sytuacji 

społecznych na procesy fizjologiczne. Objawy występujące w łuszczycy mają bez-

pośredni wpływ na samoocenę, budzą obawy i lęk społeczny. Osamotnienie oraz 

izolacja społeczna prowadzi do nasilenia objawów, a przewlekły przebieg choroby 

skutkuję trudnościami w przystosowaniu się do nowych sytuacji i obniżeniem jakości 

życia. Chroniczny stan, w którym znajdują się pacjenci z tą przypadłością dermato-

logiczną cechuję się wyjątkową wrażliwością na odrzucenie i tendencją do postrze-

gania nawet neutralnych zdarzeń jako stygmatyzujących i negatywnych [7, 8].  

3.2. Trądzik pospolity – udział stresu w patogenezie dermatozy  

Trądzik pospolity to jedna z dermatoz dotykających najczęściej dotykających osoby 

zarówno w wieku młodzieńczym, jak również te po okresie pokwitania. Stanowi 

poważny problem terapeutyczny, nie tylko ze względu na złożony proces leczenia, ale 

również z powodu problemów osób chorych na tle społecznym, emocjonalnym 

i psychologicznym. Istotnie wpływa na jakość życia pacjentów dermatologicznych. 

Jest to choroba nieprzewidywalna i przewlekła, na którą wpływ ma wiele czynników 

zarówno endogennych, jak i egzogennych. Jednym z najważniejszych czynników 

środowiskowych jest stres, uznany za jeden z najbardziej pobudzających i inicjujących 

bodźców, które zaostrzają przebieg choroby. Organizm pacjenta dotkniętego tą derma-

tozą pod wpływem przewlekłego stresu, zwiększa ilość produkowanych androgenów 

nadnerczowych, stymuluję produkcję cytokin prozapalnych oraz powoduję rozregu-

lowanie działania gruczołów łojowych, pobudzając ich działanie. W przebiegu trądziku 

pospolitego należy pamiętać o tym, jak ważna dla pacjentów jest stabilizacja społeczna 

oraz brak czynników stresogennych. W etiopatogenezie tej dermatozy istotne jest 

wieloaspektowe działanie, z uwagi na towarzyszące ryzyko depresji, zaburzeń lęko-

wych i nerwicowych. Każda zmiana w sposobie funkcjonowania życia pacjenta, taka 

jak izolacja społeczna może doprowadzić zarówno do manifestacji zmian trądziko-

wych na skórze, jak i nasilenia objawów psychologicznych, a co za tym idzie obniżenia 

jakości życia [9, 10]. 

3.3. Atopowe zapalenie skóry jako choroba psychosomatyczna 

Atopowe zapalenie skóry, zwane też wypryskiem atopowym to przewlekłe, powierz-

chowne schorzenie skóry, charakteryzujące się przede silnym świądem w obrębie 

zmian chorobowych, zapalnym nawrotowym przebiegiem oraz charakterystycznym 

umiejscowieniem i morfologią. Zaliczane jest do chorób atopowych, czyli tych, na 

które wpływ mają alergeny pochodzące ze środowiska naturalnego. Na rozwój AZS 

mogą wpływać również obciążenia psychiczne oraz czynniki środowiskowe np. stres. 

Istnieją różne formy tego czynnika, które mogą doprowadzić do zaostrzenia zmian 

chorobowych. Stres psychologiczny ma wpływ na układ neuroendokrynny oraz immu-

nologiczny, zmieniając tym samym skuteczność działania bariery skórno-naskórkowej. 

W badaniach skupiających się na wpływie stresu na stan chorych na AZS zauważalny 



 

Karolina Borkowska, Anna Grajewska, Edyta Rysiak 

 

10 

był fakt, że znaczna część pacjentów była narażona na stres emocjonalny, zanim 

jeszcze została zdiagnozowana u nich ta choroba. W przebiegu atopowego zapalenia 

skóry bodźce stresogenne ujemnie wpływają na równowagę pomiędzy wytwarzaniem 

oraz złuszczaniem się korneocytów, zmniejsza przyleganie warstwy rogowej, dopro-

wadza do obniżenia jej integralnego charakteru. Zbyt długa ekspozycja na stres pacjenta 

dotkniętego AZS może znacznie obniżyć jego psychiczną odporność, co skutkuje 

niezdolnością do przystosowania do nowych warunków społecznych, między innymi 

izolacji. Istotnym aspektem zmiany jakości życia u chorych na AZS jest skłonność do 

nadwrażliwości społecznej, lęku i przygnębienia. Częstym zjawiskiem jest błędne 

postrzeganie swojej osoby jako dysfunkcyjnej w społeczeństwie [11-13]. 

4. Izolacja społeczna podczas pandemii COVID-19 i jej wpływ na jakość 

życia pacjentów z chorobami skóry 

Współczesny świat ciągle stawia przed ludzkością nowe wyzwania. Postęp techno-

logiczny, zmiany gospodarcze i społeczne, są szansą do rozwoju, ale również niosą za 

sobą ryzyko osamotnienia i wykluczenia. Analizując zjawisko samotności, można 

wyróżnić jej trzy rodzaje dotyczące różnych aspektów życia. Jest to osamotnienie na 

poziomie fizycznym, psychicznym i moralnym.  

a) samotność fizyczna – występuje, gdy człowiek nie nawiązał żadnych więzi 

rodzinnych lub są one osłabione, co jest spowodowane różnymi czynnikami np. gdy 

człowiek odsuwa się od bliskich mu osób lub jest od nich izolowany.  

b) samotność psychiczna – na pierwszy rzut oka może pozostać niezauważona, jest 

wewnętrznym i personalnym zjawiskiem, które człowiek przeżywa sam. Brak 

bliskiego kontaktu z drugą osobą może powodować stres, zaburzenie wewnętrz-

nego spokoju oraz spadek poczucia bezpieczeństwa.  

c) samotność moralna – charakteryzuję się oddalaniem się od innych ludzi, trudnością 

w utrzymywaniu kontaktów, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty sensu 

życia [14]. 

Najbardziej podatnymi na ryzyko wystąpienia osamotnienia są osoby o określonych 

cechach charakteru oraz problemach psychoegzystencjonalnych. Jest to między innymi 

niskie poczucie własnej wartości, mała potrzeba przynależności, wysoki poziom lęku 

społecznego i ogólnego. Jednym z czynników niosących za sobą ryzyko poczucia 

osamotnienia jest nagła i niespodziewana pandemia COVID-19, a co za tym idzie 

przymus społecznej izolacji.  

Wirus SARS-CoV-2 po raz pierwszy został wykryty pod koniec 2019 r. i szybko 

rozprzestrzenił się na całym świecie, co spowodowało jego globalną epidemię. 

Następstwem jego pojawienia jest nie tylko poważny kryzys gospodarczy, z którymi 

muszą zmagać się państwa na całym świecie, ale również zmiany w funkcjonowaniu 

i życiu każdego człowieka. Wprowadzenie środków ochrony osobistej oraz izolacji 

społecznej, spowodowały, że kontakty międzyludzkie musiały zostać ograniczone do 

minimum. Na tak dynamiczną sytuację, zmianę aktywności w życiu codziennym oraz 

komplikacje w różnych, dotychczas prostych czynnościach społeczeństwo nie było 

w stanie się przygotować. Bez wątpienia jest to sytuacja trudna oraz stresująca, obcią-

żająca fizycznie i psychicznie. Pandemia COVID-19 stała się niespodziewanym oraz 

nagłym doświadczeniem dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę krótko i długo-

trwałe skutki pandemii koronawirusa, oprócz wzrostu zakażeń można spodziewać się 
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zwiększenia ilości osób dotkniętych schorzeniami związanymi z niepokojem, lękiem 

i przewlekłym stresem oraz osób, które popadną w wir uzależnienia od alkoholu czy 

środków psychoaktywnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt badań krwi u osób 

poddanych izolacji społecznej, które pokazuję, znaczny wzrost markerów stanu 

zapalnego, takich jak białka C-reaktywnego i fibrynogenu oraz zwiększoną aktywność 

ze strony układu współczulnego. Analizując powyższe czynniki i wpływ stresu na 

przebieg chorób skóry u pacjentów, fakt przymusowej izolacji społecznej wpływa 

bezpośrednio na ich samopoczucie, jakość życia, a tym samym na zaostrzenie zmian 

chorobowych w wybranych dermatozach skórnych [15, 16]. 

5. Psychodermatologia jako dziedzina wspomagająca terapię pacjentów 

obciążonych psychodermatozami  

Choroba przewlekła może niewątpliwie być źródłem dużej ilości stresu. Jest to 

złożony proces, który ma wpływ na wiele aspektów życia. Chorobami przewlekłymi, 

które są niewątpliwym obciążeniem generującym stres są trądzik pospolity, atopowe 

zapalenie skóry czy łuszczyca. Oprócz stałej pomocy, polegającej na terapii lekowej 

i wizytach kontrolnych z pomocą przychodzi psychodermatologia.  

Psychodermatologia integruję specjalistów z pogranicza kilku specjalizacji takich 

jak dermatologia, psychiatria czy psychologia. Jest to dziedzina, powstała w wyniku 

obserwacji aspektów psychosomatycznych, mających bezpośredni wpływ na etiologię 

i przebieg chorób dermatologicznych. Pacjenci zgłaszający się do lekarza specjali-

zującego się w leczeniu chorób skóry, oprócz objawów spowodowanych dermatozami 

często zmagają się z nieprawidłowościami płynącymi z natury psychicznej. Wśród 

najczęściej spotykanych możemy wyróżnić zaburzenia nastroju, zaburzenia w ocenie 

własnej wartości, stany lękowe oraz zaburzenia urojeniowe. Są to przypadłości, które 

w połączeniu z chorobami skóry znacznie obniżają jakość życia pacjenta.  

W dzisiejszym świecie podlegającym dużej ilości obostrzeń i utrzymującą się 

izolacją społeczną dostarczającej dużą ilość stresu oraz niepewności, istotną kwestią 

jest zwrócenie uwagi na stan psychiczny osób zmagających się z chorobami prze-

wlekłymi, w tym chorobami dermatologicznymi. Zapewnienie dostępu do psychoder-

matologii, może pozwolić pacjentom z dolegliwościami psychosomatycznymi na 

kontrolę poziomu stresu, zmniejszenie wykluczenia społecznego w tym trudnym czasie 

oraz zminimalizowanie ryzyka pogłębiania się zaburzeń psychicznych, takich jak 

depresja i stany lękowe [17, 18]. 

6. Odporność na stres i sposoby radzenia sobie ze stresem u pacjentów 

z chorobami psychodermatologicznymi  

Podczas przebiegu pandemii COVID-19, narażenie na czynniki stresogenne jest 

nieodzowną częścią życia. W przypadku pacjentów chorych na psychodermatozy 

istotną kwestią jest budowanie odporności na stres oraz walka ze skutkami jego 

oddziaływania. Pojęcie adaptacji człowieka do sytuacji stresowej można podzielić na 

zjawisko odporności na stres oraz na metody radzenia sobie z nim. Poznanie form 

walki ze stresem jest uznawane za niezbędną formę aktywności organizmu człowieka. 

W działaniu pacjentów możemy wyróżnić osiem strategii pozwalających udźwignąć 

sytuację stresową, takich jak:  

 konfrontacja z problemem; 
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 potrzeba wsparcia społecznego; 

 poczucie odpowiedzialności; 

 planowanie rozwiązywania problemu;  

 samokontrola; 

 dystansowanie w stosunku do zaistniałej sytuacji; 

 wyparcie. 

Żadna z tych metod nie jest postrzegana jako dobra czy zła metoda walki ze stresem, 

natomiast oceniana jest ich efektywność. Jest to ocena determinowana poprzez osza-

cowanie stopnia trudności sytuacji, w której znalazł się człowiek. Wybranie konkretnego 

sposobu radzenia sobie w sytuacji stresowej pozwala na pewną stałość i zwiększenie 

pewności, że w sytuacjach ciężkich pod względem psychicznym człowiek obciążony 

dodatkowo chorobą dermatologiczną jest w stanie sobie z nią poradzić. Abstrahując od 

naukowego ujęcia metod radzenia sobie ze stresem i sposobów na przetrwanie izolacji 

społecznej, należy pamiętać, że proste kroki podejmowane w codziennym funkcjono-

waniu, takie jak: aktywność fizyczna, dobra jakość snu, zbilansowana dieta oraz 

utrzymywanie kontaktu telefonicznego lub z wykorzystaniem mediów społecznościo-

wych z najbliższymi może pomóc osobom dotkniętym dermatozami w minimalizacji 

stresu, a co za tym idzie obniżeniem lęku i nasilenia objawów zmian skórnych [19]. 

7. Podsumowanie 

Izolacja społeczna spowodowana pandemią COVID-19 jest wyzwaniem zarówno 

dla osób zdrowych jak i obciążonych chorobami przewlekłymi. Jedną z grup narażonych 

na działanie stresu i obniżenie jakości życia są pacjenci dermatologiczni, zmagający się 

z dermatozami, takimi jak trądzik pospolity, atopowe zapalenie skóry oraz łuszczyca. 

Skóra jest organem, na którym pod wpływem działania układu immunologicznego 

i nerwowego manifestowane są wszystkie zmiany, powstałe w wyniku działania 

czynników, również tych środowiskowych. Łuszczyca, AZS i trądzik należą do chorób, 

które stanowią nie tylko poważny problem terapeutyczny w kontekście dermato-

logicznym, ale również są zjawiskiem psychosomatycznym. Nie tylko ich etiologia, ale 

również wpływ czynników zewnętrznych, może wpłynąć na zaostrzenie ich przebiegu. 

Z pomocą pacjentom przychodzi psychodermatologia. Jest to dziedzina, która łączy ze 

sobą dermatologię, psychiatrię oraz psychologię. Pomaga pacjentom nie tylko leczyć 

swoją chorobę lekami, ale również radzić sobie z problemami natury psychicznej. 

Charakterystyka wybranych dermatoz skórnych pokazuję je w nowym świetle. Uświa-

damia, że nie są one tylko problemem dermatologicznym, ale również psycholo-

gicznym. Stres i izolacja społeczna obecna podczas pandemii COVID-19 są istotnymi 

czynnikami wpływającymi na jakość życia pacjentów obciążonych dermatozami. 

Meritum powyższej pracy jest uświadomienie z jakimi dolegliwościami natury psy-

chicznej musi zmagać się pacjent dotknięty chorobą dermatologiczną oraz podkreślenie 

istoty relacji społecznych w życiu codziennym, które okazały się niezwykle ważne 

podczas trwającej na świecie pandemii koronawirusa.  
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Wpływ stresu na przebieg wybranych chorób psychodermatologicznych w trakcie 

izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19 

Streszczenie 

Stres jest czynnikiem środowiskowym, który wpływa na organizm na poziomie molekularnym, komór-

kowym, tkankowym oraz układowym. Jest to element życia, który dotyka wiele jego aspektów, zarówno 

u osób zdrowych, jak i osób obciążonych chorobami dermatologicznymi. Skóra jest odzwierciedleniem 

stanów psychicznych, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Osoby dotknięte dermatozami skórnymi, 

takimi jak trądzik pospolity, łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry są bardziej narażone na stres niż 

populacja ogólna, co przyczynia się do zaostrzenia zmian chorobowych. Izolacja społeczna wprowadzona 

z powodu pandemii koronawirusa nasiliła odczuwanie stresu przez pacjentów dermatologicznych, a co za 

tym idzie znacząco spadła ich jakość życia. Istotą walki ze stresem jest w skutek odosobnienia społecznego 

jest wykorzystanie sposobów do zminimalizowania go, jak i wprowadzenie w życie prostych zasad, 

mogących pomóc przetrwać ten trudny czas. Odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i utrzymywanie 

kontaktów z bliskimi może pomóc osobom chorym w utrzymaniu stabilizacji emocjonalnej i zmniejszenia 

poziomu stresu, wywołanego sytuacją panującą na świecie.  

Słowa kluczowe: izolacja społeczna, COVID-19, dermatologia, choroby skóry  

Impact of stress on the course of selected psychodermatological diseases during 

social isolation caused by the COVID-19 pandemic 

Abstract 

Stress is an enviromental factor. It affects the body at molecular, cellular, tissue and body levels. It is 

a feature of life, that has an influence on many aspects of life, both in healthy people and people with 

dermatological diseases. Patients affected by skin dermatoses, such as acne vulgaris, psorasis or atopic 

dermatitis, are more likely to be stressed than the general population, which contributes to exacerbating the 

skin lesions. The social isolation introduced due to the coronavirus pandemic, intensified the stress 

experienced by dermatological patients, and consequently their quality of life was significantly decreased. 

The essence of fighting stress as a result of social isolation is to use ways to minimize it and to implement 

simple rules that can help to survive this difficult time. An appropriate diet, physical activity and 

maintaining contact with loved ones, can help people who are ill to maintain emotional stability and reduce 

the level of stress caused by the global situation. 

Keywords: social isolation, COVID-19, dermatology, skin disorders 
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Problemy zdrowia psychicznego obserwowane 

w środowisku akademickim i formy wsparcia 

oferowane studentom Uniwersytetu Kardynała  

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

1. Wprowadzenie 

Zdrowie psychiczne jest jednym z kluczowych obszarów określających jakość 

życia człowieka. W ogólnym znaczeniu składają się na nie: poczucie komfortu psy-

chicznego, utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych oraz optymalna kondycja 

zdrowotna. Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie psychicznie jako 

„dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości, potrafi poradzić sobie 

z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym 

oraz produktywnie pracować” [1]. W definicji tej zawarte jest szerokie spektrum 

doświadczeń człowieka, które „są powiązane bezpośrednio i pośrednio ze zdrowiem, 

a więc stanem kompletnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, rozu-

mianego nie tylko jako brak choroby czy niepełnosprawności” [1].  

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost liczby osób mających różne 

problemy zdrowia psychicznego. Czynniki powstawania tych trudności zależne są 

zarówno od środowiska społecznego, w którym żyje dana jednostka, jak i indywi-

dualnych jej właściwości. Należy podkreślić, że problemy związane ze zdrowiem 

psychicznym mogą mieć, z jednej strony, formę zaburzeń psychicznych (upośledza-

jących normalne funkcjonowanie człowieka, będących przejawem dysfunkcji psy-

chicznej), z drugiej zaś, „trudności w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania psycho-

społecznego (emocjonalnej, behawioralnej, poznawczej czy społecznej)” [2].  

Dane epidemiologiczne, na podstawie badania EZOP, jednoznacznie wskazują na 

skalę rozpowszechnienia zaburzeń zdrowia psychicznego wśród Polek i Polaków 

w wieku produkcyjnym (18-64 lata). Stwierdzono, że w badanej populacji przynajmniej 

jedno zaburzenie można rozpoznać w ciągu życia u 23,4% osób, co daje około 6 

milionów osób. Analizując dane dotyczące częstości występowania poszczególnych 

typów zaburzeń, na pierwszym miejscu znajdują się zaburzenia związane z używaniem 

substancji psychoaktywnych (12,8%), w tym nadużywanie i uzależnienie od alkoholu 

dotyczy 11,9% badanej populacji, a 1,4% nadużywania i uzależnienia od narkotyków. 

Ekstrapolacja tych danych na populację ogólną pozwala przyjąć, iż z wymienionym 

problemem mierzy się około 3 milionów Polaków w wieku produkcyjnym. Kolejna 

grupa problemów, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie, to zaburzenia lękowe (9,6%), 

które diagnozowane są u około 2,5 miliona osób. Zaburzenia nastroju (depresja, 

dystymia, mania) rozpoznano u 3,5% respondentów, co pokazuje, że na ten typ zaburzeń 

cierpi około 1 miliona Polaków. Ostatnią grupę stanowią impulsywne zaburzenia 

                                                                
1 m.zelazkowska@uksw.edu.pl, Katedra Psychologicznych Podstaw Wychowania, Wydział Nauk Peda-
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zachowania, diagnozowane u 3,5% badanych, czyli u blisko 1 miliona osób. Badanie 

EZOP pokazało również, że 20-30% populacji w wieku produkcyjnym skarży się 

również na takie problemy zdrowia psychicznego, jak: stany obniżonego nastroju, 

aktywności, lęk, drażliwość i zachowania unikające [3].  

Analiza danych dotyczących częstotliwości zaburzeń zdrowia psychicznego wśród 

studentów wskazuje wyraźnie, że wskaźnik ten jest wyższy niż w populacji ogólnej 

i wynosi od 19,2 do 67,4%. Dodatkowo badania pokazują, że studenci przejawiają 

więcej problemów psychicznych niż ich niestudiujący rówieśnicy [4]. „Wysokie 

wskaźniki zaburzeń psychicznych u studentów nie tylko w Polsce, ale i za granicą, 

potwierdzają liczne publikacje” [5]. 

Badania przeprowadzone w Polsce w 2016 roku pokazały niepokojącą skalę 

problemu zaburzeń psychicznych w grupie studentów, zwłaszcza zaburzeń depresyjnych. 

W Olsztynie co ósmy student przyznał się do zaburzeń depresyjnych, u 64% studentów 

poznańskich uczelni stwierdzono lekkie zaburzenia depresyjne, zaś na Śląsku problemy 

z nastrojem odnotowano u 49% studentów. Dodatkowo przerażające są liczby infor-

mujące o skali zachowań suicydalnych. Około 14% ankietowanych przyznało się, że 

pojawiły się u nich myśli samobójcze [6]. Badania nad kondycją psychiczną studentów 

w Polsce pokazały również, że na zaburzenia depresyjne znacznie częściej cierpią 

osoby studiujące medycynę, a procent osób doświadczających zaburzeń rośnie wraz 

z trwaniem studiów. Studenci medycyny znacznie rzadziej niż koledzy innych kierun-

ków decydują się poprosić o pomoc, mimo iż mają wiedzę na temat przyczyn i skutków 

zaburzeń zdrowia psychicznego. Decyzja ich związana jest z lękiem przed stygma-

tyzacją i poczuciem, że sięgniecie po pomoc byłoby dowodem na nieradzenie sobie, co 

mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przyszłą karierę zawodową [7].  

Zagraniczne badania dotyczące zdrowia psychicznego studentów również pokazują 

przerażającą skalę tego problemu. MacCall i współpracownicy stwierdzili, na podstawie 

kwestionariusza GHQ (przesiewowa skala do oceny zdrowia psychicznego) że „u 65% 

kobiet i 54% mężczyzn wśród studentów studiów licencjackich występują problemy 

zdrowia psychicznego. Z kolei badania National College Health Assesment w USA 

pokazują, że jeden na trzech studentów odczuwa, uniemożliwiające normalne funkcjo-

nowanie objawy depresyjne, natomiast jeden na dziesięciu studentów rozważa 

popełnienie samobójstwa” [4].  

Dostępne raporty dotyczące zdrowia psychicznego wśród studentów wskazują na 

potrzebę organizowania działań, których celem jest pomoc i wsparcie studentów, 

edukowanie na temat zagrożeń, a także informowanie, gdzie można zwrócić się po 

pomoc. Wiele uczelni w Polsce realizuje już programy na rzecz poprawy zdrowia psy-

chicznego studentów. Jednym z aspektów tychże projektów jest organizowanie 

bezpłatnej pomocy psychologicznej.  

Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia psychicznego, 

które obserwuje się u studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie. Dane przedstawione w niniejszym opracowaniu pochodzą z rozmów/ 

wywiadów ze studentami prowadzonych podczas indywidulanych konsultacji psycholo-

gicznych oferowanych studentom UKSW. Autorka opisze również działania podejmo-

wane na terenie uczelni, których celem jest pomoc studentom w radzeniu sobie 

z różnymi trudnościami, a co za tym idzie poprawa ich funkcjonowania nie tylko 
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w obszarze naukowym, ale także osobistym. Ostatni rozdział poświęcony zostanie 

przedstawieniu rekomendacji praktycznych, wskazaniu działań, których realizacja 

w środowisku akademickim pomogłaby studentom lepiej radzić sobie z problemami, 

wyposażyłaby ich w niezbędne umiejętności i kompetencje, które stanowiłyby czynnik 

ochronny przed zaburzeniami zdrowia psychicznego.  

2. Problemy zdrowia psychicznego studentów – przyczyny, objawy, 

konsekwencje 

Okres studiów może być czasem podwyższonego ryzyka wystąpienia różnych trud-

ności i zaburzeń zdrowia psychicznego, których początek widoczny jest już nierzadko 

w okresie dorastania. Z jednej strony konieczność rozwiązania kryzysu tożsamości, 

jednego, zdaniem wielu psychologów, z trudniejszych kryzysów życiowych, które stoją 

przed jednostką na każdym etapie życia, poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej, 

określenie swojej tożsamości, podejmowanie pierwszych stabilnych relacji uczucio-

wych, z całą pewnością wywołują silne emocje, które są źródłem dużego napięcia 

i niepokoju [8]. Dodatkowo okres studiów to czas dynamicznych, nierzadko trudnych 

zmian, z którymi młody człowiek musi się skonfrontować. Opuszczenie domu rodzin-

nego, a co za tym idzie oddalenie się od rodziny, przyjaciół, znajomych, adaptacja do 

nowego otoczenia, nawiązanie nowych relacji społecznych, nabycie nowego sposobu 

uczenia się, podjęcie się odpowiedzialności za siebie, swoje działania, obciążenie 

nauką i nierzadko jednocześnie pracą zawodową, samodzielne dysponowanie czasem, 

finansami, to tylko niektóre z zadań, z którymi mierzy się na etapie studiów młody 

dorosły. Wszystkie te zadania z cała pewnością wywołują silny stres [5].  

Do najczęstszych problemów z obszaru zdrowia psychicznego zgłaszanych przez 

studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas 

indywidulanych konsultacji psychologicznych należą: problemy w radzeniu sobie ze 

stresem, emocjami, nawiązywaniu stabilnych relacji międzyludzkich, komunikacji spo-

łecznej, problemy w relacjach partnerskich, w funkcjonowaniu poznawczym, wzrost 

zachowań agresywnych i autoagresywnych. Młodzi ludzie deklarują spadek nastroju, 

większą drażliwość, płaczliwość i aktywizację strategii radzenia sobie opartą na 

unikaniu i częstszym sięganiu po środki psychoaktywne. Analiza zgłaszanych objawów 

pokazuje, ze wśród zgłaszanych trudności dominują objawy zaburzeń lękowych 

(głównie lęk społeczny i napady lęku), depresyjnych (pod postacią zaburzeń adapta-

cyjnych), sporadycznie na konsultację zapisują się studenci cierpiący na zaburzenia 

psychotyczne (schizofrenia).  

Poziom nasilenia zgłaszanych problemów jest różnorodny: od normalnych chwilo-

wych turbulencji do poważnych zaburzeń, wymagających specjalistycznej pomocy 

i wsparcia.  

Przyczyny zgłaszanych trudności często są reakcją adaptacyjną na zachodzące 

w życiu młodych ludzi zmiany, co potwierdzają również statystyki zapisu studentów 

(duży udział studentów rozpoczynających studia). Zdarzają się jednak osoby, których 

przyczyny są głęboko zakorzenione w systemie rodzinnym i są wynikiem trudnych 

doświadczeń z okresu dzieciństwa. Brak wsparcia, niezaspokojone potrzeby psychiczne 

(potrzeba bezpieczeństwa, miłości, akceptacji), krytyka, porównywanie dziecka, sta-

wianie nierealistycznych wymagań, wysokie oczekiwania powodują, że w schemacie 

poznawczym młodego człowieka, jest mnóstwo dysfunkcyjnych przekonań i zasad 
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dotyczących postrzegania siebie, stosunku do ludzi, świata i przyszłości, które 

uniemożliwiają im funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Poczucie niskiej wartości 

i nieważności to najczęstsze przekonania dotyczące siebie, zgłaszających się na 

konsultacje studentów. Relacje społeczne postrzegają jako zagrażające, obawiają się 

krytyki, negatywnej oceny swojego zachowania czy posiadanej wiedzy. Taki dysfunk-

cyjny sposób postrzegania negatywnie wpływa na motywację do działania, czego 

efektem jest wycofanie się z relacji społecznych, niezaspakajanie bieżących potrzeb, 

unikanie i sięganie po środki, które mają spowodować, że student poczuje się lepiej. 

Brak pozytywnych doświadczeń, na skutek aktywnej strategii unikania, niestety 

wzmacnia bierną postawę młodego człowieka, nasila destrukcyjne myśli, wzmacnia 

nieprzyjemne doznania i powoduje utrzymanie się złego samopoczucia.  

Dysfunkcyjne przekonania kluczowe, które powstały w okresie dzieciństwa prze-

kładają się na to, że człowieka zaczyna korzystać z takich sposobów radzenia sobie, 

które mają zapewnić pozytywny stosunek do siebie, sukcesy na płaszczyźnie dydak-

tycznej/zawodowej i społecznej oraz dobre samopoczucie. W psychologii, opisane 

powyżej mechanizmy, noszą nazwę mechanizmów kompensacyjnych. Mechanizmy 

kompensacyjne neutralizują negatywne emocje, czy też poglądy na temat siebie 

w sposób zastępczy (np. poprzez używki). W zależności od doświadczeń wyniesionych 

z okresu wczesnego dzieciństwa człowiek wypracowuje różne mechanizmy obronne. 

Niektóre, jak np. poczucie humoru wydają się być obiektywnie korzystne z punktu 

widzenia zdrowia psychiczne, inne zaś, jak nadmierna kontrola czy perfekcjonizm są 

szkodliwe i stosunkowo często pojawiają się jako przyczyna problemów zdrowia 

psychicznego u studentów.  

Problemy psychiczne występujące u studentów powodują, że nie mogą oni 

normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem, wchodzić w prawidłowe relacje społeczne, 

realizować się na płaszczyźnie naukowej, zawodowej i osobistej. Obniżony nastrój, 

apatia, anhedonia i brak perspektyw na poprawę sytuacji skutkuje coraz większą 

izolacją. Czują coraz większe napięcie, z którym nie wiedzą, jak mogą sobie poradzić. 

Problemy nasilają się, gdy osoby cierpiące nie mogą liczyć na wsparcie z zewnątrz, 

wsparcie ze strony najbliższych osób. Wtedy też najczęściej poszukują pomocy 

u specjalistów.  

3. Formy wsparcia studentów w zakresie zdrowia psychicznego oferowane 

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogą sko-

rzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, które oferowane są przez Biuro 

ds. Osób Niepełnosprawnych UKSW. Konsultacje zapewniają wsparcie emocjonalne, 

pomoc w kryzysach, redukują lęk. Prowadzone są w atmosferze ciepła, szacunku 

i zaufania.  

Studenci na konsultacje zapisują się z własnej inicjatywy, kiedy czują potrzebę 
omówienia swoich problemów z psychologiem, wypełniając specjalnie przygotowany 
formularz zapisu na konsultację psychologiczną. Obecnie prowadzone są dwie formy 
konsultacji: zdalne (poprzez aplikację skype) i stacjonarne (prowadzone na Kampusie 
UKSW). Działania oferowane przez psychologów mają charakter konsultacyjny. Po 
wstępnym rozpoznaniu problemu, psycholog wspólnie ze studentem omawia różne 
formy pomocy i wsparcia (trening psychologiczny, szkolenie/warsztat, psychoterapia, 



Problemy zdrowia psychicznego obserwowane w środowisku akademickim i formy wsparcia  

oferowane studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

19 

konsultacja psychiatryczna). Podczas konsultacji psycholog pomaga nazwać studen-
towi jego problemy, zapewnia wsparcie, wypracowuje motywację do dalszej pracy nad 
trudnościami.  

Biorąc pod uwagę statystyki z ostatnich trzech lat, z roku na rok, odnotowuje się 
wzrost zainteresowania studentów konsultacjami psychologicznymi. Do początku 
grudnia 2020 roku odbyło się 200 konsultacji psychologicznych. Szczegółowe dane 
przedstawiające, jaki procent studentów UKSW potrzebował pomocy psychologicznej 
w latach 2018-2020 prezentuje tabela nr 1.  

Tabela1. Liczba studentów zapisanych na konsultację psychologiczną w latach 2018-2020 

ROK Ilość przesłanych 
formularzy 

Procent studentów potrzebujących pomocy 
psychologicznej w danym roku 

2018 51 25,5% 

2019 71 35,5% 

2020 (do końca listopada) 78 39% 

Łącznie 200 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza powyższych danych potwierdza tezę o potrzebie organizowania w środo-
wisku akademickim działań mających na celu wsparcie psychologiczne studentów 
i skłania do refleksji nad kwestią podjęcia dodatkowych działań, które mogłyby 
poprawić jakość funkcjonowania studentów, wzmocnić kompetencje psychologiczne 
i uchronić przed zaburzeniami zdrowia psychicznego w przyszłości.  

Analiza danych zgromadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat pokazuje również, 
że zdecydowanie częściej na konsultacje psychologiczne zgłaszają się kobiety (73%), 
co pokrywa się z danymi epidemiologicznymi, wskazującymi na wyższy odsetek 
zachorowań na zaburzenia emocjonalne w tej grupie osób. Biorąc pod uwagę wiek 
studentów, którzy najczęściej potrzebują pomocy psychologicznej, to najliczniejszą 
grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 20-22 lata (48%), zaś uwzględniając 
kierunek studiów, najwięcej zgłaszających się na konsultację studentów jest z kierunku 
prawa (15%) i psychologii (11%). Równie liczną grupę stanowią studenci kierunku 
pedagogika (9%), filologia polska (6%), historia (5%) i nauki o rodzinie (4%).  

Zważywszy na różnorodność problemów, z którymi zgłaszają się studenci na kon-
sultacje psychologiczne, specjaliści nie proponują jednego, uniwersalnego schematu 
pomocy. Model wsparcia i pomocy dobierany jest indywidualnie do każdego studenta, 
po dokładnym rozpoznaniu, na czym polega jego trudność, jakie są oczekiwania 
studenta wobec zakresu udzielanej pomocy. Istotne jest dokładne poznanie natury 
problemu zgłaszanego przez studenta, określenie w jaki sposób problem ten utrudnia 
studentowi funkcjonowanie, realizację zadań i celów na płaszczyźnie edukacyjnej, 
zawodowej i osobistej, czy konieczna jest pomoc specjalistyczna (np. lekarza psychiatry) 
i określenie czy proponowane działania powinny mieć charakter krótko czy długo-
terminowy. Zebrane w trakcie wywiadu diagnostycznego dane pozwalają stworzyć 
plan indywidualnych rozwiązań dla studenta, co następnie jest omawiane podczas 
spotkania.  

Rozwiązania proponowane studentom zależne są od specyfiki trudności, które 
zgłaszają podczas konsultacji, od stopnia nasilenia zgłaszanych objawów i osobowości 
pacjenta. W przypadku, gdy objawy są na tyle silne, że student nie jest w stanie 
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normalnie realizować swoich obowiązków, wchodzić w role społeczne zalecana jest 
konsultacja psychiatryczna i kontynuacja spotkań z psychologiem. Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych może wesprzeć studenta poprzez bezpośredni kontakt z jego 
jednostką/wydziałem, przekazać propozycje zmian w toku studiów i wskazówki 
dydaktyczne, które poprawią jakość funkcjonowania studenta. Wśród rozwiązań, jakie 
są proponowane, w sytuacjach, gdy choroba psychiczna pogarsza funkcjonowanie 
poznawcze studenta, np. deklaruje on trudność z dłuższym skupieniem uwagi na 
materiale, zapamiętaniem wiadomości, wydłużenie czasu trwania egzaminów/zaliczeń, 
rozdzielenie materiału na mniejsze części, wydłużenie czasu trwania sesji egza-
minacyjnej czy zezwolenie studentowi na nagrywanie wykładów, aby mógł w domu, 
w indywidualnym tempie przyswoić materiał opracowywany podczas zajęć. Gdy 
problemy studenta związane są z lękiem przed ekspozycją społeczną, student na skutek 
silnego napięcia nie podchodzi do zaliczeń ustnych, proponuje się, aby zezwolić 
studentowi na zaliczenie ich w innej formie, np. zaliczenie pisemne. Zachęca się 
również studenta to systematycznej pracy nad lękiem, aby mógł zmienić swój sposób 
postrzegania sytuacji. Motywuje się go do większej aktywności podczas zajęć, 
wyrażania swojego zdania w mniej licznych grupach, aby zmniejszyć częstotliwość 
wykorzystywania strategii unikania.  

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając indywidualny charakter proble-
mów studenta, ma możliwość dostosować tok studiów, tak aby zapewnić choremu 
możliwość leczenia. W sytuacji, gdy objawy są na tyle silne, że student nie uczęszcza 
na zajęcia, nie jest w stanie kontynuować nauki, zaleca się podjęcie terapii 
stacjonarnej. Są to codzienne, trwające kilka godzin psychoterapeutyczne spotkania 
grupowe osób przeżywających podobne trudności, w trakcie których pacjent może 
poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia: zawodowym, społecznym 
i rodzinnym.  

Zakres pomocy i wsparcia, jakie może otrzymać student podczas spotkania 
z psychologiem jest szeroki i zawsze zależy, co było wielokrotnie podkreślane w tekście, 
od jego indywidualnych potrzeb i możliwości.  

4. Potrzeby środowiska akademickiego w obszarze zdrowia psychicznego – 

rekomendacje praktyczne 

Prowadzone do tej pory działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie wspierania osób doświad-
czających problemów w obszarze zdrowia psychicznego wskazują na ogromną potrzebę 
organizowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania tej grupy. Stale rosnąca 
liczba studentów potrzebujących pomocy psychologicznej pokazuje konieczność wspie-
rania i promowania zdrowia psychicznego jako kluczowej i jednocześnie wspólnej 
wartości dla wszystkich studentów i pracowników UKSW. Wydaje się ważne, aby 
proponowane rozwiązania były jak najbardziej szerokie, uwzględniające nie tylko 
potrzeby danego studenta, ale również obejmowały krąg osób, które wchodzą z nim 
w interakcje (kolegów, wykładowców i pracowników administracyjnych). Ważne jest 
uwzględnienie działań, które mają na celu zmianę stereotypowego postrzegania osób 
doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego, podniesienie świadomości 
w zakresie potrzeb i wsparcia, jak również ukierunkowanie na prawidłową komunikację.  
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Większość zgłaszających się na konsultację psychologiczną studentów, ze względu 
na poważne obciążenia psychiczne wynikające z sytuacji życiowej (przemoc w środo-
wisku rodzinnym, doświadczenie deprywacji emocjonalnej, długotrwała choroba itp.), 
zauważa potrzebę długoterminowej pracy nad swoimi problemami i jest zmotywowana 
do podjęcia się psychoterapii. Warto byłoby w środowisku akademickim zapewnić 
studentom możliwość uczestniczenia w regularnych spotkaniach z psychologiem/ 
psychoterapeutą, tak aby mieli oni okazją przepracować trudne doświadczenia, które 
oddziałują na obecne funkcjonowanie, nauczyć się zdrowego, racjonalnego spojrzenia 
na siebie, relacje międzyludzkie, swoją przyszłość, nauczyć się doświadczać emocji, 
wyrażać je, mówić o nich.  

Działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych powinny zmierzać również w kierunku 
rozszerzenia oferty pomocy psychologicznej o warsztaty czy treningi psychologiczne, 
dzięki którym student będzie mógł nabyć potrzebne kompetencje i umiejętności 
psychologiczne, aby lepiej radzić sobie z trudnościami w różnych obszarach życia (np. 
trening radzenia sobie ze stresem, trening umiejętności społecznych – skuteczna 
komunikacja interpersonalna, trening relaksacji, warsztat rozwoju osobistego).  

Warto również cyklicznie organizować szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego 
dla studentów i pracowników uczelni, dostarczające wiedzę i podnoszące świadomość 
społeczności akademickiej w obszarze mechanizmów psychologicznych odpowiedzial-
nych za powstawanie i przebieg zaburzeń, higieny zdrowia psychicznego, organizacji 
czasu i przestrzeni, aby minimalizować ryzyko powstawania zaburzeń zdrowia 
psychicznego.  

5. Zakończenie 

Trudności z obszaru zdrowia psychicznego stają się coraz częstszym zjawiskiem 
również w środowisku akademickim. W związku z tym ważne jest podjęcie działań, 
które mogłyby poprawić jakość funkcjonowania studentów i pracowników uczelni, 
którzy nie radzą sobie z realizacją codziennych zadań, cierpią z powodu złego 
samopoczucia.  

Należy zaznaczyć, że w Polsce, mimo tego, iż na wielu uczelniach prowadzone są 
programy wspierające osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego, pomagające nie 
tylko ukończyć studia, ale też przezwyciężyć problemy psychologiczne, to nadal wciąż 
jest za mało kompleksowych rozwiązań. Warto zatem zastanowić się nad działaniami, 
których celem byłaby ochrona studentów przed chorobą psychiczną, czyli działań 
o charakterze profilaktyki pierwotnej. Kluczowe wydaje się w tym zakresie wzmacnianie 
lub budowanie kompetencji psychologicznych studentów, poznanie zasobów wew-
nętrznych i pokazanie w jaki sposób można je wykorzystać w codziennym funkcjono-
waniu, a także ukierunkowanie na korzystanie ze wsparcia społecznego. Wartościowe 
będzie również monitorowanie stanu zdrowia psychicznego studentów poprzez cykliczne 
badania ich kondycji psychicznej, jak również badanie potrzeb studentów w zakresie 
zdrowia psychicznego.  
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Problemy zdrowia psychicznego obserwowane w środowisku akademickim 

i formy wsparcia oferowane studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 

Streszczenie 
W ostatnich latach rośnie liczba studentów doświadczających różnych problemów zdrowia psychicznego. 
Dostępne badania potwierdzają, że studenci zgłaszają więcej problemów psychicznych niż porównywalna 
wiekowo grupa osób niestudiujących. Zaburzenia zdrowia psychicznego studentów wydają się istotnym 
problemem społeczności akademickiej. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie problemów 
zdrowia psychicznego, jakie obserwuje się w środowisku akademickim, ich przyczyn i skutków, a także 
wskazanie na formy wsparcia, jakie oferowane są studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Zaobserwowano, że studenci korzystający z pomocy psychologicznej na uczelni 
deklarują wyraźną poprawę w zakresie radzenia sobie ze stresem, osiągnięć edukacyjnych i nawiązywania 
relacji interpersonalnych. Konsultacje psychologiczne umożliwiają im wgląd w swoje problemy, co też 
nierzadko łączy się z tym, że chętniej poszukują pomocy poza uczelnią, rozpoczynają psychoterapię, aby 
rozwiązać problemy, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Ważnym aspektem pracy jest 

przedstawienie praktycznych rozwiązań, jakie mogą być realizowane na uczelniach, aby poprawić jakość 
funkcjonowania studentów i zapobiec zaburzeniom zdrowia psychicznego w przyszłości.  
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, student, formy wsparcia, konsultacje psychologiczne  

Mental health problems observed in the academic environment and forms of 

support offered to students of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 

Abstract 
In recent years, the number of students experiencing a variety of mental health problems has been 
increasing. The available research confirms that students report more mental problems than the age 
comparable non-study group. Mental health disorders of students seem to be a significant problem of the 
academic community. The aim of this publication is to present mental health problems that are observed in 
the academic community, their causes and effects, as well as to indicate the forms of support offered to 
students of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. It was observed that students receiving 
psychological help at the university declare a marked improvement in coping with stress, educational 
achievements and establishing interpersonal relationships. Psychological consultations give them access to 
their problems, which is often associated with the fact that they are more likely to seek help outside the 
university, start psychotherapy to solve problems that prevent them from functioning normally. An 
important aspect of the work is to present practical solutions that can be implemented at universities in 
order to improve the quality of students' functioning and prevent mental health disorders in the future. 
Keywords: mental disorders, student, forms of support, psychological consultations 
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Sposoby radzenia sobie ze stresem  

przez nauczycieli współorganizujących kształcenie  

w szkołach podstawowych 

1. Wprowadzenie 

Współczesny nauczyciel ma przed sobą wiele wyzwań o charakterze organiza-

cyjnym, społecznym, zawodowym, cywilizacyjnym. Codzienna praca z uczniami 

i stawiane przed pedagogiem zadania sprawiają, że osoba wykonująca ten zawód nie-

jednokrotnie narażona jest na sytuacje trudne, nieoczekiwane, wymagające szybkiego 

podejmowania decyzji. To z kolei powoduje, że praca nauczyciela zaliczana jest do 

zawodów niekorzystnie wpływających na kondycję psychofizyczną z powodu obcią-

żeń zawodowych i stresu, będącego ich konsekwencją [1-4].  

Szczególnym wyzwaniem dla dzisiejszej oświaty stała się edukacja włączająca 

(edukacja inkluzyjna), która umożliwia uczniom z niepełnosprawnościami naukę 

w szkole ogólnodostępnej, położonej najbliżej ich miejsca zamieszkania. Poprzez 

codzienne kontakty, komunikację, wchodzenie w relacje czy wykonywanie zadań 

wspólnie z pełnosprawnymi kolegami w klasie, realizowane są prawa równego 

uczestnictwa i rozwoju, a tym samym społeczna inkluzja osób z niepełnosprawnościami. 

To właśnie równość szans będąca podstawą włączenia społecznego [5], uwzględnia 

stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu 

społecznym i zawodowym, a także ich przygotowanie do społecznej partycypacji [6]. 

Szkoła jako istotne miejsce dla każdego ucznia staje się więc ważnym ogniwem 

w procesie inkluzji społecznej. Warto podkreślić, że programy działań dostosowane 

i opracowane w oparciu o wielokierunkowe rozpoznanie potrzeb i możliwości ucznia, 

odpowiednio przygotowana organizacja kształcenia i wykwalifikowana kadra pedago-

giczna, są kluczowymi elementami edukacji włączającej. Te działania sprzyjają rozwo-

jowi dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dając mu szansę pełnego 

uczestnictwa w procesie poznawania i doświadczania świata oraz nabywania wiado-

mości i umiejętności. Edukacja włączająca w swych założeniach sprzyja uczeniu się 

każdego dziecka. Zakładając wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka 

z niepełnosprawnością, pobudza jego aktywność, sprawczość i angażowanie się w sprawy 

społeczności szkolnej, dając przy tym szansę kontaktów i wspólnego obcowania 

z rówieśnikami [7]. Pełna realizacja przez szkołę ogólnodostępną powyższych zadań 

możliwa jest dzięki pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie. To ta grupa 

pedagogów, ze względu na szczególny podmiot swoich zawodowych oddziaływań, 

narażona jest na wiele sytuacji stresujących, co niewątpliwie wpływa na samopoczucie, 

a w konsekwencji na zdrowie i „psychologiczny dobrostan” jednostki [1, s. 134]. 

Odnalezienie przez daną osobę własnych sposobów na radzenie sobie ze stresem staje 

się więc niezbędne do funkcjonowania zawodowego tej grupy. 
                                                                
1 regkor@wp.pl, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk 

Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl. 
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Niniejszy artykuł poświęcono rozważaniom na temat stresu i stresu w pracy 

zawodowej pedagogów oraz przybliżeniu roli i zadań nauczycieli współorganizujących 

kształcenie, którzy pracują z uczniami z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych 

szkołach podstawowych. Końcową część poświęcono omówieniu, w oparciu o przepro-

wadzone badania własne, sposobów radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli 

współorganizujących kształcenie. 

2. Rozważania o stresie w pracy nauczyciela 

Stres nieustannie towarzyszy człowiekowi, wpływając na jego zdrowie, funkcjo-

nowanie, aktywność, życie rodzinne. Joanna Łodzińska uważa, i w pełni można się 

z nią zgodzić, że stres jest wszechobecny. Człowiek obawia się jego skutków i często 

nie jest w stanie zapobiec jego wystąpieniu, ale jednocześnie może stać się czynnikiem 

motywującym jednostkę do działania [8].  

2.1. Pojęcie stresu 

Stres jest określany jako nieswoista reakcja organizmu na stawiane mu żądanie 

[9, s. 25], która przebiega według trzech stadiów 1) reakcja alarmowa, 2) odporność  

i 3) wyczerpanie (rys. 1). Przedłużający się stan stresu niewątpliwie niekorzystnie 

wpływa na samopoczucie, zdrowie i funkcjonowanie jednostki, a także podejmowane 

przez nią działania. 

18

REAKCJA ALARMOWA
uruchomienie zasobów odpornościowych

ODPORNOŚĆ
nastawienie na poradzenie sobie z zagrożeniem lub 

przystosowanie się 

WYCZERPANIE
pojawia się w sytuacji przedłużającego się zagrożenia, skutkuje 

pogorszeniem stanu zdrowia i funkcji poznawczych 

 

Rysunek 1. Stadia reakcji na stres [opracowanie własne na podstawie 8, 10, 11] 

Andrew Colman definiuje stres jako psychologiczne i fizyczne obciążenie lub 

napięcie wywołane fizycznymi, emocjonalnymi, społecznymi, ekonomicznymi czy 

zawodowymi okolicznościami, zdarzeniami, czy doświadczeniami, z którymi trudno 

sobie poradzić lub które trudno wytrzymać [10, s. 710]. Alina Borowska zaznacza 

jednak, że stres jest normalną, fizjologiczną reakcją organizmu na jego procesy 

życiowe [12]. Irena Heszen i Helena Sęk, omawiając pojęcie stresu, podkreślają relację 

zasobów, możliwości człowieka a adresowanymi do niego wymaganiami. Relacja ta 
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polega, zdaniem autorek, na zakłóceniu lub zapowiedzi zakłócenia równowagi pomiędzy 

wymaganiami a możliwościami ich zaspokojenia. Wymagania, o których mowa, mogą 

pochodzić ze środowiska zewnętrznego, ale także być związane z wewnętrznymi 

standardami jednostki [13, s. 144]. Natomiast Tomasz Kocowski ujmuje stres jako 

zespół powiązanych procesów w organizmie i systemie nerwowym, stanowiących 

ogólną reakcję osobnika na działanie bodźców lub sytuacji niezwykłych, trudnych, 

zakłócających, zagrażających, przykrych lub szkodliwych zwanych stresorami [14,  

s. 742]. Mogą nimi być różne bodźce lub sytuacje, które zakłócą celowo wykonywaną 

czynność [14]. Jednak to, czy dany bodziec lub sytuacja staną się stresorami, zależy od 

doświadczeń, postaw, systemu wartości i osobowości człowieka [3, 8, 13]. 

2.2. Stres w pracy nauczyciela 

Praca nauczyciela opiera się na relacjach z innymi ludźmi, a to może wiązać się 

z wystąpieniem sytuacji trudnych, nieoczekiwanych czy zaskakujących. Stefan Kwiat-

kowski przekonuje, że praca w szkole jest obciążająca ze względu na złożone wyzwania, 

które prowadzą do wystąpienia sytuacji stresujących. To natomiast, jak akcentuje 

autor, niekorzystnie wpływa na psychologiczny dobrostan nauczyciela [2, s. 134]. 

Również Zbigniew Marten uznaje zawód nauczyciela za profesję o dużym ryzyku 

utraty zdrowia fizycznego i psychicznego, który obarczony jest istotnym obciążeniem 

stresowym [1]. Stawiane przed pedagogiem wymagania, wykonywanie różnorodnych 

zadań, doświadczanie konsekwencji podejmowanych decyzji, bezpośredni i stały kontakt 

z różnymi grupami osób, stale zmieniająca się rzeczywistość, a także szereg innych 

czynników [4, 11, 15-17] wskazują że zawód nauczyciela niewątpliwie jest stresujący.  

Praca nauczyciela należy do grupy zawodów nakierowanych na potrzeby innych 

osób. W związku z powyższym powinna uwzględniać rozpoznanie, zaplanowanie, 

zorganizowanie i realizowanie działań służących indywidualnemu rozwojowi ucznia, 

umożliwiając mu aktywny udział w procesie edukacyjnym. Warto zaakcentować to, że 

podejmowanie przez pedagogów działań dydaktyczno-wychowawczych jest uwarun-

kowane posiadaniem szczególnych kompetencji oraz warsztatu pracy, ułatwiającego 

pokonywanie trudności i sytuacji problemowych powstałych w trakcie podejmowa-

nych czynności. Osoby decydujące się na taką drogę zawodową mają świadomość tych 

wyzwań, gdyż, jak podkreśla Maria K. Grzegorzewska, nauczyciele dobrze rozumieją, 

że wyzwania i trudności wpisane są w zawód, który wybrali [18]. Niekorzystne dla 

funkcjonowania zawodowego nauczycieli i szczególnie dla nich stresujące mogą być 

natomiast kontakty i relacje z osobami dorosłymi [19, s. 86], niesprzyjające środo-

wisko pracy [1, 3, 6, 20, 21], dążenie do sprostania stawianym wymaganiom, brak 

wsparcia w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy świadomość „bycia 

strażnikiem procedur” [18, s. 366]. Uwzględniając specyfikę pracy nauczyciela, 

konieczne jest wypracowywanie przez pedagogów własnych sposobów radzenia sobie 

z codziennymi wyzwaniami zawodowymi i reagowania na sytuacje stresujące. To 

radzenie sobie Irena Heszen-Niejodek określa jako celowe zachowanie, determinowane 

przez czynniki sytuacyjne i osobowe [22, s. 7], które, jak dodaje Żaneta Stelter, 

podejmuje się w sytuacjach trudnych [23, s. 3]. Jest to proces dynamiczny, rozwijający 

się w czasie, a składają się na niego strategie radzenia sobie [22, s. 8]. Odnosząc się do 

radzenia sobie ze stresem, S. Kwiatkowski wyjaśnia, że styl radzenia sobie ze stresem 

to powtarzalne, specyficzne dla danej osoby sposoby postępowania w danej sytuacji, 



 

Regina Korzeniowska 

 

26 

strategia radzenia sobie ze stresem to określone działania i reakcje, jakie jednostka 

podejmuje lub uruchamia w konkretnej sytuacji stresowej, zaś proces radzenia sobie ze 

stresem to ciąg zmieniających się w czasie strategii. Badacz dodaje, że strategie są 

charakterystyczne dla sytuacji, a style dla podmiotu [2, s. 137]. Nawiązując do koncepcji 

Normana Endlera i Jamesa Parkera, wyróżnić można się trzy style radzenia sobie ze 

stresem: 1) orientacja na zadanie, czyli podejmowanie i angażowanie się w działania 

ukierunkowane na rozwiązanie problemu; 2) orientacja na emocje, czyli koncentracja 

na sobie, własnych stanach i przeżyciach emocjonalnych; 3) orientacja na unikanie, 

czyli tendencja do wystrzegania się myślenia, koncentrowania się na zaistniałych 

problemach, sytuacjach trudnych [2]. Efektywność radzenia sobie w określonej sytuacji 

stresującej, zdaniem Władysława Łosiaka, zależna między innymi od rodzaju sytuacji, 

osobowości jednostki, czasu wystąpienia stresora [24].  

3. Nauczyciel współorganizujący kształcenie i jego rola w szkole 

3.1. Kim jest nauczyciel współorganizujący kształcenie? 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie to osoba, która posiada kwalifikacje 

z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym [25]. Współorganizowanie kształcenia specjalnego, zdaniem Anny Zam-

kowskiej, polega na podejmowaniu przez nauczyciela współpracy z innymi nauczy-

cielami w zakresie kreowania procesu dydaktyczno-wychowawczego i oddziaływań 

terapeutycznych [26] z uczniami, o których mowa powyżej. 

Pojęcie nauczyciel współorganizujący kształcenie pojawia się w wydanym przez 

Ministra Edukacji Narodowej Zarządzeniu z dnia 4 października 1993 roku w sprawie 

zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia 

w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

oraz organizacji kształcenia specjalnego [25]. W rozporządzeniach wydawanych 

później przez resort oświaty również można odnaleźć zapisy dotyczące tej grupy 

nauczycieli: 

 rok 1993; nazwa aktu: Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

4 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełno-

sprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego; 

zapis: w przedszkolu i szkole mogą być zatrudniani dodatkowo nauczyciele ze 

specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania 

kształcenia [27]; 

 rok 2005; nazwa aktu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wycho-

wania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integra-

cyjnych; zapis: w przedszkolach i szkołach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz odpo-

wiednich specjalistów, w celu współorganizowania kształcenia [28];  
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 rok 2010; nazwa aktu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 

zapis: w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się 

dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej 

w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych można za zgodą organu prowadzącego zatrudnić nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorga-

nizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne 

oraz zagrożonych niedostosowaniem [29]; 

 rok 2015; nazwa aktu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 

lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagro-

żonych niedostosowaniem społecznym; zapis: w przedszkolach i szkołach zatrudnia 

się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki spe-

cjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w przedszkolach 

i szkołach ogólnodostępnych można za zgodą organu prowadzącego zatrudnić 

nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społeczne oraz zagrożonych niedostosowaniem [30]; 

 rok 2017, akt obowiązujący: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; zapis: w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje 

w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia spe-

cjalnego [25]. 

Osoba zainteresowana wykonywaniem zawodu nauczyciela współorganizującego 

kształcenie powinna więc zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym [31] ukończyć 

studia wyższe, posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej. Niemniej ważne są kompetencje takiego nauczyciela. Stefan M. 

Kwiatkowski, określa je jako kwalifikacje wzbogacone o doświadczenie zawodowe 

i życiowe jednostki, umożliwiające jej bycie skuteczną w wypełnianiu powierzonych 

zadań [32, s. 28]. Pedagog specjalny, jak podkreśla Mariola Wolan-Nowakowska, 

posiada szerokie kompetencje zawodowe oraz specyficzne cechy osobowości, dzięki 

którym może efektywnie realizować powierzone zadania i radzić sobie z wyzwaniami 

[33, s. 154]. Można więc podjąć próbę określenia nauczyciela współorganizującego 

kształcenie jako pedagoga specjalnego, który będąc kreatywnym, twórczym i wraż-

liwym profesjonalistą, jest otwarty na potrzeby swoich uczniów oraz dąży do ich 

pełnego włączenia w życie społeczności, którą jednocześnie przygotowuje do społecznej 

inkluzji osób z niepełnosprawnościami. 
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3.2. Zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie 

Analizując dotychczas wydane akty prawne i aktualnie obowiązujące przepisy 

oświatowe, które omówiono powyżej, można powiedzieć, że nadrzędnym celem pracy 

nauczycieli współorganizujących kształcenie jest współpraca i współdziałanie z innymi 

nauczycielami w celu organizowania edukacji uczniów wymagających kształcenia 

specjalnego, a jednocześnie prowadzenie aktywnych działań związanych z wdrażaniem 

edukacji włączającej. Ta kooperacja pomiędzy nauczycielem współorganizującym 

kształcenie i innymi nauczycielami warunkuje efektywność tej formy kształcenia  

[26, s. 120].  

Prawo oświatowe stawia przed nauczycielami współorganizującymi kształcenie 

szereg zadań, m.in.: prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyj-

nych oraz realizowanie wspólnie z innymi nauczycielami zintegrowanych działań 

i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opraco-

wanym przez zespół nauczycieli po przeprowadzonej wcześniej wielospecjalistycznej 

ocenie poziomu funkcjonowania ucznia; prowadzenie wspólnie z innymi nauczy-

cielami pracy wychowawczej z uczniami; uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach 

edukacyjnych i innych działaniach prowadzonych przez nauczycieli; udzielanie 

pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz inne działania określone 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w szczególności w doborze 

form i metod pracy z uczniami; prowadzenie zajęć odpowiednich do potrzeb 

i możliwości uczniów [25]. 

Danuta Apanel podkreśla szczególną rolę tej grupy pedagogów w obszarze działań 

integrujących społeczność szkolną, w szczególności: budowanie i wspieranie faktycznej 

a nie pozornej integracji między uczniami, budowanie integracji pomiędzy rodzicami 

dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, tworzenie klimatu sprzyjającego społecz-

nemu włączeniu uczniów niepełnosprawnych [34]. Niewątpliwie ta grupa podpiecz-

nych wymaga od nauczycieli szczególnego podejścia. Uczniowie, o których mowa ze 

względu na swoje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, wymagają nie tylko 

indywidualnego podejścia, ale przede wszystkim dobrego rozpoznania potrzeb i możli-

wości, aby udzielana pomoc była efektywna. Praca ta, stanowi duże wyzwanie dydak-

tyczno-wychowawczo-opiekuńcze oraz rewalidacyjne. 

3.3. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej 

Uczniowie z niepełnosprawnościami są coraz częściej obecni w szkołach ogólno-

dostępnych, co sprawia, że nauczyciel współorganizujący kształcenie jest niezbędnym 

ogniwem efektywnej edukacji tych dzieci.  

Uczeń z niepełnosprawnością nie jest definiowany w przepisach prawa oświatowego, 

które jednak wymienia jednostki: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełno-

sprawnością ruchową, w tym z afazją, słabowidzące, niewidome, słabosłyszące, 

niesłyszące, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego [35]. 

Wyjaśniając pojecie uczeń z niepełnosprawnością, można przyjąć za Aleksandrą 

Maciarz, że jest to osoba mająca trudności w rozwoju, nauce i w przystosowaniu 

społecznym z powodu obniżonej sprawności psychofizycznej, która potrzebuje specja-

listycznej pomocy [36, s. 26]. Warto przypomnieć, że współczesna edukacja tej grupy 
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dzieci, zgodnie z modelem biopsychospołecznym niepełnosprawności [37], koncentruje 

się na ich zasobach, potencjale i możliwościach, które rozpoznane i odpowiednio 

wspierane pozwalają im lepiej i aktywniej funkcjonować w społeczeństwie. Zgodnie 

z założeniami tego modelu, kluczowe w podejściu do osoby z niepełnosprawnością jest 

uwzględnianie różnych sfer jej funkcjonowania tj. ruchowej i zdrowotnej, poznawczej 

i emocjonalno-społecznej [38], uwarunkowań i oddziaływań społecznych i środo-

wiskowych [39] oraz poziomu wsparcia, jakiego potrzebuje i jakie może otrzymać od 

otoczenia [40, 41]. 

Uwzględniając powyższe rozważania należy podkreślić, że zadania stawiane przed 

nauczycielami współorganizującymi kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami 

wymagają od niego wiedzy, kompetencji i wielkiej determinacji. Zaznaczyć przy tym 

należy, że różnorodność oddziaływań, szereg wyzwań i nieprzewidywalność zachowań 

uczniów powodują, że praca tej grupy pedagogów staje się szczególnie stresującą. 

Wpływa to na kondycję psychofizyczną nauczycieli, którzy dla zachowania dobrostanu 

muszą poszukiwać sposobów radzenia sobie ze stresem. 

4. Sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli 

współorganizujących kształcenie – wyniki badań własnych 

4.1. Przedmiot badań i grupa badawcza 

Zainteresowania naukowe autorki, dotyczące inkluzji społecznej osób z niepełno-

sprawnościami i istotnej roli szkoły w tym procesie, a także wyzwania związane 

z wdrażaniem edukacji włączającej, stały się inspiracją do zainteresowania się pracą 

nauczycieli współorganizujących kształcenie w szkołach podstawowych. Jednym 

z elementów pracy pedagogów, poddanym badaniom było radzenie sobie przez nau-

czycieli z wyzwaniami w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, w szczególności 

ze stresem. W związku z powyższym określono główne pytania badawcze: jak 

nauczyciele określają swoje samopoczucie i co na nie wpływa?, czy praca jest dla 

nauczycieli stresująca i dlaczego tak uważają?, czy i jakie sposoby radzenia sobie ze 

stresem mają nauczyciele współorganizujący kształcenie? 

W przeprowadzonych w okresie styczeń-luty 2020 r. badaniach, z zastosowaniem 

kwestionariusza ankiety, uczestniczyło 52 nauczycieli z dolnośląskich szkół podsta-

wowych, położonych w zachodnio-środkowej części tego województwa. Wszystkie 

badane osoby pracowały co najmniej rok z uczniami z niepełnosprawnościami, wyko-

nując zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie.  

4.2. Wyniki 

Podopieczni badanych nauczycieli, posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane ze względu na: spektrum autyzmu lub Zespół Aspergera (17 

osób), niepełnosprawność intelektualną (16 osób), niepełnosprawność ruchową, w tym 

afazję (9 osób), słabowidzenie (3 osoby), słabosłyszenie (2 osoby), niepełnosprawność 

sprzężoną (5 osób).  

Wśród badanych 9 nauczycieli ukończyło studia o kierunku pedagogika, pozostali 

studia przedmiotowe, a następnie nabyli dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej. Motywacją do podjęcia takiej pracy była chęć pomocy dzieciom z niepełno-

sprawnościami (39 osoby) i wcześniejsze kontakty z takimi jednostkami (3 osoby) oraz 
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propozycja złożona przez dyrektora (8 osoby), a także zmiana miejsca pracy (2 osoba). 

Wszyscy badani przyznali, że lubią swoją pracę i sprawia im ona satysfakcję, a w przy-

padku 12 osób bardzo dużą satysfakcję. 

Respondenci określili swoje samopoczucie jako dobre (30 osób), bardzo dobre (16 

osób) i zadowalające (6 osób). Na pytanie, co wpływa ich zdaniem na samopoczucie 

najczęściej odpowiadali, że relaks i odpoczynek, sen, pogoda, praca zawodowa i stan 

zdrowia (rys. 2).  

 

Rysunek 2. Czynniki wpływające na samopoczucie nauczycieli współorganizujących kształcenie 

[opracowanie własne] 

Ponadto większość osób badanych (44 osoby) jest zdania, że dobre samopoczucie 
pozwala łatwiej realizować codzienne działania z uczniami. Niemniej ważne jest 
własne nastawienie do pracy (37 osoby) i pogodne usposobienie (19 osób), pomimo 
świadomości, że pracują z uczniami z niepełnosprawnością. Najtrudniej zdaniem więk-
szości badanych (38 osób) jest zachować dobre samopoczucie, jeśli: 1) występują inne 
niż dotyczące samego podmiotu oddziaływań tj. ucznia z niepełnosprawnością, kwestie 
związane z pracą zawodową (16 osób), w tym wymagania dyrektora i relacje z nim, 
nieoczekiwane obowiązki, relacje z innymi nauczycielami; 2) na pracę wpływa stan 
zdrowia (13 osób), w szczególności choroby, przeziębienia, ogólne osłabienie; 3) na 
pracę wpływa sytuacja domowa i relacje w rodzinie (9 osób), w szczególności sprzeczki 
z domownikami, problemy w relacjach z mężem/żoną, problemy w relacji z dziećmi, 
sytuacja materialna, brak zrozumienia specyfiki wykonywanej pracy przez domowników. 

Wcześniejsze rozważania wskazały, że praca nauczyciela należy do profesji 
stresujących. Również badani nauczyciele współorganizujący kształcenie (50 osób) 
uznali swoją pracę za stresującą, w tym 17 badanych za bardzo stresującą, a 1 badany 
za ogromnie stresującą. Dla dwóch badanych wykonywana praca jest mało stresująca.  

Respondentów poproszono o określenie czynników, które w ich pracy są stresujące. 
Osoby badane wymieniały m.in.: specyfikę pracy (14 osób), kontakty z rodzicami 
(12 osób), odpowiedzialność za ucznia (11 osób), brak odpoczynku lub relaksu 
(11 osób) i relacje z dyrektorem (10 osób) (rys. 3).  
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Rysunek 3. Czynniki stresujące w pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie [opracowanie własne] 

Poszukiwanie sposobów na radzenie sobie ze stresem jest, jak już wcześniej pod-

kreślano, ważnym obszarem dbania o własny dobrostan. Każdy nauczyciel powinien 

więc posiadać lub rozwijać umiejętność identyfikowania i odpowiedniego reagowania 

na różne sytuacje stresujące [18, s. 369], gdyż zbyt duże napięcia emocjonalne i nie-

ustanne narażenie na bodźce czy sytuacje stresujące mogą powodować słabszą 

efektywność wykonywanych zadań, spadek zainteresowania pracą lub jej rezultatami 

[8, s. 126]. Wszyscy badani przyznali, że sami poszukują sposobów radzenia sobie ze 

stresem, najczęściej w przypadku długotrwałej, przeciągającej się sytuacji stresowej 

(28 osób) lub nagłego i nieoczekiwanego zdarzenia (9 osób). Respondenci odpowia-

dając na pytanie jakie objawy obserwowali u siebie w związku z wystąpieniem sytuacji 

stresującej najczęściej podawali zdenerwowanie (29 osób), irytację (21 osób), zmę-

czenie (18 osób), kłopoty ze snem (11 osób), zniechęcenie (9 osób), bóle mięśni 

(7 osób), reakcje fizjologiczne (4 osoby). W przypadku nagłej sytuacji stresowej 11 osób 

badanych przyznało, że otrzymało pomoc ze strony dyrektora, a 7 osobom badanym 

pomoc okazali inni nauczyciele, pozostali respondenci przyznali, że sami starali się 

odnaleźć w ww. okolicznościach. Z analizy tej części badań wynika, że na 37 

nauczycieli doświadczających długotrwałych lub nagłych sytuacji stresujących jedynie 

18 osób otrzymało wsparcie. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż wsparcie w sytuacjach 

trudnych i tworzenie, jak to określa Otilia Clipa [42], sprzyjającego klimatu wewnątrz 

szkoły pozwala lepiej radzić sobie ze stresem. Natomiast znaczenie wsparcia społecz-

nego oferowanego nauczycielom w sytuacjach stresowych akcentują Kristen Ferguson, 

Colin Mang i Lorraine Frost. Badacze zwrócili uwagę na brak odpowiedniego wsparcia 

ze strony przełożonych wobec nauczycieli doświadczających stresu i brak systemowych 

rozwiązań w tym zakresie [43]. Niewątpliwie rozpoznanie takich sytuacji i oferowanie 

nauczycielom odpowiedniego doskonalenia w obszarze radzenia sobie w sytuacjach 

stresujących powinny być, jak podkreśla Fadia Nasser-Abu Alhija [44], niezbędnym 
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elementem organizacyjnym każdej szkoły. Nauczyciele próbują więc poradzić sobie ze 

stresem, poszukując odpowiednich dla siebie sposobów na pokonywanie pojawia-

jących się trudności [3, 4, 45-47].  

Osoby badane, odnosząc się do sposobów radzenia sobie ze stresem najczęściej 

wymieniali m.in.: sen (34 osoby), relaks (32 osoby), wypoczynek na świeżym powietrzu 

(32 osoby) spotkania ze znajomymi (28 osób) i przebywanie na łonie przyrody (28 

osób) (rys. 4). 

 

Rysunek 4. Sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli współorganizujących kształcenie 

[opracowanie własne] 

Według badanych najlepszymi sposobami na radzenie sobie ze stresem są sen, 

relaks, wypoczynek na świeżym powietrzu, spotkania ze znajomymi i przebywanie na 

łonie przyrody (tab. 1).  

Tabela 1. Wybrane sposoby i formy radzenia sobie ze stresem zaproponowane przez nauczycieli 

współorganizujących kształcenie 

Sposób na stres Forma  

sen sen co najmniej 6 godzin; dłuższy sen w weekend; drzemka w ciągu 

dnia 

relaks „leżakowanie” po pracy; kąpiel; kąpiel w aromatycznych olejkach; 

masaż, relaks w wygodnym fotelu; relaks na tarasie/balkonie 

i słuchanie odgłosów przyrody 

wypoczynek na 

świeżym powietrzu 

dłuższy spacer; spacer po parku; wyjazd do lasu; spacer z psem; 

proste, niewyczerpujące prace w ogrodzie 
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spotkania ze 

znajomymi 

wspólne imprezy; spotkania przy kawie; organizowanie grilla; 

wspólne kolacje, wspólne oglądanie filmów/zawodów sportowych; 

wyjazdy weekendowe; wycieczki kilkudniowe w gronie znajomych 

przebywanie na łonie 

przyrody 

praca w ogrodzie; spędzanie czasu na działce; bieganie po lesie; jazda 

rowerem po parku; wyjście do ogrodu botanicznego/skansenu; pikniki 

Źródło: Opracowanie własne  

Z przedstawionego fragmentu badań wynika, że nauczyciele współorganizujący 

kształcenie, zdając sobie sprawę z wyzwań i stresującego charakteru wykonywanej 

pracy, starają się poszukiwać najlepszych ich zdaniem sposobów radzenia sobie ze 

stresem, aby efektywnie wykonywać powierzone zadania. Pedagogom łatwiej jest 

pokonywać wyzwania i trudności związane z pracą z i na rzecz uczniów z niepełno-

sprawnościami, a także z wyzwaniami związanymi ze współpracą z rodzicami tych 

uczniów, gdyż są one wpisane w tę profesję. Nauczycielom współorganizującym 

kształcenie najtrudniej jest wykonywać powierzone zadania, gdy brak sprzyjającego 

klimatu do ich realizacji w miejscu pracy a także zrozumienia ze strony przełożonych, 

a czasami także innych nauczycieli. Najbardziej frustrujące są wymagania stawiane 

przez dyrektora, obciążanie pedagogów specjalnych dodatkowymi zadaniami, prowa-

dzenie dokumentacji dotyczącej edukacji i rewalidacji uczniów z niepełnospraw-

nościami, brak czasu na odpoczynek i relaks. Powoduje to przeciążenie, frustrację 

i dodatkowy stres. Jednak osoby uczestniczące w badaniu starały się szukać sposobów 

na poradzenie sobie z takimi sytuacjami. Sen, odpoczynek, relaks, wypoczynek na 

świeżym powietrzu i na łonie przyrody czy spotkania ze znajomymi wydają się być dla 

uczestniczących w badaniu nauczycieli współorganizujących kształcenie najbardziej 

skutecznymi sposobami radzenia sobie ze stresem.  

5. Podsumowanie  

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że nauczyciele współorga-

nizujący kształcenie są ważną częścią kadry pedagogicznej szkół ogólnodostępnych. 

Ich rola i realizowane zadania w zakresie wdrażania edukacji włączającej są nie do 

przecenienia. Wielość i różnorodność zadań, które wynikają z przepisów prawa oraz 

wymagań stawianych profesji pedagoga specjalnego sprawiają, że zawód ten jest 

szczególny. Wybór ścieżki zawodowej nauczyciela współorganizującego kształcenie 

uczniów z niepełnosprawnościami zapewne wynika z własnych przekonań i wagi 

zadań, jakie przypisane są tej profesji. Niewątpliwie świadomość wyzwań pozwala 

pedagogom specjalnym w sposób szczególny dbać o swoją kondycję psychofizyczną 

[48, s. 260] i poszukiwać skutecznych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem. 

Jest to istotne, gdyż jak to określił jeden z uczestników badania „trzeba przetrwać taki 

stres, robić swoje i pracować dla uczniów, bo oni są najważniejsi”.  

Niniejsze opracowanie jest jedynie wprowadzeniem w tematykę radzenia sobie ze 

stresem przez nauczycieli współorganizujących kształcenie w okresie wdrażania 

edukacji włączającej. Może natomiast stać się inspiracją do dalszych rozważań 

i pogłębionych badań nad tą problematyką W czasie epidemii, związanej z COVID-19 

zasadne byłoby podjęcie badań, dotyczących poznania sposobów radzenia sobie ze 

stresem przez pedagogów specjalnych. 
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Sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli współorganizujących 

kształcenie w szkołach podstawowych 

Streszczenie 

Nauczyciel w dzisiejszej szkole narażony jest na różne stresujące sytuacje, sprawiające, że zawód ten 

zaliczany jest do profesji o znacznym ryzyku. Wielość i różnorodność zadań w stale zmieniającej się szkolnej 

rzeczywistości oraz praca z i dla innych osób, sprawia, że nauczyciele narażeni są na sytuacje nieocze-

kiwane, trudne i obciążające psychicznie. Szczególnie wymagająca wydaje się być praca nauczycieli 

współorganizujących kształcenie, którzy realizują zadania pedagogiczne z uczniami z niepełnospraw-

nościami w szkołach ogólnodostępnych. Wyzwaniem współczesnej szkoły stała się edukacja włączająca, 

która jest realizowana również dzięki nauczycielom współorganizującym kształcenie. Wystąpienie poświę-

cono omówieniu ich roli w związku z wdrażaniem edukacji włączającej oraz specyfice pracy z uczniami 

z niepełnosprawnościami. W dalszej części poruszono problematykę radzenia sobie ze stresem przez 

nauczycieli współorganizujących kształcenie w opiniach ich samych w oparciu o przeprowadzone badania. 

Słowa kluczowe: uczeń z niepełnosprawnością, edukacja inkluzyjna, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie, stres w pracy nauczyciela, sposoby radzenia sobie ze stresem 

Ways of coping with stress by teachers co-organizing education in primary schools 

Abstract  

The teacher in today's school is exposed to various stressful situations that make their profession high-risk. 

The multitude and variety of tasks in the ever-changing school reality as well as working with and for other 

people make teachers exposed to unexpected, difficult and mentally stressful situations. The work of 

teachers co-organizing education, who carry out pedagogical tasks with students with disabilities in public 

schools, seems to be particularly demanding. Inclusive education has become a challenge for today's 

school, which is also realized thanks to teachers who co-organize education. The speech was devoted to 

discussing their role in connection with the implementation of inclusive education and the specificity of 

working with students with disabilities. The next part deals with the problem of coping with stress by 

teachers co-organizing education in their own opinion, based on the conducted research. 

Keywords: student with a disability, inclusive education, teacher co-organizing education, stress in the 

teacher's work 
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Zdrowie psychiczne wychowanków  

placówki opiekuńczo-wychowawczej  

wyzwaniem wspólnoty lokalnej  

1. Wstęp  

W warunkach wielu wyzwań współczesnych czasów coraz większą rolę odgrywa 

troska o zdrowie psychiczne w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Szczególnie 

dotyczy to dziecka, które zostało skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

do miejsca zastępczego. To miejsce, które dziecko nie wybierało, tam zostało skiero-

wane. Pełny obaw młody człowiek to miejsce odczytuje, poznaje i pragnie poczuć jako 

bezpieczne. Brak bezpiecznego miejsca w środowisku rodzinnym, znacząco naznaczył 

bólem dotychczasowe jego życie. Jednocześnie rozpoznanie przez sąd złej kondycji 

dziecka w domu rodzinnym i decyzja o skierowaniu go do środowiska zastępczego to 

wyraz słabości działań instytucji pomocowych. Każde dziecko zmuszone mieszkać poza 

rodzinnym domem cierpi. Wobec tego doświadczenia krzywdy dziecka warto otwo-

rzyć się na myślenie o dobru dziecka w działaniu. Rzeczą kluczową w tym jest próba 

wiązania doświadczenia dziecka z doświadczeniem mieszkańców wspólnoty lokalnej. 

W tym splocie cierpienia i witalności istnieje możliwość uczenia się oraz działania dla 

dobra wspólnego.  

Traktowanie placówki w kategoriach reszty, która jest umiejscowiona na pery-

feriach, marginesie życia wspólnotowego, jako zbędny dodatek całości jest nie do 

przyjęcia. Przeciwnie, postrzeganie placówki w centrum społecznej troski o zdrowie 

wychowanków, pozwala ulokować ją w centrum wydarzeń wspólnoty lokalnej. Za 

Tadeuszem Sławkiem warto zaproponować „otwarcie na to, co nie pasuje, co osłabia 

naszą pewność siebie, a tym samym zarysowuje możliwość dobra” [1]. Placówka 

opiekuńczo-wychowawcza może pełnić tę rolę. Placówka „byłaby więc tym, co 

istotnie nie mieści się w przyjętych formach, co z nich wykracza, niejako „wylewa się”, 

chociaż rdzennie znajduje się w samym ich wnętrzu” [2]. 

Celem artykułu jest refleksja nad działaniami placówki opiekuńczo-wychowawczej 

w perspektywie troski o zdrowie psychiczne wychowanków, członków wspólnoty 

lokalnej. Proponowane rozważania w zakresie działań instytucji pieczy zastępczej we 

wspólnocie lokalnej, służą poszukiwaniu nowych praktyk placówki na rzecz 

kształtowania dobrostanu zdrowotnego jej podopiecznych.  

W próbie myślenia o kondycji psychofizycznej wychowanków placówki opiekuńczo-

wychowawczej warto wskazać na współcześnie specyficzny czas – interregnum. 

Monika Kostera wyjaśnia, iż „interregnum, czyli faza graniczna został opisany przez 

Victora Turnera jako etap przejściowy, stan o zamazanych granicach, w którym zwy-

czajowe ograniczenia, takie jak normalność i normy kulturowe, nie działają, standardy 

są poluzowane i panuje wyjątkowa otwartość na eksperymentowanie i wytwarzanie 
                                                                
1 jaroslaw.rutkowski@phdstud.ug.edu.pl, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Gdański. 
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poczucia wspólnoty” [3]. Możemy więc, rozważając kondycję dzieci i młodzieży 

skierowanych do miejsca zastępczego, potraktować placówkę opiekuńczo-wycho-

wawczą jako punkt, otwierający drogę powrotu dziecka do miejsca rodzinnego we 

wspólnocie lokalnej.  

2. Zdrowie psychiczne wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jako miejsce zastępcze podejmuje działania, 

służące wzmacnianiu i rozwijaniu swoich wychowanków. Placówka, kształtując 

środowisko rozwoju dziecka, podejmuje działania na rzecz budowania sprawczości 

i podmiotowości dzieci. To szczególnie ważne, kiedy w historii dziecka można odczytać 

często jego doświadczenia braku bezpieczeństwa emocjonalnego, materialnego i zdro-

wotnego. Ten brak zabezpieczenia potrzeb egzystencjalnych silnie naznacza krzywdą 

i cierpieniem kondycję psychiczną dziecka.  

Jak wyjaśnia Maria Kolankiewicz „zaburzone relacje rodzinne powodują u dzieci 

zaburzenia więzi, a separacja fizyczna dziecka od środowiska rodzinnego, wymuszonej 

decyzją sądu, potęguje brak poczucia bezpieczeństwa i zaufania do nowych opiekunów 

placówki” [4]. W warunkach skumulowanego, chronicznego stresu i braku poczucia 

pewności siebie dziecko wykazuje zaburzenia zachowania na skutek zaburzonych 

więzi rodzinnych. W adaptacji do nowych warunków środowiska zastępczego dziecko 

poznaje swoiście „inny świat”. 

Przede wszystkim uwzględniając trudności w funkcjonowaniu dziecka w placówce 

i szkole w początkowym okresie adaptacji do środowiska zastępczego, placówka 

opiekuńczo-wychowawcza wypracowuje sposoby komunikacji i budowania relacji 

z nowym wychowankiem. To kluczowy obszar aktywności, który pozwala pedagogom 

placówki towarzyszyć młodym ludziom w rozwijaniu ich sprawczości działania 

i poczucia własnej wartości. Jednocześnie praca z dzieckiem odbywa się na podstawie 

diagnozy psychofizycznej opracowanej przez psychologa lub pedagoga po przyjęciu 

dziecka do placówki [5]. To dokument, który wraz z inną dokumentacją dziecka służy 

opracowaniu i realizacji planu pomocy dziecka. Stąd tak ważne jest uwzględnienie 

w diagnozie analizy: 1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, 

rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym; 2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz 

wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka; 3) relacji dziecka z jego najbliższym otocze-

niem oraz osobami ważnymi dla dziecka; 4) rozwoju dziecka [6]. W tym organizo-

waniu działań placówki na rzecz i z udziałem wychowanka służy otwartość dialogiczna, 

uważność na potrzeby dziecka i współpraca specjalistów z placówki opiekuńczo-

wychowawczej, które kształtują warunki do rozwijania działań opartych na zasobach 

młodego człowieka i relacjach służących jego usamodzielnieniu. 

Warto w tym miejscu podkreślić za Corey L.M. Keyes, iż „zdrowie psychiczne 

rozumiane jest jako kompletny stan, w którym jednostki są zarówno wolne od 

psychopatologii, jak i zdolne do osobistego rozkwitu, doświadczając wysokiego 

poziomu dobrostanu emocjonalnego, psychologicznego i społecznego” [7]. Badacz 

dodaje, że „zdrowie jest stanem złożonym, który polega nie tylko na braku choroby, 

ale także na obecności czegoś pozytywnego” [8]. Stąd zabiegając o zdrowie 

wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w warunkach organizowania im 

działań opiekuńczych i wychowawczych, kluczowe jest animowanie pozytywnych 

doświadczeń młodych ludzi. W tym kontekście ważne dla kadry placówki jest 
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kształtowanie przestrzeni dialogu do współdziałania z wychowankami w placówce, jak 

i poza nią.  

Józef Tischner wskazuje, iż w wyniku wyboru partnerów dialogu może zaistnieć 

rozumienie i porozumienie. Ten wybór wyraża wzajemne uznanie, że „drugi jest dla 

mnie wartością” [9]. Jednocześnie ten wybór budowania wzajemnej relacji mieszkańców 

placówki otwiera przed wychowankami nową perspektywę, perspektywę nadziei. 

Instytucja placówki nie może ostać się bez tej nadziei. Za Tischnerem warto pod-

kreślić, że „wszelka nadzieja jest nadzieją dojrzałą wtedy, gdy umożliwia szerokie 

i głębokie doświadczenie aktualnej rzeczywistości” [10]. W tym miejscu należy dodać, 

że placówka jest odpowiedzialna za zrodzoną w wychowanku nadzieję na lepsze życie, 

i jednocześnie musi pozostać wierna tej nadziei na budowanie lepszego świata. 

W takich placówkach, które kształtują nowe oblicze wsparcia w ramach instytu-

cjonalnej pieczy zastępczej, w centrum pracy jest dziecko, jego podmiotowość i spraw-

czość działania. Procesy odziaływań pedagogicznych organizowane są w warunkach 

„środowiska uczącego” w ujęciu interakcyjno-poznawczym. Za Jolantą Kruk można 

dodać, że „środowisko uczące się obejmuje całe otoczenie wychowanka placówki 

(przyp. J.R.) i wszystkie jej elementy, które mogą w szczególnych okolicznościach 

stymulować jego rozwój” [11].  

W bezpiecznych warunkach placówki dziecko może odkrywać swoje zdolności, 

zbierać uznanie za owoce własnej pracy od innych członków społeczności i konstruować 

wiedzę w polu poszukiwań edukacyjnych. Jednocześnie przestrzeń placówki, szcze-

gólnie jadalnia, gdzie wokół stołu zbierają się uczestnicy życia placówki, jest codzienną 

agorą spotkań. Dyskusje skupione na różnorodnych tematach kształtują praktykę 

dialogu wspólnoty placówki, w której swoją widzialność i słyszalność zaznacza każde 

dziecko.  

Ważną częścią rozwoju dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest jego 

twórczość. Marek Konopczyński przypomina, iż „Bogdan Suchodolski interpretował 

twórczość jako pewien styl życia dostarczający spełnienia i radości, a polegający na 

doświadczaniu wartości nadających sens ludzkiemu życiu. Jego podstawową tezą było 

przeświadczenie, że tworzenie i procesy twórcze są najwyższą formą działania dla 

ludzi i wśród nich, a twórczość jest przekraczaniem granic niepoznawalności i rutyny” 

[12]. Warunki dla takich działań kształtuje otwartość wspólnoty lokalnej na twórczość 

mieszkańców, w tym mieszkańców doświadczających kryzysów zdrowotnych [13, 14], 

wykonujących prace w nurcie Art brut [15-17].  

Prezentacja prac obywateli w przestrzeni publicznej, w tym w środkach komuni-

kacji publicznej, galeriach sztuki, galeriach handlowych to wciąż wyzwanie dla wspólnoty 

lokalnej. Samorząd gminny uwolniony od dyktatu rynkowego oraz środowiskowej 

koterii, zawężających pole widzialnego do wybranych twórców i formy postrze-

galnego, ma możliwość i powinność animowania lokalnej twórczości ogólnie dostępnej. 

Wszelkie działania na rzecz otwartego eksponowania dzieł mieszkańców i otwartej 

debaty publicznej z udziałem także wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej 

służy budowaniu czułej wspólnoty lokalnej, wolnej od uprzedzeń i stereotypów. 

Należy podkreślić, że w myśleniu o architekturze wspólnoty, przestrzeń pełni ważną 

rolę dla rozwoju dialogu obywatelskiego.  
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Tadeusz Sławek rozważając autentyczność naszego życia, nasz związek ze światem 

jako bycie „z” przestrzenią podkreśla, że „przestrzeń nabiera wymiaru egzystencjal-

nego dopiero wtedy, gdy pozostaje ze mną w żywej relacji, gdy mnie zapytuje o mnie 

samego. Bez owego zapytywania przestrzeń jest jedynie „obszarem” obdarzonym 

różnymi nazwami o charakterze topograficzno-administracyjnym (np. miasto, dzielnica, 

dystrykt)” [18]. To rozpoznanie Tadeusza Sławka jest ważne także dla kształtowania 

architektury wspólnoty i kształtowania przestrzeni placówki, służącej zmianom rozwo-

jowym wychowanków. To wymaga współtworzenia przyjaznej aranżacji wnętrza 

placówki z udziałem samych dzieci. Jednocześnie w ujęciu interakcyjno-poznawczym, 

gdzie każda rzecz w placówce ma swoje edukacyjne odniesienie, otoczenie społeczne 

placówki ma także swoje edukacyjne znaczenie. W rezultacie miejsca przyrodnicze 

i kulturowe, w tym parki, centra edukacji, muzea, galerie sztuki są źródłem środo-

wiskowej inspiracji i aktywizacji procesów poznawczych. 

Przyjazne warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży we wspólnocie lokalnej 

zapewnia czułość. Olga Tokarczuk podkreśla, że „czułość personalizuje to wszystko, 

do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia, 

i ekspresji” [19]. Wspólnota lokalna otwarta na rozwój dialogu społecznego rozwija 

przestrzeń współpracy i promuje aktywność mieszkańców. Wyrazem takiej czułości 

lokalnej w budowaniu infrastruktury przyjaznej dla młodych ludzi może być 

Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia” w Gdyni. 

To miejsce znajdujące się w dawnej wymiennikowni ciepła, na terenie gdzie realizo-

wany jest projekt rewitalizacji dzielnicy Gdynia-Chylonia, zostało zaadaptowane do 

potrzeb aktywności młodych ludzi. Jednocześnie to miejsce tworzone i zarządzane 

przez uczestników zajęć [20]. Ich kreatywność, witalność i chęć współpracy kreuje 

różnorodne działania i klimat kulturotwórczy wspólnoty lokalnej. Udział wychowanków 

placówki opiekuńczo-wychowawczej w życiu takiego miejsca, to poszerzanie pola 

pozytywnych doświadczeń we wspólnocie lokalnej oraz prezentacji własnych 

uzdolnień w przestrzeni publicznej.  

Innym wyrazem czułej wspólnoty lokalnej jest otwarcie mieszkańców i decydentów 

lokalnych na współpracę międzysektorową. Tak łatwo ją rekomendować, łatwo zapisy-

wać, a znaczenie trudniej praktykować. Poszerzanie możliwości działań społecznie 

użytecznych w ramach funduszy finansowych na realizację inicjatyw obywatelskich, 

rozwija doświadczenia współpracy i kreuje kulturę dialogu społecznego. Realizacja 

różnorodnych działań właśnie z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, 

samorządu gminnego i przedsiębiorców stanowi oblicze wspólnoty czułej dla dobra 

wspólnego. Ważne jest, aby wychowankowie placówki mogli uczestniczyć w takich 

przedsięwzięciach. Podejmowanie przez nich działań w ramach grup nieformalnych, 

młodzieżowych czy samopomocowych w sferze pożytku publicznego kształtuje kapitał 

społecznych wspólnoty lokalnej.  

Jednocześnie w myśleniu o zdrowiu dziecka zamieszkałego w placówce opiekuńczo-

wychowawczej warto zauważyć za Jolantą Brach-Czainą, że „prawdziwie dokuczliwe 

i nie dające się odpędzić problemy nie są pytaniami o przyczyny istnienia czegoś bądź 

nieistnienia. Wiążą się z koniecznością uporania się z istnieniem własnym, które 

zasługuje zaledwie na miano owego „raczej”. Raczej istniejemy” [21]. Wyzwaniem 

w kontekście rozwoju młodego człowieka, szczególnie przebywającego w placówce  
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opiekuńczo-wychowawczej, pozostaje opuszczenie horyzontu „raczej” na rzecz budo-

wania pełni obecności. Doświadczenie istnienia młodych ludzi w pełni swoich uzdolnień 

i możliwości działania wymaga od kadry placówki wyjścia poza partycypację dzieci 

w funkcjonowaniu placówki – swoistej „raczej partycypacji” oraz wyobrażone 

i projektowane potencjalności wychowanków w życiu dorosłym, określone w doku-

mentacji dziecka. To zwrot w stronę wspólnoty lokalnej i jej praktyk demokra-

tycznych, w stronę obecności młodego człowieka w tej wspólnocie w pełni własnych 

możliwości i aspiracji, w stronę partycypacji społecznej. Jednocześnie placówki 

opiekuńczo-wychowawcze szczególnie typu socjalizacyjnego, które zapewniają 

dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, 

w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, 

mają zdolność i powinność urzeczywistniania we wspólnocie lokalnej właśnie 

partycypacji dzieci i młodzieży.  

3. W stronę partycypacji 

Działania na rzecz umożliwienia dzieciom doświadczania partycypacji społecznej 

we wspólnocie lokalnej, mają swój rodowód w myśli i praktyce pedagogicznej Henryka 

Goldszmita – Janusza Korczaka. Ten polski pediatra, pisarz, pedagog, innowator, 

wychowawca, wieloletni opiekun dzieci osieroconych, „odkrywając dziecko zwrócił 

uwagę, że nie jest ono jedynie zadatkiem na człowieka (przyszłym człowiekiem), lecz 

jest ono człowiekiem pełnym” [22].  

Janusz Korczak podkreśla, że „dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. 

Nie dopiero będzie, a już. Dziecko ma dawność i przeszłość. Wspomnienia i pamiątki. 

Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź. Radość i ból są prawdą, nie 

urojeniem. Każda chwila rzetelna jego poważnego, nie na żart czy próbę, życia – nie 

wróci, warta sama w sobie, jako całość – zapadając się – żłobi. Nie morał na wyrost 

i frazes zadań i obowiązków przyszłych, jeno dzisiejszych” [23].  

W tym rozpoznaniu, szczególnie ważnym dla kadry specjalistów placówek opie-

kuńczo-wychowawczych, tkwi silny imperatyw działania na rzecz urzeczywistniania 

praw dzieci do partycypacji we wspólnocie lokalnej. Maria Szczepska-Pustkowska 

przypomina, że „prawa dziecka są pojęciem z kategorii praw człowieka i wynikają 

z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej” [24]. Jednocześnie 

badaczka dodaje, że „uznawanie i respektowanie praw człowieka traktuje się jako 

podstawowy wymóg funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Integralną częścią 

tych praw, ale jednocześnie ich swoistym obszarem i rozwinięciem, są prawa dzieci” 

[25]. Ważnym dokumentem, gwarantującym dzieciom prawa jest Konwencja 

o Prawach Dziecka [26], uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych dnia 20 listopada 1989 r.  

Maria Szczepska-Pustkowska, analizując zapisy Konwencji o Prawach Dziecka, 

wskazuje, że zaangażowanie stanowi najbardziej nowatorską myśl konwencji. „Oznacza 

ono prawo dziecka do zaangażowania, do samodzielnego dokonywania pewnych 

wyborów oraz podejmowania dialogu z innymi. W tym zakresie Konwencja stanowi 

prawo dziecka do wyrażania własnych opinii, swobody myśli, sumienia i wyznania. 

Zapewnia mu prawo do swobodnego zrzeszania się oraz ochrony prywatności (Art. 12-

16). Wspomniane prawa sytuują dzieci w społeczeństwie, wskazując, że podobnie jak 

dorośli są one pełnoprawnymi obywatelami” [27].  
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Wobec powyższego, a zarazem wobec troski o zdrowie wychowanków placówki 

opiekuńczo-wychowawczej warto pamiętać, że „nie wystarczy, by prawa dzieci zostały 

zapisane oraz by przyjęły postać takiego czy innego dokumentu międzynarodowo-

prawnego. Potrzebne jest przemyślana edukacja obywatelska oraz wspólne uczenie się 

dorosłych i dzieci – w jej ramach – bycia obywatelem” [28]. 

W tym miejscu należy wskazać za Ewą Jarosz, że „zmiana społecznego statusu 

dzieci z pasywnych „obiektów” opieki, starań i decyzji dorosłych na podmioty działań 

i kreacji społecznej rzeczywistości powoduje, iż coraz intensywniej są one włączane 

w decyzje społeczne, a nawet polityczne. Ta filozofia relacji społecznych nazywana 

jest partycypacją dzieci” [29]. „Koncepcja partycypacji dzieci promuje model, 

w którym dorośli i dzieci współdecydują i współdziałają w różnych obszarach życia 

i na różnych poziomach społecznych” [30]. 

Wobec powyższego, wspólnota placówki opiekuńczo-wychowawczej może aktywnie 

promować i wspierać realizację idei partycypacji dzieci we wspólnocie lokalnej. 

W istocie troska o realizację praw dziecka to wyraz zdolności kreowania warunków 

rozwoju jego podmiotowości we wspólnocie demokratycznej, a zarazem wyraz odpo-

wiedzialności placówki za rozwój swoich wychowanków, ich zdrowie psychiczne.  

Pierre Rosanvallon wskazuje, iż „udzielić głosu, uczynić widocznymi to właśnie 

pomóc jednostkom, aby się zmobilizowały, aby stawiły opór istniejącemu porządkowi 

i lepiej kierowały swoim życiem. To także pomóc im ogarnąć ich życie, zebrać je 

w sensowną relację i wpisać się w zbiorową historię. Wyjść z cienia i anonimowości to 

móc wpisać własne życie w zbiorową opowieść, potwierdzić swoją wyjątkowość 

i jednocześnie odkryć siebie jako uczestnika wspólnoty doświadczeń, złączyć swoje 

„ja” z „my”, a zarazem odnaleźć godność i zdolność działania” [31]. Taką właśnie 

pracę pedagogiczną w warunkach placówki opiekuńczo-wychowawczej warto i trzeba 

rozwijać w świetle rozważanej idei partycypacji dzieci.  

Roger Hart wyjaśnia, iż „pełne urzeczywistnienie partycypacji dzieci i ich zaanga-

żowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie może poprzestać na istnieniu 

jakichś formalnych, posiadających mandat społeczny formach partycypacyjnych, jak 

dziecięce fora, rady lokalne konsultacje czy samorządy szkolne, ale wymaga głębokiej 

transformacji formalnych struktur lokalnych w stronę konsekwentnego stałego 

współudziału w nich dzieci” [32]. Tym samym w kontekście rozwoju podmiotowości 

i sprawczości młodych ludzi, należy zabiegać o poszerzanie dostępnych i rozwój 

nowych form ich partycypacji w życiu wspólnoty lokalnej. W najlepiej pojętym 

interesie wspólnym, samorząd gminny ma możliwości kształtowania różnorodnych 

form uczestnictwa w życiu społecznym młodych ludzi. „Zatem umożliwiać należy 

także inne rozwiązania, np. stałe godziny konsultacji dla dzieci z politykami, posłami 

lub z urzędnikami, udostępniać dzieciom środki ekspresji poglądów i potrzeb 

wybieranych przez nie (gazety, TV, radio, media elektroniczne)” [33]. Jednocześnie 

młodzi mieszkańcy, w tym wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

mają potencjał realizacji inicjatyw i innowacji społecznych w ramach organizacji 

pozarządowych, inicjatyw społecznych. W tym zakresie wyzwaniem wspólnoty 

lokalnej, a zwłaszcza przedstawicieli mieszkańców wybranych do samorządu gminy, 

jest pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych przez młodych ludzi oraz 

zapewnienie im wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego we wspólnocie lokalnej.  
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Ponadto wyzwaniem dla wspólnoty lokalnej jest włączenie w procesy tworzenia 

przestrzeni rozwoju dla młodych ludzi, samych zainteresowanych. Na drodze warsztatów 

architektonicznych, paneli obywatelskich i konsultacji społecznych nad wypracowa-

nymi projektami nowo tworzonych miejsc można poszerzać pole praktyk partycypa-

cyjnych we wspólnocie lokalnej. Projektowane place zabaw, szkoły, kluby młodzieżowe, 

domy sąsiedzkie, mediateki, instytucje kultury, a zwłaszcza przestrzeń publiczna 

powinny stanowić przedmiot namysłu wspólnoty lokalnej, wsłuchującej się w głos 

i opinie członków społeczności, w tym dzieci i młodzieży.  

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, stając się rzecznikiem praktyk partycypa-

cyjnych swoich wychowanków, a także dzieci i młodzieży we wspólnocie lokalnej, 

służy umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie przestrzeń wspólnoty 

lokalnej jest przestrzenią ludzkiego doświadczenia, które kształtowane w warunkach 

praktyk partycypacyjnych rozwija kondycję społeczną i dobrostan zdrowotny 

wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. W rezultacie realizacji pracy 

pedagogicznej placówki na rzecz partycypacji społecznej dzieci i młodzieży w gminie, 

możliwe staje się kreowanie warunków rozwoju ich podmiotowości we wspólnocie 

demokratycznej.  

Magdalena Matysek-Imielińka wyjaśnia, iż „w tak rozumianej demokracji nie-

ustannie tworzą się nowe podmioty nadające sens światu, w którym żyją, i formułujące 

zbiorowe wypowiedzi. Stają się tym samym słyszalnymi, widzialnymi, cielesnymi, 

obecnymi aktorami” [34].  

4. Wspólnota ucząca się  

Wspólnota lokalna troskliwa o kondycję zdrowotną młodych mieszkańców, gdzie 

poszerzane jest pole partycypacji społecznej dziecka, korzysta z ich doświadczeń. To 

ważne, aby odkrywając moc czułości wspólnoty lokalnej, rozwijać praktyki demokra-

tyczne mieszkańców, służące wiedzy społecznie użytecznej. Jest to szczególnie ważne 

wobec wyzwań globalnych, które musi podjąć także wspólnota lokalna w warunkach 

pandemii, w tym nowe technologie, nowe modele pracy, zmiany klimatyczne, migracje, 

prawa człowieka. Za Olgą Tokarczuk można podkreślić, że „czułość dostrzega między 

nami więzi, podobieństwa i tożsamości” [35]. Wspólnota lokalna, rozwijając swoje 

czułe oblicze, zasila wiedzę lokalną o doświadczenia swoich mieszkańców.  

W kontekście prowadzonych rozważań wokół czułego oblicza wspólnoty lokalnej 

warto odczytać koncepcję miasta pedagogicznego Marii Mendel. Badaczka wskazuje, 

że „miasto w różnych obszarach swojego życia wykazuje zdolność do uczenia (się) 

i nauczania, jest miejscem edukacyjnym” [36]. W tym rozpoznaniu istotnym dla 

kształtowania wspólnoty uczącej się, włączenie doświadczeń mieszkańców w codzien-

ność życia gminy wyznacza jej edukacyjny profil. Wspólnota ucząca się, dodając za 

Marią Mendel, to „locus educandi – precyzyjniej locus co-educandi, czyli miejsce 

edukacyjne, w którym charakterystycznie doświadczenie edukacyjne jest wzajemnie 

podzielane” [37].  

Obecność wśród mieszkańców gminy ludzi z różnorodnym doświadczeniem 

życiowym, w tym pieczy zastępczej, migracyjnym, niepełnosprawności, kryzysu psy-

chicznego, otwiera możliwości gromadzenia i wymiany wiedzy lokalnej. Na bazie 

zgromadzonych zasobów – ludzkich historii można kształtować warunki wspólnoty 

uczącej się. To w tym tkwi siła rozwoju dialogu obywatelskiego i praktyk partycypa-
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cyjnych wspólnoty lokalnej. Wyzwaniem dla wspólnoty pozostaje otwarcie na 

włączenie do lokalnej debaty publicznej doświadczeń mieszkańców, w tym wycho-

wanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Na wzór ruchu społecznego EX-IN (Experienced-Involvement) obecnego w wielu 

krajach Europy realizowana jest idea uczenia się od siebie nawzajem, wzajemnego 

szacunku i zrozumienia. EX-IN to ruch społeczny, w który zaangażowani są zarówno 

eksperci przez doświadczenie, jak i specjaliści oraz rodziny osób z doświadczeniem 

kryzysu zdrowia psychicznego. Celem ruchu EX-IN jest współpraca tych środowisk na 

rzecz poprawy jakości usług psychiatrycznych [38]. W ramach ruchu EX-IN 

w przestrzeni publicznej jest miejsce dla Eksperta przez doświadczenie. To osoba, 

która zdecydowała się na ukazanie własnego doświadczenia (również doświadczenia 

przemocy) i zmaganie się z nimi, wykorzystać aktywnie jako zasoby. Przedstawienie 

na forum wspólnoty lokalnej własnych doświadczeń w zakresie problemów życiowych 

i sposobów radzenia sobie z nimi, a także własnych zainteresowań, sukcesów 

życiowych pozwala na refleksję i zasila wiedzę społecznie użyteczną. Ta życiowa 

wiedza może służyć otwartości i uwalnia od stereotypów, w tym w zakresie pieczy 

zastępczej lub kryzysów psychicznych.  

 Jednocześnie debata publiczna, refleksja na temat kondycji zdrowotnej miesz-

kańców, ich problemów i sposobów przezwyciężania trudności buduje witalność 

dialogiczną wspólnoty lokalnej. Ważną rolę pełni przyjęcie postawy ciągłego rozwoju 

i nauki. W tym właśnie warto poszukiwać drogi do wspólnoty uczącej się. W myśleniu 

o przyjaznej przestrzeni, sprzyjającej spotkaniom społeczności lokalnej i wymianie 

doświadczeń ważną rolę pełnią miejsca aktywności lokalnej. To różnego rodzaju 

miejsca, jak domy kultury, biblioteki i klubokawiarnie, które oprócz codziennej 

działalności zapraszają mieszkanki i mieszkańców do realizacji własnych pomysłów. 

Ważną rolą samorządu gminnego jest budowanie sieci miejsc aktywności lokalnej 

z udziałem instytucji publicznych (biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy 

społecznej), organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, rad 

osiedli (kluby osiedlowe), a także lokalnych przedsiębiorstw (klubokawiarnie, kawiarnie, 

kina, prywatne teatry) [39]. Poza zdolnością nabywania wiedzy, wspólnota ucząca się 

ma zdolność działania na rzecz dobra wspólnego w odpowiedzi na rozpoznane trud-

ności mieszkańców.  

Wspólnota lokalna ucząca się, rozpoznająca słabości systemowe w ramach obowią-

zujących regulacji prawnych, a zarazem wspólnota czuła na doświadczenie cierpienia – 

realizuje różnorodne przedsięwzięcia z własnej inicjatywy w ramach partycypacji 

społecznej mieszkańców. Zaangażowanie zarazem własnej infrastruktury instytucjo-

nalnej i środków finansowych pozwala kreować nowe działania samorządu gminnego. 

Bez otwarcia na nową wiedzę, bez czułego nasłuchu i wejrzenia w kondycję zdrowotną 

mieszkańców, wspólnota lokalna może być silnie okaleczona i niepełna. Wsłuchując 

się uważnie w Ekspertów przez doświadczenie na forum publicznym, warto zabiegać 

także o otwarcie lokalnej debaty publicznej na ich perspektywę. Wyraz temu daje 

społeczność Buenos Aires, gdzie blisko od 30 lat działa Radio La Colifata. To radio 

stworzone z udziałem pacjentów i kadry szpitala psychiatrycznego El Borda w Buenos 

Aires (Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda) i nadawane 

z tego szpitala dla mieszkańców miasta. Alfredo Olivera twórca Radio La Colifata 
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wyjaśnia, iż „radio nie tylko jako audycja, ale przede wszystkim jako miejsce 

„słuchania”, okazja do „wysłuchania” pytania, które mówi. Radio nie tylko jako 

miejsce na „słowo”, radio jako „cisza” również, która pozwala przemawiać ciału 

społecznemu” [40]. Tym samym swoiście milczący mieszkańcy, zredukowani dotąd 

do swojego, swoiście wydzielonego w przestrzeni publicznej miejsca szpitalnego, 

przekraczają to miejsce i poszukują spotkania z mieszkańcami na falach radiowych 

oraz w otwartej przestrzeni publicznej wspólnoty lokalnej. To niezwykle ważne 

w kontekście budowania wspólnoty uczącej się. 

Założyciel interaktywnej przestrzeni radiowej „La Colifata” wskazuje, że „chodzi 

o swobodne korzystanie przez pacjentów z prawa do ekspresji, odzyskanie widza, 

ludzkiego wymiaru innej kultury. Dokładniej, możliwość bycia jej podporządkowanym, 

ponownego wpisania jej postaci w sferę społeczną, sprowokowania nowego spojrzenia 

lub przynajmniej zakwestionowania zatrzymanej krystalizacji znaczenia” [41]. 

Na przykładzie Radio La Colifata i ruchu społecznego La Colifata, skupiającego 

pacjentów, byłych pacjentów i kadrę specjalistów szpitala, działających w otoczeniu 

środowiskowym miasta i jego mieszkańców, można odczytywać wspólnotę uczącą się. 

Ta wspólnota otwarta na konstruowanie wiedzy z różnych zakresów tematycznych, 

zawsze odczytuje człowieka i jego kondycję zdrowia psychicznego. Jednocześnie 

w warunkach wspólnoty uczącej się można skutecznie przeciwdziałać stygmatyzacji 

osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, w celu kształtowania rozumie-

jącej i zapraszającej społeczności. To sprzyja tworzeniu więzi społecznych i poszano-

waniu godności człowieka i jego praw obywatelskich. 

W tym miejscu należy podkreślić, że nie tyle warto, ale jest koniecznym kreowanie 

przestrzeni publicznej, gdzie budowana jest wspólnota ucząca się. To sprzymierzeniec 

każdego mieszkańca, który wymaga zrozumienia, wsparcia i współdziałania na drodze 

doświadczania zdrowia psychicznego.  

W nabywaniu tych doświadczeń ważną rolę pełnią formy wsparcia powiatowego 

[42] dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Jednak szczególną 

rolę w tym zakresie pełni gmina, na terenie której znajduje się placówka opiekuńczo-

wychowawcza. To właśnie jej zaangażowanie i zdolność rozwoju różnorodnych form 

wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków placówki, służy dobrej kondycji 

zdrowotnej młodych ludzi, młodych obywateli gminy. Warto dodać, że proces Usamo-

dzielnienia wychowanków rozpoczyna się wraz z przyjęciem dziecka do placówki. Ta 

świadomość otwiera perspektywę kształtowania środowiska rozwoju na rzecz oraz 

z udziałem wychowanka. Jednocześnie wspólnota ucząca się jest zdolna konstruować 

wiedzę na bazie doświadczeń wychowanków, rozwijających się w okresie zamieszkania 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Ponadto współpraca międzysektorowa samorządu gminnego poszerza zakres sku-

tecznych działań na rzecz młodych ludzi, opuszczających instytucjonalną pieczę 

zastępczą. To czułe oblicze wspólnoty lokalnej objawia się w tych działaniach. Ważną 

częścią współpracy międzysektorowej, tj. współpracy sektora publicznego, gospodar-

czego i pozarządowego jest troska w działaniu na rzecz dobra wspólnego – usamo-

dzielniających się wychowanków. Szczególnie stymulowanie rozwoju organizacji 

pozarządowych w gminnej wspólnocie uczącej się pozwala na wspieranie zatrudnienia 

usamodzielniających się wychowanków. W ramach tworzonych przez podmioty 
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pozarządowe przedsiębiorstw społecznych, tworzone miejsca aktywności zawodowej 

służą integracji społecznej przez pracę. Jednocześnie promocja idei przedsiębiorczości 

społecznej zorientowanej na cele integracyjne towarzyszy przekształcanie modelu 

obywatelskości [43]. Tomasz Kaźmierczak wyjaśnia, że model „pasywnego obywatela, 

o którego bezpieczeństwo socjalne i dobrobyt dba państwo, zaczął zastępować wzór 

obywatela aktywnego, włączającego się w życie publiczne i biorącego na siebie 

odpowiedzialność za swój los” [44]. To ważne wskazanie w kontekście pracy 

z wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach współpracy 

środowiskowej.  

5. Podsumowanie  

Wobec powyższych rozważań należy podkreślić, że w warunkach wielu wyzwań 

wspólnoty lokalnej ważną rolę odgrywa troska o zdrowie psychiczne mieszkańców. 

Zdrowie psychiczne rozumiane jest jako stan, w którym jednostki są zdolne do 

osobistego rozwoju, odkrywając pozytywne doświadczenia działania w otoczeniu 

społecznym. Szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży, które zostały skierowane do 

placówki opiekuńczo-wychowawczej. W tym kontekście miejsce zastępcze kształtuje 

środowisko uczące się, gdzie wychowankowie praktykują dialog i współtworzą 

społeczność. Korczakowski rodowód praw dziecka odczytywany jest w warunkach 

poszerzania praktyk partycypacji społecznej wychowanków. 

Jednocześnie w codzienności placówki ważną rolę pełni rozwój podmiotowości 

i poczucia sprawstwa. Kadra placówki projektując wszechstronny rozwój swoich 

podopiecznych, zabiega o partnerstwa edukacyjne w ramach współpracy środowiskowej. 

To w otoczeniu społecznym placówka poszukuje możliwości działania edukacyjnego 

na rzecz swoich wychowanków. Myślenie o wspólnocie lokalnej, której ważną częścią 

jest placówka opiekuńczo-wychowawcza pozwala kształtować czułe oblicze wspólnoty 

lokalnej. To wymiar poznawczy dla odczytywania ludzkich doświadczeń, służący 

kształtowaniu kultury dialogu i budujący wspólnotę uczącą się. W takiej wspólnocie 

traktowanie wychowanków placówki jako Ekspertów przez doświadczenie zasila 

wiedzę społecznie użyteczną i kształtuje warunki ich sprawczego działania. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, stając się rzecznikiem praktyk partycypa-

cyjnych swoich wychowanków we wspólnocie lokalnej, służy umacnianiu społe-

czeństwa obywatelskiego. Jednocześnie przestrzeń wspólnoty lokalnej jest przestrzenią 

ludzkiego doświadczenia, które kształtowane w warunkach praktyk partycypacyjnych 

rozwija kondycję społeczną i dobrostan zdrowotny wychowanków placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. 
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Zdrowie psychiczne wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej 

wyzwaniem wspólnoty lokalnej 

Streszczenie:  

W artykule przedstawiono kondycję dziecka zamieszkałego w całodobowej placówce opiekuńczo-wycho-

wawczej, funkcjonującej we wspólnocie lokalnej. Ta wspólnota odczytywana jest jako wspólnota ucząca 

się na terenie powiatu, organizującego opiekę zastępczą dzieciom wymagającym wsparcia. To także 

wspólnota troszcząca się o młodych mieszkańców, gdzie poszerzane jest pole dialogu obywatelskiego 

i partycypacji społecznej dziecka. Jednocześnie w warunkach działań międzysektorowych wytwarzana jest 

wiedza, która służy porozumieniu i współpracy „na rzecz” i „z udziałem” dzieci – obywateli. Wspólnota 

lokalna, pamiętając o korczakowskim rozumieniu obywatelstwa, otwarta na potrzeby rozwojowe usamodziel-

niających się wychowanków pieczy zastępczej, zasila wiedzę lokalną o doświadczenia także najmłodszych 

obywateli. W takiej wspólnocie traktowanie wychowanków placówki jako Ekspertów przez doświadczenie 

zasila wiedzę społecznie użyteczną i kształtuje warunki ich sprawczego działania dla dobra wspólnego.  

Słowa kluczowe: placówka opiekuńczo-wychowawcza, zdrowie psychiczne, wspólnota lokalna, partycypacja  

Mental health of orphanage charges as a challenge for the local community  

Abstract:  

The article presents the condition of a child living in an orphanage located in the local community. This 

community is interpreted as a learning community in the district, organizing foster care for children in need 

of support. It is also a community caring for young residents, where the field of civic dialogue and social 

participation of the child is expanded. At the same time, in the conditions of cross-sectoral activities, 

knowledge is generated which serves the understanding and cooperation "for" and "with the participation" 

of children – citizens. The local community, remembering about Korczak's understanding of citizenship, 

open to the developmental needs of foster care foster children, supplies local knowledge with the experiences 

of the youngest citizens as well. In such a community, treating the charges of the facility as Experts 

through experience strengthens socially useful knowledge and shapes the conditions for their efficient 

action of the common good. 

Keywords: orphanage, mental health, local community, participation 
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Poczucie samotności a dysfunkcjonalne korzystanie 

z Internetu u dzieci w okresie wczesnej adolescencji 

1. Wstęp 

Nadmierne korzystanie z Internetu to bardzo poważny i coraz powszechniejszy 

problem społeczny. W związku z tym istotne jest sprawdzenie współzależności 

pomiędzy poczuciem samotności a korzystaniem z Internetu. Uzyskane z przeprowa-

dzonych badań wyniki mają znaczenie s poznawcze, a także mogą okazać się pomocne 

w tworzeniu programów psychoprofilaktycznych dla osób dysfunkcjonalnie korzysta-

jących z Internetu.  

Poprawa [1] definiuje nadmierne korzystanie z Internetu, jako trudności związane 

z maniakalnym zaangażowanie w używanie Internetu. Twierdzi, że jest to sformuło-

wanie neutralne, problem z nim związany nie musi być trwały oraz nie jest związany 

z czynnikami psychiatrycznymi. Skutkiem problematycznego korzystania z Internetu 

są wszelkiego rodzaju trudności występujące w funkcjonowaniu człowieka w różnych 

sferach [1]. Natomiast poczucie osamotnienia, według literatury przedmiotu, określane 

jest jako uczucie ryzyka wywołane niedostatecznym zadowoleniem z relacji społecz-

nych. Częstym objawem towarzyszącym mu jest stres. Samotność może być wynikiem 

braku istotnych wzmocnień społecznych. Na skutek alienacji, niemożliwe jest prawi-

dłowe egzystowanie [2]. 

Bazując na powyższych założeniach teoretycznych, przyjęto, iż tematem niniejszego 

artykułu będzie nadmierne korzystanie z Internetu oraz poczucie samotności 

w populacji młodzież we wczesnej adolescencji. Celem pracy jest zbadanie zależności, 

jaka występuje pomiędzy tymi zjawiskami. Główny problem badawczy brzmi, czy 

u dzieci w okresie wczesnej adolescencji istnieje związek pomiędzy poczuciem 

samotności a psychicznym zaabsorbowaniem Internetem? W związku z tym badaniami 

objęto 60 dzieci (30 dziewcząt oraz 30 chłopców). 

2. Czym jest poczucie samotności?  

Samotność stała się wszechobecnym psychicznym doświadczeniem niezależnym 

od wieku [3]. Poczucie osamotnienia przejawia się między innymi w utracie sensu 

życia, przekonaniu o posiadaniu małej grupy znajomych oraz alienacji, a także 

o niedostatecznym poziomie więzi i kontaktów z najbliższymi [4, 5]. 
Samotność jest jednym z tych pojęć w psychologii, które nie mają jednorodnej 

definicji i występują w nim rozbieżności. Bardzo często jest także utożsamiana 
z pojęciem osamotnienia. Samotność to stan odczuwalny na poziomie społecznym oraz 
emocjonalnym. Pogorszenie relacji z drugim człowiekiem lub grupą bliskich osób 
powoduje spadek poczucia własnej wartości, istoty egzystencji, sprawczości, bycia 
nieodzownym „elementem” życia innych oraz poczucia, że jest się kochanym. 
Zjawisko to można zauważyć między innymi w takich zachowaniach jak izolacja od 
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drugiego człowieka, strach przed nowymi znajomościami oraz poszukiwanie nowych 
zamienników, które umożliwiają zastąpienie poczucia braku przynależności [6]. 
Wszyscy ludzie podczas swojego bytowania doświadczają tego uczucia. Samotność 
jest, tak jak wiele innych uczuć, emocją odczuwaną oraz rozumianą inaczej przez 
każdą jednostkę [7].  

Ludzie nabywają umiejętności adaptacji w ciągu swojego całego życia, poprzez 
bliskie, emocjonalne relacje z drugim człowiekiem. Powstające problemy z uspołecz-
nieniem, dostosowaniem się oraz odnalezieniem właściwego dla siebie w otaczającym 
świecie miejsca odbijają się na kontaktach międzyludzkich jednostki, czego konsekwen-
cją jest poczucie odosobnienia. Najbardziej cierpią i przeżywają ten problem dzieci [8]. 

Należy pamiętać, że dorastanie jest to faza rozwojowa, w której stosunkowo często 
wzrasta właśnie poziom poczucia samotności. Jest to także czas, w którym komuni-
kacja za pomocą Internetu jest bardzo często wykorzystywaną metodą przez młodzież 
do porozumiewania się z przyjaciółmi. Silne więzi oraz prawidłowe relacje w rodzinie, 
chronią dzieci przed różnymi napotykanymi przeciwnościami losu oraz problemami 
natury psychicznej, między innymi samotnością. Internet jest w stanie zapewnić wiele 
kontaktów z rówieśnikami, ale nie zapewni prawdziwych relacji, co może prowadzić 
do tego, że dzieci poczują się oderwane od reszty i samotne [9]. 

Czynnikiem stymulującym i dynamizującym poczucie samotności jest postęp 
technologiczny i ogólny dynamiczny rozwój rzeczywistości. Postęp oferuje bardzo 
dużo korzyści, udogodnień oraz nowości, jednakże niesie za sobą również negatywne 
skutki. Jednym z nich, jest pogarszanie i osłabianie stosunków pomiędzy ludźmi. 
Ciągły pęd za przyszłością powoduje zanik szczęścia i zadowolenia z tego co jest „tu 
i teraz” [10]. Nastąpiła zamiana słów z „być” na „mieć” [7]. 

Fromm [11] przekonuje, iż teraźniejsze społeczeństwo, oddziałuje na jednostkę na 
dwa sposoby. Po pierwsze, człowiek zyskuje większą niezależność oraz samowystar-
czalność. Po drugie zaś powoduje, iż człowiek staję się wyobcowany, zlękniony oraz 
opuszczony. Częstość nawiązywania kontaktów za pośrednictwem Internetu daje 
dowód na istnienie poczucia samotności oraz pragnienie przyćmienia go, co prowadzi 
do odwrotnego rezultatu, którym jest wzrost poczucia osamotnienia [10]. Należy 
pamiętać, że nie jest ważna częstość, ale jakość stosunków i więzi z drugim czło-
wiekiem [7]. 

3. Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu 

Udostępnianie wiadomości w realnym czasie, zarówno w formie pisemnej, aku-
stycznej, jak i graficznej, przestrzeń do zawierania nowych znajomości, wirtualne gry 
z innymi ludźmi, nowy sposób marketingu oraz robienia zakupów. To nieliczne możli-
wości, jakie oferuje Internet. Ukazują one dwie ważne cechy Internetu – interdyscypli-
narność oraz labilność. Doprowadziło to do ujawnienia jego negatywnej strony. U osób 
nadmiernie obcujących z siecią zaobserwowano problematyczne oraz niepokojące 
zmiany w ich zachowaniu [12]. W związku z tym, , zjawisko to zaczęto rozpatrywać 
w kontekście jego niekorzystnego wpływu na stan emocjonalny człowieka [13]. 

Istnieje kilka określeń stosowanych w odniesieniu do problematycznego korzystania 
z Internetu. Do głównych zalicza się siecioholizm czy też internetoholizm. Nałóg ten 
zaliczany jest do uzależnień behawioralnych, choć w klasyfikacji ICD-10 (2008) oraz 
DSM-V (2013) problem ten nie jest ujmowany jako odrębna jednostka nozologiczna. 
Jest to dysfunkcja związana z różnego rodzaju popędami oraz nawykami w działaniu 
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człowieka. Mówimy o niej dopiero wtedy, gdy używanie sieci zaczyna nadmiernie 
ingerować w życie człowieka i przeszkadzać mu w różnych czynnościach, między 
innymi w pracy. Straty, jakie za sobą niesie, zdecydowanie górują nad korzyściami. 
Jednostka zaczyna maniakalnie myśleć o serfowaniu w Internecie, o tym co się tam 
dzieje i sukcesywnie zwiększa czas korzystania z sieci. Jest to pierwsza oznaka 
sugerująca dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu [14]. 

Przeprowadzane testy wskazują, że ogólnie w uzależnienia łatwiej popadają osoby 
samotne oraz częściej są to mężczyźni [15]. Jest to głównie wynikiem niezaspoko-
jonych dwóch potrzeb – wsparcia drugiego człowieka oraz poczucia przynależności 
[16]. Ukojenia i zaspokojenia ich poszukują w Internecie, z jednego głównego 
powodu, jakim jest brak umiejętności poproszenia o pomoc swoich najbliższych [15]. 

4. Metodologiczne podstawy badań 

Niniejszy rozdział zawiera problematykę badań. Skupiono się w nim także na 
charakterystyce badanej próby, narzędziach badawczych oraz procedury badawczej. 

4.1. Problematyka badań 

Celem badań jest analiza współwystępowania poczucia samotności z korzystaniem 
z Internetu. 

W pracy został postawiony następujący problem badawczy: Czy u dzieci w okresie 
wczesnej adolescencji istnieje związek pomiędzy poczuciem samotności a psychicznym 
zaabsorbowaniem Internetem? 

Hipoteza główna: Psychiczne zaabsorbowanie Internetem u dzieci w okresie 
adolescencji dodatnio koreluje z poczuciem samotności. 

Dzieci korzystają z Internetu, aby zająć swoje myśli czymś innym niż je otacza. 
„Surfowanie” często przeradza się w nadmierne i szkodliwe korzystanie z sieci. 
Młodzież w pewnym momencie traci kontrolę nad tym – pomimo niemożności 
skorzystania z sieci, są w niej emocjonalnie oraz ich myśli krążą wokół Internetu. 
Osoby te myślą cały czas o swoim wirtualnym świecie. Skutkiem takiego zachowania 
jest brak skupienia i dezorientacja, na przykład podczas lekcji w szkole. Brak 
możliwości bycia w sieci, który oznacza brak kontaktu z przyjaciółmi, zrozumienia, 
kolejną samotność wywołuje u dzieci również frustrację, niezadowolenie oraz 
rozdrażnienie. W związku z powyższym można przypuszczać, że samotność wprost 
proporcjonalnie koreluje z korzystaniem z Internetu [17]. 

4.2. Charakterystyka grupy badawczej 

Grupę badaną stanowiło 60 osób w wieku 12 lat – 30 chłopców i 30 dziew-
czynek. Charakterystykę socjodemograficzną badanych przedstawiono w tabeli 1.  

Wyniki w grupie badanej są jednorodne z uwagi na płeć. W każdej z grup 50,0% 
badanych stanowią chłopcy i 50,0% dziewczęta. Z przeprowadzonych badań wynika, 
iż istotnie więcej dzieci mieszka z rodzicami, stanowią oni prawie 80% próby. 
W grupie osób badanych, 73,3% dzieci posiada rodzeństwo, natomiast 26,7% nie 
posiada go. 50,0% osób deklaruje, iż posiada pięciu i więcej przyjaciół, a tylko 5,0% 
nie ma w ogóle. Wśród osób badanych najliczniejszą grupę stanowią uczniowie, którzy 
spędzają na korzystaniu z Internetu dwie godziny (38,3%), a najmniejszą grupę 
(13,3%) dzieci, które deklaruje, iż spędzają tylko godzinę czasu na korzystaniu 
z Internetu. W przeprowadzonym badaniu, 6,7% osób deklaruje, że nigdy nie przekracza 
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zaplanowanego czasu na korzystanie z Internetu, natomiast 60,0% oświadcza, iż 
czasami im się zdarza przekroczyć wyznaczony czas. Tyle samo osób (41,7%) nigdy 
oraz tylko czasami odczuwa rozdrażnienie z powodu braku możliwości korzystania 
z Internetu. Natomiast 6,7% dzieci stwierdza, że często boryka się z tym uczuciem. 
W przeprowadzonym badaniu, także najliczniejszą grupę stanowią dzieci, które są 
przekonane, iż życie bez dostępu do Internetu chyba nie byłoby gorsze (36,7%), a tylko 
10,0% stwierdza, że zdecydowanie byłoby gorsze. 46,7% osób deklaruje, że czasami 
zdarza im się zapomnieć o czymś ważnym przez korzystanie z Internetu, a tylko 5,0%, 
iż zawsze zapominają. 40,0% osób czasami korzysta z Internetu od razu po przebu-
dzeniu, natomiast 11,7% dzieci korzysta zawsze. W przeprowadzonym badaniu, 41,7% 
dzieci deklaruje, że są bardzo zadowoleni ze swoich kontaktów z kolegami/kole-
żankami, natomiast tylko 5,0% stwierdza, że są raczej niezadowoleni. 41,7% dzieci 
czasami rozmawia o swoich sprawach/problemach z rodzicami, a tylko 6,7% bardzo 
często rozmawia. 83,3% dzieci deklaruje, że posiadają osobę/osoby, którym mogą się 
zwierzać ze swoich problemów, natomiast 16,7% osób nie posiada. 

Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna badanych 

Zmienna N % 

Płeć 

Dziewczęta 30 50,0 

Chłopcy 30 50,0 

Chi2 = 0,000; p = 1,000 

Miejsce zamieszkania 

Z rodzicami 47 78,3 

Tylko z mamą 3 5,0 

Tylko z tatą 2 3,3 

Z mamą i ojczymem 4 6,7 

Z tatą i macochą 1 1,7 

Z dziadkami i rodzicami 2 3,3 

Z rodzicami i rodzeństwem 1 1,7 

Chi2 = 201,800; p = 0,000 

Posiadane rodzeństwo 

Tak 44 73,3 

Nie 16 26,7 

Chi2 = 13,067; p = 0,000 

Ilość bliskich przyjaciół 

Nie mam 3 5,0 

1-2 12 20,0 

3-4 15 25,0 

5 i więcej 30 50,0 

Chi2 = 25,200; p = 0,000 

Ilość spędzanego czasu 

na korzystaniu z Internetu 

godzinę 8 13,3 

2 godziny 23 38,3 

4-5 godzin 16 26,7 

6 godzin i więcej 13 21,7 

Chi2 = 7,867; p = 0,049 

Częstość przekraczania 

zaplanowanego czasu 

na korzystanie z Internetu 

Nigdy 4 6,7 

Czasami 36 60,0 

Często 13 21,7 

Zawsze 7 11,7 

Chi2 = 42,000; p = 0,000 
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Częstość występowania 

uczucia rozdrażnienia 

z powodu braku możliwości 

skorzystania z Internetu 

Nigdy 25 41,7 

Czasami 25 41,7 

Często 4 6,7 

Zawsze 6 10,0 

Chi2 = 26,800; p = 0,000 

Przekonanie o gorszej jakości 

życia bez dostępu 

do Internetu 

Zdecydowanie nie 17 28,3 

Chyba nie 22 36,7 

Chyba tak 15 25,0 

Zdecydowanie tak 6 10,0 

Chi2 = 8,933; p = 0,030 

Częstość zapominania 

o czymś bardzo ważnym 

przez korzystanie z Internetu 

Nigdy 19 31,7 

Czasami 28 46,7 

Często 10 16,7 

Zawsze 3 5,0 

Chi2 = 23,600; p = 0,000 

Częstość korzystania 

z Internetu od razu 

po przebudzeniu 

Nigdy 19 31,7 

Czasami 24 40,0 

Często 10 16,7 

Zawsze 7 11,7 

Chi2 = 12,400; p = 0,006 

Częstość rozmawiania 

o swoich 

sprawach/problemach 

z rodzicami 

Nigdy 8 13,3 

Czasami 25 41,7 

Często 23 38,3 

Bardzo często 4 6,7 

Chi2 = 22,267; p = 0,000 

Posiadanie osoby/osób, 

któremu badany może się 

zwierzać ze swoich 

problemów 

Tak 50 83,3 

Nie 10 16,7 

Chi2 = 26,667; p = 0,000 

Źródło: Opracowanie własne 

4.3. Charakterystyka narzędzi badawczych 

W badaniach zastosowano:  

Test polska nazwa testu – (IAT) Kimberly Young w polskiej adaptacji testu – 

Majchrzak i Ogińskiej-Bulik [12] służy do określenia, w jakim stopniu Internet oddzia-

łuje na codzienne czynności, życie społeczne, aktywność, emocje oraz relacje z drugim 

człowiekiem. Arkusz składa się z 20 pozycji testowych. Do każdego pytania podane 

jest 5 możliwych odpowiedzi. Test umożliwia interpretację uzyskanych wyników 

odnośnie 3 skal – zaniedbywanie życia społecznego i zawodowego (definicja krótka), 

nadmierne używanie Internetu w wymiarze czasowym (definicja krótka) oraz psy-

chiczne zaabsorbowanie Internetem (definicja krótka). Wartości alfa Cronbacha 

wahają się od 0,84 do 0,81, co potwierdza wysoką zgodność wewnętrzną narzędzia. 

Wynik w zakresie 20-49 punktów uznaje się za niski (brak zagrożenia problema-

tycznym korzystaniem z Internetu, 50-79 punktów za średni (przeciętne zagrożenie 

patologicznym korzystaniem), 80-100 punktów za wysoki (dysfunkcjonalne korzysta-

nie z Internetu).  
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Skala do Pomiaru Poczucia Samotności (De JongGierveld) – Test zawiera 11 

sformułowań, które zostały podzielone na zdania negatywnie skonstruowane, które 

ilustrują brak zadowolenia z relacji społecznych oraz pozytywnie, które mierzą 

zadowolenie z kontaktów interpersonalnych. Zadaniem badanej jednostki jest wybranie 

odpowiedzi, która adekwatnie opisuje, na jakim poziomie zdania prezentują jej 

aktualną sytuacje oraz emocje. Wartość współczynnika alfa Cronbacha wynosi 0,89, co 

potwierdza wysoką zgodność wewnętrzną narzędzia. 

Ankieta „JA i Internet” Aleksandra Djabin - zawiera 14 pytań dotyczących podsta-

wowych danych socjodemograficznych oraz życia osób badanych. Są to: płeć, miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania, ilość rodzeństwa, ilość bliskich przyjaciół, czas 

dziennego korzystania z Internetu, częstość nadużywania Internetu, poczucie rozdraż-

nienia spowodowane brakiem dostępu do Internetu, mniemanie o swoim życiu bez 

Internetu, częstość zapominania spowodowanego korzystaniem z Internetu, częstość 

korzystania z Internetu od razu po przebudzeniu, powód korzystania z Internetu, 

poziom zadowolenia ze swoich kontaktów z kolegami/koleżankami, częstość rozma-

wiania o swoich problemach z rodzicami, posiadanie osoby, której można zwierzać się 

ze swoich problemów. 

4.4. Procedura badawcza 

Badania przeprowadzono w 2019 r. w szkole podstawowej na terenie woj. lubel-

skiego. Badania miały charakter indywidualny, dobrowolny i anonimowy. Przed 

przeprowadzeniem diagnozy zostały zebrane zgody od rodziców dzieci. Wszyscy 

zostali poinformowani o celu, przebiegu i poufności badań oraz o możliwości uzyskania 

informacji zwrotnych. W przypadku wątpliwości mieli możliwość uzyskania dodat-

kowych informacji i wyjaśnień od osoby badającej.  

Wybranymi narzędziami badawczymi objęto badaniami grupę 60 dzieci w wieku 

12 lat. Badanie zostało przeprowadzone na godzinie wychowawczej w obecności 

wychowawców klas.  

Czas na wypełnienie wszystkich kwestionariuszy nie został podany, nie mniej 

jednak średnio dzieci oddawały testy po około 30 minutach. Badani wypełniali je 

w następującej kolejności: Ankieta socjodemograficzna – „JA i Internet”, Dwuwymia-

rowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej – DINEMO, Internet Addiction Test (IAT) 

Kimberly Young – polska adaptacja testu, Skala do Pomiaru Poczucia Samotności (De 

JongGierveld). 

Podczas badania nie pojawiły się żadne zachowania, reakcje, wymagające szcze-

gólnej uwagi. Badania przebiegły w spokojnej atmosferze. Wszyscy chętnie rozwią-

zywali testy. Kilku badanych zgłosiło trudności ze zrozumieniem niektórych słów. 

Nikt nie deklarował problemu z podjęciem właściwej odpowiedzi. 

4.5. Metody statystyczne 

W celu zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej, odpowiedzi otrzymane 

podczas przeprowadzonych badań własnych, zostały poddane analizie statystycznej. 

Uzyskane dane, zostały wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego Excel, a następnie 

zostały przeniesione do programu statystycznego IBM SPSS, za pomocą którego 

wykonano analizy statystyczne.  
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Uzyskane w wyniku prowadzonych badań dane, poddano opracowaniu statystycz-

nemu z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows PL w wersji 5.1. 

Charakterystyki opisowe przedstawiające miary tendencji centralnej i zróżnicowanie 

wyników zmiennej dotyczącej nadużywania Internetu wykonano w oparciu o norma-

lizowane dane. W tym celu wykorzystano miary opisowe dla skal interwałowych 

(średnie i odchylenia standardowe). Pozwoliło to na dokonanie merytorycznej inter-

pretacji wyników. 

W związku z tym wykorzystano miary opisowe dla skal interwałowych (średnie 

i odchylenia standardowe). Pozwoliło to na merytoryczną interpretację wyników uzys-

kanych przez grupę badawczą w odniesieniu do danych z populacji. Charakterystyki 

opisowe zmiennych kontrolowanych (dane socjodmograficzne) wykonano, opisując 

rozkłady procentowe częstości występowania określonych kategorii. 

Dla opisu zgodności rozkładów częstości kategorii zmiennych wykorzystano test 

niezależności dla zmiennych nominalnych (chi-kwadrat). Dla zbadania zgodności 

rozkładu poszczególnych wyników zmiennych z rozkładem normalnym zastosowano 

test Shapiro – Wilka z poprawką Lilleforsa. Aby odpowiedzieć na pytanie badawcze, 

zastosowano procedurę korelacji parami z zastosowaniem miary skojarzeń liniowych 

(współczynnik korelacji r Pearsona) [18]. 

5. Wyniki 

W pierwszym etapie analizie został poddany stopień dysfunkcjonalnego korzystania 

z Internetu. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że ogólny stopień zagrożenia 

dysfunkcjonalnym korzystaniem z Internetu wśród dzieci jest niski (M = 41,57; SD = 

16,59). Pozostałe wymiary do których zaliczają się: zaniedbywanie życia społecznego 

i zawodowego (M = 16,70; SD = 6,94), nadmierne używanie Internetu w wymiarze 

czasowym (M = 11,08; SD = 4,40), psychiczne zaabsorbowanie Internetem (M = 13,78; 

SD = 6,21), również plasuje się na niskim poziomie. W kolejnym etapie prac, skupiono 

się na analizie korelacji pomiędzy poziomem poczucia samotności a korzystaniem 

z Internetu. 

Tabela 2. Związek pomiędzy korzystaniem z Internetu a ogólnym poziomem poczucia samotności – 

współczynnik r – Pearsona 

Czynniki wpływu Internetu r p 

Zaniedbywanie życia 

społecznego i zawodowego 
0,44 0,001 

Nadmierne używanie Internetu 

w wymiarze czasowym 
0,51 0,001 

Psychiczne zaabsorbowanie 

Internetem 
0,57 0,001 

Źródło: Opracowanie własne 

Przeprowadzone analizy wykazały statystycznie istotne związki pomiędzy każdym 
czynnikiem korzystania z Internetu a ogólnym poziomem poczucia samotności. Związek 
między poziomem zaniedbywania życia społecznego i zawodowego a ogólnym pozio-
mem poczucia samotności jest wprost proporcjonalny, umiarkowanie silny (r = 0,44;  
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p < 0,01). Świadczy to o tym, że im bardziej badane dzieci zaniedbują życie społeczne 
i zawodowe, tym wyższe mają poczucie samotności.  

Związek między poziomem nadmiernego używania Internetu w wymiarze czasowym 
a ogólnym poziomem poczucia samotności jest wprost proporcjonalny, o silnej korelacji 
(r = 0,51; p < 0,01). Mówi to o tym, że występuje współzależność pomiędzy nadmier-
nym używaniem Internetu w wymiarze czasowym a poziom poczucia samotności.  

Związek pomiędzy poziomem psychicznego zaabsorbowania Internetem a ogólnym 
poziomem poczucia samotności jest wprost proporcjonalny, o silnej korelacji (r = 0,57; 
p < 0,01). Świadczy to o tym, że im wyższy poziom psychicznego zaabsorbowania 
Internetem, tym wyższy poziom poczucia samotności. 

6. Dyskusja 

Na podstawie wyników badań opisanych w niniejszej pracy można stwierdzić, że 
poczucie samotności wprost proporcjonalnie współwystępuje z nadmiernym korzysta-
niem z Internetu. W związku z powyższym postawiona hipoteza została potwierdzona. 

 Na podobne prawidłowości wskazują badania Rębisza, Sikory i Smoleń-Rębisz 
[19]. Autorzy wykazali w nich występowanie statystycznie istotnie dodatniej zależności 
pomiędzy tymi dwoma zmiennymi. Z przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski, 
iż co dziewiąty badany odczuwa poczucie samotności. Wyniki pokazały także, że 
dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu plasuje się na poziomie przeciętnym, jednakże 
co dziewiąty ankietowany uzyskał wyniki wysokie. Według autorów występuje 
również korelacyjny związek pomiędzy tymi dwoma czynnikami. Okazało się, że im 
wyższy poziom poczucia samotności, tym wyższy poziom problematycznego korzysta-
nia z Internetu przez badanych, i na odwrót. Osoby zmagające się z trudnościami 
psychospołecznymi, są w grupie podwyższonego ryzyka, jeżeli chodzi o patologiczne 
korzystanie z Internetu [19].  

Wyniki badań Griffiths [20] wykazały, że korzystanie z Internetu dla człowieka jest 
metodą pomagającą uciec od problemów, które towarzyszą mu w realnym świecie. 
Tego rodzaju sposoby są pewnego rodzaju wyciszeniem oraz wyeliminowaniem 
dodatkowych, niechcianych stymulacji. Wykrył również, iż dla osób nadmiernie 
korzystających z Internetu, czynność ta staje się coraz ważniejsza i dominuje nad 
innymi zadaniami i rzeczami. U osób, które patologicznie surfują po sieci, występują 
objawy odstawienia, które objawiają się doznaniami psychicznymi jak i fizycznymi. 
Może pojawić się rozdrażnienie czy też rozkojarzenie. U takich jednostek mogą także 
wystąpić wewnętrzne konflikty [20]. 

Na podstawie wyników badań opisanych w niniejszej pracy można również 
stwierdzić, że występowanie alienacji oraz problemów w kontaktach społecznych 
współwystępuje z nadmiernym korzystaniem z Internetu. Na podobne prawidłowości 
wskazują badania Davisa [20], który także zajmował się problematycznym używaniem 
Internetu. Jego badania wykazały, iż patologiczne używanie sieci może przyczynić się 
do powstania trudności psychospołecznych oraz izolacji od najbliższych. Świat 
internetowy jest dla nich bardziej przyjazny, pełni funkcję oazy spokoju i bezpie-
czeństwa. Czynnikami sprzyjającymi również uzależnieniu są zaniżona samoocena 
oraz osłabione poczucie skuteczności [20]. 

Według innych badaczy Internet daje młodej osobie poczucie sprawowania 
kontroli. W sieci to on sam decyduje jakie słowa wypowiada czy jakie strony decyduje 
się odwiedzić. Podobną rolę pełnią wszelkiego rodzaju gry komputerowe, w których 
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gracze przyjmują pełnią różne role, między innymi władcy. Jest to iluzoryczne 
poczucie zwierzchności. Możliwości, jakie daje Internet, sprawiają że jednostka zatraca 
się i coraz więcej czasu poświęca na surfowanie. Sprawia to, że osoba coraz bardziej 
zaczyna się izolować oraz zatracać w nawiązywaniu wirtualnych znajomości, z któ-
rymi ma problem w świecie realnym [21-23].  

Warto zwrócić uwagę również na badania Grohol, z których wynika, iż nadmiernie 
korzystanie z Internetu może być wynikiem poszukiwaniem niezrealizowanych 
potrzeb. Niespełnienie, bark wystarczających kontaktów z drugim człowiekiem 
w rzeczywistym świecie, brak odwagi na bycie sobą, uczucie odosobnienia, poczucie 
inności, to wszystko może być przyczyną poszukiwania rekompensacji w wirtualnej 
przestrzeni [24]. 

7. Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że w grupie dzieci 
w okresie wczesnej adolescencji istnieje związek pomiędzy zaniedbywaniem życia 
społecznego a poczuciem samotności. Poczucie osamotnienia badanych dzieci współ-
występuje z zaniedbywaniem sfery prywatnej. Z uzyskanych danych wynika, że 
pochłania je inna zastępcza czynność, która pozwala im na chwilę ukojenia. Jedną 
z takich rzeczy jest korzystanie z Internetu. Sieć stwarza im możliwość odcięcia się od 
rzeczywistości i przebywania w miejscu, które jest takie, jakie one chcą, by było. 

Analiza uzyskanych wyników pokazuje również, że badane dzieci przekraczają 
czas wyznaczony na korzystanie z Internetu, co może oznaczać, że są zaangażowane 
w świat wirtualny. Zaobserwowano też, że ilość czasu spędzanego na korzystaniu 
z Internetu współwystępuje z poczuciem osamotnienia. Oznaczać to może, że poczuciu 
samotności badanych dzieci towarzyszy ich zaangażowanie w nadmierne używanie 
Internetu. Poczucie pustki, samotności, brak zrozumienia, odrzucenie wśród bliskich 
i znajomych dodatnio koreluje z ilością czasu, jaki dzieci poświęcają na korzystanie 
z Internetu. Założono więc, że dzieci traktują surfowanie, jako formę ucieczki od tego, 
co je przytłacza w realnym życiu. Szukają tego, czego im brakuje w Internecie, przez 
co zatracają się i przekraczają limity czasowe. 

Otrzymane prawidłowości pozwalają także wnioskować, że osoby badane przeja-
wiają psychiczne zaabsorbowanie Internetem. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjęte 
w pracy założenie, że badani bardzo często myślą o wirtualnym świecie. Ich myśli 
krążą w koło Internetu, podczas gdy surfują w nim, ale również w sytuacji, gdy są 
wylogowani. Dzieci zapominają o realnym świecie, o swoich obowiązkach, rodzinie, 
rzeczywistych przyjaciołach. Można przypuszczać, iż świat wirtualny jest dla nich 
w większym stopniu przyjazny, czują się w nim akceptowane, inni się nimi interesują, 
mogą mieć też poczucie, iż są tam potrzebne. Uzyskane wyniki potwierdzają, więc 
współwystępowanie psychicznego zabsorbowania Internetem i poczucia samotności 
w populacji dzieci we wczesnej fazie dorastania. 

8. Zalecenia 

 Należy dbać o to, aby dzieci nie korzystały nadmiernie z Internetu oraz kontrolować 
ich czas spędzany w sieci.  

 Należy jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi, proponować im różne formy 
aktywności i wdrażać zasady prawidłowego funkcjonowania w rzeczywistym 
świecie. 
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 Komfort psychiczny dzieci jest bardzo ważny, dlatego należy z nimi bardzo dużo 
rozmawiać o ich trudnościach oraz ukierunkowywać przy rozwiązywaniu problemów 
od najmłodszych lat. Odnosząc się do uzyskanych wyników badań, szczególną 
uwagę należy zwrócić na poczucie samotności dzieci, jego przejawy i przyczyny. 
Odpowiednio wcześnie zauważony problem, stwarza więcej możliwości na szybsze 
i w większym stopniu skuteczne jego rozwiązanie. 
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Poczucie samotności a dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu u dzieci w okresie 

wczesnej adolescencji 

Streszczenie  

Nadmierne korzystanie z Internetu to bardzo poważny i coraz powszechniejszy problem społeczny. Jest on 
coraz częściej spowodowany wszelkiego rodzaju trudnościami towarzyszącymi człowiekowi w różnych 
sferach. W szczególności dzieci, które cierpią na brak istotnych wzmocnień społecznych i towarzyszy im 
poczucie samotności, ulegają niebezpiecznemu wpływowi Internetu. W związku z powyższym w badaniach 
własnych skupiono się na analizie poczucia samotności oraz sposobu korzystania z sieci u adolescentów 
uczęszczających do klasy szóstej szkoły podstawowej. W skład badanej próby wchodzi 60 osób. Badani 
wypełniali następujące testy: Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej – DINEMO A. 
Matczak, A. Jaworska, A. Ciechanowicz, J. Stańczak, E. Zalewska, Test Użytkowania Internetu – polska 
adaptacja testu Internet Addiction Test (IAT) Kimberly Young opracowana przez P. Majchrzak i N. 
Ogińską-Bulik, Skala do Pomiaru Poczucia Samotności (De JongGierveld) i ankieta własnej konstrukcji 
„JA i Internet”. Uzyskane wyniki badań wskazują na to, iż istnieje związek pomiędzy poszczególnymi 
wymiarami korzystania z Internetu a poziomem poczucia samotności. Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że im wyższy poziom psychicznego zaabsorbowania Internetem u dzieci, tym wyższe poczucie samotności. 
Relacja z drugą osobą pełni ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. W związku z tym, 
aby utrzymać harmonię życia należy wspierać młodzież w kształtowaniu kontruktywnychrealcji inter-
personalnych, a także wdrażać w ich życie zasady prawidłowego spędzania czasu.  
Słowa kluczowe: poczucie samotności, problematyczne korzystanie z Internetu, adolescenci 

Sense of loneliness and dysfunctional Internet use in children in early adolescence  

Abstract 
Excessive use of the Internet is a very serious and increasingly common social problem. It is more and 
more often caused by all kinds of difficulties accompanying man in various spheres. In particular, children, 
who suffer from a lack of significant social reinforcement and are accompanied by a sense of loneliness, 
are subject to the dangerous influence of the Internet. Therefore, the own research focused on the analysis 
of the feeling of loneliness and the way of using the Internet in adolescents attending the sixth grade of 
elementary school. The study sample consists of 60 people. The respondents filled in the following tests: 
Two-Dimensional Emotional Intelligence Inventory – DINEMO A. Matczak, A. Jaworska, A. Ciecha-
nowicz, J. Stańczak, E. Zalewska, Internet Use Test – Polish adaptation of the Internet Addiction Test 
(IAT) by Kimberly Young developed by P. Majchrzak and N. Ogińska-Bulik, De Jong Gierveld and the 
self-designed questionnaire "I’m and Internet". The results of the research indicate that there is 
a relationship between the various dimensions of Internet use and the level of the sense of loneliness. The 
analysis shows that the higher the level of mental absorption of the Internet in children, the higher the level 
of feeling of loneliness. The relationship with another person plays a huge role in the proper functioning of 
a person. Therefore, in order to maintain the harmony of life, it is necessary to support young people in 
shaping their interpersonal realities, as well as to implement the principles of spending time properly in 
their lives. 
Keywords: feeling of loneliness, overuse of the Internet, adolescents 
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Zdrowie psychiczne pielęgniarek podczas pandemii 

COVID-19 – przegląd badań 

1. Wstęp 

Pandemia COVID-19 została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia 11 

marca 2020 roku [1]. Pandemia jest zjawiskiem medycznym, skutkującym zaburze-

niami wielu płaszczyzn życia jednostek i społeczeństw, w głównej mierze dotyczących 

zdrowia fizycznego i psychicznego [2]. COVID-19 jest chorobą zakaźną układu 

oddechowego, przenoszoną drogą kropelkową wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2 

(z ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2). Choć zakażenie korona-

wirusem może przebiegać bezobjawowo, to najczęściej powoduje gorączkę, suchy 

kaszel, zmęczenie, bóle głowy, mięśni, utratę smaku lub węchu oraz wysypkę na skórze. 

Ponadto do objawów infekcji SARS-CoV-2 zalicza się duszność i problemy z oddy-

chaniem, które u pacjentów z wysokim stopniem zaawansowania choroby mogą 

prowadzić do zapalenia płuc lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, 

ang. acute respiratory distress syndrome), w konsekwencji powodując rozwój zespołu 

niewydolności wielonarządowej. Jest to stan zagrażający życiu, który wymaga hospi-

talizacji na oddziale intensywnej terapii i zastosowania wentylacji mechanicznej.  

Na dzień 2 grudnia 2020 roku na świecie odnotowano 63 144 362 przypadków 

zakażenia SARS-CoV-2 [3]. Zapewnienie odpowiedniej pomocy medycznej takiej 

liczbie pacjentów jest ogromnym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej na 

całym świecie. Pandemia COVID-19 spowodowała nagłą konfrontację pracowników 

medycznych z nieoczekiwanymi, zagrażającymi życiu doświadczeniami, do których 

nie byli przygotowani. Pielęgniarki i pielęgniarze pomimo, iż w codziennej praktyce 

zawodowej doświadczają różnego rodzaju traum, pracy w ciężkich warunkach fizycz-

nych i psychicznych, a także obcowania z ludzkimi tragediami i śmiercią, zostali posta-

wieni przed wielkim wyzwaniem. Wysokie wskaźniki zachorowalności i śmiertelności, 

niedobór środków ochrony indywidualnej, strach przed zakażeniem siebie lub członków 

rodziny, brak skutecznego leczenia i nowe restrykcyjne strategie polityczne na rzecz 

ochrony zdrowia w większości krajów, znacznie zmieniły ich dotychczasowe życie. 

Pracownicy ochrony zdrowia z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej są narażeni 

na stres w znacznie wyższym stopniu niż do tej pory. Może się to objawiać poważnymi, 

negatywnymi skutkami dla ich zdrowia. Personel pielęgniarski odgrywa kluczową rolę 

w zwalczaniu pandemii koronawirusa, jednak wpływ powyższych czynników zagraża-

                                                                
1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
2 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
3 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
4 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. 
5 Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny. 
6 Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 



 

Maja Fukowska, Izabela Smolińska, Kinga Duszak, Karolina Flak, Agata Hoffmann, Tytus Koweszko 

 

62 

jących powoduje obniżenie zdolności skutecznego wykonywania pracy i prawidłowego 

sprawowania opieki nad pacjentami [4]. 

Celem przeglądu badań jest przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na 

zdrowie psychiczne pielęgniarek i satysfakcję z wykonywanej pracy oraz wskazanie 

dostępnych metod radzenia sobie ze stresem.  

2. Zdrowie psychiczne pielęgniarek podczas pandemii COVID-19 

2.1. Skutki psychologiczne wśród pracowników ochrony zdrowia podczas 

epidemii COVID-19 

Badanie przeprowadzone w Singapurze i Indiach, które dotyczyło skutków psycho-

logicznych i związanych z nimi fizycznych objawów wśród pracowników ochrony 

zdrowia podczas epidemii COVID-19, obrazuje skalę problemu. W badaniu wzięło 

udział 906 badanych. Personel pielęgniarski stanowił 39,2% spośród całej grupy 

badawczej. Ankietowani deklarowali, że najczęstszymi objawami fizycznymi z jakimi 

musieli się zmagać w trakcie pracy podczas pandemii były bóle głowy, gardła, 

niepokój i bezsenność. Z kolei ocena stanu psychicznego przy wykorzystaniu skali 

DASS-21, określającej poziom depresji, lęku i stresu, wykazała, że lęk występował 

u 142 (15,7%), depresja u 96 (10,6%), a oznaki przewlekłego stresu u 47 (5,2%) spośród 

badanych respondentów. Z przeprowadzonego badania wynika, że personel medyczny, 

w tym personel pielęgniarski jest narażony na niekorzystne konsekwencje psychiczne 

podczas pracy w czasie pandemii, które dodatkowo mogą prowadzić do wystąpienia 

objawów somatycznych. Ze wzrostem poziomu doświadczanego stresu wiążą się: 

konieczność pracy w trudnych warunkach, bez odpowiedniego sprzętu i środków 

ochrony indywidualnej, bezradność w obliczu pogarszającego się stanu pacjentów, 

strach przed zachorowaniem i zarażeniem rodziny, bliskich i współpracowników oraz 

obawa o miejsce pracy i stygmatyzacja społeczna [1]. Ponadto w dłuższej perspektywie 

intensywne, negatywne emocje mogą stać się przyczyną poważnych zaburzeń psy-

chicznych, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD, ang. posttraumatic stress 

disorder) [5].  

Przegląd 27 badań przeprowadzony przez Preti i wsp. potwierdza szkodliwy wpływ 

pandemii na pracowników ochrony zdrowia i ryzyko rozwinięcia się u nich objawów 

PTSD. Do analizy badacze wykorzystali dane z pandemii: COVID-19, SARS, H1N1 

oraz MERS-CoV, odnosząc się do objawów występujących u pielęgniarek, lekarzy 

i personelu pomocniczego. Występowanie objawów przypominających PTSD mieściło 

się w przedziale 11-73,4%. Najwyższy wskaźnik stwierdzono w badaniach dotyczących 

pandemii COVID-19, w których wynosił 71,5-73%. Z kolei częstość występowania 

symptomów depresji wynosiła od 27,5 do 50,7%, z wyższymi wskaźnikami podczas 

pandemii COVID-19 (50,4-50,7%) niż SARS (27,6%). Badania nad jakością snu 

personelu medycznego leczącego pacjentów chorujących na COVID-19 wskazują iż 

silne objawy lęku wpływały na samopoczucie psychiczne, zwiększając poziom dystresu 

oraz obniżając jakość snu i poczucie własnej skuteczności. Ponadto pielęgniarki 

w porównaniu z innymi pracownikami zgłaszały wyższy odczuwalny poziom stresu, 

objawy psychopatologiczne i wyższe objawy PTSD. W badaniu zwrócono również 

uwagę na zagrożenia i czynniki ochronne, które wpływały na zminimalizowanie 

poziomu lęku i stresu. Oddziaływanie protekcyjne na zdrowie psychiczne stwierdzono 
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w odniesieniu do poczucia własnej wartości, wigoru, wsparcia organizacyjnego oraz 

udziału w szkoleniach, a także zaufania do sprzętu ochronnego i środków kontroli 

zakażeń. Negatywny wpływ miały natomiast: neurotyczność, posiadanie historii leczenia 

psychiatrycznego, stresujące wydarzenia życiowe, wysoki poziom narażenia na infekcję, 

bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 oraz przebycie kwaran-

tanny. Interesującą zależnością wynikającą z przedstawionych badań jest fakt, że 

specyficznym czynnikiem pogorszenia zdrowia psychicznego jest przymusowe prze-

niesienie pracownika z jednostki o niskim ryzyku zakażenia do placówki wysokiego 

ryzyka. Inaczej niż w sytuacji, gdy podobna zmiana wynika z osobistej decyzji 

i akceptacji zagrożenia, wówczas takie zachowanie ma charakter ochronny względem 

zdrowia psychicznego. Z zestawionych badań wynika, że personel pielęgniarski, 

w większym stopniu niż lekarze, jest narażony na negatywne oddziaływanie pracy 

w czasie trwania pandemii na zdrowie psychiczne. Może być to spowodowane 

częstszym i dłuższym kontaktem fizycznym z pacjentami chorymi na COVID-19 

w porównaniu z personelem lekarskim. 

Opisane objawy i problemy występujące u pracowników ochrony zdrowia potwier-

dzają, że praca w sytuacji kryzysu pandemicznego istotnie wpływa na zdrowie psy-

chiczne osób świadczących pomoc zdrowotną chorym. Podczas wyjątkowej sytuacji, 

jaką jest pandemia, pracownicy sektora ochrony zdrowia są narażeni na zagrożenia 

psychologiczne, co jest dodatkowo potęgowane przez brak odpowiedniego przygoto-

wania i nagły stres z powodu zmiany warunków i trybu pracy. Przedstawione badania 

odnoszą się jedynie do stanu psychicznego osób badanych w czasie trwania pandemii. 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku personelu medycznego konsekwencje pracy 

w trudnych warunkach mogą dodatkowo mieć długotrwałe skutki dla ich zdrowia [5]. 

2.2. Personel pielęgniarski na oddziałach intensywnej terapii  

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 zachwiała systemem ochrony zdrowia 

oraz stała się dużym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Globalne systemy opieki 

zdrowotnej zostały przytłoczone, co doprowadziło do ogromnej presji psychologicznej 

na personelu pielęgniarskim opiekującym się krytycznie chorymi pacjentami cierpiącymi 

na COVID-19 [6]. Warunki pracy z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2, 

wchodzącym w stan ciężkiej niewydolności oddechowej, są sytuacją napawającą 

permanentnym stresem o zdrowie i życie chorego. Dlatego warto w tym miejscu 

zatrzymać się nad pracą personelu medycznego, pracującego na oddziałach intensywnej 

terapii (OIT), w szczególności nad warunkami pracy pielęgniarek/pielęgniarzy, czyli 

osób, które są najbliżej pacjentów. Najczęściej, to na ich barkach spoczywa trud opieki 

nad chorymi w zaawansowanych stadiach choroby. Powyższe słowa potwierdza 

badanie przekrojowe przeprowadzone wśród pielęgniarek intensywnej opieki oraz 

pielęgniarek ze szpitalnych oddziałów ratunkowych w regionie Madrytu, w Hiszpanii 

podczas ostrej fazy kryzysu epidemicznego. Wnioski z badania wskazują, że pielę-

gniarki intensywnej opieki i oddziałów ratunkowych można zaliczyć do grup 

szczególnie zagrożonych, co wiąże się z wysokim poziomem dyskomfortu wynika-

jącego z braku równowagi między obciążeniem pracą a zasobami ludzkimi. Badane 

pielęgniarki wykazywały wysoki stopień emocjonalnego wyczerpania i z trudnością 

wyrażały swoje emocje [7].  
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Warto wspomnieć także o problemach psychologicznych personelu pielęgniarskiego 

w mieście Wuhan w Chinach. W badaniu przeprowadzonym na grupie 85 pielęgniarek 

oddziału intensywnej terapii, osoby badane wskazywały objawy, które pojawiły się 

u nich w reakcji na panującą sytuację związaną z codziennymi warunkami pracy. 

Respondenci deklarowali, że głównymi dolegliwościami było: zmniejszenie apetytu 

lub niestrawność (59%), zmęczenie (55%), trudności ze snem (45%), nerwowość (28%), 

częsty płacz (26%), a nawet myśli samobójcze (2%). W szczególności młode pielę-

gniarki, które nie miały doświadczenia w opiece nad pacjentami w stanie krytycznym, 

borykały się z większym kryzysem psychologicznym [8-10].  

Badania dowodzą, że wpływ choroby COVID-19 na stan psychiczny jest bardziej 

dotkliwy w przypadku pielęgniarek zapewniających opiekę zdrowotną na oddziałach 

intensywnej opieki medycznej. W badaniu przeprowadzonym w jednym ze szpitali 

uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych do wypełnienia ankiet zaproszono lekarzy 

anestezjologów oraz pielęgniarki i pielęgniarzy anestezjologicznych. Badani odpowiadali 

na pytania dotyczące lęku przed COVID-19, depresji i snu. Uzyskane wyniki potwier-

dziły, że podczas pandemii koronawirusa u pracowników ochrony zdrowia dochodzi 

do nasilenia wszystkich badanych zmiennych. Ponadto badanie potwierdziło, że naj-

bardziej zagrożone były pielęgniarki pracujące na oddziałach intensywnej terapii [11].  

W związku z realnymi zagrożeniami, na jakie narażony jest personel medyczny, 

należy podkreślić kwestię właściwego przygotowania do pracy z pacjentami zakażonymi 

COVID-19, w szczególności pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na intensywnej 

terapii. Zaskoczenie oraz brak czasu na wypracowanie standardów opieki nad chorymi 

doprowadziły do negatywnych skutków odczuwanych przez personel medyczny 

w codziennej pracy z pacjentami. Lęk, obawa oraz niepewność są zawsze obecne 

w pracy z najciężej chorymi.  

Na efektywność działań leczniczych duży wpływ ma jakość komunikacji pomiędzy 

personelem medycznym a organami zarządczymi w placówkach ochrony zdrowia. 

Brak właściwego przepływu informacji oraz niska jakość przekazu powodują postę-

pujące zniechęcenie do pracy oraz mogą stanowić źródło nieporozumień wewnątrz 

zespołów medycznych. Badanie przeprowadzone w dużym szpitalu akademickim 

w Sydney, w Australii potwierdza, że skuteczna komunikacja jest istotnym elementem 

w nagłych przypadkach związanych ze zdrowiem publicznym, w kontekście wzmac-

niania gotowości pielęgniarek do opieki nad pacjentami na OIT [12]. Duże znaczenie 

mają dobre relacje w zespole oraz odpowiednie przygotowanie psychiczne i meryto-

ryczne pracowników. Niewątpliwym czynnikiem ryzyka jest natomiast niedostateczna 

obsada pielęgniarska, powodująca nadmierne przeciążenie pracą, obniżenie produ-

ktywności i motywacji do pracy. Kolejny problem stanowią także konflikty spowo-

dowane przeciążeniem emocjonalnym, trudnym do rozładowania poza pracą, gdy 

przebywa się w niej przez większość czasu. Do tego dochodzi presja dotycząca 

przestrzegania obowiązujących procedur, wypracowanych podczas trwania pandemii 

z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2. Ciągła świadomość i czujność w zakresie 

przestrzegania wytycznych oraz kontroli zakażeń powoduje dodatkowe napięcie 

emocjonalne. Opieka nad pacjentem w stanie krytycznym jest skomplikowana i wiąże 

się z dużą odpowiedzialnością. Do tego dochodzi obciążenie fizyczne, które nie 

pozostaje bez wpływu na zdrowie psychiczne personelu. Praca w kombinezonach oraz 
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innych środkach ochrony indywidualnej utrudnia precyzyjne wykonanie procedur 

pielęgniarskich oraz powoduje dyskomfort, który często może doprowadzić do poważnych 

konsekwencji, takich jak: omdlenia, odwodnienie lub wyczerpanie organizmu [13].  

2.3. Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy pielęgniarek 

Pracownicy ochrony zdrowia są grupą zawodową wysokiego ryzyka pod względem 

narażenia na zagrożenia psychospołeczne. Wynika to z wysokich wymagań, zwłaszcza 

emocjonalnych, często przy ograniczonych zasobach osobistych i materialnych. 

Trudne warunki pracy mogą stanowić przyczynę negatywnego stanu psychicznego 

pracowników ochrony zdrowia [14]. Wpływ psychospołecznych czynników ryzyka na 

pracowników medycznych zwykle objawia się brakiem zadowolenia z wykonywanej 

pracy, zwiększonym ryzykiem wystąpienia problemów zdrowotnych oraz podwyższonym 

poziomem stresu emocjonalnego. W następstwie prowadzi to do obniżenia jakości 

opieki nad chorymi i ich rodzinami [15]. Opisana sytuacja w sposób szczególny 

dotyczy personelu pielęgniarskiego. Jest to spowodowane dużym obciążeniem 

emocjonalnym związanym z ciągłym kontaktem z cierpieniem i bólem pacjentów [16]. 

Podczas obecnej pandemii, pielęgniarki i pielęgniarze są jeszcze bardziej narażeni na 

stres emocjonalny, biorąc pod uwagę większe ryzyko zakażenia wirusem, obawy 

o zarażenie bliskich, brak środków ochrony indywidualnej czy dłuższe godziny pracy 

[17]. Długotrwały stres związany z pracą zawodową może przyczyniać się do wystą-

pienia zespołu wypalenia zawodowego.  

Zespół wypalenia zawodowego został zdefiniowany przez Maslacha, Schaufeli 

i Leitera jako przedłużona reakcja na chroniczne stresory emocjonalne i interperso-

nalne w pracy. Jest definiowany przez trzy wymiary: wyczerpania, cynizmu i nieefek-

tywności. Składnik wyczerpania reprezentuje podstawowy, indywidualny wymiar 

wypalenia. Odnosi się do uczucia nadmiernego wysiłku i wyczerpania zasobów 

emocjonalnych i fizycznych. Komponent cynizmu reprezentuje interpersonalny 

wymiar wypalenia, odnoszący się do negatywnej reakcji na różne aspekty pracy. 

Składnik obniżonej efektywności reprezentuje wymiar samooceny wypalenia i odnosi 

się do poczucia niekompetencji, braku osiągnięć i produktywności w pracy. Wypalenie 

zawodowe prowadzi zatem do niższej efektywności, obniżonej satysfakcji i mniejszego 

zaangażowania w pracę lub organizację. W konsekwencji wiąże się to z różnymi 

formami wycofywania się z pracy, takimi jak absencja, zamiary odejścia z pracy 

i faktyczna rezygnacja [18]. Obecna sytuacja pandemii COVID-19 wyraźnie uwidocz-

niła konieczność posiadania odpowiedniej liczby pielęgniarek oraz ukazała tragiczne 

skutki kadrowych niedoborów pielęgniarskich w systemach opieki zdrowotnej w wielu 

krajach. W 2020 r. jednym z głównych wyzwań globalnych stało się utrzymanie na 

stanowiskach wykwalifikowanego i doświadczonego personelu pielęgniarskiego. 

W związku z tym wzrosło zainteresowanie badaniami na temat czynników, które 

wpływają na wypalenie zawodowe i satysfakcję z pracy, a w związku z tym na chęć 

odejścia bądź pozostania na stanowisku pielęgniarskim [19]. Wpływ lęku przed 

COVID-19 na cierpienie psychiczne, satysfakcję z pracy i zamiar odejścia z zawodu 

został przedstawiony w artykule Labrague i Los Santos. Badanie dotyczyło 261 

pielęgniarek, pracujących bezpośrednio z chorymi zakażonymi wirusem SARS-CoV-2. 

Potwierdziło, że zwiększony poziom lęku przed zachorowaniem wiązał się ze 

zmniejszeniem satysfakcji z pracy, zwiększonym stresem psychicznym oraz większą 
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chęcią odejścia z zawodu. Pielęgniarki „z pierwszej linii frontu”, które zaznaczyły, że 

nie brały udziału w szkoleniach dotyczących postępowania podczas pandemii COVID-19 

zgłaszały zwiększone obawy przed tą chorobą. Można wnioskować, że rozpow-

szechniony dostęp do szkoleń wpływa na zmniejszenie poziomu lęku pielęgniarek 

i pielęgniarzy, jednocześnie przyczyniając się do zwiększonej chęci do pozostania na 

stanowisku [20].  

Badanie przeprowadzone w Iranie, podczas szczytu zachorowań na COVID-19 

potwierdza, że niepokój związany z pandemią może wpływać na poziom satysfakcji 

z wykonywanej pracy. Badanie wykonane na próbie 304 pracowników służby zdrowia, 

w której znaczna część osiągnęła wartości graniczne zaburzeń lęku (28,0%) ujawniło, 

że dostęp do środków ochrony indywidualnej wiązał się z lepszym zdrowiem fizycznym 

i satysfakcją z pracy oraz mniejszym poziomem stresu. Co więcej pracownicy, którzy 

nie byli pewni, czy chorują na COVID-19, byli bardziej zestresowani i niespokojni 

oraz mniej zadowoleni ze swojej pracy, co sugerowało psychologiczne szkody wyni-

kające z niepewności [21]. Natomiast w badaniu Bell i Sheridan zostały zaprezento-

wane wyniki badania przekrojowego na reprezentatywnej próbie 756 dyplomowanych 

pielęgniarek, które deklarowały, iż najsilniejszym powodem pozostania na stanowisku 

pielęgniarskim jest zaangażowanie w działalność całej organizacji. Pielęgniarki 

okazały się bardziej skłonne do pozostania w pracy, jeśli były zadowolone z jakości 

opieki, którą mogły zapewnić pacjentowi. Połączenie takich aspektów jak wspierający 

się nawzajem współpracownicy, ułatwione planowanie, skuteczna interakcja społeczna 

i niski poziom wypalenia wpływa na to, że pracownicy pozostają na stanowisku 

pielęgniarskim przez całe życie zawodowe [19].   

Jednym z czynników zapobiegającym wypaleniu zawodowemu jest inteligencja 

emocjonalna, tłumaczona według Mayer’a i Salovey’a jako „umiejętność rozpozna-

wania, rozumienia i regulowania emocji własnych i innych ludzi, rozróżniania między 

nimi i wykorzystywania tych informacji do kierowania myślami i działaniami.” 

Badanie przekrojowe przeprowadzone na próbie 125 osób podczas głównego szczytu 

pandemii COVID-19 w Hiszpanii potwierdziło, że inteligencja emocjonalna chroni 

przed niekorzystnymi skutkami zagrożeń psychospołecznych, takimi jak wypalenie 

zawodowe czy dolegliwości psychosomatyczne oraz wywiera korzystny wpływ na 

satysfakcję z pracy [14]. Należy jednak podkreślić, że aby skutecznie walczyć z wypa-

leniem należy skupić się zarówno na środowisku pracy, jak i na samym pracowniku. 

Efektywna zmiana następuje, gdy zarówno czynniki organizacyjne, jak i indywidualne, 

rozwijają się w sposób zintegrowany [18]. 

3. Metody radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek w czasie 

pandemii COVID-19 

Wiele krajów na świecie mierzy się z pandemią o skali niespotykanej od czasów 

grypy hiszpanki w latach 1918-1919. Wirus SARS-CoV-2 stanowi poważne wyzwanie 

dla całego sektoru ochrony zdrowia. Początkowo rozmowy w mediach w głównej 

mierze koncentrowały się na liczbie dostępnych respiratorów lub łóżek szpitalnych, 

w mniejszym stopniu skupiając się na liczbie dostępnych pielęgniarek i pielęgniarzy, 

lekarzy czy innych wyspecjalizowanych pracowników medycznych [13]. W związku 

z szybkim rozwojem pandemii COVID-19 systemy opieki zdrowotnej zostały przecią-

żone, przez co pracownicy zostali poddani niespotykanej dotąd presji psychologicznej 
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[22]. Grupę szczególnie narażoną na stres związany z COVID-19 stanowią pielęgniarki 

[13, 22-24]. To ta grupa zawodowa jest na pierwszej linii frontu. Pielęgniarki 

doświadczając długotrwałego zmęczenia i obciążenia pracą, spotykają się z frustracją 

rodzin, spowodowaną ciężkim stanem pacjentów oraz są zmuszone do radzenia sobie 

z niepokojem i niezrozumieniem ze strony pacjentów. Pandemia spowodowała 

konieczność pracy pod presją czasu, w trudnych, nowych warunkach, w nieznanym 

środowisku oraz w oparciu o całkiem nowe procedury. Dodatkowo część pielęgniarek, 

sprawująca opiekę nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, nigdy wcześniej nie 

miała do czynienia z chorobami zakaźnymi [23]. Organizacja Healthy Nurse, Healthy 

Nation ukazała, że 70% pielęgniarek przedkłada dobre samopoczucie, bezpieczeństwo 

oraz zdrowie pacjentów nad własne. Na pytanie o potrzebne wsparcie emocjonalne 

24% odpowiedziało, że zawsze miało je zapewnione, 38%, że zwykle, natomiast 36% 

wykazało potrzebę uzyskania większego wsparcia. Aż 79% wskazało stres jako 

największe zagrożenie w pracy. W tym trudnym czasie zarówno pielęgniarki, jak 

i przełożeni powinni zwracać uwagę na swoje fizyczne oraz emocjonalne potrzeby, 

które są niezaspokojone, i którymi należy się zająć [13]. 

National Center for Posttraumatic Stress Disorder wystosowało wytyczne dotyczące 

COVID-19, które wskazują na znaczenie wsparcia instytucjonalnego w walce ze 

stresem spowodowanym wybuchem pandemii, ale również na strategię dbania 

o zdrowie. Dobre samopoczucie oraz emocjonalna odporność u pracowników ochrony 

zdrowia jest bardzo ważna w celu zapewnienia odpowiednich świadczeń zdrowotnych. 

Dlatego istotne jest przewidywanie wystąpienia stresu w pracy i zapewnienie wsparcia 

dla pracowników. Ze strony instytucji powinny to być odpowiednie szkolenia 

zapewniające szczegółowe informacje na temat przenoszenia wirusa, prawidłowego 

stosowania środków ochrony osobistej, przeprowadzania badań przesiewowych 

w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 wśród pacjentów i ich rodzin, kwarantanny 

i izolacji. Warto też omówić znaczenie stresu na spotkaniu z kadrą kierowniczą, 

wprowadzić zespół kontroli stresu, zaplanować odpowiedni harmonogram pracy oraz 

zapewnić dostateczną możliwość odpoczynku. Pracodawcy powinni zachęcać do 

wzajemnej opieki członków zespołu terapeutycznego w atmosferze wolnej od stygma-

tyzacji, poczucia lęku lub przymusu. Praca w zespołach powinna przebiegać na 

zasadzie współpracy oraz partnerstwa, ze wzajemnym nadzorem i konsultacjami. 

Należy pamiętać o trosce o siebie i swoich współpracowników, o przerwach na odpo-

czynek, podstawową pielęgnację czy odświeżenie ciała. Należy również skupiać 

uwagę na rzeczywistych problemach oraz postarać się zaakceptować sytuację, której 

nie można zmienić. Pracownicy powinni unikać zbyt długiej samodzielnej pracy bez 

meldowania się współpracownikom, pracy przez całą dobę z kilkoma przerwami, 

nadmiernego spożycia słodyczy i kofeiny, poczucia, że robią za mało (jak na przykład: 

„odpoczynek byłby samolubny”, „inni pracują całą dobę, więc ja też powinienem”, 

„tylko ja mogę to zrobić”) [13]. 

Dzięki wczesnej ocenie i aktywnemu zwalczaniu stresu, można uniknąć niepo-

żądanych skutków psychicznych podczas walki z wirusem. Jest to możliwe dzięki 

zapewnieniu powszechnego, równego dostępu do opieki psychologicznej, gdzie 

pracownik zespołu interdyscyplinarnego mógłby zgłosić się w dowolnym momencie. 

Równie ważne jest prowadzenie oddziaływań edukacyjnych w zakresie pandemii oraz 
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unikanie paniki i niepokoju [22]. Pomoc psychologiczna powinna być dostosowana do 

potrzeb oraz dostępna w różnych formach. Wsparcie może być zapewnione poprzez 

uczestnictwo w grupach wsparcia, udostępnianie materiałów informacyjnych, ale także 

poprzez wykorzystanie telefonu bądź łącza internetowego. Możliwość jego uzyskania 

powinna być jednak elastyczna, tak aby była dostępna dla każdego. Warto też 

udostępnić trening odporności, który został zbadany przed epidemią SARS i uzyskał 

pozytywne skutki po jej wystąpieniu [23].  

Stres może wynikać z ciągłej świadomości i czujności oraz nacisku na przestrzeganie 

procedur. Warto jak najszybciej zapoznać się ze środowiskiem pracy i procedurami, 

ponieważ praca ze współpracownikami w sprzyjającym, harmonijnym i znanym 

miejscu może złagodzić stres. Ważne jest obserwowanie swojego organizmu i zwracanie 

uwagi na objawy, takie jak odwodnienie, wyczerpanie, upał, ale również drażliwość, 

brak zaangażowania, niepokój czy zły nastrój. Należy wtedy zadbać o przerwy, nawet 

krótkie, 10-minutowe. Ważne jest wyrażanie swoich emocji poprzez rozmowę, 

rysowanie, śpiewanie lub ćwiczenia. Pomocne w łagodzeniu napięcia mogą być 

ćwiczenia relaksacyjne lub metoda głębokiego oddechu [13, 22]. Innym rozwiązaniem 

jest powołanie zespołu składającego się ze specjalistów w zakresie zdrowia psychicz-

nego, który prowadziłby regularne szkolenia oraz konsultacje, zindywidualizowaną 

psychoterapię lub odpowiednie interwencje dla personelu pielęgniarskiego w formie 

zdalnych wykładów, porad indywidualnych lub grupowych oraz wideokonferencje [13, 

22]. Ważną funkcję pełnią spotkania, mające na celu ustalanie źródeł problemów 

psychologicznych w zespole oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań. Jeśli złe roko-

wania i nieudane leczenie pacjentów powoduje depresję wśród personelu, należy 

wzmocnić szkolenia zawodowe, aby lepiej zrozumieć chorobę. Podobnie w przypadku 

środków ochrony osobistej, powinno się położyć większy nacisk na edukację i zwięk-

szyć ilość szkoleń. Jeżeli umiejętności zawodowe pielęgniarki nie są wystarczające do 

podjęcia opieki nad pacjentem w krytycznym stanie, należy przydzielić jej opiekę nad 

pacjentami, do których jej faktyczne umiejętności są odpowiednie oraz zapewnić 

niezbędne przeszkolenie poszerzające umiejętności zawodowe. Jeżeli problem opieki 

nad pacjentami wynika ze znacznego obciążenia psychicznego i fizycznego należy 

zredukować czas pracy przy pacjencie do rotacji zmianowych np. co cztery godziny, 

zamiast sześć, w celu zapewnienia odpoczynku [22].  

Badanie prowadzone w Nowym Jorku wśród personelu medycznego podczas 

szczytu zachorowań na COVID-19, w okresie 9-24 kwietnia 2020 roku wykazało, że 

aktywność fizyczna była najczęściej wybieranym sposobem radzenia sobie ze stresem 

(59%). Możliwość kontaktu z terapeutą indywidualnym zapewniającym wsparcie 

online cieszyła się zainteresowaniem 33% badanych [24]. Badanie przeprowadzone 

w Chinach w prowincji Hunan w okresie od stycznia do marca 2020 roku ukazało, że 

czynnikami zmniejszającymi stres były dostępność ścisłych wytycznych na temat 

kontroli zakażeń, dostępność specjalistycznego sprzętu, uznanie dla wysiłków personelu 

ze strony kierownictwa szpitala oraz rządu i zmniejszenie zgłaszanych przypadków 

zachorowań [25]. 

Nierozwiązane problemy psychologiczne mogą doprowadzić do obniżenia odpor-

ności pracowników medycznych oraz do zwiększenia ryzyka zachorowania na 

COVID-19. Mogą również negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i jakość opieki 
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medycznej. Dzięki wczesnej ocenie ryzyka wystąpienia stresu związanego z pracą 

w trudnych warunkach podczas pandemii oraz jego aktywnemu zwalczaniu, można 

uniknąć wielu niepożądanych skutków [13]. 

4. Wnioski/Podsumowanie  

Pandemia COVID-19 w sposób bezprecedensowy obnażyła deficyty i patologie 

wielu systemów ochrony zdrowia. Skutki dotknęły pracowników opieki medycznej, 

w szczególności personel pielęgniarski. Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy na co dzień 

zmagają się z widokiem osób ciężko chorych na COVID-19 często nie mając 

zapewnionej pomocy psychologicznej, która mogłaby przynieść korzystne efekty 

w postaci rozładowania napięcia emocjonalnego oraz pozwoliłaby zapobiegać 

wypaleniu zawodowemu. 

Przeprowadzone badania w środowisku pielęgniarskim potwierdziły, że lęk przed 

zachorowaniem ma wpływ na cierpienie psychiczne, satysfakcję z pracy i zamiar 

odejścia z zawodu. Większy dostęp do szkoleń związanych z COVID-19, testów 

wykrywających obecność wirusa oraz środków ochrony indywidualnej wiąże się 

z mniejszym poziomem lęku oraz większą satysfakcją z pracy. Ponadto do czynników 

chroniących przed wypaleniem zawodowym można zaliczyć: zaangażowanie 

w działalność całej organizacji, zadowolenie z jakości oferowanej opieki, skuteczną 

interakcję społeczną, wsparcie współpracowników i inteligencję emocjonalną. 

Stan psychiczny pracowników przekłada się na efektywne pomaganie chorym, 

dlatego tak istotna jest wczesna ocena ryzyka wystąpienia stresu i aktywne jego 

zwalczanie przez stosowanie adekwatnych metod. W walce ze stresem spowodo-

wanym wybuchem pandemii, ważne jest zarówno wsparcie ze strony instytucji, jak 

i indywidualna troska o zdrowie swoje i współpracowników, z uwzględnieniem 

optymalnego odpoczynku i sprzyjającej atmosfery. Zminimalizowanie poziomu stresu 

wśród pielęgniarek jest możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do opieki psycholo-

gicznej dostosowanej do odbiorcy, zapoznaniu z obowiązującymi procedurami oraz 

zadbaniu o odpowiednie warunki i harmonogram pracy. W celu efektywnego radzenia 

sobie w trudnych warunkach pracy personel pielęgniarski potrzebuje decyzyjnych 

pracodawców, silnego zespołu oraz przychylności opinii publicznej. Wsparcie 

społeczne oraz organizacyjne ma kluczowe znaczenie w zakresie obniżania poziomu 

lęku, który spowodowała pandemia COVID-19. Pielęgniarki i pielęgniarze muszą 

czuć, że ich potrzeby są zaspokojone, a oni sami są bezpieczni dzięki odpowiednim 

środkom ochrony indywidualnej. 

Analiza wyników przeprowadzanych badań może okazać się pomocna w procesie 

identyfikacji zagrożeń psychospołecznych i poprawy środowiska pracy, które będzie 

sprzyjało samopoczuciu pielęgniarek pracujących w nowych, wymagających warunkach 

w tym szczególnym czasie pandemii. Istnieje wyraźna potrzeba prowadzenia dalszych 

badań, które w przyszłości mogą przysłużyć się skutecznemu zapobieganiu patologiom 

zdrowia psychicznego.  
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Zdrowie psychiczne pielęgniarek podczas pandemii COVID-19 – przegląd badań 

Streszczenie  

Pandemia COVID-19 stanowi krytyczny czas dla pracowników ochrony zdrowia. Ze względu na charakter 

zawodu i wykonywaną funkcję personel pielęgniarski ma największy kontakt z pacjentami zarażonymi 

wirusem SARS-CoV-2. W wyniku tej nagłej sytuacji pielęgniarki w bardzo krótkim czasie musiały 

wypracować nowy tryb pracy i przystosować się do niestandardowych warunków i nowych procedur. 

Zaistniałe zmiany mają znaczący wpływ na zdrowie fizyczne, ale również psychiczne pracowników służby 

zdrowia. Przeprowadzony przegląd badań miał na celu przedstawić wpływ pandemii koronawirusa na 

zdrowie psychiczne pielęgniarek, jednocześnie ukazując najczęstsze problemy zdrowotne, z jakimi muszą 

się mierzyć. Szczególną uwagę zwrócono na pielęgniarki pracujące na Oddziałach Intensywnej Terapii, 

które opiekują się najciężej chorymi pacjentami. W kolejnych częściach rozdziału przedstawiono wpływ 

pandemii na satysfakcję pielęgniarek z wykonywanej pracy. Opisano również najczęściej wybierane przez 
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pielęgniarki metody radzenia sobie ze stresem i przykładowe propozycje rozwiązań dla osób zarzą-

dzających placówkami ochrony zdrowia dotyczące form dbania o stan psychiczny personelu. Pielęgniarki 

i pielęgniarze są głównym ogniwem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. 

Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o ich zdrowie psychiczne i zabezpieczyć przez negatywnym oddziały-

waniem pandemii. 

Słowa kluczowe: pielęgniarki, pandemia COVID-19, zdrowie psychiczne, stres, wypalenie zawodowe 

Mental health of nurses during the COVID-19 pandemic – research overview 

Abstract 

The COVID-19 pandemic is the critical time for healthcare professionals. Because of the nature of this 

profession and performed functions the nursing staff have the most repeated contacts with a patient 

infected with the SARS-CoV-2 virus. As a result of this situation emergency nurses had to quickly develop 

a new mode of work and adapt to the existing conditions and procedures. The changes that have taken 

place make a significant impact on the physical and mental health of employees. Research review aimed at 

presenting the impact of the coronavirus pandemic on the mental health of nurses and presenting the most 

common health problems they have to deal with. Special attention was paid to nurses working in Intensive 

Care Units who look after the most seriously ill patients. The following sections of the article discuss the 

impact of the pandemic on job satisfaction of nurses. They also describe the methods of coping with stress 

and several examples how to deal with nursing staff mental state. Nurses are the main link in the process of 

providing the health safety of patients, therefore it is important to take care of their mental health and 

protect them against the negative effects of the pandemic. 

Keywords: nurses, COVID-19 pandemic, mental health, stress, burnout 
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Kryzys psychiczny w czasie pandemii COVID-19 

1. Wstęp 

COVID-19 wstrząsnął całym światem i ludźmi. Powstające nieustannie bariery 

i ograniczenia powodują, że człowiek nie jest pewny jutra. Nagle cały świat, wstrzą-

śnięta gospodarka zatrzymały się. Zblokowanie i niepewność zakończenia epidemii 

jest powodem stanów depresyjnych i chorób psychicznych [1]. Media skutecznie 

wprowadzają niepokój. Znalezienie się Polski w czerwonej strefie nie ułatwia sytuacji 

psychicznej oraz ekonomicznej społeczeństwa. Z godziny na godzinę wzrastająca ilość 

zachorowań wzbudza wewnętrzne obawy. Z prowadzonego raportu przez Ministerstwo 

Zdrowia wynika, że dnia: 06.03.2021 r. w Polsce odnotowano 262 014 zakażeń na 

koronawirusa [2].    

Ludziom brakuje komfortu, spotkań z bliskimi. Czas pandemii pokazał jak ważna 

jest relacja i bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Kamerka na pewien moment 

ułatwia wiele spraw i może być środkiem zastępczym, ale tylko do pewnego czasu. 

Każdy człowiek potrzebuje realnego kontaktu i wyjścia do znajomych. Spędzanie czasu 

domu nie wpływa pozytywnie. Przedłużająca się izolacja społeczna rujnuje zdrowie 

psychiczne. Pomimo trudu i zmagań, społeczeństwo przyłącza się do akcji pozostania 

w domach i bez potrzeby stara się nie opuszczać swoich domów [1].  

Celem pracy jest zweryfikowanie zjawiska występującego kryzysu psychicznego 

w czasie trwania pandemii COVID-19. Przedstawione zostaną wybrane badania osób 

zajmujących się naukowo wpływem kwarantanny i izolacji społecznej na zdrowie psy-

chiczne. Zestawienie wyników badań umożliwi ocenę zmagań społeczeństwa z pan-

demią oraz nakreślenie propozycji zmniejszających kryzys psychiczny.  

2. Porównanie reakcji społeczeństwa zmierzającego się z trwającą 

epidemią w wybranych krajach na świecie  

Całkowita izolacja społeczna, pozostanie w domach okazało się trudne do wytrzy-

mania. Wielokrotne badania Makaruk, Włodarczyk i Szredzińskiej pokazały, że 

podczas trwania izolacji domowej dochodziło do skrajnych, dewiacyjnych czynów na 

drodze przemocy [3].  

Badania wykazały, że aż co czwarty Polak doświadczył różnych form przemocy 

podczas trwającej pandemii i miał wsparcie tylko od jednego członka rodziny [3]. 

W badaniach Makaruk, Włodarczyk i Szredzińskiej dowiedziono, że przemocy dozna-

wały częściej dziewczęta niż chłopcy. Przerażająca jest sytuacja, w której młodzież 

będąc w izolacji domowej zmaga się z uzależnieniem domowników od środków 

psychoaktywnych lub napojów alkoholowych. Autorki badań wysunęły wniosek 

świadczący o tym, że młodzież w większym stopniu jest krzywdzona. 50,7% mło-

dzieży doświadczało przemocy podczas mieszkania z osobą zażywającą alkohol. 

                                                                
1 mb370496@wp.pl, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zarządzania w Toruniu, Oddział w Bydgoszczy, 

www.wsb.pl/bydgoszcz. 
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Natomiast 53,3% badanej populacji miał problem z domownikami cierpiącymi na 

choroby psychiczne [3].  

W dysfunkcyjnych rodzinach zauważono większą skalę doświadczenia krzywdzenia 

fizycznego oraz psychicznego. W badaniach pod redakcją Sylwii Romańczuk dowie-

dziono również bardzo duży problem w kontekście wykorzystania seksualnego 

nastolatków. Ofiarą wykorzystania seksualnego jest 10,2% badanych. Wskazany 

procent respondentów podzielono na dwie grupy, a mianowicie na wykorzystanie bez 

kontaktu fizycznego oraz wykorzystanie fizyczne. 9,2% nastolatków doświadczyło 

nadużycia psychicznego. Natomiast 2,6% badanych zmagał się z nadużyciem 

fizycznym [3]. 

Izolacja domowa i czas kwarantanny nie jest łatwy do zniesienia zwłaszcza dla 

osób, które zawsze aktywnie żyły i większość czasu spędzały poza domem [1]. 

Istotne jest dokonanie przeglądu katalizatora kwarantanny w wybranych krajach na 

świecie. Jest to ważne, ponieważ umożliwi na podstawie wybranych badań zweryfi-

kować zjawisko kryzysu psychicznego występującego na różnych obszarach kuli 

ziemskiej.  

Jak wspomniano w niniejszym artykule młodzież w Polsce zmaga się z bardzo 

trudnymi sytuacjami podczas pandemii [3]. 

Warto przyjrzeć się badaniom przeprowadzonym w Indiach. Do badania przystąpiło 

662 respondentów wypełniających kwestionariusz ankiety w formie online. Zaska-

kujące jest to, że hinduska społeczność nie przeżywała aż tak gwałtownie napięcia 

związanego z falą epidemii koronawirusa. Później wraz ze wzrostem przedłużania się 

izolacji społecznej poziom eskalacji poziomu stresu stosunkowo zwiększył się. Ponad 

80% badanej populacji absorbowało swoje myśli i działanie na rzecz przestrzegania 

i dostosowania się do panujących obostrzeń sanitarnych [4].  

Po przedstawieniu wyników badań hinduskiej społeczności zmagającej się z pan-

demią koronawirusa warto przeanalizować Chiny. W badaniu wzięło udział 52 370 osób. 

Zauważono ogromne napięcie psychiczne. Badania wykazały pojawienie się objawów 

psychopatologicznych, które występowały w mniejszym stopniu przed wybuchem 

wuhańskiego wirusa. Okazało się, że wykształcenie ma znaczący wpływ na uporanie 

się z pandemią. Poziom ogólnej wiedzy i świadomości jest większy jest większy 

u osób mających wyższe wykształcenie [4]. 

Z kolei w Brazylii przebadano 1468 respondentów, którzy zdecydowali się 

wypełnić formularz ankiety w formie elektronicznej. Wyniki umożliwiły uzyskanie 

informacji odnośnie stanu psychicznego. Autorka podsumowując i weryfikując uzyskane 

informacje, doszła do wniosku, że w brazylijskie dzieci zamieszkujące w jednym domu 

chroniły dorosłych przed stanami i chorobami depresyjnymi. Dzieci są ogromnym 

motywatorem powodującym, że człowiek zauważa sens życia i podejmowania walki 

z zagrożeniem epidemiologicznym [4]. 

Natomiast społeczność Wielkiej Brytanii – podobnie do Chin próbuje uporać się 

z pandemią. Wraz z dochodzącymi obostrzeniami dobrostan psychiczny pogarsza się. 

Zawieszenie gospodarki spowodowało wewnętrzny kryzys. Sokół- Szawłowska anali-

zując wyniki, dostrzegła bardzo dużą ilość ataków w kontekście przemocy domowej 

w której kobiety są największymi ofiarami [4]. 
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Podsumowując zestawienie badanej populacji w wybranych krajach na świecie, 

zauważono, że epidemia koronawirusa wywołała kryzys psychiczny. Bez względu na 

położenie geograficzne okazuje się, że populacja coraz trudniej znosi stan pandemii.  

3. Oznaki i przyczyny kryzysu psychicznego w dobie pandemii 

Podczas trwającej epidemii dostrzeżono wiele oznak i przyczyn pojawiających się 

stopniowo wraz ze wzrostem przedłużania się izolacji społecznej i kwarantanny 

narodowej. 

Niestety okazało się, że dzieci nie potrafią przebywać w jednym pomieszczeniu 

z rodzicami przez dłuższy czas. Dochodziło do częstych kłótni i konfliktów. Często 

stres i szok związany z brakiem akceptacji epidemii i nauczenia się funkcjonowania 

zgodnie z wprowadzanymi obostrzeniami i rygorem reżimu sanitarnego był przyczyną 

wyładowań w postaci kłótni między rodzicami, co rzutowało na całą rodzinę [1]. 

Przykre jest to, że izolacja domowa przyczyniła się do zwiększenia eskalacji problemu 

przemocy domowej. Okazało się, że ofiary dla których katem byli domownicy nagle 

pozostali z tym problemem sami w domach. Do tej pory wielu uczniów wychodziło do 

szkoły, pozostawiając problemy w domu. Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała, 

że zakaz wyjścia z domu bez opieki opiekunów stał się ogromnym dyskomfortem. 

Wyjścia z domów umożliwiały spotkania ze znajomymi. Często rozmowa z przyja-

ciółmi, pomimo iż nie rozwiązywała góry lodowej problemu to spowodowała, że ofiara 

nie czuła się samotna i pozostawiona sama sobie [1]. 

Również trudno było zachować komfort psychiczny osobom zamieszkującym 

w blokach, ponieważ ze względu na mały metraż mieszkania zmuszeni zostali nie-

ustannie ze sobą przebywać. Brak wyjść na zewnątrz sprawił, że wszyscy domownicy 

musieli wytrzymywać ze sobą w małych pomieszczeniach przez całą dobę [5]. 

Znacznie łatwiej jest zmierzyć się z izolacją osobom, które zamieszkują w prywatnych 

mieszkaniach, mają swoje podwórko. Wyjście na chwilę na zewnątrz, pooddychanie 

świeżym powietrzem powoduje, że na chwilę można odpocząć od sytuacji stresowej 

i pobyć w samotności [6]. 

Stresujące okazało się również to, że zablokowane zostały wszelkie instytucje. 

Nagle wszystkie sprawy należało wykonywać zdalnie. Brak możliwości wyjścia do 

kina, teatru był całkowicie wstrząsający. Społeczeństwu bardzo brakuje rozrywki 

i korzystania z uroków oferty proponowanej przez miasto. Generalnie przestrzeń 

domowa traktowana była jako miejsce powrotu do domu z pracy, ze szkoły, ze 

spotkania ze znajomymi. Dzieci, młodzież i dorośli nie są przyzwyczajeni do tego, że 

nagle mają wszystkie swoje aktywności przenieść do wirtualnej i domowej przestrzeni. 

Uciążliwe jest to, że zamknięci zostali fryzjerzy i wszystkie centra odnowy biolo-

gicznej. Te miejsca powodowały, że człowiek lepiej się czuł i dbał o swój komfort 

psychiczny [7].   

Zauważono, że najbardziej brakuje wszystkim realnych spotkań face to face ze 

znajomymi. Doświadczenia wynikające ze zdalnej pracy udowodniły, że żadna kamera 

nie jest wstanie zastąpić tradycyjnego spotkania. Z jednej strony społeczeństwu trudno 

jest wytrzymać z izolacją i nieustannie przedłużającą się epidemią, a z drugiej strony 

jest pełna świadomość, że tylko ograniczenie spotkań do minimum jest najważniejszą 

kwestią profilaktyczną, którą można podjąć [8]. 
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Po dłuższym czasie funkcjonowania w sytuacji kryzysowej po emocjach którym 

towarzyszy wyparcie, strach i szok następuje faza akceptacji nowej rzeczywistości. 

W tej fazie człowiek próbuje zmagać się z nową sytuacją. [5] W mediach pojawiała się 

reklama, w której graficy komputerowi w ciekawy sposób przedstawili, że po dłuż-

szym czasie trwania pandemii społeczeństwo zaczyna wypierać obecność wirusa 

i trudna sytuacja staje się traktowana przez społeczeństwo jako twór, który nie istnieje. 

Reklama pokazuje, że człowiek wypiera i neguje noszenie masek, stosowanie się do 

reżimu sanitarnego, a później w sytuacji zainfekowania koronawirusem pacjent leżący 

w szpitalu ostatecznie zostaje zmuszony do korzystania z maski z tlenem. Specjaliści 

wyjaśniają, że zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie ust i nosa może 

spowodować, że nie dojdzie do ogniska zakażenia [9]. 

Społeczeństwo czuje się na rozstaju dróg obostrzenia z dnia na dzień się zmieniają. 

Czas wakacyjny nazywany Koronaurlopem nie zabraniał rodzinnych wyjazdów po 

Polsce. Były projekty w których Polacy byli zachęcani do zwiedzania Polski. Nagle po 

zakończonym okresie wakacyjnym powróciły ponownie obostrzenia, liczba zacho-

rowań zwiększyła się. Media wywołują panikę i dezorientację w psychice społe-

czeństwa. Każdy chciałby powrócić już do normalności i nie zastanawiać się nad tym, 

czy wirus istnieje oraz czy dojdzie do zakażenia [5]. 

Kryzys psychiczny podczas izolacji społecznej spowodował, że wiele osób czuło 

się niepotrzebnych i wykluczonych. Bardzo często przymusowa izolacja bądź kwaran-

tanna sprawia, że osoba chora czuje się piętnowana i stygmatyzowana. Trzeba pod-

kreślić, że jest to błędne myślenie, które znacząco utrudnia cały proces dochodzenia do 

zdrowia [10]. 

Pandemia pokrzyżowała wszystkim plany i pokazała, że należy zwolnić tempo. Pęd 

życia, postęp technologiczny, brak czasu, konsumpcjonizm świata powodował, że świat 

doszedł do pewnej granicy. Dlatego czas epidemii i powstający kryzys udowodnił, jak 

ważny jest uśmiech i czas spędzony z bliskimi [11]. 

4. Problemy, ograniczenia i reżim sanitarny w dobie epidemii COVID-19 

Nieustannie wprowadzane nowe obostrzenia i ograniczenia są szokiem i budzą 

społeczną frustrację. Do tego zamknięcie parków i zakaz wyjścia na miasto – tylko po 

zakupy powodowały kumulację złości i rozgoryczenia [12]. 

Wszystkie sprawy organizacyjno sanitarne odnośnie ilości osób w sklepie, aptece 

wprowadzało w osłupienie. Długie ustawiające się kolejki na zewnątrz powodowały 

brak komfortu. Do tego wszystkiego rozsiana panika przez społeczeństwo i zniknięcie 

z półek środków higienicznych i papieru toaletowego nie zwiastowały niczego dobrego 

[13]. Zachowanie dystansu społecznego, obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja 

spowodowały, że nagle człowiek musiał wpisać te czynności w kanon codziennych 

aktywności. To wszystko stało się przymusem, ponieważ nikt nie pytał się o zgodę [14]. 

Znacząco utrudniony dostęp do lekarza i opieranie się wizyt lekarskich do rozmowy 

telefonicznej stały się powodem zażenowania i irytacji. Osoby, które potrzebowały 

niezwłocz-nej pomocy lekarskiej musiały radzić sobie same. Sytuacja w której pacjent 

wysyła lekarzowi zdjęcie swojego obrażenia i na tej podstawie stawiana jest diagnoza 

i wypisywana recepta okazała się klęską stawiającą pacjentów do granic rozpaczy [14]. 

Proces wdrożenia komputeryzacji i zdalnego funkcjonowania okazał się ogromną 

barierą u osób starszych. Zamknięcie przychodni spowodowało, że seniorzy nie 
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potrafią samodzielnie zarejestrować się na teleporadę z lekarzem. Często rodzina musi 

wyręczyć seniorów i pomóc im w kwestiach technologicznych [15]. 

Podczas trwającej epidemii na każdym polu społeczeństwo podupadało psy-

chicznie. Brak realnego kontaktu z lekarzem, brak wyjść i spotkań ze znajomymi, 

reżim sanitarny w sklepach, wprowadzenie godzin dla seniorów, wysyłanie wniosków 

do urzędów tylko drogą elektroniczną utrudniło funkcjonowanie. Społeczeństwo musi 

przyzwyczaić się funkcjonować się w nowych realiach do momentu ogłoszenia 

zakończenia pandemii. W przeciwnym razie wszyscy będą kłębkiem zszarganych 

nerwów. 

5. Choroby neuropsychiatryczne w czasie globalnej pandemii  

Wybuch szczepu koronawirusa w 2019 roku wprowadził ludzi w osłupienie. Na 

początku nikt nie spodziewał się, że wirus z Wuhan tak szybko zawładnie całym 

światem. Niepokój, niepewność i strach doprowadza do chorób psychicznych, stanów 

depresyjnych i lękowych. [13] Przeprowadzone badania polskie Talarowskiej, Chod-

kiewicza, Nawrockiej i Miniszewskiej wykazały, że sytuacja epidemiczna powoduje 

zaburzenie funkcjonowania. Pojawiają się symptomy somatyczne, którym towarzyszą 

bóle głowy, złe samopoczucie, wewnętrzne wyczerpanie oraz przemęczenie. Do tego 

w badaniu wykazano problemy ze snem. To wszystko automatycznie przekłada się na 

obniżoną jakość procederu życia. Aż u 10% badanej populacji stwierdzono myśli 

suicydalne. Początek pandemii, niepewność sprawiły, że spora część respondentów 

rozważała podjęcie próby samobójczej [16]. 

Lista powikłań pokoronowirusowych nieustannie się wydłuża. Okazuje się, że 

nagła utrata powonienia i smaku jest przyczyną niewyobrażalnego szoku, który może 

wywołać psychozę [17]. Zaburzenia lękowe w czasie infekcji koronawirusa z upływem 

miesięcy znacząco się nasilają. Nieustanne poczcie zagrożenia, życie w zawieszeniu 

powoduje, że ludziom brakuje celowości życia, co finalnie skutkuje stanami depre-

syjnymi [18]. Przerażenie wynikające z powikłań po przebytym COVIDzie, brak 

dostępu do specjalistów: psychologów i psychiatrów kulminuje skalę problemu. Dla 

wielu rodzin decyzja osoby uzależnionej o podjęciu leczenia w zakładzie zamkniętym 

budziła nadzieję. Sytuacja epidemiczna powoduje, że pacjent nie jest od razu przyjęty 

na oddział. Na początek musi poddać się badaniom na obecność koronawirusa. Po 

otrzymaniu wyników i braku choroby można poddać się leczeniu na oddziałach 

zamkniętych. Utrudniona procedura powoduje, że w wielu przypadkach pacjent nie 

zdecyduje się ponownie na leczenie i nie zadeklaruje powrotu [19]. 

Zdarza się, że osoby starsze mają słabszą psychikę, ponieważ odczuwają większe 

narażenie na zakażenie koronawirusa. Są jednak seniorzy, którzy nie odczuwają 

swojego senioralnego wieku. Ich zdaniem nikt nie wie, kiedy zakończy swój żywot 

i każdy człowiek stoi przed tym samym zagrożeniem każdego dnia [1]. 

Czas pandemii pokazał, że najprawdopodobniej znacząco wzrośnie zapotrze-

bowanie na psychologów i psychiatrów. Istotne jest, by zadbać o komfort psychiczny. 

6. Nauczanie zdalne w czasie pandemicznym 

Marcowe zawieszenie wszystkich placówek oświatowych było szokiem dla całego 

społeczeństwa. Początkowo uczniowie cieszyli się, ponieważ nie trzeba było uczęszczać 

do placówek. Nie trzeba było długo czekać, by pragnęli powrotu do szkół. To rozwią-
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zanie, z którego, w obliczu rozpowszechniającej się pandemii, korzysta coraz więcej 

szkół, zarówno na poziomie edukacji podstawowej, jak i średniej czy wyższej. 

Przedłużający się czas zagrożenia powoduje, że coraz częściej zadawane jest pytanie 

o skutki tej formy edukacji.   

Podczas trwania nauczania zdalnego nie każdy rodzic mógł zagwarantować swoim 

dzieciom dostęp do sprzętu komputerowego i dobrego łącza internetowego [20]. 

Niestety podczas trwania trudnej sytuacji pandemicznej okazało się, że jest wielu 

uczniów, którzy zginęli z edukacji [21]. 

Społeczeństwu zaczęło towarzyszyć zjawisko wypalenia technologicznego. Każdy 

jest zmęczony nieustannym przebywaniem w wirtualnej rzeczywistości [22]. Proble-

matyczne stają się również kamerki. Nie każdy uczeń ma ochotę ją uruchomić i poka-

zywać swoją bezpieczną przestrzeń i dzielić się swoją prywatnością. Dlatego bez-

względnie należy to uszanować [8]. 

„Przekazywanie wiedzy” zdaje się być kluczowym terminem w ocenie nauczania 

zdalnego. W dobie bezproblemowego dostępu do informacji wszelakich, nauczyciel 

nie pełni już roli osoby wiedzącej, której celem jest przekazanie wiedzy posiadanej. 

Sprowadzając jego rolę do tego, można by bezproblemowo zastąpić każdego 

wykładowcę wyszukiwarką internetową. Ale czy tak powinniśmy zrobić? Nic nie jest 

w stanie zastąpić kontaktu między uczniem i nauczycielem [23]. Równie ważne dla 

prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka jest obcowanie w gronie 

rówieśników. Nie od dziś wiadomo, że szkoła to nie tylko lekcję, zadania, obowiązki. 

Szkoła to również spotkania, przerwy, wycieczki. Szkoła to miejsce interakcji między 

ludźmi, to nauka życia przez funkcjonowanie w mikrospołeczeństwie. Patrząc z tej 

perspektywy, dzieje się obecnie rzecz bardzo niepokojąca. Sprowadzono rolę szkoły 

do jednego zadania – przekazania wiedzy. Trudno mówić o spotkaniach, zdobywaniu 

nowych kompetencji społecznych, socjalizacji, gdy wszystko odbywa się zza monitora. 

Monitora, który nie zawsze spełnia wymogi techniczne umożliwiające uczestnictwo 

w zajęciach. To kolejny problem w organizacji nauki na odległość [23].  

Wielokrotnie przeprowadzone badania w sferze edukacji jednoznacznie pokazały, 

że uczniom brakuje realnego kontaktu z rówieśnikami. Badania Pana Ptaszka również 

wykazały, że podczas nauczania zdalnego znacząco zwiększył się czas spędzany przed 

komputerem. Odnotowano, że co trzeci badany codziennie uczy się przed komputerem 

więcej niż 6 godz. dziennie. Dla ponad połowy uczniów zdalne zajęcia nie są aż tak 

atrakcyjne jak zajęcia tradycyjne, odbywające się w szkole [24].   

Z kolei badania Bieganowskiej i Pankowskiej odnośnie samopoczucia w e-szkole 

pokazały, że uczniowie radzą sobie z nową sytuacją. 63,9% respondentów przyznało, 

że może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony kadry pedagogicznej oraz psychologa. 

Nauczyciele są dostępni na platformach edukacyjnych i uczeń może w każdej chwili 

skontaktować się z nauczycielem [25]. 

Edukacja zdalna pokazuje również problemy socjalno-lokalowe. Coraz częściej 

mówi się o dzieciach, których jedynym miejscem spokojnej egzystencji jest szkoła, dla 

których obiad zjedzony na stołówce to jedyny posiłek w ciągu dnia. Dzieci te 

w obliczu nauki w domu muszą borykać się z codziennością, która dla wielu określana 

jest mianem patologicznej. Dla nich nauczanie zdalne brzmi jak wyrok. Potwier-

dzeniem tych słów jest rosnąca ilość połączeń wykonywanych przez dzieci na różne 
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infolinie, które mają wspierać je w kryzysowych sytuacjach [26]. W obliczu tylu sytuacji 

zagrażających prawidłowej socjalizacji dzieci trudno jest dostrzec wartość argumentów 

przemawiających za zdalną formą nauczania. Oszczędność czasu, finansów czy 

możliwość zorganizowania zajęć, gdzie odbiorcami są duże grupy słuchaczy zdaje się 

przemawiać za zdalną edukacją tylko, w sutuacji gdyby była ona krótkoterminowa 

i stanowiła alternatywę w ostateczności, w której nie ma innej możliwości zachowania 

ciągłości procesu edukacji [27]. Wiek uczniów również ma znaczenie. Im starsi 

słuchacze, tym mniejsze mogą być negatywne skutki nauki na odległość, ponieważ są 

oni już ukształtowani społecznie. W przypadku dzieci zagrożenia zdają się prze-

wyższać nad pozytywnym skutkiem tej formy nauczania. Powinniśmy jako społe-

czeństwo zadać sobie pytanie o cel funkcjonowania szkół. Czy ma ona sprowadzać się 

tylko do przekazania wiedzy, czy raczej wyposażać dorastające pokolenie w kompe-

tencje potrzebne do prawidłowego wzrastania w społeczeństwie? Jeżeli ważniejsze są 

kompetencje musimy zrobić wszystko, aby czas edukacji zdalnej był możliwie jak 

najkrótszy, gdyż jak powiedział wielki grecki mówca, nauczyciel wymowy Izokrates: 

Rodzicom zawdzięcza uczeń tylko życie, nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe [28]. 

7. Porady w jaki sposób zadbać o siebie w czasie kryzysu 

Zadbanie o komfort psychiczny jest równie ważne jak zadbanie o sferę fizyczną 

naszego ciała. Zazwyczaj kwestie natury emocjonalnej spychane są na margines. 

Tłumione emocje przez dłuższy czas powodują, że człowiek nie może odreagować 

napięcia. 

Podstawową kwestią jest wdrażanie działań interwencji kryzysowej. Interwencja 

kryzysowa polega na umiejętności wysłuchania, dawaniu wsparcia pomocy i próbie 

pomocy osobom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji i źle znoszą 

epidemię [5].  

W szczególny sposób należy utrzymać na odpowiednim poziomie homeostazę 

psychiczną. Równowaga funkcjonowania organizmu zostaje zaburzona przez 

długotrwały stres, dlatego należy starać się minimalizować jego obecność [5].  

W sytuacji stresowej ważne jest utrzymanie prawidłowego oddechu. Spokojne 

wciąganie powietrza przez nos i wydychanie powietrza przez usta powtarzamy tak 

długo, aż osiągniemy spokój i wyciszymy się. Równie pomocne w minimalizowaniu 

lęku może być przemycie twarzy zimną wodą lub spokojne wdychanie olejków 

zapachowych. Mogą to być palone liście laurowe. Aromaterapia uspokaja, wycisza 

i koi nerwy [5]. 

Aromaterapię można wspomóc muzykoterapią. Szczególnie pomocna jest muzyka 

relaksacyjna. Ważne by na chwilę wyłączyć się od przytłaczającego świata i przestać 

myśleć o epidemii [29].  

Istnieje wiele ćwiczeń, które spowodują, że człowiek psychicznie odreaguje 

napięcie. Należy stanięć w rozkroku, zgiąć się w połowie ciała i pochylić się ku ziemi. 

Następnie należy pobudzić swoją wyobraźnię i pomyśleć o tym, że od kręgosłupa 

uwalniamy się od złych i negatywnych myśli oraz że w tej chwili zostają one 

uwolnione. Dalsza część ćwiczenia polega na strząsaniu napięcia poprzez wyko-

nywaniue kilku energicznych ruchów rękoma [5]. 

Na zmęczenie i wyczerpanie pomyślnie wpłynie aktywność fizyczna. Wyczerpanie 

związane z długotrwałym przesiadywaniem przed komputerem i realizowania pracy 
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zdalnej korzystna jest aktywność na świeżym powietrzu. Warto wyjść na spacer do 

parku, przejechać się rowerem. W aktywności fizycznej ważne jest, by wykonywać te 

ćwiczenia, które sprawiają radość i umożliwią odstresowanie się [30]. 

Jest wiele porad, które sprawiają zminimalizowanie kryzysu zdrowia psychicznego. 

Ważne, by odnaleźć coś dla siebie, by cały czas nie śledzić liczby zachorowań. Trzeba 

na chwilę zresetować umysł i oddać się wieczornemu relaksowi i odpoczynkowi. 

8. Podsumowanie 

Nieodłączną częścią życia człowieka są liczne kryzysy, które na trwałe wpisują się 

w pamięć. Nie należą do nich błahe sytuacje, lecz takie, które wywierają długotrwały 

ślad w ludzkiej psychice. Na przełomie wielu lat świat zmagał się z wieloma drastycz-

nymi i niespodziewanymi sytuacjami. Do kryzysów i dramatów można zaliczyć: atak 

atomowy na Hiroszimę, ataki terrorystyczne, wcześniejsze pandemie, jak również 

wybuch pandemii koronawirusa [5]. Epidemię COVID-19 można nazwać pandemią 

samotności i tęsknoty. Wszystkim osobom brakuje realnego kontaktu z otoczeniem 

i znajomymi. Omówione sytuacje oraz nieznajomość daty zakończenia pandemii jest 

bardzo stresujące i powoduje, że ludzka psychika sięga granic wytrzymałości. Dlatego 

należy zadbać o komfort psychiczny, znaleźć czas dla siebie, by móc na chwilę 

przestać myśleć o trwającej epidemii [1].  

Podsumowując niniejszą pracę stwierdzono, że postawiony cel został osiągnięty. 

Zweryfikowane zostało zjawisko występującego globalnego kryzysu psychicznego 

w czasie trwania pandemii COVID-19. Na tej podstawie sformułowano następujące 

propozycje mające na celu zmniejszenie kryzysu psychicznego: 

1. Pomoc społeczna powinna w większym stopniu sprawować opiekę nad rodzinami 

dysfunkcyjnymi. Wówczas zmniejszyłoby się zjawisko eskalacji przemocy 

domowej i nadużyć psychicznych oraz fizycznych. 

2. Osoby zmagające się z chorobami psychicznymi powinny być na czas kwarantanny 

odizolowane od domowników i przenoszone do specjalistycznych ośrodków. 

3. Należy zadbać o higienę cyfrową. Rodzice powinni mieć kontrolę nad czasem 

spędzanym przed komputerem przez swoje dzieci.  

4. Rodzice powinni być czujni. Ze strony opiekunów nie powinno być akceptacji 

i przyzwolenia na przemoc. Należy szukać pomocy i skorzystać z kontaktu 

z niebieską linię. Rozwiązaniem jest również skorzystanie ze stron internetowych 

na których psychologowie udzielają porad i wsparcia w trudnej sytuacji.  

5. Powinny zostać otworzone placówki medyczne. Utrudniony dostęp do obsługi 

medycznej wywołuje panikę.  

Głębsza analiza problemu uświadomiła, że kryzys psychiczny w dobie panującej 

pandemii koronawirusa wymaga podjęcia konkretnych działań. W przeciwnym razie 

społeczeństwo dojdzie do granic wytrzymałości psychicznej i czynów, które trudno 

jest przewidzieć na chwilę obecną.  
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 Kryzys psychiczny w czasie pandemii COVID-19  

Streszczenie  

Podjęto temat kryzysu psychicznego w dobie pandemii COVID-19, ponieważ trwająca epidemia, z którą 

zmaga się cały świat budzi ogromny niepokój i doprowadza do stanów lękowych i depresyjnych. Poruszając 

temat psychiki podczas trwania pandemii, zestawiono wiele aspektów. Przedstawiono uwarunkowania 

siejące wewnętrzną panikę. Następnie przedstawiono kwestie podjętego nauczania zdalnego, które jest 

problematyczne dla każdej grupy. Nauczyciele, uczniowie i rodzice są zestresowani realizacją nauczania na 

odległość. Na postawie przedstawionej literatury opracowano konkretne porady, które mogą zwiększać 

komfort psychiczny. 

Słowa kluczowe: izolacja społeczne, epidemia, nauczanie zdalne, depresja, kryzys 

Mental crisis during the COVID-19 pandemic 

Abstract 

The topic of the mental crisis in the era of the COVID-19 pandemic was discussed, because the ongoing 

epidemic that the whole world is struggling with causes great anxiety and leads to states of anxiety and 

depression. The topic of the psyche during the pandemic is summarized in many aspects that are hurting 

the human psyche. The conditions that create internal panic are presented. Next, the issues of remote 

learning, which is problematic for each group, are presented. Teachers, students and parents are stressed by 

the realization of distance learning. On the basis of the literature presented, specific advice has been 

developed which may be helpful for mental comfort. 

Keywords: social isolation, epidemic, remote learning, depression, crisis 
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Wpływ przymusowej izolacji  

na sposób komunikowania się seniorów.  

Intencje, kompetencje, interakcja 

Logopedia senioralna jest stosunkowo niedawno wyłonioną dyscypliną, która 

narodziła się w odpowiedzi na potrzeby starzejącego się społeczeństwa i oczekiwania 

wielu osób, które mimo zaawansowanego wieku, nie godzą się na stereotypowe trakto-

wanie ich jako osób nieporadnych, zniedołężniałych, niesamodzielnych. Pozostają 

aktywne zawodowo lub wypracowały sobie aktywny model przystosowawczy i mają 

optymistyczne podejście do swojej starości. Przedmiotem jej zainteresowania jest 

profilaktyka, praktyka i badania dotyczące zmian zachodzących w komunikacji języ-

kowej na skutek starzenia się [1]. Celem artykułu jest próba opisu czynników wpływa-

jących na komunikację seniorów pomyślnie starzejących się, w kontekście diagnozy 

i terapii logopedycznej. Punktem wyjścia jest rozszerzona perspektywa uwzględniająca 

szereg czynników składających się na aktywność mowną: strategie komunikowania 

się, interakcja, kompetencje językowe, lęk komunikacyjny, procesy inwolucyjne. 

Utożsamianie mowy z wymową i opisywanie zmian zachodzących w języku 

w oparciu o model ubytków zawęża obszar badań i upośledza diagnozę. Logopedia jest 

dziś dziedziną nauki, która otwiera się na inne kierunki i wykorzystuje odkrycia 

badaczy z zakresu m.in.: neurologii, psychologii, psychiatrii, dietetyki. Wykorzystanie 

narzędzi już istniejących, które służą diagnozie zjawisk patologicznych i wzbogacenie 

ich o indywidualne, holistyczne spojrzenie, pozwoli lepiej opisać zjawiska jakie 

zachodzą w szeroko pojętym akcie mowy u osób pomyślnie starzejących się. Zdaniem 

S. Milewskiego i K. Kaczorowskiej-Bray badanie biolektu senioralnego otwiera 

szerokie perspektywy badawcze z punktu widzenia teoretyków i praktyków [2]. Pisząc 

o potrzebie wyodrębnienia nowej dziedziny, jaką jest gerontologopedia, podkreślają za 

S. Grabiasem, że mowa: „(...) realizuje się jednocześnie w sferze biologicznej, 

psychicznej i społecznej. I jeśli chcemy docierać do jej mechanizmów (…) to musimy 

umieć ogarniać ją właśnie z tych trzech perspektyw” [3]. 

Triada wiek-język-komunikacja nie ma jeszcze wielu opracowań. Wśród publikacji 

przeważają te, które dotyczą języka dzieci i młodzieży. Jednym z pierwszych badaczy, 

który zwrócił uwagę na konieczność opisu języka ludzi u schyłku życia był W. Tło-

kiński w monografii „Mowa ludzi u schyłku życia” (1990). Zróżnicowanie biolektalne 

związane z wiekiem omawiają też M. Zaśko-Zielińska „Próba charakterystyki biolektu – 

język a wiek” (2009) i E. Łuczyński „Miejsce języka ludzi starszych wśród odmian 

współczesnej polszczyzny” (2018). W publikacji „Logopedia. Standardy postępowania 

logopedycznego. Podręcznik akademicki” (2015) A. Maciejewska daje propozycję jak 

badać i opisywać mowę osób starszych, by prawidłowo wdrożyć postępowanie 

terapeutyczne. Zagadnienia dotyczące języka podejmują też w swoich badaniach: 

                                                                
1 aolszews@agh.edu.pl, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
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A. Świątek „Specyficzne zjawiska komunikacyjne w wieku senioralnym” (2007), 

S. Milewski i K. Kaczorowska-Bray „Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania 

współczesnej logopedii-perspektywy badawcze” (2015) oraz W. Tłokiński i H. Olszewski 

„Praktyczna ocena mowy osób w wieku senioralnym: aspekty metodologiczne” (2019). 

Pozostałe publikacje, które mają istotne znaczenie dla teorii i praktyki gerontolo-

gopedycznej należą m.in. do: S. Steuden (2014), M. Straś-Romanowskiej (2016), 

A. Siudak i H. Pawłowskiej-Jaroń (2016, 2018), I. Stuarta-Hamiltona (2000), K. Jodzio 

(2016), M. Kielar-Turskiej (2016), K. Byczewskiej-Konieczny (2016). 

Większość opisywanych modyfikacji dających się zaobserwować w mowie seniorów 

odsyła nas do modelu ubytku i zmian inwolucyjnych czy chorobowych. Nie sposób 

tego odrzucić, tym bardziej, że: „(...) patologia pozwoliła na rozpoznanie badawcze 

ukrytych prawd o ludzkim mówieniu i rozumieniu” [4]. Wydaje się jednak koniecz-

nością rozszerzenie perspektywy badawczej, polegające na zmianie spojrzenia na okres 

starości w kontekście całego życia, nie zaś jako wąskiego wycinka rządzącego się 

swoimi prawami. Jak zauważają profesorowie Tłokiński i Olszewski przy okazji 

omawiania komunikacji intrapresonalnej i rozważań tezy czy ten rodzaj dialogu z samym 

sobą może być jednym z kryteriów dla wyznaczenia cezury pojawiania się starczej 

komunikacji, doświadczenie życiowe kształtuje się przez całe życie. Niezwykle cenne 

jest spostrzeżenie, że to, co dotąd interpretowano jako czynnik obronno-adaptacyjny 

może być postrzegane jako forma „kontynuacji roli mowy w ciągu całego życia” [4]. 

Tłokiński za Vladimirem W. Frolkisem posłużył się terminem „witaukt”, który opisuje 

proces równoległy do procesu starzenia się, a jego celem jest zachowanie czynności 

życiowych organizmu i wydłużenie życia. Zdaniem badacza: „Ludzkie zachowanie 

językowe jest obszarem funkcji, które mogą i powinny być badane pod kątem 

witauktycznej obrony przed zniedołężnieniem” [5]. 

Badań nad witauktem psychologicznym na gruncie polskim podjął się H. Olszewski. 

Jego zdaniem założenia tej koncepcji w kontekście rozważań nad mową seniorów 

i aspektów dotyczących założeń metodologicznych dotyczących jej badania mogą 

wspomóc wyjaśnienie zachowań komunikacyjnych. „Pojawiające się próby inicjowania 

interakcji słownych przez starszych rozmówców (przykład zachowań witauktycznych) 

nie muszą (..) zawsze odznaczać się precyzyjną logiką odniesień do czasu, miejsca, 

osób. Wystarczy, że przez pojawienie się zostaną spełnione warunki intencjonalnego 

charakteru komunikacji, co ma szczególne znaczenie w ochronie przed komunika-

cyjnym osamotnieniem” [4]. Tłokiński postuluje, by gromadzenie wiedzy dotyczącej 

kompetencji językowych osób w podeszłym wieku zacząć od określenia indywi-

dualnego doświadczenia językowego (różnice mogą się ujawnić na poziomie ilościo-

wym: zasób słów, ich częstotliwość, ilość konstrukcji gramatycznych oraz jakościowym 

dotyczącym zawartości treściowej pojęć). „W ocenie komunikacyjnych wymiarów 

osobowości można się odnieść do takich cech jak gotowość do komunikowania się, 

mowa wewnętrzna oraz lęk komunikacyjny. W zakresie gotowości do komunikowania 

się ocenie podlega jej stopień, a więc wyróżnia się osoby z dużą, średnią i niską 

gotowością do komunikowania się. Mowa wewnętrzna, będąca podstawą komunikacji 

intrapresonalnej, oceniana jest w aspekcie rozwojowym (jej obecność i rola w okresie 

starości) oraz temporalnym (korzystanie z mowy wewnętrznej w odniesieniu do czasu 

teraźniejszego, przeszłego i przyszłego). Lęk komunikacyjny jako lęk przed oceną 
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społeczną, oceniany jest w zakresie elementów mechanizmu (mechanizm poznawczo-

fizjologiczny), stopnia natężenia oraz aspektu motywacyjnego. (…) Określenie 

poziomu lęku komunikacyjnego jako wymiaru osobowości nie ogranicza się wyłącznie 

do niego samego. Wysoki poziom lęku komunikacyjnego powiązany jest na przykład 

z niskim poziomem satysfakcji komunikacyjnej, tak ważnej w relacjach interperso-

nalnych i rozwoju kompetencji komunikacyjnej” [4]. 

Alina Maciejewska w swoim artykule poświęconym standardom postępowania 

logopedycznego także proponuje bardzo szerokie spojrzenie na zakres działań mających 

posłużyć dokładnej i trafnej diagnozie. Założenie autorki opiera się na przekonaniu, że: 

„(...) interakcja językowa, która jest warunkiem rozwoju, zdobywania wiedzy o świecie 

i innych ludziach, rozumienia, wyznaczania obszarów aktywności i sposobów działania 

człowieka, jest polem działania logopedycznego” [1]. Aby wdrożyć odpowiedni plan 

profilaktyczny lub w razie konieczności terapeutyczny konieczna jest szczegółowa 

diagnoza, która zdaniem autorki powinna obejmować: badanie budowy sprawności 

narządów mowy, badanie wymowy i leksyki, sprawdzenie swobody tworzenia wypo-

wiedzi słownych (dialog i narracja), przeanalizowanie sposobów realizowania intencji 

komunikacyjnych, umiejętności realizowania językowych ról społecznych oraz wyko-

rzystywanie pisma (rozumienie, tworzenie i odtwarzanie tekstów) [1]. Poznanie zmian 

dotyczących interakcji językowej wymaga dodatkowych działań ze strony logopedy. 

Standardowe postępowanie warto wzbogacić o wywiad z osobą, który pozwoli ustalić 

poziom kompetencji językowych i kulturowych i pozyskać wiedzę dotyczącą wykształ-

cenia, sytuacji rodzinnej, materialnej, społecznej. Taka rozmowa daje też sposobność 

do nawiązania relacji i może być pomocna w sprecyzowaniu oczekiwań związanych 

z terapią. Dodatkowym źródłem informacji może być też rozmowa z osobą z najbliż-

szego otoczenia oraz obserwacje pozwalające ocenić sprawność psychoruchową 

badanej osoby, sposoby reagowania w sytuacjach stresowych, łatwość nawiązywania 

kontaktów z innymi [1]. 

Skupianie się na obserwacji zmian języka seniorów, wynikających z ułomności 

natury fizjologicznej, jest zbyt dużym uproszczeniem i nie obejmuje grupy osób, która 

starzeje się w sposób pomyślny. W. Tłokiński, który zapoczątkował badania nad mową 

ludzi starych w Polsce, sygnalizował, że „(…) zmiany dotyczą tzw. głębi, przy często 

zachowanej poprawności powierzchniowej mowy. Owa głębia związana jest z funk-

cjami pragmatycznymi, których badanie dostarcza odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

mowa ludzi starych staje się jakby martwa, nie spełnia swej regularnej funkcji, pogłębia 

izolację społeczną i samotność. Spośród badanych zmian na trzech poziomach: 

językowym, konwersacyjnym i pragmatycznym najbardziej uwidoczniły się zmiany 

pragmatyczne. W tym zapewne tkwi tajemnica niedostrzegania ważności problematyki 

mowy u schyłku ludzkiego życia” [6]. 

Współczesne stanowisko badaczy ujmuje okres starości jako kolejny etap rozwojowy 

człowieka, który łączy się z nowymi wyzwaniami. Nie ulega wątpliwości, że jedne 

sprawności wzrastają i wplatają się w doświadczenie i mądrość życiową gromadzoną 

przez całe życie, inne maleją i jest to proces nieuchronny, będący starzeniem się 

organizmu i zmniejszaniem się dynamiki życia. 

Liczba czynników wpływających na proces starzenia się jest duża. Warto pod-

kreślić już na wstępie, że proces ten jest niezwykle heterogeniczny i wymaga oceny 
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różnic indywidualnych. „(…) tempo starzenia się każdego człowieka jest indywi-

dualne, dzięki czemu niektóre osoby cieszą się dobrą kondycją psychofizyczną aż do 

późnej starości. Odmienności międzyosobnicze są naturalne, ponieważ w procesie 

starzenia się człowieka równie ważną rolę jak uwarunkowania biologiczne odgrywają 

czynniki socjodemograficzne, takie jak pochodzenie, wykształcenie czy zawód, jak 

również zachowania kompensacyjne i optymalizacyjne” [7]. 

Wiek i obniżenie funkcji kognitywnych mają wpływ na sferę językową osób 

starszych. Literatura przedmiotu opisuje zmiany językowe w kontekście inwolucji 

funkcji poznawczych, procesów percepcyjno-motorycznych, deficytów uwagi i pamięci. 

E. Łuczyński podkreśla, że funkcjonowanie „(...) odmian osobniczych języka etnicz-

nego jest związane z jego biologicznym aspektem, gdyż każdy człowiek jest częścią 

natury, która w dużym stopniu warunkuje ludzkie zachowanie, w tym aktywność 

językową” [8]. Biolekt osób starszych posiada wiele cech wspólnych zarówno dla osób 

starzejących się pomyślnie (ang. succesful aging), normalnie starzejących się (ang. 

normal aging) i osób z ryzykiem zaburzeń poznawczych (ang. at risk for cognitive 

decline). Można tu wymienić: zwiększoną liczbę archaizmów, słownictwo tradycyjne, 

spowolnione tempo mowy, trudności w przypominaniu sobie wyrazów, nienaturalną 

głośność wypo-wiedzi i rozchwianą intonację, nieprecyzyjną artykulację, większą ilość 

wypełniaczy mowy, powtórzenia, pomyłki, zaburzenia narracji [8]. 

Wśród czynników charakteryzujących mowę osób starszych badacze wymieniają 

też uproszczoną składnię, która bywa porównywana do składni wieku dziecięcego. 

Zdaniem I. Stuarta-Hamiltona teoria regresji wydaje się trudna do obronienia. Przesła-

nek, które mają wpływ na stosowane przez seniorów uproszczenia może być wiele, od 

ogólnego obniżenia funkcji poznawczych, po świadome zabiegi by skrócić wypo-

wiedź, aż po pozorną, odwracalną demencję (ang. reversible dementia of depression), 

która często towarzyszy chorobie depresyjnej i oprócz „mgły umysłowej” może 

stwarzać pozory prawdziwej demencji [9]. 

„Słabnięcie funkcji językowych obserwuje się na wszystkich poziomach: fone-

tyczno-fonologicznym, składniowym, semantycznym, leksykalnym, w czasie przypomi-

nania określonych słów. Te deficyty specjaliści wiążą z tzw. zwalnianiem, z deficytami 

inhibicji (...) zwraca się uwagę, że seniorzy są też bardziej podatni na dodatkowe 

informacje, jakie pojawiają się w czasie wyszukiwania leksemów, zwłaszcza rzeczow-

ników własnych, głównie nazwisk [10]. 

 A. Świątek pisze o najczęstszych błędach popełnianych przez seniorów. Należą do 

nich: pomijanie przyimków i niewłaściwe użycie czasów. Opisuje także dwa specy-

ficzne zjawiska, które towarzyszą mowie osób starszych. Mowa tu OTV i TOT. 

 Off Target Verbasity (OTV) charakteryzuje się zbyt dużą ilością słów i zmniej-

szoną koncentracją na temacie wypowiedzi, która może być interpretowana przez 

słuchacza jako szum informacyjny. Badania wskazują, że zjawisko OTV nasila stres, 

wysoka ekstrawersja mówiącego i brak satysfakcji ze wsparcia odbiorcy. Część 

naukowców łączy występowanie zjawiska ze słabszym funkcjonowaniem procesów 

poznawczych, a zwłaszcza z deficytami hamowania. 

Tip-off-the tonque (TOT) „Mam to na końcu języka”, to sytuacja, gdy nadawca nie 

może sobie przypomnieć słowa, ale jest pewien, że je zna, dotyczy najczęściej 

rzeczowników [11]. 



 

Wpływ przymusowej izolacji na sposób komunikowania się seniorów. Intencje, kompetencje, interakcja 

 

87 

Jednak, jak podkreśla Łuczyński, zmiany słabnięcia funkcji językowych nie dotyczą 
wszystkich osób starszych w równym stopniu. Nasilenie cech świadczących o obni-
żeniu jakości języka może mieć bardzo indywidualny przebieg i jest uzależnione od 
wielu czynników [8]. 

Poziom kompetencji językowej, najwyższy w okresie dorosłości, jest dynamiczny. 
Na idiolekt wpływa kondycja i stan zdrowia, wykształcenie i wykonywany przez wiele 
lat zawód, poziom rezerwy poznawczej, sytuacja rodzinna, społeczna, ekonomiczna, 
cechy osobowościowe czy płeć. Obraz siebie, ocena swojej sytuacji życiowej, nasilenie 
poszczególnych cech Wielkiej Piątki (sumienność, ugodowość, otwartość na doświad-
czenia, ekstrawersja, neurotyzm) czy zaproponowane przez Eysencka miary ekstra-
wersji-introwersji, psychotyzmu i neurotyzmu [9]. Badania wskazują, że wraz z wiekiem 
nasilenie poszczególnych cech ulega zmianie, a czynnikiem, który ma ogromne 
znaczenie jest płeć. Przyczyny zmian i różnic pozostają kwestią sporną. Zwolennicy 
teorii odwołującej się do zmiany aktywacji neuronalnej argumentują to zjawisko 
deficytami fizjologicznymi. J. Vetulani wymieniał takie czynniki jak: zmniejszona 
produkcja melatoniny (w konsekwencji problemy ze snem), zmniejszona produkcja 
serotoniny, dopaminy (odpowiedzialne za układ nagrody, dobre samopoczucie, zabu-
rzenia emocjonalne, depresję, poziom impulsywności) [12]. Psychologowie upatrują 
przyczyny w zmianie stylu życia osób starszych. Poczucie, że nie są już potrzebni jako 
pracownicy, frustracja spowodowana brakiem odpowiedzi rodziny na ich potrzeby 
nasila rezerwę, dystans, potęgują introwertyzm [9]. 

Możliwy wydaje się też wpływ języka osoby formułującej komunikat adresowany 
do seniora. S. Milewski zwraca uwagę na konsekwencje posługiwania się uprosz-
czonym językiem (ang. baby-talk, secondary baby-talk) do osób starszych. „Traktowanie 
w niektórych sytuacjach osób w podeszłym wieku jako „zdziecinniałych” (naiwnych, 
niedołężnych, zachowujących się jak dziecko) wywołuje w otoczeniu także odpo-
wiednie reakcje językowe – „mówienie jak do dziecka/tłumaczenie jak dziecku”. 
Nadawca, kierując swoją wypowiedź do osoby starszej, zakłada, że jego rozmówca 
z racji wieku posiada ograniczone możliwości rozumienia „normalnej” mowy dorosłych 
(ang. adult-to-adult communication). Ponieważ rejestr ten, przynajmniej pod pewnymi 
względami, wydaje się być uproszczoną wersją języka ogólnego, nazywa się go 
„rejestrem uproszczonym” (ang. simplified register). (...) Charakteryzuje się między 
innymi zwolnionym tempem mówienia, uproszczeniami grup spółgłoskowych, reduplika-
cjami, specjalną leksyką, krótkimi zdaniami, specyficznymi regułami budowania tekstu, 
zamianą zaimków (3. os. lp lub 1. os. lm. zamiast 2. i 1. os. lp.)” [13]. Warto podkreślić, 
że posługiwanie się taką formą języka w kontakcie z osobą starszą, może mieć wpływ 
na jej samopoczucie, samoocenę i jest już postrzegane jako przejaw ageizmu. 

S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray i M. Michalik w książce „Starość jak ją widzi 
logopedia” (2020) powołują się na badania I.A Stierina (2013) i stawiają tezę, że 
trudności komunikacyjne z osobami starszymi biorą się nie tylko z ograniczeń poznaw-
czych, funkcjonalnych, deficytów sensorycznych, ale także z określonych sposobów 
komunikowania się [14]. Naruszenie cech komunikowania się może mieć wpływ na 
porządek interakcji. Za podstawową funkcję autorzy przyjmują nawiązywanie i pod-
trzymywanie więzi społecznych. Podobnie jak funkcja fatyczna, ma służyć podtrzy-
maniu kontaktu. Konieczność rozmowy, wymiany myśli, a czasem po prostu poczucie 
bliskości i obecność drugiej osoby stawiana jest na szczycie w hierarchii potrzeb. 
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Autorzy odnoszą się do badań, które potwierdzają, że osoby pozbawione możliwości 
bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem są od dwóch do czterech razy bardziej 
narażone na ryzyko przedwczesnej śmierci, której bezpośrednią przyczyną jest choroba 
serca, nadciśnienie czy udar mózgu [15]. Na pogorszenie samopoczucia i rozwój chorób 
może mieć też wpływ ograniczenie prawa rytmu komunikowania się. „Głosi ono, że 
wzajemny stosunek mówienia i milczenia u każdego człowieka jest wielkością stałą. 
To znaczy, że każdy człowiek w ciągu dnia przeznacza określony czas na mówienie 
i milczenie- najczęściej jest to 1 godzina mówienia i 23 godziny milczenia. (…) Jest 
rzeczą oczywistą, że stosunek mówienia do milczenia podczas kontaktowania się jest 
indywidualny dla każdego z nas” [15]. 

Cechą warunkującą skuteczną komunikację jest też czas poświęcony na rozmowę 
oraz zwolnione tempo mowy. Osoby starsze preferują dłuższy kontakt. Pospieszne, 
zdawkowe rozmowy odbierają jako przejaw lekceważenia, a zbyt szybką wypowiedź 
oceniają pejoratywnie. Istotna jest też tematyka i krąg rozmówców. Seniorzy bardzo 
chętnie wracają do przeszłości, wspominają, idealizują przeszłość. Z przyjemnością 
poruszają też tematy dotyczące ich samych (stan zdrowia), bywają niezwykle 
drobiazgowi podczas opisywania swojego samopoczucia. 

W świetle tych uwag łatwo o wniosek, że przymusowa izolacja będzie miała nega-
tywny wpływ na funkcje kontaktowania się. Skutki będą odczuwalne dla wszystkich 
seniorów żyjących samotnie i przebywających w Domach Opieki Społecznej. Zgodnie 
z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia, 
konieczne jest wdrożenie zasad bezpieczeństwa dla mieszkańców DPS-ów i pracow-
ników tych placówek. Sprowadza się to do trzech głównych zaleceń: testowania nowo 
przybyłych osób i izolowanie ich od reszty pensjonariuszy, aż do czasu potwierdzenia 
negatywnego wyniku testu. Od pracowników oczekuje się świadczenia pracy tylko dla 
jednego podmiotu. Dostęp do terapii logopedycznej (np. dla osób po incydentach 
neurologicznych, dla seniorów w okresie zaawansowanej starości jako forma spowol-
nienia regresu zmian patologicznych) wydaje się utrudniony. W przypadku osób 
dotkniętych rozpadem mowy sytuacja jest szczególnie trudna. Brak terapii, lub jej 
zredukowanie, opóźnia powrót do sprawności, ale też utrudnia monitorowanie samo-
poczucia (chory nie może opisać dolegliwości). Świadomość braku dostatecznych 
zabezpieczeń dla osób z grupy szczególnego ryzyka (np. szczepień na grypę), sposób 
ewakuacji z placówek objętych ogniskiem choroby mogą wywoływać strach, potęgować 
samotność, powodować depresję, wycofywanie się, introwertyzm i spadek motywacji 
do terapii, rekonwalescencji i komunikowania się z otoczeniem. Wzrost lęku komu-
nikacyjnego, alienacja, poczucie niezrozumienia, brak możliwości językowego i para-
językowego wyrażania emocji mogą nasilać wrogość, agresję. A. Maciejewska (2015) 
podkreśla, że istnieje ścisła zależność między językową sprawnością systemową, 
a językową sprawnością społeczną i sytuacyjną. Sprawność społeczna pozwala na 
poprawne tworzenie relacji między nadawcą i odbiorcą [1]. Prawidłowo przebiegająca 
interakcja między rozmówcami powinna uwzględniać dostrzeganie: osób, sygnałów 
inicjowania rozmowy, rangi rozmówców, indywidualnego ich traktowania i rozpozna-
wania ich cech (znany-nieznany, wiek, płeć). Istotne jest także utrzymywanie zaintere-
sowania na potrzebach rozmówcy, rozpoznawanie ram rozmowy (charakter konwersacji, 
miejsce spotkania, wygląd rozmówcy). W sytuacji pandemii spełnienie wszystkich 
wymienionych przez badaczkę warunków wydaję się mało prawdopodobne. Ograni-
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czenia w kontaktach bezpośrednich skracają czas rozmowy, konieczność zasłaniana 
twarzy nie daje szans na odczytywanie i nadawanie komunikatów niewerbalnych, 
utrudnia wyrażanie i odczytywanie emocji. „Zazwyczaj w procesie komunikacji stosu-
jemy wszystkie kody jednocześnie, przekazujemy intencje za pomocą wypowiadanych 
słów, odpowiedniego akcentu, intonacji, ale także przy pomocy mimiki czy gestów” [16]. 

Osoby starsze, często o ograniczonych możliwościach materialnych nie zawsze 
mogą zrekompensować sobie brak codziennego, osobistego kontaktu rozmową on-line 
czy przez telefon, są wykluczone ze świata współczesnych zdobyczy technologii. 
Przeszkodą może być też nieumiejętność obsługi komunikatorów społecznościowych. 
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Wpływ przymusowej izolacji na sposób komunikowania się seniorów. Intencje, 

kompetencje, interakcja 

Streszczenie 

Celem artykułu jest próba opisu czynników wpływających na komunikację seniorów pomyślnie starze-

jących się, w kontekście diagnozy i terapii logopedycznej. Wiek i obniżenie funkcji kognitywnych mają 

wpływ na sferę językową osób starszych. Literatura przedmiotu opisuje zmiany językowe w kontekście 

inwolucji funkcji poznawczych, procesów percepcyjno-motorycznych, deficytów uwagi i pamięci. Biolekt 

osób starszych posiada wiele cech wspólnych. Zmiany słabnięcia funkcji językowych nie dotyczą 

wszystkich osób starszych w równym stopniu. Zwraca się też uwagę na zespół cech charakterystycznych 

dla komunikowania się seniorów. Należą do nich: funkcje kontaktowania się (podtrzymywanie kontaktów 

i więzi społecznych), zakres kontaktowania się, tempo mowy, krąg kontaktów, komunikacyjne zaintereso-

wania i potrzeby. Naruszenie cech komunikowania się może mieć wpływ na porządek interakcji. Zredu-

kowanie kontaktów do minimum, skrócenie czasu przeznaczonego na rozmowę mogą skutkować wzrostem 

lęku komunikacyjnego, alienacją, poczuciem niezrozumienia, a brak możliwości językowego i para-

językowego wyrażania emocji mogą nasilać wrogość, agresję. 

Słowa kluczowe: biolekt seniorów, intencje komunikacyjne, interakcja 

The impact of forced isolation on the way seniors communicate. Intent, 

competence, interaction 

Abstract 

The aim of this article is to attempt to describe the factors influencing the communication of successfully 

ageing seniors, in the context of speech therapy diagnosis and therapy. Age and lowering of cognitive 

functions affect the linguistic sphere of older people. The literaturę of the subject describes linguistic 

changes in the context of the evolution of cognitive functions perceptua – motor processes, attention 

deficyt and memory. Biolect of elderly people has many common features. Changes in the weakening of 

language functions do not affect all older people aqually. Attention is also drawn to a set of characteristics 

that are characteristic for the communication of seniors.These include: the functions of contact 

(maintaining contacts and social ties), the scope of contact, the pace of speech, the circle of contacts, 

communication interests and needs. A breach of communication characteristics may affect the order of 

interaction. Reducing contacts to a minimum, reducing the time spent on conversation can result in 

increased communication anxiety, alienation, a sense of misunderstanding, and the lack of language and 

paralingual expression of emotions can intensify hostility, aggression. 

Keywords: senior biolect, communication intentions, interaction 



 

91 

Katarzyna Koziorowska
1
, David Aebisher

2
 

Mechanizm powstawania sezonowej choroby 

afektywnej (SAD) u ludzi 

1. Wstęp 

W Polsce sezonowa depresja (ang. SAD – Seasonal Affective Disorder) dotyka 

około 10% populacji, łącznie z dziećmi. W naszej strefie klimatycznej pojawia się 

najczęściej pod koniec października, a ustępuje w połowie marca. Jej obecność jest 

ściśle skorelowana z długością dnia świetlnego. W krajach skandynawskich procent 

ludzi cierpiących na to schorzenie jest jeszcze wyższy. Częściej jest diagnozowana 

u kobiet niż u mężczyzn. W 1996 roku D.A. Oren z Yale University przedstawił hipotezę 

o fototransdukcji drogą humoralną [1]. Jego koncepcja zakładała, że energia światła 

widzialnego stymuluje produkcję neurogennego regulatora w siatkówce – tlenku węgla 

(CO) będącego produktem rozkładu hemu przez oksygenazę hemową aktywowaną 

światłem widzialnym. Teoria Orena zakładała bezpośredni transport tlenku węgla 

z obszaru oka do mózgu z pominięciem krążenia ogólnego. Zwiększona ilość CO 

powoduje relaksację i rozszerzenie naczyń tętniczych mózgu, co skutkuje zwięk-

szonym przepływem krwi i lepszym zaopatrzeniem mózgu m.in. w tlen i składniki 

niezbędne do jego funkcjonowania.  

Na Uniwersytecie Rzeszowskim podjęto badania, które wykazały, że światło 

naturalne i sztuczne zwiększa stężenie tlenku węgla w krwi odpływającej z oka, jak  

i w krwi tętniczej obszaru mózgu. Uzyskane wyniki wskazują, że światło drogą neuro-

humoralną może mieć istotny wpływ na powstawanie lub zanik SAD. 

Celem pracy był przegląd dostępnej literatury dotyczącej sezonowej depresji SAD 

oraz przyczyn jej powstawania. W pracy przedstawiono również dotychczasowe 

osiągniecia terapeutyczne w zakresie powstawania sezonowej choroby afektywnej. 

2. Światło czynnikiem oddziałującym na organizmy 

Życie na Ziemi jest ściśle związane z docierającym promieniowaniem słonecznym. 

Słońce przekazuje naszej planecie dawkę energii w postaci promieniowania elektro-

magnetycznego. W widmie promieniowania elektromagnetycznego wyznaczyć można 

fragment, który jest jego częścią widzialną. Można go zdefiniować jako poprzeczną 

falę rozchodzącą się w przestrzeni, łączącą w sobie prostopadłe do siebie pola 

elektryczne i magnetyczne. Człowiek postrzega falę elektromagnetyczną o zakresie 

widzialnym jako różne barwy, w zależności od długości fali. Oddziaływanie takiego 

promieniowania na ludzi może wywoływać różne efekty biologiczne, zarówno pozy-

tywne, jak i negatywne. Efekty oddziaływania zależą od wielkości i właściwości 

eksponowanej tkanki oraz od ilości pochłoniętej przez nią energii [2].  

Promieniowanie optyczne można podzielić na trzy zakresy:  

                                                                
1 Koło Naukowe English Division, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski. 
2 Autor korespondencyjny: daebisher@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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 podczerwone (IR) – emitowane przez ciała ogrzane, którego długość fal w próżni 

leży w przedziale od 1 mm do 770 nm, stanowi 60% energii promieniowania 

słonecznego; 

 widzialne (światło widziane) – są to fale o długości w próżni w zakresie od 770 do 

380 nm i stanowią do 40% widma promieniowania słonecznego. W oku ludzkim 

wywołują wrażenie świetlne; 

 ultrafioletowe (UV) promieniowanie o długości fal w próżni od 380 do 10nm, które 

ma wpływ na ludzi, prowadząc do wystąpienia odczynu rumieniowego. 

Oko ludzkie nie rejestruje promieniowania z zakresu podczerwieni i ultrafioletu. 

Zakres promieniowania widzialnego jest odbierany przez siatkówkę oka ludzkiego 

i prowadzi w niej do zmian fotochemicznych. Każdy człowiek ma różną wrażliwość na 

promieniowanie elektromagnetyczne, ale przedział długości fal elektromagnetycznych 

rejestrowanych przez ludzkie oko zawiera się w granicach 380-780 nm. Światło 

widzialne wywiera znaczący wpływ na ludzi. Stymuluje ono procesy fizjologiczne, 

prowadząc do przyspieszenia przemiany materii, pobudzenia czynności układu krwio-

twórczego czy gruczołów wydzielania wewnętrznego. Większość sztucznych źródeł 

światła nie jest w stanie zastąpić światła słonecznego, ale współcześnie budowane lampy 

mogą być stosowane jako jego substytut np. w fototerapii. Światło UV prowadzi do 

fotochemicznych zmian aktywnych biologicznie molekuł, takich jak DNA, tłuszcze 

i białka [2]. 

Większość procesów fizjologicznych w organizmie człowieka ma charakter 

rytmiczny. Najczęstsze są zmiany dobowe, nazywane cirkadialnymi (z łac. circa – 

około, dies – doba), które powtarzają się mniej więcej co 24 godziny. Są to regularne 

zmiany aktywności człowieka (fizycznej i psychicznej) w okresie zbliżonym do doby 

astronomicznej. Wynikają one z mechanizmów adaptacyjnych dziedziczonych przez 

pokolenia, a ich zmiany wymagają zwykle wiele pokoleń. Obserwuje się też rytmy 

długotrwałe objawiające się w sezonie krótkiego i długiego dnia świetlnego. Związane 

są one ze zmiennością otaczającego nas środowiska, za którym szła dostępność 

pokarmów i zmienność temperatury. Zaburzenia i zmienność środowiska, szczególnie 

związane z długością dnia świetlnego mogą być przyczyną zmian w funkcjonowaniu 

organizmu. Jeżeli zmiany te następują powoli, organizmy mogą się do nich zaadaptować 

poprzez dostosowanie systemów regulacyjnych. Jeżeli zmiany są szybkie, może to być 

przyczyną szeregu zaburzeń organicznych, jak i psychicznych. Zaburzenia rytmu 

okołodobowego snu i czuwania (CRSWD) najskuteczniej mogą być leczone poprzez 

podanie melatoniny (hormon produkowany przez szyszynkę w mocy) i leczenie 

światłem. Melatonina była szeroko badana w leczeniu zaburzeń snu i prowadzone są 

badania nad jej wpływem na nastrój [3]. Zaburzenia rytmu okołodobowego diagnozuje 

się poprzez ocenę rytmu snu i czuwania, co skutkuje odpowiednim doborem metod 

terapeutycznych [4].  

Światło jest uznawane za czynnik środowiskowy mający pozytywny wpływ na 

zdrowie. Pierwszą na świecie pracownię, która przekształcona została w Instytut 

Światłolecznictwa wykorzystywany dla chorych na gruźlicę założył w roku 1896 

w Kopenhadze Niels R. Finsen, który udowodnił dobroczynne działanie światła. 

W roku 1903 otrzymał Nagrodę Nobla za rozwój leczenia wiązką światła [5]. 
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3. SAD – choroba krótkich dni świetlnych 

Brak światła może powodować zaburzenia procesów fizjologicznych u człowieka. 

Jesienią i zimą, w okresie kiedy długość dnia świetlnego się skraca, niedostatek światła 

słonecznego jest szczególnie dotkliwy, a u wielu ludzi pojawiają się objawy sezonowej 

depresji (ang. SAD – Seasonal Affective Disorder). Depresja sezonowa charakteryzuje 

się nawracaniem zaburzeń depresyjnych zazwyczaj co roku i ich ustępowaniem na 

wiosnę. Trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy [6]. Objawy występują 

codziennie lub prawie codziennie w okresie co najmniej dwutygodniowym (rys. 2). 

Norman Rosenthal, amerykański psychiatra był pierwszym autorem, który opisał 

chorobę SAD i jako pierwszy na szeroką skalę zaczął stosować światło do fototerapii. 

Co osiemnasty dorosły człowiek jest dotknięty tą chorobą, a kobiety stanowią 80% 

chorych. 60% chorych nie ma zdiagnozowanej SAD i nawet nie wie co im dolega. 

Depresję sezonową, często nazywaną jesienno-zimową wywołuje brak światła słonecz-

nego we wczesnych godzinach rannych, który powoduje zakłócenie cyklu snu i rytmu 

wydzielania hormonów m.in. melatoniny, która koordynuje pracę zegara biologicznego, 

regulującego rytmy około dobowe, m.in. snu i czuwania. Zmienia się też stężenie 

serotoniny i dopaminy w naszym mózgu, które odpowiadają za kontrolę nastroju. 

Zmiany nastroju rozpoczynają się jesienią wraz z nadejściem krótkich dni świetlnych, 

a nasilają się zimą. Istnieje kilka hipotez dotyczących przyczyn powstawania SAD 

u ludzi. Jako ważniejsze podaje się niedostateczną ilość światła słonecznego dociera-

jącego do siatkówki oka, zmniejszoną wrażliwość siatkówki na światło, zaburzenie 

rytmów ultracirkadiańskich czy nadmiar melatoniny w organizmie [7].  

 

Rysunek 1. Schemat rozpoznawania choroby SAD (Seasonal Affective Dissorder) [opracowanie własne] 

Badania Rosenthala sprawiły, iż fototerapia stała się metodą stosowaną przez 

współczesnych psychiatrów [8]. W ostatnich latach coraz częściej w celach tera-

peutycznych wykorzystuje się fototerapię. Wynika to z dość dobrej efektywności 

terapeutycznej, braku działań ubocznych i niskich kosztów [9]. Nowe rozwiązania 

techniczne wdrażane do terapii wspomagają farmakologiczne metody leczenia [10]. 

W fototerapii stosuje się nowoczesne konstrukcje lamp. Wykorzystuje się lampy 

o białym świetle o natężeniu do 10000 lx, a naświetlanie trwa od 30 min do 2 godzin, 

zależnie od natężenia światła. Pacjenci naświetlają się rano przez co najmniej 2 tygodnie 

[11]. W leczeniu SAD stosuje się światło białe o szerokim widmie, z usuniętym ze 
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względów bezpieczeństwa zakresem UV, źródłem światła są specjalnie skonstruowane 

lampy fluorescencyjne o mocy 200-300 W [12]. 

Fototerapia może być stosowana jako technika wspomagająca regulację rytmów 

u ludzi pracujących na zmiany oraz ludzi podróżujących między kontynentami, którzy 

cierpią na syndrom „jet lag” spowodowany zmianą stref czasowych [13]. 

4. Tlenek węgla (CO) jako czynnik włączony w sezonową afektywną chorobę 

Badania prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim potwierdzają hipotezę, iż to 

zmniejszająca się ilość światła słonecznego jesienią może być przyczyną powstawania 

SAD u ludzi. Dotychczas uważano, iż światło oddziałuje na mózg poprzez receptory 

znajdujące się w gałce ocznej. Wytwarzane w oku impulsy nerwowe docierają do 

szyszynki i podwzgórza stymulując wydzielanie hormonów, w zależności od ilości 

docierającego światła. W ten sposób światło wpływa na pracę mózgu, oddziałując na 

nastrój człowieka. W okresie skracającego się dnia świetlnego jego niedobór, szcze-

gólnie rano może powodować zakłócenie rytmu wydzielania hormonów oraz zróżni-

cowanie aktywności neuroprzekaźników. Zmiana stężenia substancji chemicznych 

w mózgu (niedobór neuroprzekaźników: serotoniny i noradrenaliny) jest z kolei 

bezpośrednią przyczyną typowego dla depresji obniżenia nastroju [14].  

 W 1996 roku Dan Oren, psychiatra z Yale University wysnuł hipotezę o foto-

transdukcji drogą humoralną [1]. Podstawą takich wniosków były wieloletnie obser-

wacje o korelacji występowania SAD, a długością dnia świetlnego. Jego koncepcja 

zakładała, że energia światła widzialnego stymuluje produkcję tlenku węgla (CO), 

który jest neurogennym regulatorem w siatkówce. Również wcześniejsze analizy 

biochemiczne wykazały, że wynikiem oddziaływania aktywowanej światłem oksy-

genazy hemowej na cząsteczki hemu ze zdegradowanych czerwonych krwinek jest 

tlenek węgla (rys. 2).  

 

Rysunek 2. Schemat powstawania tlenku węgla w obszarze oka z hemu pod wpływem oksygenazy hemowej 

aktywowanej promieniowaniem słonecznym 

Tlenek węgla długo uważany był jedynie za zanieczyszczenie środowiska, obecnie 

wiadomo, że odgrywa istotną rolę w funkcjach w organizmie, od rozszerzenia naczyń 

krwionośnych, działania jako neurotransmiter, czynnika hamującego agregację 

krwinek oraz działania przeciwzapalnego po rytmy okołodobowe [15, 16]. Tlenek 
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węgla jest gas messengerem, którego produkcja w obszarze oka jest zmienna w ciągu 

roku [17]. Cząsteczki tlenku węgla są nośnikiem informacji o zmianach natężenia 

światła i mogą być przenoszone z oka bezpośrednio do struktur mózgowych, 

z pominięciem krążenia ogólnego. Morfologiczną strukturą umożliwiającą bezpo-

średnie przenikanie z żylnego odpływu z oka zawierającego tlenek węgla, niezwykle 

małą cząsteczkę – 28 D jest splot naczyniowy okołoprzysadkowy. Przez wiele lat 

uważany był za strukturę biorącą udział w chłodzeniu krwi tętniczej dopływającej do 

mózgu. Dzisiaj wiemy, że w tym obszarze występuje możliwość bezpośredniego 

przenikania małych cząsteczek z krwi żylnej zatoki skalistej (krew odpływająca 

z obszaru mózgu, oka, nosa i ucha) do krwi tętniczej – tętnicy szyjnej wspólnej i tym 

samym tworząc krótką pętlę przepływu z pominięciem krążenia ogólnego. Ważność 

istnienia morfologii i funkcji tej struktury pozwala na bezpośredni zwrotny i docelowy 

transport produktów mózgu, oka i nosa z powrotem do mózgu, gdzie ich obecność jest 

niezbędna (tlenek węgla, tlenek azotu, GnRH) [18]. Stężenie tlenku węgla w orga-

nizmie zależy od czasu ekspozycji na światło – wzrasta wraz z dłuższą ekspozycją 

i maleje przy braku światła [19]. Zmiany stężenia CO mają istotny wpływ na stymulację 

bądź hamowanie różnych biologicznych regulatorów. Wpływają również na ekspresję 

genu GnRH i receptora GnRH, co wskazuje na udział tlenku węgla w sezonowej 

regulacji rozrodu [20]. 

Badania prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim wykazały, że w krwi pobranej 

z zatoki żylnej oka poziom CO latem w ciągu dnia był ponad trzykrotnie większy niż 

w krwi żylnej pobranej z naczynia kontrolnego (nie przepływającej przez obszar oka). 

Uzyskane wyniki potwierdziły założenie, iż w oku produkowany jest tlenek węgla, 

który drogą neurohumoralną przekazywany jest do mózgu, gdzie wpływa na relaksację 

naczyń mózgowych, co powoduje większy dopływ tlenu i składników niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania mózgu [17]. Również w krwi tętniczej z obszaru 

mózgu wykazano latem o 30-40% wyższy poziom tlenku węgla niż w krwi tętniczej 

dopływającej do mózgu. Stymulacja oka – siatkówki światłem widzialnym powodo-

wała istotny wzrost poziomu tlenku węgla we krwi odpływającej z oka (dane niepu-

blikowane). Wyniki te wskazują, że światło drogą neurohumoralną poprzez przeciw-

prądowe przenikanie tlenku węgla w obszarze splotu okołoprzysadkowego może mieć 

istotny wpływ na powstawanie lub zanik SAD. Zastosowanie metody fototerapii 

istotnie obniża poziom depresji w okresie zimowym dużej grupy ludzi. Mechanizm ten 

jest związany ze zwiększoną aktywacją oksygenazy hemowej, powstawaniem tlenku 

węgla i jego bezpośrednim działaniem na struktury mózgu. Można domniemać 

również, że kobiety, które są częściej dotknięte sezonową afektywną chorobą mają 

mniejszą ilość erytrocytów, a tym samym, mniejszą dostępność cząsteczek hemu 

w obszarze oka jako źródła tlenku węgla. Statystycznie SAD dotyka częściej ludzi 

starszych, niż młodych. Przyczyną tego zjawiska może być miażdżyca naczyń 

w obszarze splotu okołoprzysadkowego, która osłabia przeciwprądowe przenikanie 

i docelowy transport cząsteczek tlenku węgla z naczyń żylnych odchodzących z oka do 

tętnic dochodzących do mózgu.  

Wydaje się wysoce prawdopodobnym, że dalsze badania powinny doprowadzić do 

produkcji aerozolu z użyciem CORMu (dawca CO) do niefarmakologicznego leczenia 

SAD poprzez podanie go donosowo. Wcześniejsze badania wykazały, że do splotu 
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naczyniowego okołoprzysadkowego – zatoki skalistej dopływa również krew żylna 

z obszaru blaszki nosowej, a aplikowane tam feromony, które mają większą masę 

cząsteczkową (ok. 280 D) tą drogą docierają bezpośrednio do mózgu. Szczególnie 

przydatne byłoby to dla kobiet w ciąży, u których stosowanie farmaceutyków jest 

istotnie ograniczone. 

5. Wnioski 

W latach 90. XX wieku zaobserwowano, iż tlenek azotu (NO), uważany za 

szkodliwy gaz, jest kluczowym przekaźnikiem chemicznym wytwarzanym przez 

organizm ludzki. W roku 1998 przyznano nagrodę Nobla za pionierskie badania nad 

rolą tlenku azotu w regulacji układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i odporno-

ściowego Robertowi Furchgottowi, Louisowi Ignarro i Feridowi Muradowi. Równo-

cześnie zaobserwowano, iż tlenek węgla – gaz uważany za niebezpieczny, jest wytwa-

rzany w organizmie w wyniku rozkładu hemoglobiny. Odkryto, że oksygenaza hemowa 

jest enzymatycznym źródłem tlenku węgla [21]. Narządem, który jest najbardziej 

wrażliwym na działanie światła jest oko. Szczególnie siatkówka, która składa się 

z zakończeń nerwowych (pręcików i czopków) i odpowiada za przesyłanie informacji 

o natężeniu i kolorze światła. Sygnał informacji o jest przekazywany do mózgu poprzez 

aksony komórek zwojowych w celu dalszej analizy. Naukowcy zidentyfikowali w oku 

struktury wrażliwe na światło. Jest to niewielki podzbiór komórek zwojowych siatkówki, 

które odpowiadają za transmisję sygnału nietworzącego obrazu (sygnału świetlnego) 

za pomocą fotopigmentu melanopsyny [22]. Są one wrażliwe na czynniki środowiskowe 

(długość dnia świetlnego) i przyczyniają się do zwiększonego lub zmniejszonego 

działania enzymu oksygenazy hemowej oraz do produkcji tlenku węgla. Tlenek węgla 

może przenikać w obszarze splotu naczyniowego bezpośrednio do krwi tętniczej 

dopływającej do mózgu i powodować tam rozszerzenia naczyń krwionośnych, 

przyczyniając się do lepszego ukrwienia mózgu. Ten zakonserwowany ewolucyjnie 

mechanizm jest niezwykle istotnym czynnikiem regulującym nasz behawior świetlny, 

związany z aktywnością naszego organizmu. Zmniejszające się promieniowanie sło-

neczne i nadchodząca ciemność hamują aktywność oksygenazy hemowej, powodując 

zmniejszenie się ilości tlenku węgla, zwężenie naczyń krwionośnych w obszarze 

mózgu i osłabienie jego czynności. Jest to czas, kiedy wiele struktur mózgowych, 

w drodze fizjologicznej regulacji wyłącza się ze swojej przypisanej funkcji. Postęp 

techniczny, a wraz z nim zmieniające się warunki środowiskowe doprowadziły, że czas 

aktywności człowieka znacznie się wydłużył. Kiedy w drodze ewolucji nie nastąpiły 

zmiany adaptacyjne przedłużające czas aktywności wybranych struktur mózgu. To 

wydaje się być główną przyczyną zwiększającej się ilości przypadków sezonowej 

choroby afektywnej. Problem ten jest szczególnie istotny w krajach skandynawskich, 

gdzie w ubiegłych dekadach bardzo wysoki odsetek populacji cierpiał na tę chorobę. 

Obecnie w Skandynawii, szczególnie w budynkach państwowych zakłada się sterowane 

komputerowo lampy o możliwości emitowania zbliżonego do promieniowania 

słonecznego. 
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Mechanizm powstawania sezonowej choroby afektywnej (SAD) u ludzi 

Streszczenie 

Sezonowa afektywna choroba (SAD) jest chorobą depresyjną występującą w okresie jesienno-zimowym. 

Diagnozowana jest u ludzi młodych w wielu 20-30 lat i ludzi starszych, a kobiety stanowią 80% chorych. 

Ewolucyjne przyczyny pojawienia się sezonowej choroby afektywnej są spowodowane wzmożoną 

aktywnością zawodową i życiową przy istotnie słabszym natężeniu promieniowania słonecznego w okresie 

krótkiego dnia świetlnego. Jedną z metod terapii z wyboru jest fototerapia lub zalecenie, aby w okresie 

jesienno-zimowym przebywać w miejscach o dużym natężeniu promieniowania słonecznego. W niniejszej 

pracy autorzy przedstawiają genezę mechanizmu powstania SAD i czynników ją pogłębiających, opartą na 

wynikach badań prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Słowa kluczowe: choroba afektywna, depresja 

The mechanism of the seasonal affective disorder (SAD) development in humans 

Abstract 

Seasonal affective disorder (SAD) is a depressive illness occurring in the autumn and winter. It is 

diagnosed in young people, 20-30 years old and many older people, whats more women make up 80% of 

patients. Evolutionary causes of seasonal affective disorder are caused by increased professional and life 

activity with significantly weaker intensity of solar radiation during a short light day. One of the therapy 

methods of choice is phototherapy, or the recommendation to stay in places with high intensity of solar 

radiation in the autumn and winter period. In this paper, the authors present the genesis of the mechanism 

of SAD formation and factors contributing to it, based on the results of research conducted at the 

University of Rzeszów. 

Keywords: affective disease, depression 
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Wiedza oraz nastawienie wobec terapii 

elektrowstrząsowej – perspektywa studentów 

1. Wprowadzenie  

W popularnej niegdyś książce „Wsłuchując się w Prozac” Peter D. Kramer propo-

nuje terapię, która wykracza poza rysowane dotąd przez medycynę granice zdrowia 

i choroby [1]. Tytułowy Prozac (fluoksetyna) może być podawana także osobom zdro-

wym, a celem terapii nie zawsze jest leczenie choroby. Celem tym może być poprawa 

zdolności umysłowych, aby nasza osobowość stała się bardziej atrakcyjna – koncept 

określany przez autora jako „farmakologia kosmetyczna”. Dwadzieścia lat po publikacji 

książki możemy uznać entuzjazm autora za mocno przesadzony: daleko jesteśmy od 

umysłowej kosmetyki, nie udało się także osiągnąć celu podstawowego, czyli znaleźć 

idealnego sposobu leczenia depresji.  

Zasięg występowania depresji jest globalny – według niektórych badań zaburzenia 

depresyjne mają stanowić drugą najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w 2030 

roku oraz pierwszą w społeczeństwach wysoko rozwiniętych [2]. Choć dynamiczny 

rozwój farmakoterapii na przestrzeni ostatnich kilku dekad znacznie poprawił leczenie 

depresji, należy zdawać sobie sprawę z ograniczeń tej metody: postępowanie 

farmakologicznie nie zawsze okazuje się skuteczne, szczególnie w populacji starszych 

pacjentów [3, 4]. 

Złotym standardem leczenia depresji lekoopornej jest terapia elektrowstrząsowa 

(EW). Metoda została wprowadzona do leczenia w 1938 roku i do dzisiaj nie znalazła 

sobie równej pod względem skuteczności i bezpieczeństwa [5, 6]. W przypadku 

depresji u kobiet ciężarnych pozostaje jedną z możliwych opcji terapeutycznych [7]. 

Mimo potwierdzonego naukowo korzystnego profilu terapii, jej wizerunek kształ-

tują echa dawnego ruchu antypsychiatrycznego, natomiast jej potencjał nie jest w pełni 

wykorzystany. Wskazania do jej stosowania są ograniczone, a wykorzystanie metody 

maleje z każdym rokiem [8]. Postanowiliśmy zbadać wiedzę i nastawienie wobec EW 

wśród studentów, w sposób szczególny skupiając naszą uwagę na odpowiedziach 

studentów medycyny i innych kierunków związanych ze zdrowiem – tych, którzy 

w swojej przyszłej działalności zawodowej mogą spotkać się z terapią elektro-

wstrząsową jako metodą leczenia.  

2. Materiały i metoda  

Metodą poniższego badania jest przegląd dostępnej literatury przedmiotu. Aby 

zidentyfikować odpowiednie badania przeprowadziliśmy wyszukiwanie w bazie 

danych Pubmed używając następujących słów kluczowych: „electroconvulsive therapy”, 

„ECT”, „students”. Interesowały nas te publikacje, które badały poziom wiedzy oraz 
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(lub) stosunek studentów do terapii elektrowstrząsowej (pierwsze kryterium włączenia). 

Ponadto w przeglądzie uwzględniliśmy prace, które odnosiły się jedynie do zmody-

fikowanej EW (drugie kryterium włączenia) oraz zostały opublikowane po 2000 roku 

(trzecie kryterium włączenia). Z przeglądu wykluczyliśmy badania, które dotyczyły 

interwencji edukacyjnej (np. filmu na temat EW lub zajęć z psychiatrii) i mierzyły jej 

wpływ na postrzeganie EW. W sumie do analizy włączono 11 badań. Ponieważ do 

oceny wiedzy i postaw zostały wykorzystane różne narzędzia badawcze (autorskie 

kwestionariusze), a zastosowana metodologia nie była jednorodna, zrezygnowano 

z ilościowej analizy danych. Proces włączenia badań do przeglądu przedstawia rysunek 1.  

 

Rysunek 1. Proces włączenia badań do przeglądu [opracowanie własne] 

3. Wyniki 

3.1. Charakterystyka ogólna badań  

Zidentyfikowaliśmy 11 publikacji, które badały wiedzę oraz postawę dotyczącą 

EW wśród respondentów z 11 krajów w latach 2000-2020 (tab. 1). W sumie uczestni-

czyło w nich 3428 osób, w tym 2891 studentów z różnych kierunków. Najczęściej byli 

to studenci medycyny oraz pielęgniarstwa. Oceniane przez nas badania sprawdzały 

wiedzę i nastawienie studentów do terapii elektrowstrząsowej, wykorzystując autorskie 

kwestionariusze.  
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Tabela 1. Badania włączone do przeglądu  

Autor Data 

publikacji 

Kraj Uczestnicy badania* Metoda badania 

Kramarczyk K., 

et al. 

2020 r. Polska Studenci medycyny, 

nauk o zdrowiu, 

kierunków 

technicznych, 

humanistycznych;  

n = 1370 

Autorski 

kwestionariusz 

Mausling M., 

et al. 

2017 r. RPA Studenci medycyny;  

n = 131 

Autorski 

kwestionariusz 

Sharma N., 

et al. 

2017 r. Indie Studenci 

pielęgniarstwa; n = 183 

Autorski 

kwestionariusz 

Aki OE., et al. 2013 r. Turcja Studenci medycyny, 

psychologii, ogół 

społeczeństwa;  

n = 89 (63) 

Autorski 

kwestionariusz 

James BO., 

et al. 

2010 r. Nigeria Studenci pielęgniarstwa 

oraz pielęgniarki;  

n = 135 (60) 

Autorski 

kwestionariusz 

McFarquhar T,  

et al. 

2008 r. Wielka 

Brytania 

Studenci medycyny, 

MRCPsych, opinia 

publiczna; n = 160 (70) 

Autorski 

kwestionariusz 

Abbas M., 

et al. 

2007 r. Wielka 

Brytania, 

Irak, Egipt 

Studenci medycyny;  

n = 339 

Autorski 

kwestionariusz 

Wood J., et al. 2007 r. Wielka 

Brytania 

Pielęgniarki i studenci 

pielęgniarstwa;  

n = 211 (42) 

Autorski 

kwestionariusz 

Byrne P., et al. 2006 r. Irlandia Studenci medycyny, 

studenci pielęgniarstwa, 

lekarze, pielęgniarki;  

n = 593 (416) 

Autorski 

kwestionariusz 

Gazdag G., 

et al. 

2005 r. Węgry Studenci medycyny  

(5 rok); n = 127 

Autorski 

kwestionariusz 

Clothier J., 

et al. 

2001 r. USA Studenci medycyny;  

n = 90 

Autorski 

kwestionariusz 

* n = liczba uczestników badania; w nawiasie podano liczbę studentów, jeśli badanie obejmowało też inne 

osoby 

Źródło: opracowanie własne  
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3.2. Wiedza studentów na temat EW  

Badania ankietowe wykazały, że poziom wiedzy na temat EW wśród studentów 

medycyny jest niski. Tylko niektóre badania skupiały się na określeniu ogólnego 

poziomu wiedzy wśród studentów. Według Kramarczyka wiedza jest na poziomie 

35,57% (45,82% wśród studentów medycyny – 62,97% po ukończeniu zajęć z psy-

chiatrii; 34% wśród studentów nauk o zdrowiu, 30% dla kierunków technicznych, oraz 

26% wśród studentów kierunków humanistycznych) [9], zaś według Mausling’a 

ogólny poziom wiedzy wśród studentów medycyny wyniósł 74,7% (14,9 pkt) [10]. Ze 

względu na zróżnicowane narzędzia badawcze wyniki te są niełatwe do porównania. 

Możliwa jest jednak analiza poszczególnych twierdzeń i konkretnych wyników.  
Ostatnie badanie przeprowadzone na dużej próbie pokazało, że wszystkie wskaza-

nia do przeprowadzenia zabiegu EW znało jedynie 12,6% studentów. Znacznie wyższym 

poziomem wiedzy w tym zakresie wykazali się studenci medycyny, z których większość 

zdała egzamin z psychiatrii [9]. Wcześniejsze badania udowodniły, że w zależności od 

miejsca nauczania, wśród studentów medycyny może istnieć znacząca różnica 

w poziomie wiedzy. Według Abbas’a aż 76,5% studentów z Egiptu nie było w stanie 

wymienić żadnego wskazania do EW. Odsetek ten był znacząco mniejszy wśród 

studentów z Wielkiej Brytanii (19,2%) oraz Iraku (16,2%) [11]. W miejscach, gdzie 

nauczanie o EW było wymagane na kursie psychiatrii nawet 74,1% studentów 

medycyny wiedziało, że EW jest stosowane w ciężkiej depresji. Dla porównania, 

jedynie 17,6% studentów psychologii zdawało sobie z tego sprawę [12], zaś według 

Byrne jedynie 2,9% studentów pielęgniarstwa poprawnie określiło wskazania 

i skuteczność EW [13]. Aż 81,2% studentów medycyny z Egiptu nie było w stanie 

wymienić żadnego przeciwwskazania do zabiegów elektrowstrząsowych. Dotyczyło to 

również 34% studentów z Iraku i Wielkiej Brytanii [11]. Wielu studentów błędnie 

uważało, że EW powinno być stosowane jedynie w ostateczności. Jest to mocno zako-

rzenione przekonanie, ponieważ występowanie podobnych opinii stwierdziło trzech 

badaczy: Gazdag (61,4%), Mausling (48,9%) oraz Byrne (43,3%) [14, 10, 13]. Według 

Mauslinga dotyczyło to również osób o przychylnym nastawieniu do psychiatrii [10]. 

Studenci wskazywali również błędne przeciwwskazania do stosowania EW. 75,9% 

uważało, że terapia nie może być stosowana u kobiet w ciąży [9], zaś 45,77% 

studentów medycyny wskazało, że nie może być stosowana powyżej 65 r.ż. [14]. 

W badaniu Sharmy, które dotyczyło studentów pielęgniarstwa, połowa uczestników 

twierdziła, że EW nie może być stosowane u starszych pacjentów i zaledwie 1/3 

uznała, że terapia może być stosowana u kobiet w ciąży [15]. Zdecydowana 

mniejszość studentów medycyny uważała, że nie ma bezwzględnych przeciwwskazań 

do EW (18,8%, 16,4%, 8,2% w zależności od pochodzenia) [11]. 37,9% studentów 

uważało terapię elektrowstrząsową za nieskuteczną, zaś wśród studentów medycyny 

odsetek ten wyniósł 17,3% [9]. Znacząco więcej pielęgniarek niż studentów pielę-

gniarstwa uważało, że EW jest skuteczne u ponad połowy pacjentów [16]. Mimo to 

około dwie trzecie badanych studentów uznało EW za bardziej skuteczne niż leki, 

a około połowa twierdziła, że istnieją naukowe dowody potwierdzające korzyści 

wynikające z zastosowania terapii [15]. 
Okazuje się, że studenci często uważają EW za zabieg bolesny. Badania pokazały, 

że może dotyczyć to nawet ponad połowy respondentów (53,5%, 53,4%, 55,9% 
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w zależności od badania) [14, 9, 17]. Choć dwa z nich podają, że dotyczyło to 

studentów medycyny [14, 17], Kramarczyk zaobserwował, że wśród nich ten odsetek 

może być niższy (38,66%). Towarzyszy im jednak przekonanie, że terapia ta jest 

niebezpieczna [9]. Abbas podaje, że z tym stwierdzeniem zgodziło się średnio ponad 

70% badanych przez niego studentów (zależnie od grupy 70%, 81%, 67%) [11], zaś 

według Gazdaga było to 49,6% [14]. Dwa badania pokazały, że około 1/3 studentów 

medycyny uważa, że terapia elektrowstrząsowa jest stosowana do kontrolowania lub 

karania agresywnych pacjentów [10, 17]. Tyle samo studentów medycyny twierdziło, 

że jest to przestarzała metoda leczenia [14, 17]. Około połowa badanych studentów 

pielęgniarstwa stwierdziła, że EW może zostać przeprowadzone wbrew woli pacjenta 

[15]. 
Niewystarczający poziom wiedzy dotyczył również technicznych aspektów 

przeprowadzania EW [10]. Wielu studentów medycyny błędnie określało liczbę sesji, 

która powinna odbyć się w ramach terapii [10, 14, 17]. Braki wiedzy w tym zakresie 

dotyczyły również około połowy studentów pielęgniarstwa [15].  
Ciekawe, że wśród wielu studentów medycyny panowało przekonanie, że psychiatrzy 

nadużywają EW (40,5%) [17]. Abbas zaobserwował jednak, że wśród badanych przez 

niego studentów z Wielkiej Brytanii, z których zdecydowana większość była obecna 

podczas zabiegu EW (ok 80%), żaden nie podzielał tego poglądu [11]. Studenci pielę-

gniarstwa częściej niż pielęgniarki wskazywali, że terapia ta jest nadużywana przez 

lekarzy [16].  
Nie powinno dziwić, że studenci medycyny mają lepszą wiedzę niż studenci pielę-

gniarstwa [13], psychologii [12], kierunków humanistyczno-technicznych [9] bądź 

ogół społeczeństwa [18]. MacFarquhar zaobserwował, że zależność ta nie dotyczyła 

pytań o utratę pamięci wydarzeń mających miejsce przed zabiegiem, długotrwałości 

utrzymywania się efektów terapii oraz zaburzenia myślenia. Wymienione wyżej 

twierdzenia znacznie częściej były przedstawiane jako możliwy efekt niepożądany 

terapii [18]. W tym kontekście nie dziwi fakt, że odsetek studentów medycyny, który 

potrafił prawidłowo wymienić dwa skutki uboczne terapii wynosił w różnych grupach 

47,5%, 38,4% a nawet 4,7% [11]. Co ciekawe, aż dwie trzecie studentów pielęgniarstwa 

zdawało sobie sprawę z kilku działań ubocznych EW [15].  

Niepokój związany z EW dotyczył przede wszystkim utraty pamięci i znieczulenia 

stosowanego podczas zabiegu [12]. Zauważmy, że sama wiedza na temat znieczulenia 

jest ograniczona. Według różnych badań wśród studentów medycyny w zależności od 

ośrodka 98,8% [11], 69%, [11], 43% [10] nie wiedziało, że przed wykonaniem EW 

podawany jest środek znieczulający. Odsetek ten był nieporównywalnie niższy, wśród 

studentów, którzy w większości obecni byli przy zabiegu EW i wynosił 5,8% [11]. 

Około 32% studentów medycyny nie wiedziało, że podczas zabiegu stosowany jest 

środek zwiotczający mięśnie [10], a 31,2% studentów pielęgniarstwa nie zdawało sobie 

sprawy z konieczności dokładnego zbadania pacjenta przed zabiegiem EW [15].  
Zgodnie z oczekiwaniami studenci szkoły psychiatrycznej MRCPsych mieli większą 

wiedzę na temat terapii elektrowstrząsowej niż studenci medycyny. Prawdopodobnie 

wynikało to ze znajomości procedury i doświadczenia klinicznego [18]. Byrne zaob-

serwował, że wśród jego respondentów kontakt z EW związany był z lepszą wiedzą na 

ten temat, a poprawa ta dotyczyła przede wszystkim studentów medycyny [13]. 
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Gazdag zaobserwował, że większość studentów medycyny, jest świadoma swoich 

braków wiedzy w tym zakresie [14]. Dziwić może, że irlandzkie pielęgniarki posiadały 

mniejszą wiedzę na temat EW od studentów pielęgniarstwa [13]. Późniejsze badanie 

nie potwierdziły jednak tej tezy, wykazując większą wiedzę wśród pielęgniarek [16, 

19]. Wood sugeruje, że rozbieżność ta związana była z małą liczbą osób badanych 

przez Byrne [19]. 

3.3. Postawy studentów dotyczące EW  

Według węgierskich badań jedynie 26% studentów medycyny zgodziłoby się na 

leczenie terapią elektrowstrząsową w przypadku zachorowania na depresję psychotyczną 

[14]. Odsetek ten był wyższy wśród studentów amerykańskich i wyniósł 57% [17].  

Według MacFarquhar’a studenci medycyny posiadali bardziej pozytywne nasta-

wienie do EW niż ogół społeczeństwa, jednak mieli bardziej negatywne odczucia niż 

próbka MRCPsych, czyli osoby znające procedure i posiadające doświadczenie 

kliniczne. Tak samo częściej niż ogół społeczeństwa oraz rzadziej niż MRCPsych 

stwierdzili, że doradziliby EW bliskim oraz podpisali zgodę na przeprowadzenie 

zabiegu w przypadku braku możliwości wyrażenia zgody osobistej. Obawa przed tym, 

co pomyślą inni o stosowaniu EW (stygmatyzacja) była tylko nieznacznie częściej 

sygnalizowana przez studentów medycyny niż studentów grupy ogólnej (20% vs 

16,4%) [18]. Co ciekawe, nie z każdego badanie wynikało, że temat stygmatyzacji urasta 

do rangi problemu. Takie podejście zawsze charakteryzowało studentów o lepszej 

wiedzy i przychylnym nastawieniu [12]. Zapytani o wybór pierwszego schematu 

leczenia w przypadku zachorowania na depresję, proponowali rozmowę z terapeutą, 

wakacje oraz leki o odpowiednim działaniu [18].  

Tymczasem grupa studentów z Wielkiej Brytanii w podobnym wskazaniu rzadziej 

od terapii elektrowstrząsowej wybierała jedynie rozmowę z księdzem (lub inną osobą 

religijną) oraz homeopatię [18]. Mimo to, według różnych badań sprzed 2010 r., od 

30% do 57% stwierdziło, że prawdopodobnie rozważyłoby EW [14, 17, 18]. Według 

Abbasa ten wynik był nawet znacząco wyższy i wynosił w zależności od badanej grupy 

63% wśród studentów z Egiptu, 78% wśród studentów z Iraku oraz 95% wśród stu-

dentów z Wielkiej Brytanii (z których większość przynajmniej raz uczestniczyła 

w zabiegu EW) [11]. Późniejsze badanie z 2017 r. wskazało jednak, że wielu studentów 

medycyny nie poddałoby się terapii elektrowstrząsowej, nawet gdyby im ją zalecono 

(42%), nie poleciłoby jej swoim pacjentom (44,3%) oraz nie czułoby się komfortowo 

nawet po odpowiednim przeszkoleniu (40,5%) [10].  

Studenci, którzy nie chcieli rozważać terapii elektrowstrząsowej jako wariantu 

leczenia, wykazywali względem terapii znacznie bardziej negatywny stosunek [14, 17]. 

Częściej wskazywali, że EW wiąże się z uszkodzeniem mózgu, jest przestarzałą 

metodą leczenia, oraz powinna być nielegalna [14]. Obawa o uszkodzenie mózgu 

pojawiła się również w dwóch innych badaniach [10, 13], częściej też towarzyszyła 

studentom pielęgniarstwa [13]. Większość studentów medycyny z RPA zgodziło się 

z tym, że EW powinno być nielegalne (51,9%), a ponadto 39,7% uważało je za leczenie 

okrutne, które może prowadzić do śmierci (38,2%) [10]. Według Byrne śmiertelność 

przeceniło 20,4% respondentów [13]. W populacji polskich studentów 37% badanych 

uznało EW za nieetyczne [9].  
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Abbas zauważył, że studenci medycyny, którzy uczestniczyli w zabiegach elektro-

wstrząsowych mieli znacznie lepsze nastawienie do terapii niż studenci medycyny 

z wcześniejszych badań, którzy nie spełniali tego warunku. Dotyczyło to przede 

wszystkim badanych z Wielkiej Brytanii [11]. Tezę potwierdza Aki: stosunkowo 

pozytywne nastawienie jest wynikiem obecności przy zabiegach EW badanych przez 

niego studentów 5 roku medycyny [12]. 

3.4. Związek postawy z wiedzą  

Powyższe badania pokazały, że niski poziom wiedzy na temat EW wśród studentów 

związany jest z negatywną postawą [10] oraz większą ilością obaw dotyczących terapii 

[12]. Również Wood zaobserwowała korelację pomiędzy wiedzą a nastawieniem 

wśród studentów pielęgniarstwa [19], co potwierdza w swoim badaniu Sharma [15]. Ci 

studenci, którzy oceniali swoją wiedzę z psychiatrii wyżej od innych, mieli bardziej 

negatywny stosunek do EW [14, 17]. Mimo to posiadali większą wiedzę i częściej 

rozważali psychiatrię jako przyszłą specjalizację [14]. 

3.5. Źródło wiedzy o EW  

Większość badań wykazało, że istotnym źródłem wiedzy na temat terapii 

elektrowstrząsowej wśród studentów są filmy (Clothier – 42,4%; MacFarquhar – 68,6%, 

70 – opinia publiczna; MRCPsych – 89,5% wykład, kurs; Kramarczyk, Mausling – 

30%, niemniej połowa przede wszystkim korzystała z internetu) [17, 18, 9, 10]. Nie 

dotyczy to studentów, którzy ukończyli kurs psychiatrii i od których oczekuje się, że 

będą uczestniczyć w zabiegu EW [12]. Dla nich istotnymi źródłami pozostają czaso-

pisma, książki oraz kontakt z profesjonalistami zdrowia psychicznego. Wśród studentek 

pielęgniarstwa najczęstszym źródłem wiedzy były filmy [15].  

Badania wśród studentów jednoznacznie potwierdzają, że filmy negatywnie 

wpływają na postrzeganie EW. Według Kramarczyka 83,4% respondentów zadekla-

rowało, że obejrzało przynajmniej jeden z filmów w którym przedstawiono terapię 

elektrowstrząsową (Przerwana lekcja muzyki, Piękny umysł, Lot nad kukułczym 

gniazdem, Requiem dla snu). Aż 93,1% badanych zgodziło się, że mogą one w sposób 

negatywny oddziaływać na postrzeganie EW przez odbiorcę. Ponadto 81,2% 

studentów stwierdziło, że z powodu stygmatyzacji pacjenci mogą odmówić poddania 

się zabiegowi [9]. MacFarquhar podaje, że wśród badanych przez niego studentów, 

uczniów MRCPsych oraz ogółu społeczeństwa 70% respondentów widziało EW 

w filmach. Nikt z nich nie uznał, że zabieg był przedstawiony w sposób pozytywny 

[18]. Według Abbasa filmy o EW widziało 64,6% studentów egipskich, 40,3% 

studentów z Iraku oraz 29,2% studentów z Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyć, że 

grupą, która posiadała zdecydowanie słabszą wiedzę na temat tej metody leczenia, byli 

mieszkańcy Egiptu. Ponadto wśród osób, które obejrzały filmy, 81,8% studentów 

z Egiptu i Wielkiej Brytanii oraz 73% studentów z Iraku uważało, że zostały one 

przedstawione w sposób nieprzychylny. Większość z tych studentów stwierdziło, że 

filmy wprowadzają w błąd, zaś w grupie egipskiej oglądanie filmów wiązało się 

z bardziej negatywnym stosunkiem do EW [11]. W przeciwieństwie do wymienionych 

wyników, wśród polskich studentów zaobserwowano odwrotną korelacją: im więcej 

obejrzanych filmów, tym większa wiedza na temat EW oraz wskazań do terapii. 

Ponadto liczba obejrzanych filmów jest ujemnie skorelowana z wynikiem wiedzy 
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poniżej 30%, natomiast dodatnio skorelowana w grupie z wyższymi wynikami. 

Autorzy sugerują, że ten paradoksalny wynik można tłumaczyć chęcią pogłębienia 

wiedzy na temat EW przez oglądających, których zaintrygowało takie przedstawienie 

terapii. Ponadto Kramarczyk zaobserwował, że wpływ filmów na stan wiedzy znacząco 

różni się między kierunkami [9].  

4. Wnioski  

Celem niniejszego przeglądu była ocena wiedzy i nastawienia studentów, różnych 

kierunków, wobec terapii elektrowstrząsowej. Wyniki pokazały, że znajomość tej 

metody leczenia jest znacznie zróżnicowana w zależności od kierunku, roku studiów 

czy miejsca nauczania [9, 11, 13]. Większość publikacji zaznacza jednak, że poziom 

wiedzy dotyczący EW wśród studentów był niezadowalający. Dotyczyło to również 

studentów medycyny. Studenci mieli błędne przekonania dotyczące bólu odczuwanego 

przez pacjenta podczas zabiegu [9, 14, 17] czy bezpieczeństwa terapii [11, 14]. Wielu 

z nich uważało EW za przestarzałą metodę leczenia [14, 17] wykorzystywaną do 

kontrolowania agresywnych pacjentów [10, 17]. Niski poziom wiedzy wśród studentów 

medycyny związany może być z brakiem odpowiedniego programu kształcenia, który 

uwzględniałby precyzyjny opis tej metody. To spostrzeżenie potwierdza fakt, że 

znacznie większą wiedzę na temat terapii elektrowstrząsowej posiadali studenci 

z ośrodków, które zaznaczały, że jest ona obecna w programie nauczania [11, 12]. 

Duży wzrost wiedzy obserwowano jednak przede wszystkim w grupach studentów, 

którzy przynajmniej raz byli świadkami zabiegu EW [11, 12]. Niektóre badania doty-

czące wpływu takiej interwencji edukacyjnej potwierdziły nasze obserwacje [20, 21]. 

Dlatego uważamy, że obecność przynajmniej na jednej sesji terapii powinna być 

wymagana w programach nauczania psychiatrii na studiach medycznych. Wydaje się, 

że w czasach nauczania online dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie nagrania 

z zabiegu dostępnego dla studentów, które mogłoby przybliżyć im tę metodę leczenia. 

Takie działanie pozwoliłoby znacznie poprawić poziom wiedzy wśród studentów na 

temat EW. Pierwsze próby takiego działania przyniosły wymierny efekt i powinny być 

naśladowane [22]. Dzięki temu możliwa będzie zmiana głównego źródła wiedzy, 

przynajmniej wśród studentów medycyny i innych kierunków związanych ze zdro-

wiem, którym w tym momencie są filmy. Wiemy z wcześniejszych badań, że obraz 

EW przedstawiany w kinematografii może nasuwać negatywne skojarzenia [23, 24], 

a sami studenci przyznają, że znacząco wpływa on na ich postrzeganie tej terapii [9, 

11, 18]. Sprawia to, że na terapii elektrowstrząsowej ciąży piętno bolesnej i niebez-

piecznej metody.  

Wielu z badanych studentów przejawiało negatywne nastawienie do EW, jednak 

przegląd badań wskazuje, że wzrost wiedzy w zakresie terapii oraz obecność w trakcie 

przeprowadzania zabiegu EW są w stanie wpływać pozytywnie na przekonania 

studentów [10, 12, 15, 19]. O ile ciężko jest to osiągnąć w populacji studentów różnych 

kierunków, o tyle studenci kierunków medycznych odbywają zajęcia z psychiatrii, na 

których temat ten powinien być omawiany. Obawiamy się, że negatywne opinie na 

temat EW oraz niski poziom nauczania na uniwersytetach w tym zakresie może 

doprowadzić do coraz mniejszego wykorzystania tej metody leczenia. W ostatnich 

latach obserwujemy rozwój farmakoterapii w psychiatrii, jednak w leczeniu ciężkiej 

depresji najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą leczenia dalej pozostaje terapia 
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elektrowstrząsowa. Niepokoi nas również fakt, że wśród studentów zainteresowanych 

psychiatrią zaobserwowaliśmy jeszcze bardziej negatywne nastawienie do EW [14, 

17]. Może to oznaczać, że osoby, które już teraz odpowiadają za zdrowie psychiczne 

pacjentów lub będą odpowiadały za nie w przyszłości, nie będą traktować EW jako 

sprawdzonej, bezpiecznej metody leczenia z określonymi wskazaniami. Takie postę-

powanie mogłoby negatywnie wpływać na zdrowie pacjentów psychiatrycznych. 

Uważamy, że potrzebne jest wprowadzenie interwencji edukacyjnych dotyczących EW 

w programach nauczania oraz wymagania obecności studentów w trakcie wykony-

wania zabiegów EW. Ponadto powinno się prowadzić dalsze badania wśród studentów 

różnych kierunków, aby móc ocenić, czy podejmowane działania przynoszą zamierzony 

efekt w postaci poprawy poziomu wiedzy oraz nastawienia do EW. Aby robić to 

skuteczniej, należy korzystać z odpowiednio stworzonych i zwalidowanych kwestio-

nariuszy, które pozwolą na porównywanie wyników również pod kątem ilościowym. 

Obecnie istnieje wiele narzędzi, które nie opisują EW kompleksowo i nie uwzględniają 

właściwości psychometrycznych [25].  

W świetle aktualnych dowodów naukowych akceptacja terapii elektrowstrząsowej 

nie powinna budzić wątpliwości. Nad tą metodą powinny być prowadzone dalsze 

badania, które ujawnią jej mechanizm działania. Należy badać potencjalne mechanizmy 

EW takie jak burza neuroprzekaźnikowa, neurogeneza i neuroplastyczność mózgu [26] 

oraz nowsze hipotezy związane z teoriami immunozapalnymi [27] czy bioenergetyką 

mitochondrialną komórki [28]. Poza oczywistą korzyścią dla poznania terapii elektro-

wstrząsowej takie postępowanie pomoże nam pogłębić wiedzę na temat samej depresji, 

co może przyczynić się do skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia tej choroby. 
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Wiedza oraz nastawienie wobec terapii elektrowstrząsowej – perspektywa 

studentów  

Streszczenie 

Wprowadzenie: Terapia elektrowstrząsowa (EW) jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia, jednak jej 

potencjał pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany. Wydaje się, że przyczyną tego stanu nie jest 

brak dowodów naukowych, lecz negatywne nastawienie społeczeństwa.  

Cel: Przegląd badań dotyczących wiedzy i nastawienia wobec EW wśród studentów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kierunków związanych ze zdrowiem.  

Materiał i metody: Metodę badania stanowiła analiza literatury przedmiotu. Przeprowadziliśmy wyszuki-

wanie w bazie Pubmed używając następujących słów kluczowych: „electroconvulsive therapy”; „students”; 

„ECT”. 94 wyniki zostały przeanalizowane pod kątem kryteriów włączenia, które spełniło 11 badań. 

Wyniki: Większość badanych studentów posiadało niski poziom wiedzy oraz negatywne nastawienie 

wobec terapii elektrowstrząsowej. W wielu przypadkach głównym źródłem wiedzy na jej temat okazały się 

filmy, w których była ona przedstawiana w sposób negatywny. Niski poziom wiedzy często związany był 

z bardziej negatywnymi przekonaniami. Obecność na przynajmniej jednym zabiegu EW znacząco 

poprawiała nastawienie do tej terapii. 

Wnioski: Mimo licznych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo terapii elektrowstrząsowej ciąży na 

niej negatywna ocena. Media, a w szczególności branża filmowa, często odgrywają kluczową rolę w kształ-

towaniu negatywnej opinii na temat EW, również wśród studentów medycyny. Konieczne jest uwzględ-

nienie tego tematu w programach nauczania studentów medycyny oraz innych kierunków związanych ze 

zdrowiem. Obecny poziom wiedzy oraz postrzeganie EW wśród studentów może wpływać na powszechną 

akceptację tej metody i wykorzystanie jej w leczeniu zaburzeń psychicznych w przyszłości. 

Słowa kluczowe: terapia elektrowstrząsowa, EW, studenci 

The knowledge and attitudes towards electroconvulsive therapy – the student’s 

perspective 

Abstract 

Introduction: Electroconvulsive therapy (ECT) is a safe and effective method of treatment, however its 

potential remains untapped. It seems that this condition is due not to the lack of scientific evidence, but 

rather a negative attitude commonly shared by society. 

Aim: The aim of the study was to investigate the general knowledge and attitudes towards ECT among 

students, including students of medical faculties.  

Methods: An analysis of scientific literature related to the topic was made. We have searched the Pubmed 

database using the following keywords: "electroconvulsive therapy"; "students"; "ECT". We analyzed 94 

results, out of which 11 met the requirements of the study.  

Results: The results show that in most cases knowledge of students about ECT is scarce and the attitudes 

are rather negative. Films, in which the method was shown unfavourably, were often the main source of 

knowledge. The lack of knowledge contributes even more to the negative attitudes towards ECT. The 

ability to participate in at least one ECT procedure significantly improved attitudes towards this therapy. 

Conclusions: Despite the evidence of the efficacy and safety of the ECT, it remains stigmatized. The 

influence of the media, especially the film industry, plays a key role in perpetuating the negative attitudes 

towards ECT, including medical students. It is necessary to cover ECT in the medical school curriculum. 

The current level of knowledge and the perception of ECT among students may influence public opinion 

and the use of the therapy in the treatment of mental disorders in the future.  

Keywords: electroconvulsive therapy, ECT, students 
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Zakupoholizm – uzależnienie behawioralne XXI wieku 

1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach, oprócz klasycznego uzależnienia substancjalnego, coraz 

częściej pojawia się uzależnienie lub ryzyko uzależnienia od czynności, a jednym 

z nich jest zakupoholizm, czyli kompulsywne kupowanie [1]. Rynek konsumencki 

stale się rozwija, a handlowcy coraz bardziej koncentrują się na wpływaniu na klienta 

tak, by kupował więcej [2]. Ponadto konsumenci chętnie wykorzystują zakupy jako 

rozrywkę, sposób na socjalizację, ucieczkę od codziennej rutyny lub mechanizm 

radzenia sobie z negatywnymi wydarzeniami czy uczuciami [3]. W rezultacie zakupy 

stały się stylem życia [2].  

Osoby uzależnione od zakupów kreują myśli, pragnienia i wymówki, które przygo-

towują ich do zakupów i wydawania pieniędzy. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy są 

świadome negatywnego wpływu kupowania na ich życie [4]. Inne cechy kompulsyw-

nego kupowania obejmują częste uleganie pokusie zakupu, zamiast racjonalizowania 

potrzeb oraz kupowanie niepotrzebnych przedmiotów, będących poza budżetem, co 

może spowodować osobiste cierpienie, problemy rodzinne lub finansowe [5]. 

Kompulsywne kupowanie wiąże się ze szczególnymi chorobami psychicznymi, 

zwłaszcza zaburzeniami nastroju i lękowymi, a także z innymi zaburzeniami kontroli 

impulsów czy zaburzeniami związanymi z nadużywaniem substancji [6-8]. Zabu-

rzenie to odbija się na członkach rodziny, którzy mogą doświadczać zaburzeń nastroju 

i zwiększonej skłonności do rozwoju innych uzależnień [9]. 

Pomimo wielu negatywnych i długofalowych konsekwencji zakupoholizmu, zabu-

rzenie to nie zostało dotychczas uwzględnione w DSM-5 czy ICD 10 jako uzależnienie 

z powodu niedostatecznej ilości badań tego zjawiska, pozwalających na jego zrozu-

mienie [10, 11]. W poprzednich latach uwzględniano je jako uzależnienia, zaburzenia 

obsesyjno-kompulsywne [12] lub zaburzenia nastroju [14]. W ICD-11 kompulsywne 

kupowanie zostało uwzględnione pod nazwą „zaburzenia związane z używaniem 

substancji lub nałogowymi zachowaniami” [15]. 
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2. Cel Pracy 

Celem niniejszej pracy było oszacowanie częstości występowania uzależnienia od 

zakupów wśród studentów II roku kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. To umożliwiło identyfikację grup studentów dotkniętej 

tym problemem i zaproponowanie odpowiedniej profilaktyki przeciwuzależnieniowej 

i terapeutycznej. Poważne potraktowanie problemu przez władze uczelni pozwoliłoby 

ograniczyć negatywne skutki zakupoholizmu.  

3. Metodologia 

3.1. Grupa badana 

Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono na studentach II roku kierunków: 

lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i położnictwa na Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach. Kryterium włączenia do grupy badanej wiek w przedziale 

18 do 26 lat i świadoma zgoda na badanie.  

Do badania zostało włączonych 620 studentów obojga płci – 484 kobiet (co 

stanowiło 78,06% wszystkich badanych) i 136 mężczyzn (21,94% ankietowanych). 

Zarówno mediana, jak i dominanta wieku wynoszą 21. 

Tabela 1. Rozkład płci wśród studentów kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

Kierunek studiów Suma Mężczyźni Kobiety 

Fizjoterapia 120 32 88 

Lekarski 204 80 124 

Pielęgniarstwo 205 21 184 

Położnictwo 91 3 88 

3.2. Metody 

Kwestionariusz badawczy składał się z trzech części. Pierwsza z nich, obowiązkowa, 

obejmowała podstawowe informacje takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status 

ekonomiczny, orientacja seksualna i wykształcenie. Kolejna część dotyczyła predys-

pozycji do występowania uzależnień behawioralnych, zaś ostatnia, nieobowiązkowa, 

wypełniana na podstawie subiektywnej oceny badanego, stanowiła kwestionariusz 

badawczy – Skalę Zachowań Zakupowych autorstwa Niny Ogińskiej-Bulik. Narzędzie 

składa się z 16 twierdzeń, ocenianych w pięciostopniowej skali, od „prawie nigdy” – 1 

do „prawie zawsze” – 5. Im wyższy wynik, tym większa skłonność do zakupoholizmu. 

O wysokiej skłonności do zakupoholizmu świadczy wynik powyżej 44 punktów, 

o niskiej – poniżej 35 punktów [1]. 

Baza danych została utworzona za pomocą pakietu Microsoft Office. Wszystkie 

analizy statystyczne przeprowadzono w programie Statistica 13. 

3.3. Wyniki 

Kwestionariusz dotyczący zakupów zdecydowało się wypełnić 96 ankietowanych 

studentów, co stanowiło 15,48% respondentów. Kobiety stanowiły 93,75%, a mężczyźni 

7,25%. Średnia wieku respondentów wynosiła 20,67 +/-2,54 lat. Średnia wyników 

uzyskiwanych przez respondentów wynosiła 37,51 +/-14,83 pkt. Najwyższy wynik 

wynosił 69 pkt. a najniższy 16 pkt. Podczas analiz statystycznych brano pod uwagę 
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różne czynniki mogące wpływać na częstość występowania zakupoholizmu: płeć, 

kierunek studiów, orientację seksualną, posiadanie stałego partnera czy miejsce 

zamieszkania. Z uwagi na brak spełnienia założeń o normalności rozkładów zmiennej 

suma punktów z podziałem na płeć użyto testu U Manna-Whitneya do analizy różnic 

pomiędzy grupą kobiet oraz mężczyzn. Wykazano istotną statystycznie (p < 0,05) 

różnicę pomiędzy ilością uzyskiwanych punktów. Średnia uzyskanych punktów dla 

kobiet wynosiła 38 +/-14,78 pkt a dla mężczyzn 24 +/-8,04 pkt. Zależność ilustruje 

wykres 1. 

 

Wykres 1. Ilość punktów uzyskanych w teście z podziałem na płeć 

Dla pozostałych czynników wykonano podobne analizy. Nie wykazano statysty-

cznie istotnych różnic dla innych zmiennych niż płeć.  

Następnie wyniki punktowe przyporządkowano odpowiednim kategoriom: 

 niskie ryzyko wystąpienia uzależnienia 0-34 pkt; 

 pośrednie ryzyko wystąpienia uzależnienia 35-44 pkt; 

 wysokie ryzyko wystąpienia uzależnienia 45 i więcej pkt. 

 Podczas analiz statystycznych brano pod uwagę różne czynniki mogące wpływać 

na częstość występowania zakupoholizmu: płeć, kierunek studiów, orientację seksualną, 

posiadanie stałego partnera czy miejsce zamieszkania. Wyniki ilustrują tabele 1-5. Nie 

wykazano istotnych statystycznie zależność (test chi
2
, poziom istotności statystycznej 

p<0,05) pomiędzy opisywanymi czynnikami a poziomem ryzyka uzależnieniem od 

zakupów.  

Tabela 2. Płeć a poziom ryzyka uzależnienia od zakupów 

 Niskie ryzyko Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko  

Kobiety 38 20 32 

Mężczyźni 5 1 0 

Ogólnie 43 21 32 
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Tabela 3. Kierunek a poziom ryzyka uzależnienia od zakupów 

 Niskie ryzyko Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko  

Lekarski 1 2 5 

Położnictwo 14 5 6 

Ratownictwo 

medyczne 

5 4 3 

Pielęgniarstwo  23 10 18 

Ogólnie 43 21 32 

Tabela 4. Orientacja seksualna a poziom ryzyka uzależnienia od zakupów 

 Niskie ryzyko Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko  

Heteroseksualna 40 18 30 

Homoseksualna 2 0 1 

Biseksualna 1 2 0 

Auto erotyczna 0 0 1 

Aseksualna 0 1 0 

Ogólnie 43 21 32 

Tabela 5. Status związku a poziom ryzyka uzależnienia od zakupów 

 Niskie ryzyko Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko  

Stały partner 11 7 12 

Singiel 32 14 20 

Ogólnie 43 21 32 

Tabela 6. Miejsce zamieszkania a poziom ryzyka uzależnienia od zakupów.  

 Niskie ryzyko Pośrednie ryzyko Wysokie ryzyko  

Wieś 13 7 9 

Miasto < 100 tys. 10 11 14 

Miasto < 200 tys 11 1 6 

Miasto > 200 tys. 9 2 3 

Ogólnie 43 21 32 

4. Dyskusja 

4.1. Analiza wyników 

Wśród respondentów, którzy subiektywnie ocenili, iż mogą mieć problem z uzależ-

nieniem od zakupów zdecydowanie dominowały kobiety, mimo to analiza statystyczna 

nie wykazała korelacji z płcią.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zdecydowaną większość (66,6%) stanowiły osoby 

ze wsi i małych miast. 

Uzyskane wyniki dowiodły, że problem uzależnienia od zakupów występuje wśród 

badanych studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Osoby 

dotknięte tym problemem wymagają identyfikacji i rozpoczęcia działań terapeutycz-

nych, w celu przeciwdziałania długofalowym konsekwencjom tego uzależnienia. 

Równocześnie należy zwiększać świadomość społeczności studenckiej w temacie 

uzależnień behawioralnych, co może pomóc ograniczyć skalę tego zjawiska. 
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4.2. Uzależnienia behawioralne 

Świat nauki po raz pierwszy spotkał się z terminem uzależnień behawioralnych pod 

koniec pierwszej połowy XX wieku. Rewolucyjny jak na tamte czasy pojęcie zostało 

po raz pierwszy zaproponowane przez Otto Fenichela w jego dziele The Psycho-

analytic Theory of Neurosis (1945). Pierwsza dokładna charakterystyka tego typu 

zaburzeń pojawiła się natomiast w 1990 roku, gdy Aviel Goodman, wykorzystując 

kryteria diagnostyczne z DSM-III-R stworzył własny szereg kryteriów stanowiący 

podstawę do rozpoznania zaburzenia. Goodman podkreśla takie elementy jak brak 

kontroli nad impulsami, pobudzanie układu nagrody podczas wykonywania czynności, 

poczucie napięcia występujące przed wykonaną czynnością, zaniedbywanie innych 

aspektów życia na rzecz wykonywania danej czynności, wzrost tolerancji, a także 

powtarzalność na przestrzeni czasu. Pomimo użyteczności nie jest to oficjalne 

narzędzie diagnostyczne [16]. 

Kolejną próbę opracowania kryteriów uzależnień czynnościowych podjął Marc 

Griffiths. Wyniki swojej pracy przedstawił w 1997 w Chicago podczas spotkania 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wyróżnił spośród nich: dominację 

(czynność staje się najważniejsza w życiu osoby), zmiany nastroju, tolerancję (aby 

uzyskać podobny poziom gratyfikacji potrzebne są silniejsze bodźce), objawy odsta-

wienne, konflikty (interpersolnalny, intrapersonalny i konflikt dotykający innych 

aktywności wykonywanych przez daną osobę) oraz nawroty [17].  

Przyglądając się wyżej wymienionym kryteriom, można zauważyć, że nieswoiście 

starają się one określić, które wykonywane czynności można zaklasyfikować jako 

uzależnienie. Porównując te kryteria np. z kryteriami uzależnienia od alkoholu natrafimy 

na wiele wspólnych elementów, nie oznacza to natomiast, że uzależnienie od alkoholu 

jest uzależnieniem behawioralnym. Kluczową różnicę stanowi środek, który staje się 

przedmiotem uzależnienia. W przypadku uzależnień nie-behawioralnych (np. używki) 

jest to substancja dostarczana z zewnątrz, natomiast w procesie wykształcania uzależnień 

behawioralnych dochodzi do zaburzeń w zachowaniach będących elementami funkcjo-

nowania zdrowej osoby. W konsekwencji nie łatwo jest postawić jednoznaczną diagnozę 

uzależnienia, a osoby dotknięte tym problemem mogą bagatelizować go jako jedynie 

drobne nadużycie codziennych aspektów życia, nie jako chorobę jak w przypadku 

uzależnienia od alkoholu [18]. 

4.3. Zakupoholizm 

Współczesny tryb życia, zwłaszcza w krajach rozwiniętych dostarcza wielu możli-

wości do rozwoju nowych zaburzeń na tle behawioralnym. Wszechobecne reklamy 

promujące wyidealizowany sposób życia powodują zaburzenie hierarchii wartości 

i wzmagają chęć posiadania. Sam sposób prezentowania nowych produktów zmienił 

się na przestrzeni lat – zamiast pokazywać jego zalety na tle konkurencji skuteczniejszą 

metodą okazało się sprzedawanie stylu życia, który wiąże się z jej posiadaniem. W ten 

sposób na przykład marka Marlboro sprzedająca papierosy stała się jedną z najlepiej 

sprzedających się marek z branży tytoniowej, prezentując swojego użytkownika jako 

postać męską, niezależną i wolną. Dokładając do tego presję środowiskową by nie 

odstawać od rówieśników, a także wszechobecne promocje sprawiające wrażenie, że 
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ten konkretny zakup się „opłaca”, otrzymujemy bardzo podatny grunt pod rozwój 

zakupoholizmu.  

Powodów do rozwoju zakupoholizmu może być więcej i mogą mieć swój początek 

na tle psychologicznym. Niektórzy badacze poszukują przyczyny w niskim poziomie 

samoakceptacji, gdzie wyidealizowany obraz samych siebie odbiega od tego rzeczy-

wistego [1]. Inni naukowcy przeprowadzili badania wykazujące, że 95% zakupoho-

lików cierpi na zaburzenia nastroju, a większość ma problem z kontrolą impulsów [19]. 

Z kolei Lejoyeux wykazał powiązanie między występowaniem depresji a uzależnie-

niem od robienia zakupów [20]. Można więc przyjąć, że jedną z przyczyn kompulsyw-

nego kupowania jest chęć redukowania negatywnych uczuć lub sposobem na radzenie 

sobie z nimi.  

Warto wskazać różnicę w podejściu do zakupoholizmu – może być traktowany jako 

zaburzenie kontroli impulsów lub zaburzenie o charakterze kompulsywnym, będące 

uzależnieniem behawioralnym. Zaburzenia impulsywne nie służą redukcji napięcia czy 

negatywnych emocji w przeciwieństwie do zaburzeń kompulsywnych. Zaburzenia 

kompulsywne cechują się utratą kontroli nad kupowaniem, nawracającą potrzebą 

kupowania, lekceważeniem negatywnych konsekwencji, pomimo świadomości ich 

istnienia czy występowaniem poczucia winy po zakończonej czynności [21]. 

Stopień zaabsorbowania zakupami można zmierzyć m.in. za pomocą Skali Valence, 

zawierającej 16 stwierdzeń oscylujących wokół 4 kryteriów – negatywnych emocji, 

wydawaniu pieniędzy, potrzeby kupowania i środowiska rodzinnego [16]. Polska 

badaczka, Ogińska-Bulik, zaproponowała Skalę Zachowań Zakupowych, która również 

składa się z 16 pozycji i została użyta w naszym badaniu. Do każdego stwierdzenia 

przypisana jest 5 stopniowa skala, pozwalająca ustosunkować się wypełniającemu do 

jakiego stopnia zgadza się z danym zdaniem (I – prawie nigdy, V – prawie zawsze) [1]. 

Przykładowe zdanie zawierające się w kwestionariuszu: „Po wypadzie na zakupy czuję 

się winna/y, zmieszana/y, zawstydzona/y”.  

Szacowane jest, że w Polsce do 5% populacji ma problemy z kompulsywnym 

kupowaniem. Znacznie częściej (85-100%) dotyczy on kobiet. Istotnymi czynnikami 

są także wiek oraz dostępność karty kredytowej [22]. Zaburzenia zaczynają się naj-

częściej w wieku nastoletnim lub po dwudziestym roku życia i utrzymują się przewlekle 

[23]. Konsekwencje zakupoholizmu mogą dotyczyć zarówno osoby dotkniętej proble-

mem, jak i jej najbliższego otoczenia. Poza wywoływaniem wyrzutów sumienia czy 

pogorszeniem relacji rodzinnych osoba taka może popaść w konflikt z prawem, 

starając się zdobyć pieniądze na kolejny zakup. Paradoksalnie kompulsywne kupowanie 

mające na celu poprawę nastroju może doprowadzić w dalszej perspektywie do 

pojawienia się takich samych uczuć, które dana osoba starała się zwalczyć. Należy 

także pamiętać o współistniejących zaburzeniach (depresja, obniżony nastrój), które 

równolegle powinna objąć terapia farmakologiczna [24].  

4.4. Skutki uzależnienia od zakupów 

Skutki nadmiernego angażowania się w zakupy są podobne do konsekwencji praco-

holizmu, siecioholizmu, uzależnienia od hazardu czy innych uzależnień behawio-

ralnych. 

Niewątpliwie impulsywne zakupy wywołują u kupującego poprawę nastroju, 

radość, pomagają w walce ze stresem czy obniżonym nastrojem [14]. Dla kupującego 
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jedną z wiodących korzyści jest przede wszystkim pozbycie się dyskomfortu spowodo-

wanego napięciem psychicznym [25]. Pozytywne skutki są jednak krótkotrwałe i po 

pewnym czasie zaczyna dominować poczucie wstydu i wyrzuty sumienia [14, 25]. 

Logiczną i bezpośrednią konsekwencją uzależnienia od zakupów są również pro-

blemy finansowe. Uzależnieni często zadłużają się, a stałe kupowanie nowych rzeczy 

uniemożliwia spłatę długów, co może doprowadzić do ich bankructwa [14, 19, 25]. 

Problemy finansowe z kolei często skutkują eskalacją napięć w rodzinie czy między 

małżonkami. Kupujący skrajnie kompulsywnie częściej niż przeciętnie rozwodzą się i są 

samotni [5, 26-28]. 

4.5. Działania terapeutyczne  

Uzależnienia behawioralne stanowią stosunkowo nowe zjawisko, stąd większość 

badań opisujących próby terapeutyczne opiera się na zaburzeniach uprawiania hazardu, 

lub ogólnie na zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych [16]. Niemniej, jako główny 

nurt terapii osób cierpiących na uzależnienia behawioralne wskazuje się terapię 

wielomodalną, czyli złożoną z wielu zintegrowanych podejść, tak jak w przypadku np. 

terapii poznawczo-behawioralnej [27]. 

4.5.1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) 

Ten model terapii został stworzony z myślą o pacjentach z zaburzeniami nastroju, 

głównie depresją. Kładzie ona nacisk na rozwiązywanie problemów, aktywizację 

behawioralną oraz umiejętność rozpoznawania i analizowania myśli depresyjnych 

i reagowania na nie [16]. Podczas wykorzystywania tego modelu w leczeniu uzależnień 

od czynności pacjenci uczą się kontrolować swoje myśli i identyfikować te, które 

wywołują uzależniające uczucia i działania, kształtując w ten sposób umiejętności 

prewencyjne i radzenia sobie z nawrotami [28]. Pracują też nad myślami alterna-

tywnymi, uczą się związku pomiędzy myślami, emocjami a działaniami. 

4.5.2. Dialog motywacyjny 

Jak sama nazwa wskazuje jest to rodzaj rozmowy o charakterze perswazyjnym. Ta 

metoda ma na celu wzmocnienie własnej motywacji uzależnionego, co jest uzasad-

nione występowaniem w uzależnieniu kryzysu własnej tożsamości. Taka osoba 

przeżywa czuje dysonans między tym kim chce być i jakiego siebie pamięta z okresu 

„przed uzależnieniem”, a jakim jest teraz – to uczucie wywołuje wewnętrzny dys-

komfort, a zniekształcona przez nałóg osobowość niesie ryzyko utracenia własnego 

„ja” na rzecz choroby [31]. Osobie uzależnionej brakuje wiedzy i motywacji, by 

przerwać uzależnienie, odczuwa ona jedynie cierpienie spowodowane niemocą. Dialog 

motywacyjny ma za zadnie tą niemoc wyeliminować [32, 33]. 

4.5.3. Farmakoterapia 

Badania kliniczne uniemożliwiają udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 

o skuteczność farmakoterapii w leczeniu uzależnień od czynności. Wynika to 

z niedostatecznej wiedzy w temacie komponentów bio-chemicznych w uzależnieniach 

behawioralnych, a także ze znaczących różnic indywidualnych wśród pacjentów [16]. 

Obiecujące rezultaty dają leki z grupy antagonistów receptorów opioidowych (np. 

naltrekson), które stosowane były w przypadku zaburzeń uprawiania hazardu i naduży-
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wania internetu [34]. Inną, równie częstą grupą leków dającą dobre wyniki, stosowaną 

w terapii hazardu, ale także zakupoholizmu są antydepresanty z grupy inhibitorów 

wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [35]. Leki są dobierane na podstawie innych, 

współistniejących zaburzeń [16]. Optymistyczne prognozy otrzymał także Pinhas 

Dannon ze współpracownikami, który badał wpływ leku przeciwdrgawkowego – 

topiramatu na uzależnienie od hazardu [36]. 

5. Podsumowanie 

Uzależnienie od zakupów, jak każde inne uzależnienie behawioralne, niesie za sobą 

wiele przykrych konsekwencji. Zjawisko to, choć bardzo rozpowszechnione, szczególnie 

wśród kobiet, wciąż jest niedostatecznie zbadane, a temat rzadko podejmowany 

w publikacjach. Biorąc pod uwagę presję społeczną, by posiadać jak najwięcej i wszech-

obecny konsumpcjonizm, spodziewać się można, iż liczba osób dotkniętych tym pro-

blemem będzie rosnąć. 

Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy udowadniają, że problem zakupo-

holizmu jest szeroko rozpowszechniony wśród studentów Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach, szczególnie tych, którzy pochodzą z mniejszych miast 

i wsi.  

Osobom dotkniętym tym problemem należy poświęcić odpowiednią uwagę, gdyż 

poprzez wypracowanie właściwych schematów zachowań na wczesnym etapie można 

zdecydowanie poprawić komfort ich życia w przyszłości. 

Uzależnienie od nadmiernego kupowania jest niezwykle trudne w diagnostyce, 

a opóźnienie rozpoznania nasila tylko jego negatywne konsekwencje. Należy mieć to 

na uwadze rozmawiając z pacjentem z takimi zaburzeniami oraz podczas edukacji 

społeczeństwa w temacie uzależnień behawioralnych. 
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Zakupoholizm – uzależnienie behawioralne XXI wieku 

Streszczenie 

Presja XXI wieku by posiadać jak najwięcej i wszechobecny konsumpcjonizm powoduje rosnącą liczbę 

osób zmagających się z uzależnieniem od zakupów. Kupowanie jest łatwym i niewymagającym sposobem 

na poprawę nastroju i pozbycie się psychicznego dyskomfortu, co może prowadzić do uzależnienia.  

Celem niniejszej pracy było oszacowanie występowania uzależnienia od zakupów wśród studentów II roku 

kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do przeprowadzenia badania 

zastosowano dwuczęściowy, anonimowy kwestionariusz. 

Kwestionariusz badawczy dotyczący zakupoholizmu zdecydowało się wypełnić 96 respondentów. 

Większość stanowiły kobiety (93,75%). Średnia wieku respondentów wynosiła 20,67 lat +/-2,54 lat. 

Większość (66,6%) stanowiły osoby ze wsi i małych miast. 43 respondentów uzyskało wynik testu 

świadczący o niskim ryzyku zakupoholizmu (wyniki od 16 do 34 pkt), aż 21 osób uzyskało wynik świad-

czący o pośrednim ryzyku (35-44 pkt), a 32 osoby wynik świadczący o wysokim ryzyku zakupoholizmu 

(45-80 pkt).  

Uzyskane dane umożliwią wdrożenie odpowiedniej profilaktyki wśród osób dotkniętych tym problemem, 

co pozwoli zmniejszyć negatywne skutki tego zjawiska. 

Słowa kluczowe: zakupoholizm, uzależnienie behwaioralne, kompulsywne kupowanie, Śląski Uniwersytet 

Medyczny, uzależnienie 

Shopaholism – behavioural addiction of XXI century 

Abstract 

The pressure of the 21st century to possess as much as possible and the omnipresent consumerism causes 

a growing number of people struggling with addiction to shopping. Buying is an easy and undemanding 

way to improve your mood and get rid of mental discomfort, that can lead to addiction. 

This phenomenon, although very widespread, especially anomg women,is still insufficiently researched 

and the topic is rarely discussed in publications. 

The aim of this study was to estimate the occurrence of shopping addiction among second-year medical 

students of the Medical University of Silesia in Katowice. A two-part anonymous questionnaire was used 

to conduct the study. 

96 respondents decided to complete the research questionnaire on shopaholism. The majority of tchem 

were women (93.75%). The average age of the respondents was 20.67 +/- 2.54 years. The majority 

(66.6%) were people from the countryside and small towns. 43 respondents obtained a test result indicating 

a low risk of shopaholism (results from 16 to 34 points), as many as 21 people obtained a result indicating 

an intermediate risk (35-44 points) and 32 people a result indicating a high risk of shopaholism (45-80 

points). 

The obtained data will make it possible to implement appropriate prophylaxis among people affected by 

this problem, which will recude the negative effects of this phenomenon. 

Keywords: shopaholism, behavioural addiction, compulsive buying disorder, Medical University of Silesia, 

addiction
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Gaslighting – forma przemocy czy agresji?  

1. Wprowadzenie  

Agresję i przemoc należy uznać za problemy współczesnego świata. W otaczającym 

nas świecie ze zjawiskiem agresji oraz przemocy mamy do czynienia na co dzień. 

Niewątpliwie przemiany cywilizacyjne, przyspieszający rozwój technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych, transformacje ustrojowe i gospodarcze oraz migracje ekono-

miczne wpływają na odczuwany przez jednostkę poziom bezpieczeństwa i stabilizacji. 

Zachwianie poczucia bezpieczeństwa może prowadzić do ujawniania przez jednostkę 

zachowań agresywnych. Jednak warto zwrócić uwagę, że agresja jest ważnym 

czynnikiem związanym z procesem ewolucji biologicznej i społecznej gatunku homo 

sapiens. Interesujące i nieoczywiste zarazem jest samo pojęcie agresji, bowiem ocena 

moralna tegoż zjawiska, ale również agresora, jest zależna między innymi od poziomu 

agresywności osoby oceniającej. Ponadto postrzeganie agresji związane jest również 

z kulturą dominującą w danym regionie, ale również systemem prawno-karnym. Celem 

niniejszej publikacji jest przegląd koncepcji teoretycznych dotyczących zjawiska 

agresji i przemocy oraz umiejscowieniem w nich zjawiska gaslightingu. 

2. Pojęcie agresji i przemocy 

Powszechność występowania zjawiska agresji jest faktem niepodważalnym. 

Wspomniane zjawisko zostało również zauważone przez wielu teoretyków, stąd 

znaczny wzrost liczby publikacji poświęconych zjawisku agresji. Współczesny człowiek 

może doświadczyć wielu zagrożeń dla życia lub zdrowia, a co za tym idzie dla jego 

prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Niewątpliwie doświadczanie agresji wpływa 

na jakość życia człowieka.  

Złożony charakter zjawiska agresji powoduje, że jest ono przedmiotem zaintere-

sowania wielu dyscyplin naukowych: psychologii, socjologii, pedagogiki czy prawa. 

W związku z powyższym, termin agresja definiuje się różnorako w poszczególnych 

dziedzinach, jednak pewne aspekty związane z tym terminem są wspólne dla wszystkich 

wymienionych wcześniej dyscyplin. Podobnie wygląda kwestia definiowania i rozu-

mowania przemocy, która podobnie jak agresja występuje w wielu środowiskach 

i sferach życia człowieka.  

Obserwując liczne próby zdefiniowania pojęć agresja i przemoc, należy zauważyć, 

że wyjaśnienie tych pojęć jest szczególnie problematyczne. Oczywiście nie sposób 

ustrzec się trudności w definiowaniu interesujących nas pojęć. Warto przy tym zwrócić 

uwagę, że aby zastosować określoną definicję w praktyce, powinna być ona precyzyjna, 

jednakże pozostawiać pewne możliwości dookreślenia ze względu na specyficzne 

formy zachowań agresywnych, jak i aktów przemocy. Z literatury przedmiotu wynika, 

że agresja, jak i przemoc może wyrażać się w różnych formach. Co za tym idzie, nie 

można w definicji zawrzeć ich wszystkich ze względu na coraz to częstsze pojawianie 
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się nowych form przemocy czy agresji. W literaturze psychologicznej i pedagogicznej 

można znaleźć wiele definicji zjawiska agresji. Generalnie w ujęciu psychologicznym, 

agresję pojmuje się na dwa sposoby, w rozumieniu obiektywnym i subiektywnym. 

W pierwszym z nich, zwraca się szczególną uwagę na skutki związane z zachowaniem 

agresywnym, natomiast w przypadku drugiego uwaga poświęcona jest stronie podmio-

towej osoby dokonującej czynu agresywnego.  

Według Adama Frączka agresja obejmuje „czynności mające na celu zrobienie 

szkody i spowodowanie straty cenionych społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego 

innemu człowiekowi lub spowodowanie jego cierpienia moralnego” [1]. Podobna 

definicja została zaproponowana przez Roberta A. Barona i Deborah R. Richardson, 

według autorów „agresja to każda forma zachowania, której celem jest wyrządzenie 

szkody lub spowodowanie obrażeń innej żywej istocie, motywowanej do uniknięcia 

takiego potraktowania” [2]. Zbigniew Skorny poprzez agresję rozumie „zachowanie 

skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom przynoszącym szkodę przed-

miotowi agresji, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej” [3]. 

Przytoczone definicje kładą nacisk na aspekt wyrządzenia szkody bądź straty 

u innej jednostki. Strata może być tu rozumiana – za autorami – jako obrażenia ciała 

lub poczucie cierpienia.  

Z kolei Albert Bandura i Richard H. Walters agresję definiują jako „wyuczoną 

reakcję na sytuacje frustracyjne, choć nie jest jedyną reakcją na frustracje oraz, że 

zachowanie agresywne ulega wzmocnieniu, jeśli okazuje się skutecznym środkiem 

przezwyciężania tych frustracji, które przeszkadzają zaspokojeniu popędów biologicz-

nych czy motywów wyuczonych” [4]. Przedstawiona definicja ukazuje agresję jako 

sposób odreagowania na frustracje, którą doświadcza człowiek w życiu codziennym. 

Ujęcie to wpisuje się teorię frustracji – agresji Johna Dollarda oraz Neala A. Millera. 

Zgodnie z tą teorią, frustracja wywołuje zachowania agresywne. Ponadto każde 

zachowania agresywne poprzedzone było wystąpieniem swoistej frustracji [5]. 

Wielu teoretyków stworzyło również klasyfikację zachowań agresywnych. Jedną 

z nich stworzył A. Frączek, który dokonuje podziału agresji według czterech kategorii: 

 instrumentalną (specyficzną); 

 spowodowaną z powodu złości;  

 obronną jako odpowiedź na atak; 

 dotyczącą gry i zabawy [6]. 

Jolanta M. Wolińska wskazuje z kolei cztery kryteria, które trzeba wziąć pod 

uwagę, aby określić, czy dane zachowanie miało charakter agresywny. Według wspom-

nianej autorki agresja występuje, gdy dane zachowanie przejawia: 

 komponent emocjonalny w zachowaniu, np. negatywne emocje takie jak złość; 

 intencjonalność czynienia szkody, kierowanie się motywem wyrządzenia krzywdy; 

 konkretne konsekwencje zachowań, np. efekt działania w postaci zadania cierpienia 

 modyfikujący wpływ kontekstu społecznego zachowań, np. związanego z rolą 

społeczną bądź statusem społecznym [7]. 

Agnieszka Mościcka i Marcin Drabek proponują klasyfikację agresji opracowaną 

przez Californian Occupational Safety and Health Administration. Według wspomnianej 

klasyfikacji agresja dzieli się na cztery zasadnicze typy:  
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 ataki, które mają charakter kryminogenny (np. napad, kradzież), sprawca jest 

najczęściej niepowiązany z firmą czy ofiarą; 

 ataki wynikające z charakteru pracy, która polega na obsługiwaniu innych osób; 

 agresja wewnątrzorganizacyjna obejmująca wszelkiego rodzaju zachowania 

agresywne ze strony współpracowników, przełożonych lub podwładnych;  

 agresja ze strony osób pozostających w osobistych relacjach z ofiarą, np. współ-

małżonek, członkowie rodziny [8]. 

Philip G. Zimbardo i Floyd L. Ruch wyróżnili agresję antyspołeczną i prospołeczną. 

Według wspomnianych autorów „agresja antyspołeczna wyrażana jest w nieakcep-

towany społecznie sposób” [9]. Z kolei agresja prospołeczna jest to „agresja służąca 

akceptowanym społecznie celom takim jak karanie za łamanie reguł” [9]. 

Jadwiga Mazur wyróżnia agresję skierowaną na innych ludzi, agresję skierowaną 

na zwierzęta i rośliny oraz autoagresję. Ze względu na sposób manifestowania agresji 

wyróżnia się agresję jawną i ukrytą. Agresje jawną stanowi agresja fizyczna, słowna, 

symboliczna i spontaniczna. Z kolei agresja ukryta występuje w postaci na przykład 

chęci poniżenia jednostki lub zniszczeniu jej mienia [10]. 

W literaturze przedmiotu wymieniane są najczęściej trzy podstawowe teorie agresji:  

 agresja jako instynkt;  

 agresja jako nabyty popęd; 

 agresja jako efekt uczenia się [11, 12]. 

Pierwszą z wymienionych teorii opisał Zygmunt Freud, który uważał, że agresja 

jest związana z koniecznością przetrwania. Zdaniem znanego psychoanalityka, człowiek 

rodzi się z instynktem walki, wraz z rozwojem swojej teorii Freud określił, że w chwili 

narodzin człowiek zostaje wyposażony w dwa przeciwstawne sobie instynkty życia 

(Eros) i śmierci (Thanatos). Instynkt śmierci został nakierowany przeciwko światu 

bądź przeciwko jednostce [12]. 

W przypadku teorii agresji jako nabytego popędu podkreśla się znaczenie gniewu 

oraz konfliktów jako czynników wywołujących zachowania agresywne. Wymienia się 

między innymi wspomnianą wcześniej teorię frustracji-agresji, którą w późniejszym 

czasie rozwinął Leonard Berkowitz. Zdaniem Berkowitza frustracja wywołuje gniew, 

który wzmaga gotowość do zachowań agresywnych, jednak nie prowadzi zawsze do 

ich ujawnienia. Godne podkreślenia w omawianej teorii jest to, że aby ujawniły się 

zachowania agresywne muszą zostać spełnione dwa warunki: pojawienie się frustracji 

oraz pojawienie się określonych sygnałów, które kojarzone są z zachowaniem 

agresywnym [12].  

Społeczna teoria uczenia się A. Bandury podkreśla wpływ czynników społecznych 

(środowiskowych) na występowanie zachowań agresywnych u jednostki. Zgodnie 

z założeniem teorii, zachowania agresywne człowiek nabywa w wyniku procesów 

uczenia się i obserwacji. Jednak zachowania agresywne mogą być kontrolowane czy 

też modyfikowane przez czynniki intelektualne lub poznawcze. We wspomnianej teorii 

uznaje się, że agresja pojawia się również jako forma odreagowania trudnych 

doświadczeń. W związku z powyższym A. Bandura zwraca szczególną uwagę na 

kwestie przekazywania wzorców zachowania przez rodzinę [12]. 

Perspektywa kognitywistyczna pozwala na zrozumienie mechanizmów agresji 

w przestrzeni społecznej. Ujęcie kognitywistyczne zwraca szczególną uwagę na 



 

Gaslighting – forma przemocy czy agresji? 

 

123 

podłoże genetyczno-środowiskowe. Z uwagi na wielodyscyplinarny charakter kogni-

tywistyki jako nauki, analizuje one problemy z wykorzystaniem wielu metod. W ujęciu 

kognitywistycznym agresja jest reakcją na bodźce zewnętrzne oraz czynniki gene-

tyczne. W tym ujęciu człowiek ma wkomponowane pewne skłonności do zachowań 

agresywnych. Są one związane z wrodzonym wzorcem zachowania, powstałym na 

drodze ewolucji [11]. Janusz Reykowski w drugiej połowie ubiegłego wieku prowadził 

badania nad agresją w ujęciu kognitywnym. Wspomniany badacz opisał cztery 

poziomy regulacji zachowań agresywnych: biologiczny, psychologiczny, społeczny 

i makrospołeczny. Na poziomie biologicznym regulacja odbywa się poprzez liczne 

mechanizmy neurohormonalne w centralnym układzie nerwowym człowieka. Na 

wspomniane mechanizmy mają wpływ czynniki genetyczne osobnika, w szczególności 

wrodzone mechanizmy neurofizjologiczne, które mogą powodować zwiększenie 

skłonności do podejmowania zachowań agresywnych. Na poziomie psychologicznym 

agresja przejawia się w zależności od sytuacji jako zachowanie obronne, instrumen-

talne lub dające przyjemność. Agresja o charakterze obronnym uzewnętrznia się 

w przypadku zewnętrznego niebezpieczeństwa, pewnego aktu, przed którym jednostka 

się broni. Z kolei agresja instrumentalna cechuje się realizacja celów praktycznych. 

Przejawianie zachowań agresywnych względem innej jednostki, w celu uzyskaniu 

przyjemności objawia się poprzez np. poniżanie ofiary. W ujęciu społecznym autor 

zwraca uwagę na systemy normatywne oraz konflikty na tle narodowościowym oraz 

religijnym. Na poziomie makrospołecznym wspomniany badacz zwraca uwagę na 

konieczność zachowania pokoju wewnątrz państwa, a nawet kontynentu. Władze 

państwowe winny zadbać o pokój wewnętrzny oraz potępiać akty agresji [13].  

J. Reykowski opracował również Regulacyjną Teorię Osobowości, wspomniana 

teoria zakłada, że na osobowość składają się dwie struktury: mechanizmy popędowo-

emocjonalne oraz sieć poznawcza. Pierwsza struktura jest wynikiem unikania ujemnych 

emocji wywołanych przez bodźce wewnętrzne i zewnętrzne, a chęcią doświadczania 

dodatnich emocji i bodźców. Sieć poznawcza z kolei złożona jest z sieci wartości 

i sieci operacyjnej. Pierwsza z nich stanowi system społecznych wymogów prowa-

dzących do wypracowania systemu reguł oceniania otaczającej rzeczywistości. Z kolei 

sieć operacyjna magazynuje doświadczenia i porządkuje je. Osobowość stanowi 

system integracji i regulacji zachowania człowieka. Teoria J. Reykowskiego wyjaśnia. 

zmienność zachowania jednostki, w ujęciu autora osobowość jest czymś, co ulega 

nieustannym przemianą ze względu na doświadczenia jednostki. Doświadczenia 

z kolei są przetwarzane, co prowadzi do utworzenia własnych schematów siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości. W rozumieniu autora osobowość jest systemem mecha-

nizmów kontroli [14].  

W literaturze przedmiotu nie ma jednej powszechnie akceptowalnej definicji agresji. 

Wielość ich występowania nie daje się łatwo usystematyzować. Wielu teoretyków 

wykazuje odmienne podejście badawcze, co skutkuje odmiennym postrzeganiem 

opisywanego zjawiska. Przedstawiony przegląd definicji nie wyczerpuje w całości 

przedstawionego zagadnienia. 

Pojęcie przemoc niekiedy utożsamiane jest z pojęciem agresja. Jednakże są pewne 

okoliczności, które pozwalają uznać dane zachowanie za przemoc, a inne za agresję. 

Niekiedy w literaturze przedmiotu stosuje się sformułowanie „zachowania agresywno-
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przemocowe”. Stosowany zabieg stanowi swoisty kompromis traktujący agresję 

i przemoc w sposób łączny. Dzieje się tak ze względu na sposób rozumowania tych 

pojęć. Powstałe definicje tych pojęć są albo zbyt wąskie, albo zbyt szerokie.  

Jarosław Rudniański jako przemoc określa „relację zachodzącą miedzy jednostkami, 

grupami czy zespołami ludzi lub miedzy jednostką a grupą, relację tę charakteryzuje 

stosowanie przez jedną ze stron przeważającej siły lub groźby jej zastosowania. Polega 

ona na wywieraniu wpływu, tak intencjonalnie, jak i nieintencjonalnie” [15].  

Richard J. Gelles i Claire P. Cornell uznają za przemoc „akt przeprowadzony 

z zamiarem spowodowania cierpienia fizycznego czy krzywdy innej osoby albo 

postrzegany jako wiedziony taką intencją” [16]. 

Joachim Kondziela jako przemoc określa „takie wywierania wpływu na ludzi, 

w którego wyniku ich aktualny poziom rozwoju somatycznego i duchowego jest 

mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju” [17]. 

Przedstawione definicje przedstawiają trzy podstawowe kryteria definicyjne 

przemocy, a mianowicie skupiają się wokół zachowania sprawcy, jego intencji oraz 

skutków przemocy. Podane kryteria nie są jedynymi, które można spotkać w literaturze 

przedmiotu. 

Jednak definiując naukowo przemoc, należy wyodrębnić kryteria, które umożliwią 

odróżnienie jej od agresji. Niemniej jednak należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, 

że każda przemoc jest agresją, aczkolwiek nie każda agresja jest przemocą. Omawiane 

pojęcia trudno odróżnić w praktyce społecznej, pomimo pewnej intuicyjnej 

oczywistości.  

Odrębnym obszarem analiz w niniejszym opracowaniu jest przemoc domowa, zwana 

również przemocą w rodzinie [18]. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele 

podejść badawczych do wspomnianego zjawiska przemocy w rodzinie. Na potrzeby 

niniejszej publikacji została przytoczona definicja Jerzego Mellibrudy, według którego 

przemoc „to działania lub rażące zaniedbania dokonywane przez jednego z członków 

rodziny przeciwko pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez 

okoliczności przewagę sił lub władzy i powodujące u ich ofiar szkody lub cierpienie 

godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie 

(fizyczne lub psychiczne)” [19]. Przedstawiona definicja zawiera w sobie trzy wcześniej 

wspomniane kryteria przemocy (tj. zachowanie sprawcy, intencję sprawcy oraz skutki 

przemocy), ale również zwraca uwagę na relacje pomiędzy członkami rodziny oraz 

ograniczone możliwości samoobrony ofiary. 

3. Formy i rodzaje przemocy 

 W literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasyfikacji przemocy. Najczęściej 

wymienia się przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz zanied-

banie [18, 20-22]. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku osób 

dotkniętych przemocą w myśl art. 207 KK zostało 22089, z czego 17456 stanowiły 

kobiety (ok. 79%) [23]. Statystyka ta z pewnością nie obejmuje wszystkich przypadków 

stosowania przemocy, ze względu chociażby na fakt, że niejednokrotnie ofiary 

przemocy nie zgłaszają się po pomoc do jakiejkolwiek instytucji po pomoc.  

Przemoc fizyczną stanowi naruszenie nietykalności fizycznej (cielesnej) poprzez 

celowe (intencjonalne) uszkodzenie ciała bądź niosącym takie ryzyko. Warto tutaj 

również zaznaczyć, że grożenie uszkodzeniem ciała również mieści się w tej kategorii. 
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Przemoc fizyczną dzieli się na czynną i bierną oraz bezpośrednią i pośrednią. 

W ramach przemocy czynnej sprawcy stosują następujące formy: bicie ręką (lub 

pięścią); bicie z wykorzystaniem przedmiotów, takich jak pasek, kabel, miotła; uderzanie 

w twarz (tzw. spoliczkowanie); popychanie; stosowanie klapsów; ciągnięcie sie za 

włosy lub uszy; kopanie; duszenie i wiele innych. Z kolei przemoc bierną stanowią: 

głodzenie; zamykanie w odosobnieniu, utrudnianie realizacji potrzeb fizjologicznych, 

wyrzucanie przedmiotów osobistych (np. ubrań) czy też demolowanie domu (miesz-

kania). Z przemocą bezpośrednią mamy do czynienia, gdy osoba sama doznaje przed-

mioty, natomiast z przemocą pośrednią jeśli osoba słyszy krzyki osób jej bliskich lub 

widzi oznaki stosowania wobec bliskich przemocy (np. w postaci siniaków) [21, 22]. 

Przemoc seksualną stanowi naruszenie intymności poprze zmuszanie do różnego 

rodzaju czynności seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych. Ten rodzaj 

przemocy jest powszechnie potępiany w kręgu kultury zachodniej, niemniej jednak 

skala zjawiska wciąż rośnie. Zjawisko przemocy seksualnej kojarzone jest z wyko-

rzystywaniem małoletnich, jednak dotyczy ona również dorosłych. Do przemocy 

seksualnej należy zaliczyć między innymi: wymuszanie współżycia, wymuszanie 

nieakceptowanej formy współżycia; zgwałcenie; obmacywanie; wyśmiewanie ciała; 

zmuszanie do oglądania treści pornograficznych [21, 22] 

Z przemocą ekonomiczną mamy do czynienia w przypadku naruszenia własności. 

Stosowanie jej ma na celu uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy. Jednak może 

wiązać się również z zaspokojeniem potrzeby władzy i kontroli, którą odczuwa sprawca. 

Ten rodzaj przemocy dotyczy głównie kobiet zamężnych, w związkach partnerskich, 

jak i samotnych (np. handel kobietami, niższe płace dla kobiet) [21, 22]. Dorota Dyjakon 

jako formy przemocy ekonomicznej wymienia: pozbawianie środków finansowych 

niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb; zabieranie pieniędzy, ograni-

czenie dostępu do pieniędzy (np. odliczanie skrupulatnie określonej kwoty na zakupy); 

ograniczanie możliwości korzystania z dostępnych w rodzinie (związku) dóbr 

materialnych; zastraszania [24].  

Zaniedbanie stanowi naruszenie obowiązku opieki ze strony osób najbliższych. 

Określane jest inaczej jako ukryta forma przemocy. Stanowi niewystarczające zaspoka-

janie (lub brak zaspakajania) potrzeb dziecka, zarówno biologicznych, jak i psychicz-

nych. Dotyczy również okresu płodowego, a przykładem takiego zaniedbania w trakcie 

ciąży jest np. zażywanie środków psychoaktywnych. Ponadto zaniedbaniem jest również 

brak stymulacji poznawczej dziecka. Formą zaniedbania jest pozostawienie dziecka 

bez opieki (bądź pod niewłaściwą opieką), porzucenie dziecka w sposób zagrażający 

życiu lub zdrowiu. Rzadziej literatura przedmiotu odnosi się do zaniedbania względem 

osób starszych, z niepełnosprawnością, chorych. Warto zwrócić uwagę, że nie tylko 

dzieci nie są w stanie zapewnić sobie prawidłowego bytu. W przypadku osób starszych, 

chorych czy też osób z niepełnosprawnością z zaniedbaniem mamy do czynienia, jeśli 

osoby najbliższe utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do opieki lekarskiej; dostęp do 

innych pomieszczeń (np. łazienki); ograniczają dostęp do leków; nie udzielają pomocy 

w chorobie [21, 22]. 

Przemoc psychiczną stanowi naruszenie godności osobistej. W literaturze przed-

mioty określana jest również mianem przemocy emocjonalnej. Realizowana jest poprzez 

świadome wpływanie jednej osoby na drugą. Objawia się poprzez wyśmiewanie, 
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poniżanie, stosowanie gróźb, kontrolowanie, izolowanie, niepokojenie, straszenie zro-

bieniem sobie lub ofierze krzywdy zawstydzanie, ograniczanie dostępu do pożywienia, 

ograniczanie snu, przeszukiwanie osobistych rzeczy partnera, sprawdzanie billingów 

połączeń, odrzucenie emocjonalne, nadmierna nadopiekuńczość, nieadekwatne krytyko-

wanie, oskarżanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespon-

dencji (np. mailowej, SMS, sprawdzanie komunikatorów), narzucanie własnych 

poglądów, wymaganie bezwzględnego posłuszeństwa [21-22]. Przemoc psychiczna jest 

najbardziej nieuchwytną formą przemocy. Ponadto jest również trudna do udo-

wodnienia. Ciężko bowiem o narzędzie diagnostyczne, które byłoby w stanie w sposób 

obiektywny ocenić bądź zmierzyć określone zachowania. Ponadto część z nich 

z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora może nie mieć znamion przemocy. 

Dopiero osadzenie tych zachowań w określonym kontekście sprawia, że sposób oceny 

tych niepozornych, jak mogłoby się wydawać, zachowań się zmienia. Irena Pospiszyl 

zwraca uwagę, że część z wymienionych wcześniej form przemocy emocjonalnej 

„ukryte jest często pod maską uczciwości, troski, którym nic z pozoru nie można 

zarzucić” [25].  

4. Podobieństwa i różnice pomiędzy agresją a przemocą 

Zjawiska agresji i przemocy często nie są rozdzielane w potocznym dyskursie. 

W mediach wspomniane wyżej zjawiska niejednokrotnie są ze sobą utożsamiane. 

Wynika to być może z wielości definicji wspomnianych zjawisk, przez co społeczeństwo 

nie do końca rozumie istoty tych zjawisk. Przede wszystkim przemoc od agresji 

odróżnia przewaga sił jednej ze stron. W przypadku przemocy występuje nierówno-

waga siły pomiędzy sprawcą a ofiarą. We wspomnianym przypadku sprawca jest 

jednostką silniejszą od ofiary, mającą nad nią przewagę np. siłową. Z kolei 

w przypadku agresji siły obu stron są względnie wyrównane. Ważny jest też kierunek 

podejmowanych działań. W przypadku agresji może on przyjąć formę autoagresji bądź 

być skierowana przeciw innej osobie lub przedmiocie. Przemoc skierowana jest z kolei 

na jednostkę lub instytucję. Agresję jako zjawisko należy rozumować jako pewne 

zachowanie (akt, reakcję), natomiast przemoc jest zjawiskiem znacznie szerszym, 

niezachodzącym jednorazowo. Należy zatem rozumieć przemoc jako proces [35]. 

W myśl ujęcia kognitywistycznego agresja ma podłoże genetyczno-środowiskowe, jest 

ona reakcją na występujące w środowisko bodźce i czynniki genetyczne. Przemoc 

z kolei należy łączyć z określonymi zachowaniami, które są negatywnie postrzegane 

przez społeczeństwo. Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest intencjo-

nalność działań. W przypadku agresji nie zawsze ona występuje, z kolei w przypadku 

przemocy zawsze współwystępuje. Warto również zwrócić uwagę na kwestię emocji. 

Z zachowaniami agresywnymi współwystępują takie emocje jak złość, gniew, roz-

drażnienie itp. Emocje te nie zawsze pojawiają się przy stosowaniu przemocy [11, 22].  

5. Skutki doświadczania przemocy 

Doświadczanie przemocy powoduje zmiany w funkcjonowaniu psychicznym, 

społecznym i biologicznym jednostki. Konsekwencje doświadczania przemocy nie są 

takie same u wszystkich osób jej doświadczających. Istnieje bowiem szereg czynników 

związanych doświadczaniem przemocy wpływających na jednostkę jej doświadcza-

jącą, są to np. wiek, drastyczność doświadczanej przemocy, stosowane formy przemocy, 
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czas trwania tego procesu (przemoc krótkotrwała lub długotrwała), odporność jednostki 

doświadczającej przemocy, wsparcie lub brak wsparcia osób bliskich bądź instytucji. 

Jednostka często staje się ofiarą różnych form przemocy np. fizycznej i psychicznej. 

Z reguły ofiary przemocy mają zaniżone poczucie własnej wartości, odczuwają wstyd 

(związany z poniżaniem bądź upokarzaniem przez sprawcę przemocy) oraz tracą 

pewności siebie. Ofiary przemocy mają ograniczoną wiarę w swoje możliwości, 

odczuwają złość wobec innych osób, otaczającą rzeczywistość postrzegają jako wrogą 

wobec nich. Co z kolei powoduje, że osoby te nie widzą możliwości oderwania się od 

sprawcy przemocy, dopatrują się winy we własnej osobie, zapominając jednocześnie 

o swoich potrzebach i prawach do bycia traktowanym godnie. U osób doświadczających 

przemocy niekiedy diagnozowane są zaburzenia snu, fobie i lęki, depresja, zaburzenia 

osobowości, zespół stresu pourazowego. Zdecydowanie prościej jest zauważyć osobę 

doświadczającą przemocy fizycznej bądź seksualnej ze względu na niekiedy widoczne 

uszkodzenia ciała. Kevin D. Browne i Martin Herbert [26] zaproponowali podział 

skutków przemocy fizycznej ze względu na dotkliwość: 

 mniej dotkliwe charakteryzujące się niewielkimi uszkodzeniami ciała np. zadrapania, 

stłuczenia, powierzchowne oparzenia; 

 umiarkowanie dotkliwe związane z bardziej rozległymi obrażeniami np. pręgi na 

ciele, drobne krwiaki, skaleczenia; 

 bardzo poważne charakteryzujące się poważnymi uszkodzeniami ciała np. 

złamania, zwichnięcia, uszkodzenia organów wewnętrznych; 

 zagrażające życiu związane z uszkodzeniem ciała w stopniu zagrażającym życiu 

ofiary, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź kalectwa.  

Zdecydowanie trudniej jest dostrzec przemoc psychiczną. K.D. Browne i M. 

Herbert [26] podobnie jak w przypadku przemocy fizycznej przedstawili klasyfikację 

zachowań stosowanych przez sprawcę przemocy psychicznej ze względu na 

dotkliwość:  

 mniej dotkliwe np. rzadkie napaści słowne, poniżanie, oczernianie, oskarżanie; 

 umiarkowanie dotkliwe np. częste napaści słowne, poniżanie, oczernianie 

i oskarżanie; 

 bardzo poważne np. izolowanie od innych, ograniczenie możliwości przemiesz-

czania się, odrzucanie emocjonalne; 

 zagrażające życiu np. pozbawienie opieki, ograniczenie dostępu do jedzenia i picia, 

całkowite odizolowanie od innych oraz ograniczenie możliwości poruszania się. 

Doświadczanie przemocy psychicznej powoduje nieustanne niszczenie tzw. zdro-

wego rozsądku oraz naturalnych sił obronnych. Ofiara przemocy usilnie próbuje dosto-

sować swoje zachowanie do oczekiwań sprawcy przemocy. W ten sposób próbuje 

uniknąć kolejnych starć ze sprawcą. Osoba doświadczająca przemocy psychicznej 

wykazuje wysoki poziom stresu. Z tego powodu osoby te mogą podejmować próby 

samobójcze bądź przejawiać zachowania autoagresywne np. okaleczanie się. U osób 

tych często diagnozuje się depresję, stany lękowe [16, 22]. 

Skutki doświadczanie przemocy seksualnej zależą m.in. od stopnia pokrewieństwa 

(lub jego braku) ze sprawcą, relacją uczuciową ze sprawcą, wieku, rodzajem 

aktywności seksualnej i jej intensywnością, czasu trwania. 
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Do następstw przemocy seksualnej zalicza się m.in. obrażenia ciała w okolicach 

miejsc intymnych, choroby przenoszone drogą płciową, zaburzenia osobowości, 

zaburzenia snu, fobie i lęki, poczucie winy i wstydu, dewiacyjne zachowania seksualne 

[16, 22].  

Do skutków stosowania przemocy ekonomicznej należy zaliczyć brak niezależności 

finansowej ofiary, a w związku z powyższym brak możliwości zaspokojenia swoich 

podstawowych potrzeb życiowych, a ponadto niskie poczucie wartości, depresję i inne 

zaburzenia psychiczne [16, 22]. 

Zaniedbanie jako specyficzna forma przemocy może mieć różne skutki w zależności 

od tego, jaka sfera została zaniedbana. W przypadku zaniedbania opieki zdrowotnej 

może dojść do pogorszenia stanu zdrowia, choroby przewlekłej, kalectwa, a nawet 

śmierci. W przypadku zaniedbania potrzeb psychicznych może dojść do zaburzenia 

poczucia bezpieczeństwa, obniżenia poczucia wartości, niewykształcenia się potrzeb 

wyższego rzędu [16, 22]. 

6. Gaslighting 

 Pojęcie pochodzi od tytułu przedwojennej sztuki Patricka Hamiltona „Gas Light”. 

Omawiana sztuka opowiada o apodyktycznym mężczyźnie, który wmawia swojej 

żonie chorobę psychiczną. Według męża, kobieta słyszy i widzi, coś czego w rzeczy-

wistości inne osoby nie zauważają [20]. 

Nawiązując do pytania stanowiącego tytuł niniejszego artykułu należy zauważyć, 

że gaslighting jest formą przemocy psychicznej. Stanowi on bowiem pewien proces. 

Występuje również nierównowaga sił pomiędzy sprawcą a ofiarą. Wbrew temu, co 

można sądzić, jest to coraz częściej stosowana forma przemocy, polegająca na manipu-

lowaniu partnerem, aby miał wrażenie, że postradał zmysły. Działanie to prowadzi do 

emocjonalnej destabilizacji, jednostka traci zaufanie do samej siebie, wobec tego 

zaczyna ufać jedynie partnerowi [20]. 

Alina Kaczara opisuje przemoc jako „wymuszanie na jednostce określonych 

zachowań, sposobów myślenia, wartościowania i interpretowania świata” [27]. Wspom-

niana autorka zwraca uwagę na kwestię zniewolenia ofiary. Jej funkcje poznawczno-

emocjonalne w trakcie procesu manipulacji zostają ukierunkowane na określony 

sposób interpretowania rzeczywistości. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku 

stosowania gaslightingu. Osobę stosującą gaslighting określa się gaslighterem. Z reguły 

jest to osoba o psychopatycznych cechach charakteru, która pragnie zdominować 

swojego partnera. Nie potrafią szanować nikogo, drugi człowiek jest im potrzebny 

wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb.  

Osoba doświadczająca gaslightingu zazwyczaj ma zaniżoną samoocenę i niskie 

poczucie własnej wartości. Gaslighting jako forma przemocy psychicznej jest trudny 

do wykrycia. Skutki doświadczania gaslightingu są mało widoczne i niezwykle trudne 

do udowodnienia. W dużej mierze są zbieżne ze skutkami doświadczania przemocy 

psychicznej. Postawa sprawcy i sposób jego działania powodują, że niezwykle ciężko 

jest odróżnić tę formę przemocy od nadopiekuńczości. Gaslighter poddaje ofiarę mani-

pulacji poprzez okazywanie troski, zrozumienia, próbując skłonić ofiarę do zwątpienia 

we własne odczucia. Zaprzecza również temu, co mówi ofiara, sugerując jej, że ma 

omamy, co powoduje, że ofiara zaczyna wątpić w swoją percepcję świata. Działania 

gaslightera są dokładanie zaplanowane i przemyślane, co pozwala mu na ukrywanie 
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jego prawdziwych intencji. Jeśli jednak stosowana manipulacja zostałaby zdemasko-

wana, gaslighter zmienia sposób postępowania, w taki sposób, iż sugeruje wyłącznie 

swoją troskę względem partnera [20].  

Wspomniane zależności i formy działań nie dotyczą jedynie osób w związkach 

(formalnych bądź nieformalnych). Z gaslightingiem można się spotkać w relacji 

rodzic-dziecko, współpracowników w miejscu pracy, a także w innych przestrzeniach, 

gdzie występuje zależność pomiędzy dwoma osobami.  

Badacze zajmujący się tematyką relacji międzyludzkich, zwracają uwagę na pewne 

podobieństwo pomiędzy ofiarami przemocy psychicznej a sytuacją zakładników prze-

trzymywanych przez terrorystów. Mary Ann Dutton [28] uważa, że przemoc psychiczna 

w związku partnerów stanowi swoisty „małżeński terror”. Graham, Rawlings oraz 

Rimini [29] wyjaśniając kwestię więzi pomiędzy ofiarą przemocy a jej prześladowcą, 

korzystają z koncepcji syndromu sztokholmskiego. Wspomniany syndrom stanowi 

swoisty stan psychiczny występujący u ofiar związany z poczuciem solidarności 

i sympatii wobec agresora. Pojęcie „paradoksalnej wdzięczności”, jakim posługuje się 

Frank Ochberg [30], charakteryzuje się poczuciem, że związek z prześladowcą jest 

wyjątkowy albo metafizyczny. Wytwarza się swoista traumatyczna więź między ofiarą 

a sprawcą. Z taką sytuacją mamy do czynienia również w przypadku stosowania 

gaslightingu. Partner dążący do całkowitego kontrolowania życia codziennego ofiary, 

infantylizuje ją, wywołując uczucie zależności od niego. W konsekwencji może to 

doprowadzić do okazywania wdzięczności sprawcy. Jest to niezwykle niebezpieczne 

ze względu na utratę poczucia sprawstwa przez osobę doświadczającą gaslightingu. 

7. Podsumowanie 

Niewiele jest polskich pozycji naukowych podejmujących tematykę zjawiska 

gaslightingu. Przedstawiona problematyka występuje w publikacjach W. Jedleckiej 

oraz Aleksandry Kubala-Kulpińskiej [31]. Wspomniane zjawisko opisywane jest 

również w artykułach o charakterze popularno-naukowych lub publicystycznym oraz 

blogach dostępnych w przestrzeni wirtualnej. Wiele publikacji na temat gaslightingu 

jest dostępnych w języku angielskim [32-34]. Warto zgłębić specyfikę tego zjawiska, 

aby zapewnić wsparcie i pomoc osobom nim dotkniętym. Ofiara gaslightingu powinna 

mieć możliwość skorzystania z pomocy specjalisty, dzięki któremu powinna dostrzec 

nieprawidłowości w relacji z gaslighterem. Zjawisko gaslightingu w Polsce nie jest 

powszechnie znane, zatem ofiary gaslightingu często mogą mieć trudności z otrzy-

maniem profesjonalnej opieki psychoterapeutycznej. W związku z rosnącą powszech-

nością tego zjawiska należałoby wprowadzić do standardów kształcenia przyszłych 

psychoterapeutów treści dotyczące tego zjawiska. 
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Gaslighting – forma przemocy czy agresji? 

Streszczenie  

Publikacja poświęcona jest analizie teoretycznej zjawisku agresji oraz przemocy, które należy uznać za 

problemy współczesnego świata. Gwałtowne przemiany cywilizacyjne, przyspieszający rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, transformacje ustrojowe i gospodarcze oraz migracje ekonomiczne nie 

pozostają bez wpływu na jednostkę. Zjawisko gaslightingu opisywane jest głównie w literaturze obco-

języcznej, jednak z pewnością zjawisko nie występuje jedynie poza granicami Polski. Warto zgłębić 

specyfikę tego zjawiska, aby zapewnić wsparcie i pomoc osobom nim dotkniętym. 

Słowa kluczowe: agresja, przemoc, gaslighting 

Gaslighting – a form of violence or aggression? 

Abstract  

The publication is devoted to the theoretical context of the phenomenon of aggression and violence which 

should be implemented for the problems of the modern world. Rapid civilization changes, accelerating the 

development of information and communication technologies, political and economic transformations as 

well as migrations, not without impact on avion. The phenomenon of gaslighting is described in foreign-

language literature, but it is certainly also present in Poland. It is worth exploring the specifics of this 

phenomenon in order to provide support and help to those affected. 

Keywords: aggression, violence, gaslighting 
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Związki zachowań fitorektycznych  

z konwersacjami typu fat talk i zachowaniami 

ortorektycznymi u polskich nastolatek 

1. Wprowadzenie 

Kanony piękna ciała ludzkiego zmieniały się na przestrzeni lat. Już w czasach 

starożytnej Grecji panowało powszechne przekonanie, że dobrze zbudowane, umięś-

nione ciało (w szczególności męskie) jest synonimem zdrowia i piękna [1]. Leonardo 

da Vinci stworzył obraz „człowieka witruwiańskiego”. W naszym języku po dziś dzień 

funkcjonuje określenie „rubensowskie kształty”, zaczerpnięte z epoki baroku i dzieł 

Paula Rubensa [2]. Pełne, wręcz otłuszczone ciała, w tradycyjnym rozumieniu, były 

utożsamiane z płodnością i bogactwem. Współcześnie w państwach zachodnio-euro-

pejskich panuje tzw. „lipofobiczność” (gr. lipos – tłuszcz; phobia – fobia). Wiele lat 

temu zauważył to Claude Fischler [3], a jego wnioski pozostają aktualne do dziś.  

Obecnie szczupłe i dodatkowo wyrzeźbione przez aktywność fizyczną ciała ludzkie, 

są utożsamiane z atrakcyjnością [2], a ogromną popularnością cieszą się działacze branży 

fitness, prowadzący swoje blogi czy kanały wideo, na których wskazują internautom 

sposoby osiągnięcia zdrowej i szczupłej sylwetki. Utrzymują oni wirtualny kontakt z od-

biorcami najczęściej przez takie portale społecznościowe jak Facebook czy Instagram, 

publikując przepisy na potrawy jednocześnie zdrowe, jak i o obniżonej kaloryczności 

oraz zdjęcia dokumentujące zmiany, jakie zaszły w ich ciałach właśnie dzięki upra-

wianej przez nich aktywności fizycznej oraz odpowiednio dobranej diecie [4, 5]. 

Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wspomniane wyżej 

media społecznościowe, prowadzone w nich wirtualne konwersacje typu fat talk oraz 

prezentowane w nich treści mogą oddziaływać na psychikę młodych dziewcząt 

w niewłaściwy sposób i w jakim stopniu zwiększają one ryzyko wystąpienia nieprawi-

dłowości. Za istotny uznany został obszar zachowań jedzeniowych skoncentrowanych 

na restrykcjach, gdyż są one składową zachowań fitorektycznych. 

1.1. Fitoreksja – nowe zagrożenie współczesności? 

Fitoreksja jest nowo poznawanym obszarem zachowań, który nie został jeszcze 

ujęty w żadnej klasyfikacji nozologicznej. Jest ona definiowana w jeden sposób: „Fito-

reksja (potocznie określana jako fitnessomania, fitmania) to zaburzenie psychiczne, 

którego istotą jest przesadna dbałość o sylwetkę, obsesyjne dążenie do bycia fit, czyli 

dążenie do osiągnięcia idealnego, wysportowanego ciała” [6, s. 274]. Osoby cierpiące 

na fitoreksję stają się uzależnione od ćwiczeń i kontrolowania diety, które mają pomóc 

im w osiągnięciu idealnego wyglądu [6]. Szczupła i umięśniona sylwetka ma być 

wizytówką idealnego życia. Zjawisko to można zaliczyć do dysmorfofobii [6], czyli 

grupy zaburzeń psychicznych, charakteryzujących się niezadowoleniem z wyglądu 
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własnego ciała, występowaniem lęku, który jest związany z przekonaniem o nieeste-

tycznym wyglądzie. 

Fitoreksja bywa nazywana także „sportową bulimią”, kiedy to napady jedzenia 

zamiast za pomocą prowokowania wymiotów, kompensowane są dodatkową serią 

ćwiczeń lub „sportową anoreksją”, gdy powodem do podejmowania aktywności jest 

spalanie kalorii i zrzucanie kolejnych kilogramów. Pierwotną motywacją do ćwiczeń 

fizycznych nie jest zatem aktywność sama w sobie, a chęć udoskonalenia sylwetki [6].  

Dotknięta fitoreksją osoba często posługuje się porównaniami społecznymi. Znie-

kształcone postrzeganie prowadzi do oceny podejmowanych wysiłków jako niesku-

tecznych, co z kolei jest pierwszym krokiem do: zwiększania ilości ćwiczeń z treningu 

na trening, braku ograniczeń w podejmowaniu aktywności fizycznej (wykonywanie 

treningów mimo bólu, kontuzji, choroby), a każdorazowa próba odwiedzenia takiej 

osoby od treningu skutkuje mocno odczuwalnym dyskomfortem psychicznym 

i objawami, które można porównać do zespołu odstawiennego (tj. poddenerwowanie, 

agresja) oraz minimalizowania podaży kalorii z posiłków, co tłumaczone jest zmianą 

sposobu żywienia na lepsze i zdrowsze niż dotychczas. Ćwiczenia fizyczne nigdy nie 

przynoszą subiektywnej zmiany psychicznej, mimo widocznych zmian fizycznych. 

Poza niebezpiecznymi konsekwencjami psychicznymi zaawansowany poziom 

zachowań fitorektycznych może również wpłynąć negatywnie na układ hormonalny, 

wywołać nieodwracalne zmiany w układzie kostno-stawowym, doprowadzić do 

spadku libido, a u kobiet nawet do zaniku cyklu miesiączkowego [7]. 

Chciałabym poddać w wątpliwość terminologię wykorzystywaną w literaturze 

definiującej ten rodzaj podejmowanych zachowań. W odniesieniu do faktu, że na 

fitoreksję składają się przynajmniej dwa elementy (czyli dbałość o dietę i podejmowanie 

ćwiczeń fizycznych), na potrzeby analiz zjawisko to traktowane będzie jako „zacho-

wania fitorektyczne”, czyli kilka współwystępujących elementów funkcjonowania, 

prowadzących do rozwoju nieprawidłowości w tym obszarze. Osoba, u której można 

zaobserwować wskazane zachowania, określana będzie mianem „osoby fitorektycznej”. 

Dodatkowo, zachowania fitorektyczne to rodzaj nieprawidłowości, które bez wątpienia 

są źródłem cierpienia czy utrudnień w codziennym funkcjonowaniu społecznym, 

jednak nie są sklasyfikowane w żadnym ujęciu nozologicznym w kategoriach zaburzeń, 

zatem nie jest poprawne opisywanie ich w ten spoób.  

1.1.1. Ortoreksja – uzależnienie od zdrowego odżywiania 

Z uwagi na fakt, że przestrzeganie restrykcyjnej diety jest częścią zachowań fito-

rektycznych, warto omówić zjawisko z tym związane, a mianowicie ortoreksję. 

Ortoreksja (łac. orthorexia nervosa) to określenie zachowania charakteryzującego się 

patologiczną obsesją spożywania żywności „czystej biologicznie”, bez metali ciężkich, 

pestycydów i innych sztucznych dodatków, rozumianej jako zdrowej, co prowadzi do 

eliminowania coraz większej ilości produktów z diety oraz do obsesyjnego myślenia 

o jedzeniu, poczucia niezadowolenia i społecznej izolacji [8]. Zjawisko to wiąże się nie 

tylko ze skrupulatnym dobieraniem produktów do spożycia, ale także z przygoto-

wywaniem swoich posiłków w ściśle określony sposób, przy użyciu wyselekcjo-

nowanych sprzętów. W najbardziej skrajnej formie, osoby cierpiące na ortoreksję 

zaprzestają przyjmowania jakiejkolwiek żywności, wolą głodować niż spożywać 
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posiłki „zanieczyszczone”, a jedynym ich „pokarmem” staje się, także skrupulatnie 

dobrana, woda [8, 10].  

Konsekwencjami są liczne zmiany psychosomatyczne, ponieważ pozbawiony wielu 

podstawowych mikroelementów organizm zaczyna słabnąć. Należą do nich m.in.: 

znaczny spadek masy ciała, bóle i zawroty głowy, ogólne osłabienie, anemia, osłabiona 

odporność, osteoporoza, zaburzona praca jelit zagrożenie nadciśnieniem i chorobami 

serca, rozregulowanie gospodarki hormonalnej, a u kobiet nawet zatrzymanie cyklu 

miesiączkowego, ze względu na spadek poziomu estrogenów. Ponadto mogą wystąpić 

huśtawki nastroju i depresja. Nieleczona ortoreksja może doprowadzić nawet do zgonu 

[9-11].  

1.1.2. Kiedy aktywność fizyczna staje się obsesją 

O uzależnieniu mówimy, gdy pojawiają się takie elementy zachowania jak: zaab-

sorbowanie, zmiany nastroju, tolerancja, symptomy odstawienne, konflikt, nawroty 

(DSM-V) [12]. Aktywność fizyczna jest czynnością społecznie akceptowalną, dlatego 

bardzo często jej nadużywanie pozostaje niezauważalne [13]. Zachowania będące 

przedmiotem uzależnienia stopniowo zajmują centralne miejsce w życiu człowieka, 

przysłaniając inne jego sfery, między innymi życie rodzinne, zawodowe czy towa-

rzyskie [14]. W aktywności fizycznej dużą rolę odgrywają emocje związane z rozwija-

niem kolejnych umiejętności, poprawą zdrowia i samopoczucia, rozszerzaniem kręgu 

znajomych, rywalizacją i nagrodami za wyniki. To przekłada się na lepszą samoocenę 

i coraz głębsze uzależnienie od pozytywnych w skutkach czynności [15]. 

Mark D. Griffiths [16] za kryteria diagnostyczne uzależnienia od ćwiczeń fizycz-

nych przyjął: 

1. priorytet względem pozostałych zachowań (myśli, uczuć); 

2. modyfikację nastroju, tolerancję, objawy odstawienia (emocjonalne i fizyczne 

w sytuacji zaprzestania aktywności fizycznej); 

3. konflikt (w relacjach interpersonalnych, a także z innymi podejmowanymi 

aktywnościami); 

4. nawroty (powroty do wcześniejszego wzorca zachowań, nawet mimo wieloletniej 

abstynencji lub kontroli).  

Badacze wymienili kilka mechanizmów, które mogą być podstawą powstania 

zależności od ćwiczeń fizycznych, np. hipotezę beta-endorfinową mówiącą o tym, że 

ćwiczenia tlenowe zwiększają wydzielanie się tych oraz innych opiatów wywołujących 

euforię i efekt znieczulenia czy koncepcję regulacji afektu Tomkinsa, zgodnie z którą 

aktywność fizyczna traktowana jest jako czynnik, który powoduje podwyższenie 

poziomu pozytywnego, a spadek negatywnego afektu [16]. Warto też wspomnieć 

o korzyściach czerpanych z nawiązywania kontaktów towarzyskich podczas zajęć 

grupowych, a także o wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kompetencji 

i mistrzostwa [16]. 

1.2. Charakterystyka zjawiska fat talk 

Fat talk (ang. fat – tłusty, gruby, otyły; talk – rozmawiać, rozmowa) to określenie 

używane w stosunku do zjawiska społecznego, jakim jest angażowanie się w kon-

wersacje, których treścią są autodewaluujące stwierdzenia dotyczące własnego 

wyglądu. Badaczki Amy Shannon i Jennifer S. Mills [17] definiują fat talk jako formę 
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samodegradacji, w trakcie której nadawca komunikatu krytycznie odnosi się do swojej 

masy, wymiarów, kształtów ciała czy kondycji fizycznej, często poruszając także 

tematykę żywienia i aktywności. Dla obrazowego wskazania typu komunikatów, 

o których mowa, autorki podały przykłady, takie jak: „Jestem bardzo gruba” lub „Moja 

pupa wygląda grubo w tych spodniach” [17].  

Jednym z wyjaśnień stosowania tego mechanizmu jest teoria autopercepcji Bema 

(1967 r.). Autor zakłada, że podczas tworzenia wyobrażenia na swój temat, ludzie 

bazują na wnioskowaniu opartym na obserwacji [17, 18]. W takim rozumieniu wypowia-

dając krytyczne sformułowania dotyczące własnego wyglądu, osoba może wywnio-

skować, że czuje dyssatysfakcję ze swojej aparycji, nawet w sytuacji, gdy pierwotnie 

jej emocje związane z ciałem nie były negatywne. Częste powtarzanie dialogów fat 

talk może sprawić, że jednostka zacznie odgórnie i bezwzględnie postrzegać siebie 

jako osobę nieatrakcyjną fizycznie, jednocześnie oceniając innych jako atrakcyjnych, 

niezależnie od stanu faktycznego [17]. Zjawisko fat talk wyjaśniane jest także teorię 

uprzedmiotowienia ciała [19]. W tym kontekście jest to manifestacja behawioralna 

elementów emocjonalnych (lęku, wstydu) związanych z ciałem, które wynikają 

z przekonań, że jego wygląd nie jest dostosowany do norm kulturowych i obowiązu-

jącego kanonu piękna. Angażowanie się w taką konwersację ma wówczas szerzyć 

świadomość o własnej niedoskonałości i łagodzić potencjalną krytykę ze strony 

rozmówcy, a także obniżać lęk i wstyd u osoby komunikującej [17]. 

1.3. Trendy kobiecego piękna w mediach społecznościowych – fitspiracje 

W mediach społecznościowych napotkać można dwa aktualnie obowiązujące 

kanony kobiecego piękna. Jeden z nich promuje szczupłe ciało i wykorzystuje do tego 

zdjęcia całych ciał lub ich fragmentów, inspirując obserwatorów do utraty wagi 

i promując styl życia obudowany zaburzeniami odżywiania [18]. Przeciwieństwem 

tego zjawiska jest trend nazywany fitspiracjami (zestawienie dwóch słów: „fitness” 

oraz „inspiracje”), opierający się na obrazach, które tworzone są z myślą o motywowaniu 

odbiorców do podejmowania aktywności fizycznej i wdrożenia zdrowszego trybu 

życia [18]. Chociaż potencjalnie obrazy te mają pozytywny oddziaływanie na zdrowie, 

zarówno psychiczne, jak i fizyczne, badania pokazały, że obserwacja tego typu zdjęć 

na portalach społecznościowych skutkuje u jednostki obniżeniem poziomu nastroju, 

samooceny oraz zwiększonym poziomem niezadowolenia ze swojego ciała [18]. 

1.4. Charakterystyka okresu rozwojowego jakim jest druga faza 

adolescencji 

Dorastanie, zwane także adolescencją, dzieli się na dwa podokresy: wczesne 

dorastanie, od około 10. do 16. roku życia, oraz późne dorastanie, które rozpoczyna się 

około 17. roku życia [19]. Druga faza adolescencji nie ma jednak wyraźnie zaznaczo-

nego progu, którego przekroczenie jest jednoznaczne z jej zakończeniem i wejściem 

w dorosłość [20]. Z tego też względu, w oparciu o rezultaty przeprowadzonych badań, 

Jeffrey Arnett [21] wyodrębnił stadium rozwojowe między dorastaniem a dorosłością. 

Określił je mianem wkraczania w dorosłość (inaczej wschodzącej lub wyłaniającej się 

dorosłości [22]) i tym samym przesunął granicę z dorosłością do 25. roku życia. Do 

zadań rozwojowych dziewcząt w tym czasie należy między innymi [23]: zaakcepto-

wanie własnej fizyczności (następuje wyraźny przyrost masy ciała z powodu zmiany 
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proporcji, przyrostu tkanki tłuszczowej w okolicach bioder, piersi [19]) i efektywne 

korzystanie z zasobów ciała, nawiązanie dojrzalszych związków z przedstawicielami 

obojga płci, osiągnięcie autonomii w stosunku do rodziców, osiągnięcie tożsamości 

dotyczącej roli płciowej i seksualnej, a także wybór partnera życiowego i życie z nim, 

czy pierwsze kroki w karierze zawodowej. Większość z tych zadań dotyczy cielesności. 

Chociaż tożsamość człowieka kształtuje się w ciągu trwania całego życia, naj-

bardziej przełomowym dla tego momentem jest właśnie dorastanie, szczególnie późny 

jego etap. Jednym z negatywnych skutków zamętu tożsamości w tym czasie, zwłaszcza 

dla dziewcząt, jest definiowanie siebie za pomocą ciała i sposobu odżywiania. Anna 

Brzezińska, Karolina Appelt i Beata Ziółkowska jako jedno z zagadnień charakte-

rystycznych dla tego okresu rozwojowego wymieniły zaburzenia odżywiania, które 

mogą przybierać różną postać. Do tych, które spotyka się najczęściej oraz są najbardziej 

szkodliwe dla zdrowia młodzieży, należą: anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, 

anarchia jedzeniowa oraz niespecyficzne zaburzenia odżywiania [23].  

Czas adolescencji to okres szczególnej wrażliwości młodych osób na bodźce 

zewnętrzne, w tym na ocenę grona rówieśniczego i jego naciski oraz modę, a także na 

te, pochodzące z wnętrza, jak wspominany już wcześniej zamęt tożsamościowy czy 

burza hormonalna. To właśnie sfera odżywiania może stać się obszarem, przy pomocy 

którego młoda osoba próbuje utrzymać kontrolę nad otoczeniem (w tym osobami 

najbliższymi) i swoim ciałem [23]. 

1.4.1. Samoocena i obraz własnego ciała w drugiej fazie adolescencji 

Dziewczynki od najmłodszych lat uczą się, by poprawiać swój wygląd za pomocą 

modnych strojów, kosmetyków i metod kontroli wagi ciała [24]. Wzrastają one, jak 

wspomniano wcześniej, w społeczeństwie lipofobicznym [3]. Nastolatki uważają, że 

spadek masy ciała i ich zdaniem lepsza aparycja spowodowałyby, że byłyby one 

szczęśliwsze i bardziej inteligentne [23]. Znaczenie tego odzwierciedla koncepcja 

uprzedmiotowienia ciała (ang. self-objectification) [19], mówiąca o przyjmowaniu 

perspek-tywy obserwatora w sytuacji oceny własnej atrakcyjności. 

W kulturze zachodniej zrodziła się tendencja do postrzegania ciała kobiecego jako 

obiektu poddawanego ciągłej ocenie i porównaniom, opierającym się na wyglądzie 

fizycznym. Pociąga to za sobą, między innymi, wzrost odczuwania wstydu w związku 

z nieustannym monitorowaniem wyglądu i tendencji do jego poprawiania. Poza tym 

obniża się efektywność wykonywanych aktualnie zadań, ze względu na koncentrację 

na sprawowanym monitoringu, oraz zmniejszenie świadomości odczuć z ciała [19].  

1.5. Zachowania fitorektyczne i ich miejsce wśród ryzykownych zachowań 

młodych ludzi w świetle wyników dotychczasowych badań 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele badań dotyczących obrazu ciała 
u młodzieży w okresie adolescencji. Wg wyników licealistki i studentki wykazują 
wyższy poziom uprzedmiotowienia ciała niż ich rówieśnicy płci męskiej [25]. 6 lat to 
wiek przełomowy, w którym wszystkie dzieci, a szczególnie dziewczęta, formułują 
osądy i zaczynają odczuwać niezadowolenie z ciała [26]. Inne wskazują, że młodzież 
jako grupa ma tendencje do oceniania siebie jako grubych i nieatrakcyjnych, a ponad 
31% z nich dotkniętych jest ryzykiem zachorowania na zaburzenia odżywiania [27]. 
Badanie związku między obrazem własnego ciała a samooceną u młodzieży ukraiń-
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skiej pokazało, że niska samoocena jest w większości przypadków powiązana 
z niezadowoleniem z własnego ciała [28].  

Setki doniesień wskazują na fakt, że media są czynnikiem ryzyka nie tylko dla 
prawidłowego wykształcenia obrazu własnego ciała, ale mogą również być pośred-
nikiem w powstawaniu zaburzeń odżywiania [29]. Prezentowane szczupłe, idealne 
sylwetki mają związek z poczuciem niezadowolenia z własnych ciał [26, 30]. Długo-
trwała ekspozycja mediów prowadzi ostatecznie do wykształcenia określonej konwencji 
piękna, wytworzenia szczupłej reprezentacji siebie w przyszłości, a w konsekwencji 
może powodować nieprawidłowości w obrazie ciała i relacjach z odżywianiem 
w późniejszych latach życia [30, 31]. Doniesienia wskazujące na związek między 
korzystaniem z Internetu a niezadowoleniem z ciała podają, że ci, którzy spędzają dużo 
czasu na korzystaniu z social media, są narażeni na ryzyko rozwoju zaburzeń odży-
wiania [32]. Zdrowa żywność masowo propagowana przez społeczność Instagrama ma 
związek z wystąpieniem ryzyka ortoreksji u częstych gości tego typu profili 
w serwisie, przy czym żaden inny kanał nie niesie ze sobą takich konsekwencji [33].  

Zdania badaczy na temat relacji odżywiania z treningiem są podzielone od dawna. 
Dowodzono, że u osób, które mają naturalne predyspozycje do zaburzeń odżywiania, 
ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszać ryzyko ich wystąpienia, zastępując inne, bardziej 
szkodliwe formy kontroli masy ciała, jak np. prowokowanie wymiotów [34]. Przeciwne 
zdanie mieli badacze wykazujący, że nadmierne ćwiczenia występują przed zaburze-
niami odżywiania i mogą być ich istotnym predyktorem [35]. Obserwacje prowadzone 
w 1983 roku wskazały na podobieństwa między biegaczami długodystansowymi 
a osobami, które cierpią na anoreksję [36]. Obecnie popularny jest pogląd, że 
ćwiczenia fizyczne są silnie powiązane z występowaniem zaburzeń jedzeniowych, 
a tym samym prowadzą do pogarszania się jakości życia [37]. 

Międzykulturowe badania odwołujące się do wirtualnych konwersacji typu fat talk, 
prowadzonych w mediach społecznościowych [38, 39] wykazały, że obserwacja 
wirtualnej komunikacji typu fat talk na portalu Facebook, a także komentarze 
użytkowników z nimi związane, mogą wpływać na samopoczucie psychiczne i poziom 
zadowolenia z własnego ciała jednostek, ale mają na to wpływ zarówno czynniki 
kulturowe, jak i prawdopodobnie różnice indywidualne. 

2. Problemy badawcze i metodologia badań własnych 

U podstaw badania empirycznego, dotyczącego związku wirtualnych konwersacji 
typu fat talk oraz zachowań ortorektycznych z ryzykiem wystąpienia zachowań 
fitorektycznych u dziewcząt w drugiej fazie adolescencji, postawiono następujące 
pytania badawcze: 

 Czy skłonność do zachowań fitorektycznych zależy od poziomu zaangażowania 
w wirtualne konwersacje typu fat talk? 

 Czy skłonność do zachowań fitorektycznych zależy od natężenia aktywności 
w sieci osoby badanej? 

 Czy skłonność do zachowań fitorektycznych zależy od jakości aktywności w sieci 
osoby badanej?  

 Czy skłonność do zachowań fitorektycznych zależy od natężenia zachowań 
ortorektycznych u osoby badanej? 

 Czy skłonność do zachowań fitorektycznych zależy od jakości zachowań orto-
rektycznych osoby badanej? 
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2.1. Struktura zmiennych i ich definicja 

W skład zmiennych weryfikowanych w danym badaniu wchodzą: zmienna 

wyjaśniana (Y1), czyli skłonność do wystąpienia zachowań fitorektycznych; zmienna 

wyjaśniająca (X1), którą stanowią prowadzone przez jednostkę wirtualne konwersacje 

typu fat talk; oraz zmienne pośredniczące – aktywność w sieci (X2) i zachowania 

ortorektyczne (X3). 

Y1, czyli skłonność do zachowań fitorektycznych należy rozumieć jako poziom 

angażowania się jednostki w aktywność fizyczną i przestrzeganie restrykcyjnej diety. 

Niniejsze badania traktuje zachowania fitorektyczne jako stan, w którym jednostka 

może znaleźć się przy oddziaływaniu szeregu czynników pośredniczących (jak niski 

poziom zadowolenia z ciała, korzystanie z konwersacji fat talk, fitspiracji, stosowanie 

porównań skoncentrowanych na cielesności), a nie względnie stała cecha osobowości. 

X1 to nasilenie uczestnictwa w wirtualnych konwersacjach typu fat talk, tłumaczone 

jako zróżnicowanie w częstotliwości korzystania z autodewaluujących twierdzeń 

w sytuacjach społecznych. Osoby, u których stosowanie konwersacji typu fat talk jest 

nasilone, mają tendencję do krytykowania swojego ciała (lub poszczególnych jego 

części), włączywszy krytykę masy ciała, atrakcyjności czy formy fizycznej. 

X2 dotyczy jakości korzystania i średniej ilości godzin spędzanych w ciągu dnia na 

przeglądaniu treści w mediach społecznościowych, a X3 rozumiana jest jako natężenie 

i jakość zachowań ortorektycznych. Wzajemne relacje między wymienionymi wcześniej 

zmiennymi zaprezentowano na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Schemat zmiennych [opracowanie własne]  
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2.2. Hipotezy badawcze 

W odpowiedzi na pytania badawcze sformułowano następujące hipotezy: 

 H1 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób istotny od zaanga-

żowania w konwersacje typu fat talk; 

 H2 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób istotny od natężenia 

aktywności w sieci osoby badanej; 

 H3 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób istotny od jakości 

aktywności w sieci osoby badanej; 

 H4 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób istotny od natężenia 

zachowań ortorektycznych u osoby badanej; 

 H5 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób istotny od jakości 

zachowań ortorektycznych u osoby badanej. 

2.3. Operacjonalizacja zmiennych 

W badaniu empirycznym, które miało sprawdzić znaczenie wirtualnych konwersacji 

typu fat talk oraz zachowań ortorektycznych dla ryzyka wystąpienia zachowań 

fitorektycznych u dziewcząt w drugiej fazie adolescencji, wykorzystano następujące 

narzędzia diagnostyczne: 

 metryczkę zawierającą pytania o wiek, miejsce zamieszkania; 

 autorski arkusz wprowadzający, badający aktywność w sieci – liczbę godzin 

spędzanych w Internecie; portale społecznościowe, na których osoba badana 

posiada konto; śledzenie profili związanych z żywieniem; śledzenie profili 

związanych z uprawianiem sportu; odczuwaną motywację (bądź nie) do pracy nad 

własnym ciałem, podczas obserwacji zdjęć na owych profilach; 

 autorskie narzędzie badające poziom skłonności do zachowań fitorektycznych 

KZF (Kwestionariusz Zachowań Fitorektycznych); 

 Fat Talk Questionnaire (FTQ; Royal i wsp., 2013), wzbogacony o sformuło-

wanie, że dane zachowania mogą mieć miejsce także w Internecie;  

 Kwestionariusz ORTO-15 (Brytek-Matera i wsp., 2014). 

Każdy z kwestionariuszy udostępniany był osobom badanym w formie internetowej.  

2.3.1. Charakterystyka autorskiego Kwestionariusza Zachowań 

Fitorektycznych (KZF) 

Z uwagi na nowatorski problem badawczy podejmowany w pracy, nie istniało 

narzędzie, służące do jego pomiaru. Kwestionariusz Zachowań Fitorektycznych został 

skonstruowany na potrzeby badania i oceniony przez sędziów kompetentnych, których 

zgodność w rangowaniu pytań kwestionariuszowych oceniona została za pomocą 

współczynnika W-Kendalla i wynosiła W = 0,78 (p < 0,05). Rzetelność całości testu, 

wyliczona na podstawie 349 przypadków, wyniosła α = 0,80, natomiast dla każdej ze 

skal odpowiednio: α = 0,63 w skali „Aktywność fizyczna” oraz α = 0,79 w skali 

„Odżywianie się”. 

Kwestionariusz zawiera 18 stwierdzeń (9 odnoszących się do aktywności fizycznej 

oraz 9 dotyczących odżywiania), a zadaniem osoby badanej jest ustosunkować się do 

każdego z nich na pięciostopniowej skali Likerta, określając w jakim stopniu się z nim 

zgadzają (od „Zdecydowanie się nie zgadzam”, do „Zdecydowanie się zgadzam”). 
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Wynik uzyskuje się poprzez zsumowanie punktów, przyznawanych odpowiednio za 

każdą z odpowiedzi – 1 punkt za każdą odpowiedź skrajnie przeczącą, a 5 za skrajnie 

twierdzącą. Im wyższy wynik, tym wyższy poziom odnotowywanych zachowań 

fitorektycznych. 

KZF jest narzędziem samoopisowym, przeznaczonym do indywidualnego wypeł-

niania, bez konieczności pomocy ze strony osoby badacza. 

2.4. Charakterystyka grupy 

W badaniu wykorzystano dobór celowy osób, u których istotne były następujące 

cechy: płeć żeńska, wiek między 18 a 25 lat, aktywne fizyczne (co rozumiane było 

jako systematyczne podejmowanie się wykonywania ćwiczeń fizycznych o dowolnym 

charakterze). Informacja o naborze do badania umieszczona była na portalach społecz-

nościowych, to pozwoliło na zgromadzenie próby kobiet, będących w grupie naj-

bardziej narażonej na oddziaływania social media, co było istotne dla badania. 

W badaniu wzięło udział 349 dziewcząt i kobiet w wieku 18-25 lat, będących 

użytkowniczkami portali społecznościowych, jednak finalnie do analizy wyników 

zakwalifikowane zostały odpowiedzi tych kobiet, które uzyskały najwyższe i najniższe 

rezultaty w Kwestionariuszu Zachowań Fitorektycznych, co pozwoliło rozpatrzeć 

pozostałe wyniki pod kątem ich znaczenia dla występowania (lub nie) ryzyka 

zachowań fitorektycznych. W tym celu dokonano normalizacji wyników i przeliczenia 

ich na skalę stenową. Ostatecznie zanalizowano więc dane pochodzące od 166 

badanych, w tym 61 kobiet z niskim wynikiem KZF (< 4 sten) i 105 kobiet, których 

wyniki uzyskane w badaniu arkuszem KZF były wysokie (> 6 sten). 

 

Rysunek 2. Analiza danych socjodemograficznych – miejsce zamieszkania osób badanych  

[opracowanie własne] 
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Średni wiek badanych kobiet wyniósł 21,6 lat, przy czym najmłodsze badane, tak 

jak zakładano, miały 18 lat, a najstarsze 25. Większość kobiet (72 osoby) pochodziło 

z dużych miast, powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Drugim pod względem popularności 

miejscem zamieszkania okazała się wieś (34 uczestniczki), natomiast najmniej kobiet 

zamieszkuje miasta od 100 do 200 tysięcy mieszkańców (rys. 2). 

2.5. Procedura badawcza 

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem Internetu. Na początku badane kobiety 

były proszone o wypełnienie metryczki i udzielenie odpowiedzi na 5 pytań dotyczą-

cych aktywności w sieci. Następnie kolejno wypełniały kwestionariusze: KZF, FTQ 

oraz ORTO-15. Na podstawie wyników stenowych wyodrębniono dwie grupy porów-

nawcze – grupę A, do której zostały zakwalifikowane osoby badane, których wyniki 

były równe lub niższe 3 stenowi oraz grupę B, w której znalazły się jednostki z wyni-

kiem stenowym równym 7 i wyższym. Czas trwania badania wynosił około 15-20 

minut w przypadku każdej badanej kobiety. 

2.6. Schemat analizy statystycznej zebranych danych 

Analiza statystyczna danych pochodzących z badań empirycznych obejmowała: 

opis statystyczny poszczególnych zmiennych, ocenę zgodności rozkładów uzyskanych 

wyników z rozkładem normalnym, analizę istotności różnic średnich międzygrupo-

wych, ocenę siły związku pomiędzy poszczególnymi zmiennymi oraz analizę regresji. 

Opisu statystycznego dokonano z wykorzystaniem tabel liczności oraz podstawo-

wych statystyk opisowych (jak średnia, mediana, moda, odchylenie standardowe). 

Ocena zgodności rozkładów uzyskanych wyników z rozkładem normalnym została 

poczyniona przy użyciu podstawowych statystyk i testu Shapiro-Wilka. Ze względu na 

dużą próbę osób badanych zdecydowano się oprzeć wyniki badań o wykorzystanie 

testów parametrycznych we wszystkich przypadkach. Wobec tego używano wyko-

rzystywano test t Studenta dla zmiennych niezależnych. Siłę związków pozwoliła 

ocenić analiza korelacji r Pearsona, a w celu zidentyfikowania predyktorów szcze-

gólnie istotnych dla zmiennej zależnej zastosowano analizę regresji liniowej (jedno-

jedno i jedno-wielozmiennowej). Szczegółowe wyniki analizy statystycznej zapre-

zentowano w podrozdziale 3. 

3. Analiza wyników własnych 

Przy użyciu metod oceny istotności różnic, oceny siły korelacji pomiędzy zmiennymi 

a także analizy regresji liniowej, zweryfikowano postawione na początku hipotezy 

badawcze.  

3.1. Uzyskane wyniki w opisie statystycznym 

Na początku analizie poddano odpowiedzi badanych na pytania dotyczące ich 

aktywności w sieci. 100% uczestniczek badania potwierdziło posiadanie konta i korzy-

stanie z mediów społecznościowych, w tym 98,2% (163 kobiety) posiada konto na 

portalu Facebook oraz 91,6% (152 kobiety) na Instagramie. Oprócz tego użytkow-

niczki deklarują korzystanie z innych social media, jak Twitter, Snapchat, YouTube, 

Musica.ly, Pinterest czy Tumblr, jednak cieszą się one znacznie mniejszą popu-

larnością. 
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101 badanych kobiet korzysta z Internetu i mediów społecznościowych od 3 do 6 

godzin dziennie, a 28 ze 166 kobiet poświęca tej czynności ponad 6 godzin w ciągu 

dnia (zob. rys. 3). 91,6% badanych użytkowniczek mediów obserwuje profile związane 

z żywieniem, taki sam procent badanych przyznaje się do obserwacji użytkowników 

pokazujących aktywność fizyczną. Prawie 77% kobiet odczuwa przy tym wpływ 

owych profili na poczucie motywacji do pracy nad własnym ciałem. Rezultaty te 

zostały zebrane w tabeli 1. 

 

 

Rysunek 3. Deklarowana długość korzystania z Internetu w ciągu dnia [opracowanie własne] 

Tabela 1. Aktywność w Internecie – obserwacja profili i odczuwana motywacja 

 

Profile zw. 

z żywieniem 

Profile zw. ze 

sportem 

Motywacja do 

pracy nad sobą 

tak nie tak  nie tak nie 

Liczba osób 152 14 152 14 127 39 

Procent ogółu 91,6 8,4 91,6 8,4 76,5 23,5 

 Źródło: Opracowanie własne  

3.1.1. Ocena istotności różnic testów właściwych 

Analizę statystyczną wyników badań własnych rozpoczęto od porównania z roz-
kładem normalnym rozkładów wszystkich zmiennych. Tabela 2 pokazuje wartości 
podstawowych statystyk dla wyników każdego z testów oraz poziom istotności prze-
prowadzonego testu normalności Shapiro-Wilka. Rozkład wyników ORTO-15 jest 
zbliżony do normalnego, natomiast na poziomie istotności p < 0,01 odnotowano 
rozbieżności wyników dwóch pozostałych kwestionariuszy z rozkładem normalnym. 
Opierając się o istotę centralnego twierdzenia granicznego, mówiącego o tym, że wraz 
ze wzrostem liczności próby rozkład statystyki coraz bardziej upodabnia się do 
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rozkładu normalnego, więc w przypadku dużych zbiorów danych (n > 100) stosowanie 
statystyk nieparametrycznych nie ma uzasadnienia, zdecydowano się wykorzystać 
metody parametryczne we wszystkich przypadkach. 

Tabela 2. Podstawowe statystyki oraz ocena zgodności rozkładu zmiennych z rozkładem normalnym 

 Średnia Me Mo 
Skoś-
ność 

Kurtoza 
Odch. 
Std. 

Istot. 
testu 
Shapiro-Wilka 

KZF 55,50 61,00 Wiel. -0,33 -1,04 13,91 0,00** 

FTQ 30,79 27,00 14,00 0,83 -0,18 14,39 0,00** 

ORTO-15 34,10 35,00 36,00 -0,14 -0,46 4,87 0,11 

Źródło: Opracowanie własne  

Oceny istotności różnic średnich wyników testów między grupą A i grupą B doko-
nano za pomocą testu t Studenta dla prób niezależnych. Rezultaty wykazały wystę-
powanie istotnych statystycznie różnic międzygrupowych (p < 0,05) we wszystkich 
testach, co oznacza, że różni się zarówno nasilenie zachowań fitorektycznych, ze 
względu na które dokonywany był podział, jak i konwersacji typu fat talk oraz zachowań 
ortorektycznych w obu tych grupach. Po przeanalizowaniu średniego deklarowanego 
czasu spędzanego w Internecie (aktywności) zauważono, że czas ten nie różni się 
istotnie między grupami (zob. tab. 3), co mogło sugerować, że nie ma on istotnego 
znaczenia dla występowania nieprawidłowości w tych obszarach, co sprawdzono 
poprzez testy korelacyjne (zob. tab. 6). 

Tabela 3. Porównanie średnich wyników w obrębie zmiennych w grupie A i grupie B 

 
Średnia A 
(N=61)  

Średnia B 
(N=105) 

t df p 
Odch. 
Std. A 

Odch. 
Std. B 

Wyniki  
KZF 

38,66 65,30 -31,43 164 0,00* 4,59 5,62 

Wyniki 
FTQ 

23,51 35,02 -5,37 164 0,00* 14,91 2,25 

Wyniki 
ORTO-15 

36,90 32,46 6,31 164 0,00* 3,46 4,83 

Aktyw.w 
Intern. 

1,93 1,95 -0,18 164 0,86 0,70 0,58 

Źródło: Opracowanie własne  

Odnotowano następujące prawidłowości: im wyższy średni wynik uzyskany 
w kwestionariuszu KZF, tym niższy rezultat ORTO-15. Im wyższy średni wynik 
w uzyskany w kwestionariuszu FTQ, tym niższy w ORTO-15. Im wyższy średni wynik 
KZF, tym wyższy FTQ. Biorąc pod uwagę odwróconą skalę punktacji kwestionariusza 
ORTO-15 (im mniej punktów, tym większe odstępstwo od normy) można wniosko-
wać, że (średnie) rosnące ryzyko wystąpienia zachowań fitorektycznych współ-
występuje z rosnącym nasileniem stosowania konwersacji typu fat talk oraz 
występowaniem zachowań ortorektycznych (rys. 4). 
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Rysunek 4. Porównanie średnich wyników testów uzyskanych w obu grupach [opracowanie własne] 

Dokonano sprawdzenia istotności różnic średnich w grupach A i B poszczególnych 

składowych zachowań fitorektycznych: aktywności fizycznej oraz odżywiania się. 

W tym celu wyodrębniono zmienne, sumujące wynik w poszczególnych częściach 

kwestionariusza. Odnotowano istotne różnice średnich wyników obu składowych  

(p < 0,05), zarówno w grupie A, jak i w grupie B. Średnie wyniki w grupie A były 

niższe niż w grupie B (p < 0,05). Wynik przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Analiza danych socjodemograficznych – wiek osób badanych, *p < 0,05 

 M grupa A M grupa B t p Odch. std. A Odch. std. B 

Aktywn. fizyczna 21,25 31,62 -16,50 0,00* 4,11 3,78 

Odżyw. się 17,49 33,68 -24,37 0,00* 3,86 4,3 

Źródło: Opracowanie własne  

3.1.2. Korelacje między zmiennymi 

Ocena istotności związków między poszczególnymi zmiennymi wykazała szereg 

istotnych korelacji (zob. tab. 5). Przede wszystkim dowiedziono, że poziom wystąpienia 

ryzyka zachowań fitorektycznych koreluje dodatnio ze stosowaniem komunikatów 

typu fat talk. Oznacza to, że u kobiet, które mają tendencje do prowadzenia takich 

konwersacji, występuje wysokie ryzyko pojawienia się zachowań będących przedmio-

tem tej rozprawy. Podobna sytuacja ma miejsce pomiędzy przejawianiem zachowań 

ortorektycznych a ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w obszarze fitorektycznym. 
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Zarówno część zachowań fitorektycznych związana z aktywnością fizyczną, jak i ta 

dotycząca odżywiania się, korelują dodatnio z wynikami FTQ i ujemnie z ORTO-15. 

Nie odnotowano natomiast istotnej zależności pomiędzy aktywnością internetową 

rozumianą przez jej długość, a wynikami kwestionariusza KZF, to znaczy, że czas 

spędzany w mediach społecznościowych nie ma znaczenia dla rozwoju nieprawi-

dłowości w obszarze zachowań fitorektycznych. To samo dotyczy pozostałych dwóch 

kwestionariuszy (zob. tab. 6). Wykazano jednak, że zarówno obserwacja profili zwią-

zanych z odżywianiem jak i ze sportem (fitspiracji) korelują dodatnio z zachowaniami 

fitorektycznymi. Podobnie jest z deklarowaną motywacją odczuwaną poprzez śledzenie 

ów profili – ta również koreluje dodatnio z ryzykiem podjęcia tego rodzaju zachowań, 

czyli występowanie tych czynników ma znaczenie dla rozwoju nieprawidłowości. Do 

interesujących aspektów można również zaliczyć fakt, że istnieje istotna zależność 

pomiędzy obserwacją tematyki żywieniowej w social mediach a wysokim wynikiem 

w skali ORTO-15, co rozumiane jest jako związek obserwacji tych profili z wykazywa-

niem nieprawidłowości jedzeniowych u kobiet w drugiej fazie adolescencji (zob. tab. 6). 

Tabela 5. Korelacja wyników testów przeprowadzonych w ramach badania, *p < 0,05 

 FTQ ORTO-15 

KZF 0,45* -0,47* 

KZF – Aktywność fizyczna 0,40* -0,29* 

KZF – Żywienie 0,42* -0,53* 

Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 6. Aktywność internetowa a wyniki testów diagnostycznych dotyczących zachowań fitorektycznych, 

ortorektycznych oraz konwersacji typu fat talk 

Zmienna KFZ FTQ ORTO-15 

Aktywność internetowa 0,02 0,13 0,03 

Obserwacja profili 

żywieniowych 
0,22* 0,03 -0,16* 

Obserwacja profili 

sportowych 
0,42* 0,14 -0,15 

Deklarowana, 

odczuwana motywacja 
0,42* 0,08 -0,12 

Źródło: Opracowanie własne 

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy skłonność do zachowań fitorektycznych zależy 

od jakości zachowań ortorektycznych osoby badanej, dokonano analizy korelacji 

poszczególnych itemów testu ORTO-15 z wynikami kwestionariusza KZF w obu 

grupach. Analiza pokazała, że w grupie z niskimi wynikami w kwestionariuszu KZF, 

a co za tym idzie z nieodnotowanym ryzykiem do wystąpienia zachowań fitorektycz-

nych (grupa A), żadne z odpowiedzi na pytania w arkuszu ORTO-15 nie korelują 

istotnie z uzyskanym wynikiem. Sytuacja zmienia się w grupie zagrożonej wystąpie-

niem zachowań fitorektycznych (grupa B). Odnotowano cztery istotne statystycznie 
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korelacje odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia testu i wynikiem KZF. Korelacje 

to odnotowano: w stwierdzeniu 3., które mówi o tym, że przedmiotem szczególnej 

troski osoby badanej w ciągu ostatnich 3 miesięcy było myślenie o jedzeniu; 

stwierdzeniu 7., nawiązującym do myślenia o zdrowym jedzeniu więcej niż 3 h 

dziennie; pozycji 8., w której mowa o pozwalaniu sobie na łamanie zasad dotyczących 

odżywiania się oraz pozycji 13., mówiącej o poczuciu winy w sytuacji odstąpienia od 

wspomnianych, ustalonych wcześniej, zasad żywienia. Każde z tych stwierdzeń skupia 

się na treści myślenia, co może oznaczać, że ma ono szczególny związek z występo-

waniem ryzyka nieunormowanych zachowań w obszarze odżywiania się i aktywności 

fizycznej. 

Tabela 7. Korelacje między odpowiedziami na poszczególne pytania kwestionariusza ORTO-15 a wynikami 

uzyskanymi w kwestionariuszu KZF w grupie A i grupie B, *p < 0,05 

 
Wyniki KZF 

Grupa A Grupa B 

ORTO1 0,20 -0,15 

ORTO2 0,03 0,16 

ORTO3 -0,09 -27,00* 

ORTO4 -0,14 0,01 

ORTO5 -0,09 0,07 

ORTO6 0,00 0,06 

ORTO7 -0,05 -0,32* 

ORTO8 -0,12 -0,23* 

ORTO9 0,12 0,15 

ORTO10 -0,18 -0,10 

ORTO11 -0,05 -0,12 

ORTO12 -0,12 0,18 

ORTO13 0,00 -0,32* 

ORTO14 -0,07 0,07 

ORTO15 0,02 -0,11 

Źródło: Opracowanie własne 

3.1.3. Analiza regresji liniowej 

Ostatnim etapem analizy uzyskanych wyników była ocena istotności poszcze-

gólnych zmiennych dla wyjaśnienia wyników w badaniu. Do tego celu wykorzystano 

analizę, która ujawniła predyktory osiąganych wyników w kwestionariuszu KZF. 

Na początek wyszczególniono regresję dla każdego z czynników oddzielnie. 

Pierwszą zmienną, której się przyjrzano była aktywność w Internecie, rozumiana jako 

czas poświęcany tej czynności. Współczynnik determinacji dla tej zmiennej wynosi 
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mniej niż 1% i jest nieistotny statystycznie (p = 0,84; R2 < 0,00; F = 0,04; β = -0,03). 

Pozostałe predyktory okazały się istotnie statystycznie (p < 0,05) determinować skłon-

ność do zachowań fitorektycznych. Śledzenie profili związanych z żywieniem determi-

nuje tendencje te w 5% (R2 = 0,05; F = 8,64; β = -0,01), śledzenie kont użytkowników 

publikujących treści o aktywności fizycznej wyjaśnia wariancję w 18% (R2 = 0,18;  

F = 35,89; β = 0,07). Niewiele mniejsza determinacja (17%) dotyczy deklarowanej 

motywacji odczuwanej pod wpływem wspomnianych wyżej typów profili społecz-

nościowych (R2 = 0,17; F = 34,47; β = 0,06). Skłonność do konwersacji typu fat talk 

determinuje wynik KZF w 20% (R2 = 0,20; F = 4,92; β = 0,06), a największy procent 

wariancji wyjaśnia poziom zachowań fitorektycznych (22%; (R2 = 0,20; F = 46,50;  

β = 0,06). 

Tabela 8. Regresja jednozmiennowa względem skłonności do zachowań fitorektycznych, *p < 0,05 

Zmienna 

zależna 

Aktywność w Internecie 

Wielokr. R Wielokr. R2 F β p 

Skłonność do 

zachowań 

fitorektycz-

nych (KZF) 

0,00 0,00 0,04 -0,03 0,84 

Śledzenie fitspiracji związanych z żywieniem 

Wielokr. R Wielokr. R2 F β p 

0,22 0,05 8,64 -0,01 0,00* 

Śledzenie fitspiracji związanych z aktywnością fizyczną 

Wielokr. R Wielokr. R2 F β p 

0,42 0,18 35,89 0,07 0,00* 

Motywacja odczuwana pod wpływem śledzenia profili 

internetowych 

Wielokr. R Wielokr. R2 F β p 

0,42 0,17 34,47 0,06 0,00* 

Skłonność do konwersacji typu fat talk (FTQ) 

Wielokr. R Wielokr. R2 F β p 

0,45 0,20 4,92 0,06 0,00* 

Skłonność do zachowań ortorektycznych (ORTO-15) 

Wielokr. R Wielokr. R2 F β p 

0,47 0,22 46,50 0,06 0,00* 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 9. Regresja wielozmiennowa względem skłonności do zachowań fitorektycznych – R pełnego modelu, 
*p < 0,05 

 
Test dla pełnego modelu predyktorów 

Wielokr. R Wielokr. R2 F p 

Skłonność do zachowań 
fitorektycznych (KZF) 

0,71 0,50 26,89 0,00* 

Źródło: Opracowanie własne 

Cały model regresji (biorący pod uwagę wszystkie zmienne) okazał się istotny 
statystycznie, pomimo tego, że jeden z predyktorów, czyli czas aktywności internetowej, 
jest nieistotny statystycznie. Obrany model zmiennych pozwolił nam na wyjaśnienie 
50% zmiennej zależnej, czyli skłonności do zachowań fitorektycznych. 

3.2. Weryfikacja statystyczna postawionych hipotez 

Na podstawie przeprowadzonej oceny korelacji pomiędzy poziomem zaangażowania 
w konwersacje typu fat talk a wynikiem osiąganym w kwestionariuszu KZF (por. tab. 6) 
można stwierdzić, że u badanych kobiet ryzyko pojawienia się zachowań fitorektycz-
nych w sposób istotny zależy od poziomu angażowania się w konwersacje typu fat 
talk. Na poziomie istotności p < 0,05 odrzucamy hipotezę zerową i przyjmujemy 
alternatywną, mówiącą o występującej zależności. 

Przeprowadzona analiza korelacji pomiędzy średnią czasową aktywnością w sieci 
a wynikami osiąganymi w KZF nie wykazała istotnych zależności pomiędzy tymi 
zmiennymi (por. tab. 7). Oznacza to, że ilość czasu spędzanego w social media nie ma 
znaczenia dla wystąpienia objawów z obszaru nieprawidłowości fitorektycznych. Na 
poziomie istotności p < 0,05 nie mamy podstaw by odrzucić hipotezę zerową. 

Wyniki testów korelacyjnych pomiędzy zmiennymi świadczącymi o jakości aktyw-
ności w Internecie (obserwacja profili związanych z aktywnością fizyczną i żywieniem, 
fitspiracji) wskazują na istotną statystycznie zależność pomiędzy ich występowaniem 
a pojawieniem się ryzyka rozwoju zachowań fitorektycznych (por. tab. 7). Oznacza to, 
że kobiety obserwujące tego typu przekazy w social media przejawiają większe ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości w obszarze aktywności fizycznej i odżywiania się. 
W przeprowadzonym badaniu skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób 
istotny od jakości aktywności w sieci osoby badanej na poziomie istotności 95%  
(p < 0,05). 

Na podstawie przeprowadzonej oceny korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi 
przy pomocy narzędzia ORTO-15 a skłonnością do wystąpienia zachowań fitorek-
tycznych należy przyjąć hipotezę alternatywną, mówiącą o istotnej zależności pomiędzy 
natężeniem zachowań ortorektycznych i zachowań fitorektycznych. Odnotowuje się 
bowiem istotną korelację (p < 0,05) pomiędzy rezultatami testów mierzącymi obie 
nieprawidłowości (por. tab. 6). 

Wyniki oceny istotności związku między poszczególnymi pozycjami kwestionariusza 
ORTO-15 a wynikiem w teście KZF wykazują na występowanie istotnych zależności 
w przypadku 4 z 15 pozycji w skali. Pozycje te dotyczą treści myślenia – może to 
oznaczać, że ma ono szczególny związek z występowaniem ryzyka nieunormowanych 
zachowań w obszarze fitorektycznym. Przyjmując poziom istotności p < 0,05, hipotezę 
należy przyjąć częściowo, wskazując jedynie na ten obszar zależności między 
wynikami (por. tab. 8).  
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Tabela 10. Zestawienie rozstrzygnięcia dotyczącego prawdziwości hipotez 

Hipoteza Rezultat 

H10 Skłonność do zachowań fitorektycznych nie zależy 

w sposób istotny od zaangażowania w konwersacje typu fat talk. 

H11 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy 

w sposób istotny od zaangażowania w konwersacje typu fat talk. 

Odrzucamy hipotezę 

zerową i przyjmujemy 

alternatywną. 

H20 Skłonność do zachowań fitorektycznych nie zależy 

w sposób istotny od natężenia aktywności w sieci osoby 

badanej. 

H21 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy 

w sposób istotny od natężenia aktywności w sieci osoby 

badanej. 

Nie ma podstaw by 

odrzucić hipotezę 

zerową. 

H30 Skłonność do zachowań fitorektycznych nie zależy 

w sposób istotny od jakości aktywności w sieci osoby badanej. 

H31 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób 

istotny od jakości aktywności w sieci osoby badanej. 

Odrzucamy hipotezę 

zerową i przyjmujemy 

alternatywną. 

H40 Skłonność do zachowań fitorektycznych nie zależy 

w sposób istotny od natężenia zachowań ortorektycznych 

u osoby badanej. 

H41 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób 

istotny od natężenia zachowań ortorektycznych u osoby badanej. 

Odrzucamy hipotezę 

zerową i przyjmujemy 

alternatywną. 

H50 Skłonność do zachowań fitorektycznych nie zależy 

w sposób istotny od jakości zachowań ortorektycznych u osoby 

badanej. 

H51 Skłonność do zachowań fitorektycznych zależy w sposób 

istotny od jakości zachowań ortorektycznych u osoby badanej. 

Odrzucamy hipotezę 

zerową i przyjmujemy 

alternatywną. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.3. Schemat analizy statystycznej zebranych danych 

Przeprowadzone badanie dowiodło związek wirtualnych konwersacji typu fat talk 

i przejawiania zachowań ortorektycznych z ryzykiem wystąpienia zachowań fitorektycz-

nych w grupie kobiet będących w drugiej fazie adolescencji. Dane ryzyko dało się 

potwierdzić aż w 50%. Odnotowano istotne różnice międzygrupowe pomiędzy bada-

nymi kobietami, które osiągały niskie wyniki w kwestionariusz KZF, a kobietami 

z przeciwnej skrajności. Zrealizowane zatem zostało wyjściowe założenie, o próbie 

dowiedzenia istnienia takiego oddziaływania. 

Istotne dla pojawienia się ryzyka zachowań fitorektycznych okazuje się prowa-

dzenie konwersacji typu fat talk. Osoby przejawiające tendencje do korzystania z tego 

typu komunikatów, także w drodze internetowej, wykazują wyższe ryzyko rozwoju 

nieprawidłowości fitorektycznych – wysokie wyniki FTQ współwystępują z wysokimi 

rezultatami w Kwestionariuszu Zachowań Fitorektycznych. Skłonności do rozwoju 

tytułowego zjawiska mają również osoby, które prezentują wysoki poziom zachowań 
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ortoretycznych, a w szczególności nieprawidłowych treści myślenia, koncentracji na 

posiłkach i wyrzutów sumienia występujących się w sytuacji naruszenia zasad stoso-

wanej diety. Aktywność w mediach rozumiana jako czas poświęcany tej czynności 

okazała się jedynym analizowanym, nieistotnym statystycznie czynnikiem dla pojawie-

nia się ryzyka zachowań fitorektycznych w grupie badanych. Istotne natomiast jest 

śledzenie profili w mediach społecznościowych, których tematyka nawiązuje do 

cielesności i zdrowego odżywiania oraz motywacja do pracy nad własnym ciałem, 

wzbudzana pod ich wpływem. Są to istotne predyktory dla rozwoju nieprawidłowości 

i wyjaśniają od 5% do 18% (por. tab. 9) zjawiska zachowań fitorektycznych w prze-

prowadzonym badaniu. 

4. Wnioski i dyskusja wyników badań własnych 

Podjęto próbę eksploracji nowego na gruncie psychologicznym zjawiska, jakim są 

zachowania fitorektyczne i związek z ich wystąpieniem takich czynników jak angażo-

wanie się w konwersacje typu fat talk (także wirtualnie) oraz przejawiany poziom 

zachowań ortorektycznych. Punktem wyjścia dla przeprowadzenia badań własnych 

była obserwacja rosnącej popularności siłowni i prowadzenia zdrowego trybu życia 

oraz szerzenia tej tendencji w social media. Coraz bardziej powszechne staje się 

zamieszczanie w przestrzeni internetowej wpisów oceniających (lub zachęcających do 

oceniania) wyglądu ciał ludzkich i fitspiracji będących wyjściowo promowaniem 

aktywności fizycznej i zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze. Prawdopodobnie 

jest to manifestacja cech pożądanych w kulturze zachodnioeuropejskiej – dbania 

o zdrowie, szczupły wygląd i dobrze zbudowaną sylwetkę oraz świadomości swojej 

niedoskonałości, czego współcześnie oczekuje się od młodych dziewcząt. Podłoże 

teoretyczne, pozwalające wyjaśnić zachowania fitorektyczne przy pomocy analizy 

zjawisk pokrewnych, uzupełnione zostało o badania empiryczne dotyczące bezpośrednio 

tego zjawiska. Prowadzą one do konkluzji, że korzystanie z konwersacji fat talk, 

zarówno realnie, jak i wirtualnie, nieprawidłowe zachowania żywieniowe oraz aktyw-

ność w mediach społecznościowych, polegająca na śledzeniu fitspiracji, powoduje 

szereg negatywnych konsekwencji u odbiorców – sprzyja to, przede wszystkim, 

rozwojowi zachowań fitorektycznych, związanych z poczuciem niezadowolenia 

z własnego ciała, samopoczucia, nieustannym dążeniem do ideału i nienormatywnymi 

zachowaniami żywieniowymi ukierunkowanymi na zmianę sylwetki. 

Potwierdziły się hipotezy dotyczące występowania oddziaływania tych zmiennych 

na obraz ciała i zachowania jedzeniowe mające na celu doprowadzenie do idealnej fit 

sylwetki. Nie bez znaczenia dla wyników było również śledzenie profili społeczno-

ściowych promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, czyli tzw. fitspiracji. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktywność w mediach społecznościowych wyrażana 

przez średni czas poświęcany na tę czynność nie jest istotnym czynnikiem dla 

wykształcenia się nieprawidłowości z obszaru fitorektycznego, przy czym u tych 

samych osób badanych ryzyko to istnieje, a wpływ na nie ma jakość komunikatów 

internetowych. Ma to duże znaczenie dla przeprowadzonego badania – ryzyko rozwoju 

zachowań fitorektycznych niezależne od poświęcanego czasu jest zjawiskiem tym 

bardziej niepokojącym, ponieważ poszerza się grupa potencjalnie zagrożona takimi 

konsekwencjami.  
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Uzyskane wyniki ujawniają stosunkowo nowy problem – negatywne konsekwencje 

psychologiczne i rozwój nieprawidłowości ze spektrum dysmorfofobii pod wpływem 

treści śledzonych w Internecie oraz przejawianych zachowań jedzeniowych. Należy 

wziąć pod uwagę, że fitspiracje, to coraz bardziej powszechny typ komunikatów 

w mediach społecznościowych. Należałoby spojrzeć na to zjawisko z perspektywy 

odbiorców, jak i nadawców takiego typu przekazu, rozważyć rozmiar zagrożenia i jego 

szersze konsekwencje. Ponadto, koniecznym jest wprowadzenie działań profilaktycznych 

dla młodzieży i młodych dorosłych, w szczególności płci żeńskiej oraz omówienie 

zagrożenia płynącego z porównań społecznych i nadmiaru koncentracji na ciele 

i żywieniu.  

Opisane powyżej wyniki badań własnych, a także wnioski wyprowadzone na ich 

podstawie należy jednak traktować z ostrożnością. W czasie powstawania rozdziału nie 

odnaleziono żadnych publikowanych badań bezpośrednio dotyczących zjawiska 

zachowań fitorektycznych, przez co do słabych stron przeprowadzonego badania 

z pewnością należała zbyt mała liczba zbieranych danych szczegółowych i rozpozna-

nych czynników, które składają się na ten rodzaj nienormatywnych zachowań. Jedno-

cześnie można pokusić się na stwierdzenie, że jest to największy atut prowadzonej 

rozprawy – jest to pionierskie badanie dowodzące istnienia osobnej kategorii osób, 

dotkniętych zniekształconym obrazem własnego ciała i dążących do idealnej sylwetki 

poprzez nienormatywne zaangażowanie w aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie 

jako czynniki współwystępujące, a nie wtórne wobec siebie. 
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Związki zachowań fitorektycznych z konwersacjami typu fat talk i zachowaniami 

ortorektycznymi u polskich nastolatek 

Streszczenie  

Obserwuje się rosnące zainteresowanie zdrowym trybem życia i podejmowaniem aktywności fizycznej. 

Trend ten przenosi się również do przestrzeni wirtualnej i za pomocą social media popularyzuje się 

wspomniane aspekty. Tak zwane fitspiracje to narzędzia tej promocji. Zauważalna jest także społeczna 

akceptacja wyrażania niezadowolenia z własnego ciała za pomocą konwersacji typu fat talk, szczególnie 

przez dziewczęta i kobiety. Dotychczasowe badania prowadzone w obszarze cielesności i zachowań jedze-

niowych oraz wpływu mediów na postrzeganie własnego ciała, jako możliwe konsekwencje wirtualnych 

konwersacji fat talk czy śledzenia fitspiracji wskazują obniżenie oceny własnego ciała, rozwój zniekształ-

ceń w jego postrzeganiu prowadzący do dysmorfofobii oraz zwiększone ryzyko rozwoju nieprawidłowości 

jedzeniowych. Grupą szczególnie narażoną na oddziaływania tych zmiennych są kobiety w drugiej fazie 

adolescencji. 

Zbadano związki pomiędzy prowadzonymi konwersacjami typu fat talk oraz poziomem przejawianych 

nieprawidłowości w sposobie odżywiania się (zachowań ortorektycznych) na pojawienie się zachowań 

fitorektycznych u kobiet w drugim okresie adolescencji. 

W badaniu empirycznym udział wzięło 166 kobiet w wieku 18-25 lat. Pomiarów wyników dokonano przy 

użyciu 3 narzędzi: autorskiego Kwestionariusza Zachowań Fitorektycznych, Fat Talk Questionnaire oraz 

ORTO-15. Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezy dotyczące występowania związku tych zmiennych 

z decyzją o podejmowaniu aktywności fizycznej i nienormatywnymi zachowaniami jedzeniowymi. Czyn-

nikiem korelującym było również śledzenie profili społecznościowych promujących zdrowe odżywianie 

i aktywność fizyczną (fitspiracji). 

Słowa kluczowe: zachowania fitorektyczne, fat talk, fitspiracje, adolescencja, media społecznościowe 
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Relationships of phytorectic behaviors with fat talk conversations and orthorectic 

behaviors among Polish teenagers 

Abstract 

Nowadays, the growing popularity of leading a healthy lifestyle and taking physical activity is observed. 

This trend is also moving to the virtual space, and social media is spreading entries aimed at promoting 

healthy food and nicely carved bodies. The tools of this presentation are called fitspirations. There is also 

a noticeable social acceptance of expressing dissatisfaction with one's own body by means of fat talk 

conversations, especially by girls and women. 

Previous research conducted in the area of corporality and eating behavior and the influence of the media 

on the perception of one's body, give the examples of lower body assessment, the development of 

distortions in its perception leading to dysmorphia (BDD, Body Dysmorphic Disorder) and increased risk 

of developing food irregularities as possible consequences of virtual conversations fat track or following 

fitspirations. The group particularly vulnerable to the impact of these variables are women in the second 

phase of adolescence. 

The aim of this study was to examine the influence of fat talk conversations and the level of manifested 

abnormalities in the way of eating (orthorectic behavior) on the occuring of fitorectic behavior in women in 

the second period of adolescence. 

166 women aged 18-25 participated in the empirical study. The results were measured using three tools: 

the original Kwestionariusz Zachowań Fitorektycznych, the Fat Talk Questionnaire and the ORTHO-15. 

The obtained results confirm the hypotheses regarding the influence of these variables on the decision to 

undertake physical activity and non-normative eating behavior. The correlation factor was also the 

following of social profiles promoting healthy eating and physical activity (fitspirations). 

Keywords: fitorectic behavior, fat talk, fitspirations, adolescence, social media 
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Podmiotowe uwarunkowania zachowań młodzieży 
z tatuażami i piercingiem  

1. Wstęp 

Na początku XXI wieku zaobserwowano społeczną akceptację wprowadzania 
modyfikacji w obszarze własnej cielesności. Pojawiły się nowe formy dokonywania 
zmiany wyglądu swojego ciała. Modne stały się operacje plastyczne i upiększanie 
ciała; tatuowanie się; kolczykowanie uszu, nosa, języka; rozszczepianie języka; 
opiłowywanie zębów; wszczepianie metalowych kółek, kolczyków oraz implantów 
podskórnych. Najbardziej popularnym zjawiskiem wizualizacji stało się dekorowanie 
ciała licznymi tatuażami lub wykonanie piercingu, polegający na zakładaniu kolczyków 
w nietypowych miejscach, takich jak: brew, nos, wargi, okolice pępka (body piercing) 
itp. Tatuaż

2
, kolczykowanie oraz inne zabiegi zdobienia ciała, określa się nazwą 

„modyfikacja ciała” [1, 2]. Taki styl życia stał się sposobem na kreowanie własnego 
wizerunku. Najczęściej jest ono efektem oddziaływania mediów, którym udało się 
wytworzyć kult wykreowanego specyficznego piękna [3]. Zdaniem D.S. Rosenblum, 
P. Danielos, N. Kass oraz A. Martin [1] – modyfikacje swojego ciała zaliczyć trzeba do 
uzależnienia behawioralnego jako zachowania nałogowego (kompulsywnego), nad 
którymi dorastająca osoba nie jest w stanie zapanować. Wpływają one negatywnie na 
wiele obszarów jej funkcjonowania. Ich głównym celem jest zredukowanie złego 
samopoczucia i wewnętrznego napięcia. Jest to rodzaj uzależnienia psychicznego,  
a o patologii świadczy duże zapotrzebowanie na wykonywanie tych czynności (często-
tliwość i intensywność). Kolczykowanie ciała, zwane powszechnie piercingiem, polega 
na przekłuciu powłok ciała (skóra, tkanka podskórna, tkanka chrzęstna), a następnie na 
umieszczeniu w tak powstałym kanale różnorodnej biżuterii [4].  

Istnieje grupa młodych ludzi, która odmiennie niż uzależnienia behawioralne 
traktuje zarówno tatuaż, jak i body piercing. Uważają, że jest to efekt profesjonalnych 
zabiegów. Najczęściej wiąże się ona z potrzebą: 
a) poprawienia własnego wyglądu w ramach obowiązujących kanonów (mały 

kolczyk w okolicach pępka, na brwiach lub wytatuowane imienia idola na 
ramieniu, artystycznego obrazka); 

b) zamanifestowania w wyglądzie własnej odrębności i zwrócenia uwagi otoczenia 
poprzez przeciwstawienie się obowiązującym standardom piękna (np. kilka 
dużych kolczyków wzdłuż małżowiny usznej, tatuaż obejmujący znaczną część 
powierzchni ciała); 

c) podkreślenia przynależności do określonej subkultury lub nacji (np. tatuaże 
o charakterze symbolicznej) [5, 6]. 

                                                                
1 anjan@kul.pl doktor nauk społecznych, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Ogólnej, Katolicki 
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2 Na terenie Polski tatuaż mogą wykonać osoby, które ukończyły 18. rok życia. Przed ukończeniem 18. roku 

życia tatuaż można zrobić jedynie po wyrażeniu zgody przez opiekunów prawnych. 
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Osoby młode posiadające na swoim ciele tatuaże próbują zwrócić uwagę na własną 
tożsamość [7, 8]. Natomiast M. Atkinson [9] stwierdził, że zarówno tatuaże, jak 
i decydowanie się na wykonywanie piercingu pełnią różne funkcje. Są wyrazem 
między innymi: kulturowego buntu, pomagają w rekonwalescencji po traumatycznych 
doświadczeniach i przyczyniają się do definiowania własnej osoby. 

Niezależnie od tego, czy założymy, że podejmowanie praktyk tatuowania lub 
decydowania się na dokonanie piercingu jest oznaką zdrowia czy zaburzeń, psycho-
logowie wykorzystali znaną ideę „pionowej reprezentacji” odwołującą do relacji sztuki 
tatuażu i tożsamości [10]. Pionowa reprezentacja zakłada, że zewnętrzna powłoka ciała 
ludzkiego pokazuje wewnętrzne „ja” [11], co strukturalizuje próby zrozumienia 
zjawiska tatuowania i wykonywania piercingu. Pisząc o tatuowaniu N. Sullivan [12] 
twierdzi, że tatuaże często uznawane są za reprezentacje osobowości lub typu danej 
osoby. Z kolei S. Cahl i S. Riley [13] użyli nazwy „pionowej reprezentacji” wobec 
osób, które mogły nadać sens swoim tatuażom. Opisywały one siebie w myśl 
autentycznego „ja”. Wyniki wskazały, że tatuowanie się było ekspresją wewnętrznej 
tożsamości „ja”. Reprezentowała ich autentyczność, unikatowość oraz ograniczone „ja”. 

Warto w tym miejscu postawić pytanie: czym jest tatuaż, a co oznacza słowo 
piercing? W najnowszej literaturze psychologicznej, medycznej oraz socjologicznej 

słowo tatuaż oznacza – znak graficzny uzyskiwany na skórze w wyniku wprowadzenia 
barwnika w tkankę skóry. Wykonuje się go najczęściej na: przedramionach, ramionach, 
nogach oraz w okolicach kręgosłupa. Tatuaż permanentny (trwały) wykonywany jest 
na całe życie, chociaż z upływem lat barwnik wchłania się w skórę i tatuaż ulega 
niewielkim zmianom. Tatuaż „okresowy” w zależności od rodzaju barwnika utrzymuje 
się od około miesiąca do roku, a nawet trzech lat. Tatuaże wykonane z henny 
utrzymują się na skórze od jednego do trzech tygodni. Natomiast słowo piercing, czyli 
kolczykowanie lub przekłuwanie, polega na wykonywaniu przekłuć w ciele i wprowa-
dzaniu w nie kolczyków. W odróżnieniu od tradycyjnych złotych lub srebrnych 
kolczyków noszonych w uszach, ozdoby do piercingu wykonane są zwykle z tytanu 
lub stali chirurgicznej i są przeznaczone do stałego noszenia. Miejsca przekłuć to 
zwykle uszy, łuki brwiowe, nos, wargi, język, okolice podbródka, sutki, pępek, narządy 
płciowe. Rzadziej stosowanymi formami zdobienia i modyfikowania wyglądu ciała są 
skaryfikacje, czyli zdobienie ciała poprzez nacinanie, zadrapywanie lub wypalanie 
skóry tak, aby powstała jasna tkanka bliznowa [1]. 

Ciało dorastającego człowieka jest jego istotnym kapitałem. Z jednej strony jest ono 
gloryfikowane, z drugiej zaś zostało ono sprowadzone do przedmiotu, który charakte-
ryzuje się permanentną niedoskonałością. Ciało stanowi niedokończony projekt, 
wymagający ciągłej uwagi i poświęcenia. Zostało ono sprowadzone do sfery estetycznej. 
Stało się w obecnych czasach obiektem narcystycznego kultu, którego dominującym 
motywem przewodnim, zdaniem J. Baudrillard [14] – jest jego piękno. Zmiany 
w społecznych strukturach wywołały doświadczanie wyższego poziomu niepewności 
osób żyjących w narodach industrialnych. Proces ten doprowadził do tego, że ciało 
stało się ważnym miejscem dla wyrażania tożsamości „ja”. Według C. Shilling [15] 
zacieśnienie związku pomiędzy „ja” a ciałem (s. 7) oznacza to, że ciało stało się 
ważnym zasobem w procesie tworzenia indywidualnej tożsamości. Jest również 
społecznym symbolem tożsamości „ja” danej osoby. Zwiększające się zainteresowanie 
formami modyfikacji ciała jest oznaką otwartego społeczeństwa, w którym ludzie mają 
większą wolność w kształtowaniu swojej tożsamości. Z drugiej strony, dla innych jest 
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to dowód na zwiększającą się alienację osób, które niewiele jeszcze posiadają. To 
właśnie ich ciało oraz fakt, że mogą je modyfikować do woli, daje im poczucie kontroli 
[2]. Celem artykułu jest charakterystyka młodzieży z tatuażami i piercingiem uwzględ-
niając jej specyficzne uwarunkowania.  

2. Problematyka obrazu własnego ciała 

2.1. Pojęcie obrazu ciała 

Doświadczanie własnej cielesności jest pojmowane w kilku kategoriach: schemat 
ciała, ja cielesne, obraz ciała oraz koncepcja ciała. Terminy odnoszące się do „ja 
cielesnego” mogą przyjmować różne konotacje w zależności od wymiaru, wokół 
którego się koncentrują. Pierwszy wymiar dotyczy podmiotowości, czyli doświad-
czania siebie w swoim ciele wraz ze swoją płciowością, natomiast drugi zwany 
przedmiotowy skupia się na wizerunku własnego ciała [16]. 

Cielesne „ja” jest konstruktem najbardziej złożonym. Stanowi kombinację psy-
chicznego doświadczania wrażeń płynących z ciała, funkcjonowania ciała oraz obrazu 
ciała, podczas gdy pozostałe dotyczą reprezentacji poznawczych różnych jego aspektów. 
Ja cielesne jest uznawane za podstawę obrazu siebie, co uzasadnia rozważanie 
zależności między aspektami tego pierwszego (w szczególności zaś zaburzeniami 
w jego funkcjonowaniu) i reprezentację psychiczną własnej osoby [17, 18]. 

Doświadczanie własnego ciała jest częścią każdego człowieka. Ciało może być dla 
człowieka źródłem wielu emocji: radości oraz cierpienia zarówno w wymiarze zdrowia, 
funkcjonowania, sprawności, jak i wyglądu [19]. Jest miejscem kształtowania się 
tożsamości, a także źródłem orientacji w czasie i przestrzeni. Skupia ono w sobie 
kulturę i naturę. Natura niesie za sobą możliwości, ale też i ograniczenia wynikające 
z fizjologii, anatomii i genetyki. Na nie nakładają się możliwości i ograniczenia związane 
z życiem społecznym i kulturowym. Postrzeganie ciała jako całości kształtuje się na 
bazie wypadkowej tych potencjalności i limitów, stwarzając obszary oraz kryteria 
oceny [20]. 

I. Seiffge-Krenke [21] mówiąc o obrazie ciała, w celu uniknięcia znaczeniowego 
zamętu oraz uchronienie się przed potocznymi konotacjami, jakie wiążą się z tym 
terminem, istotne jest dokonanie systematyzacji pojęć – bardziej lub mniej 
bezpośrednio z nim związanych. Kluczowe wydaje się wyróżnienie dwóch innych 
terminów: obrazu siebie „ja” oraz schematu ciała i zróżnicowanie ich z konstruktem, 
jakim jest obraz ciała. Na obraz siebie składają się następujące komponenty: ocena 
siebie, poczucie własnej wartości oraz samoświadomość. Zazwyczaj jest on rozumiany 
jako szersza kategoria od obrazu ciała. Można przyjąć, że obraz ciała stanowi swoisty 
odpowiednik obrazu „ja” na poziomie cielesnym. Na doświadczenie własnego ciała 
składa się całość doświadczeń związanych z własnym ciałem, jakie zdobyte zostały 
podczas rozwoju indywidualnego i społecznego. W obszarze doświadczania własnego 
ciała można wyróżnić schemat ciała oraz obraz ciała. Schemat ciała jest to neuro-
fizjologiczny obszar aktywności percepcyjno-poznawczej jednostki związanej 
z własnym ciałem. W skład schematu ciała wchodzą: orientacja we własnym ciele, 
ocena wielkości ciała i wiedza o ciele. Obraz ciała to sfera doświadczania cielesności 
o charakterze psychologiczno-fenomenologicznym, która obejmuje aktywność 
emocjonalną (afektywną) danej osoby w odniesieniu do własnego ciała. Obraz ciała 
obejmuje: świadomość ciała, granice ciała oraz stosunek do ciała. 
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Zdaniem G.D. Rosenblum oraz M. Lewis [22] obraz ciała można porównać do 
zdjęcia noszonego w portfelu – jest to nasze umysłowe zdjęcie, które nosimy wewnątrz 
siebie. Obraz ciała stanowi mentalną reprezentację sposobu spostrzegania ciała i jest 
nieodłącznie związany z jego oceną. Ponieważ ludzie nie są w stanie obiektywnie 
ocenić tego, jak wyglądają, nadają znaczenie wyobrażeniu własnego wyglądu 
i oceniają je na podstawie porównań do powszechnych wzorów oraz opinii innych 
ludzi. Obraz własnego ciała związany jest z oceną jego atrakcyjności. 

Według K. Thompsona [za: 23] obraz ciała jest wszystkim (s. 25). Stanowi on 
uwewnętrznione spojrzenie na własny wygląd, przekonanie o ocenie innych osób. Pod 
koniec lat 90. XX wieku autor ten stworzył listę różnorodnych definicji obrazu ciała, 
jakie wykorzystywane były przez badaczy oraz klinicystów. Znalazły się na niej 
następujące rozumienia tego terminu (patrz tab. 1). 

Tabela 1. Pojęcia obrazu ciała oraz wyjaśnienie tego pojęcia [źródło: opr. 23] 

Pojęcia obrazu ciała Wyjaśnienie pojęcia 

Zadowolenie z ciała (ang. body satisfaction) Stopień zadowolenia z ciała jako całości lub 

z poszczególnych jego części 

Zadowolenie z wagi (ang. weight 

satisfaction)  

Satysfakcja z aktualnej wagi ciała, która może być 

efektem porównania oraz oceny obecnej 

i pożądanej wagi 

Adekwatna percepcja rozmiaru ciała (ang. 

sitze perception accuracy) 

Umiejętność dokładnego oszacowania wymiarów 

ciała i jego części lub nieprawidłowości w tym 

obszarze 

Zadowolenie z wyglądu (ang. appearance 

satisfaction)  

Zadowolenie z ogólnego wyglądu zazwyczaj jest 

związane z cechami twarzy, włosami, wagą 

Ocena wyglądu (ang. apearance evaluation) Odnoszenie się do określonych twierdzeń na temat 

wyglądu na skali ocen (zgadzam się lub nie 

zgadzam się) 

Orientacja na własny wygląd (ang. 

apearance orientation) 

Określenie liczby myśli i zachowań, jakie 

związane są z oceną własnego wyglądu 

Ocena ciała (ang. body esteem)  Wskazuje, jakie aspekty własnego ciała oceniane 

są pozytywnie, a jakie negatywnie 

Zaabsorbowanie ciałem (ang. body concern) Może wskazywać na niezadowolenie z ciała, ale 

także na nadmierne skupienie się na ocenie 

własnego ciała 

Dysforia ciała (ang. body dysphoria) Może równać się z brakiem satysfakcji z ciała albo 

oznaczać związany z nim dystres 

Dysmorfia ciała (ang. body dysmorphis) Zaburzenie zawarte w DSM-5, polegające na 

skrajnej dewaluacji rozmiarów lub kształtów 

swojego ciała 

Schemat ciała (ang. body schema) Określenie konstruktów poznawczych mających 

związek z percepcją ciała 

Zniekształcenie ciała (ang. body distortion) Zniekształcenie związane z wielkością ciała oraz 

dziwaczne doświadczenia percepcyjne związane 

z własnym ciałem, występujące np. u osób 

z diagnozą schizofrenii 

Obraz ciała, zaburzenia obrazu ciała, 

choroba obrazu ciała (ang. body image, 

image disturbance, body image disorder)  

Zniekształcenia związane z oceną swojego ciała 
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Okazuje się, że podanie jednoznacznej definicji wyjaśniającej, czym jest ten 

konstrukt, nie jest prostym zadaniem (patrz: tab. 1). 

P. Slade oraz G.F.M. Russel [za: 16, s. 11] zdefiniowali obraz ciała jako: zmysłowy 

obraz jego rozmiarów i kształtów, któremu towarzyszą uczucia dotyczące całości lub 

określonych części ciała. Z kolei D. Garner [za: 16, s. 11] ujął zwięźle, że obraz ciała 

to: umysłowa reprezentacja nas samych. Według S.S. Fishera [za: 16, s.12] obraz ciała 

to: spostrzeżenia, myśli i uczucia człowieka odnoszące się do jego własnego ciała. 

W definicji te zawarte są trzy elementy: 

a) percepcyjny (ocena rozmiarów ciała); 

b) poznawczy (ocena atrakcyjności ciała); 

c) afektywny (emocje i reakcje towarzyszące ewaluacji ciała). 

Zdaniem B. Jakubiec i A. Sękowskiego [24] należy uwzględnić jeszcze element 

behawioralny obejmujący zachowania kompensacyjne i adaptacyjne, jakie pojawiają 

się podczas pozytywnej lub negatywnej oceny wyglądu. Ten komponent obecny jest 

w definicji zaproponowanej przez A. Chrustowską-Buzan [za: 25, s. 34] zgodnie 

z którą obraz ciała to: umysłowa reprezentacja własnego ciała, posiadająca aspekt 

poznawczy, afektywny i behawioralny. Obraz ciała zazwyczaj jest nieświadomy, jednak 

w szczególnych przypadkach można stać się przedmiotem świadomej uwagi. Jest on 

elementem poczucia tożsamości. 

J.I. Kepner [19] uważa, że wielu ludzi doświadczających cierpienia i szukających 

pomocy często wyraża chęć uwolnienia się od nieprzyjemnych i niewygodnych dla 

siebie doznań cielesnych. Ich cierpienie wiąże się nie tylko z dolegliwościami i obja-

wami cielesnymi, ale bardzo często z brakiem akceptacji swojej natury fizycznej. 

Ludzie ci uważają siebie za niedostosowanych. Mogą być również zdania, że skupienie 

się na doznaniach cielesnych jest niewłaściwe. Koncentrowanie się na cielesności 

może wywołać u nich skojarzenia związane z bólem, chorobą lub przemocą, dlatego 

wolą jej unikać. 

2.2. Komponenty obrazu ciała 

Obraz ciała jest wieloaspektową strukturą, na którą składają się następujące 

komponenty:  

a) poznawczy – obejmujący dwa aspektu: – odnoszący się do myśli na temat ciała, 

przekonań na temat własnego wyglądu, sprawności oraz atrakcyjności fizycznej, – 

dotyczy percepcji ciała, czyli subiektywnego oszacowania jego rozmiarów 

i kształtów; 

b) emocjonalny, związany z uczuciami dotyczącymi ciała; – emocjonalny, związany 

z uczuciami dotyczącymi ciała;  

c) behawioralny, dotyczący postaw wobec ciała jako całości i jego poszczególnych 

części [16].  

Komponent poznawczy obejmuje przekonania, sposoby rozumienia oraz atrybucje 

na temat ciała, które przyczyniają się do podtrzymywania określonego stosunku wobec 

niego. Przekonania jednostki na temat własnego lub idealnego ciała dają rozeznanie, 

w jakim stopniu wygląd jest ważny dla jej poczucia własnej wartości [26]. Aspekt 

percepcyjny powiązany jest z interpretacją bodźców płynących z wewnątrz ciała oraz 

bodźców zewnętrznych (przede wszystkim doznań wizualnych i dotykowych), a także 

z doświadczeniami jednostki z jej własnym ciałem oraz opiniami i ocenami dokonywa-



 

Andrzej Januszewski 

 

160 

nymi przez nią samą, jak i jej otoczeniem. Kiedy obraz ciała jednostki jest zaburzony 

(występuje duża rozbieżność między subiektywną oceną rozmiarów i kształtu ciała 

a stanem faktyczny) prawdopodobnie będzie ona wykazywała niezadowolenie 

z własnego wyglądu, pejoratywną postawę wobec własnej cielesności, a także nega-

tywne myśli i uczucia na temat wyglądu. Pragnienie bycia szczupłym oraz atrakcyjnym 

zwykle związane jest z nieustannym lękiem przed przybraniem na wadze, a także 

rozwijającym się subiektywnym wrażeniem zniekształcającego obrazu ciała, a tym 

samym własnego ja [26, 27].  

Wymiar emocjonalny obrazu ciała dotyczy uczuć względem ciała: zadowolenie 

bądź niezadowolenie z wyglądu ciała lub jego konkretnych części. Może to być 

niepokój, rozpacz, wstyd. Doświadczanie niepokoju może skupiać się wokół konkret-

nych części ciała lub ogólnych parametrów np. waga czy wzrost. Negatywne emocje 

względem własnego ciała mogą pojawiać się w określonych sytuacjach, kiedy osoba 

staje się świadoma tego, jak wygląda, np. podczas przebywania z rówieśnikami lub 

w miejscach publicznych, takich jak: plaża, basen, sala gimnastyczna itp. Wstyd jest 

jedną z najistotniejszych emocji względem ciała, doświadczany jest często przy dużej 

rozbieżności między posiadanym ciałem a kulturowymi ideałami [26, 28]. Wiele 

danych wskazuje, iż niezadowoleniu z wyglądu towarzyszą często negatywne emocje, 

takie jak depresja czy lęk. Ponadto usłyszenie informacji negatywnych na temat 

własnego wyglądu wiąże się z doświadczeniem wstydu, poczucia winy, złości i niechęci 

do własnego ciała [29]. 

W kulturze zachodniej dla większości ludzi najważniejszym czynnikiem decy-

dującym o atrakcyjności fizycznej jest sylwetka (kształt i waga), w dużo mniejszym 

stopniu twarz, chociaż oczywiście jej wygląd nie jest bez znaczenia. Z badań A. Garner 

[za: 29] wynika jednak, że zaledwie 16% kobiet i 15% mężczyzn dostrzega znaczenie 

twarzy w globalnej ocenie obrazu ciała. Dla większości badanych dużo większe 

znaczenie miała waga oraz proporcjonalna odpowiadająca obowiązującym standardom 

urody sylwetka. Kształt i waga ciała odgrywają zatem ogromną rolę w zadowoleniu 

bądź niezadowoleniu z ciała [29]. Dla zadowolenia z wyglądu duże znaczenie mają 

określone części ciała. W przypadku kobiet są to przede wszystkim biodra, brzuch, 

talia, ud, nogi, piersi – czyli głównie dolne części ciała. Kobiety, których niezado-

wolenie z tych części ciała oraz z wagi jest wysokie, wykazują ogólnie mniejsze 

zadowolenie ze swojego wyglądu, czują się mniej atrakcyjne, mniej szczęśliwe, a także 

odznacza je niższe poczucie satysfakcji życiowej. Na przyszłość patrzą mniej 

optymistycznie i zdaje się ona wymykać im spod kontroli. Częściej mają obniżony 

nastrój – w sytuacjach, gdy odnoszą wrażenie, że nikogo nie obchodzi ich los. Czują 

się także mniej kochane przez najbliższe osoby, rzadziej zdarza się im słyszeć 

komplementy. Jednocześnie sprawy związane z wyglądem są dla nich bardzo ważne, 

mocno się na nich koncentrują, częściej porównują swoje ciało z ciałami modelek. 

W przypadku mężczyzn źródło niezadowolenia wiąże się przede wszystkim z górnymi 

partiami ciała. Jest także grupa mężczyzn, dla której szczególne znaczenie mają włosy 

i wzrost. Zadowolenie z budowy ciała u mężczyzn wykazuje pozytywne zależności ze 

zdrowiem, aktywnością, tężyzną fizyczną, atrakcyjnością, zadowoleniem z wyglądu, 

komplementami i innymi oznakami sympatii ze strony otoczenia [30].  
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3. Czynniki kształtujące obraz ciała 

Obraz ciała częściowo kształtuje się w wyniku doznań sensorycznych (dotyk, ból), 

a także kontaktów z przedmiotami (ubrania, makijaż). Ze względu na fakt, iż człowiek 

jest pod silnym wpływem tego, jak spostrzega ciało innych, jego własny obraz ciała 

modelowany jest poprzez procesy identyfikacji zewnętrznej. W dużym stopniu człowiek 

spostrzega siebie tak, jak widzą go inni. Nowe informacje napływające do jednostki są 

konsekwentnie włączane w obraz ciała. Jeśli informacje te zostaną przetworzone, ulega 

on zmianie. Obraz ciała jest strukturą dynamiczną, niestabilną, która może zmieniać się 

pod wpływem wielu czynników, takich jak: nastrój jednostki lub docierające komentarze 

(pozytywne lub negatywne). Wiąże się to z osobistą oceną cech fizycznych oraz 

związanych z nimi doświadczeniami [16]. D. Garner [za: 30] dokonał systematyzacji 

czynników wpływających na kształtowanie się obrazu ciała i wyróżnił ich następujące 

kategorie: 

 fizyczne (obejmujące osobiste opinie oraz uczucia dotyczące ciała); 

 interpersonalne (opinie pochodzące z otoczenia, zwłaszcza od rodziców 

i rówieśników); 

 kulturowe (dotyczące ideałów promowanych w mediach. 

J.K. Thomson [za: 29] wyodrębnił ponadto grupę czynników społeczno-kulturowych 

obejmujących: promocję wysportowanej sylwetki, utożsamianie niskiej wagi z pięknem. 

A także stygmatyzację osób otyłych oraz grupę czynników o charakterze rozwojowym; 

procesy fizjologiczne charakterystyczne dla dojrzewania i reakcje innych ludzi na 

zmiany zachodzące w wyglądzie danej osoby. 

Ciało oraz jego obraz pełni często rolę swoistego pośrednika, który ujawnia ślady 

doświadczeń danej jednostki (w tym także doświadczeń traumatycznych). Doświad-

czenia te mogą mieć związek z pojawieniem się u niej różnego rodzaju zaburzeń 

funkcjonowania, które niejednokrotni w „rozgrywają się” na ciele lub w ciele [16, 31]. 

K. Schier i M. Rzerzutek [31] badały związek depresji z obrazem ciała u młodych 

dorosłych. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że osoby z depresją bardziej nega-

tywnie postrzegają swoje ciało: nie tylko w zakresie ogólnego wyglądu i zadowolenia 

z poszczególnych części ciała, ale również zwiększonego krytycyzmu wobec własnej 

sprawności fizycznej i stanu zdrowia somatycznego.  

Ważną rolę w kształtowaniu się obrazu ciała odgrywają rodzice oraz rówieśnicy. 

Wśród psychologów powszechny jest pogląd, że znaczenie rodziców jest potrójne: 

 stanowią wzór postaw wobec problemu atrakcyjności fizycznej; 

 komentują w pozytywny lub negatywny sposób wygląd dzieci, niejednokrotnie 

zachęcając je do dokonania w nim zmian; 

 są naturalnym źródłem wsparcia, kiedy nastolatek przejawia negatywny obraz 

ciała [29, 30]. 

Internalizacja postaw osób z najbliższego otoczenia ma ogromne znaczenie, gdy 

dziecko przechodzi od doświadczania ciała w sposób fizyczny do stwarzania jego 

intelektualnej reprezentacji. W najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka, kiedy jego 

reakcje nie spotykają się z adekwatnymi odpowiedziami ze strony opiekuna, a potrzeby 

nie zostają zaspokojone, w przyszłości szuka ono punktu odniesienia oraz źródeł 

odzwierciedlenia w świecie zewnętrznym. Pomost między ciałem a psychiką tworzyć 

mogą wówczas nie tylko choroby psychosomatyczne, ale także intensywna stymulacja 
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ciała oraz samouszkodzenia. W przypadku, gdy reakcje rodziców wobec różnych części 

ciała niemowlęcia, jego zapachu, wydzielin czy funkcji ciała przyjmują specyficzny, 

wybiórczy charakter, te określone elementy mogą nabrać specyficznych konotacji 

i waloryzacji, a w skrajnych przypadkach prowadzić do perwersji lub zahamowani. 

Kiedy przy dziecku brakuje opiekuna lub empatycznego „dostrojenia” z jego strony 

może zostać zaburzony rozwój „ja” cielesnego. Objawia się to trudnościami w rozpo-

znawaniu i różnicowaniu stanów wewnętrznych. W przyszłości taka osoba w różny 

sposób próbuje definiować czy wyróżniać granice swojego ciała [25]. 

Ogromny wpływ na kształtowanie się obrazu ciała mają także postawy rodzeństwa, 

rówieśników i innych osób. Ich opinie dotyczące dziecka, jego wyglądu i manka-

mentów są przez nie internalizowane. Funkcje grup rówieśniczych są podobne do tych, 

które pełnią rodzice, z tą różnicą, że mogą one podtrzymywać albo nawet pogłębiać 

objawy zaburzeń. Wzajemne wsparcie rówieśnicze może przyczynić się nadmiernej 

koncentracji na problemie atrakcyjności fizycznej i podtrzymywać wzorce zachowania 

o charakterze patologicznym, które są typowe dla zaburzeń funkcjonowania. Kiedy 

wsparcie ze strony rówieśników jest niskie, może stanowić silną prognozę braku 

akceptacji swojego ciała. W życiu dorosłym dla kształtowania obrazu ciała większe 

znaczenie mają z kolei opinie partnera [29]. 

Duży wpływ na postrzeganie własnego ciała mają także środki masowego przekazu 

i kultura masowa. Programy telewizyjne, reklamy, artykuły oraz szata graficzna 

czasopism stwarzają potrzeby, które odnoszą się do ciała: „Ciało oderwane od 

jednostki zaczęło posiadać swoje gabinety masażu, kluby sportowe, salony piękności, 

gabinety tatuażu czy gabinety chirurgii plastycznej, gdzie dokonuje się zmiany swojego 

prawdziwego wizerunku. Są to miejsca, w których można zbliżyć się do modelowania 

i upiększania ciała nowoczesnej reklamy” [32, s. 117]. Sposób zaprezentowania ciało 

w kulturze, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, pokazuje wzór estetycznego 

i starannego podejścia do zewnętrznego wyglądu. Idealizacja smukłej sylwetki, 

upiększonej u niektórych osób tatuażem lub piercingiem – w kulturze współczesnej na 

ogół kojarzona jest sukcesem, młodością, szczęściem oraz społeczną akceptacją, 

niezależnością [33].  

4. Kształtowanie się obrazu ciała w toku rozwoju – od dzieciństwa do 

adolescencji 

W procesie kształtowania się obrazu ciała, czyli tworzenia się jego wewnętrznej 

reprezentacji istotne znaczenie mają zmiany powstałe w toku rozwoju człowieka. 

Proces kształtowania się obrazu ciała jest silnie związany z dojrzewaniem centralnego 

układu nerwowego. Jego początek ma swoje miejsce w chwili doznań płynących pro-

prioreceptorów w mięśniach i stawach, co prawdopodobnie dzieje się już w okresie 

prenatalnym, kiedy dziecko odbiera różne bodźce płynące z ciała. Początek postrze-

gania ciała jest globalnym doznaniem przyjemności lub przykrości i wiąże się ze 

stanem organizmu oraz zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych [17].  

D. Kruger [za: 25, s. 11-12] przedstawiciel współczesnej psychoanalizy, opisał trzy 

następujące fazy rozwoju cielesnego Ja: wczesne doświadczenia własnego ciała, 

wczesną świadomość obrazu ciała, połączoną z integracją doświadczenia wew-

nętrznego i zewnętrznego oraz integrację Ja cielesnego jako kontenera dla Ja 

psychicznego aż do momentu, gdy połączą się one w spójnym poczuciu tożsamości.  
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Zdaniem D. Krugera „ja” cielesne na początkowym etapie rozwoju jest zbiorem 

fizycznych doświadczeń cielesnych. Wyodrębnienie się pierwotnego poczucia siebie 

odbywa się za pośrednictwem dotyku. To właśnie dotyk matki jest odpowiedzialny za 

zdefiniowanie i stanowienie granic ciała noworodka, a granice te umożliwiają odróż-

nienie „ja” od nie „ja” [por: 23, s. 51]. Dłonie matki określają i definiują oryginalne 

granice powierzchni ciała, dostarczana jest definicja i obramowanie dla przestrzeni 

dziecka będącej w innym przypadku pozbawiona kształtu i ograniczeń [23, s. 12]. 

Zdaniem Krugera: skóra spełnia psychologiczną funkcję w procesie definiowania 

i różnicowania self i obiektu oraz ustanawiania przestrzeni intrapsychicznej [23, s. 13].  

Drugie stadium „ja” cielesnego rozpoczyna się około drugiego miesiąca życia i trwa 

do początku drugiego roku życia. Na tym etapie dziecko odkrywa granice ciała i uczy 

się różnicować wewnętrzne stany ciała, od jego części zewnętrznych. Pozwala mu to 

uzyskać poczucie realności oparte na zintegrowanym „ja” cielesnym. Podkreśla się tu, 

że regulacja podstawowych stanów takich jak: uczucie głodu/sytości, snu/czuwania, 

aktywności/odpoczynku, a także potrzeb: afiliacji, więzi, eksploracji, zmysłowości/ 

seksualności dokonuje się podczas relacji z pierwszym opiekunem. Wzajemne regulo-

wanie stanów emocjonalnych, jakie zachodzi między matką a dzieckiem, nierozerwalnie 

wiąże się ze zmianami zachodzącymi w ciele, szczególnie tymi, które odbywają się na 

poziomie autonomicznym. Kiedy całościowe i biologicznie zdefiniowane wewnętrzne 

doświadczenie dziecka współgra z odpowiednią regulacją emocjonalną i porozumie-

niem ze strony opiekunów, wykształca się prawidłowy rdzeń afektywny „ja” cielesnego. 

Za pośrednictwem bliskości i empatii opiekun pomaga zbudować dziecku umysłową 

reprezentację ciała [51]. Dziecko na początku porozumiewa się ze światem za pośred-

nictwem swojego ciała, jego komunikacja jest komunikacją cielesną, która częściowo 

zastaje zamieniona na językową dopiero na dalszych etapach rozwoju. Przyjmuje się, 

że początek tego okresu przypada na ok. 15. miesiąc życia. Według D. Krugera 

głównym zadaniem tego okresu jest: konsolidacja stabilnej, zintegrowanej i spójnej 

mentalnej reprezentacji ciała, która staje się kluczem do rozwoju poczucia odrębności 

oraz poczucia własnej skuteczności [za: 31]. Ważną rolę w tym okresie odgrywa 

nabycie zdolności do przemieszczania się (raczkowanie, chodzenie). Dzięki tym 

umiejętnościom dziecko może czynić duże postępy zarówno w procesie separacji, jak 

i indywiduacji. W tym czasie zaczyna ono także mówić „nie” oraz rozpoznawać siebie 

w lustrze. Ważnym wydarzeniem na tym etapie jest również zdobycie przez dziecko 

zdolności do kontroli nad zwieraczami. Niesie to za sobą wzrost świadomości 

własnych stanów cielesnych i potrzeb oraz sposobności mówienia o nich innym ludziom. 

Mniej więcej w tym samym czasie wytwarza się również świadomość genitalna. Która 

wiąże się z zainteresowaniem oraz eksploracją tego obszaru ciała. Pomyślny przebieg 

fizjologicznej konsolidacji tych wrażeń skutkuje przyszłym rozwojem skłonności do 

eksploracji, czerpania przyjemności z pokazywania się, z tego, że jest się przez innych 

oglądanym lub podziwianym [25]. 

Wraz z rozwojem i różnicowaniem się poszczególnych części ciała, jego obraz staje 

się coraz bardziej skomplikowany. W dzieciństwie dla kształtowania się obrazu ciała 

kluczowe znaczenie mają trzy osiągnięcia rozwojowe: 

a) umiejętność odróżniania własnej osoby od innych (ok. 2 roku życia); 
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b) zdobycie wiedzy na temat poszczególnych części ciała oraz zdolność do tworzenia 

względnie adekwatnych obrazów postaci ludzkich lub trójwymiarowych kon-

strukcji ciała (4-5 rok życia); 

c) zdolność odpowiedniej oceny rozmiarów ciała (9 roku życia) [17]. 

Badania z zakresu psychologii i socjologii pokazują, że zarówno dziewczęta, jak 

i chłopcy stają się krytyczni wobec własnego ciała jeszcze przed wkroczeniem w okres 

adolescencji. W badaniach nad obrazem ciała w dzieciństwie zwykle stosuje się dwie 

miary. Pierwsza dotyczy całościowego, ogólnego obrazu ciała (często nazwana jest 

„oceną ciała” lub „oceną wyglądu”) i dotyczy cech twarzy, włosów oraz ogólnego 

wyglądu. Druga miara skupia się w szczególności na wadze i kształcie ciała. Może być 

ogólny schemat ciała, jego konkretne części oraz zamartwianie się dziecka z powodu 

nadwagi lub możliwości przybycia na wadze. Dziewczęta i chłopcy prezentują 

podobny poziom ogólnej oceny obrazu ciała przez większość dzieciństwa. Wykazuje 

on silne korelacje z samooceną globalną. Jednak, gdy obraz ciała mierzony jest 

w kategoriach zadowolenia z wagi oraz kształtu ciała, sytuacja przedstawia się inaczej. 

Badania wskazują, że ok. 40% dziewcząt i 25% chłopców ze szkół podstawowych jest 

niezadowolona ze swojego wyglądu i chciałaby być szczuplejsza. Nawet dziewczęta 

z niedowagą niepokoją się, że są mało atrakcyjne. Już dzieci w wieku 6 lat wyrażają 

niezadowolenie z ciała oraz niepokoją się z powodu swojego wyglądu. Z badań 

brytyjskich przeprowadzonych w latach 90. wcześniej dzieci mają już świadomość 

uprzedzeń społecznych względem nieatrakcyjnych osób i często same zaczynają 

wyrażać takie uprzedzenia [30]. 

W okresie dojrzewania nasila się zainteresowanie ciałem, zarówno jego wyglądem, 

jak i funkcjonowaniem. Na ten okres przypada również początek kształtowania się 

emocjonalnego nastawienia do własnego wyglądu oraz wynikającej m.in. z jego 

samooceny. Adolescencja jest trudnym czasem za względu na różnorodność zamian, 

jakie zachodzą w ciele młodej osoby. Ciało, które do tej pory było znane i przewi-

dywalne, zaczyna żyć własnym rytmem. Młody człowiek traci w nim oparcie, a nawet 

może stać się ono dla niego obce [34]. Z tego powodu obraz ciała młodzieży odznacza 

się szczególną dynamiką i zmiennością. Zmiany dokonujące się w ciele są zasad-

niczym aspektem adolescencji, który znaczący wpływ obserwuje się w postrzeganiu 

własnej osoby oraz relacjach z innymi ludźmi. W okresie adolescencji na obraz ciała 

oprócz obserwowanych zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu organizmu wpływ ma 

także ukształtowane w dzieciństwie przekonanie o własnej atrakcyjności, poczuciu 

własnej wartości oraz relacje z innymi ludźmi [30]. 

Obraz ciała odgrywa szczególną rolę w psychicznym i społecznym rozwoju adole-

scentów, zwłaszcza dziewcząt. Według badań M. Levina i L. Smolak [35] ok. 40-70% 

dziewcząt w okresie dorastania jest niezadowolonych z dwóch lub kilku aspektów 

swojego ciała. Niezadowolenie to skupia się zwykle na miejscach takich jak: biodra, 

pośladki, brzuch czy uda, w których odkłada się największa ilość tkanki tłuszczowej. 

Zjawisko niezadowolenia z wagi oraz kształtu ciała wśród nastolatek jest na tyle 

powszechne, iż można scharakteryzować jako „normalne niezadowolenie”. Najbardziej 

znaczący spadek w zakresie oceny własnego ciała przypada na 12-15 rok życia. Po tym 

okresie ocena ta się stabilizuje lub nawet nieznacznie wzrasta. Badania przeprowa-

dzone przez T. Waddena i współ. [36] potwierdzają, że nastolatki nie zgadzają się ze 
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swoim ciałem i relacjonują w swoich kwestionariuszach, że zmartwienia dotyczące 

ciała są jednymi z ich najważniejszych i najpoważniejszych problemów. Należy 

podkreślić, że niezadowolenie z ciała nie motywuje ich do podejmowania zdrowego 

stylu życia, ale wiąże się ze stosowaniem niezdrowych metod kontroli wagi ciała oraz 

z niskim stopniem aktywności fizycznej. W grupie badanych przez S. Grogan [37] 

nastolatki posiadały pragnienie normalnego rozmiaru ciała. Badane dziewczęta wyka-

zywały swoją dezaprobatę wobec kształtu ciała. Jednocześnie jednak zazdrościły 

swoim koleżankom, które były chude jak modelki, a zarazem nie musiały podejmować 

żadnych wyrzeczeń w celu utrzymania takiej sylwetki. Natomiast dorastający chłopcy 

również nie chcą, aby ich ciało wyglądało zbyt grubo [35]. Prawdopodobne jest, że 

negatywny obraz ciała we wczesnej adolescencji ma swoje podłoże w obrazie ciała, 

jaki osoba wypracowała sobie w okresie dzieciństwa. We wczesnej adolescencji 

negatywny obraz ciała może prognozować rozwój depresji oraz innych zaburzeń 

funkcjonowania np. zaburzeń odżywianie, zwrócenie uwagi na siebie poprzez tatuaże 

oraz piercing [21, 30]. Poszczególne etapy kształtowania się obrazu ciała mogą zostać 

zaburzone na skutek nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym, uszkodzeń cen-

tralnego układu nerwowego, obniżonej sprawności motorycznej, przewlekłej choroby 

somatycznej lub czynników zewnętrznych, takich jak rodzina i osoby z otoczenia 

społecznego. Wczesnodziecięce relacje z opiekunem, które naznaczone były jego 

niedostępnością emocjonalną, wybiórczym i niekonsekwentnymi relacjami lub 

emocjonalnym uwikłaniem dziecka prowadzi do braku integracji pomiędzy ciałem 

a umysłem. W okresie dorastania mogą one objawiać się takimi symptomami, jak 

poczucie „zamazania” obrazu ciała, braku granic między własną osobą a otoczeniem, 

różne dolegliwości psychiczne oraz doznanie, że nigdy nie zamieszkiwało się we 

własnym ciele. Chcąc utworzyć pewnego rodzaju nowe połączenie pomiędzy „ja” 

cielesnym i „ja” psychicznym osoby z takimi doświadczeniami wykazują tendencje do 

angażowania się w działalności kompulsywne, jakie mają swój wyraz w uzależnie-

niach od: niekontrolowanych zakupów, nadmiernej fizycznej aktywności lub do 

wyrażania swojej cielesności poddając się zabiegom tatuowania własnego ciała oraz 

wykonywania piercingu [3]. 

5. Zjawisko tatuażu i piercingu u młodzieży 

5.1. Definicje i tło historyczne 

Pojęcie tatuaż pochodzi od słowa polinezyjskiego tattow (z dialektu tahitańskiego), 

czyli oznacza „znak”. Stanowi to rozwinięcie rdzenia „ta”, które oznacza z kolei „bić”, 

„ryć”, „stukać”, „uderzać” [38]. W przekazach historycznych spotkać można nastę-

pujące nazwy: signum, stygma, piętno, hieroglif, piguage, tatunek. Tatuaż jest jedną 

z licznych technik ozdabiania ciała. Tatuowanie polega na wprowadzaniu pigmentu 

pod powierzchnię skóry, poprzez jej nakłuwanie, a następnie malowanie wybranego 

wcześniej wzoru. Tatuaże wykonywane były za pomocą różnorodnych technik. Najpo-

pularniejsza metoda polegała na nakłuwaniu skóry narzędziem wykonanym z metalu, 

drewna, zwierzęcych kości lub muszli, które maczane były w barwnikach, takich jak: 

grafit czy sadza z tłuszczem. Inne techniki to przeciąganie pod skórą nawleczonej na 

igłę nici (wykonanej ze ścięgna zwierzęcego) zanurzonej w barwniku oraz drapanie 

skóry ostrym narzędziem, a następnie wcieranie w ranę pigmentu, który utrwalał się 
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wraz z zabliźnieniem się ciała. Współcześnie tatuaż wykonuje się za pomocą elektrycz-

nej maszynki, z igłami różnej grubości, wprawianej w ruch za pomocą elektromagnesu 

i robiącej kilkaset ukłuć na sekundę [39, 40]. 

Trudno jest mówić o początkach tatuażu jako rodzaju sztuki. W dawnych kulturach 

prymitywnych tatuaż był przede wszystkim nośnikiem treści kulturowych: za jego 

pomocą utrwalana była tradycja i filozofia. Tatuaż pozwalał również komunikować się, 

jaka jest hierarchia w danym plemieniu. Inna funkcja tatuażu wiązała się z tworzeniem 

poczucia bezpieczeństwa jego posiadaczowi. Tatuaż traktowano bowiem jak talizman, 

amulet, który zapewniać miał opatrzność sił wyższych. Tatuaże wykonywano często 

podczas różnych obrzędów rytualnych i inicjacji, dawały one moc szamanom, stąd 

mówić można o ich funkcji magicznej i rytualnej. Były one także stosowane w celu 

identyfikacji osób należących do różnych grup zawodowych, przestępczych, tajnych 

organizacji. Tatuaże pełniły również funkcję religijną – upamiętniały pielgrzymki oraz 

wielkie historyczne dzieje. Upamiętniały także bohaterskie czyny oraz zademonstro-

wanie męskości, „odwagi”, odporności na ból (funkcja nobilitacyjna), pozwalały 

podkreślić pozycję społeczną lub szlacheckie pochodzenie (funkcja prestiżowa), 

piętnowały niewolników, przestępców, jeńców, więźniów wojennych, osoby o podej-

rzanym pokrewieństwie (funkcja penitencjarna). W dawnej Japonii tatuaż był znakiem 

własności, podobnie jak emblematy umieszczane na różnych wyrobach, takich jak: 

broń odzież czy rzemiosło artystyczne. W Europie od XIX wieku wytatuowane osoby 

stanowiły popularny punkt programu w ówczesnych cyrkach, kabaretach itp. Tatuaż 

spełniał również funkcję symboliczną, będąc znakiem głębszego sensu filozoficznego 

lub odnosząc się do jakiegoś znaczenia będącego poza nim oraz funkcję kontestacyjną 

związaną z ruchami młodzieżowymi [41]. 

W Europie tatuaż początkowo związany był ze środowiskiem przestępczym. Tatuo-

wanie się wolnych ludzi było zabronione. Ze względu na spełnianą wówczas funkcję 

tatuaż wzbudzał negatywne skojarzenia w społeczeństwie. Utożsamiano go ze światem 

przestępczym i jego marginalizowano. W okresie kilkuset lat jego tradycja niemalże 

zanikła. W XVII i XVIII wieku tatuaż został na nowo odkryty za sprawą podróżników, 

którzy sprowadzali ze swoich wypraw wytatuowanych Polinezyjczyków. Te wydarzenia 

zapoczątkowały powolny proces rozprzestrzeniania się i popularyzacji tatuażu wśród 

ówczesnej klasy średniej. Tatuowanie było w tamtym czasie trudne, nieprzyjemne 

i czasochłonne; niewiele też było ludzi, którzy znali techniki wykonywania rysunków na 

ciele, przede wszystkim byli to żeglarze z wypraw. Wraz z pojawieniem się pierwszej 

maszynki do tatuowania pod koniec XIX wieku, problemy te zostały częściowo 

rozwiązane. Opatentowanie tego urządzenie przyczyniło się do rozpowszechnienia 

tatuowania ciała w szerszych kręgach społecznych. Samo tatuowanie stało się szybsze, 

a wzory bardziej skomplikowane, rozbudowane, dokładniejsze, jak i subtelniejsze. 

Wraz z nastaniem XX wieku skończył się złoty okres dla tatuażu, którego na nowo 

zaczęto utożsamiać ze środowiskiem żeglarzy. Wiązało się to z większą dostępnością 

tatuowania, które było tańsze, prostsze i szybsze. Wcześniej zainteresowane sztuką 

tatuowania wyższe sfery zaczęły się od niej oddalać. Osoby budzące wcześniej 

szacunek i podziw z uwagi na swoje tatuaże stali się obiektem negatywnych na ich 

temat uwag. Tatuowanie po raz kolejny przestało być akceptowane w społeczeństwie. 

Poprawa wizerunku tatuażu nastąpiła w latach 60. XX wieku. Stało się to za sprawą 
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wielkich gwiazd muzycznych, którzy za pomocą zmarginalizowanej sztuki zaczęły 

wyrażać swój bunt przeciwko obowiązującym wówczas normom społecznym. Proces 

powracania tatuażu do sposobów zdobienia ciała społecznie akceptowalnych trwa do 

tej pory. W latach 80. i 90. Stał się on akceptowalnym elementem światowej popkultury. 

Współcześnie tatuaż postrzegany jest jako forma ekspresji czy rodzaj sztuki. Stanowi 

jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów zdobienia ciała [38]. 

Określenie piercing oznacza przebijać, przedziurawiać, przekłuwać. Potocznie 

rozumiany jest jako kolczykowanie różnych części ciała. Historia piercingu ma swój 

początek w tradycyjnych, prymitywnych plemionach, które polegały na nakłuwaniu 

ciała i przytwierdzaniu do niego różnych elementów w celu jego ozdobienia. Kolczy-

kowanie ciała podobnie jak tatuowanie pełniło różne funkcje i miało odmienne znaczenie 

w poszczególnych kulturach. Kolczyki traktowane były jako amulety dające moc, 

stanowiły element religijnych obrzędów. Mówiły o pozycji społecznej swoich właści-

cieli, ich statusie majątkowym oraz prestiżu. Były wzorcem siły odwagi, dodawały 

uroku i atrakcyjności [30, 42]. 

W Europie piercing stał się popularny zaraz po powstaniu body artu, kiedy ciało 

zaczęto postrzegać jako materię autokracji estetycznej. Początkowo zainteresowani 

byli nimi członkowie grup kontestacyjnych, które przez społeczeństwo odsunięte było 

na margines. Stopniowo zjawisko to zaczęło się rozszerzać, aż stało się popularne 

i modne. W latach 70. stał się popularny wśród tzw. leather (ludzi noszących skórzane 

ubrania) oraz w środowiskach motocyklistów. Stopniowo został przez inne subkultury 

młodzieżowe, współcześnie zaś coraz rzadziej mówi o przynależności, gdyż rozpow-

szechnił się niemal we wszystkich grupach i środowiskach społecznych [1, 30].  

Piercing wykonywany jest w profesjonalnych studiach, bardzo często połączonych 

ze studiami tatuażu. Do jego wykonania stosuje się specjalne, sterylne igły. Największą 

popularność cieszą się przekuwanie pępka, języka natomiast mniejszą brwi i nosa. 

Piercing nie utożsamia się z elementami biżuterii, nie zalicza się do niego także 

tradycyjnego przekłuwania uszu ani nosa (w przypadku gdy kolczyk umieszczony jest 

w zewnętrznej miękkiej części nozdrza, nie zaś w przegrodzie nosowej). Takie zabiegi 

można bowiem wykonać u niemal każdej kosmetyczki przy użyciu „pistoletu”, poza 

tym zazwyczaj są to tradycyjne, srebrne lub złot kolczyki. Do piercingu używane są 

natomiast wyroby ze stali chirurgicznej lub tytanu, które nie są wyrobem jubilerskim [41]. 

Tatuaże i piercing bywają traktowanej jako kulturowo akceptowane formy samo-

okaleczeń. Według G.D. Rosenblum i wsp. [22] tatuowanie i kolczykowanie ciała jest 

na ogół krytykowane i negatywnie oceniane zarówno w literaturze medycznej, jak 

i psychologicznej, jednocześnie będąc tak powszechnym zjawiskiem w niektórych 

kręgach młodzieżowych, jak noszenie dżinsów, tradycyjnych kolczyków. Zdaniem 

tych autorów jednoznacznie negatywne podejście do tych form zdobienia ciała 

odzwierciedla postawę obronną, zdystansowaną, która jest sposobem poradzenia sobie 

z doświadczaniem silnych emocji. Emocje te stanowią pomieszanie szacunku, odrazy 

i zachwytu oraz są trudne do uwiadomienia w momencie, kiedy się ich doświadcza. 

Odporność na nie, a także gotowość zrozumienia potrzeby dokonywania modyfikacji 

ciała przez młodzież za pomocą jego języka, będącego niejako „językiem powierzchni 

skóry”. Autorzy ci zauważają również, iż tatuaże są czymś pojawiającym się na granicy 

zewnętrznego z wewnętrznym, pozwalają młodemu człowiekowi na wyróżnienie się 
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nie tylko w gronie rodziny, ale także wśród rówieśników. Dzięki temu umożliwiają 

budowanie granicy wokół rozproszonego poczucia własnego „ja”. Podczas przecho-

dzenia przez kryzys adolescencji mogą pełnić funkcję szybko dostępnego środka 

umożliwiającego konsolidację własnej tożsamości. Zdaniem J. Pietsching, B. Bertl, I. 

Nader i współ. [43] tatuowanie i kolczykowanie ciała pomaga młodym ludziom określić 

swoją przynależność do określonej subkultury, a dzięki temu pozwala doświadczać 

afiliacji oraz poczucia więzi. Symbolami najczęściej tatuowanymi przez młodzież są 

fantazyjne obrazy religijne, inskrypcje, fragmenty szkieletu, dzikie bestie. Odgrywają 

rolę środków przyciągających innych, wzbudzających wstręt, ochraniających przed 

czymś. Autorzy wskazują na ich podobieństwo do pierwotnych tatuaży, jakie powstały 

wśród nomadów, a później wśród wędrowców i żeglarzy, mających określać przyna-

leżność i pochodzenie. Współczesne tatuaże mogą mówić o poczuciu osamotnienia, 

pragnieniu przynależności oraz stabilności więzi, jak i o trwałości przekraczające 

warunki fizyczne, czasowe czy geograficzne. Autorzy są zdania, że w tym sensie rola 

przez nie spełniona jest bardziej konstruktywna niż destruktywna [por. 30, 44]. 

5.2. Motywacja młodzieży do posiadania tatuażu i piercingu  

Określenie czynników motywujących ludzi do poddania się zabiegom tatuowania 

i piercingu jest niezbędne do zrozumienia tego fenomenu. Istnieje tylko niewielka ilość 

badań prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych, które miały na celu 

określenie motywacyjnych aspektów tatuowania lub wykonywania piercingu. Większość 

z nich ma charakter eksploracyjny i tylko niektóre z nich zaproponowały więcej grup 

czynników motywacyjnych [45, 46].  

1. Uroda, sztuka, moda – większość autorów zgadza się co do tego, że pierwotnym 

powodem dokonywania modyfikacji ciała jest chęć upiększania ciała, dlatego 

motywy dotyczące urody, mody oraz sztuki połączone zostały w jedną kategorię. 

W obrębie tej kategorii występują jednak różnice między piercingiem a tatuażem: 

piercing częściej traktowany jest jako modny dodatek, podczas gdy tatuaż ma 

spełniać na ciele rolę „kawałka sztuki”. 

2. Indywidualność – ta kategoria obejmuje motywacje związane ze stworzeniem 

i utrzymaniem własnej tożsamości, byciem wyjątkowym i wyróżniającym się 

wśród innych. Kontrola sprawowana nad własnym wyglądem odzwierciedla 

proces kreowania tożsamości. Wyrażanie poprzez wygląd swojej indywidualności 

jest jedną z najważniejszych motywacji skłaniających ludzi do modyfikacji ciała. 

3. Osobista narracja – ta kategoria obejmuje przeżycie osobistego katharsis, wyrażenie 

swoich wartości oraz doświadczeń, także „obrzędy przejścia”. W literaturze 

istnieją badania mówiące o tym, że kobiety, które w przeszłości były maltreto-

wane, próbują na nowo tworzyć reprezentacje zranionych części ciała i odzyskać 

je poprzez celowe, bolesne procedury modyfikacji ciała i zostawianie w nim 

trwałych śladów. 

4. Fizyczna odporność – ta kategoria motywacji wiąże się ze sprawdzaniem 

własnego progu wytrzymałości na ból, przezwyciężaniem osobistych ograniczeń, 

podkreśleniem swojej siły. Modyfikacje ciała dokonywane z takich powodów 

mogą wyrażać tendencje autoagresywne, a także odwagę i twardość. Znamienne 

jest, że bolesnej stymulacji towarzyszy uwalnianie endorfin, co wiąże się 

z doświadczaniem pozytywnych emocji podczas dokonywania modyfikacji ciała. 
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5. Przynależność grupowa i zaangażowanie – modyfikacje ciała mają podkreślić 

identyfikowanie się z określoną subkulturą lub chęcią przynależenia do konkret-

nego kręgu społecznego. Mogą również być znakiem zaangażowania w działal-

ność danej grupy. 

6. Bunt – modyfikacje ciała często są wyrazem buntu przeciwko rodzicom lub społe-

czeństwu. Mogą być one prowokacyjne nie tylko z powodu swojej inwazyjności, 

ale także dlatego, że długo kojarzone były z ruchami subkulturowymi oraz 

skłonnościami przestępczymi. Istnieją badania wskazujące na to, że ten rodzaj 

motywacji jest najbardziej charakterystyczny dla okresu adolescencji [30].  

7. Duchowość i tradycja kulturowa – ta kategoria motywacji dotyczy duchowych 

i kulturowych bodźców skłaniających do modyfikacji ciała. Mogą być one 

dokonywane w celu podkreślenia i ujawnienia ich historycznego znaczenia, 

a także z uwagi na osobistą przynależność do określonej kultury i jej duchowego 

wymiaru. 

8. Uzależnienie – tatuaże i piercing mają uzależniający charakter, co prawdo-

podobnie spowodowane jest uwolnieniem endorfin, jakie towarzyszy bolesnemu 

przebijaniu ciała. Podczas modyfikacji ciała endorfiny znieczulają i wyzwalają 

pozytywne emocje. Znaczenie ma także uzależnienie psychiczne. 

9. „Kolekcjonerzy” tatuaży muszą nieustannie upamiętniać swoje wspomnienia, 

doświadczenia czy wyznawane wartości.  

10. Motywacja seksualna – ten rodzaj motywacji związany jest z podkreśleniem 

swojej seksualności i preferencji płciowej za pomocą tatuaża lub piercingu. 

Kolczyki w miejscach intymnych często traktowane są jako dekoracja, ale 

również służą bezpośredniej seksualnej stymulacji.  

11. Brak konkretnego powodu – zdarza się, że piercing lub tatuaż nie są przemyślaną 

decyzją, a zostały zrobione pod wpływem impulsu [47].  

Przedstawione kategoria motywacji najczęściej pojawiały się w literaturze psycho-

logicznej, socjologicznej, pedagogicznej oraz medycznej. Najbardziej powszechnymi 

przyczynami są względy estetyczne oraz chęć wyrażania swojej indywidualności. 

Występują jednak różnice w zakresie motywacji skłaniającej do robienia piercingu 

i tatuowania się. Może być ona postrzegana jako konsekwencja różnic pomiędzy 

obydwiema praktykami, zwłaszcza dotyczących ich trwałości. Pomimo tego, że 

istnieją już techniki umożliwiające laserowe usunięcie tatuażu, ciągle pozostawiają one 

widoczne ślady, co najmniej w postaci tkanki bliznowej. Piercing natomiast może 

zostać łatwo usunięty i nie wymaga to dużych kosztów. Z tego powodu przy podjęciu 

decyzji o modyfikacji ciała dużą rolę odgrywa jej trwałość. Tatuaże mają bardziej 

osobiste znaczenie dla ich posiadaczy, piercing natomiast zdecydowanie częściej 

stanowi jedynie modną ozdobę [30, 47]. 

5.3. Charakterystyka młodzieży z tatuażami i piercingiem w świetle badań 

W polskiej literaturze psychologicznej niewiele miejsca poświęconego jest zjawisku 

piercingu i tatuażu wśród nastolatków. Istnieje raport z badań dotyczący monitoro-

wania zachowań ryzykownych 15-letniej młodzieży z warszawskich szkół (Mokotów, 

Ursynów, Wilanów). Według tych badań w 2008 roku odsetek 15-latków posiada-

jących piercing wynosi ok. 18%. Zdecydowanie częściej z tego sposobu zdobienia 

ciała korzystały dziewczęta (33,1%) niż chłopcy (2,5%). Posiadanie piercingu 
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w uszach (nie chodzi o tradycyjne kolczyki) deklarowało (29,6%) badanych dziewcząt, 

w innych miejscach ciała zaś 13,3%. Odsetek chłopców posiadających piercing 

w uszach i innych miejscach ciała wynosi po 1,6%. Mniej popularny w badanej grupie 

był tatuaż (trwały) – do jego posiadania przyznało się 1,6% dziewcząt i taki sam 

odsetek chłopców [48].  

K. Ostaszewski i K. Kocoń [49] analizowali związki posiadania piercingu i tatuaży 

z używaniem substancji psychoaktywnych oraz innymi ryzykownymi zachowaniami 

wśród gimnazjalistów, takimi jak: przemoc, wykroczenia. Okazało się, że posiadanie 

tatuażu wykazywało istotne pozytywne korelacje ze stosowaniem przemocy, niektórymi 

wykroczeniami, a także używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych. 

Osoby posiadające piercing częściej używały substancji psychoaktywnych i popełniały 

niektóre wykroczenia. Piercing w innych miejscach ciała niż uszy powiązany był 

z każdym z analizowanych zachowań ryzykownych. 

Badania związków pomiędzy posiadaniem modyfikacji ciała a podejmowaniem 

zachowań ryzykownych często były podejmowane przez naukowców w Australii  

i w Europie. Na podstawie doniesień pochodzących z Australii na grupie 8656 osób 

w wieku 16-64 lat można stwierdzić, że istnieją pozytywne korelacje między posiada-

niem tatuażu a zachowaniami ryzykownymi, takimi jak: palenie tytoniu, palenie 

marihuany. Stwierdzono także pozytywny związek między posiadaniem tatuażu 

a depresją [50]. Badania uczniów w wieku 12-15 lat wykazały, że tatuowanie i kolczy-

kowanie ciała ma związek z wielokrotnym zażywaniem narkotyków, wchodzeniem 

w konflikty z prawem, przynależności do grup przestępczych, hazardem, wagarowa-

niem, chodzeniem na imprezy [51]. Istnienie związku między posiadaniem piercingu 

a podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród nastolatków (16-20 lat) dowiodły 

badania J.C. Suris i współ. [52]. Dziewczęta posiadające ozdoby tego typu częściej 

deklarowały nałogowe palenie tytoniu, używania marihuany i innych substancji 

psychoaktywnych. Wśród chłopców posiadających piercing wykazano związek ze 

wszystkimi badanymi zachowaniami ryzykownymi poza ideacjami i próbami samo-

bójczymi [53]. Podobne wyniki uzyskano w badaniach przeprowadzonych wśród 

amerykańskich studentów. Stwierdzono, że znaczenie ma nie tylko ilość posiadanych 

ozdób, ale także ich miejsce na ciele. Osoby posiadające 4 lub więcej tatuaży, a także 7 

lub więcej kolczyków typu piercing wyraźnie częściej deklarowały regularne palenie 

marihuany, okazjonalne używanie innych narkotyków oraz aresztowania z powodu 

popełnienia przestępstw. Mniej wyraźny, ale ciągle znaczący był pozytywny związek 

posiadania takich ozdób z oszukiwaniem w szkole, piciem alkoholu [54]. W badaniach 

G. Forbersa [55] osoby posiadające modyfikacje ciała znacznie częściej relacjonowały 

podejmowanie zachowań ryzykownych, częstsze używanie alkoholu i marihuany. 

Cechowało je niższe przystosowanie społeczne. 

Badania przeprowadzone na grupie poborowych pozwoliły stwierdzić, że posiadanie 

przez nich tatuażu miało związek z częstszym paleniem tytoniu i piciem alkoholu, 

używaniem tytoniu do żucia [56] (Stephens, 2003). N. Gueguen [57] prowadził 

badania, w których pytał młodych wychodzących z baru o posiadanie tatuaży i piercingu. 

Następnie za pomocą alkomatu mierzył poziom alkoholu w ich krwi. Okazało się, że 

osoby posiadające tatuaże lub piercing w różnych ilościach miały wyższe stężenie 

alkoholu we krwi niż osoby posiadające na ciele tego typu ozdób (s. 125). Ten sam 
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autor podjął się badania dotyczącego palenia tytoniu w tej samej grupie. Zapytano 

2587 młodych osób o posiadanie piercingu, tatuaży oraz używanie tytoniu. Okazało 

się, że osoby posiadają tatuaże lub piercing częściej deklarowały palenie tytoniu, 

palenie większej ilości papierosów oraz wcześniejsze rozpoczęcie palenia niż osoby 

z grupy kontrolnej [58]. Pozytywny związek między posiadaniem tatuaży lub piercingu 

ze skłonnością do podejmowania zachowań ryzykownych potwierdzony został również 

na grupie nastolatków z populacji klinicznej. Badane osoby, które posiadały na ciele 

tego typu ozdoby częściej i w większym stopniu angażowały się w działania ryzy-

kowne, takie jak: zachowania związane z zaburzeniami odżywiania, uzależnienie się 

od narkotyków, przemoc, próby oraz akty samobójcze. Przemoc najczęściej stosują 

mężczyźni mający tatuaże oraz kobiety posiadające piercing. Ucieczka w narkotyki 

korelowała dodatnio z młodszym wiekiem, zarówno w przypadku osób z tatuażami, jak 

i piercingu. Samobójstwa znacząco częściej pojawiały się w grupie kobiet posia-

dających tatuaże oraz w grupie młodszych osób posiadających oba rodzaje ozdób [59]. 

Badane były również związki pomiędzy posiadaniem tatuaży lub piercingu a cechami 

osobowości wyróżnionymi w ramach „wielkiej piątki” Paula Costy i Roberta McCrae 

(neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność). 

Nie ma tu jednak jednoznacznych wyników. Jedne badania mówią o silnym pozytyw-

nym związku modyfikacji ciała z otwartością na doświadczenia [60], inne natomiast 

dowodzą silnej pozytywnej korelacji z ekstrawersją [61]. Istnieją także badania 

dowodzące związku posiadania tatuaży i piercingu przez młodzież akademicką 

z niższą ugodowością i sumiennością [59]. Wiele badań wskazuje na to, że osoby 

posiadające tatuaże lub piercing cechują się silniejszą potrzebą poszukiwania doznań 

[42, 43, 62] oraz potrzebą bycia wyjątkowym [60, 61, 63]. 

S.T. Carroll, R.H. Riffenburgh, T.A. Roberts i E.B. Myhre [64] wykazali, że 

posiadanie tatuażu jest powiązane z ryzykownymi zachowaniami pacjentów kliniki dla 

młodocianych. Z kolei inne badania cech osobowości w próbach młodocianych, którzy 

nie popełniali przestępstw, pokazały, że osoby wytatuowane i z piercingiem miały 

wyższe wyniki w skali poszukiwania wrażeń, jak również w ekstrawersji i skali 

świadomości ciała [59].  

L. Carroll i R. Anderson [65] badały związek między posiadaniem tatuaży lub 

piercingu u nastoletnich dziewcząt (15-18 lat) z samooceną, depresją, złością oraz 

zadowoleniem z ciała. Wyniki pokazały, że im wyższa była liczba posiadanego przez 

dziewczęta piercingu i tatuaży, tym wyższy był poziom wyrażanej przez nie złości, 

depresji oraz niezadowolenia z ciała. Nie wykazano natomiast istotnych związków 

z samooceną. Wyniki badań prowadzonych we Włoszech na młodzieży szkół średnich 

dowiodły, że dziewczęta posiadające piercing deklarują większe niezadowolenie ze 

swojego wyglądu w porównaniu z grupą kontrolną [66].  

6. Zakończenie 

Zarówno tatuowanie, jak i kolczykowanie stały się akceptowanymi społecznie 

formami zdobienia ciała. Zyskują one na coraz większej popularności w kręgach 

społecznych oraz grupach wiekowych. Osoby poddające się takim zabiegom coraz 

rzadziej wzbudzają kontrowersje czy zdziwienie, chociaż, jak wynika z badań, często 

postrzegani są jako osoby „dziwne” lub „inne” [67]. 
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Zdecydowana większość lekarzy jest negatywnie ustosunkowana do tego sposobu 

modyfikowania własnego ciała. Zarówno tatuaże, jak i piercing są rodzajem ingerencji, 

która pociąga za sobą zagrożenie się różnymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia 

wirusami np. wirusem żółtaczki typu B czy C, a także gronkowcem lub nawet wirusem 

HIV. Ponadto piercing może prowadzić do trwałych uszkodzeń skóry, a niekiedy innych 

narządów np. przegrody nosowej [59]. Z medycznego punktu widzenia piercing jest 

traktowany tak samo, jak okaleczenie. Niestety, rana, jaka powstaje po przekłuciu 

jakiejś części ciała, zazwyczaj goi się długo i boleśnie. Dlatego też do przekłuwania 

ciała należy używać biżuterii wykonanej z hipoalergicznych stopów metali, korzystnie 

wpływających na proces gojenia. Komplikacje w procesie gojenia to tylko jedno 

z niewielu powikłań po zabiegu piercingu. Jak każde przekłucie grozi bowiem 

zakażeniem i dostaniem się do organizmu bakterii. Jeśli przekłucie nie zostanie prze-

prowadzone w warunkach sterylnych, to istnieje ryzyko zachorowania na WZW typu 

B i C, zakażenia wirusem HIV i gronkowcem. Ponadto, przekłuwanie ciała w obrębie 

jamy ustnej zwiększa ryzyko urazów w uzębieniu, a także licznych ubytków próch-

nicowych. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania piercingu są: 

 zaburzenia krzepliwości krwi;  

 stany zapalne, zakaźne lub jakiegokolwiek zmiany skórne w okolicach plano-

wanego kolczykowania; 

 alergie na metale;  

 choroby przewlekłe, np. cukrzyca; 

 tendencje do bliznowców [67]. 

Przekształcenie ciała, którego symbolem jest tatuaż i piercing, ma ogromne znaczenie 

zarówno osobiste, jak i społeczne. Zaprezentowane wyżej badania dowodzą, iż młodzi 

ludzie decydujący się na przekształcanie ciała, mają określone ku temu powody. 

Wykonują je nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Motywy osobiste łączą się ze 

społecznym znaczeniem, jakie nadaje jednostce „nowy” wygląd. Szczególne znaczenie 

dla badanych ma tatuaż, którego symbolika jest bardzo bogata. Ponadto, jak wykazały 

badania, tatuaż staje się oznaką ludzkiej tożsamości. Świadczą o tym motywy osobiste 

i spodziewane korzyści, jakimi kierowali się respondenci, podejmując decyzję o tej 

formie przekształcenia ciała. Przykładem jest osiągnięcie poprzez tatuaż własnej 

niezależności czy podkreślenie indywidualności. Ludzie pragną ukazać te wartości 

poprzez mowę ciała. Tymczasem są to wartości świadczące o ludzkiej tożsamości, 

będące oznaką wnętrza człowieka, a nie jego ciała. Nastąpiło pewne przewartościo-

wanie, gdzie „ja” indywidualne zostało sprowadzone do kategorii ciała. Zredukowanie 

tożsamości do ciała przyczyniło się do jej rozpadu, co podkreśla H.L. Moore: 

traktowanie ciała jako siebie jest raczej dramatycznym przykładem rozpadu formy 

tożsamości i jej przekształcenia się w formę ciała [68, s. 413]. 

Trudno jednoznacznie określić przyczynę rozwoju uzależnień behawioralnych 

związanych z wizualizacją. Uważa się, że jest to splot warunków społeczno-kultu-

rowych, psychologicznych, osobowościowych i ekonomicznych. Współczesna literatura 

psychologiczna zwraca uwagę na znaczenie następujący zjawisk: 

a) zmiany społeczno-kulturowe, które są rozwojem społeczeństwa opartego na 

globalizacji i technologiach cyfrowych; 
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b) tworzące się społeczeństwo wolnych wyborów, prowokuje do przesuwania granic 

tego, co dobre i złe, tego, co szkodliwe, często w sposób nieodwracalny. 

Prowokuje podejmowanie ryzykownych zachowań dla realizacji własnych celów 

(„społeczeństwo ryzyka”); 

c) konsumpcyjny styl życia; 

d) komunikacyjne, związane ze zwiększającym się wpływem i znaczeniem 

informacji telewizyjnych, medialnych, internetowych, eksplozją szumu 

informatycznego i niepotrzebnych informacji; 

e) kształtowane przez mass media i świat wirtualny wzorce społeczne, silna wizuali-

zacja młodzieżowych idoli; 

f) psychologiczne uwarunkowania związane z niską odpornością na nasilenie 

czynników stresogennych; 

g) predyspozycje osobowościowe, niedojrzałość emocjonalna. Zaburzenia emocjo-

nalne i rozwoju osobowości; 

h) dysfunkcjonalny styl funkcjonowania rodziny i niewydolny system wycho-

wawczy – rodzicielski, który nie podejmuje w wystarczającym stopniu działań 

ochronnych; 

i) rosnąca podaż napojów energetycznych, substancji pobudzająco-wzmacniających; 

j) promowanie przez idoli młodzieżowych różnych form wizualizacji – 

kolczykowanie, tatuaże; 

k) medialna presja na określone zachowania [58, 59, 66]. 

Warto zwrócić uwagę na specyficzne uwarunkowania młodych ludzi z tatuażami 

i piercingiem: 

1. Istnieje wyraźna gotowość do wyrażania siebie poprzez dokonywanie modyfikacji 

ciała za pomocą tatuaży lub piercingu pozwalająca w ten sposób młodemu 

człowiekowi na wyróżnienie się nie tylko w gronie rodziny, ale także wśród 

rówieśników. 

2. Zarówno, tatuowanie, jak i kolczykowanie ciała pomaga młodym osobom określić 

swoją przynależność do określonej subkultury, a dzięki temu pozwala doświad-

czać afiliacji oraz poczucia więzi. 

3. Motywację swoją najczęściej wiążą ze sprawdzaniem własnego progu wytrzy-

małości na ból, przezwyciężaniem osobistych ograniczeń, podkreśleniem swojej 

siły. 

4. Wyróżniają się specyficzną osobowością tj. otwartość na doświadczenia, 

nadwrażliwość emocjonalna, ekstrawersja. 

Powyższe badania ukazują, iż zmieniają się mechanizmy kontroli społecznej. Reakcje 

najbliższego otoczenia na przekształcanie ciała są najczęściej tolerowane (zwłaszcza 

znajomych, przyjaciół, kolegów) bądź obojętne (rodziców). Granice tolerancji społecznej 

są zakreślone dość szeroko, co stanowi pewne przyzwolenie społeczne. Widoczna 

modyfikacja ciała niesie pewne ryzyko zwłaszcza na rynku pracy. Niektóre zawody są 

nadal zamknięte dla osób posiadających tatuaż lub widocznie wykonany piercing. 

Przypuszczać należy, iż trend w kierunku modyfikacji ciała będzie narastał, rozsze-

rzając tym samym horyzont badawczy nie tylko dla psychologów, pedagogów, 

filozofów, ale i dla socjologów. 
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Streszczenie 
Na podstawie literatury przedmiotu scharakteryzowano rozumienie pojęcia ciała ludzkiego, które jest 
wynikiem pewnego etapu rozwoju biologicznego oraz psychospołecznego. Zwrócono uwagę, iż na 
przestrzeni dziejów, w każdej epoce ceniono inne walory ludzkiego ciała godnie z wymogami świata przy-
rodniczego i panującymi w danej społeczności normami, związanymi głównie z kanonem atrakcyjności, 
z zastrzeżeniem, że im bardziej zbliżamy się ku współczesności, tym bardziej traci na znaczeniu czynnik 
biologiczny na rzecz kreacji kulturowej. W XXI wieku bywa ono traktowane jako swoisty kapitał, stąd 
młodzi ludzie coraz chętniej inwestują w jego modyfikację poprzez tatuowanie oraz wykonanie piercingu. 
Po długim okresie negatywnej stygmatyzacji poddawanie się praktykom tatuowania oraz stosowania 
piercingu stało się w ostatniej dekadzie modne i w miarę społecznie akceptowane. W artykule ukazano 
obraz własnego ciała u nastolatków oraz fenomen wyboru przez dorastającego, młodego człowieka 
wykonania na własnym ciele tatuażu lub piercingu. Przybliżono motywacyjne aspekty podejmowania tych 
praktyk oraz opisano doniesienia z badań nad cechami osobowości osób poddających się tym zabiegom, 
jak i związkom tatuowania i piercingu z obrazem własnego ciała. Pojawiającym się najczęściej motywem 
posiadania tatuażu lub piercingu jest chęć symbolicznego wyrażenia własnej tożsamości. Treść tatuażu, jak 
i rodzaj lub miejsce wykonania piercingu może symbolizować indywidualizm, przynależność do specy-
ficznej grupy społecznej, potrzebę dominacji, wyrażanie specyficznej formy miłości lub nienawiści 
i złości. Współcześnie coraz częściej zaczyna dominować czysto dekoracyjna forma tatuażu bez żadnego 
konkretnego znaczenia, czy tym bardziej tajemnej symboliki. 
Słowa kluczowe: obraz ciała, młodzież, tatuaż, piercing 

Subjective determinants of behavior of adolescents with tattoos and piercings 

Abstract  
On the basis of the literature on the subject, the understanding of the concept of the human body, which is 
the result of a certain stage of biological and psychosocial development, has been characterized. 
Throughout history, in each epoch, different values of the human body were valued in accordance with the 
requirements of the natural world and the norms prevailing in a given community, mainly related to the 
canon of attractiveness, with the proviso that the closer we get to the present day, the more important the 
biological factor loses its significance in favor of cultural creation. In the 21st century, the human body is 
of great importance. It is sometimes treated as a kind of capital, hence young people are more and more 
willing to invest in its modification through tattooing and piercing. After a long period of negative stigma, 
succumbing to the practice of tattooing and the use of piercing has become fashionable and reasonably 
accepted in the last decade. The article shows the role played by the image of one's own body in 
adolescents and the phenomenon of a young adolescent choosing to tattoo or pierce his own body. The 
motivational aspects of undertaking these practices are presented, as well as reports from research on the 
personality traits of people undergoing these procedures, as well as the relationship between tattooing and 
piercing with the image of their own body. The most common motive for having a tattoo and/or piercing is 
the willingness to symbolically express one's identity. The content of the tattoo as well as the type or place 
of piercing may symbolize individualism, belonging to a specific social group, the need to dominate, 
expressing a specific form of love or hatred and anger. Nowadays, a purely decorative form of a tattoo is 
becoming more and more common, without any specific meaning, or even less secret symbolism. 
Keywords: body image, youth, tattoo, piercing 

 



 

178 

Anna Maria Sierecka
1
 

Destrukcyjny wpływ uzależnionego od seksu 

i pornografii partnera na rodzinę 

1. Wstęp  

Doświadczenia rodzinne współczesnego człowieka zmieniają się dziś bardzo 

mocno. Ilość rozwodów w Polsce i na świecie rośnie diametralnie. Zmieniają się wzory 

i wartości uznawane jak dotąd za nienaruszalne. Żyjemy w świecie konsumpcjonizmu, 

życia tu i teraz, czerpania samych radości. W momentach trudnych rodziny nie próbują 

się scalić, przezwyciężyć zły czas tylko rozwodzą się. Niedostateczne poznanie 

partnera przed zawarciem związku małżeńskiego lub skrywane przez niego tajemnice 

sprawiają, że po ślubie życie małżeńskie nie jest już tak piękne, jak życie przed ślubem. 

Dochodzą codzienne obowiązki, rodzą się dzieci, w codzienne życie wkracza rutyna, 

a otaczający świat używek uzależnia osoby słabsze i podatne na różnego rodzaju 

pokusy. Jednym z ogromnych zagrożeń współczesnego świata jest wszechobecna 

i niezwykle łatwo dostępna pornografia, która wyrządza ogrom złego w mózgu czło-

wieka stopniowo się od niej uzależniającego, co w konsekwencji prowadzi do rozpadu 

rodziny. Cierpią wówczas wszyscy, nie tylko najbliżsi członkowie rodziny, ale też 

otoczenie. Osoby uzależnione skrzętnie ukrywają swój nałóg, a kiedy on wyjdzie na jaw 

przekreślają wszystkich bliskich, nienawidząc ich za to co zostało odkryte o nich samych.  

W artykule autorka przedstawia uzależnienie od seksu jako problem ogólno-

społeczny. W Polsce mało się mówi na ten temat, nie ma też zbyt dużej ilości badań, 

stąd wielokrotnie trzeba korzystać z wyników badań światowych. Zauważa się jednak 

problem uzależnienia od seksu jako niezwykle istotny, związany bardzo często z nie-

wiernością jednego z małżonków i będący główną przyczyną rozwodu. Osoby uzależ-

nione od seksu mają często problem również z innymi uzależnieniami, wpadają w krąg 

niebezpiecznych stale powtarzających się czynności, które z czasem muszą być bardziej 

intensywne, gdyż uzależniony pragnie coraz to większej ilości bodźców. Uzależniony 

od seksu to nie osoba z marginesu społecznego, a często bardzo przykładny mąż czy 

ojciec, który w społecznym odbiorze jest ideałem. Najbliższa rodzina również tak 

uważa, do momentu, gdy partnerka bądź partner odkryją uzależnienie najbliższego. 

Wówczas rozpoczyna się niekończący cykl okłamywania, oszukiwania, pokazywania 

się z jak najlepszej strony, skrzętnie ukrywając swój seksualny nałóg. Z czasem sekso-

holik staje się mistrzem kłamstw. Okłamuje jednak sam siebie, nie chcąc przyznać się, 

że potrzebuje pomocy. Artykuł przedstawia definicję uzależnienia od seksu, uzależ-

nienia od pornografii, erotomanii oraz wpływ uzależnienia na tradycyjną rodzinę.  

2. Tradycyjna rodzina jako podstawowy element struktury społecznej 

Arystoteles uważał rodzinę za podstawę struktury społeczeństwa. Potocznie rodzinę 

rozumiemy jako „podstawową komórkę społeczeństwa” lub „parę małżeńską, która 

posiada dzieci”. Zdaniem Tyszki rodzina to „ustruktualizowany i funkcjonalnie powią-

                                                                
1 Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach. 
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zany zbiór jednostek i specyficznych substruktur oraz mikroelementów społecznych 

tworzących mikrogrupę i zarazem instytucję społeczną powiązaną wewnętrznie 

więzią” [1]. Wroczyński uważa, że rodzina to naturalne środowisko wychowawcze, 

w której „dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzenia go 

w krąg kontaktów społecznych” [2]. Cykl życia tradycyjnej rodziny to sekwencja jego 

faz: od utworzenia rodziny przez dwie osoby (kobietę i mężczyznę), aż do śmierci 

jednej z nich bądź rozpadu rodziny (rozstanie, rozwód). Różne epoki i kultury przed-

stawiają podobny rozkład faz, a uwarunkowane jest to ważnymi wydarzeniami, które 

przechodzi tradycyjna rodzina. Pierwszym elementem jest podjęcie decyzji o „byciu 

razem” (okres narzeczeństwa), założenie rodziny (ślub), narodziny pierwszego dziecka 

(i kolejnych dzieci), opieka nad dzieckiem, wychowanie dziecka w okresie szkolnym 

i dziecka dorastającego, odejście dziecka z domu, przejście małżonków na emeryturę, 

śmierć jednego z nich [3]. W ujęciu systemowym rodzinę traktuje się w kategoriach 

złożonej struktury, która składa się z wzajemnie zależnych od siebie osób, które 

charakteryzują się podobnymi wspomnieniami dotyczącymi przeszłości, obecnością 

więzi emocjonalnej i występowaniem interakcji w obrębie poszczególnych członków 

rodziny i całej grupy jako całości [4]. 

W każdej rodzinie komunikacja interpersonalna pomiędzy jej członkami jest bardzo 

ważna. Spełnia ona rolę wskaźnika relacji, a także wpływa na ich jakość. Duży wpływ 

na relacje zachodzące pomiędzy członkami rodziny mają gesty, przeżywane uczucia 

i emocje, konkretne zachowania. Komunikowanie w rodzinie charakteryzuje się dużą 

częstotliwością, a związane to jest ze wspólnym zamieszkaniem i codziennym przeby-

waniem razem. Wiele trudności i problemów, z którymi na co dzień styka się rodzina 

zostaje pozytywnie rozwiązane w oparciu o dojrzałe i konstruktywne wzorce komuni-

kacji między członkami rodziny [5]. 

Podstawą każdego małżeństwa jest wspólna wizja dwojga ludzi dotycząca ich 

przyszłości. Partnerzy zgodni w swoich poglądach i szczerzy wobec siebie mają szansę 

zbudować trwały związek. Małżeństwo nie będzie udane w momencie, gdy pojawiają 

się odmienne oczekiwania, wizje, wymagania, a także skrywane przed partnerem 

tajemnice.  

3. Podstawowe pojęcia i ukazanie skali zjawiska 

Zanim przedstawione zostaną różnorodne terminy związane z uzależnieniem od 

seksu trzeba zaznaczyć, co rozumiane jest jako prawidłowy sposób aktywności seksu-

alnej. Z punktu widzenia filozofii personalistycznej i specyfiki chrześcijańskiej koncepcji 

człowieka, seksualność ma charakter wielowymiarowy: biologicznopopędowy (przed-

łużenie gatunku, zaspokojenie potrzeby seksualnej) oraz personalnoduchowy (budo-

wanie więzi uczuciowej i okazywanie miłości drugiej osobie) [6]. Niewiadomska 

z zespołem badaczy uważa, że „Ludzkie życie seksualne jest z jednej strony formą 

zakomunikowania partnerowi swej miłości i oddania, a z drugiej – przyjęcia miłości 

i oddania drugiej osoby” [7, s. 5]. 

Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje seksualności człowieka: przekazywanie 

życia, formowanie podmiotowości oraz budowanie relacji międzyosobowych. Dochodzi 

do problemu, kiedy nie występują pomiędzy ludźmi relacje osobowe, a aktywność 

seksualna staje się tylko fizjologiczną potrzebą zaspokojenia swoich potrzeb.  
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Uzależnienie od seksu w literaturze ma wiele synonimów, takich jak: patologiczna 

hiperseksualność, kompulsywne zachowania seksualne, zaburzenia kontroli popędu, 

kompulsywne zachowania seksualne, erotomania. Lew-Starowicz wskazał cztery 

wskaźniki, które wyznaczają patologiczną hiperseksualność: 

 behawioralne – częstotliwość i charakter aktywności seksualnej oraz przeznaczony 

na nią czas; 

 poznawcze – stopień zaabsorbowania sferą seksualności, intruzywne myśli oraz 

fantazje seksualne; 

 emocjonalne – przeżywane negatywne stany emocjonalne; 

 subiektywnie przeżywane cierpienie (dystres) [8]. 

Uzależnienie od pornografii przynosi destrukcyjne konsekwencje psychiczne 

i społeczne. Pornografia niszczy człowieka, oddziałuje na mózg równie silnie jak 

narkotyk. Prowadzi do uzależnienia, z którego ciężko się uwolnić. Osoby sięgające po 

pornografię odczuwają natrętne, kompulsywne pragnienie sięgania po kolejne dawki 

tego bodźca, jednak coraz bardziej wulgarne, zawierające sceny przemocy, seksualną 

patologię oraz łączenie jej z pornografią dziecięcą i pedofilską. Im wcześniej człowiek 

ma kontakt z pornografią, tym szybciej pojawia się u niego uzależnienie, powodujące 

spustoszenie emocjonalne, moralne i społeczne. Dziecko bądź nastolatek wchodzący 

w kontakt z pornografią traci wolność, staje się niezdolny do budowania normalnych 

więzi z osobami innej płci. Osoba uzależniona od pornografii w innym człowieku 

widzi tylko ciało i narzędzie, które ma zaspokajać jego chorobliwie rozbudzony popęd. 

W konsekwencji uzależnienie od pornografii prowadzi do erotomanii, do seksualnego 

molestowania młodszego rodzeństwa czy rówieśników, do masturbacji, nierzadko 

także do przestępstw seksualnych, włącznie z gwałtami. Osoba uzależniona od 

pornografii jest niezdolna do: 

 panowania nad swoim popędem seksualnym; 

 życia w czystości; 

 zachowania wierności małżeńskiej [9]. 

Nadmierny popęd seksualny w międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych 

i zaburzeń zachowania (ICD-10) zaliczony został do grupy dysfunkcji seksualnych, 

utrudnienia kontaktów interpersonalnych, głównie erotycznych [7, s. 75]. 

Badania Kṻhn i Galiinat wykazały, że istnieją domniemania genetycznego podłoża 

hiperseksualności. 36% pacjentów z zaburzeniem hiperseksualności ma rodzica zależ-

nionego od seksu, a 81% posiada co najmniej jednego członka rodziny, który 

doświadcza tego problemu. Badania uczonych wykazały także nasilenie zachowań 

seksualnych z mutacjami genetycznymi – genotypem DRD₂ oraz z genem DAT₁, który 

koduje transport dopaminy.  

Derbyshire i Grant wskazali, że 81% osób badanych miało w rodzinie co najmniej 

jeden przypadek uzależnienia: 40% – uzależnienie chemiczne, 36% uzależnienie od 

seksu, 30% zaburzenia odżywiania i 7% patologiczny hazard. Badania Blacka i jego 

współpracowników wykazały, że aż 22% osób uzależnionych od seksu doświadczyło 

przemocy fizycznej w rodzinie, a 31% przemocy seksualnej [10].  

Uzależnienie od seksu, będące nałogiem behawioralnym, ma swoje źródło w czynni-

kach biologicznych, psychologicznych, a także społecznych. Stałe pobudzanie ośrodka 

nagrody w mózgu poprzez działania związane z seksem, między innymi nałogowe 
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oglądanie pornografii bardzo szybko uzależnia. Dla człowieka nie jest korzystne 

naprzemienne odczuwanie zadowolenia i obniżonego nastroju, a taki stan występuje 

u osób, które czerpią radość i zadowolenie z oglądanych pornograficznych treści. 

Uzależnienie seksualne nieleczone prowadzi do szeregu tragedii zarówno dla samego 

chorego, jak i jego najbliższych, jego rodziny. Kompulsywna masturbacja, natręctwa 

seksualne, częste zdrady małżonka oraz stałe oglądanie pornografii sprawiają, że 

uzależniony ma zniekształcone myślenie, racjonalizuje swoje zachowania, a obwinia 

innych za swoje trudności.  

Erotomania określana także w literaturze jako hiperlibidemia i hiperseksualność, 

promiskuityzm, nimfomania lub satyriasis charakteryzuje się patologicznym 

nasileniem potrzeb, zachowań seksualnych. Z uwagi na to, iż nie istnieje „norma” 

częstości odbywania stosunków intymnych pewne formy zachowań seksualnych, które 

wywołują problemy u podmiotów sprawczych oraz ich bliskich, prowadzą do 

konfliktów z otoczeniem, jak również naruszają normy prawne zaliczane są do 

erotomanii [7, s. 27]. 

Erotomania traktowana jest coraz częściej jako zespół uzależnienia od seksu, a do 

jej głównych objawów zaliczyć można: 

 utratę kontroli nad zachowaniami seksualnymi;  

 dotkliwe konsekwencje czynności erotycznych; 

 brak zdolności do zaprzestania zachowań seksualnych, mimo negatywnych 

konsekwencji; 

 powrót do autodestrukcyjnych zachowań oraz sytuacji wysokiego ryzyka; 

 uporczywe wysiłki w zakresie ograniczenia preferowanych czynności erotycznych; 

 obsesję seksu i fantazjowania jako główną strategię radzenia sobie w życiu; 

 rosnące zapotrzebowanie na doznania seksualne; 

 głębokie zmiany usposobienia w wyniku istniejących zachowań erotycznych; 

 tracenie czasu na obsesyjne myśli i fantazje, zdobywanie partnerów, uprawianie 

seksu i radzenie sobie z jego konsekwencjami; 

 zaniedbywanie spraw rodzinnych, zawodowych czy wypoczynku. 

4. Uzależnienie od seksu jako zagrożenie życia partnerów życiowych 

Małżeństwo to zawarty zgodnie z obowiązującym w danej społeczności zwyczaj, 

dobrowolny, trwały, intymny związek pomiędzy dwojgiem dorosłych, świadomych 

konsekwencji swej decyzji. Złożona publicznie przysięga małżeńska odnosi się do 

chęci wspólnego życia partnerów, aż do śmierci jednego z nich [11]. Często na początku 

związku osoba zaślepiona uczuciem do partnera nie zauważa jego drugiej twarzy, jego 

problemów i uzależnień. Kiedy mija okres zachwytu, a do życia codziennego wkra-

czają codzienne obowiązki, problemy wówczas współmałżonek zaczyna zauważać 

wady swojej drugiej połówki. Małżonkowie zaczynają inaczej patrzeć na kwestie 

swojej satysfakcji w założonym związku.  

Pożycie seksualne w małżeństwie/partnerstwie jest niezwykle ważną sprawą. Kiedy 

jeden z małżonków jest uzależniony od pornografii wówczas zaczynają się w związku 

problemy. Przeprowadzone w 2000 roku badania wykazały, że istnieje związek 

pomiędzy konsumpcją pornografii a zmniejszoną satysfakcją z relacji małżeńskich, 

a także z bliskości dwojga ludzi. W małżeństwach, w których jedno z małżonków jest 
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uzależnione odnotowano wycofanie się partnera, jego skłonność do tajemnic, jak 

również dysfunkcje w relacjach partnerskich. Wyniki badań wykazały, że oglądanie 

witryn internetowych o jednoznacznym seksualnym charakterze wiąże się z większym 

prawdopodobieństwem niewierności, zwłaszcza u mężczyzn.  

Uzależniony od pornografii nakierowuje zaspokajanie tylko własnych potrzeb, 

erotyzuje doświadczenia seksualne, jednak wyraźnie wywołuje to oderwanie seksu od 

relacyjnego kontekstu, głębszego znaczenia i odpowiedzialności. Kobiety/żony uzależ-

nionych od pornografii partnerów postrzegają i opisują to doświadczenie jako zdradę, 

oszustwo i romans. Pornografia silnie uzależnia i sprawia, że w małżeńskim życiu 

seksualnym uzależniony nie poświęca drugiej osobie swojej uwagi, nie reaguje na jej 

potrzeby. Destrukcyjny wpływ na pożycie intymne małżonków ma fakt, że podnie-

cenie seksualne i orgazm są oderwane od tego co charakteryzuje zdrowe związki 

intymne pomiędzy ludźmi. Pojawia się w związkach utrata stabilności.  

Liczba rozwodów wzrasta dwukrotnie w małżeństwach, w których zaczyna się 

oglądać stale pornografię, ponieważ uzależniony partner zaczyna być niewierny. 

Małżeństwa, które nie oglądają pornografii cieszą się lepszą komunikacją, gotowością 

do przystosowania się, poświęceniem, satysfakcją seksualną. U mężczyzn konsumu-

jących pornografię wykazano, iż doświadczają oni zmian w zakresie postrzegania 

swoich partnerek. W ich umyśle tworzy się fałszywy obraz nagiego ciała kobiety, a co 

za tym idzie odczuwają oni deficyt miłości do swoich partnerek. Zaangażowani 

seksualnie online partnerzy z czasem zaczynali odczuwać ból, zdradę, odrzucenie, 

samotność, wstyd, izolację, upokorzenie, zazdrość, gniew oraz utratę poczucia własnej 

wartości. Główną przyczyną ich stresu było bycie okłamywanym przez samych siebie. 

Ogromnym problemem dla małżeństw jest uzależnienie od cyberseksu, który u 22,3% 

par doprowadziło do separacji bądź rozwodu.  

Nie bez znaczenia ma również seksualna aktywność online dorosłych na ich dzieci. 

Przynosi ona negatywne skutki w postaci: 

 narażenia dziecka na kontakt z pornografią i uprzedmiotowieniem kobiety; 

 jego udziału w konfliktach rodzicielskich; 

 niepoświęcania dziecku należytej uwagi z powodu długiego przesiadywania rodzica 

przed komputerem i angażowania się drugiego z rodziców w rozwiązanie problemu 

uzależnienia; 

 rozpadu małżeństwa rodziców. 

Uzależnieni od internetowej pornografii partnerzy zatajają ten fakt przed swoimi 

partnerkami. Odkrycie problemu jest dla partnera zdrowego bardzo bolesne, przestają 

oni wierzyć w drugą osobę i to, co od niej słyszą. Badania wykazały, że pomimo 

obietnic niepożądane zachowania są kontynuowane przez uzależnionych, tyle, że 

kontynuują je oni z większą dyskrecją. Problemem jest to, że osoby uzależnione 

zaczynają mieć ogromne pretensje do swoich partnerów o to, że nie angażują się oni 

w zaobserwowane w internetowej pornografii zachowania nietypowe i dewiacyjne.  

Osoby uzależnione z czasem zaczynają porównywać się do aktorów porno. Partnerki 

uzależnionych mężczyzn miały przeświadczenie, że nie mogą one konkurować 

z pornograficznym obrazem. Żony uzależnionych tracą zaufanie do mężów, a w kon-

sekwencji ich domowego problemu, mają poczucie winy, oddalają się od mężów 

i tracą poczucie bezpieczeństwa [12].  
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Uzależnienie od pornografii wywołuje wiele negatywnych zmian w mózgu, 

jedynym więc ratunkiem dla małżeństw jest terapia uzależnionego oraz terapia pary 

w celu odbudowania zaufania. Utracone w skutek dostrzeżonego problemu zaufanie 

jest jednak bardzo trudnym do odzyskania stanem. W 2007 roku badacze prowadzący 

w berlińskim Instytucie Maxa Plancka badania podczas analizowania zjawiska 

pedofilii zauważyli, że w mózgach osób uzależnionych od pornografii internetowej 

występują te same zmiany (zmniejszenie ilości substancji szarej) co u osób zażywa-

jących kokainę czy metamfetaminy. Anatomiczne zmiany w płatach czołowych mózgu 

upośledzają kontrolę zachowań seksualnych. U mężczyzn nadmiernie korzystających 

z pornografii zaobserwowano pomniejszanie się części mózgu zwanej jądrem ogonia-

stym prążkowanym [7, s. 33-40].  

5. Uzależnienie od pornografii oraz współwystępujące zaburzenia 

Nie ma jednej wspólnej definicji pornografii, przyjmuje się jednak, że jest to każdy 

materiał, który powstaje by wywołać podniecenie seksualne u odbiorcy. Dużą rolę 

w szybkim rozprzestrzenianiu się treści pornograficznych odgrywa Internet, dzięki 

któremu odbiorca ma łatwy dostęp do różnych treści i bezpiecznie może rozładować 

napięcie seksualne. Etymologia słowa pornografia wywodzi się z połączenia ze sobą 

dwóch greckich słów – porne (nierządny) lub porneia (rozpusta) oraz grafia (obrazo-

wanie, rysunek). W Encyklopedii Powszechnej pornografia to wszelkie „pisma, druki, 

filmy, wizerunki i inne przedmioty wykonywane i rozpowszechniane w celu wywołania 

u odbiorcy podniecenia seksualnego” [13]. Interesującą definicję pornografii przedsta-

wiają feministki, które angażują się w ruch przeciw pornografii. Według nich „Słowo 

pornografia pochodzi od greckiego słowa porne, co oznacza „kobiece niewolnictwo 

seksualne”, oraz graphos, czyli pisanie lub szkicowanie. W Starożytnej Grecji słowo 

porne odnosiło się do najniższej kategorii prostytutek, uważanych za najbardziej 

wstrętne i zawsze dostępne. Słowo „pornografia” dosłownie oznacza „przedstawienie 

kobiet jako wstrętnych dziwek” [14]. 

Psycholog kliniczny Uniwersytetu Utah dr Cline wydał w 1984 roku raport 

opisujący czterostopniowy proces uzależnienia od pornografii: 

1. Uzależnienie od materiałów oraz częsty powrót do nich w celu osiągniecia 

seksualnego podniecenia. 

2. Nasilenie się potrzeby oglądania bardzo drastycznych, dewiacyjnych i seksualnie 

szokujących materiałów w celu osiągniecia tego samego podniecenia. 

3. Uniewrażliwienie się na początkowo bardzo szokujące materiały, tak że są one 

akceptowane i pożądane przez widza. 

4. Zwiększona tendencja „wypróbowania” aktów seksualnych zaobserwowanych 

w materiałach pornograficznych [15]. 

Najważniejszym obiektem, na jakim opiera się pornografia jest ciało i cielesność. 

Z racji swojej anatomii jest to przede wszystkim kobiece ciało, którego ukrytą, 

wewnętrzną rozkosz pornografia stara się wydrzeć na zewnątrz, jak również sam 

mechanizm uprawiania seksu oraz możliwość spojrzenia na niego z innej perspektywy 

(ujęcia jakie oferuje film porno są nie do zaobserwowania podczas samodzielnego 

uprawiania seksu). Pornograficzne ciało ma swoiste właściwości [16]. Romaniuk 

zebrał w swoim artykule „Kobiety i pornografia” wiele danych statystycznych, które 

dotyczą zjawiska pornografii. Przede wszystkich pornografia jest jednym z najszybciej 
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rozwijających się biznesów na świecie, a 30% informacji jest przekazywana przez 

Internet. W USA cztery na pięć osób oglądało pornografię, a 1/3 osób wskazała, że 

pornografia miała wpływ na ich życie seksualne. Pornografia ma więcej odbiorców niż 

Netflix, Amazon oraz Twitter razem wzięte. Niebezpieczne jest to, że zachowania 

seksualne oraz pornografia to tematy tabu, a osoby mające problem z tym zjawiskiem 

są w społeczeństwie odizolowane. Zmienia się na przestrzeni lat tematyka filmów 

porno. W latach 70. powodzeniem cieszyły się filmy ukazujące seks oralny, natomiast 

w ostatnich latach najczęściej pokazuje się tematy związane z seksem analnym. 76% 

kobiet w wieku od 18 do 30 lat przyznało się do korzystania z pornografii przynajmniej 

raz w miesiącu. 3% kobiet (trzy miliony kobiet) twierdzi, że są uzależnione od 

pornografii. Zdecydowana większość obrazów w filmach porno ukazuje kobiety 

w scenach przemocy jako obiekty męskich zachowań seksualnych. Strona internetowa 

Pornhub w rocznym raporcie danych statystycznych dotyczących wizyt na ich stronie 

w dwudziestu krajach podała informację, że Polska jest na czternastym miejscu. Dane 

te nie były przeliczane na gęstość zaludnienia [17].  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego pornografia polega na wyrwaniu aktów 

płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób 

zamierzony pokazać je innym. Pornografia znieważa czystość, gdyż stanowi wynatu-

rzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Osoby, które się 

jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność) poważnie naruszają swoją godność, jedni 

dla drugich stają się bowiem przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedozwo-

lonego zarobku. Pornografia przenosi wszystkich zaangażowanych w nią w świat 

iluzoryczny i jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania 

i rozpowszechniania materiałów pornograficznych [18]. Uzależnienie od pornografii 

stanowi ogromny problem z zakresu zdrowia publicznego i zostało po raz pierwszy 

włączone do postulatów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Minister-

stwo Sprawiedliwości i Fundusz Sprawiedliwości współfinansował zadanie badawcze 

związane z negatywnymi konsekwencjami korzystania z pornografii, w którym 

jednoznacznie stwierdzono, że styczność z pornografią wywołuje wiele negatywnych 

zmian w płaszczyźnie socjologicznej, psychicznej, kulturowej i medycznej. Do 

negatywnych konsekwencji kontaktu z pornografią należą: 

 uzależniający charakter pornografii; 

 związany z uzależnieniem efekt eskalacji, tj. efekt wywołujący u konsumenta 

pornografii szukanie coraz bardziej ekstremalnych treści; 

 negatywne zmiany zachodzące w mózgu konsumenta pornografii; 

 wpływ pornografii na odczuwanie satysfakcji seksualnej i pojawienie się dysfunkcji 

seksualnych; 

 kryzys w związkach dotkniętych problemem pornografii; 

 negatywne postrzeganie kobiet na skutek konsumpcji pornografii; 

 inne konsekwencje [19]. 

Prowadzone przez ostatnie dwie dekady badania nad pornografią jednoznacznie 

wskazują, że nadmierna jego konsumpcja jest ściśle powiązana z neurobiologicznymi 

mechanizmami typowymi dla tych występujących w przypadku uzależnień od różnych 

substancji, np. narkotyków. Uzależnienie od pornografii związane jest z czynnościo-

wymi i morfologicznymi nieprawidłowościami w mózgu. Właściwością uzależnienia 
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jest wzrost tolerancji związany z coraz większą ilością bodźców bądź substancji, które 

pozwalają uzyskać silniejszy efekt oddziaływania. Człowiek uzależniony od interne-

towych zachowań seksualnych spędza coraz więcej czasu w sieci, posiada większą 

ilość partnerów seksualnych lub podejmuje coraz to bardziej ekstremalne i ryzykowne 

zachowania często powtarzając te zaobserwowane w Internecie [7, s. 8]. Ogromnym 

problemem dzisiejszych czasów jest to, że mamy możliwość nielimitowanego czasem 

i ilością dostępu do pornografii, co w konsekwencji dla osób uzależnionych prowadzi 

do hiperstymulacji mózgu, a do tego ten organ nie jest ewolucyjnie przygotowany. 

Uzależniony od internetowej pornografii człowiek nie odnajdzie w swoim partnerze 

seksualnym szybkiego zaspokojenia swoich potrzeb, a to wywołuje błędne u zależ-

nionego przekonanie, że normalny seks jest gorszy niż korzystanie z pornografii. 

Konsument pornografii przekonuje się, że istnieje związek między podnieceniem 

a oglądaniem innych ludzi uprawiających seks, jego skojarzenie między podnieceniem 

a seksem z normalnym partnerem słabnie [7, s. 11].  

Carnes uważa, że aż 83% osób uzależnionych od seksu ma problem z innymi zależ-

nieniami, w tym 42 % jest uzależnionych od substancji chemicznych, 38% cierpi 

z powodu zaburzeń odżywiania, 28% jest uzależnionych od pracy, 26% kompulsywnie 

wydaje pieniądze, 5% osób uzależnionych jest od hazardu. Osoby uzależnione od 

alkoholu mają dodatkowy problem związany z uzależnieniem od seksu. Z tym 

problemem zmaga się 42-73%.  

6. Podsumowanie 

Uzależnienie od seksu oraz uzależnienie od pornografii pociąga za sobą bardzo 

dużo negatywnych skutków zarówno dla chorego, jak i jego najbliższych, współ-

małżonka, dzieci, bliskich. Ponoszone koszty uzależnienia są często bardzo wysokie 

i znajdują się na poziomie zdrowotnym, emocjonalnym, finansowym, poznawczym, 

a także społecznym. Do zdrowotnych konsekwencji uzależnienia od seksu zaliczyć 

można zaburzenia seksualne, takie jak wycieńczenie organizmu, zaburzenia snu, 

przedwczesny wytrysk, choroba wrzodowa, choroby weneryczne i zakaźne, choroby 

wrzodowe. W małżeństwie z osobą uzależnioną od seksu zdrowy partner niemający 

świadomości rozmiaru problemu, z jakim boryka się chory narażony jest także na 

wiele zdrowotnych konsekwencji współuzależnienia. Uzależniony od seksu mąż często 

dopuszcza się zdrad, nie dbając o prawidłowe zabezpieczenie swojego zdrowia, a także 

swojej żony, z którą także mimo zdrad utrzymuje kontakty seksualne. 

Uzależnienie seksualne jest kosztowne, gdyż chory często trwoni ogromne ilości 

pieniędzy na prostytutki, dziewczyny, które poznaje na portalach erotycznych, traci 

pieniądze na pornografię, akcesoria seksualne oraz telefony. Kosztowne jest także 

utrzymywanie kochanek, prezenty dla nich. Zdradzający współmałżonek zaczyna 

ograniczać finansowo swoją rodzinę, by mieć pieniądze na własne uciechy seksualne. 

W sytuacji rozwodu małżonków ponoszą oni ogromne koszty prawne. Człowiek zależ-

niony od seksu ma także zawodowe problemy, ponieważ często prowadząc podwójne 

życie, ukrywając kochankę, zaniedbuje obowiązki zawodowe. Jego praca jest wówczas 

nieefektywna. 

Osoba uzależniona od seksu wygłusza u siebie uczucia, doprowadza swoje wnętrze 

do apatii oraz zaniedbania, bywa infantylna, niecierpliwa i chętnie prezentuje przed 

zdrowym partnerem i swoją rodziną postawę roszczeniową. Człowiek uzależniony od 
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seksu opiera swoje myślenie na kłamstwie, zaprzeczeniu, usprawiedliwieniu oraz 

bagatelizowaniu. Nawet osoby z jego najbliższej rodziny nie potrafią przedostać się 

przez utworzoną przez uzależnionego barierę składającą się z jego kłamliwego życia. 

Często osoby uzależnione od seksu tracą poczucie własnej godności, mają myśli 

obsesyjne, a także często wykonują czynności erotyczne i autodestrukcyjne. Osoby te 

mają myśli samobójcze, nerwice, dewiacje seksualne.  

W sferze społecznej osoby uzależnione od seksu okłamują swoich bliskich 

i otoczenie, że kochają swoje dzieci i współmałżonków pokazując, na zewnątrz udane 

życie rodzinne. Często są to osoby wśród nas, które stawiamy za wzór rodzinności, 

ponieważ na zewnątrz widać, jak poświęcają swój czas i pieniądze, by przekonać 

otoczenie o swojej miłości i nieskazitelności. Współmałżonek oraz dzieci uzależnio-

nego funkcjonują w rodzinie jak w zamknięciu zarządzanym przez chorego, z jednej 

strony ukrywając problem erotomanii partnera, z drugiej kreując wizerunek Standar-

dowej rodziny. Fizyczne uzależnienie od seksu osoby chorej sprawia, że odczuwa ona 

silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności lub kontaktu z kimś, by poczuć się 

lepiej. Osoby uzależnione czują ból fizyczny oraz wyczerpanie, naruszona zostaje 

także ich równowaga homeostatyczna organizmu. Najściślej powiązanym uczuciem 

z uzależnieniem od seksu jest poczucie wstydu, zwłaszcza odczuwane przez chore 

kobiety.  

Rodziny, w których występuje uzależnienie od seksu bądź uzależnienie od porno-

grafii jednego z partnerów wymagają specjalistycznego leczenia, nie jest to jednak 

możliwe, jeżeli chory sam nie zauważy u siebie problemu i nie zechce leczenia. Trudno 

rozmawia się o swojej seksualności, dlatego zauważając już pierwsze symptomy 

uzależnienia, powinno się szukać pomocy. Oczekiwanie na samowyleczenie nie ma 

w przypadku uzależnienia najmniejszego sensu. Potrzeba jest specjalisty, który zajmie 

się chorym i pokaże mu złożoność jego seksualności, odbuduje zaufanie pomiędzy 

małżonkami i uratuje rodzinę. Celem psychoterapii uzależnienia od seksu jest 

wskazanie pacjentowi drogi powrotnej do zdrowego i świadomego życia płciowego. 

Osoba uzależniona może obecnie skorzystać z psychoterapii indywidualnej, grupowej, 

a także psychoterapii par/małżeństw. Najbardziej destrukcyjne dla rodziny jest 

porzucenie przez chorego jej członków, oskarżanie za wszystkie niepowodzenia 

swoich bliskich, a nie umiejętne stanie twarzą w twarz z prawdą i przyznanie się do 

swojej ciężkiej choroby. Seksoholik odchodzi, rozpoczyna nowy związek z inną kobietą, 

ale mechanizm jego działania pozostaje ten sam, jeżeli nie podejmie on specja-

listycznego leczenia. 
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Destrukcyjny wpływ uzależnionego od seksu i pornografii partnera na rodzinę 

Streszczenie 

W Polsce seksoholizm jest nadal tematem tabu. Problem ten najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku 30-45 lat. 

Zauważając problem u partnera, powinniśmy od razu starać się mu pomóc, ponieważ nałóg seksualny 

z czasem narasta. Ogromnym problemem jest wszechobecna pornografia. Jej łatwy dostęp sprawia, że 

u człowieka uzależnionego od treści pornograficznych występują istotne zmiany w mózgu. Artykuł przed-

stawia zagadnienia związane z uzależnieniem seksualnym, jego destrukcyjny wpływ na rodzinę. 

Słowa kluczowe: seksoholizm, uzależnienie, trauma, rodzina 

The destructive effect of partner’s sex and pornography addiction on the familly 

Abstract  

It i In Poland, sex addiction is still a taboo subject. This problem most often affects men aged 30-45. 

Noticing a problem with your partner, you should immediately try to help him, because the sexual 

addiction increases over time. The ubiquitous pornography is a huge problem. Its easy access means that 

a person addicted to pornographic content experiences significant changes in the brain. The article presents 

issues related to sexual addiction and its destructive influence on the family. 

Keywords: sex addiction, trauma, family 
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Seksualność a niepełnosprawność ruchowa –  

ujęcie kliniczne i socjologiczne 

1. Wstęp 

Niepełnosprawność wiąże się z licznymi barierami w osiągnięciu pełnego dobro-

stanu fizycznego i psychicznego. Zdrowie seksualne (wg roboczej definicji WHO 

rozumiane jako stan fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego dobrego 

samopoczucia związanego z seksualnością [1]) jest jednym z podstawowych czynników 

wpływających na jakość życia każdego człowieka, dlatego tak ważnym jest, aby w terapii 

osób z niepełnosprawnościami zwracać na nie należytą uwagę. Należy podkreślić, że 

część dysfunkcji seksualnych wynika nie tylko z niepełnosprawności a priori, ale też 

z jej następstw psychologicznych i społecznych. Osoby te często doświadczają zabu-

rzenia relacji z własnym ciałem, np. obniżonego poczucia własnej atrakcyjności, skutku-

jącego trudnością w nawiązaniu intymnych relacji. Z drugiej strony, niedostateczna 

wiedza i brak świadomości na temat tej kwestii w środowiskach medycznych, a także 

mylne przekonanie o braku możliwości uzyskania poprawy jakości życia seksualnego, 

skutkuje niejednokrotnym pominięciem potrzeb seksualnych osób z niepełnospraw-

nościami w procesie leczenia i rehabilitacji. Ważnym jest również fakt, iż osoby 

z niepełnosprawnością mogą doświadczać dyskryminacji wielokrotnej ze względu na 

przynależność do innych grup wykluczanych np. ze względu na swoją orientację psycho-

seksualną, tożsamość płciową, status społeczny czy kolor skóry. Istotnym czynnikiem 

jest również charakter niepełnosprawności (czy rozpoczęła się nagle, czy stopniowo, 

czy jest to niepełnosprawność niewidzialna, od jak dawna osoba jej doświadcza itp.). 

Ze względu na tę różnorodność konieczne jest indywidualne podejście do każdej osoby 

doświadczającej niepełnosprawności i staranne przeanalizowanie jej sytuacji. 
Jednym z najbardziej znanych dokumentów traktujących o prawach osób z niepełno-

sprawnościami jest Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta 13 grudnia 

2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Pre-

ambule znajduje się informacja, że „niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym 

i że wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi 

z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny 

udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami” [2]. Zgodnie 

z tą definicją, aby zadbać o dobrostan osób z niepełnosprawnościami, państwa powinny 

przystosować społeczeństwo i infrastrukturę w taki sposób, aby były dostępne dla 

wszystkich swoich obywateli, a nie tylko dla osób tzw. sprawnych. W artykule 25 

Państwa-Strony zobowiązują się zagwarantować osobom z niepełnosprawnościami 

dostęp do bezpłatnej lub przystępnej cenowo opieki medycznej w takim samym 
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zakresie, w jakim przysługuje ona innym obywatelom, również w kwestii zdrowia seksu-

alnego i związanego z rozrodczością. Zaznaczona jest w nim również konieczność 

podnoszenia świadomości na temat praw osób z niepełnosprawnościami wśród osób 

zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia tak, aby zachować wysokie standardy 

etyczne podczas udzielania świadczeń zdrowotnych [2]. 

2. Epidemiologia niepełnosprawności ruchowej w Polsce 

2.1. Charakterystyka społeczności osób niepełnosprawnych w Polsce 

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 

roku liczba osób z niepełnosprawnością (uznanych prawnie oraz czujących się jako 

niepełnosprawne, a nieposiadających stosownego orzeczenia – tzw. niepełnosprawność 

biologiczna) ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. niemal 4,7 mln (dokładnie 

4 697,0 tys.) [3]. Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% 

społeczeństwa [3]. Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% 

podczas gdy kobiet – 53,9% [3]. Szacuje się, że liczba osób z niepełnosprawnością 

w wieku 15 lat i więcej liczyła w końcu 2014 r. prawie 4,7 mln osób, tj. prawie 15% 

ogółu populacji w wieku 15 lat i więcej (odsetek wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn 

był taki sam i wyniósł po 14,5%) [4]. Prawie 52% osób niepełnosprawnych żyło 

w związkach małżeńskich lub partnerskich [4]. Co szósta osoba to kawaler lub panna, 

zaś co czwarta była osobą owdowiałą (przeważnie była to starsza kobieta) [4]. Naj-

częstszymi przyczynami niepełnosprawności ruchowej w Polsce są uszkodzenia 

i choroby narządu ruchu (59% dorosłych osób niepełnosprawnych) oraz choroby neuro-

logiczne (38%) [4]. Autorzy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

z 2011 roku podkreślają jednak, że odpowiedź na pytania o występowanie i rodzaj 

niepełnosprawności była dobrowolna i blisko 1,5 mln osób odmówiło jej udzielenia 

[5]. Można przypuszczać, że w tej grupie również znajdują się osoby z niepełnospraw-

nościami, co wskazuje na niedoszacowanie ich ogólnej liczby w przedstawionych 

statystykach. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na fakt binarnego podziału struktury 

płciowej tej grupy w analizach Głównego Urzędu Statystycznego. Nie uwzględnia ona 

osób o innych tożsamościach płciowych. 

2.2. Uszkodzenia i choroby narządu ruchu jako przyczyna 

niepełnosprawności ruchowej i dysfunkcji seksualnych 

Do grupy chorób narządu ruchu zaliczamy zmiany wrodzone układu kostno-stawo-

wego, pourazowe oraz reumatyczne (w tym zwyrodnieniowe) w obrębie narządu ruchu. 

Poważne zmiany pourazowe, będące przyczyną niepełnosprawności w znaczącym 

odsetku przypadków są wynikiem wypadków komunikacyjnych, rzadziej przemocy 

czy wypadków przy pracy. W 2019 roku w Polsce w wypadkach komunikacyjnych 

rannych zostało 35 477 osób (w tym ciężko 10 633) [6]. Wypadkom komunikacyjnym 

szczególnie często ulegają osoby młode (grupa wiekowa 18-24 lat w 2019 roku charak-

teryzowała się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji), dla 

których sfera seksualna jest szczególnie ważna, a niejednokrotnie jest to także okres 

inicjacji seksualnej [6]. 
 Do najczęstszych urazów powstających podczas wypadków komunikacyjnych 

zaliczamy złamania, urazy kręgosłupa (niejednokrotnie powikłane urazami rdzenia 
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kręgowego) oraz urazy tkanek miękkich. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że niepełno-
sprawność nabyta w sposób nagły (np. wskutek urazu) w porównaniu z niepełnospraw-
nością od urodzenia bądź nabytą stopniowo, jest najtrudniejsza do zaakceptowania 
przez jednostkę [7]. 

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest najczęstszą w populacji polskiej 
chorobą zajmującą stawy, jednocześnie stanowiąc główną przyczynę dolegliwości 
bólowych i ograniczenia sprawności osób w szóstej dekadzie życia. Coraz częściej 
jednak stwierdza się zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu u ludzi 
młodych, w 2.-3. dekadzie życia, co z reguły jest spowodowane przebytymi wcześniej 
chorobami wieku dziecięcego lub urazami [8]. Choroba zwyrodnieniowa jest też 
częstym powodem podjęcia decyzji o zabiegu endoprotezoplastyki chorego stawu, 
który może być kolejnym czynnikiem ryzyka obniżenia aktywności seksualnej, szcze-
gólnie u osób starszych [9].  

2.3. Wybrane schorzenia neurologiczne jako przyczyna 

niepełnosprawności ruchowej i dysfunkcji seksualnych 

Do najczęstszych chorób neurologicznych powodujących niepełnosprawność ruchową 
możemy zaliczyć udar mózgu, choroby neurodegeneracyjne, demielinizacyjne (w szcze-
gólności stwardnienie rozsiane), neuropatie obwodowe, a także skutki neurologiczne 
urazów głowy, kręgosłupa czy kończyn. 

2.3.1. Dysfunkcje seksualne po udarze mózgu 

Udar mózgu występuje w Polsce z częstością średnio 150/100 tys. mieszkańców, 
znacznie częściej u mężczyzn [10]. W większości przypadków udar przybiera formę 
niedokrwienną (85%), rzadziej krwotoczną (10-15%) lub żylną (1%), będąc najczęściej 
wtórnym wynikiem chorób sercowo-naczyniowych (m.in. nadciśnienia tętniczego 
i miażdżycy). Niedokrwienie określonych obszarów mózgu skutkuje ogniskowymi 
objawami ruchowymi (niedowłady połowicze kończyn), czuciowymi, zaburzeniami 
widzenia, a czasem także objawami neuropsychologicznymi. Chorzy, którzy przeżyją 
udar, zazwyczaj stają się osobami niepełnosprawnymi ruchowo, niejednokrotnie 
w stopniu głębokim, uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie, co w oczywisty 
sposób wpływa negatywnie na jakość życia seksualnego. Dysfunkcje seksualne w udarze 
ściśle zależą od jego lokalizacji. Zaburzenia erekcji zwykle pojawiają się w udarach 
lewostronnych. Rzadko, w wyniku rozległych udarów obejmujących płaty czołowe 
może dojść do odhamowania popędu płciowego i wzrostu pobudliwości i aktywności 
seksualnej. Pacjentami są najczęściej osoby starsze, u których niemal każda choroba 
pogarsza sprawność seksualną. 

2.3.2. Dysfunkcje seksualne w przebiegu stwardnienia rozsianego 

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex – SM) jest najczęstszą przewlekłą chorobą 
demielinizacyjną układu nerwowego o niejasnej i skomplikowanej etiologii. Średnia 
zapadalność na SM w Polsce wynosi 45-90/100 tys. mieszkańców [11]. Choroba 
rozpoczyna się zazwyczaj między 20. a 40. rokiem życia, czyli w latach największej 
aktywności seksualnej, dotykając częściej kobiety. Demielinizacja w rdzeniu kręgo-
wym (m.in. zlokalizowanego w neuromerach S1-S3 ośrodka erekcji) i w mózgowiu 
skutkuje zaburzeniami czuciowo-ruchowymi wpływając ujemnie na aktywność 
seksualną. Do najczęściej zgłaszanych dysfunkcji seksualnych w przebiegu SM należą 
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zaburzenia orgazmu (40-65%) i obniżone nawilżenie pochwy (36%) u kobiet oraz 
zaburzenia wzwodu (70-92%), zaburzenia wytrysku (68-73%) u mężczyzn [11]. Do 
rzadziej zgłaszanych należą dyspareunia (odczuwanie bólu podczas współżycia), 
zniesienie czucia lub bolesne parestezje w obrębie narządów płciowych [11]. 

2.3.3. Dysfunkcje seksualne jako wynik urazu rdzenia kręgowego 

W Polsce odnotowuje się około 800 przypadków urazów rdzenia kręgowego rocznie 
(znacznie częściej dotyczą one mężczyzn), z czego prawie połowa to urazy szyjnego 
odcinka rdzenia [12]. Manifestacja kliniczna zależy ściśle od poziomu uszkodzenia 
powodując tetraparezę lub tetraplegię w przypadku uszkodzenia dróg ruchowych 
w obrębie odcinka szyjnego, a paraparezę lub paraplegię w przypadku uszkodzenia, 
neuromerów piersiowych lub lędźwiowych rdzenia kręgowego, co skutkuje głęboką 
niepełnosprawnością ruchową. Oprócz ograniczenia funkcji ruchowych poniżej 
poziomu uszkodzenia dochodzi również do zaburzeń funkcji czuciowych oraz dysre-
gulacji autonomicznej. Uszkodzenie powyżej znajdujących się w rdzeniu współczul-
nych i przywspółczulnych ośrodków skutkuje ograniczeniem lub uniemożliwieniem 
wzwodu i ejakulacji. Zdolność do wytrysku na zewnątrz jest zachowana średnio u 15% 
mężczyzn po urazie rdzenia [13]. Częstą dysfunkcją jest wytrysk wsteczny [13]. Nie 
bez znaczenia dla strefy życia seksualnego pozostaje także fakt zaburzeń czucia 
(wskutek uszkodzenia dróg rdzeniowo-wzgórzowych przewodzących wrażenia dotyku, 
bólu i temperatury), mogące pozbawiać wrażeń wynikających ze stymulacji miejsc 
erogennych. Warto jednak zauważyć, że zdolność do przeżywania orgazmu pozostaje 
zachowana u części osób z pełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Dysregulacja 
autonomiczna może prowadzić do odruchowego, mimowolnego oddania moczu lub 
kału przy stymulacji krocza, co potęguje lęk przed interakcjami seksualnymi [13]. 

3. Analiza wyników przeglądu badań  

W badaniu Hunt i wsp. opublikowanym w 2017 roku, zdaniem osób tzw. sprawnych, 
osoby z niepełnosprawnościami mają mniejsze potrzeby w zakresie zdrowia seksu-
alnego i reprodukcyjnego i w mniejszym stopniu korzystają z opieki medycznej w tym 
obszarze [14]. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w opiniach osób z niepełnospraw-
nościami. Odzyskanie funkcji seksualnych jest uznawane za najważniejszy lub drugi 
najważniejszy element rekonwalescencji przez 28,3% osób z porażeniem cztero-
kończynowym i 45,5% osób z porażeniem dwukończynowym [15]. Zapotrzebowanie 
na poradnictwo i rehabilitację seksualną wśród osób z niepełnosprawnością jest duże – 
wg badania Radomskiego, którym objęto 69 osób, co druga osoba wyraziła chęć 
korzystania z porad seksuologicznych [16]. W innym polskim badaniu obejmującym 
66 osób uzyskano podobne wyniki – 41% ankietowanych uznało rolę rehabilitacji 
seksualnej w procesie usprawniania osób niepełnosprawnych za bardzo ważną, 27% za 
ważną, a 17% za istotną [17]. Wśród głównych obszarów oddziaływania rehabilitacji 
seksualnej w opinii badanych powinny się znaleźć: przełamywanie mitów, lęków 
i stereotypów (wskazane przez 70% osób z niepełnosprawnością i 74% fizjotera-
peutów), indywidualne dostosowanie odpowiednich pozycji seksualnych (59% osób 
z niepełnosprawnością i 89% fizjoterapeutów) oraz informowanie o przeciwwskazaniach 
do podjęcia współżycia (50% osób z niepełnosprawnością i 85% fizjoterapeutów) [17]. 
Niestety, duża część osób korzystających z opieki rehabilitacyjnej nie uzyskuje podczas 
procesu leczniczego informacji o swoich możliwościach seksualnych. Według badania 
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Adamczyka i wsp. aż 86% ankietowanych osób niepełnosprawnych nie spotkało się 
w trakcie rehabilitacji z informacjami dotyczącymi ich możliwości seksualnych [17]. 
Spośród pacjentów, którzy uzyskali takowe informacje prawie połowa uznała je za 
niewystarczające [17]. Analiza statystyczna przeprowadzona przez Sapułę i wsp. dowo-
dzi, że u pacjentów poniżej 40. roku życia po przejściu zabiegu endoprotezoplastyki 
biodra, statystycznie częstą przyczyną problemów z podejmowaniem aktywności 
seksualnej po operacji jest brak wiedzy na temat możliwej aktywności seksualnej po 
zabiegu [18]. Wyniki te nie odbiegają jednak od tych uzyskanych w innych krajach. 
W badaniu opublikowanym na łamach „The Journal of Spinal Cord Medicine” 51,8% 
badanych osób zatrudnionych w ochronie zdrowia uznało, że nie otrzymało wystarcza-
jącego przeszkolenia z poradnictwa w zakresie zdrowia seksualnego pacjentów z urazami 
rdzenia kręgowego [19]. Niewiele mniej, bo 50,6% zgłosiło brak odpowiednich mate-
riałów dydaktycznych pozwalających na pogłębienie wiedzy w tym temacie [19]. 
Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniu jakościowym przeprowadzonym przez 
Kathnelson i wsp. na grupie 6 mężczyzn z urazem rdzenia kręgowego. Wszyscy 
uczestnicy uznali, że liczba i jakość dostępnych podczas rehabilitacji źródeł informacji 
dotyczących zdrowia seksualnego była niedostateczna [20]. 

4. Wnioski z badań i podsumowanie 

 Edukacja osób z niepełnosprawnością w zakresie zdrowia seksualnego i repro-
dukcyjnego jest kluczowa, gdyż jak donosi literatura – w wielu przypadkach, nawet po 
ciężkich urazach rdzenia kręgowego możliwe jest uzyskanie satysfakcjonującego 
orgazmu [21]. Niezwykle ważnym elementem tej edukacji jest przełamywanie stereo-
typów i mitów dotyczących życia seksualnego osób niepełnosprawnych. W badaniu 
przeprowadzonym przez Adamczyka i wsp. 67% badanych osób z niepełnospraw-
nością odbyło inicjację seksualną już po zaistnieniu niepełnosprawności, co zaprzecza 
powszechnym przekonaniom na temat życia seksualnego tej grupy [22]. Ważne jest 
również wzięcie pod uwagę stopnia niepełnosprawności. Wyniki badań przeprowa-
dzonych na Deakin University w Melbourne dowodzą, że osoby z cięższym stopniem 
niepełnosprawności ruchowej gorzej oceniają swoje możliwości seksualne, rzadziej 
angażują się w aktywności seksualne z innymi osobami, mają niższy poziom satysfakcji 
seksualnej oraz mniejsze prawdopodobieństwo bycia w związku w porównaniu z oso-
bami z mniejszym stopniem niepełnosprawności [23]. Jednocześnie, kobiety uczest-
niczące w badaniach wykazywały większe zadowolenie z życia seksualnego i mniejsze 
prawdopodobieństwo bycia singlami niż mężczyźni [23]. Wykazano również istotny 
negatywny wpływ oglądania treści pornograficznych na satysfakcję seksualną 
mężczyzn [23].  

Ważnym elementem wpływającym na zdrowie seksualne osób z niepełnospraw-
nościami jest proces odseksualnienia własnego ciała (ang. self-desexualisation). Block-
mans i wsp. uznają to zjawisko za mechanizm obronny, mający na celu uchronić osobę 
z dysfunkcją przed odrzuceniem ze strony potencjalnego partnera, a potencjalnego 
partnera przed „obciążeniem” związanym z koniecznością asystowania osobie niepeł-
nosprawnej [24]. Niepełnosprawność jako powód odrzucenia uczucia wymieniło 19,3% 
osób uczestniczących w wyżej wspomnianym badaniu Radomskiego [25]. Jedno-
cześnie 43,5% stwierdziło, że partner w pełni akceptuje ich dysfunkcje.  

W dyskusji o zdrowiu reprodukcyjnym nie można zapominać o samej dostępności 
gabinetu medycznego dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. W raporcie „Przy-
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chodzi baba do lekarza” Fundacji Kulawa Warszawa, dotyczącym dostępności usług 
ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami, opisano szereg barier, na jakie 
natrafiają pacjentki [26]. Oprócz barier świadomościowych wynikających z istniejących 
stereotypów, braku kompetencji czy wiedzy personelu medycznego na temat niepełno-
sprawności, np. przekonanie o aseksualności osób z niepełnosprawnościami czy 
o braku zdolności do wejścia przez nie w role rodzicielskie (tutaj należy zaznaczyć, że 
wśród osób z niepełnosprawnościami są również osoby aseksualne), wymienione 
w nim zostały także bariery architektoniczne i organizacyjne, takie jak brak poszano-
wania prawa pacjentki do intymności i godności, polegające na przeprowadzaniu 
badania w obecności osoby asystującej czy brak dostosowania gabinetu do potrzeb 
osób poruszających się na wózkach (wąskie drzwi, brak możliwości opuszczenia fotela 
ginekologicznego) [26]. Autorki podkreślają jednak, że analiza ma charakter jakościowy, 
więc nie można na jego podstawie wyciągać wniosków uogólnionych na całą populację.  

Równie ważnym aspektem jest dostępność ekonomiczna usług medycznych. Koszyk 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest często niewystarczający 
i konieczne jest korzystanie z dodatkowych usług (np. turnusu rehabilitacyjnego) 
w sektorze prywatnym [27]. Nawet podczas korzystania z wizyt w publicznych ośrodkach 
zdrowia osoby z niepełnosprawnościami ponoszą dodatkowe koszty związane m.in. 
z koniecznością zatrudnienia osoby asystującej lub zapłacenia za transport do placówki 
medycznej [26]. 

W związku z powyższymi autorzy zwracają uwagę na konieczność poprawy jakości 
edukacji seksualnej nie tylko wśród osób z niepełnosprawnością, ale także kadry 
medycznej oraz całego społeczeństwa, celem opracowania modelu rehabilitacji seksu-
alnej w ujęciu holistycznym, biorącym pod uwagę nie tylko biologiczne skutki niepełno-
sprawności, ale także jej wpływ na psychikę, funkcjonowanie społeczne i ekono-
miczne. Edukacja pacjentów powinna odbywać się w trakcie regularnych wizyt np. 
fizjoterapeutycznych. Konieczność udania się na wizytę do osobnego specjalisty może 
generować dodatkowe koszty, na które wiele osób nie może sobie pozwolić. Jeśli 
chodzi zaś o kadry medyczne – poszerzenie i pogłębienie treści podręczników o infor-
macje dotyczące niepełnosprawności (również jej wpływu na psychikę i funkcjono-
wanie w społeczeństwie), poruszanie tej tematyki na zajęciach podczas studiów oraz 
regularne poszerzanie kompetencji na konferencjach i zjazdach naukowych. Ważne 
jest również prowadzenie kampanii informacyjnych opartych na faktach i doświad-
czeniach osób z niepełnosprawnością w mediach i przestrzeni publicznej. Umożliwi to 
walkę ze szkodliwymi mitami i stereotypami dotyczącymi nie tylko sfery seksualnej, 
ale również codziennego życia z niepełnosprawnością. Działania te pozwolą na uwraż-
liwienie społeczeństwa na bariery napotykane przez osoby z niepełnosprawnością 
w codziennym życiu. 
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Seksualność a niepełnosprawność ruchowa – ujęcie kliniczne i socjologiczne 

Streszczenie 

Niepełnosprawność wiąże się z licznymi barierami w osiągnięciu pełnego zdrowia seksualnego, będącego 

jednym z podstawowych wykładników jakości życia każdego człowieka. Istotnym jest zatem, aby w terapii 

osób z niepełnosprawnościami zwracać na nie należytą uwagę. Należy podkreślić, że część dysfunkcji 

seksualnych wynika nie tylko z niepełnosprawności a priori, ale też z jej następstw psychologicznych 

i społecznych, skutkujących trudnościami w nawiązaniu intymnych relacji. Z drugiej strony, niedostateczna 

wiedza i brak świadomości na temat tej kwestii w środowiskach medycznych, a także mylne przekonanie 

o braku możliwości uzyskania poprawy jakości życia seksualnego, skutkuje często pominięciem potrzeb 

seksualnych osób z niepełnosprawnościami w procesie leczenia i rehabilitacji. Powszechna wiedza 

dotycząca seksualności osób niepełnosprawnych oparta jest w znacznej mierze na stereotypach, dlatego ich 

przełamywanie powinno być jednym z głównych celów leczenia i rehabilitacji pacjentów i pacjentek. 

Celem pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnością 

ruchową, jej wpływu na zaburzenie reakcji seksualnych u kobiet i mężczyzn oraz identyfikacja czynników 

utrudniających osiągnięcie satysfakcjonującego życia seksualnego. Przegląd literatury wskazuje na 

wysokie zapotrzebowanie na poradnictwo seksualne wśród osób niepełnosprawnych ruchowo oraz na 

konieczność edukacji nich samych, kadry medycznej oraz całego społeczeństwa w zakresie praw osób 

z niepełnosprawnościami. Wyniki wskazują także na istnienie licznych barier w dostępie do edukacji 

seksualnej wśród osób z niepełnosprawnością. Niniejsza praca może być pomocna w szerzeniu świado-

mości dotyczącej problemów zdrowia seksualnego osób z niepełnosprawnością i ich oczekiwań, a także 

w opracowaniu modelu rehabilitacji seksualnej w ujęciu holistycznym. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność ruchowa, zdrowie seksualne, seksualność osób z niepełnospraw-

nością, dysfunkcje seksualne 

Sexuality and motor disability – a clinical and sociological approach 

Abstract 

Disability is associated with numerous barriers to achieving full sexual health, which is one of the basic 

indicators of the quality of life of every human being. Therefore, it is important to pay attention to it in the 

treatment of people with disabilities. It should be emphasized that some sexual dysfunctions result not only 

from a priori disability, but also from its psychological and social consequences, resulting in difficulties in 

establishing intimate relationships. On the other hand, insufficient knowledge and lack of awareness about 

this issue in medical communities, as well as a misconception that it is impossible to improve the quality of 

sexual life, often results in the sexual needs of people with disabilities being ommited in the treatment and 

rehabilitation process. Common knowledge about the sexuality of people with disabilities is largely based 

on stereotypes, therefore breaking them should be one of the main goals of treatment and rehabilitation of 

patients. The aim of the study was to present the current knowledge about the sexuality of people with 

motor disabilities, its influence on the disturbance of sexual reactions in men and women, and to identify 

factors that make it difficult to achieve a satisfactory sex life. The literature review shows that there is 

a high demand for sexual counseling among people with physical disabilities and the need to educate them, 

the medical staff and the entire society about the rights and needs of people with disabilities. Numerous 

studies also indicate the existence of plenty barriers to access to sexual education among people with 

disabilities. This paper may be helpful in spreading awareness of the sexual health problems of people with 

disabilities and their expectations, as well as in developing a model of sexual rehabilitation in a holistic 

approach. 

Keywords: motor disability, sexual health, sexuality of people with disabilities, sexual dysfunctions 
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1. Słów kilka o F.A. Neugebauerze 

Urodzony w 1856 r. w Kaliszu lekarz ginekolog-położnik [1], syn słynnego wówczas 
ginekologa Ludwika Adolfa znanego chociażby z operacji o nazwie Neugebauer-Le 
Fort (wykonywanego w przypadku wypadania macicy) [2]. Uznawany za światowej 
sławy autorytet w dziedzinie obojnactwa. Jego publikacje na przestrzeni od 1945 r. do 
1968 r. były cytowane wielokrotnie przez autorów francuskich, amerykańskich, angiel-
skich, niemieckich, szwedzkich, włoskich i szwajcarskich [3]. Najważniejszą z mono-
grafii „Hermaphroditismus beim Menschen” [4] opublikował w języku niemieckim 
w 1908 r. w Lipsku, a oparta była na jego XIX-wiecznym dorobku naukowym. Nie 
ukazała się ona w języku polskim co prawdopodobnie wynikało z przyczyn czysto 
praktycznych. Gdyby została opublikowana w języku ojczystym przepadłaby bez echa, 
natomiast druk w języku niemieckim dał możliwość dotarcia do szerszej grupy 
odbiorców na całym świecie. Do końca XIX stulecia F. Neugebauer mógł się posz-
czycić całkiem pokaźnym zbiorem 730 przypadków obojnactwa opisanych w jego 
publikacjach. Całość tego dorobku przedstawił i opracował w pracy pt. „Kilka słów 
o męzkiem o wrzekomem obojnactwie, czyli wrzekomej dwupłciowości (Pseudoher-
maphroditismus)”, wydanej w Przeglądzie Chirurgicznym na przestrzeni 1894-1897 r. 
[5] oraz w publikacji niemieckiej [6]. Wiele z przypadków ukazywało się również jako 
osobne artykuły w prasie polskiej i zagranicznej. Opisane przez niego schorzenia 
pacjentów pochodziły z praktyki prywatnej, ambulatorium Elżbietanek, Szpitala Ewan-
gelickiego oraz ambulatorium klinicznego w Szpitalu św. Ducha [7]. Zgodnie ze stanem 
obecnej wiedzy medycznej przedstawione przez F. Neugebauera przypadki odpowia-
dają różnorakim wrodzonym zaburzeniom różnicowania płci, szczególnie zjawisku 
obojnactwa rzekomego i prawdziwego, zespołom niewrażliwości na androgeny, nad-
nerczowo-płciowym czy też zespołom dysgenezji gonad. 

2. Rok 1892... pierwszy naoczny przypadek 

Do doktora Neugebauera zgłosiła się wówczas pewna 20-letnia osoba wychowana 
jako kobieta, która mając wątpliwości co do swojej płci zgłosiła się z zapytaniem czy 
może wyjść za mąż za mężczyznę. Przybyła z powodu „zaburzeń płciowych” – jak to 
sama określiła. Na samym początku zakomunikowała, iż może posiadać jądra, co 
oczywiście zwróciło uwagę lekarza. Pacjentka bardzo wysoka, o męskim wyrazie 
twarzy, silnie zbudowana, posiadająca zarost. Włosy natomiast jak u kobiety długie 
i splecione w warkocz. Po wnikliwszej analizie Neugebauer zauważył, że narządy 
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płciowe kobiety nie do końca są zgodne z metryką. Pacjentka zgłosiła, iż pewne 
podrażnienia płciowe skłoniły ją do masturbacji podczas której z otworu sromowego 
wydzielał się płyn [5]. Doktor poprosił o próbkę tegoż płynu, którą przekazał do analizy 
swojemu koledze urologowi, doktorowi Perkowskiemu [8]. Wynik badania wykazał 
obecność „nitek nasiennych” oraz oligozoospermię. 

F. Neugebauer znał wiele przypadków hermafrodytyzmu z literatury, jednakże ten 
przypadek był pierwszym z jakim spotkał się podczas własnej praktyki. Zauważył on 
już wtedy ścisły związek płci w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Kobieta zanie-
pokojona swoją sytuacją płakała i groziła samobójstwem. Interesowało ją tylko 
i wyłącznie ustalenie prawidłowej płci gonadalnej. Nalegała na szybką odpowiedź. 
Neugebauer wstrzymywał się z diagnozą dopóki nie przeprowadził wszystkich nie-
zbędnych badań. Ostatecznie zdiagnozował przypadek „rzekomej dwupłciowości”, 
czyli mężczyzny u którego wada rozwojowa spowodowała zaburzenie rozwoju męskich 
organów moczowo-płciowych. W tamtym czasie jedynym kryterium służącym do 
określania płci była obecność bądź brak jąder lub jajników – płeć gonadalna (dziś 
obeność genu SRY bądź brak określa płeć genetyczną) [9]. 

3. Historia Dwojry 

Niespełna 2 lata później Neugebauer został poproszony o zbadanie dziecka z wro-
dzonymi wadami układu moczowo-płciowego i pokarmowego. Ten przypadek zainspi-
rował go do szerszego zajęcia się tym tematem i napisania dzieła „Hermaphroditismus 
beim menschen”. Dwojra, tak miało na imię dziecko, które zostało przyjęte do szpitala, 
z powodu wydostawania się mas kałowych ze szpary sromowej. Badanie fizykalne 
wykazało, że w miejscu, gdzie powinien znajdować się odbyt nie ma ani zagłębienia, 
ani otworu. Opierając się na badaniu per rectum (nieprawidłowy odbyt znajdował się 
poniżej błony dziewiczej, w miejscu gdzie powinno znajdować się spojenie warg 
sromowych większych) w pierwszej chwili stwierdził iż jest to kobieta, gdyż wyczuł 
macicę. Jednakże dalsze badanie wykazało coś niezwykłego. Po lewej stronie ciała 
dziecka znajdowały się narządy płciowe męskie, natomiast po prawej narządy płciowe 
żeńskie [5]. U dziecka istniały zatem jednocześnie narządy płciowe męskie oraz żeńskie 
co nasuwało doktorowi wniosek, iż jest to jednocześnie kobieta oraz mężczyzna. Był to 
pierwszy na świecie udokumentowany przypadek takiej wady rozwojowej [10]. Wcześ-
niej w literaturze pojawiły się 4 podobne doniesienia, natomiast były one traktowane 
jako fantazja badaczy. Neugebauer jako pierwszy w pełni opisał badanie przeprowa-
dzone w narkozie chloroformowej i potwierdził fakt możliwości istnienia jednocześnie 
narządów płciowych męskich, jak i żeńskich. W literaturze tamtych czasów nazywano 
to heteroseksualną podwójnością sromu [10]. Jak wspomniano był to pierwszy udoku-
mentowany tego typu opis w literaturze światowej, w przeciwieństwie do prostego 
zdwojenia narządów płciowych określanych mianem homoseksualnej podwójności 
sromu. Zasugerował również, że dziecko może mieć także różne gonady. Po jednej 
stronie jajnik, po drugiej jądro. Niestety ze względu na brak istnienia w ówczesnych 
czasach badań obrazowych nie mógł potwierdzić tej hipotezy, bez badania autop-
syjnego [10].  

F. Neugebauer próbował wyjaśnić przyczynę tego zaburzenia, jednakże zdawał 
sobie sprawę, że medycyna jego czasów nie jest w stanie wytłumaczyć w pełni tego 
zagadnienia. Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie istniało jeszcze pojęcie hormonu, 
a tym bardziej nie istniała nauka zwana endokrynologią. Przywoływał teorię Waldeyera, 
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która mówiła o tym, iż każdy człowiek w życiu płodowym jest obojnakiem, natomiast 
zaburzenie różnicowania w kierunku mężczyzny czy też kobiety spowodowało 
anomalię, na którą cierpiała Dwojra. Wyjaśnienie to można było rozpatrywać w dwóch 
aspektach. Albo była to kobieta u której zachowały się cechy męskie występujące 
w życiu płodowym bądź był to mężczyzna, u którego nie zanikły cechy płciowe żeńskie.  

Podobnym przypadkiem po raz pierwszy opisanym w medycynie była prawidłowo 
fenotypowa kobieta, u której na kroczu między sromem a odbytem znajdowała się 
struktura podobna do niecałkowicie rozwiniętego prącia bądź przerośniętej łechtaczki 
[11]. Położenie tej dodatkowej struktury nie było wytłumaczalne na podstawie wiedzy 
embriologicznej. Wady tego typu jak i przytoczone powyżej były traktowane jako 
wymysły fantastyczne, „bajki” i często nie traktowane poważnie [11]. 

4. Aspekty psychologiczne na równi z aspektami czysto embriologicznymi 

F. Neugebauer zestawiał aspekty psychologiczne oraz zaburzenia psychiczne ze 
zmianami fizycznymi występującymi u osób interseksualnych. Ponad 100 lat temu 
pisał, że postrzeganie płci jest procesem skomplikowanym i nie jest zdeterminowane 
wyłącznie przez występowanie jąder czy jajników u pacjenta. Zwracał uwagę na orien-
tację seksualną takich osób. Nie łączył zaburzeń płciowych z chorobami psychicznymi. 
W trakcie badań nie stwierdzał, aby niedorozwój umysłowy występował częściej 
u „pseudoobojnaków” niż u osób bez zaburzeń rozwojowych, a występujące zaburzenia 
psychosomatyczne rozważał w aspekcie chorób objawiających się obniżeniem samo-
poczucia oraz nastroju, które wynikały z nieakceptacji własnego ciała lub preferencji 
seksualnych i w efekcie mogły doprowadzić do samobójstwa czy zabójstwa partnera/ 
partnerki. Cytując autora: „Pewne formy anomalii umysłowych mogą być jednak 
wynikiem mylnego wychowania kobiety za mężczyznę, lub na odwrót, również jak 
i anomalia ustrojowa organów płci i bez mylnego określenia jej może wywołać 
melancholię i doprowadzić osobnika do zabójstwa lub samobójstwa” [12]. Przy tym 
zawsze starał się znaleźć odpowiedź na stawiane sobie pytania i korzystając ze swojej 
wiedzy, jak i licznych artykułów, próbował wyjaśniać to, co obserwował. Zastanawiał 
się szczególnie nad mechanizmem „kontraseksualnych uczuć płciowych” [13], czyli 
homoseksualizmu. Żadna z istniejących wówczas teorii nie satysfakcjonowała w pełni 
Neugebauera [13]. Z wnikliwej analizy jego pracy wynika, iż sam autor uważał homo-
seksualizm za stan umysłu, pewną anomalię psychiczną, natomiast nie uważał go za 
chorobę. Sprzeciwiał się szykanowaniu ludzi o tejże orientacji płciowej twierdząc, iż 
zainteresowanie płcią nie podlega woli człowieka i nie można w żaden sposób 
pokierować rozwojem dziecka, w celu wychowania go na osobę homo czy hetero-
seksualną. W licznych pracach poruszał problematykę „sugestyjnego wychowania 
dziecka” [12], czyli błędnego wychowania jako osoby przeciwnej płci. Sam autor 
zalecał poczekać z przypisaniem płci metrykalnej w przypadkach wątpliwych,  
a w szczególności wstrzymać się z wszelkimi zabiegami korekcyjnymi w zakresie 
narządów płciowych, dopóki nie ujawnią się cechy pozwalające na pewne określenie 
płci. Najczęściej proponował zaczekać, aż do ujawnienia się III-rzędowych cech 
płciowych i samookreślenia pacjenta [5]. W tym samym czasie u pacjentów najczęściej 
pojawiał się popęd płciowy zgodny z faktycznym stanem gonad. W związku z tym, 
niektóre osoby homoseksualne okazywały się być heteroseksualnymi wymagającymi 
jedynie pomocy urzędnika a nie lekarza, co sprowadzałoby się tylko i wyłącznie do 
korekty metryki urodzenia. 
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5. Infantylizm 

Odmienną sprawą było wychowywanie sugestywne dziecka w sytuacji niedoroz-
winiętych bądź też słabo funkcjonujących gonad. Taki stan nazwano infantylizmem 
i w takim przypadku wychowanie mogło wpływać na pojawienie się zachowań homo-
seksualnych [5]. Wielu naukowców wiązało ściśle stan owłosienia skóry z niedoroz-
wojem narządów płciowych. Na przykład Eble wyróżnił oligotrychię, atyrchię oraz 
owłosienie opóźnione [13]. Spotkał się on również z przypadkiem braku owłosienia 
typowego dla mężczyzn u niektórych swoich pacjentów. Przytaczał także zdanie 
Arystotelesa, iż po dokonaniu kastracji przed rozpoczęciem okresu dojrzewania nigdy 
nie pojawiało się owłosienie na brodzie, górnej wardze i policzkach, natomiast po 
wykonaniu zabiegu po zakończeniu okresu dojrzewania istniejące już włosy zaczęły 
wypadać z okolic brody i pach. John twierdził, iż kobieta nie posiadająca włosów łono-
wych nigdy nie zajdzie w ciążę [13]. Meige scharakteryzował infantylizm jako osob-
nika, który pomimo swojego wieku zachowuje cechy fizyczne oraz psychiczne dziecka, 
wiążąc to z częstym występowaniem niedorozwoju psychicznego oprócz wspomnianego 
wyżej charakterystycznego owłosienia. Kontynuując tę myśl Neugebauer, po zebraniu 
wszystkich tych opisów, sformuował definicję infantylizmu jako niedorozwój bądź 
zanik narządów płciowych z przyczyn nabytych bądź wrodzonych [13]. Bardzo często 
współistniało to z zaburzeniami takimi jak idiotyzm, imbecylizm, brak gruczołu tarczo-
wego czy epilepsja. Dziś możemy to wytłumaczyć dzięki rozwojowi endokrynologii, 
jednakże już w tamtych czasach naukowcy trafnie łączyli wyżej wymienione cechy 
z określonymi współistniejącymi zaburzeniami.  

6. Wirylizm i feminizmy  

W wielu pracach F. Neugebauera pojawia się zagadnienie androgenizacji kobiet 
w sferze psychicznej oraz fizycznej, czyli „wirylizm fizyczny i psychiczny kobiet” [13]. 
Wydawać się może, że wirylizm psychiczny miał związek z tożsamością płciową 
męską. Doktor przytacza historię słynnej angielskiej aktorki Elizy Edwards, u której 
dopiero po śmierci okazało się, iż była mężczyzną. Dzisiaj taką osobę można by 
określić mianem osoby transpłciowej, w tym konkretnym przypadku transpłciowej 
kobiety. Do niedawna osoby takie nazywano transwestytami, które to określenie zostało 
wprowadzone do nauki w 1910 r. przez niemieckiego lekarza Magnusa Hirschfelda. 
Naprzeciw wirylizmowi występującemu u kobiet stał feminizm występujący u męż-
czyzn, który był lepiej zbadany i opisany w literaturze. Do częściowego feminizmu 
zaliczano kobiecy głos u mężczyzn. Było to dość powszechne w muzyce i dosyć 
dobrze wyjaśnione. Mianowicie, jeśli chłopiec został poddany zabiegowi kastracji przed 
osiągnięciem wieku rozrodczego, to jego głos pozostawał bardzo wysoki i określano 
go mianem dyszkantu. Za najznamienitszego śpiewaka ówcześnie uchodził pan Mande 
Wirth występujący jako śpiewaczka w kobiecym stroju [13]. Neugebauer zauważał 
związek pomiędzy stanem niedorozwoju narządów płciowych a głosem sopranowym, 
natomiast jeśli chodzi o psychiczny aspekt feminizmu przypuszczał, iż spowodowany 
był on sugestywnym wychowaniem mężczyzny za kobietę. Autor nie podjął się 
wytłumaczenia tego zjawiska w powiązaniu z niedorozwojem narządów płciowych, 
jednakże zakładał taką możliwość. 
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7. Hirsutyzm 

Wielokrotnie F. Neugebauer pisał o różnych postaciach hirsutyzmu oraz niepra-
widłowościach owłosienia związanych z zaburzeniem dojrzewania płciowego oraz 
różnicowania płci [13]. Poza medycyną w sztuce i kulturze istniały postacie „brodatych 
kobiet”. Były to pacjentki o nadmiernym owłosieniu podobnym do męskiego. Często 
wiązało się to również z zaburzeniami cyklu menstruacyjnego jednakże nie zawsze, co 
było ciekawym zagadnieniem. Wiązano i tłumaczono hirsutyzm zaburzeniami cyklu 
menstruacyjnego (zbyt obfite krwawienia), lecz nie była to jedyna teoria. Kornmann 
w swojej pracy opisywał kobiety o skąpych miesiączkach z cechami hirsutyzmu, 
Mercatus spotykał kobiety zdrowe, bez zaburzeń rozwojowych u których w okresie 
menopauzy często pojawiało się obfite owłosienie, aż w końcu Rhodius, który w 16 
miesięcy po zakończeniu krwawień miesięcznych u swojej pacjentki zaobserwował 
wystąpienie typowego owłosienia męskiego. Rozwój medycyny pozwolił obalić wiele 
spostrzeżeń uznawanych za bajki jak na przykład to, iż brunetki miały bardziej obfite 
krwawienia, a wstrzemięźliwość seksualna powodowała spadek objętości krwistej 
wydzieliny [13]. 

8. Problemy małżeńskie… 

Neugebauer poruszył trudny temat dotyczący pożycia małżeńskiego u partnerów, 
z których jedno z nich posiadało wadę genetyczną narządów płciowych, co uniemożliwiło 
normalne współżycie. Najczęstszą przyczyną była błędnie określona płeć noworodka 
z nieprawidłową budową narządów rozrodczych. Skutkowało to wystąpieniem poważ-
nych konsekwencji prawnych, szczególnie w przypadku stwierdzenia małżeństwa 
jednopłciowego. Nie można zapomnieć o aspekcie psychologicznym tejże sytuacji. 
W pracach doktora możemy znaleźć 50 przypadków rozwodów spowodowanych 
błędami podczas określania płci oraz późniejsze implikacje prawne tych błędów [14]. 
Uważał, iż zawsze w przypadkach wątpliwych należy zaczekać z rozpoznaniem płci do 
czasu ujawnienia się cech jednoznacznie przemawiających za daną płcią. Ile niesz-
częścia ludzkiego, złamanych egzystencji można by uniknąć postępując, tak jak autor 
zalecał. Jeśli inni lekarze byliby świadomi, jak wielce idące implikacje wynikają z ich 
orzeczeń w sprawie określania płci, nie postępowaliby zbyt pochopnie w takich przy-
padkach, nie ryzykowaliby pomyłki [15]. W kolejnych artykułach opisał 38 herniotomii 
oraz laparotomii, które zupełnie przypadkowo ujawniły prawdziwą płeć gonadalną 
pacjentów hospitalizowanych z powodu przepuklin. Zwykle pacjenci cierpieli z powodu 
dysforii płciowej, z ulgą przyjmowali możliwość oficjalnej zmiany płci w metryce 
i prosili o chirurgiczną korektę narządów płciowych [16]. 

9. Posiedzenia TLW 

Podczas jednego z posiedzeń Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego zaprezen-
tował kobietę, u której w wieku 16 lat rozpoznał gonadalną płeć męską. Matka pacjentki 
pomimo zaleceń oraz dokumentów medycznych nie dokonała korekcji płci w metryce 
urodzenia i w wieku 21 lat pacjentka ta trafiła do szpitala z powodu szkarlatyny. Miała 
już wtedy wyraźnie zaznaczone cechy płciowe męskie. Pomimo wielu próśb F. Neuge-
bauera odmówiła zmiany metryki urodzenia [17]. Trudno dziś wystawić diagnozę tego 
przypadku, być może była transseksualna kobietą.  

Podczas posiedzeń towarzystwa poruszał wiele kwestii, którymi zajmował się 
zawodowo. Liczne inne zaburzenia rozwojowe nieujęte w tej monografii stały się 
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podstawą do opisania ich w licznych artykułach. W swojej karierze spotkał kobietę 
z macicą jednorożną, wrodzonym brakiem pochwy oraz jednostronnymi przydatkami 
[7], pacjentkę cierpiącą z powodu wrodzonego zarośnięcia pochwy, która miesiączko-
wała przez otwór znajdujący się w okolicy cewki moczowej [18], czy też osobę ze 
zdwojeniem pochwy oraz macicy [19]. Zaprezentowany został także przypadek chłopca, 
u którego rozpoznał wnętrostwo, czyli schorzenie polegające na niezstąpieniu jąder do 
worka mosznowego [20]. 

10. Podsumowanie 

Cały dorobek naukowy Neugebauera zmobilizował go do licznych prób wyjaśnienia 
obserwowanych zaburzeń na podstawie dostępnej wówczas wiedzy embriologicznej, 
jak i całej wiedzy medycznej. W licznych pracach podawał niezwykle szczegółowe 
poglądy na procesy związane z rozwojem układu moczowo-płciowego oraz jego wady. 
Sam nie przeprowadzał badań w zakresie embriologii, natomiast na bieżąco informo-
wał o postępach w tej gałęzi medycyny. Był inicjatorem badań nad mechanizmami 
rozwoju wad wrodzonych człowieka i ich podziałem. Już w XIX wieku zauważył 
i głosił pogląd, iż homoseksualizm nie jest chorobą. Skupiał się nie tylko i wyłącznie 
na postrzeganiu płci w aspekcie gonad, ale także jako tożsamości płciowej oraz orientacji 
seksualnej pacjentów. Nie miał możliwości badania genetycznego pacjentów, w tym 
oznaczenia kariotypu i znalezienia chromosomu Y warunkującego wystąpienie płci 
genetycznej męskiej, jednakże podejrzewał, iż jakiś czynnik musi o tym decydować. 
Wiele zagadnień pozostało dla niego niewyjaśnionych, chociaż starał się na podstawie 
dostępnej wiedzy tłumaczyć patomechanizmy wad wrodzonych, które obserwował 
u swoich pacjentów. Pomimo braku badań obrazowych, był w stanie wiele rzeczy 
zdiagnozować na podstawie badania fizykalnego i wcześniejszych doświadczeń. Dziś 
dla lekarzy opierających diagnozę o badania dodatkowe takie jak rtg, MR, CT czy profil 
hormonalny byłoby to niezwykle trudnym zadaniem. W tak krótkim artykule nie ma 
możliwości dogłębnej analizy badań Franciszka Neugebauera. Przedstawiono tutaj 
najważniejsze fakty dotyczące podwalin dzisiejszej seksuologii, której rozwój rozpoczął 
się w XIX wieku i trwa po dziś dzień. Dużo mówi się dzisiaj o tolerancji, to też 
w słynnym komunikatorze Facebook można wybrać jedną z aż 58 płci. Naukowcy po 
dziś dzień zadają sobie pytanie czy homoseksualizm jest zapisany w genach czy też 
jest uzależniony od innych czynników. Może któregoś dnia badania naukowe pozwolą 
definitywnie odpowiedzieć na to i inne pytania.  
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Obojnactwo oraz seksualność człowieka według Franciszka Neugebauera – 
współtwórcy seksuologii, pioniera badań hermafrodytyzmu u ludzi. 
Streszczenie 
Celem pracy jest przestawienie dorobku naukowego z zakresu seksuologii Franciszka Neugebauera, 
polskiego ginekologa, zapomnianego pioniera seksuologii.  
 Franciszek Neugebauer (ur. 1856 r., zm. 1914 r.) był polskim ginekologiem, światowej sławy pionierem 
badań hermafrodytyzmu, cytowany przez wielu naukowców na świecie. Analizował przypadki zaburzeń 
różnicowania płci, które diagnozował u swoich pacjentów podczas pracy w Szpitalu św. Ducha, ambula-
torium Elżbietanek, Szpitala Ewangelickiego oraz prywatnej praktyki. Jego najważniejsza monografia, 
która rozsławiła go na świecie to: „Hermaphroditismus beim Menschen” wydana w języku niemieckim, 
w 1908 roku. Praca w głównej mierze oparta była na jego własnym dorobku naukowym.  
Jako pierwszy w pełni opisał i opublikował przypadek „heteroseksualnej podwójności sromu”. Dokładnie 
opisał badanie, które przeprowadził oraz naukowo potwierdził możliwość istnienia takiej anomalii. Jako 
pierwszy na świecie poruszał problemy z zakresu seksuologii, nieistniejącej jeszcze wtedy dziedziny nauki. 
Rozważał wpływ wychowania dziecka na późniejsze poczucie płci i zachowania seksualne (problem 
„sugestyjnego wychowania dziecka”). Homoseksualizm traktował jako stan umysłu człowieka. Wska-
zywał w swoich pracach na liczne błędy popełniane podczas określania płci dziecka, jak i dalsze implikacje 
tych błędów. Wychowanie genotypowej kobiety jako mężczyzny i odwrotnie powodowało zaobserwo-
wane przez niego liczne anomalnie psycho-somatyczne, aż do popełnienia samobójstwa włącznie. Współ-
cześnie można powiedzieć, że interesował się zaburzeniami tożsamości płciowej, choć wtedy takie określenie 
nie funkcjonowało jeszcze w słowniku medycznym. Analizował problemy seksualne małżeństw, niejedno-
krotnie diagnozując w takim przypadku małżeństwa jednopłciowe. Wynikało to z błędów przy określaniu 
płci metrykalnej. Zdarzało się, że osoby, którym w dzieciństwie przypisano określoną płeć metrykalną, 
były gonadalanie osobami płci przeciwnej, z tożsamością płciową najczęściej odpowiadającą ich gonadom, 
o zróżnicowanych preferencjach seksualnych. 
Badania Franciszka Neugebauera zakończone wspomnianą monografią wydaną na 21 lat przed wyspecja-
lizowaniem się pierwszego seksuologa w Polsce w 1929 r. Problemy poruszane w tej monografii, po dziś 
dzień są przedmiotem badań i sporów współczesnych seksuologów. 
Słowa kluczowe: obojnactwo, interseksualizm, Neugebauer, seksuologia 

Hermaphrodite and human’s sexuality according to Franciszek Ludwik Neugebauer 
– co-creator of the sexology, pioneer of a human hermaphroditism research 
Abstract 
The aim is to present scientific output in the field of sexology of Franciszek Neugebauer, polish gyneco-
logist, forgotten pioneer of sexology. 
Franciszek Naugebauer (1856-1914) was a polish gynecologist, world-famous pioneer of hermaphro-
ditism research, quoted by many scientists all over the world. Analyzed cases of disturbances of 
differentiation of sexes, which diagnosed at his patients during his work in the Holy Spirit Hospital, out-
patients' department of the Evangelical Hospital and his own private practice. His most important 
monograph which made him famous around the world is: "Hermaphroditismus beim Menschen" 
publicated in German in 1908. His work was mainly based on his own scholarly output.  
He took the lead in fully describing and publishing the case of "heterosexual vulva doubleness". He 
precisely described examination, which conducted and scientifically confirmed the possibility of existence 
of this kind of anomaly. Not only that, but he was also the first one in the world who touched on problems 
in the field of sexology, discipline which, at this time, didn’t exist. He considered the influence of 
children's’ upbringing on their minor sense of sex i sexual behaviors (the problem of the suggestive 
upbringing). He treated homosexualism like a stage of mind. In his works he pointed on multiple mistakes 
which are being made during specifying the sex of a child as well as further implications of these mistakes. 
The upbringing of a genotypical woman as a man and in inverse caused, observed by him, numerous 
anomalies psycho-somatic, down to suicide inclusive. As we could say in our Times, he was interested in 
disorders of sex identity, but then this term didn't function in the medical dictionary. He analyzed sexual 
problems of married couples. In those cases, More than once diagnosed marriges of one sex. It resulted 
from mistakes which had been made during attributing of baby’s sex. It happened that people who, during 
childhood, were ascribed to one of the sexes, were the opposite – with sexual identity most frequently 
suitable with their sexual organs, with diversified sexual preferences. 
 Research of Franciszek Neugebauer was finished by mentioned earlier monograph published 21 years 
before the first sexologist in Poland in 1929. Problems mentioned in this monograph, down to this day, are 
the topics of a study and dispute of contemporary sexologists. 
Keywords: hermaphrodity, intersexuality, Neugebauer, sexology 
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Obraz ciała, orientacja seksualna, satysfakcja seksualna 
– przegląd definicji, koncepcji i badań nad zależnościami 

1. Wstęp 

Poniższy rozdział jest wynikiem przeglądu dostępnego piśmiennictwa, polsko-
języcznego i anglojęzycznego, dokonanego na potrzeby planowania badań własnych. 
We wspomnianym projekcie badawczym zdecydowano się eksplorować potencjalne 
powiązania między zmiennymi wymienionymi w tytule (obraz ciał, orientacja seksualna, 
satysfakcja seksualna). Operacjonalizując problem badawczy, dostrzeżono wielo-
znaczność rozumienia i definiowania konstruktów teoretycznych, będących zmiennymi. 
Przegląd tej różnorodność zaprezentowano w tym rozdziale.  

W dostępnej literaturze polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej nie znaleziono badań 
uwzględniających te trzy konstrukty w jednym modelu badawczym. Jednakże wymie-
nione konstrukty zestawiano ze zmiennymi nieuwzględnionymi w modelu. Wyko-
rzystywano je także, uwzględniając w modelach badawczych jedynie część z wymienio-
nych tu konstruktów. Poniższy rozdział zawiera przegląd doniesień, innych badaczy, 
dotyczących relacjach zachodzących pomiędzy obrazem ciała, orientacją seksualną 
i satysfakcją seksualną. 

2. Obraz ciała 

Mimo znacznego terminologicznego chaosu w obrębie zagadnień związanych z obra-
zem ciała, dla badaczy tej problematyki jasne jest, iż jest to fenomen złożony i uwarun-
kowanym wieloczynnikowo. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej i z różnych perspektyw.  

2.1. Definiowanie i zakres pojęcia obrazu ciała  

Pojęcie „obraz ciała” (ang. body image) wprowadził w 1950 roku Paul Schilder, 
ujmując je jako autopercepcję podlegającą rozwojowi w czasie, na którą wpływ mają 
czynniki interpersonalne i środowiskowe. Badacz ten definiował obraz ciała jako 
„sposób w jaki nasze ciało ukazuje się nam samym” czy też „obraz naszego własnego 
ciała, który mamy w umyśle” [1, s.11].  

J. Thompson i jego współpracownicy definicję obrazu ciała opierają o proces 
internalizacji, a więc tworzenia wewnętrznego wyobrażenia. W rozumieniu autorów, 
body image jest wyobrażeniem na temat tego, jak inni oceniają ciało danej osoby, co 
w związku z tym ona odczuwa i jak spostrzega swój wygląd [1]. 

Polskie badaczki A. Brytek-Matera i A. Rybicka-Klimczyk [1; 2, s. 143-151] terminy 
obraz ciała (ang. body image) i wizerunek ciała (ang. body image) używają zamiennie. 
Autorki w swojej publikacji odnoszą się do obrazu ciała jako do struktury umysłowej 
organizującej doświadczenia jednostki (dotyczące wizerunku ciała) w sferze poznawczej, 
emocjonalnej i behawioralnej. Osadzenie fenomenu, jakim jest obraz ciała w trzech 
wymiarach (poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym) proponują nam także inni 
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2 gracjana.gronowska@gmail.com, absolwentka Wydziału Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

www.ukw.edu.pl. 
3 kosmakolodziej@wp.pl, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Wydział nauk o zdrowiu, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl. 

mailto:jakub.wojciak2306@gmail.com
mailto:gracjana.gronowska@gmail.com


Obraz ciała, orientacja seksualna, satysfakcja seksualna –  

przegląd definicji, koncepcji i badań nad zależnościami 

 

205 

badacze problematyki body image, np. T. Pruzinsky i T. Cash [3, s. 383-395]. 
A. Chrostowska-Buzun [3, s. 383-395] w swojej konceptualizacji obrazu ciała także 
odnosi się do powyższych trzech wymiarów, i ujmuje go jako część tożsamości, zwykle 
nieuświadomioną, choć w określonych warunkach mogącą być przedmiotem świado-
mego poznania. C. Rucker i T. Cash [4, s. 176-182] do wymienianych wyżej trzech 
wymiarów dodają komponent percepcyjny dotyczący subiektywnego odbierania 
wymiarów własnego ciała; nieprawidłowością w tym aspekcie może być odbieranie 
jakiejś części ciała jako zdeformowanej.  

W literaturze przedmiotu pojawia się także termin schemat ciała (ang. body schema), 
który można określić jako wrodzoną neuronalną reprezentację ciała i jego funkcji. 
Aktywacja tego schematu mózgowego pozwala na wytworzenie obrazu ciała [5, s. 5-16].  

K. Schier [6, s. 57-73] definiuje obraz ciała jako „złożony proces doświadczania 
siebie w sposób cielesny, zjawisko, które umieszczam na pograniczu świata wewnętrz-
nego danej osoby i jej relacji z innymi ludźmi”. Badacze zorientowani psychody-
namicznie ujmują obraz ciała jako część większej struktury określanej body self – Ja 
cielesne. Body self jest matrycą dla osobowości, kształtuje się w relacji przywiązaniowej 
dziecka z opiekunem. Dotyk i bliskość fizyczna opiekuna wpływa na poczucie bezpie-
czeństwa u dziecka, co przyczynia się do jego prawidłowego rozwoju. Niedobór 
empatycznego dotyku i bliskości fizycznej ze strony opiekuna, może powodować 
zaburzenia w obrębie Ja cielesnego. Zaburzenia te mogą manifestować się pod postacią 
regulacji napięcia poprzez ciało czy też niedoboru emocji pozytywnych, a więc 
niezadowolenia z ciała [5, s. 5-16; 6. s. 57-73]. 

K. Nitsch z zespołem, podejmując próbę scalenia teorii i konceptualizacji dotyczą-
cych cielesności człowieka, proponują następującą definicję:  

„Obraz (albo wizerunek) ciała to umysłowa reprezentacja będąca zbiorem wrażeń, 
przekonań i uczuć na temat ciała, świadoma i nieświadoma, obejmująca subiektywne 
doświadczanie ciała, jego funkcji i możliwości. Obraz ciała ma charakter dynamicz-
nego procesu – kształtuje się na drodze rozwoju jednostki i jej doświadczeń w obszarze 
ciała” [7, s. 177].  

2.2. Komponenty, rozwój i uwarunkowania obrazu ciała oraz jego oceny  

Zarówno T. Cash i T. Pruzinsky, jak i A. Chrostowska-Buzun [3, s. 383-395] 
w swoich definicjach obrazu ciała uwzględniają trzy jego komponenty – poznawczy, 
emocjonalny i behawioralny. Taki sposób ujmowania tego złożonego fenomenu pozwala 
na myślenie o wizerunku ciała w kategoriach postawy. Poniższy schemat przedstawia 
tę konceptualizację (rys. 1).  

 

Rysunek 1. Główne komponenty wizerunku ciał [1, s. 16] 
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 Aspekt poznawczy wizerunku ciała odnosi się do subiektywnie percypowanego 

kształtu, rozmiaru i masy ciała czy też jego części, a więc do elementów, które C. Rucker 

i T. Cash [4, s. 176-182] nazywali komponentem percepcyjnym. B. Izydorczyk [8, s. 19-

51] do tego komponentu włącza także przekonania i schematy poznawcze dotyczące 

obrazu ciała. Przekonania i schematy będą warunkowały charakterystyczny sposób 

myślenia człowieka o własnym ciele. Myśli automatyczne i charakterystyczne dla jed-

nostki zniekształcenia poznawcze, będą z kolei prowadziły do wzbudzania określonych 

emocji. B. Izydorczyk [8, s. 19-51] zaznacza, że aspekt poznawczy i emocjonalny są ze 

sobą związane i współzależą jeden od drugiego. T. Cash z zespołem konceptualizują tę 

zależność jako ewaluacyjny wizerunek ciała, który wynika z odczuwanej różnicy 

pomiędzy przyjętym przez jednostkę ideałem a jej rzeczywistą fizycznością [8, s. 19-51]. 

Tę rozbieżność niektórzy badacze definiują jako poziom niezadowolenia z ciała. Doku-

mentują to badania I. Williamsona i P. Hartley’a [9, s. 99-107], którzy dla porównania 

poziomu niezadowolenia z ciała mężczyzn homo- i heteroseksualnych zastosowali Test 

Sylwetek. Wskaźnik rozbieżności oparty o aspekt poznawczy obrazu ciała (bazujący na 

oszacowaniu wielkości ciała) był miarą niezadowolenia, a więc komponentu emocjo-

nalnego obrazu ciała. Wielowymiarowość dyskutowanego konstruktu odnosi się także 

do uwzględnienia oceny funkcji i właściwości ciała, a nie tylko poszczególnych jego 

części. Komponent behawioralny jest wynikiem oceny wizerunku ciała, czyli poznaw-

czej i emocjonalnej postawy wobec niego. B. Izydorczyk wskazuje także na znaczenie 

wszystkich trzech komponentów dla zachowania zdrowia: „źródło antyzdrowotnych 

postaw wobec własnego ciała stanowią podstawowe schematy organizacyjne, regulujące 

zależności pomiędzy procesami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi” [10, 

s. 37]. 

Wizerunek ciała oraz jego ocena są także uwarunkowane rozwojowo. J. Rabe-

Jabłońska i A. Dunajska [1, s. 11] wyróżniają trzy istotne osiągnięcia rozwojowe dla 

obrazu ciała. Do drugiego roku życia dziecko zaczyna rozróżniać siebie od innych. 

Następnie zdobywa ono wiedzę o poszczególnych częściach ciała i uczy się odwzoro-

wywać je na rysunkach lub modelach (4.-5. rok życia). Ostatnim osiągnięciem wymie-

nianym przez autorki jest zdolność do oceny rozmiarów ciała, którą dziecko powinno 

opanować do dziewiątego roku życia. Taki normatywny rozwój w zakresie poznania 

swojego ciała może być zakłócony lub opóźniony przez pierwotne lub wtórne zaburzenia 

neurologiczne, nieprawidłowości w zakresie rozwoju intelektualnego i ogólnorozwo-

jowego, a także poprzez choroby somatyczne. Szczególnie ważny dla rekonstruowania 

obrazu ciała i jego oceny jest okres adolescencji. W tym okresie następuje pełna 

internalizacja wzorców społeczno-kulturowych dotyczących atrakcyjności, wzrasta 

także znaczenie grupy rówieśniczej [11, s. 364-377]. Badania prowadzone wśród kobiet 

wykazały zmiany zachodzące w ocenie wizerunku ciała [12, s. 21-32]. Stwierdzono 

również różnice w odbiorze przekazów medialnych dotyczących atrakcyjności w róż-

nych okresach rozwojowych [13, s. 20-32]. Okresem krytycznym dla formułowania się 

oceny obrazu ciała jest właśnie okres adolescencji z uwagi na liczne i dynamiczne 

zmiany zachodzące w sferach biologicznej, psychicznej oraz społecznej. Zmienia się 

także forma i znaczenie wpływów kulturowych, które są widoczne w zachowaniu 

młodego człowieka [14, s. 78-86].  
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Powyższe osiągnięcia rozwojowe można także łączyć z rozwojem Ja. Ja-cielesne, 

którego elementem jest obraz ciała, jest najwcześniejszą strukturą Ja. Według D. 

Krueger [15] wyznaczenie przez dziecko granic własnego ciała jest niezwykle istotnym 

osiągnięciem rozwojowym. Badaczka wyróżnia trzy stadia rozwoju Ja-cielesnego. 

Pierwsze odnosi się do wczesnych doświadczeń dziecka związanych z jego ciałem. 

Kolejne dotyczy tworzenia się granic ciała, różnicowania stanu wewnętrznego od zew-

nętrznego. To stadium umożliwia konstruowanie reprezentacji umysłowych własnego 

ciała, a co za tym idzie coraz bardziej spójnego jego wizerunku. W trzecim ostatnim 

stadium dochodzi do wytworzenia spójnej tożsamości w procesie integracji Ja-cielesnego 

z Ja-psychicznym [15]. 

B. Izydorczyk wyróżnia dwie perspektywy psychologicznych uwarunkowań obrazu 

ciała, perspektywę poznawczą i socjokulturową [8, s. 19-51]. Przykładem podejścia 

odnoszącego się do perspektywy poznawczej, choć nie pomijającego socjokulturowej, 

jest poznawczo-behawioralny model rozwoju i doświadczenia obrazu ciała T. Casha 

(rys. 2). 

 

Rysunek 2. Poznawczo-behawioralny model rozwoju i doświadczania obrazu ciała T. Casha [1, s. 18];  

Źródło: Cash, 2002, za: Brytek-Matera, 2008, s. 18 

T. Cash [8, s. 19-51] stwierdził, że przyczyny leżące u podstawy oceny obrazu ciała 

mają charakter rozwojowy i historyczny. Do historycznych czynników formowania 

obrazu ciała zaliczał zarówno proces socjalizacji, właściwości osobowościowe np. 

perfekcjonizm, fizyczność jednostki (np. BMI), jak i doświadczenia interpersonalne.  
Wymienione czynniki są bezpośrednio związane z wpływami socjokulturowymi, 

normami i wzorcami przekazywanymi przez rówieśników i rodzinę w kontaktach 
interpersonalnych czy też za pośrednictwem mediów [1, s. 11]. Determinanty obrazu 
ciała wyróżnione przez T. Casha, wpływają na tworzenie się schematu ciała, który jest 
aktywowany w wyniku określonych codziennych zdarzeń (np. porównanie społeczne, 
przymierzanie odzieży, odbieranie uwag związanych z wizerunkiem). Sytuacje te są 
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powiązane z wewnętrznym dialogiem jednostki, który pozostaje w związku z syste-
mem przekonań i schematami poznawczymi dotyczącymi obrazu ciała. Następstwem 
wygenerowania określonych myśli są adekwatne do nich emocje uruchamiające proces 
samoregulacji. Efektem tych zachowań jest ulga wynikająca z wyregulowania pobu-
dzenia emocjonalnego, dzięki czemu zachowania te są wzmacniane [2, s. 143-151].  

Perspektywa społeczno-kulturowa nie funkcjonuje w oderwaniu od perspektywy 
poznawczej, są one współzależne, np. poprzez proces internalizację standardów atrak-
cyjności, które są wbudowywane w sieć schematów poznawczych warunkujących rodzaj 
prezentowanych zniekształceń poznawczych [8, s. 19-51]. Perspektywa ta pozwala 
nam zrozumieć fenomen kształtowania się standardów atrakcyjności oraz mechanizmy 
związane z ich internalizacją. Teoria kultywacji pozwala wyjaśnić proces internalizacji. 
G. Gerbner z zespołem wskazują, że gdy ludzie w procesie socjalizacji są poddani 
rozmaitym przekazom (ze strony mediów, rówieśników, rodziny), wytwarzają lub 
zmieniają przekonania dotyczące siebie, innych ludzi i świata, zgodnie z odbieranymi 
treściami i obrazami [8, s. 19-51]. 

A. Kobierecka zauważa rosnące zainteresowanie badaczy tematyką obrazu ciała. 
Przyczyn tego zainteresowania upatruje w zjawiskach socjokulturowych. S. Kowalik 
stwierdza, że aktualnie w naszej kulturze ciało zostało uprzedmiotowione, jedno-
cześnie ucieleśniając Ja. Baumann zauważa, że epoka ponowoczesności silnie związała 
tożsamość człowieka z jego cielesnością. Stopień, w jakim zbliżamy się do kulturo-
wych wzorców atrakcyjności, został powiązany, poprzez przekaz medialny, z wartością 
człowieka, także jego pozycją społeczną i szczęściem [3, s. 383-395].  

B. Izydorczyk zwraca także uwagę na zjawisko seksualizacji i uprzedmiotowienia 
ciała, które przestaje być źródłem przyjemności, a staje się obiektem poddawanym 
reżimowi i samodyscyplinie [8, s. 19-51]. Ciało zaczyna być zatem wykorzystywane 
instrumentalnie [14, s. 78-86]. Nadaje się mu ponadto status obiektu seksualnego, 
który ma spełniać odpowiednie wymogi – zgodne z promowanym wzorcem atrakcyj-
ności. Przekaz taki oddziałuje w trzech wymiarach, tj. 1) społecznym i 2) interperso-
nalnym (poprzez przekazy medialne oraz opinie – komentarze, komplementy, uwagi ze 
strony otoczenia) oraz 3) intrapsychicznym, gdy zostaną zinternalizowane przekazy 
socjokulturowe dotyczące zarówno wzorca atrakcyjności obrazu ciała, jak i te dotyczące 
konieczności bycia seksownym/seksowną [8, s. 19-51].  

Powyższe zjawiska w literaturze przedmiotu są odnoszone najczęściej do kobiet. 
Jednakże, jak wnosi Z. Melosik, współczesny mężczyzna jest również adresatem 
„tyranizującego” przekazu medialnego o konieczności zmieniania ciała, by było 
atrakcyjne, seksowne i społecznie akceptowane [16]. Choć utarło się, że typowo kobiece, 
a nawet normatywne dla tj płci, jest niezadowolenie z ciała, to w ostatnim dziesięcio-
leciu obserwuje się nasilenie problemów związanych z tą sferą u mężczyzn oraz 
doświadczanie przez nich negatywnych zdrowotnych konsekwencji braku satysfakcji 
ze swojego ciała [17, s. 3-21]. 

3. Satysfakcja seksualna 

Według K. Waszyńskiej „seksualność” jest jednym z pojęć najczęściej opisywanych 
w seksuologii, choć wciąż nie doczekało się jednej uniwersalnej definicji. Przyczyn 
tego faktu upatruje się w wielowymiarowości seksualności, która dotyka wszystkich 
sfer funkcjonowania człowieka, a także pozostaje pod wpływem czynników biolo-
gicznych, psychologicznych, jak i społecznych [18, s. 35-38]. 
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3.1. Seksualność człowieka  

Wielowymiarowość pojęcia „seksualność człowieka” oddaje dokonany przez 

M. Grabowską przegląd modeli, koncepcji i nurtów psychologii próbujących ją określić 

i opisać. Autorka wychodzi od koncepcji psychoanalitycznych, które ustanowiły pojęcie 

popędu, a także opisały wpływ mechanizmów nieświadomych na funkcjonowanie 

człowieka także – a może głównie przede wszystkim – w zakresie jego seksualności. 

Zaznacza także wkład teorii behawioralnych i poznawczych w rozumienie samego 

pojęcia i zjawiska [19].  

Pierwsze z nich seksualność ujmują w świetle uczenia się zarówno poprzez warun-

kowanie, jak i modelowanie, co widoczne jest np. w teorii uczenia się J.H. Simona i W. 

Gagnona uwzględniającej jednocześnie wzorce kulturowe w kształtowaniu skryptów 

seksualnych. Teorie poznawcze natomiast do myślenia o seksualności człowieka 

wnoszą znaczenie postaw, przekonań, ocen i wartościowań. M. Grabowska przed-

stawia także teorie integrujące różne podejścia, takie jak model podwójnej kontroli 

J. Bancrofta, uwzględniający procesy neurobiologiczne czy też ekologiczny model 

seksualności [19]. 

Ekologiczny model seksualności został opracowany w 1966 roku przez R.E. 

Whalena, a następnie uzupełniony przez E. Schmidta. Zawiera zarówno perspektywę 

biologiczną, jak i psychospołeczną w konceptualizowaniu seksualności. Zdaniem 

M. Beisert [20] głównym obszarem problemowym w pytaniach o seksualność jest 

istota motywacji seksualnej i jej uwarunkowania. W modelu ekologicznym motywacja 

seksualna jest definiowana jako „dyspozycja do reagowania w określony sposób na 

określone bodźce” [20, s. 6-7]. Ta dyspozycja ma podłoże we wrodzonych właści-

wościach biofizjologicznych, takich jak: budowa anatomiczna, dziedziczone wypo-

sażenie genetyczne, stan i sposób funkcjonowania układu hormonalnego i nerwowego, 

przebieg procesów neurohormonalnych i inne. We wzajemnej interakcji z wrodzonymi 

czynnikami pozostają czynniki nabyte, warunkujące ludzką seksualność. Wynikają one 

ze wszystkich doświadczeń nabytych w ciągu życia, zwłaszcza doświadczeń seksualnych 

[20, s. 6-7]. Pojęcie satysfakcji seksualnej w świetle modelu ekologicznego, zdaje się 

być konstruktem zależnym zarówno od czynników wrodzonych, jak i nabytych.  

3.2. Satysfakcja seksualna – definicje, źródła i konteksty  

Pojęcie satysfakcji seksualnej jest istotnym elementem współczesnego dyskursu 

akademickiego w dziedzinie psychologii, seksuologii, jak i innych nauk. Mimo, że 

satysfakcja seksualna weryfikowana jest w badaniach naukowych i analizowana 

w rozprawach teoretycznych, nie ustalono dotąd uniwersalnej definicji i zakresu 

znaczeniowego tego pojęcia. Istnieje natomiast względna zgoda wśród badaczy, iż 

konstrukt ten nie odnosi się tylko do przyjemności fizycznej czy orgazmów, jak często 

jest to rozumiane w znaczeniu potocznym [21, s. 64-69, 22, s. 63-69]. 

D. Davis ujmuje satysfakcję seksualną jako konstrukt złożony z trzech elementów. 

Pierwszym jest satysfakcja fizyczna rozumiana jako doświadczanie cielesnej przyjem-

ności, ocena zaspokojenia potrzeb fizycznych i umiejętności partnera lub partnerki. 

Kolejną składową jest satysfakcja emocjonalna związana z odczuciami wobec partnera/ 

partnerki, a także z oceną ogólnej satysfakcji z całości relacji. Mogą jej towarzyszyć 

takie uczucia, jak: niepewność, dylemat, poczucie bezpieczeństwa. Ostatnim, trzecim 
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komponentem jest satysfakcja z kontroli sprawowanej nad przebiegiem aktu seksual-

nego, jego rozpoczęciem oraz możliwością przerwania i odmowy [21, s. 64-69, 22, 

s. 63-69]. 

Zagadnienie satysfakcji seksualnej jest często wiązane z zadowoleniem z relacji. 

Widoczne jest to zarówno w konstrukcji narzędzi mierzących ten wymiar funkcjono-

wania człowieka (np. Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej autorstwa M. Plopy) [23, 

s. 519-543], jak i w modelach teoretycznych, np. opisanym powyżej koncepcie, D. 

Davisa. S. Sprecher i R.M. Cate ujmują satysfakcję seksualną jako miarę zadowolenia 

z seksualnych komponentów swojego intymnego związku [23, s. 519-543]. 

R. Specjalski i współpracownicy w swoich badaniach potwierdzają istotny związek 

pomiędzy satysfakcją seksualną a zadowoleniem ze związku ujętym w świetle 

koncepcji miłości R. Sternberga [22, s. 64-69]. 

A. Holt i K. Lyness (2007) podejmują próbę uporządkowania konstruktów teore-

tycznych odnoszących się do seksualności (np. satysfakcji seksualnej, pożądania 

i funkcjonowania seksualnego), konstruując model relacji pomiędzy pojęciami związa-

nymi z seksualnością, w tym satysfakcji seksualnej (rys. 3) [24, s. 45-68]. 

 

Rysunek 3. Model relacji pomiędzy konstruktami teoretycznymi dotyczącymi seksualności [24, s. 47]  

K. Lawrance i E.S. Byers proponują następującą definicję satysfakcji seksualnej: 

„zadowolenie z życia seksualnego jako dokonywaną przez jednostkę subiektywną 

ocenę pozytywnych i negatywnych aspektów relacji seksualnej oraz reakcji afektyw-

nych wynikających z tej oceny” [25, s. 520]. Autorzy Ci opracowali także model 

satysfakcji seksualnej (Interpersonal Echange Model of Sexual Satisfaction), w którym 

podkreślili znaczenie bilansu zysków i strat dla satysfakcji seksualnej [21, s. 64-69].  

Najpełniejszą definicję satysfakcji seksualnej zdaje się proponować M. Plopa. 

W swojej publikacji podaje następującą – „Wielowymiarowe doświadczenie z udziałem 

myśli, uczuć, osobistych postaw i przekonań, a także czynników społeczno-kulturo-

wych w połączeniu z czynnikami biologicznymi. Poczucie zadowolenia z własnego 

życia seksualnego związane jest zarówno z wcześniejszymi doświadczeniami seksual-

nymi, jak też aktualnymi oraz przyszłymi oczekiwaniami związanymi z relacjami 

w bliskim związku” [25, s. 520].  
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4. Orientacja seksualna 

Rysunek 4 stanowi graficzne przedstawienie zmian zachodzących na przestrzeni lat 

w sposobie ujmowania i rozumienia homoseksualności jak i orientacji seksualnej 

w ogóle. Zmiany te ukazują także społeczne nastawienie wobec osób niehetero-

seksualnych w następujących latach. 

W latach 60. XIX wieku Karl Ulrichs wyszczególnił następujące kategorie orientacji 

seksualnej: dionings, urnings i uranodionings, które aktualnie przyrównuje się do 

kategorii używanych współcześnie, wprowadzonych przez K. Benkerta. Odpowiednio – 

heteroseksualny, homoseksualny i biseksualny. Prace K. Ulrichsa uważa, się za 

początek naukowego zajmowania się orientacją seksualną. Przeciwstawił się on rozu-

mienia orientacji seksualnej innej niż heteroseksualna wyłącznie jako podejmowania 

czynności, ówcześnie karalnych. Ujmował homoseksualność jako stałą wewnętrzną 

dyspozycję, wynikającą z natury jednostki tym samym nie podlegającą kontroli. Takie 

rozumienie pozwoliło na depenalizację homoseksualności jako niezależnej od woli 

[26, s. 15-48; 27, s. 643-658]. 

Taka koncepcja orientacji seksualnej pozwoliła na medykalizowanie homosek-

sualności co z kolei pozwoliło na późniejszą jej patologizację. Richard von Kreafft-

Ebbing ujmował homoseksualność jako wrodzona wadę, patologię, odnosił się do 

samego odczuwanego kierunku pożądania, pomijając podejmowanie czynności. Ten 

sposób traktowania jednej z orientacji seksualnych doprowadziło do traktowania jej 

jako choroby a także na powrót skojarzenia jej z kryminalnością [27, s. 643-658]. 

Obecnie każda z trzech wymienionych wcześniej kategorii orientacji seksualnej 

uznawana jest za normatywny wariant rozwoju tożsamości seksualnej. Depatologizacja 

homoseksualności została sformalizowana w maju 1990 roku, poprzez wykreślenie 

przez WHO homoseksualności z listy chorób [26, s. 15-48]. Niewątpliwy wkład w ten 

proces miały badania prowadzone przez zespółu Kinsey’a. Konceptualizował on 

orientacje seksualna jako kontinuum bez wyszczególnionych punktów, rezygnując tym 

samym z podejścia kategorialnego, podkreślając normatywność całej jej rozpiętości 

[27, s. 643-658]. 

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) podsumowuje następującymi 

słowami dyskusje, toczącą się wśród ekspertów, dotyczącą orientacji seksualnej, jej 

źródeł i mechanizmów leżących u jej podstawy:  

Nie ma wśród naukowców konsensusu co do dokładnych przyczyn rozwi-jania 

się u jednostki orientacji heteroseksualnej, biseksualnej, gejowskiej czy 

lesbijskiej. Pomimo licznych badań, które poszukiwały możliwych genetycz-

nych, hormonalnych, rozwojowych, neurobiologicznych, społecznych i kulturo-

wych wpływów na orientację seksualną, nie pojawiły się żadne odkrycia, które 

pozwoliłyby naukowcom na wniosek mówiący, że seksualna orientacja jest 

determinowana przez jakikolwiek szczególny czynnik czy czynniki. Wielu 

uważa, że zarówno natura, jak i wychowanie wspólnie odgrywają skompli-

kowane role; większość osób doświadcza niewielkiego lub nie doświadcza 

żadnego wyboru dotyczącego ich orientacji seksualnej [28]. 

Stanowisko współczesnych badaczy zdaje się być dobrze wyrażone w definicji 

opartej o trwałe wymiary orientacji seksualnej, za które uznano emocjonalny, seksualny 
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i romantyczny pociąg w kierunku jednej z dwóch płci lub obydwu jednocześnie. Mimo 

względnej zgody między ekspertami co do podanej definicji nie zamyka to dyskusji 

nad orientacją seksualną, nie tylko jej konceptualizowaniem, ale także zasadnością 

posługiwania się tą kategorią [26, s. 15-48].  

 

Rysunek 4. Zmiany pojmowania i definicji homoseksualności [26, s. 15-48; 27, s. 643-658] 

5. Empirycznie wykazane powiązania badanych konstruktów 

Poniżej zaprezentowano przegląd badań dotyczących powiązań między orientacja 

seksualną a obrazem ciała, a także między obrazem ciała a deklarowaną satysfakcją 

seksualną. Opisano także relacje, które zachodzą między wszystkimi przyjętymi 

zmiennymi w świetle teorii i dostępnych wyników badań.  

5.1. Orientacja seksualna a obraz ciała  

W licznych publikacjach udokumentowano empiryczne różnice w zakresie obrazu 
ciała mężczyzn z uwagi na ich orientację seksualną. Dla przykładu: badania na grupie 
studentów w USA wykazały, iż młodzież homoseksualna i biseksualna częściej zgłasza 
chęć utraty wagi masy ciała, stosowanie diet, w porównaniu z mężczyznami i kobie-
tami heteroseksualnymi w tej samej grupie wiekowej [29, s. 441-444]. Mężczyźni 
homoseksualni częściej skupiają też uwagę na swoim wyglądzie niż mężczyźni hetero-
seksualni [30, s. 335-347]. W grupie homoseksualnych mężczyzn zaobserwowano 
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także większe niezadowolenie z ciała, mierzone różnicą między posiadaną a idealną 
figurą, w porównaniu z mężczyznami heteroseksualnymi [31, s. 15-24]. L.A. Peplau 
i współpracownicy (2009) udokumentowali empirycznie, że heteroseksualni mężczyźni 
w porównaniu ze wszystkimi innymi grupami, zgłaszają więcej pozytywnych ocen 
własnego wyglądu, mniej obaw o masę ciała, bardziej pozytywny wpływ wizerunku 
ich ciała na jakość życia (w tym seksualnego), większy komfort noszenia stroju kąpie-
lowego w miejscach publicznych oraz większą gotowość do ujawnienia partnerowi 
aspektów swojego ciała podczas aktywności seksualnej. Stwierdzono ponadto niewiele 
istotnych różnic w tym zakresie między homoseksualistami, lesbijkami i kobietami 
heteroseksualnymi [32, s. 713-725].  

W innych badaniach porównawczych wykazano, że geje częściej prowadzą wzmo-
żoną kontrolę swojego ciała, jak i przyznają, że wstydzą się swojego ciała. Wykazują 
także w większym stopniu niż mężczyźni heteroseksualni, nieprawidłowe zachowania 
żywieniowe [33, s. 143-150]. 

Ponadto, homoseksualni mężczyźni częściej zgłaszają niezadowolenie z ilości tkanki 
tłuszczowej w swoim ciele oraz ilości masy mięśniowej w porównaniu z mężczyznami 
heteroseksualnymi [34, s. 179-87; 35, s. 107-116] .  

Nie bez znaczenia dla obrazu ciała i powiązanych z nim aspektów wydaje się spe-
cyfika społeczności gejowskiej. Badacze zauważają, że zaangażowanie w społeczność 
gejowską nie wiąże się z niezadowoleniem z ciała [32, s. 15-24]. Jednakże sama ta 
społeczność zdaje się przedstawiać specyficzny stosunek do przekazów medialnych. 
Kanony piękna prezentowane w mediach również oddziałują na postrzeganie swojego 
ciała przez osoby z grupy LGBT (ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Potwier-
dzają tę obserwację badania, wskazują, że wpływ mediów na niezadowolenie z ciała 
i samoocenę jest znacząco większy w grupie mężczyzn homoseksualnych niż hetero-
seksualnych [36, s. 511-532]. 

W społeczności gejowskiej można także wyodrębnić specyficzne wzorce atrakcyj-
ności. Dokumentują to badania i analizy największego magazynu adresowanego do 
mężczyzn homoseksulanych w USA – „Attitude”. Najczęściej prezentuje się w nim 
wydepilowane, szczupłe i lekko umięśnione sylwetki młodych mężczyzn, ubrane 
w stosowną odzież. Ciało homoseksualnego mężczyzny traktowane jest w dużej mierze 
jako nośnik seksualnych informacji [37, s. 208-215].  

5.2. Uwarunkowania satysfakcji seksualnej w wybranych badaniach  

D.M. Ackard z zespołem w swoich badaniach wykazuje związek między obrazem 
ciała a częstością podejmowania aktywności seksualnej i poczuciem komfortu podczas 
tych aktów. M. Wiederman wysunął także hipotezę, iż samo zadowolenie lub niezado-
wolenie z obrazu ciała nie ma tak istotnego wpływu jak koncentracja na obrazie ciała 
w trakcie aktu seksualnego. W przeprowadzonych badaniach przypuszczenia 
M. Widermana potwierdzili Y. Yamamiya, T. Cash i J.K. Wykazano także, że stopień 
koncentracji na obrazie ciała podczas stosunku seksualnego (nazywany kontekstualną 
oceną ciała), jest mediatorem zależności między poziomem wstydu związanym z obra-
zem ciała a przyjemnością czerpaną z aktu seksualnego. Obraz ciała wiąże się także 
z seksualnością, wpływając na podejmowanie lub unikanie ryzykownych zachowań 
seksualnych [38, s. 1087-1101]. 

M. Dąbkowska (2015) posługując się Skalą Oceny Ciała wykazała, że w grupie 
kobiet (19-45 lat), zarówno wynik ogólny zadowolenia z obrazu ciała, jak i wyniki 
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uzyskiwane przez badane w każdej z trzech podskal Skali Oceny Ciała (dla kobiet są 
to: kontrola wagi, kondycja fizyczna, atrakcyjność seksualna), pozytywnie korelują 
z deklarowaną satysfakcją seksualną. Najsilniejszą korelację wykazano między wyni-
kiem atrakcyjności seksualnej i deklarowaną satysfakcją seksualną [39, s. 107-118].  

Przytoczyć warto także badania satysfakcji seksualnej z udziałem homoseksualnych, 
biseksualnych i heteroseksualnych kobiet. Okazuje się, że najwyższą deklarowaną 
ogólną satysfakcję seksualną obserwuje się w grupie kobiet homoseksualnych w porów-
naniu do biseksualnych i heteroseksualnych [22, s. 63-69]. Taka zależność nie wynika 
z badań T.J. Pereiry i współpracowników, którzy nie stwierdzili różnicy w deklaro-
wanej satysfakcji seksualnej między biorącymi udział w badaniach mężczyznami 
heteroseksualnymi i homoseksualnymi [40, s. 103-113]. 

H.G. Pope z zespołem w badaniach nad mężczyznami z dysmorfią mięśniową 
odkryli, że niektórzy badani nie całują swoich partnerek, aby zachować siłę do ćwiczeń 
lub też z obawy, iż kalorie mogą być przenoszone przez ślinę. Utrzymywali maksy-
malnie niski poziom otłuszczenia ciała, co także znacząco wpływało na ich popęd 
seksualny. Te badania wskazały, iż powiązania między obrazem ciała i satysfakcją 
seksualną mogą dotyczyć obydwu płci. A. Holt i K. Lyness w swoich badaniach 
potwierdzili, iż obawy związane z wizerunkiem ciała i ich wpływ na uzyskiwaną 
satysfakcję seksualną dotyczy także mężczyzn [24, s.45-68]. 

W badaniach porównawczych heteroseksualnych, norweskich par nie stwierdzono 
różnicy w zakresie satysfakcji seksualnej i postrzeganej intymności z partnerem wzglę-
dem płci. Najważniejszym czynnikiem dla zwiększenia satysfakcji seksualnej była 
postrzegana intymność z partnerem, a następnie obraz ciała. Mężczyźni cechowali się 
większym prawdopodobieństwem wyższej satysfakcji seksualnej z uwagi na większe 
prawdopodobieństwo wyższego wskaźnika zadowolenia z ciała [41, s. 123-137]. Istnieje 
konsensus wśród badaczy dotyczący wzajemnego wpływu satysfakcji seksualnej 
z satysfakcją ze związku [23, s. 519-543; 41, s. 123-137]. Badania przeprowadzone 
z udziałem męskich par homoseksualnych potwierdzają tę zależność także w tej grupie 
[21, s. 64-69].  

W sprzeczności z cytowanymi pozostają wyniki badań D. K. Sheplera i współpracow-
ników. Z badań tych wynika, że dla homoseksualnych par męskich w przeciwieństwie 
do par lesbijek zaangażowanie w związek nie wpływa na deklarowaną satysfakcje 
seksualną, jednocześnie wyniki te potwierdzają, że bez względu na płeć i orientację 
wizerunek ciała i lęk związany z seksualnością wpływa w sposób istotny na satysfakcję 
seksualną badanych. U par homoseksualnych istotnym czynnikiem dla poziomu odczu-
wanej satysfakcji seksualnej jest duma ze swojej tożsamości seksualnej [42, s. 25-35]. 

6. Podsumowanie 

Niniejszy rozdział ukazuje złożoności trzech konstruktów jakimi są obraz ciała, 
satysfakcja seksualna i orientacja seksualna. Różne stanowiska badaczy co do powyż-
szych fenomenów zdają się wzajemnie uzupełniać i ukazywać różne ich aspekty. 
Powyższy przegląd może okazać się pomocny przy operacjonalizowaniu zmiennych 
w badaniach naukowych. Zdaje się także prezentować konstrukty nieczęsto spotykane 
w polskim piśmiennictwie psychologicznym, szczególnie zestawionych w jednym 
modelu badawczym. Wskazane powiązania między tymi konstruktami zdają się 
wskazywać na zasadność weryfikacji empirycznej zależności między tymi trzema 
konstruktami.  
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Obraz ciała, orientacja seksualna, satysfakcja seksualna – przegląd definicji, 

koncepcji i badań nad zależnościami 

Streszczenie 

W rozdziale zawarto przegląd sposobu definiowania i koceptualizowania w ramach teorii, konstruktów 

zawartych w tytule (obraz ciała, orientacja seksualna, satysfakcja seksualna). Przegląd ten jest wynikiem 

przygotowań badań własnych, które zestawiają te konstrukty w jednym modelu badawczym i eksploruje 

ewentualne powiązania między nimi.  

W rozdziale tym zawarto także przegląd badań nad powiązaniami, między obrazem ciała a orientacją 

seksualną. a także doniesień eksplorujących uwarunkowanie satysfakcji seksualnej – orientacją seksualną, 

zadowoleniem z obrazu ciała a także płcią. Wykazano sprzeczność wniosków płynących z dotychcza-

sowych doniesień innych badaczy co do uwarunkowania satysfakcji seksualnej.  

Słowa kluczowe: obraz ciała, orientacja seksualna, satysfakcja seksualna 
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