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Paweł Swajda1 

Poczucie komfortu a sukces komunikacyjny.  

Kluczowe kompetencje komunikacyjne  

w komunikacji transjęzykowej – studium przypadku 

1. Wprowadzenie  

Wywiedziona z łacińskiego źródłosłowu – communicare, pierwotna definicja wska-
zuje na charakter, jaki posiada termin komunikacja, a jest nim współdzielenie, czynienie 
wspólnym [1]. W dobie rozwoju nauk komunikologicznych przyjęło się definiować 
komunikację jako proces. Pearson i Nelson w swojej pracy rozwijają tę definicję, 
mówiąc o komunikacji, jako o procesie generowania znaczenia za pośrednictwem komu-
nikatu [1]. Jednakże, nie jest możliwe oddanie całej złożoności jej natury w poje-
dynczej definicji. Świadomość takiego stanu rzeczy miał już David Berlo, pionier w tej 
dziedzinie, który pisał: 

Jeśli zaakceptujemy ideę procesu, będziemy widzieć zdarzenia i związki jako 
dynamiczne, rozwijające się i ciągle zmienne kontinuum. Jeśli nazwiemy coś 
procesem mamy również na myśli, że nie ma on początku, końca, ani ustalonej 
kolejności zdarzeń. Nigdy nie jest statyczny, ale zawsze pozostaje w ruchu. 
Składniki procesu współoddziałują na siebie; każdy wpływa na pozostałe [2]. 

W obliczu mnogości opisów odnoszących się do wybranych aspektów komunikacji 
zaleca się rozpatrywanie każdej kwestii z osobna. Jedną z nich jest sprawa poczucia 
komfortu, jako zasadniczego elementu na drodze do komunikacyjnego sukcesu. Ujęcie 
transjęzykowe pozwoli na szerszy wgląd w uniwersum komunikologiczne, a zwłaszcza 
w omawiane zagadnienie, jako że to szeroko rozumiane wchodzenie w nowe języki, 
różne od klasycznego ujęcia filologicznego będzie czerpało z językowej różnorodności 
w kwestii narzędzi komunikacyjnych [3]. 

2. Cel pracy 

Niniejsza praca miała na celu zgłębienie zjawiska, jakim jest poczucie komfortu 
w komunikacji werbalnej, w kontekście komunikacji wielojęzykowej, a także zbadanie 
natury relacji, jaka zachodzi między nim a sukcesem komunikacyjnym. W tym celu 
założono, że powinny zostać wskazane kluczowe elementy z zakresu kompetencji ko-
munikacyjnych oddziałujące tak na poczucie komfortu, jak i na sukces komunikacyjny. 

3. Metodologia 

3.1. Uczestnicy 

Grupa badanych składała się z ośmiu osób różnych narodowości, mianowicie: fran-
cuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, armeńskiej, belgijskiej i polskiej (w badaniu uczest-
niczyła trójka Polaków). Wszyscy uczestnicy badania byli studentami przebywającymi 

 
1 swajdapawel@gmail.com, Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii, Wydział Neofilologii, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.amu.edu.pl. 
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na wymianie w ramach programu Erasmus+ w jednej ze szkół wyższych w Rzymie. 
Połowę grupy stanowiły kobiety w wieku 24-26 lat, zaś drugą połowę mężczyźni 
w wieku 24-28 lat. Ponadto trzy osoby uzyskały już dyplom studiów drugiego stopnia, 
a pozostałe pięć osób dyplom studiów pierwszego stopnia.  

3.2. Forma badania 

Wszystkie zaprezentowane w tym opracowaniu dane zostały zebrane na drodze 
bezpośrednich, anonimowych i ustrukturyzowanych wywiadów z uczestnikami. Wy-
wiady zostały przeprowadzone w języku angielskim, w okresie między 12 a 19 grudnia 
2021 roku. Każdy z wywiadów trwał średnio 45 minut. W tamtym czasie uczestnicy 
badania, przebywając w obcym dla siebie kraju, a co się z tym wiąże – w obcym kul-
turowo kontekście, zmuszeni do używania języka nierodzimego doświadczali na porządku 
dziennym sytuacji komunikacyjnych, w których poziom poczucia komfortu mógł się 
znacząco różnić, nie pozostając tym samym bez wpływu na ich sukces komunikacyjny. 
Respondenci byli w stanie wskazać i opisać różnice wynikające z ich własnej biegłości 
językowej w odniesieniu do zmieniającego się dynamicznie kontekstu komunika-
cyjnego. W trakcie całego swojego pobytu w Rzymie, jako zagraniczni studenci, byli 
zobowiązani do używania drugiego, a czasem i trzeciego języka, jako narzędzia dla 
celów komunikacyjnych, zarówno na gruncie kontaktów profesjonalnych, jak i pry-
watnych. Co więcej, poza kwestią biegłości językowej uczestnicy badania wskazywali 
na takie aspekty, jak różnice kulturowe, mnogość kompetencji komunikacyjnych 
i umiejętności interpersonalnych, jako kluczowe dla poczucia komfortu i osiągania 
sukcesu komunikacyjnego.  

W pierwszej części wywiadu uczestnicy zostali poproszeni o udzielenie podstawo-
wych informacji typu: wiek, płeć, wykształcenie i przybliżony poziom umiejętności 
językowych, dla każdego znanego przez nich języka, a wyrażony na sześciostopniowej 
skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR, ang. Comon Euro-
pean Framework of Reference). Kolejnym etapem było wstępne oszacowanie poziomu 
znajomości zjawisk komunikacyjnych wśród respondentów. W serii krótkich pytań 
badani zostali poproszeni o zdefiniowanie „komunikacji”, jako zjawiska, następnie 
o podanie znanych im typów komunikacji. Na zakończenie tej części wywiadu popro-
szono również o wyjaśnienie własnymi słowami terminu „sukces komunikacyjny”, 
a także o wymienienie najistotniejszych, zdaniem respondentów, czynników, które prze-
kładają się na tegoż osiągnięcie. Pytania zostały ułożone w takiej kolejności, aby było 
możliwe uzyskanie, jak najpełniejszych, bo poprzedzonych refleksją nad poprzednimi 
zagadnieniami, odpowiedzi.  

W kolejnej części wywiadu poproszono o opinię na temat związku umiejętności 
językowych, jako takich, z osiąganiem komunikacyjnego sukcesu; by następnie za 
pomocą pytań ze skalą Likerta sprawdzić, jak się różnicuje poziom odczuwanego 
w komunikacji werbalnej komfortu w zależności od zmiennego kontekstu (rozmówcy 
i użytego języka). W ramach pięciostopniowej skali respondenci byli proszeni o wska-
zanie zakresu, który najlepiej opisuje ich odczucie. Oprócz wskazania właściwego sobie 
poczucia komfortu w sytuacji komunikacyjnej z rozmówcą tej samej narodowości, zostali 
poproszeni o analogiczne wskazanie dla sytuacji, w której rozmówca jest obcokrajowcem, 
a komunikacja zachodzi w języku dla niego rodzimym, a także w sytuacji komunika-
cyjnej, w której rozmówca jest obcokrajowcem, natomiast komunikacja przebiega 
z użyciem języka nierodzimego dla żadnej ze stron. Skala możliwych odpowiedzi 
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obejmowała następujące określenia: bardzo komfortowo, komfortowo, wystarczająco 
komfortowo, mogło być lepiej, niekomfortowo. Dla pozyskania głębszego wglądu 
określanie poziomu komfortu w danych kontekstach komunikacyjnych, respondenci 
zostali poproszeni o opinię na temat możliwych powodów, dla których ich komfort wahał 
się w zależności od rozmówcy. Taki, a nie inny układ pytań wymuszał na uczestnikach 
badania stałe zaangażowanie w refleksję nad złożonością omawianych zjawisk. 

Dwa ostatnie pytania były poświęcone rozumieniu pojęć komfortu i dyskomfortu 
w procesie komunikacyjnym, a także ich możliwego wpływu na osiągnięcie sukcesu 
komunikacyjnego. Wszystkie odpowiedzi zostały zapisane przez autora w zgodzie z natu-
ralizowaną, inteligentną transkrypcją (ang. Intelligent Verbatim), która została opisana 
przez Bucholtz’a, jako jedna z możliwych metod zapisywania wywiadów, w której 
normy dyskursu ustnego są zaadaptowane do standardów pisemnych, a wszystkie in-
formacje, które nie mają znaczenia, pauzy, dźwięki namysłu, śmiech, etc. zostają pomi-
nięte. Przeciwną metodą jest pełna, denaturalizowana transkrypcja (ang. Full Verbatim), 
w której wszystkie elementy mowy zostają uwzględnione w zapisie, w tym powtó-
rzenia, błędy gramatyczne, itd. [4]. 

3.3. Analiza danych 

Jako że badanie zostało zaprojektowane w formie studium przypadku, niezbędne 
było zastosowanie metod jakościowych, zarówno przy zbieraniu, jak i analizie danych. 
Żadne z pytań nie dostarczało możliwych odpowiedzi, dlatego uczestnicy badania 
mogli swobodnie i bez ograniczeń wypowiedzieć się na zadane tematy, wyrażając 
we własnych słowach swój punkt widzenia i samodzielnie konstruując definicje dla 
istotnych terminów. Takie podejście, pozbawione sugerowania respondentom możliwych, 
czy preferowanych kierunków, umożliwiło zebranie bardziej obiektywnych i wiary-
godnych danych. 

W pierwszej fazie analizy danych, wszystkie udzielone odpowiedzi na poszczególne 
pytania zostały sprawdzone pod kątem wspólnych i powtarzających się informacji. 
W celu zapewnienia klarowności dla dalszej analizy, dane zostały podsumowane 
w formie tabeli. W drugiej fazie opracowania, z poszanowaniem wszelkich powtórzeń 
i wzmianek o aspektach, zdaniem respondentów ważnych dla poczucia komfortu 
i sukcesu, wyodrębnione zostały cztery klasy zmiennych stanowiące podstawę dla 
interpretowania i definiowania omawianych zjawisk. Owe klasy to: równość (ang. 
equality), współdzielona kultura (ang. shared culture), dokładność (ang. accuracy) 
i umiejętności miękkie (and. soft skills). Dokładne objaśnienie dla każdej z powyższych 
klas zostanie podane w kolejnym podpunkcie. W odniesieniu do powyższych zbiorów 
zmiennych dokonano oceny każdego wywiadu, przyznając po jednym punkcie za każdą 
wzmiankę aspektu ujętego w tych zbiorach. Z uwagi na konstrukcję badania, a miano-
wicie na brak ograniczeń przy udzielaniu odpowiedzi na pytania, suma punktów po-
szczególnych uczestników niejednokrotnie bardzo się od siebie różniła. W związku 
z czym, w ramach trzeciego etapu opracowywania danych, konieczne było przepro-
wadzenie normalizacji uzyskanych wartości dla zapewnienia równowagi pomiędzy 
odpowiedziami wszystkich badanych. Normalizacja będąca charakterystyczną metodą 
w badaniach statystycznych pozwoliła na ujednolicenie uzyskanych wartości, pier-
wotnie wyrażanych w różnych skalach i zaprezentowanie ich na jednej, wspólnej  
skali. Ten etap przetwarzania odpowiedzi był kluczowy, tak dla uzyskania możliwie 
najbardziej wiarygodnych danych liczbowych, odzwierciedlających bazowe dane jako-
ściowe, jak i dla dalszych celów porównawczych.  
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Czwartym etapem analizy była prezentacja uzyskanych znormalizowanych wartości 
w postaci średnich dla każdej z wymienionych powyżej klas. W rezultacie możliwe 
było zaprezentowanie procentowej wagi poszczególnych zbiorów dla omawianej 
relacji komfortu i sukcesu komunikacyjnego. Etapem kończącym analizę uzyskanych 
danych było określenie korelacji dla wyodrębnionych klas. Korelacja Pearson’a (ang. 
Pearson’s correlation-coefficient) określa siłę relacji pomiędzy dwoma zestawami 
danych wyrażoną poprzez stopień, w jakim egzaminowane wartości poruszają się we 
wzajemnej koordynacji [5]. Jako wynik formuła zwraca wartość w zakresie od -1 do 1. 
Przyjmuje się, że wartości pomiędzy 0,5 a 1 wskazują na silną pozytywną korelację, 
podczas gdy wartości z zakresu -0,5 do -1 oznaczają silną negatywną korelację. Kiedy 
badane wartości poruszają się na owej skali w tym samym kierunku, czyli są wska-
zywane równie chętnie, mówi się o pozytywnej korelacji, natomiast wartości poru-
szające się w przeciwnych kierunkach – kiedy jedna jest wybierana chętnie, a druga 
analogicznie i konsekwentnie pomijana, mówi się o korelacji negatywnej. Dokładne 
omówienie zostanie przedstawione w kolejnym punkcie. 

Powinno zostać podkreślone, że wszystkie dane jakościowe uzyskane z wywiadów, 
a nieuwzględnione w procesie statystycznej interpretacji zostały poddane ocenie na 
drodze porównawczej i zaprezentowane w formie opisowej. Wszelkie zastosowane 
metody analityczne pozwoliły na szczegółowe przeegzaminowanie pozyskanego mate-
riału, przekładając się tym samym na sformułowanie możliwie najbardziej meryto-
rycznych wniosków. 

4. Analiza wyników 

Przed wprowadzeniem analizy danych jakościowych należy rozpatrzyć ogólny stopień 
zaawansowania językowego badanej grupy, który wraz z przedstawieniem wyników 
dla każdego z badanych z osobna, umożliwił w pełniejszy sposób zilustrowanie po-
ziomów dla akwizycji języka drugiego (ang. Second Language Acquisition). Będzie to 
równie ważne dla dalszego omówienia i wniosków. 

 
Rysunek 1. Przybliżone zaawansowanie językowego, dla różnych języków, wszystkich uczestników badania, 

wyrażone w skali CEFR [opracowanie własne] 
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Jak pokazano na rysunku 1 wszyscy respondenci (oś horyzontalna) zadeklarowali 

przybliżoną znajomość języka angielskiego w zakresie B1/B2-C2. Ponadto wymie-

nionych zostało sześć innych języków, będących efektem akwizycji kolejnego języka. 

Każdy ze studentów stwierdził, że zna przynajmniej dwa języki nierodzime. W związku 

z czym można założyć, że umiejętności komunikacyjne, które zostaną później omó-

wione, były w przypadku uczestników tego badania znacznie bardziej rozwinięte, 

aniżeli osób, które posługują się tylko jednym językiem nierodzimym, czy też tych, 

którzy wcale nie doświadczyli procesu akwizycji drugiego języka.  

W celu przedstawienia dokładniejszej charakterystyki grupy pod kątem biegłości 

językowej, należy się przyjrzeć każdemu z uczestników osobno. Jak było już wspo-

mniane, uczestnicy badania zostali poproszeni o określenie w przybliżeniu swojego 

poziomu biegłości językowej dla każdego z języków, który został wymieniony przez 

nich w kwestionariuszu. W związku z czym faktyczny poziom znajomości danego 

języka może się różnić od tego zadeklarowanego. Podane poziomy zaawansowania 

mogły być zarówno niedoszacowane, jak i przeszacowane. Niemniej jednak, każdy 

z poziomów został dookreślony względem języka o najwyższym stopniu biegłości 

w tamtym czasie, będącego swoistym punktem odniesienia. Bez wątpienia rozwinięte 

umiejętności w wielu językach, zwane wielojęzykowością (ang. multilingualism), umoż-

liwiają lepszy wgląd w wymiar komunikologiczny, toteż pozwalają na rzetelniejszą 

ocenę własnych umiejętności przez komunikatory.  

 
Rysunek 2. Wykaz języków dla każdego badanego z osobna wraz z deklarowanym poziomem biegłości 

językowej wyrażonym w skali CEFR 

Rysunek 2 przedstawia wykaz języków wraz z deklarowanym poziomem zaawan-

sowania dla każdego z uczestników badania. Cyfry na osi horyzontalnej (1-8) odpo-

wiadają każdemu z respondentów. Wartym uwagi jest fakt, że języki są ułożone 

w kolejności, którą podawali uczestnicy, będącej wyznacznikiem ich własnej drogi 

w akwizycji kolejnego języka, jak i tegoż użyteczności w codziennym życiu.  

Dokonawszy przekrojowego przeglądu umiejętności językowych całej badanej grupy, 

należało przeprowadzić analizę uzyskanych odpowiedzi na pytania otwarte zawarte 

w wywiadzie. Następny akapit został podzielony na osiem podakapitów, z których 

każdy, z wyjątkiem ostatniego, służy za przedstawienie wyników jednego pytania. 

Ostatni podakapit został poświęcony pytaniom ze skalą Likerta.  
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Pytanie nr 1 Jak rozumiesz termin „komunikacja”? (ang. What do you 

understand by the term communication?) 

Pytanie miało na celu sprawdzenie ogólnej świadomości komunikacyjnej. Między 

najbardziej popularnymi odpowiedziami pojawiały się: [komunikacja] zachodzi między 

ludźmi, przez słowa i język ciała; wysyłanie i odbieranie informacji; wymiana infor-

macji wraz z emocjonalną informacją zwrotną. Co więcej, respondenci definiowali 

komunikację, jako „stały kanał ekspresji i zrozumienia” istniejący między ludźmi. 

Pomimo braku specjalistycznej wiedzy, wszyscy badani odpowiadali bez wahania 

i chętnie rozwijali odpowiedzi.  

Pytanie nr 2 Jakie są typy komunikacji? (ang. What are the different types of 

communication?) 

Cała grupa rozróżniła dwa główne typy komunikacji: komunikację werbalną i nie-

werbalną. Następnie trzech spośród ośmiu respondentów wspomniało o komunikacji 

pisanej i mówionej. Kolejnych trzech podkreśliło istotność elementów związanych 

z mową ciała, takich jak gesty i ekspresja twarzy. Pośród innych odpowiedzi pojawiły się: 

komunikacja bezpośrednia i mediowana, ludzka i zwierzęca, formalna i nieformalna, 

wspomniane zostały również takie typy, jak komunikacja konstruktywna i destruk-

tywna, czy przemocowa, jako odnoszące się bezpośrednio do efektu kreowanego przez 

przekazywany komunikat. Silnie widoczny jest dualizm i tworzenie par o niejako 

przeciwstawnym znaczeniu w podawaniu odpowiedzi.  

Pytanie nr 3 Jak zdefiniowałbyś sukces komunikacyjny? (ang. How would you 

define communication success?)  

Respondenci zdefiniowali sukces komunikacyjny, jako sytuację, w której komunikat 

został zrozumiany. Okazało się to być podstawowym warunkiem dla całej grupy. Jak 

zostało pokazane poniżej, sytuacja, w której brakowało zrozumienia, była definiowana 

przez badanych, jako komunikacyjna porażka. Dodatkowo wzmiankowane były takie 

warunki, jak „osiągnięcie zamierzonego efektu”, „brak nieporozumienia”, „brak nie-

jasności”, czy przekazanie „pełnowartościowego komunikatu” bez żadnych ubytków. 

Część badanych podsumowała, że sukces komunikacyjny jest wypadkową różnych 

czynników. 

Pytanie nr 4 Jak sądzisz, jakie elementy są najważniejsze, ażeby komunikacja 

została zwieńczona sukcesem? (ang. In your opinion, which factors/elements are 

the most important for successful communication?) 

Jak zostało już wspomniane, kolejność, w której zostały ułożone pytania, była natu-

ralną konsekwencją omawianych zjawisk, pozwalającą na coraz to lepsze rozumienie 

tematu, a tym samym na formułowanie pełniejszych odpowiedzi. W kontekście tego 

pytania respondenci, już uświadomieni co do złożoności badanej materii, byli w stanie 

bardziej szczegółowo przeanalizować kryjące się za pytaniem możliwości. Najczęściej, 

bo aż przez połowę grupy, wzmiankowane były komponenty „biegłość językowa”, 

„współdzielona kultura”, następnie „użycie tego samego języka”, „chęć do komunikacji”, 

„klarowność wypowiedzi”, „umiejętności miękkie”, „świadomość różnic kulturowych”, 

czy nawet „umiejętność dostosowania języka do rozmówcy”. 

Pytanie nr 5 W jakim stopniu umiejętności językowe wpływają na sukces 

komunikacyjny? (ang. How much language skills affect communication success?) 

Ze względu na formułę tego pytania respondenci udzielili bardziej homogennych 

odpowiedzi. Wszyscy przyznali, że umiejętności językowe wpływają znaczącym stopniu 
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na sukces komunikacyjny. Trzy czwarte grupy przyznało bez wahania, że umiejętności 

językowe są najważniejszym czynnikiem w odniesieniu do udanej komunikacji. Trzech 

respondentów dodatkowo stwierdziło, że im wyższy poziom kompetencji językowych, 

tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu. Niemniej jednak, dwóch badanych 

podkreśliło większą wagę umiejętności interpersonalnych – empatii, a także umiejętności 

słuchania, dla ogółu zjawiska. Tych samych dwóch respondentów doszło do wniosku, 

że biegłość językowa nie jest warunkiem koniecznym w osiąganiu sukcesu komuni-

kacyjnego. 

Pytanie nr 6 Jak rozumiesz poczucie komfortu i dyskomfortu w komunikacji? 

(ang. How do you understand a sense of comfort and discomfort within 

communication?) 

Poczucie komfortu jest postrzegane przez całą grupę, jako możliwość wyrażania 

własnych myśli i intencji w czytelny i efektywny sposób. Połowa grupy podała 

w swojej definicji również aspekt posiadania odpowiednio wysokich zasobów języko-

wych, które pozwalałyby komunikować płynnie, bez skrępowania, czy przeszkód 

wynikających z braków w leksyce. Czterech respondentów podkreśliło również, że bycie 

zrozumiałym również wpływa pozytywnie, podnosząc poczucie komfortu. Innymi 

czynnikami, które mają bezpośrednie przełożenie na komfort komunikacyjny, są 

podobne doświadczenia rozmówców i niski poziom stresu. W odniesieniu do dyskom-

fortu można zaobserwować naturalną przeciwstawność. Według wszystkich badanych 

ogólna niemożność precyzyjnego wyrażenia własnych myśli z uwagi na ograniczenia 

językowe, a co za tym idzie, niemożliwość osiągnięcia sukcesu w kategoriach przeka-

zania komunikatu, była definiowana jako główny czynnik wpływający negatywnie na 

poczucie komfortu. Co więcej, respondenci przypisywali cechom właściwym dla każdego 

człowieka związek ze stopniem, w jakim poczucie dyskomfortu będzie indukowane 

w odniesieniu do własnych niedostatków językowych. Ponadto zmienne poczucie 

równości pomiędzy rozmówcami było wspomniane kilkukrotnie, jako kluczowe dla 

poczucia komfortu. Ten aspekt został przebadany szerzej w pytaniach ze skalą Likerta, 

których omówienie znajduje się na końcu tej części opracowania. Wymieniony został 

również aspekt braku więzi między uczestnikami komunikacji, jako również mogący 

wpływać na ich komfort. 

Pytanie nr 7 Czy poczucie komfortu/dyskomfortu w komunikacji ma 

przełożenie na sukces komunikacyjny? Wyjaśnij (ang. Does a sense of comfort/ 

discomfort within communication result in communication success? Explain) 

Natura relacji między poczuciem komfortu a sukcesem komunikacyjnym okazała 

się być zagadnieniem niezwykle złożonym i trudnym do wyjaśnienia. Niemniej jednak, 

zdecydowana większość uczestników badania zgodziła się co do stwierdzenia, że 

osiągnięcie sukcesu jest możliwe, nawet bez poczucia posiadania komfortu w akcie 

komunikacyjnym. Poczucie komfortu zostało rozpoznane jako czynnik, który może 

mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu, ale jego obecność nie jest warunkiem dla tego 

drugiego. Respondenci wskazywali na facylitatywny charakter tego zjawiska, dzięki 

któremu możliwa jest redukcja czasu potrzebnego do osiągnięcia sukcesu. Odwrotnie 

natomiast poczucie dyskomfortu może powodować poważne problemy komunikacyjne, 

nie musząc jednak oznaczać, że osiągnięcie sukcesu będzie uniemożliwione. Respon-

denci podsumowali tę kwestię, sugerując, że nawet jeśli wysokie poczucie komfortu nie 

jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu, to może być prawdziwym walorem dla całej 
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komunikacji, dlatego też byłoby lepiej komunikować, czując się komfortowo w danej 

sytuacji. Ponadto część z nich podkreśliła, że poczucie komfortu pozostaje w ścisłej 

relacji z umiejętnościami językowymi. 

Pytania ze skalą Likerta 

Niniejsza sekcja dostarcza wglądu w trzy różne konteksty komunikacyjne. Respon-

denci zostali poproszeni o określenie stopnia, który najlepiej pasuje do ich własnego 

doświadczenia. Możliwymi odpowiedziami były: bardzo komfortowo, komfortowo, 

wystarczająco komfortowo, mogło być lepiej, niekomfortowo. Pierwsze pytanie doty-

czyły sytuacji komunikacyjnej z osobą tej samej narodowości, prowadzonej w języku 

rodzimym obojga uczestników. W tym przypadku wszyscy uczestnicy potwierdzili, że 

czuli się bardzo komfortowo. Drugie pytanie odnosiło się do sytuacji, w której respon-

dent komunikuje się z osobą innej narodowości, w jej języku rodzimym. Przy okazji 

tego pytania konieczne było podanie odpowiedzi dla każdego języka wymienionego 

wcześniej przez każdego z uczestników badania.  

 
Rysunek 3. Relacja między poczuciem komfortu a stopniem zaawansowania językowego 

Rysunek 3 obrazuje relację między poczuciem komfortu a stopniem zaawansowania 

danego języka. Poziom biegłości językowej został zawarty na osi horyzontalnej w formie 

liczb całych w zakresie od -3 do 3. Konsekwentnie, -3 oznacza najniższy wymieniony 

poziom, czyli A1/A2; -2 oznacza poziom A2, -1 oznacza poziom B1, w punkcie 0 

został umiejscowiony poziom B1/B2, wartość 1 odnosi się do poziomu B2, wartość 2 

do poziomu C1, natomiast najwyższa wartość, 3, została powiązana z poziomem C2. 

Oś pionowa odnosi się do pięciostopniowej skali Likerta, która przedstawiała możliwe 

warianty odpowiedzi. Wspomniane już stopnie poczucia komfortu zyskały wartości od 

-1 do 1. W tej sytuacji wartość 1 oznacza, że respondent czuł się bardzo komfortowo, 

natomiast skrajnie odmienna wartość -1 oznacza, że czuł się niekomfortowo. Niebieskie 

koła obejmują odpowiedzi uczestników badania. Im większe koło, tym większa 

zbieżność odczuć. Zielona linia wyznacza generalny trend dla opisywanej relacji. Na 

podstawie tych danych można stwierdzić, że zakres wartości powiązanych z naj-

wyższym poczuciem komfortu przypada w udziale komunikatorom o stopniu zaawan-

sowania językowego przynajmniej na poziomie B2. Natomiast poniżej poziomu B1 

można zaobserwować znaczny spadek w poczuciu komfortu. Punkt przecięcia osi na 
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poziomie B1/B2 należy uznać za punkt przejścia (wystarczająco komfortowo) nace-

chowany nieznaczną, acz widoczną pozytywną inklinacją. Można zauważyć, że w nie-

których przypadkach respondenci czuli się wystarczająco komfortowo przy poziomie 

B2 i komfortowo przy poziomie A1/A2. Te przypadki wiążą się z dwoma osobami 

z badanej grupy. Należałoby uznać, że ogólne różnice między ludźmi, takie jak tempe-

rament, pewność siebie itd., mogą znacznie wpływać na osąd własnej osoby. Pomimo 

tych odstępstw generalna tendencja została silnie zaznaczona. 

Ostatnie pytanie z tej grupy tyczyło się poziomu komfortu w sytuacji, w której 

respondent komunikuje się z osobą innej narodowości, używając języka nie będącego 

językiem rodzimym dla żadnej ze stron. Badani zaprezentowali zupełnie odmienne 

nastawienie względem tego kontekstu komunikacyjnego. Ich poczucie komfortu rosło 

równocześnie ze zmianą rozmówcy. W sytuacji użycia języka, który nie był rodzimym 

ani dla nich, ani dla ich interlokutora, a służył typowo za narzędzie komunikacyjne, 

wzrost poczucia komfortu był mocno zauważalny. Dla zgłębienia tego zjawiska 

dodatkowe pytanie zostało postawione. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie 

możliwych, ich zdaniem, powodów dla takiego zróżnicowania w poczuciu komfortu 

pomiędzy poszczególnymi kontekstami. Wszyscy zadeklarowali bycie bardziej swo-

bodnymi w rozmowie z osobą, która również jak oni używa języka dla siebie niero-

dzimego. Pięciu badanych połączyło to z faktem posiadania równych lub przynajmniej 

mocno zbliżonych umiejętności językowych, co miało się przekładać na większą 

pewność siebie, a tym samym ułatwiać proces komunikacyjny. Co więcej, połowa 

grupy przyznała, że w takiej sytuacji poziom wzajemnej tolerancji na błędy drugiej 

strony jest znacznie wyższy, dzięki czemu uczestnicy konwersacji chętnie angażowali 

się w rozmowę, mimo możliwych niedostatków językowych. Trzy osoby zwróciły 

uwagę, że poczucie wstydu również odgrywa ważną rolę w budowaniu poczucia 

komfortu. Rozmawiając z rodzimym użytkownikiem danego języka, często czujemy 

się osądzani w związku z popełnianymi błędami, co generuje stres i ogranicza swobodę. 

Ostatnim wspomnianym przez trzech respondentów powodem takiego zróżnicowania 

jest fakt innego kręgu kulturowego rozmówcy, co dodatkowo może czynić komunikację 

bardziej wymagającą. 

5. Dyskusja 

Przeprowadziwszy analizę i ocenę otrzymanych danych dokonano dalszego opraco-

wania materiału. Jak już wspomniano cztery zbiory zmiennych zostały wyodrębnione: 

równość, współdzielona kultura, dokładność i umiejętności interpersonalne. W wyniku 

przeprowadzonej ewaluacji możliwe było ustalenie procentowego udziału każdej 

z powyższych klas nawiązując do omawianej relacji poczucia komfortu i sukcesu 

komunikacyjnego, a także oszacowanie siły ich wzajemnego na siebie oddziaływania.  

Zbiór o nazwie równość obejmuje dwa podzbiory, mianowicie równość w kwestii 

umiejętności językowych, a także poczucie równości z rozmówcą jako takie. Równość 

w kwestii zaawansowania językowego odnosi się ściśle do parametrów formalnych, 

takich jak zasoby językowe i umiejętność użycia ich w praktyce, natomiast poczucie 

równości z rozmówcą zdaje się być bardziej płynne w swej naturze. Dla lepszego 

zrozumienia tej kwestii należy rozbić ten komponent na mniejsze części. Aktualny 

komfort jest uwarunkowany kontekstem, na który będzie miał wpływ interlokutor, 

relacja z nim, zaplecze kulturowe, jego pozycja względem nas itd. Takie łańcuchy za-
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leżności zostały zaobserwowane między wszystkimi kategoriami i będą omówione 

później. Poczucie równości powinno być rozumiane jako odbicie relacji między uczest-

nikami aktu komunikacyjnego. Toteż można wskazać na trzy możliwe warianty: poczucie 

niższości, poczucie równości i poczucie wyższości. Bez wątpienia otwiera to pole do 

nowych badań nad złożonością omawianych zagadnień. Jednakże dla celów niniejszej 

pracy, wymienione stopnie powinny być rozpatrywane w uproszczonym wymiarze, 

w zgodzie z informacjami dostarczonymi przez badaną grupę. W tym przypadku poczucie 

niższości będzie miało zdecydowane negatywne inklinacje, obniżając poczucie kom-

fortu. Najkorzystniejszą sytuacją będzie właściwe poczucie równości między rozmów-

cami, ponieważ nie będzie generować dodatkowych ograniczeń. Trzeci podtyp, poczucie 

wyższości zdaje się posiadać znacznie szersze i niejednorodne spektrum możliwych 

przełożeń na poczucie komfortu. 

Jak zostało podsumowane przez respondentów, poczucie równości ma ogromne 

znaczenie dla komfortowej i owocnej komunikacji. Składają się na nie poczucie bycia 

w podobnej sytuacji, mierzenie się z podobnymi problemami i dzielenie podobnych 

ograniczeń. Kontekst komunikacyjny nieobarczony językową doskonałością okazał się 

być najbardziej sprzyjającym środowiskiem dla budowania komfortu.  

Drugim komponentem wyodrębnionym w procesie analizy danych jest współ-

dzielona kultura. Jak było wielokrotnie wspominane przez badanych jest to nic innego 

jak suma tożsamych doświadczeń, dlatego kluczowe jest rozpatrywanie kultury 

i komunikacji w odniesieniu do siebie nawzajem. Jednym z elementów warunkujących 

istnienie tego komponentu jest „zdolność do rozumienia znaczeń pod powierzchnią”, 

jak zostało to określone przez jednego z badanych. Wzorce językowe zakorzenione są 

w każdej kulturze, a jako że zarówno język, jak i kultura są częścią nieustającego 

procesu przemian, niezbędne dla sukcesu jest rozumienie różnic kulturowych przy 

akwizycji kolejnego języka. Podsumowując, wiedza na temat schematów, wzorców 

kulturowych, sposobów mówienia i podejścia do wyrażania myśli w zwerbalizowanej 

formie jest nieodzownym elementem komfortowej i udanej komunikacji. 

Trzecim komponentem jest dokładność. Wielokrotnie wspominano o aspekcie 

klarowności przekazywanego komunikatu, tak w kwestii jego formułowania, jak i bez-

problemowej recepcji. Bez wątpienia bycie zdolnym do wyrażenia myśli w zwięzły 

i jasny sposób, pozbawiony zbędnych dwuznaczności semantycznych ułatwia komuni-

kację. Jest to proces dwustronny, jako że obejmuje wszystkich uczestników komunikacji 

w jednakowym stopniu. Toteż sytuacja, w której rozmówcy są w stanie komunikować 

tak przejrzyście, jak to tylko możliwe i dzięki temu być zrozumianymi ma pozytywny 

wpływ na budowanie komfortu. 

Ostatnim, czwartym komponentem są umiejętności interpersonalne. Pośród najczęściej 

wymienianych składowych znalazły się takie umiejętności, jak: umiejętność słuchania, 

empatia, adaptacyjność do sytuacji, pozytywne nastawienie na komunikację, jako chęć 

do komunikowania. Wszyscy uczestnicy podkreślali wagę tych elementów. Niektórzy 

sugerowali również, że niedostatki językowe mogą być z powodzeniem zastępowane 

odpowiednio wysoce rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Należy więc 

podkreślić, że jak sama nazwa wskazuje, umiejętności te są indywidualnymi zbiorami 

dla każdego człowieka z osobna, dlatego też każdy człowiek może prezentować inny 

zestaw, inaczej rozwiniętych i w inny sposób używanych umiejętności w odniesieniu 

do całego procesu komunikacyjnego.  
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Omówiwszy wszystkie cztery klasy zmiennych, można wprowadzić ich procentowy 

udział w tworzeniu omawianej relacji. 

 
Rysunek 4. Procentowy udział poszczególnych klas w relacji komfort-sukces 

Najwyższy udział procentowy, w wysokości 41%, dostała klasa równość, 

dokładność została oszacowana na poziomie 25%, umiejętności interpersonalne na 

21%, zaś współdzielona kultura na 13%. Wszystkie dane zaprezentowane na rysunku 4 

są wynikiem szczegółowej analizy otrzymanych w badaniu danych. Wartości procen-

towe reprezentują uśrednione i znormalizowane oceny dla każdej z klas w kontekście 

całej grupy badanych. W związku z czym powinny być postrzegane jako odzwier-

ciedlenie wagi poszczególnych aspektów składających się na omawiane zjawisko.  

Dla pogłębienia tych rozważań został wyliczony stopień korelacji pomiędzy poszcze-

gólnymi zbiorami. Wartości zostały zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku. Po 

pierwsze, wartości o słabej pozytywnej korelacji, czyli równość i współdzielona kultura 

powinny zostać odrzucone, jako że ich wynik (+0,26) zdaje się nie mieć większego 

znaczenia. Umiarkowana pozytywna korelacja (+0,57) została zaobserwowana dla 

pary dokładność-umiejętności interpersonalne, co wskazuje na fakt, że im częściej 

respondenci podkreślali istotność jednej z tych klas, opowiadali się również za drugą. 

Nieco silniejszy współczynnik korelacji (-0,64) został wyróżniony w przypadku relacji 

umiejętności interpersonalnych ze współdzieloną kulturą. Można go opisać jako silna 

negatywna korelacja, co oznacza, że im chętniej badani wzmiankowali zmienne z jednej 

z tych klas, tym rzadziej odnosili się do istotności drugiej z nich. Podobna sytuacja 

zachodzi dla pary dokładność-równość (-0,65). Jeszcze silniejsze współczynniki kore-

lacji negatywnej zaobserwowano dla par współdzielona kultura-dokładność (-0,75) 

i równość-umiejętności interpersonalne (-0,78).  

Na podstawie powyższych danych można założyć, że klasa równość łączy się 

zazwyczaj ze współdzieloną kulturą, kiedy przychodzi do oceny najważniejszych dla 

komfortu komunikacyjnego aspektów. Z drugiej strony, respondenci wskazujący na 

większą istotność umiejętności interpersonalnych podkreślali również znaczenie do-

kładności. 
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6. Podsumowanie 

Postrzegając proces komunikacji jako dynamiczne zjawisko wielowymiarowe, 

w którym uczestniczymy na porządku dziennym, powinniśmy w pełni zrozumieć rzą-

dzące nim zasady, aby następnie móc świadomie zarządzać całym jego mechanizmem. 

Jest to konieczne, jako że każdy akt komunikacji ma swój nadrzędny cel, a jest nim 

komunikacyjny sukces. W tym badaniu została przeegzaminowana natura relacji między 

różnymi kategoriami kompetencji komunikacyjnych zaangażowanych w proces komu-

nikacji, a przekładających się na sukces. W szerokim ujęciu wszystkie te umiejętności 

składają się na poczucie komfortu, którego poziom może w znaczny sposób wpływać 

na rezultat całego procesu. Dla zilustrowania w możliwie przejrzysty sposób złożoności 

badanego zagadnienia autor stworzył model koncepcyjny, który posłuży za podsumo-

wanie otrzymanych wyników. W procesie pogłębionej analizy zostały zidentyfikowanych 

pięć komponentów, które bezpośrednio wpływają na poczucie komfortu. Owe elementy: 

biegłość językowa, współdzielona kultura, poczucie równości, dokładność i umiejęt-

ności interpersonalne współoddziałują, budując poczucie komfortu w komunikacji przy 

jednoczesnym skracaniu czasu potrzebnego do osiągnięcia sukces (patrz rys. 5). Jeden 

z aspektów okazał się być bardziej złożony, niż początkowo przypuszczał autor. 

Warianty poczucia równości zdają się wprowadzać mnogość możliwych interakcji, które 

będą interferować z właściwym poczuciem komfortu. Jest to kwestia wymagająca 

dalszych interdyscyplinarnych badań z zakresu takich dziedzin, jak komunikologia, 

psychologia, czy socjologia.  

 
Rysunek 5. Model zależności między poszczególnymi klasami a poczuciem komfortu i sukcesem 

komunikacyjnym 

Autor pracy jest świadom ograniczeń tego badania w kwestii reprezentatywności, 

jako że grupa badanych była nieliczna. Niemniej jednak, jak dotąd niewiele badań 

zostało poświęconych ludzkiemu poczuciu komfortu, nie wspominając o kwestii po-

czucia komfortu w komunikacji, takie badania zwyczajnie nie istnieją. Niniejsze rozwa-

żania, o czym z resztą decyduje obrana forma studium przypadku, miały na celu przyj-

rzenie się temu złożonemu i wielowymiarowemu fenomenowi z perspektywy komuni-

kologicznej. Autor wskazuje na możliwe implikacje praktyczne wyników przyszłych 
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badań w obszarach, takich jak akwizycja kolejnych języków, zarządzanie w środowiskach 

wielojęzykowych, mediacje i innych. Podsumowując, przedstawione badanie otwiera 

nowe perspektywy dla kolejnych analiz. Poczucie komfortu, związane z komunikacją 

transjęzykową, czy też nie, jest przyrodzoną cechą całego procesu i powinno być 

świadomie zarządzane. 
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Poczucie komfortu a sukces komunikacyjny. Kluczowe kompetencje 

komunikacyjne w komunikacji transjęzykowej – studium przypadku 

Streszczenie 

Niniejszy referat służy za prezentację wyników pogłębionej refleksji o charakterze studium przypadku nad 

zjawiskiem poczucia komfortu w komunikacji werbalnej, w środowisku wielojęzykowym. Badanie miało 

formę wywiadu zawierającego część kwestionariuszową, pytania otwarte i pytania ze skalą Likerta. Prze-

prowadzone zostało w grupie studentów różnych narodowości, przebywających na wymianie studenckiej 

w ramach programu Erasmus, w jednej ze szkół wyższych w Rzymie, w semestrze zimowym roku akade-

mickiego 2021/2022. Na podstawie analizy uzyskanych danych dokonano rozróżnienia czynników skore-

lowanych z poczuciem komfortu w komunikacji werbalnej, a zwłaszcza w sytuacji użycia języka nierodzi-

mego jako narzędzia komunikacyjnego. Elementy wskazane przez respondentów, jako kluczowe dla poczucia 

komfortu i sukcesu komunikacyjnego, zostały przyporządkowane do następujących kategorii: biegłość 

językowa, poczucie równości, współdzielona kultura, dokładność, umiejętności interpersonalne. Kategorie 

te posłużyły do stworzenia modelu koncepcyjnego obrazującego zależności między komfortem a sukcesem 

komunikacyjnym. Wnioski na temat wpływu poszczególnych kompetencji komunikacyjnych na poczucie 

komfortu, a tym samym na sukces, jako nadrzędny cel komunikacji, otwierają nowy obszar dla interdyscy-

plinarnych badań z dziedzin komunikologii i psychologii, mogąc przynieść korzyści w obszarach, takich jak: 

nauczanie języków, zarządzanie i współpraca w środowisku wielojęzykowym, mediacje i w wielu innych. 

Słowa kluczowe: poczucie komfortu, sukces komunikacyjny, komunikacja, transjęzykowość 

A sense of comfort and communication success. Crucial communication 

competencies in translingual communication – case study 

Abstract 

This paper presents the results of an in-depth analysis of the communication phenomenon, namely a sense 

of comfort in verbal communication, in a multilingual environment. All of the information was gathered 

during face-to-face, structured interviews with international students at one of the Italian universities in 

Rome (the winter term of the academic year 2021/2022). The study has been designed as a case study. 

Based on the analysis of the obtained data, a distinction has been made between factors correlated with 

comfort in verbal communication, and especially in situations where a non-native language is used as 

a communication tool. The elements identified by respondents, as crucial for comfort and communication 

success have been assigned into the following categories: language proficiency, a sense of equality, shared 

culture, accuracy, and soft skills. These categories were used to create a conceptual model that illustrates 

the relationship between a sense of comfort and communication success. The areas of practical impli-

cations of the follow-up studies may include facilitating second language acquisition, management in a multi-

lingual environment, mediation, and popularization of plain language in communication, just to name a few. 

Keywords: sense of comfort, communication success, communication, transligualism 
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Patryk Barszcz1 

W poszukiwaniu miłości…  

socjologiczny portret młodych dorosłych singli.  

Raport z badań własnych do pracy doktorskiej 

1. Wprowadzenie – singlizm wybrane definicje pojęcia  

W literaturze socjologicznej można odnaleźć wiele definicji pojęcia singiel. W niniej-

szym artykule zostaną ukazane wybrane propozycje terminologiczne. Na początku nie-

wątpliwie warto przywołać jedną z najważniejszych i najbardziej klasycznych definicji 

tego terminu, zaproponowaną przez protoplastę badań nad singlizmem – amerykańskiego 

socjologa – P. Steina. W poczet singli badacz ten zaliczył mężczyzn i kobiety nie będą-

cych w momencie przeprowadzania badania w związku małżeńskim bądź też w tzw. 

„wyłącznej” relacji natury hetero- lub homoseksualnej [zob. więcej 1]. Polska socjo-

lożka – J. Czernecka wyraża pogląd, że singlizm jest zjawiskiem społecznym charakte-

rystycznym w głównej mierze dla młodych osób, w przedziale wiekowym 25-40 lat. 

Ponadto badaczka ta dowodzi, że współczesnych singli poza najważniejszym kryte-

rium – pozostawaniem w stanie wolnym, cechuje również zamieszkiwanie w dużych 

ośrodkach miejskich, legitymowanie się wyższym wykształceniem oraz samodzielnością 

finansową. W tym miejscu należy podkreślić, że kluczowy aspekt tej definicji stanowi 

założenie, że życie w pojedynkę wynika wyłącznie z wolnego i świadomego wyboru 

jednostki [2]. Inna polska badaczka tej problematyki – A. Żurek, proponuje zaklasyfi-

kować do grona singli osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji o zmianie swego stanu 

rodzinnego, a także te, które w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności losowych 

zostały postawione przed koniecznością życia w pojedynkę oraz osoby, które w sposób 

świadomy i dobrowolny dokonały wyboru takiego stylu życia [3]. Badaczka ta proponuje 

zastąpić pojęcie „singlizm”, terminem „samotność życiowa”, ponieważ według niej, 

określenie to lepiej charakteryzuje sytuację życiową, w której jednostka ma status osoby 

niezamężnej lub nieżonatej, ponadto posiada relatywną samodzielność materialną, 

która umożliwia jej niezależność finansową, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo 

domowe, a także nie pozostaje w trwałych relacjach społecznych, przybierających 

wymiar osobowy i materialny, które są uwarunkowane wspólnym i względnie trwałym 

zamieszkaniem [4]. A. Żurek nadmienia, że struktura wieku singli jest bardzo zróżni-

cowana. Do tej grupy zaliczane są zarówno osoby bardzo młode, jeszcze uczące się lub 

studiujące, jak i te, które są w tzw. kwiecie wieku i znajdujące się w fazie starości [3, s. 77]. 

Na potrzeby dalszych rozważań nad problematyką singlizmu podjętych w tej pracy 

Autor proponuje skorzystać z autorskiej definicji terminu singiel, definiując tym poję-

ciem osoby niebędące w badanym okresie w miłosnej i intymnej relacji interpersonalnej, 

tzn. w związku zarówno, jeśli chodzi o związki sformalizowane, tj. związek małżeński, 

jak i relacje natury nieformalnej, tj. konkubinat oraz relacje typu living apart together. 

 
1 patrykbarszcz11@gmail.com, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie & Główny Urząd Statystyczny. 
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Warto zaznaczyć, że w poczet singli zostały zaklasyfikowane zarówno osoby, które 

w sposób dobrowolny i świadomy zdecydowały się na taki styl życia, jak i te, które 

wiodą życie w pojedynkę wskutek nieszczęśliwych okoliczności losowych tj. śmierci 

partnera życiowego lub rozwodu [5].  

2. Miłość jako zjawisko społeczne 

Miłość postrzegana z perspektywy zjawiska społecznego stanowi jeden z najtrud-

niejszych terminów do zdefiniowania. O pewnych perturbacjach terminologicznych 

w precyzyjnym zobrazowaniu tego pojęcia najdobitniej świadczy to, że dotychczas nie 

opracowano jednej, wspólnej dla wszystkich dyscyplin naukowych definicji tego zja-

wiska społecznego, która mogłaby zostać uznana za powszechnie obowiązującą. Jedno-

cześnie należy podkreślić, że każda nauka postrzega ten casus w odmienny sposób 

i określa go w oparciu o własne kryteria wyjaśniające. W powszechnym, encyklope-

dycznym rozumieniu miłość jest przedstawiana jako uczucie skierowane do osoby – 

np. do Boga, bliźniego lub miłość rodzicielską, braterską, oblubieńczą bądź też uczucie 

wobec przedmiotu tj. miłość do ojczyzny [6]. W zupełnie odmienny sposób zjawisko 

to jest definiowane w biologii i chemii. W tych naukach miłość jest ukazywana jako 

pewien stan czy też zachowanie ludzkiego organizmu, określane jako zakochanie, 

któremu towarzyszy nieprzewidywalna dla organizmu reakcja hormonów. Zakochaną 

osobę charakteryzuje stan wszechogarniającego szczęścia, który sprawia, że sytuacje, 

które dotychczas stanowiły źródło problemu, z chwilą zadurzenia się tracą zdecydowanie 

na znaczeniu [7]. Za taką reakcję organizmu odpowiedzialny jest jeden z ludzkich hor-

monów – fenyloetyloamina, czego dowiódł niemiecki socjolog – G. Crombach. Według 

niego miłość stanowi wybuchową mieszankę chemii i genów [8]. Miłość jako zjawisko 

społeczne wzbudziła również zainteresowanie wielu filozofów i psychologów. Nie-

miecki filozof i psycholog – E. Fromm rozpatrywał to zjawisko nie tylko przez pryzmat 

uczucia, lecz również w ujęciu społecznym, utożsamiając je z zaangażowaniem jednostki 

wobec bytu, świata w ogólności oraz społeczeństwa w dialogu, a za jej przejawy uznał 

działanie publiczne, pracę i twórczość [9].  

Z pewnością poglądy E. Fromma dotyczące miłości wniosły niebotyczny wkład 

w rozwój i zainteresowanie tym zagadnieniem przez innych badaczy, niemniej jednak za 

najbardziej znaną powszechnie koncepcję miłości uznawana jest Trójczynnikowa Teorii 

Miłości autorstwa amerykańskiego psychologa R. Sternberga. Według tego uczonego 

na zjawisko zwane miłością składają się trzy podstawowe komponenty: intymność 

namiętność oraz zaangażowanie [zob. więcej 10].  

• Intymność – zjawisko rozumiane jako pozytywne uczucia i towarzyszące im dzia-

łania, które przyczyniają się do powstania przywiązania oraz bliskości i wzajemnej 

zależności partnerów od siebie. Wspomniany powyżej uczony dowodzi, że relację 

intymną pomiędzy dwojgiem partnerów dynamizują takie sytuacje i zachowania, 

jak m.in. pragnienie i dbanie o dobro partnera, przeżywanie szczęścia w obecności 

partnera i z jego powodu; obdarzanie go szacunkiem, przeświadczenie, że można 

liczyć na pomoc ukochanej osoby w każdej sytuacji egzystencjalnej oraz dawanie 

i otrzymywanie wsparcia uczuciowego od niej, wzajemnie zrozumienie i dzielenie 

się przeżyciami i dobrami zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej, traktowanie 

partnera jako ważną osobę w naszym życiu, wymiana intymnych informacji [11]; 
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• namiętność – definiowana jest jako konstelacja silnych emocji zarówno pozytywnych, 

do których zaliczane są: radość, pożądanie, zachwyt, tkliwość, jak i negatywnych 

tj. zazdrość, tęsknota, niepokój, ból. Jednym z najbardziej charakterystycznych 

przejawów namiętności jest bardzo silna motywacja do maksymalnego połączenia 

się z partnerem. R. Sternberg do najczęściej spotykanych symptomów namiętności 

zaliczył m.in.: pragnienie i poszukiwanie fizycznej bliskości, uczucie podniecenia, 

całowanie, dotykanie, pieszczenie, kontakty seksualne, bicie serca, przypływy 

energii, obsesja na punkcie partnera, marzenia na jawie, psychiczna nieobecność 

partnera, itp. [11]; 

• zaangażowanie – jest ono określane jako myśli, uczucia, decyzje i działania pro-

wadzące do przekształcenia relacji miłosnej w trwały związek oraz zachowania 

zmierzające do podtrzymania danej relacji intymnej pomimo wystąpienia różnych 

przeszkód. Warto podkreślić, iż w odróżnieniu od namiętności, która co do zasady 

w ogóle nie zależy od rozumowego osądu i woli partnerów, a także intymności, 

która poddaje się im wyłącznie w umiarkowany sposób, zaangażowanie jest bardzo 

podatne na świadomą kontrolę ze strony partnerów. Warto zaznaczyć, że w sytu-

acji, gdy zaangażowanie stanowi jedyny składnik podtrzymujący relację miłosną, 

to jego zanik w zdecydowanej większości przypadków prowadzi do niezwłocznego 

rozpadu takiego związku. Z drugiej strony trzeba jednak zasygnalizować, że 

w udanych związkach to właśnie zaangażowanie stanowi zazwyczaj najbardziej 

stabilny element relacji [11].  

3. Badanie „Współczesne barwy samotności” część II – metodologia 

Na wstępie należy zasygnalizować, że niniejsze badanie stanowi kontynuację i drugi 

etap badań dotyczących postrzegania przez młodych dorosłych problemu samotności. 

Pierwsze badanie zostało zrealizowane 2 lata temu, w okresie marzec-maj 2020 roku 

na 4 wybranych katolickich portalach randkowych: Chrześcijańscy Single, Przezna-

czeni.pl, Dla-samotnych.pl, Zapisani sobie. Wyniki poprzedniego badania zostały 

zaprezentowane podczas poprzedniej – VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Oblicza Miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy i opisane w artykule nauko-

wym opublikowany w publikacji pokonferencyjnej2.  

Głównym problemem badawczym, jak i celem drugiego etapu badań, było uzyskanie 

pogłębionej analizy dotyczącej postrzegania samotności przez młodych dorosłych, 

bardziej dogłębne poznanie tej generacji, ich nadziei i rozczarowań w obszarze relacji 

międzyludzkich, ze szczególnym naciskiem na problem samotności – jej wymiarów 

oraz form przeciwdziałania. Dodatkowy obszar badawczy stanowił casus doświad-

czania i przeżywania osamotnienia przez singli w okresie pandemicznym. W tym 

aspekcie głównym celem analizy było ustalenie czy probierz odczuwania samotności 

w trakcie trwania pandemii Koronawirusa w Polsce zwiększył się, zmniejszył czy 

może pozostał na takim samym poziomie. Badacza interesowało również zagadnienie 

dotyczące kontaktów międzyludzkich nawiązanych w tym okresie przez singli, tzn. czy 

pandemia COVID-19 miała wpływ na częstotliwość i jakość relacji zawartych przez 

młodych dorosłych, czy znajomości z ludźmi zainicjowane przed wybuchem pandemii 

przetrwały czy uległy rozluźnieniu, czy osobom żyjącym w pojedynkę udało się 

 
2 Szerzej o wynikach poprzedniego badania można zapoznać się w artykule naukowym [12]. 
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nawiązać jakieś nowe relacje interpersonalne, które dobrze rokują na przyszłość i mają 

szansę przerodzić się w związek. Pogłębionej analizie została także poddana sfera 

badawcza dotycząca samookreślania singli w kontekście poziomu zadowolenia i od-

czuwania przez nich szczęścia w obecnym punkcie życia. 

Część druga badań została przeprowadzona w terminie od 15 listopada 2021 roku 

do 15 lutego 2022 roku. W tym okresie za pośrednictwem komunikatorów internetowych, 

takich jak: Google Meet, Skype, Discord oraz rozmów bezpośrednich przeprowadzonych 

w tradycyjny sposób, badacz zrealizował 28 ustrukturyzowanych wywiadów pogłębio-

nych IDI. Dana technika badawcza należy do jakościowych metod badawczych w obrębie 

nauk społecznych. Cechą charakterystyczną tej metody badawczej jest zadawanie przez 

prowadzącego wywiadu wszystkim respondentom tej samej serii wcześniej skonstruo-

wanych pytań w tej samej sekwencji wraz z ograniczonym zestawem odpowiedzi [13]. 

Badacz zadał respondentom trzy serie pytań: w pierwszej z nich przedmiotem zaintere-

sowania była ocena współczesnych relacji międzyludzkiej, w drugiej casus doświad-

czania samotności, a w ostatniej próba oceny życia w pojedynkę przez singli. 

W niniejszym badaniu zastosowano podwójną technikę doboru próby – Metodę kuli 

śnieżnej oraz ogłoszenie badawcze zamieszczone na Facebookowych profilach poświę-

conych singlom – Zapisani sobie.pl i Samotni Katolicy. Metoda kuli śnieżnej (snow-

ballsampling) jest nielosową metodą doboru próby stosowaną często w badaniach 

terenowych, w której każdy badany może zostać poproszony o wskazanie kolejnych 

osób, które mogłyby wziąć udział w badaniu [14]. Niektórzy naukowcy uważają tę 

metodę za formę doboru przypadkowego. W metodzie tej badacz zbiera dane o kilku 

członkach badanej populacji, których da się odnaleźć, a następnie zwraca się z prośbą 

do tych osób o dostarczenie informacji niezbędnych do odszukania innych członków 

tej populacji, których akurat znają. Nazwa tej metody badawczej odnosi się do procesu 

akumulacji, bowiem każda odszukana osoba podaje inne osoby [14, s. 213].  

Grupę badawczą stanowiło 28 singli, w tym 15 kobiet i 13 mężczyzn w wieku  

24-35 lat zaliczanych do kategorii socjologicznej – młodzi dorośli. Bardziej liczną 

grupę pod względem wieku (18 osób) stanowili single zaliczający się do młodszego 

przedziału wiekowego w obrębie niniejszej kategorii badawczej tj. 24-29 lat, natomiast 

10 osób ukończyło już 30. rok życia. Badanych cechuje duże zróżnicowanie teryto-

rialne w kontekście obecnego miejsca zamieszkania. Są oni mieszkańcami 11 polskich 

województw, z czego najliczniej reprezentowane w badaniu były województwa: mazo-

wieckie (10 osób), lubelskie (4 osoby) i zachodniopomorskie (3 osoby). Warto pod-

kreślić, iż uczestnikami badania byli w zdecydowanej większości przedstawiciele dużych 

aglomeracji miejskich, jak: Warszawa (8 osób) oraz miast średniej wielkości pod wzglę-

dem demograficznym tj. Lublina (4 osoby), Koszalina (2 osoby). Ponadto w badaniu 

partycypowali rezydenci m.in. Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Opola, Bia-

łegostoku, a także pozostałych mniejszych polskich miast i miasteczek. Należy nad-

mienić, iż w momencie przeprowadzania wywiadu jedynie dwóch respondentów 

przyznało, że przebywają na stałe na terenie wiejskim.  

Rozmówcy w zdecydowanej większości legitymowali się wykształceniem wyższym. 

Jedynie 4 osoby posiadają wykształcenie średnie. Takie dane mogą świadczyć o coraz 

lepszym poziomie edukacji młodych dorosłych Polaków.  
Respondentów charakteryzuje również dość duża różnorodność pod względem 

wykonywanej profesji. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby uczące się – studenci 
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i doktoranci – 4 osoby, a także księgowi (3 osoby) i prawnicy (2 osoby). Ponadto wśród 
badanych odnaleźć można przedstawicieli takich zawodów, jak m.in. informatyk, pro-
gramista, analityk, coach, pedagog, asystentka stomatologiczna, trener BHP, sprze-
dawca, a także osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą.  

4. Badanie „Współczesne barwy samotności” – analiza 

Obszar badawczy został podzielony na 3 główne sfery tematyczne:  

• współczesne relacje międzyludzkie; 

• samotność – doświadczanie i przeciwdziałanie; 

• bycie singlem – próba oceny i prognozy.  

4.1. Relacje międzyludzkie w XXI wieku – charakterystyka i próba 

porównania z relacjami nawiązywanymi w przeszłości przez młodych 

dorosłych 

Pierwsze pole badawcze, a zarazem wprowadzenie do głównego nurtu rozważań tj. 
sposobów przeżywania samotności przez młodych dorosłych singli, stanowiła refleksja 
badanej populacji nad współczesnymi relacjami międzyludzkimi. Intencją badacza 
było poznanie przemyśleń młodych Polaków w aspekcie tak istotnych z punktu widze-
nia relacji społecznych wartości, jak miłość i przyjaźń, jakie znaczenie odgrywają w ich 
życiu, jak je definiują, w końcu czy łatwo jest im nawiązywać relacje interpersonalne 
z rówieśnikami i osobami płci przeciwnej. Istotny punkt analizy stanowiło porównanie 
metod nawiązywania znajomości obecnie a w przeszłości. 

Wypowiadając się na temat współczesnych relacji międzyludzkich respondenci 
w szczególności akcentowali ich negatywne aspekty, takie jak: powierzchowność, płyt-
kość, krótkotrwałość, instrumentalność, pragmatyzm. Dla potwierdzenia, warto przyto-
czyć (z zachowaniem oryginalnej pisowni) kilka wypowiedzi singli: 

Gdybym miała oceniać to teraz ludzie raczej takie dość płytkie, krótkotrwałe 
relacje nawiązują.  

 (Aneta, 26 lat, Warszawa) 

Moje ogólne przemyślenia na ten temat to jest jeden wniosek – dzisiejsze 
nawiązywanie relacji jest bardzo trudne i skomplikowane.  

 (Natalia, 30 lat, Warszawa) 

Jeden z mężczyzn, zauważając płytkość i powierzchowność dzisiejszych relacji 
międzyludzkich, porównał je w niezwykle oryginalny sposób do fast-foodów. Jego 
wypowiedź została zamieszczona poniżej:  

Widzę, że teraz relacje są w dużej mierze takie płytkie, można by je porównać 
do Fast foodów – szybko, miło i przyjemnie i jedziemy dalej.  

 (Grzegorz, 27 lat, Tarnobrzeg) 

Doszukując się przyczyn takiego postrzegania kontaktów międzyludzkich w XXI 
wieku, badani wskazywali na upowszechnienie się komunikacji wirtualnej, internetowej 
poprzez media społecznościowe i komunikatory internetowe oraz przysłowiowy brak 
czasu na pielęgnowanie i podtrzymywanie znajomości. Obawy te wyrażają następujące 
cytaty: 
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Uważam, że te dzisiejsze relacje są powierzchowne i są dużo mniej jakościowe 

niż kiedyś. Przez przysłowiowy brak czasu. Człowiek myśli, że nie ma czasu 

i dlatego po prostu gdzieś tak bardzo te relacje traktuje po macoszemu. (…) 

Mam wrażenie, że te relacje są mniej takie głębokie, zażyłe. Kiedyś ludzie 

poświęcali sobie dużo więcej czasu i przywiązywali jakąś taką większą wagę 

do tego drugiego człowieka żeby go poznać, żeby się bardziej zbliżyć, żeby 

poznać jego zainteresowania, jego wartości. Człowiek więcej wysiłku wkładał 

w to budowanie relacji z tą drugą osobą. 

 (Mariola, 32 lata, Koszalin) 

(…) Ja dostrzegam na pewno dużo zagrożeń dla współczesnych relacji wyni-

kających choćby z tematu, którym się zajmuję tj. nowoczesne technologie, proces 

cyfryzacji, globalizacji, gdzie często spotykam się sytuacjami, gdzie nawet 

spotkania rodzinne wyglądają w taki sposób, że wielu głównie młodych ludzi, 

ale już nie tylko obecnie korzysta jednocześnie z nowoczesnych technologii, ze 

smartfonów zamiast skupić się na sobie nawzajem, cieszyć się ze swojej obec-

ności to bardzo często ktoś ucieka w tym czasie do Internetu i gdzieś tam z kim 

rozmawia albo pozyskuje jakieś informacje itd.  

 (Krystian, 26 lat, Krosno) 

Kilku uczestników badania wyraziło pogląd, że w dzisiejszych czasach ludzie dużo 

rzadziej się ze sobą spotykają i rozmawiają, a zdecydowanie częściej wysyłają wiado-

mości tekstowe. Niektórzy wprost przyznali, że młodzi dorośli mają coraz słabsze 

umiejętności społeczne, co rodzi poważne problemy z komunikacją z innymi ludźmi. 

Nie wiedzą oni, w jaki sposób nawiązywać relacje, jak je budować i podtrzymywać. 

Jedna z singielek w bardzo dobitny sposób stwierdziła, że dzisiaj ludzie już nie potrafią 

się ze sobą normalnie skomunikować, bo dominuje w nich agresja i brak życzliwości. 

Oto wybrane wypowiedzi badanych: 

Moim zdaniem dzisiejsze relacje nie są dobre, bo ludzie się wymigują od takich 

spotkań, bo nie mam czasu, bo rodzina, bo to to tamto i bardziej komunikują 

się przez telefon, przez Facebooka, Messengera. Trudno jest ludziom organi-

zować spotkania bezpośrednie.  

 (Marta, 35 lat, Białystok) 

Ludzie nie potrafią się w ogóle komunikować, po pierwsze są zmiany językowe, 

zmiany w zachowaniu, coś co kiedyś było nie do pomyślenia, że ktoś może 

w stosunku coś zrobić, obecnie to jest normalne. (…) Jest multum agresji, 

ludzie są dla siebie nie życzliwi.  

 (Natalia, 30 lat, Warszawa)  

Rozmówcy zwracali także uwagę na problem coraz mniejszej bezinteresowności 

w kontaktach interpersonalnych. Zdaniem kilku singli w dzisiejszych relacjach między-

ludzkich przeważa pragmatyzm. Jeden z singli wyraził głębokie ubolewanie nad tym, 

że znajomi się z nim kontaktują wyłącznie wtedy, gdy mają do niego jakąś sprawę i coś 

od niego potrzebują, a niezwykle rzadko ma miejsce sytuacja, kiedy ktoś się do niego 

odezwie bezinteresownie i zapyta po prostu co u niego słychać. Oto jego wypowiedź:  
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Generalnie z tego co zauważyłem, to ludzie stali się bardzo konkretni i tacy 

jakby pragmatyczni. Generalnie bardzo mało jest takich sytuacjach, że ktoś po 

prostu napisze, tak po prostu spotkać się pogadać o niczym, tylko po prostu 

głównie taka rozmowa jest z cyklu „coś się zepsuło czy możesz mi zerknąć”. 

(…) Ludzie są interesowni. 

 (Mateusz, 32 lata, Bytom) 

Uczestnicy badania dostrzegli również problem przykładania zbyt dużej uwagi przez 

młodych dorosłych do kwestii zawodowych i ekonomicznych, stwierdzając, że współ-

czesne relacje międzyludzkie są przesiąknięte pogonią za pieniędzmi i pragnieniem 

szybkiego wzbogacenia się, jak również chęcią osiągnięcia sukcesu zawodowego i piasto-

wania najbardziej intratnych pozycji na drabinie zawodowej. Sytuacja ta przysparza 

niekiedy sporych problemów i stanowi zarazem wyzwanie dla inicjowania i podtrzy-

mywania kontaktów międzyludzkich. Wypowiedzi młodych dorosłych w tej kwestii 

zawarte są w poniższych cytatach. 

Relacje międzyludzkie są na pewno teraz zaburzone. Dużo osób jest w pogoni 

za pieniędzmi za sukcesem zawodowym i te relacje trochę właśnie wygasły.  

 (Jarek, 29 lat, Kraków) 

Powiem tak – trudno jest mi powiedzieć, bo korzystam z różnej formy kontakto-

wania się z ludźmi, czy to właśnie poprzez media społecznościowe, czy poprzez 

relacje na żywo, ale zauważyłem przede wszystkim to, że dzisiejsi ludzie bar-

dziej ciągną ku postępowi, karierze, skupiają się tylko na sobie a mniej na innych.  

 (Kacper, 26 lat, Koszalin)  

Badani zostali także poproszeni podczas wywiadu o porównanie relacji damsko-

męskich inicjowanych przez nich 10 lat temu, gdy byli w okresie adolescencji z obec-

nymi. Młodzi dorośli zgodnie przyznali, że w minionych latach np. dekadę temu łatwiej 

im było nawiązać przyjaźnie czy też znajomości z osobą płci przeciwnej. Według nich 

dzisiejsze relacje są mniej trwałe, przede wszystkim za sprawą rozwoju technologii 

i upowszechnieniu się komunikacji internetowej, która bardzo zyskała na popularności 

w ostatnich latach.  

Relacje damsko-męskie, jak i przyjaźń między ludźmi jest mniej trwała, niż 

relacje nawiązywane w przeszłości. Jest to spowodowane rozwojem technologii, 

kontaktem nawiązywanym w świecie online. Dotyczy to zarówno miłości, jak 

i przyjaźni. Z czasem trwałość tych relacji uległa pogorszeniu.  

 (Marlena, 25 lat, Warszawa) 

Uważam, że te dzisiejsze relacje są powierzchowne i są dużo mniej jakościowe 

niż kiedyś. Przez przysłowiowy brak czasu. Człowiek myśli, że nie ma czasu 

i dlatego po prostu gdzieś tak bardzo te relacje traktuje po macoszemu. (…) 

Mam wrażenie, że te relacje są mniej takie głębokie, zażyłe. Kiedyś ludzie po-

święcali sobie dużo więcej czasu i przywiązywali jakąś taką większą wagę do 
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tego drugiego człowieka żeby go poznać, żeby się bardziej zbliżyć, żeby poznać 

jego zainteresowania, jego wartości. Człowiek więcej wysiłku wkładał w to 

budowanie relacji z tą drugą osobą. 

 (Mariola, 32 lata, Koszalin) 

4.1.1. Rezygnowanie z relacji – przyczyny  

W kolejnym pytaniu badacz poprosił singli o ustosunkowanie się do kwestii zbyt 
szybkiego rezygnowania z relacji międzyludzkich w XXI wieku. Wielu socjologów 
i badaczy nauk społecznych zauważyło w ostatnich latach bardzo niepokojący trend, 
według którego młodzi ludzie po pojawieniu się pierwszych kłótni i nieporozumień 
w danej relacji nie decydują się na jej naprawienie i odbudowanie tylko błyskawicznie 
się z niej wycofują. Zdania respondentów w tym aspekcie były podzielone. Jednakże, 
podając przyczynę zbyt szybkiego rezygnowania z relacji przez ich rówieśników, 
najczęściej wskazywali oni na przeświadczenie singli, że na rynku matrymonialnym 
wciąż obecny jest duży wybór potencjalnych partnerów i że nie są jeszcze w tak zaawan-
sowanym wieku, żeby musieli podejmować decyzje matrymonialne na gorąco. Młodzi 
dorośli nadmieniali, że warto poczekać na „kogoś lepszego i ciekawszego”. Jedna 
z singielek postrzega tę sytuację w następujący sposób: 

Tego kwiatu to pół światu, a ¾ wiadomo. (…) Dlatego my nie przejmujemy się 
jak coś nam nie wyjdzie, bo przecież tyle osób jest nami zainteresowanych, 
potencjalnych że tak powiem kandydatów czy kandydatek. (…) Mam wrażenie, 
że traktujemy dzisiaj tego człowieka jak numer, na zasadzie jak nie ta to inna, 
jak nie ten to inny. (…) Mamy świadomość, że mamy nieograniczone możliwości 
przede wszystkim w sieci poznawania innych ludzi czy to na portalach randko-
wych jest ich mnóstwo, czy na Facebooku czy na grupach tematycznych, na 
grupach biznesowych, po prostu jest multum różnych możliwości i to sprawia, 
że czujemy po prostu, że jak nam z jedną osobą nie wyjdzie to przecież jest 
tysiące innych. 

 (Mariola, 32 lata, Koszalin) 

Jako kolejny powód braku podejmowania jakichkolwiek starań w odbudowaniu 
i uratowaniu jakiejś relacji młodzi dorośli wymieniali brak wysiłku i lenistwo. Poniżej 
znajdują się wypowiedzi uczestników badania w tej tematyce:  

Kiedyś ludzie to naprawiali, kiedyś ludzie próbowali to gdzieś zreperować, 
podkręcić, przykleić ten plasterek, coś tam po prostu poprawić, zmodyfikować. 
A teraz po prostu człowiek wychodzi z założenia, że to za dużo czasu trwa i za 
dużo wysiłku, a człowiek co też trzeba podkreślić jest z natury leniwy i szuka 
po prostu jak tu obejść tą drogę, ten wysiłek, zaangażowanie a dojść do celu. 
(…) Jego myślenie jest takie, że łatwiej zacząć od nowa, poznać kogoś na nowo. 

 (Mariola, 32 lata, Koszalin)  

Bezpośrednią przyczyną może być fakt, że ludzie nie wkładają wysiłku w budo-
wanie relacji, w pewnym momencie przestają się starać, dbać o drugą osobę, 
pielęgnować tę relację. 

 (Marlena, 25 lat, Warszawa) 
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Cztery singielki, zastanawiając się nad motywacją młodych dorosłych w kwestii 

zbyt rychłego kończenia znajomości, zwróciły uwagę na bardzo istotny z punktu wi-

dzenia pokolenia młodych dorosłych problem braku wiedzy co zrobić żeby wpro-

wadzić daną relację na wyższy poziom znajomości i generalnie, w jaki sposób budować 

relacje społeczne. Ich przemyślenia obrazują poniższe cytaty:  

Może dlatego, że nikt ich wcześniej tego nie nauczył, bo to zależy pewnie od 

sytuacji, od człowieka. Jeżeli np. mają dobry przykład chociażby z domu, gdzie 

problemy się rozwiązuje, a nie zamiata pod dywan albo udaje, że ich nie ma no 

to pewnie takim osobom jest też łatwiej później o te znajomości. (…) Jeżeli 

ludzie są nauczeni tego, by problemy w ogóle rozwiązywać i w sytuacjach takich 

relacyjnych żeby walczyć o te relacje, żeby nie rezygnować z ich.  

 (Justyna, 35 lat, Lublin) 

Kolejną przyczyną może być to, że w pewnym momencie ludzie nie wiedzą co 

mają dokładnie zrobić żeby popchnąć daną relację na przód.  

 (Marlena, 25 lat, Warszawa) 

Zdaniem pewnej grupy singli zbyt szybkie rezygnowanie z kontaktów między-

ludzkich jest determinowane przez tzw. problem generacyjny. W ich opinii o fakcie 

tym decyduje mentalność generacji współczesnych 20- i 30-latków. Respondenci wypo-

wiadali się w tej kwestii w następujący sposób: 

Mnie się wydaje, że to się wiąże z ogólnym nastawieniem naszego pokolenia, 

które woli coś wyrzucić niż naprawić.  

 (Ania, 26 lat, Warszawa) 

Myślę, że mamy taką mentalność dzisiejszego świata, że w ogóle jak coś się 

psuje to wyrzucamy, to nawet można odnieść do rzeczy takich materialnych, 

kiedyś się naprawiało, gdzieś nie wiem ubrania się cerowało, a dzisiaj to jest 

kosmos. (…) Generalnie było takie podejście, że się szanowało rzeczy, ludzi, 

relacje i jakby też się naprawiało to co się psuło, a teraz się nie naprawia 

i wyrzuca się.  

 (Ola, 29 lat, Lublin)  

Dla jeszcze innych singli pewną wymówką, uzasadnieniem i wytłumaczeniem 

skłaniającym ich do braku kontynuowania niektórych relacji jest brak czasu, pęd życia 

i nadmiar obowiązków zawodowych. Ich pogląd w tej kwestii najlepiej ilustruje opinia 

jednej z singielek:  

Ten przykładowy brak czasu sprawia, że szybko też rezygnujemy z drugiego 

człowieka. 

 (Mariola, 32 lata, Koszalin) 
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4.1.2. Alternatywne metody nawiązywania relacji interpersonalnych  

Po omówieniu tematyki dotyczącej postrzegania przez singli współczesnych relacji 

interpersonalnych, poruszono problematykę alternatywnych metod nawiązywania relacji 

damsko-męskich, tj. Speed Datingu oraz internetowych portali randkowych. 

Analiza wypowiedzi młodych dorosłych wykazała, że większość singli nie ma do-

świadczeń związanych z uczestnictwem w Speed Datingu. Jedynie 9 osób przyznało, 

że partycypowało w przeszłości w szybkich randkach. Spośród tych osób, które skorzy-

stały z tej alternatywnej metody nawiązywania relacji interpersonalnych w przeszłości, 

tylko jeden mężczyzna przyznał, że ma negatywne wspomnienia i nie chciałby nigdy 

więcej wziąć udziału w szybkich randkach. Pozostali single bardzo pozytywnie oceniają 

to przeżycie. Co warte podkreślenia, zarówno osoby, które nigdy nie partycypowały 

w Speed Datingu, jak i te, które już tego doświadczyły zgodnie zapewniały, że z chęcią 

wzięłyby udział w takim wydarzeniu w przyszłości. Oto kilka wypowiedzi respon-

dentów ilustrujących ich przeżycia:  

Brałam udział w Speed Datingu i sądzę, że jest to bardzo ciekawe doświad-

czenie. Znam ludzi, którzy poznali się na Speed Datingu i się później pobrali, 

więc ma to jakieś oddziaływanie. Sądzę, że Speed Dating jest ciekawym sposo-

bem na poznanie ludzi i najfajniejsze jest to, że 5 minut rozmowy daje już ten 

ogólny obraz czy się dobrze nawiązuje rozmowę czy się ona klei.  

 (Ania, 26 lat, Warszawa) 

Byłam, bardzo fajnie wspominam. Ja w ogóle uwielbiam doświadczać życia, 

a takie spotkania zorganizowane są bardzo fajną opcją. Ja jestem otwarta na 

nowe doświadczenia. (…) Z przyjemnością bym poszła na coś takiego w przy-

szłości!  

 (Mariola, 32 lata, Koszalin) 

Następnie, pozostając w tematyce alternatywnych metod nawiązywania kontaktów 

międzyludzkich, badani zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat ich stosunku 

i doświadczeń w korzystaniu z internetowych serwisów randkowych. Z wypowiedzi 

uczestników badania wynika, że dokładnie połowa z nich miała do czynienia w prze-

szłości z internetowymi portalami randkowymi, z czego przeważająca część z nich nie 

nawiązała za pośrednictwem Internetu żadnej trwałej i znaczącej relacji miłosnej. 

Zaledwie czterech respondentów stwierdziło, że internetowa znajomość przerodziła się 

w rzeczywistości realnej w stały związek. Największą popularnością wśród osób żyją-

cych w pojedynkę spośród szerokiej oferty portali matrymonialnych cieszyła się 

aplikacja randkowa – Tinder, z korzystania z którego przyznała się niemalże połowa 

uczestników badania. Duże uznanie w oczach młodych dorosłych zyskały także takie 

serwisy, jak: Sympatia (7 osób), Badoo (7 osób), Randki Facebookowe (5 osób) czy też 

portal Przeznaczeni.pl (2 osoby). Warto zasygnalizować, że zdecydowana większość 

rozmówców w negatywny sposób wypowiadała się na temat ich doświadczeń w korzy-

staniu z Internetowych portali randkowych. Badani wypowiadali żale z tego powodu, 

że znaczna część użytkowników internetowych serwisów randkowych nie traktuje ich 

poważnie, a przejawami takiego zachowania jest m.in. ignorowanie otrzymywanych 

wiadomości i nie odpowiadanie na nie, brak przejawienia inicjatywy do odbycia spotkań 
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w rzeczywistości realnej, brak naturalności podczas czatowania, skupianie się podczas 

rozmowy na aspektach seksualnych, nawiązywanie wyłącznie przelotnych, krótko-

trwałych znajomości. Kilku respondentów przyznało również, że otrzymało niestosowne 

propozycje seksualne ze strony niektórych użytkowników.  

Doświadczenia singli z obecności na internetowych portalach randkowych zostały 

zawarte w poniższych cytatach: 

Korzystałem, nawet miałem konto (na Badoo), ale nie mam raczej pozytywnych 

myśli na temat portali. Uważam, że wiele osób dzisiaj, głównie może dziewczyn, 

ale nie tylko korzysta z tych portali tak naprawdę dla zabawy.  

 (Krystian, 26 lat, Krosno)  

Korzystam (z portali randkowych) (Zapisani Sobie – 4,5 roku), ale na razie nie 

mam dobrych doświadczeń w portalach randkowych. Korzystałem przez 4,5 

roku z portalu Zapisani sobie i te 4,5 roku to była katastrofa, z żadną 

dziewczyną mi na nim nie wyszło. (…) Większość dziewczyn po prostu nie 

odpisuje! Piszą, że szukają normalnego faceta itd., a przychodzi co do czego, 

że ktoś coś pisze i już nie. A niektóre dziewczyny jeszcze wymigują się i np. 

kiedy ja proponowałem niektórym dziewczynom spotkanie, bo jestem takim 

podróżnikiem to od razu odmawiają i od razu mówią, że szukam tylko partnera 

na miejsca, a ktoś inny to mnie nie obchodzi. (…) Często ja mam wrażenie, że 

to jest spowodowane przez mój wygląd, że nie jestem atrakcyjny. 

 (Kacper, 26 lat, Koszalin) 

4.2. Samotność – doświadczanie i przeciwdziałanie 

Kolejną sferę badawczą stanowiło ujęcie samotności jako nadrzędnego problemu 

społecznego, z którym muszą mierzyć się w codziennym życiu młodzi dorośli single. 

W tej części wywiadu badacz poprosił respondentów o podanie skojarzeń z terminem 

samotność oraz próbę scharakteryzowania tego pojęcia i nazwania uczuć, jakie towa-

rzyszą singlom podczas doświadczania osamotnienia. Następnie respondenci zostali 

zapytani o to czy przeciwdziałają samotności i jakie stosują w tym celu metody, a także 

od kogo otrzymują wsparcie w najtrudniejszych momentach życia. Uzupełnieniem tej 

części badania były zagadnienia poruszające problematykę przeżywania samotności 

przez młodych dorosłych w okresie pandemicznym oraz stosunek osób żyjących w poje-

dynkę do kwestii wiary.  

4.2.1. Samotność – sposoby definiowania i doświadczania przez młodych 

dorosłych  

Jednym z najistotniejszych wymiarów procedury badawczej było uzyskanie pogłę-

bionej analizy dotyczącej postrzegania i doświadczania przez młodych dorosłych zja-

wiska samotności. Dlatego też jedno z pytań, z którymi musieli się zmierzyć respon-

denci podczas wywiadu, dotyczyło próby zdefiniowania pojęcia samotność.  

Większość rozmówców, podając pierwsze skojarzenia związane z terminem samot-

ność, wskazywało na brak różnych doznań w ich życiu. W tym aspekcie badani odnosili 

się do deficytu: rozmowy, wsparcia w codziennym życiu, rodziny, obecności ludzi 

w ich najbliższym otoczeniu i pożądanych z nimi relacji, możliwości spędzania wolnego 
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czasu z bliską osobą, bliskości fizycznej w tym przytulenia. Jako jeden z nielicznych 

pozytywów życia w pojedynkę badani wymieniali brak konieczności tłumaczenia się 

drugiej osobie ze swoich planów.  

Single najczęściej utożsamiali samotność z brakiem wsparcia i rozmowy w co-

dziennym życiu, a także kontaktów z ludźmi i pożądanych z nimi relacji. Oto niektóre 

wypowiedzi młodych dorosłych w tej kwestii:  

Samotność to jest raczej według mnie taki stan w życiu człowieka, gdy nie ma 

wokół niego nikogo, kiedy jest mu źle to nie ma w nikim oparcia, nie ma 

jakichś bliższych przyjaciół. Samotność to jest taki stan kiedy czujemy się po 

prostu jakby zbędni w tym wszystkim, w otaczającym świecie, po prostu tak 

jakby nikt nas nie chciał.  

 (Mateusz, 31 lat, Lublin) 

Samotność ma dla mnie wydźwięk negatywny szczerze mówiąc i kojarzy mi się 

z pewną pustką, z brakiem, z osamotnieniem, z tym, że człowiek pozostaje sam, 

chociaż ma potrzebę bycia wśród innych ludzi albo konkretnie z drugim 

człowiekiem. (…) To jest taka niezaspokojona potrzeba bliskości z drugim czło-

wiekiem albo z ludźmi.  

 (Justyna, 35 lat, Lublin) 

Kolejno, respondenci zwracali uwagę na bardzo negatywne dla zdrowia psychicz-

nego konsekwencje, jakich może przysparzać samotność tj. uczucie izolacji, pustki czy 

też bólu fizycznego. Problem ten został zaakcentowany w wypowiedzi jednej z singielek:  

Myślę, że słowo samotność kojarzy mi się oczywiście z czymś przykrym i pew-

nego rodzaju bólem, ale wynikającym właśnie z osamotnienia, z tym, że nie 

mam kogoś z kim mogłabym być w jakiś sposób blisko, kto mógłbym mnie 

wysłuchać, zrozumieć.  

(Ola, 31 lat, Gdańsk)  

Niektórzy uczestnicy badania, dokonując próby zdefiniowania tego pojęcia, odwo-

ływali się do różnych codziennych, prozaicznych sytuacji, w których zmuszeni byli do 

spędzenia wolnego czasu w pojedynkę. Doznania jednej z singielek przedstawia poniższy 

cytat:  

Samotność to jest taka niemożność podzielenia się z kimś swoim życiem, 

spędzania razem czasu, uczucia, możliwości rozmowy, tutaj jest bardzo wiele 

aspektów.  

 (Patrycja, 29 lat, Warszawa) 

Nawiązując do samotności młodzi dorośli wspominali również o ich odczuciach 

fizycznych związanych z brakiem partnera życiowego tj. braku bliskości fizycznej, 

przytulenia, pocałunku, kontaktów intymnych itp. Na ten problem zwróciła uwagę 

jedna z singielek:  
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Powiem tak – brakuje mi takiej osoby dobrej do rozmowy, brakuje przytulenia, 

bliskości fizycznej, spędzenia razem czasu, obejrzenia filmu z kimś, rodziny, 

dziecka, takiego rodzinnego ciepła. (…) Bardzo ciężko jest w dzisiejszych 

czasach spotkać taką osobę, naprawdę bardzo ciężko jest.  

 (Marta, 35 lat, Białystok) 

Badacz w kolejnym pytaniu zwrócił się do młodych dorosłych z prośbą o przy-

bliżenie sytuacji, w których doświadczają oni uczucia osamotnienia. Pytanie to miało 

na celu ustalenie czy samotność towarzyszy im w ich codziennym życiu permanentnie 

czy wyłącznie cyklicznie i okazjonalnie podczas specyficznych dni w roku jak np.: 

Walentynki, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, urodziny, Dzień Kobiet, Andrzejki 

itp. Na kanwie analizy zaobserwowano, że przeważająca część singli nie doświadcza 

osamotnienia na co dzień, lecz jedynie incydentalnie w trakcie niecodziennych okresów 

w roku wyszczególnionych powyżej. Dla zobrazowania emocji towarzyszących singlom 

podczas tych zdarzeń warto przytoczyć jedną z najbardziej charakterystycznych wypo-

wiedzi w tej tematyce: 

Na co dzień mi to bardzo jakoś nie doskwiera, ale wiadomo, są takie momenty, 

w których po prostu jest to bardziej dokuczliwe np. właśnie Walentynki, Dzień 

Mężczyzn, Dzień Kobiet.  

 (Aleksandra, 26 lat, Grodzisk Mazowiecki) 

Jednakże życie powszednie singli nie jest pozbawione incydentów i zdarzeń, w któ-

rych muszą się oni zmagać z osamotnieniem. W tym aspekcie najczęściej przywoływali 

oni sytuację, kiedy podczas spotkań ze znajomymi, którzy są w szczęśliwych związ-

kach, doświadczają uczucia zazdrości i przygnębienia z tego powodu, że oni wciąż są 

singlami, a ich znajomym udało się nawiązać bliską relację miłosną. O tych trudnych 

przeżyciach wspomina jedna z kobiet:  

Odczuwam samotność podczas uroczystości rodzinnych albo patrząc podczas 

spotkań towarzyskich na udane życie rodzinne moich znajomych, gdy np. 

przychodzą na imprezy razem ze swoimi partnerami. 

 (Patrycja, 29 lat, Warszawa) 

Kilka osób partycypujących w badaniu przyznało, że zdarza im się doznawać wzmo-

żonego uczucia osamotnienia w chwilach nasilonego napięcia i podczas sytuacji 

kryzysowych w życiu, a także gdy bywają zapracowani. Wypowiedzi młodych doro-

słych w tej kwestii zawarte są w poniższych cytatach. 

Ale też wydaje mi się, że takie uczucie jest często w jakichś sytuacjach kryzyso-

wych, gdzie ja mam zły dzień, coś mi nie wyjdzie i po prostu mam taką świado-

mość, że kurcze ja nie mam takiego wsparcia, że moje znajome mogłyby wrócić 

do domu i np. pogadac z chłopakiem, wyżalić się, opowiedzieć o swoich pro-

blemach to ja na dobrą sprawę wracam z tymi problemami sama i ja je mam 

w sobie i raczej z nikim się nie dzielę.  

 (Aneta, 26 lat, Warszawa) 
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Dzisiaj nie odczuwam samotności, gdy jest wszystko w porządku, mogę się 

zająć swoimi pasjami itd., raczej gdy nadmiar obowiązków i ta presja zewsząd 

spływa na człowieka.  

 (Krystian, 26 lat, Krosno)  

Single zgodnie twierdzili także, że brak partnera i bliskiej osoby jest szczególnie dla 

nich odczuwalny, gdy otrzymują zaproszenie na wesele z osobą towarzyszącą bądź 

jakąś inną uroczystość rodziną. Ta sytuacja przysparza im podwójnych kłopotów, gdyż 

z jednej strony uświadamiają sobie swoją sytuację życiową tj, egzystowanie w poje-

dynkę, a z drugiej strony muszą się zastanowić kto im będzie towarzyszył podczas tej 

uroczystości. O tych problemach wypowiedziała się jedna z uczestniczek badania 

w następujący sposób:  

Jeżeli np. jest jakaś impreza okolicznościowa, wesele, jakieś wyjście, kongres 

biznesowy i gdzieś tam wypada z kimś pójść to pojawia się wyzwanie i trzeba 

po prostu szukać kogoś kto z nami pójdzie i szukać tej osoby towarzyszącej. 

Jakby był partner to byłoby dużo łatwiejsze, ale takich sytuacji szczególnie jakoś 

nie ma za dużo. 

 (Mariola, 32 lata Koszalin) 

Część badanych wspomniała, że poczucie osamotnienia wywołuje w nich widok 

zakochanych par trzymających się za ręce podczas spaceru w parku. Oto przykładowa 

wypowiedź jednej z singielek w tej kwestii: 

(…) A nawet tak idąc ulicą też czasami człowiek jest smutny, przygnębiony 

codzienną monotonnią życia i widzi np. parę wesołą, uśmiechniętą, trzymającą 

się za ręce, np. do parku jak przyjadę w lecie też tak samo – tak siedziałam na 

ławce i widzę takie pary szczęśliwe, w objęciach. Dziwię się zaraz dlaczego ja 

jestem sama.  

 (Marta, 35 lat, Białystok) 

4.2.2. Samotność – przeciwdziałanie i otrzymywanie wsparcia  

Kolejny wymiar badawczy stanowiło zagadnienie dotyczące przeciwdziałania 

samotności. Z wypowiedzi singli uczestniczących w badaniu wynika, że większość 

z nich stosuje metody mające na celu zmniejszenie skutków osamotnienia. Dziewięciu 

respondentów natomiast przyznało, że nie przeciwdziała samotności, tylko czeka aż 

gorsze chwile samoistnie miną.  

Najpopularniejszą formą przeciwdziałania zjawisku osamotnienia, z której korzy-

stają młodzi dorośli, są rozmowy i spotkania z najbliższymi im ludźmi tj. z rodziną, 

przyjaciółmi, znajomymi. Do stosowania tej strategii przyznał się co drugi badany. Do 

tych kwestii nawiązały w wywiadzie dwie uczestniczki badania:  

Najlepszą formą wsparcia jaką otrzymuję od swoich bliskich podczas tego 

etapu w życiu kiedy jestem singielką to zdecydowanie rozmowa czy to w formie 

telefonicznej czy to spotkanie z drugą osobą. Nawet ta obecność drugiej osoby 

jest bardzo pomocna. Jest to ogromne wsparcie dla mnie jak na ten moment.  

 (Marlena, 25 lat, Warszawa) 
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Przeciwdziałam właśnie przez kontakt z osobami, które są mi bliskie, czyli staram 

się wtedy zadzwonić do kogoś, porozmawiać, spotkać się z kimś kogo uważam 

za osobę mi bliską. 

 (Ola, 31 lat, Gdańsk) 

Część singli przyznało, że czerpie siłę do walki z przeciwnościami losu i osamot-

nieniem z modlitwy i wizyt w Kościele. Inni z kolei w chwilach smutku i przygnę-

bienia oddają się swoim hobby i zainteresowaniom – oglądają ulubione filmy i seriale, 

czytają książki, chodzą na siłownię, na spacery, wykonują ćwiczenia fizyczne, słuchają 

muzyki itp. Jedna z singielek przyznała natomiast, że jej sposobem na pokonanie 

samotności i zatrzymanie gonitwy myśli jest ucieczka w pracę i naukę. Oto jej wypo-

wiedź w tej kwestii:  

Przede wszystkim skupiam się na karierze zawodowej, na pracy. Myślę, że to 

jest jedna z form ucieczki, jaką w tym momencie stosuję. Drugą formą oprócz 

pracy jest zdecydowanie nauka. Uciekam zdecydowanie w pracę żeby nie czuć 

tego osamotnienia, które na pewno bym odczuwała z powodu tego, że jestem 

singielką.  

 (Marlena, 25 lat, Warszawa) 

Respondenci zgodnie przyznali, że największe wsparcie otrzymują od ich najbliższych 

tj. od rodziców i pozostałych członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Nieliczni single 

zapewniali, że dużą pomoc mentalną otrzymują od członków wspólnoty katolickiej, do 

której należą. Dwie kobiety stwierdziły, że wraz z ich koleżankami – singielkami 

tworzą najlepszą z możliwych grup wsparcia w życiu w pojedynkę. Jedna z uczest-

niczek badania przyznała z kolei, że nie czerpie wsparcia od nikogo, lecz sama dla 

siebie jest największym oparciem w egzystowaniu w pojedynkę. Wypowiedzi młodych 

dorosłych w tej kwestii zawarte są w poniższych cytatach. 

Najczęściej otrzymuję wsparcie od rodziny i nazwijmy to znajomi, których 

posiadam czyli zarówno koledzy, koleżanki, jak i przyjaciele, to mogą być 

poważniejsze, jak i mniej poważne relacje, ale od wszystkich tak naprawdę to 

wsparcie otrzymuje.  

 (Piotr, 27 lat, Warszawa) 

Przede wszystkim od moich koleżanek, które są w podobnej sytuacji życiowej, 

które są nawet dobrych parę lat starsze i też są singielkami, więc jakby my się 

tak trzymamy razem. To jest takie wsparcie koleżeńskie bardziej, a nie jakieś 

takie formalne.  

 (Ola, 29 lat, Lublin) 

4.2.3. Wady i zalety życia w pojedynkę  

Respondenci zostali również poproszeni o omówienie najważniejszych zalet i wad 

życia w pojedynkę. Nawiązując do plusów samotnego życia, badani akcentowali w głów-

nej mierze takie kwestie, jak: brak ograniczeń, wolność i niezależność. W tym tonie 

wypowiedziała się prawie połowa rozmówców. Oto przykładowe treści dotyczące tej 

problematyki:  
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Na pewno zaletą jest to, że jestem taki niezależny, samodzielny, że mogę sobie 
robić co chcę. Mogę sobie swobodnie podróżować, gdzie chce do jakiego 
miejsca, a w związku już trzeba byłoby na pewne rzeczy iść na kompromis.  

 (Kacper, 26 lat, Koszalin) 

Zalety są takie, że wszystko mogę, nic nie muszę! Mam pełen wachlarz 
możliwości, mogę spotykać się z kim chce, mogę wychodzić gdzie chce i z kim 
chce, nie muszę się nikomu tłumaczyć, nie ma żadnej kontroli, czuje się wolna.  

 (Mariola, 32 lata, Koszalin) 

Zdaniem kilku singli okres życia w pojedynkę stanowi świetną okazję do spełniania 
własnych marzeń osobistych, a także rozwijania pasji i zainteresowań. Na ten aspekt 
zwróciło uwagę dwóch respondentów:  

Zalety – to na pewno jak już zostało wspomniane – jakby nikt mnie nie ogra-
nicza, mogę po prostu zrealizować swój wolny czas tak jak chce, mogę się 
poświęcić w pełni swoim pasjom.  

 (Krystian, 26 lat, Krosno) 

A jako plusy to na pewno to, że mam bardzo dużo czasu dla samej siebie, że 
mogę się realizować na różnych płaszczyznach.  

 (Aneta, 26 lat, Warszawa) 

Część badanych za mocną stronę singlizmu uznała z kolei brak możliwości skrzyw-
dzenia i oszukania przez ludzi. Według nich życie w pojedynkę przysparza także mniej 
zmartwień niż egzystowanie w bliskiej miłosnej relacji interpersonalnej. Jeden z singli 
wypowiedział się w tej kwestii w następujący sposób: 

Z zalet to jedynie to, że jak jesteś samotny to nikt na pewno cię nie zrani, nie 
oszuka, nie skrzywdzi. 

 (Jarek, 29 lat, Kraków) 

Niektórzy respondenci, zastanawiając się nad zaletami singlizmu, wskazywali na 
możliwość skupienia się na edukacji i nauce, pracy zawodowej oraz samorozwoju. Jedna 
z kobiet stwierdziła, że chciałaby wykorzystać obecną sytuację życiową, gdy nie zało-
żyła jeszcze rodziny i nie musi obdarzać opieką swoich dzieci na zrealizowanie celów 
zawodowych. Po ich osiągnięciu i odłożeniu pewnej sumy oszczędności, będzie mogła 
sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Inna singielka wypowiadała się o walo-
rach życia w pojedynkę w następujący sposób:  

Zalety – np. to, że się mogę uczyć, rozwijać, bo ja tam robię już trzecią 
podyplomówkę i w ogóle lubię się uczyć. Mogę pracować w dwóch miejscach 
i sobie dorobić i nie ma poczucia, że mam rodzinę i nie ma mnie cały dzień 
w domu i ktoś na tym traci.  

 (Ola, 29 lat, Lublin) 

Uczestnicy badania odnosili się podczas wywiadu również do wad samotnego życia. 
W pierwszym rzędzie akcentowali casus niemożności wypełnienia niektórych ról 
społecznych w tym przede wszystkim roli matki i ojca. Badani wyrażali swoje obawy 
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i zaniepokojenie faktem, że brak stałego partnera życiowego uniemożliwi im założenie 
rodziny i spłodzenie dzieci. Kwestię tę podniosło 6 respondentów. Poniżej zostały 
zamieszczone przemyślenia jednej z kobiet uczestniczących w badaniu: 

W pewnym wieku to też trochę tak jest, że np. opcja i kwestia związana 

z dziećmi to powoli, że tak powiem, ta myśl, gdzieś tam się odsuwa, bo to jest 

uwarunkowane biologicznie, więc do pewnego momentu w przypadku kobiet 

są większe szanse żeby ewentualnie te dzieci mieć.  

 (Justyna, 35 lat, Lublin) 

Część respondentów do negatywnych stron samotności zaliczyła natomiast niemoż-

ność podzielenia codzienności z bliską osobą i spędzenia z nią wolnego czasu, a także 

brak rozmowy i kontaktów międzyludzkich. Poniższy cytat wyraża strapienia jednej 

z singielek w tej kwestii: 

Z wad to taka niemożność podzielenia z kimś swojego życia, świadomości, że 

jest się z kimś. Inna relacja jest z przyjaciółką, inna z rodzicem, inna z mężem 

czy chłopakiem. Przyjaciółka czy przyjaciel nie zastąpią mi męża czy rodziny.  

 (Patrycja, 29 lat, Warszawa) 

Długotrwałe życie w pojedynkę może znacząco ograniczyć możliwość zaspoko-

jenia jednej z podstawowych potrzeb człowieka, do których odwoływał się w swych bada-

niach naukowych dotyczących analizy potrzeb amerykański psycholog – A. Maslow 

[zob. więcej: 15]. Mowa w tym wypadku o potrzebie bezpieczeństwa i bliskości 

fizycznej, która może być wyrażona poprzez dotyk, przytulenie, oparcie i opiekę ze 

strony ukochanego partnera. Jej niezaspokojenie może generować szereg niekorzyst-

nych dla organizmu ludzkiego reakcji psychologicznych jak np. poczucie osamotnienia, 

stany depresyjne, zjawisko lęku społecznego. Na ten problem zwróciło uwagę 8 respon-

dentów. Ich obawy wyrażone zostały w poniższych cytatach:  

Wada to, że jest się samemu, nie ma no właśnie z kim tak blisko porozmawiać, 

przytulić tej drugiej, osoby, uściskać, wycałować i wsparcia nie ma. 

 (Artur, 30 lat, Opole) 

Może minusem by było też to, że fajnie by było mieć osobę, do której można się 

było śmiało przytulić, ale nie koleżanka czy coś takiego, bo to wiadomo to nie 

samo. O bliskość – może jest faktycznie minusem.  

 (Wioletta, 28 lat, Warszawa)  

Samotne egzystowanie przysparza niekiedy singlom także trudności natury towa-

rzyskiej. W tym kontekście rozmówcy na ogół przywoływali sytuację, gdy otrzymują 

zaproszenie na wesele z osobą towarzyszącą. Jeden z mężczyzn skomentował tego 

typu okoliczności w poniższy sposób:  

W sumie jak się tak zastanowię to jak się pojawiają jakieś wesela i trzeba 

z kimś iść, albo na jakieś wydarzenie, że spotykają się same parki to wtedy 

rzeczywiście jest taka niezręczna sytuacja.  

 (Damian, 29 lat, Warszawa) 
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Następnie zostało poruszone zagadnienie dotyczące wiary w Boga i inne dogmaty 

religijne przez młodych dorosłych. Zostali oni poproszeni o zastanowienie się nad 

kwestią wpływu religijności na doświadczanie i przeciwdziałanie samotności, tj. czy 

wiara w Boga pomaga im zmniejszyć skutki osamotnienia. Zdecydowana większość 

rozmówców zgodnie przyznała, że wiara w Boga pomaga im radzić sobie z osa-

motnieniem i niweluje jego negatywne konsekwencje. Poniżej znajdują się wypowiedź 

jednej z uczestniczek badania w tej problematyce: 

Sądzę, że wiara jak najbardziej pomaga nam radzić sobie z samotnością. Po 

pierwsze wiara w to, że pan Bóg ma na nas jakieś plany i jak przyjdzie na nas 

odpowiedni moment to się trafi ta odpowiednia osoba, wystarczy mu zaufać. 

Po drugie, zawsze jak się czuje samotnie to można porozmawiać z panem 

Bogiem, modlitwa albo pójście do Kościoła na mszę, gdzie czuje się, że 

człowiek nie jest samotny i tak całkowicie pozostawiony sobie, jest ktoś kto się 

nami opiekuje i nad nami czuwa.  

 (Ania, 26 lat, Warszwa) 

Na zakończenie drugiej części wywiadu podjęty został problem wpływu pandemii 

koronawirusa na odczuwanie przez młodych dorosłych osamotnienia. Badacz chciał 

ustalić czy w okresie pandemicznym poczucie osamotnienia wśród singli wzrosło, zm-

alało czy też pozostało na takim samym poziomie jak przed marcem 2020 roku. Prze-

prowadzona analiza wykazała, że dla znacznej części badanych wprowadzone odgórnie 

przez polskich decydentów politycznych obostrzenia dotyczące bezpośrednich kontaktów 

międzyludzkich nie przyczyniły się do wzrostu poziomu osamotnienia młodych 

dorosłych. Sześciu respondentów z kolei stwierdziło, że w trakcie pandemii COVID-19 

doświadczyło wzmożonego przeżywania osamotnienia. Czterech rozmówców zapew-

niło, że w okresie pandemicznym czuli się mniej osamotnieni niż przed wybuchem 

pandemii koronawirusa. Oto kilka wypowiedzi respondentów dotyczących ich doznań 

w kontekście przeżywania samotności w czasie pandemii COVID-19: 

Nie zauważyłem zmiany. W małym miasteczku to jest nieodczuwalne.   

 (Tomasz, 30 lat, Łosice) 

Zdecydowanie wpłynęło to negatywnie .I to tak wprost określę, gdyby pan tutaj 

miał jakąś skalę to maksymalnie. (…) Zdecydowanie to zamknięcie, lockdown 

wpłynęło negatywnie na mnie i wiem, że w ogóle na wielu ludzi i pod wzglę-

dem właśnie poczucia samotności może tak i braku kontaktów bezpośrednich 

i rozwijania relacji poprzez te bezpośrednie kontakty, bo to spowodowało tę 

wzmożoną samotność i u mnie i u wielu innych ludzi jeśli chodzi o pandemię 

i ten lock down, bo wbrew pozorom te bezpośrednie kontakty są kluczowe 

i mówią o tym liczne badania naukowe, że nie wcale jakieś wspierające nawet 

wiadomości na komunikatorach tylko takie fizyczne nawet poklepanie kogoś po 

ramieniu ma w ogóle realne znaczenie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, 

więc na pewno wpłynęło. (…) Ja zawsze byłem osobą towarzyską, więc wpłynęło 

bardzo, zdecydowanie!  

 (Piotr, 27 lat, Warszawa) 
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No to ja będę tym przypadkiem osoby, której wprost przeciwnie. Pandemia 

przypadła na taki moment, gdzie był takim przełomowym, ponieważ skoń-

czyłam studia, zaczęłam nowe – doktoranckie i zastanawiałam się cały czas jak 

to będzie z tymi przyjaźniami, znajomościami ze studiów, czy się utrzyma 

ekipa, z którą cały czas współpracowaliśmy i pandemia była tym momentem, 

gdzie te więzi się bardzo zacieśniły, gdzie okazało się, że wszystkim bardzo 

zależy na utrzymaniu tego kontaktu, gdzie dużo osób wykazało sporą inicja-

tywę żebyśmy utrzymali kontakt. Staraliśmy się być jak najbliżej siebie, wspierać 

siebie w tym czasie, pomagać sobie.  

 (Ania, 26 lat, Warszawa) 

Trzeci obszar badawczy stanowiło ujęcie singlizmu z perspektywy młodych doro-

słych i próba oceny ich obecnej sytuacji życiowej. W tym aspekcie rozmówcy 

wypowiadali się na temat swoich dotychczasowych doświadczeń związanych z życiem 

w pojedynkę, starali się również ocenić czy są obecnie szczęśliwi. Single odnieśli się 

także do kwestii nawiązania w przyszłości relacji intymnej z osobą płci przeciwnej.  

Jedenastu uczestników badań określiło siebie jako osoby szczęśliwe, podczas gdy 

siedem osób przyznało, że nie jest zadowolonych z ich obecnej sytuacji egzystencjal-

nej. Spostrzeżenia singli w tej problematyce zostały zawarte w poniższych cytatach: 

Jakbym powiedział, że jestem w pełni szczęśliwy, to bym tutaj skłamał. Nie 

jestem w pełni szczęśliwy, bo wiele czynników się w moim życiu jeszcze nie 

zgadza i wiele rzeczy chciałem sobie wyprostować. (…) Ostatnio czuje się 

niezrozumiany i taki właśnie osamotniony, zbyt oceniany, niedoceniany. (…) 

Jeśli miałbym tutaj w skali od 1 do 10 mówić jaki jestem szczęśliwy to bym 

sobie dał 6. 

 (Grzegorz, 27 lat, Tarnobrzeg) 

Myślę, że w obecnym moim stanie, w którym jestem mogę się określić jako 

osoba bardzo szczęśliwa, bym powiedziała, że szczęściarę.  

 (Ola, 31 lat, Gdańsk) 

Single zgodnie przyznali, że chcieliby w przyszłości nawiązać bliską miłosną relację 

damsko-męska, założyć rodzinę i wydać na świat potomstwo.  

5. Podsumowanie – socjologiczny portret młodych dorosłych singli 

Przeprowadzonej analiza wykazała, że single postrzegają współczesne relacje między-

ludzkie w negatywny sposób, określając je jako powierzchowne, płytkie, instrumen-

talne. Badani ponadto stwierdzili, że młodzi ludzie zbyt rzadko spotykają się i rozma-

wiają w świecie rzeczywistym, a także mają coraz większe trudności z nawiązywaniem 

relacji międzyludzkich i prowadzeniem rozmowy bezpośredniej. Wielu rozmówców 

doszukiwało się podłoża tych problemów w upowszechnieniu się komunikacji interne-

towej głównie poprzez media społecznościowe i komunikatory internetowe. Respondenci, 

zastanawiając się nad główną przyczyną zbyt szybkiego rezygnowania z relacji inter-

personalnych, w pierwszym rzędzie wskazywali na spory wybór potencjalnych partne-

rów na rynku matrymonialnym. Większość badanych utożsamiało samotność z brakiem 

wsparcia i rozmowy w codziennym życiu, a także z niewystarczającą ilością pożąda-
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nych relacji z ludźmi. Single zapewniali, że zazwyczaj odczuwali osamotnienie podczas 

spotkań towarzyskich ze znajomymi, którzy tworzą szczęśliwy związek, a także w chwi-

lach wzmożonej presji i w sytuacjach kryzysowych w ich życiu. Rozmówcy poruszyli 

także podczas wywiadu kwestię wad i zalet życia solo. Spośród wad najczęściej wy-

mieniali niemożność wypełnienia niektórych ról społecznych w tym przede wszystkim 

roli matki i ojca, a także tęsknotę za dzieleniem z bliską osobą codzienności oraz spę-

dzania z nią wolnego czasu i rozmowy. Zdaniem respondentów największym plusem 

samotnego życia jest poczucie wolności i niezależności oraz możliwość realizowania 

i rozwijania własnych zainteresowań, hobby i pasji. Znaczna część osób partycypu-

jących w badaniu przyznała, że pomimo ograniczonych możliwości kontaktów między-

ludzkich udało im się utrzymać w okresie pandemicznym najważniejsze dla nich relacje 

społeczne, a co jeszcze istotniejsze doskwierające im uczucie osamotnienia nie zwięk-

szyło się, lecz pozostało na takim samym poziomie jak przed wybuchem pandemii. 

Single zgodnie twierdzili, że chcieliby w przyszłości nawiązać intymną relację z osobą 

płci przeciwnej.  

Podziękowania oraz informacja o finansowaniu 

Autor artykułu chciałby złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich respon-

dentów badania przeprowadzonego w okresie 15 listopada 2021 – 15 lutego 2022 roku. 

Bez uczestnictwa niniejszych osób artykuł ten nie mógłby powstać. Artykuł został 

sfinansowany w ramach projektu indywidualnego ze środków finansowych na badania 

naukowe lub prace rozwojowe w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW.  
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Streszczenie  

W niniejszym artykule naukowym ukazano casus życia w pojedynkę młodych dorosłych tj. osób należących 

do kategorii wiekowej 25-34 lata. Tło badawcze stanowiły trzy sfery: współczesne relacje międzyludzkie 

w ocenie singli, ujęcie samotności oraz plusy i minusy życia w pojedynkę. Problem badawczy dotyczył po-

strzegania przez młodych dorosłych problemu samotności w ich życiu. Cel badań zakładał poznanie mło-

dego pokolenia, jego nadziei i rozczarowań w obszarze relacji międzyludzkich, ze szczególnym uwzględ-

nieniem doświadczania samotności, radzenia sobie z nią i przeciwdziałania jej negatywnym aspektom. 

W tym kontekście przeprowadzono badanie jakościowe z zastosowaniem techniki ustrukturyzowanego 

wywiadu pogłębionego IDI. Grupę badawczą stanowiło 28 osób zaliczanych do kategorii socjologicznej –

młodzi dorośli. Zakładany przed rozpoczęciem procedury badawczej główny cel pracy i badań tj. nakreślenie 

portretu socjologicznego młodych dorosłych został zrealizowany.  

Na kanwie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że młodzi dorośli single w negatywny sposób oceniają 

współczesne relacje międzyludzkie. Respondenci utożsamiali samotność z brakiem wsparcia i rozmowy 

w codziennym życiu. Do najważniejszych zalet życia solo badani zaliczyli możliwość spełniania marzeń 

oraz rozwijania pasji i zainteresowań, natomiast wypowiadając się na temat wad, jakich przysparza życie 

w pojedynkę, najczęściej wskazywali na niemożność zrealizowania się w roli matki i ojca.  

Słowa kluczowe: singlizm, single, życie w pojedynkę, samotność, młodzi dorośli 

In serach of love… a socjological portrait of young adults singles. Research report 

for the doctoral dissertation 

Abstract 

This article presents the case of single life of young adult sat the age of 25 to 34. The research background 

was made up of three aspects: contemporary interpesonal relations, loneliness and the advantages and dis-

advantages of lonely life. The research question concerned the perception by young adults of the problem 

of loneliness in their lives. The mainaim of the research was to get to know the young generation, their 

expectancy and dissapointements in the area of interpersonal relations with particular emphasis on 

experiencing loneliness doping with it and counter acting its negative aspects. In this context, a qualitative 

study was conducted using the IDI structured interview technique. The research group consisted of 28 

people from the sociological category – young adults. The main goal of the work and research – creating 

a sociological portrait of young adults, assumed before the start of the research procedure was achieved. 

On the basis of the conducted analysis, it was found that young adult singles have a negative opinion of 

contemporary interpersonal relations. The respondents identified loneliness as the lack of sustenance and 

conversation in everyday life. The most important advantages of living solo were the possibility of making 

dreams come true and developing passions and hobbys, while the salient disadvantages of living alone, 

were inability to fulfill themselves as mothers and fathers. 

Keywords: singlehood, single, livingalone, loneliness, young adults 

 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=sustenance


 

41 

 

Aleksandra Płaczek1  

Wpływ praktyki hatha-jogi  

na spostrzegane zmiany w ciele i umyśle 

1. Wprowadzenie 

Kultura zachodu charakteryzuje się kultem pracy, wielozadaniowości, pośpiechu, 

niekontrolowanego ruchu ciała i umysłu. Ulegamy zewnętrznym bodźcom, które 

konstruują nasze zachowanie i wpływają na nasze samopoczucie. Joga jest praktyką, 

wymagającą skoncentrowania się na własnym ciele i myślach. W trakcie codzienności 

obcujemy ze światem zewnętrznym, wchodzimy z nim w interakcje. Poprzez praktykę 

jogi nawiązujemy interakcje z samym sobą. Silny wpływ bodźców zewnętrznych ma 

swoje źródło w wychowaniu oraz socjalizacji [1-4]. Poprzez praktykę, która polega na 

obserwowaniu ciała, uczymy się go, lepiej rozumiemy i staramy się przejąć nad nim 

kontrolę.  

1.1. Przegląd literatury dotyczącej prozdrowotnej funkcji praktyki jogi 

Według Małgorzaty Grabary, Janusza Szopy i Iwony Serbeńskiej ćwiczenia hatha- 

-jogi polegają na powolnym przyjęciu danej pozycji (asany), trwaniu w niej przez okre-

ślony czas, a następnie powolnym wyjściu z tej pozycji [5, s. 103]. Poza ćwiczenia 

fizycznymi hatha-joga opiera się o system technik/ćwiczeń oddechowych i relaksacyj-

nych [5]. Joga jest klasyfikowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jako rekreacja 

ruchowa. Ćwiczenia fizyczne jogi (hatha-joga) służą aktywności fizycznej, której cechą 

jest odnowa i pomnażanie sił psychofizycznych [5]. Z tego względu joga jest kwalifiko-

wana według polskiego ustawodawstwa jako rekreacja ruchowa fitness – ćwiczenia 

psychofizyczne [5].  

Dokonując przeglądu literatury zagranicznej dotyczącej zdrowotnych efektów prak-

tykowania jogi, można znaleźć liczne opracowania, podsumowujące obecne dowody na 

kliniczne skutki stosowania jogi na zdrowie psychiczne i fizyczne. Według artykułów 

[6] praktyka jogi działa na cały organizm, obejmując swoim zakresem takie schorzenia, 

jak depresja, zmęczenie, zaburzenia lękowe, stres, układ sercowo-naczyniowy, układ 

współczulny/przywspółczulny2. Poza tym usprawnia stan mięśni i wpływa na ogólną 

sprawność fizyczną. Wśród opracowań można znaleźć między innymi takie, które kon-

centrują się wokół pacjentów onkologicznych. Mimo że praktyka jogi nie jest wystar-

czająca w leczeniu nowotworów, to poprawia samopoczucie fizyczne, emocjonalne 

i duchowe oraz może zapewniać spokój, który jest kluczowy dla pacjentów zmagają-

cych się z długotrwałą terapią i hospitalizacją. Joga, ćwiczenia oddechowe i medytacja 

mogą zmniejszyć stres, wspomagać leczenie i poprawić jakość życia pacjentów z rakiem. 

Stres nasila wzrost guzów i innych wskaźników raka, dlatego szczególnie ważne jest, 

aby osoby z rakiem redukowały i radziły sobie ze stresem skutecznie [8].  
 

1 aleksandra.placzek@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Łódzki, 

www.uni.lodz.pl. 
2 Układ współczulny to część układu nerwowego, która odpowiada za jego aktywność. Z kolei układ przy-

współczulny odpowiada za odpoczynek organizmu [7].  
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W związku z redukcją stresu i napięcia, joga może być skutecznym wspomagaczem 

przy leczeniu stanów depresyjnych. Karen, Graham i Hagen [9] dokonują przeglądu 

i metaanalizy badań dotyczących wpływu jogi, tym razem skupiając się leczeniu 

objawów depresji u osób, u których zostały zdiagnozowane zaburzenia psychiczne. 

Wyniki wykazały, że joga ma umiarkowany wpływ na zmniejszenie objawów depresji 

w szeregu zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, co sugeruje, że joga może być 

realną interwencją transdiagnostyczną w leczeniu objawów depresji u osób z zaburze-

niami psychicznymi. Z kolei Hemant Bhargav, Sanju George i Shivarama Varambally 

piszą o klinicznej przydatności jogi w leczeniu zaburzeń psychicznych [10]. Konse-

kwentna praktyka jogi poprawia stan psychiczny i może prowadzić do znacznego wzrostu 

poziomu serotoniny w połączeniu ze spadkiem poziomu oksydazy monaminowej, 

enzymu rozkładającego neuroprzekaźniki i kortyzol [11].  

Oprócz wpływu na zaburzenia nastroju i redukcję stresu, praktyka jogi poprawia 

wydolność sercowo-oddechową, profil psychologiczny i poziom melatoniny w osoczu, 

a także znacznie zmniejsza skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie 

tętnicze i tolerancję ortostatyczną [12].  

Ćwiczenia fizyczne hatha-jogi łączą w sobie napinanie wraz z rozciąganiem mięśni, 

przy czym mogą przyczyniać się do wydłużania kręgosłupa przez czynną pracę mięśni. 

Poza tym zwiększają ruchomość w stawach i likwidują przykurcze mięśniowe [13]. 

O wpływie jogi na mięśnie pisali także Desikachar, Bragdon i Bossart. Według badaczy 

joga pomaga w budowaniu masy mięśniowej i usprawnia ich pracę. Dzięki temu chroni 

przed bólem pleców albo rozwojem takiej choroby, jak osteoporoza [14]. 

Praktyka jogi poza funkcją terapeutyczną w trakcie leczenia objawów fizycznych 

bądź psychicznych może stanowić także wsparcie dla codziennego funkcjonowania 

osób starszych [5]. Oceniając wpływ jogi na samopoczucie, osoby starsze uczestniczące 

w badaniu Małgorzaty Grabary, Janusza Szopy i Iwony Serbeńskiej najwyżej wypunk-

towały: 

wpływ ćwiczeń na poprawę kondycji psychicznej i samopoczucia (ocena 5,1) 

oraz poprawę gibkości i polepszenie relacji międzyludzkich (5,0). Dość wysoko 

oceniono wpływ proponowanych ćwiczeń na zwiększenie umiejętności relaksu 

(4,8). Z kolei najniżej (4,2) w stosunku do pozostałych oddziaływań oceniono 

wpływ ćwiczeń na wzrost aktywności społecznej [5, s. 107].  

Dokonując przeglądu literatury, można znaleźć także opracowania, które potwier-

dzają prozdrowotne skutki praktyki hatha-jogi u kobiet w ciąży [15]:  

Większość badanych kobiet zaobserwowała wpływ jogi na zmniejszanie poziomu 

lęku, a 14 ciężarnych odczuło większą więź z dzieckiem. Ponadto zauważyły, że 

łatwiej się im zrelaksować dzięki praktyce jogi (tab. 2). Spośród badanych 

z grupy kontrolnej 10 kobiet odczuwało zwiększony poziom lęku podczas ciąży, 

a 7 ciężarnych nie odczuwało więzi z dzieckiem. Większość kobiet z grupy 

kontrolnej nie posiadała umiejętności relaksu (tab. 2). Ćwiczenia jogi lepiej 

pozwalają się wyciszyć, uspokoić, co ma szczególne znaczenie dla kobiet w ciąży. 

Prawie wszystkie badane kobiety z grupy eksperymentalnej (tab. 3) odczuwały 

lepsze poczucie własnego ciała, ponadto część z nich wzmocniła swoją 

wytrzymałość w wyniku ćwiczeń jogi i zaobserwowała poprawę postawy ciała. 

Zauważyły też poprawę sprawności fizycznej [15]. 
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1.2. Opis prowadzenia badań własnych  

W trakcie gromadzenia przez nas danych empirycznych badani opisywali, że pod-

czas praktyki jogi sprawowali aktywną pracę nad myślami. Przyczyniała się do tego 

wzmożona koncentracja, wspomagana przez wyciszenie oraz ćwiczenia oddechowe. 

Skupienie uwagi na własnym ciele i umyśle pozwalało na ujrzenie problemów z oddali, 

na nabranie dystansu. Obserwowanie myśli skupiających się wokół problemów życia 

codziennego, ale również oscylujących wokół poczucia ciała w praktyce, pozwalało na 

zapoznanie się ze swoimi emocjami, odczuciami. Możemy wtedy ocenić ich wpływ na 

nasze emocje, ciało, a w rezultacie pozbyć się szkodzących cech. Tematyka zdrowia 

psychicznego, jak również całościowego wpływu jogi na zdrowie – czyli zarówno 

psychiczne, jak i fizyczne wyłoniła się w toku badań prowadzonych w ramach projektu 

„Doświadczanie ciała i gestów w świecie społecznym hatha-jogi. Znaczenie i transmisja 

wiedzy w praktyce cielesnej”3. Głównymi celami projektu były opis i rekonstrukcja 

doświadczania ciała w praktyce cielesnej, rekonstrukcja transmisji wiedzy, a także to, 

w jaki sposób wiedza z praktyki przekłada się na radzenie sobie z emocjami. Właśnie 

w tym miejscu pojawia się początek procesu wpływu jogi na zdrowie psychiczne. 

Pytaniami badawczymi postawionymi w trakcie zbierania materiału empirycznego 

związanego z wpływem jogi na zdrowie psychiczne4 były: 

1. Czy praktyka hatha-jogi przyczynia się do poprawy samopoczucia osób 

praktykujących? 

2. W jaki sposób dokonuje się ewentualna poprawa samopoczucia? (Jakie są wa-

runki interweniujące poprawę samopoczucia przez praktykę jogi?) 

3. W jakiego typu efektach wyraża się poprawa samopoczucia praktykujących osób?  

W ramach badań przeprowadziliśmy 50 wywiadów swobodnych ukierunkowanych, 

z listą wcześniej przygotowanych dyspozycji, z osobami początkującymi, średnio-

zaawansowanymi i zaawansowanymi w praktyce jogi, w tym z nauczycielami jogi. 

Poza wywiadami przeprowadzono także 70 godzin obserwacji uczestniczących w kilku 

szkołach jogi, w dwóch polskich miastach. Dodatkowym źródłem danych były nagrania 

wideo praktyki hatha-jogi. W badaniach dokonywało autoobserwacji5 [16] systema-

tycznie co tydzień 16 uczestników sesji hatha-jogi, pranajamy i medytacji (otrzymano 

532 autoraporty). Spotkania odbywały się co tydzień od 21.10.2019 roku do 

01.06.2021 roku. Wolontariuszami były osoby początkujące – kilka z nich miało wcześ-

niejsze doświadczenia z praktyką jogi – uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez 

 
3 NCN, Opus 15, nr 2018/29/B/HS6/00513. 
4 Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie wstępnych wniosków z badań, które w momencie spo-

rządzania pracy są nadal kontynuowane. Do zaprezentowania wstępnych ustaleń zdecydowałam się na użycie 

fragmentów wywiadów (głównie z zaawansowanymi praktykującymi, nauczycielami jogi). Wybór uzasadniam 

klarownością opisu zawartego w wywiadach oraz pogłębioną obserwacją osób zaawansowanych w praktyce. 

Praktykujący początkujący (czyli między innymi wolontariusze, którzy brali udział w projekcie) sporządzali 

głównie opisane wcześniej autoraporty. One z kolei pozwoliły na wyłonienie takiej kategorii, jak „efekty 

krótkotrwałe” praktyki hatha-jogi. Ta kategoria podlega jednak wciąż analizie i opisowi, z tego względu nie 

znajdzie się w niniejszych rozważaniach. 
5 Autoobserwacja jest techniką kontemplatywną umożliwiającą na opisywanie zdarzeń i związanych z nimi 

emocji, odczuć ciała z perspektywy pierwszej osoby. Pozwala na utrwalenie myśli, pracy umysłu, zaobserwo-

wanie procesów psychicznych i fizycznych. Autoobserwacja pozwala na uzyskanie danych obrazujących 

relację przedmiotu badań i osób wykonujących autoraporty [16]. Po każdej sesji jogi spisywali swoje odczucia 

(ciała, umysłu) wyłaniające się w trakcie praktyki. 



 

Aleksandra Płaczek 
 

44 

 

innych instruktorów, brali udział w zorganizowanych wyjazdach jogicznych. Odbyliśmy 

także sesje jogi i medytacji ze studentami Erasmusa (67 studentów w latach 2020-2022), 

które również dostarczyły autoraporty z autoobserwacji (520 autoraportów). Od uczest-

ników badania uzyskano zgody na użycie danych do analizy, a także do publikacji. 

W trakcie samej analizy danych pisaliśmy również noty kontemplatywne. W notach 

zawiera się informacje dotyczące odczuć ciała, umysłu, emocji, relacji z uczestnikami 

i współpracownikami badań. W notach kontemplatywnych zapisuje się obserwacje 

pracy własnego umysłu związanej ze sprawami genderowymi, hierarchią społeczną, 

sposobem pracy uwikłanej w badania i w życie badaczy instytucji. Noty służą ukazaniu 

pozycji i roli badacza w wytwarzanych przez niego danych i w analizie [17, s. 19]. 

Materiały były gromadzone przez cały okres trwania projektu. Było to związane 

z przyjętą teorią ugruntowaną [18, 19]. Metodologia teorii ugruntowanej zakłada zbie-

ranie danych, unikając przy tym stawiania wcześniejszych założeń wobec badanego 

przedmiotu. Ograniczenie wcześniejszej prekonceptualizacji pozwala na odkrycie 

nowych zjawisk, relacji, procesów. Dane w ramach teorii ugruntowanej zbiera się aż 

do momentu tzw. teoretycznego nasycenia, czyli etapu, gdy wygenerowane wcześniej 

kategorie i pojęcia powtarzają się. W trakcie zbierania danych dokonuje się perma-

nentnej analizy porównawczej pojęć i kategorii. Zebrane materiały analizuje się, zaczy-

nając od kodowania rzeczowego. W jego ramach wymieniamy kodowanie otwarte (upoję-

ciowienie fragmentów materiału empirycznego) i kodowanie selektywne (skoncentro-

wane na wybranych fragmentach interesujących pod względem wcześniej tworzonych 

kategorii). Poza kodowaniem rzeczowym stosuje się kodowanie teoretyczne, które jest 

kolejnym etapem procesu analizy danych. Polega na sporządzaniu not teoretycznych, 

gdzie zamieszczane są wstępne wnioski i tezy, opisy relacji między kategoriami wraz 

z ich własnościami. Kodowanie oparte jest o paradygmat kodowania, gdzie poszukuje 

się warunków przyczynowych danego procesu, jego kontekstu, warunków interwe-

niujących, działań i strategii interakcyjnych oraz konsekwencji zjawiska.  

2. Analiza 

2.1. Warunki interweniujące psychiczną równowagę praktykujących  

W trakcie analizy wywiadów i autoobserwacji okazało się, że praktyka jogi oddzia-

łuje na praktykujące ją osoby wielowymiarowo. Wpływ może być procesem indywi-

dualistycznym, czyli bez udziału osób trzecich – nauczycieli jogi, innych praktyku-

jących. Dzieje się to za sprawą opisywanej przez rozmówców świadomości, wczucia 

się, koncentracji. Pojęcia te, wskazują na stawanie się podmiotem, który poprzez 

aktywną pracę ze sobą i nad sobą, i związaną z tym pogłębiającą się samowiedzą, 

zaczyna radzić sobie z efektami napierających na niego/nią bodźców zewnętrznych.  

Osiąganie psychicznej równowagi jest procesem, na który oddziałują i składają się 

takie czynniki, jak rytualność praktyki (stałość elementów, przygotowanie do praktyki), 

wspólnotowość (poczucie bycia we wspólnocie, wytwarzana w trakcie praktyki energia 

emocjonalna), wykonywane asany (mające wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak 

i psychiczne), uwalnianie emocji (zjawisko występujące wskutek rozciągnięcia napię-

tych miejsc w ciele, efekt głębokiej koncentracji, pranajamy, medytacji, uspokojenia 

ciała przez savasanę, a także odpowiedź na interakcje w grupie praktykujących) oraz 

uważność (poznawanie siebie przez głęboką koncentrację na ciele i procesach zacho-

dzących w umyśle). Pogranicznym efektem praktyki, który towarzyszy bardziej do-
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świadczonym joginkom i joginom, jest umiejętność odseparowania się od ocen – wysta-

wianych w stosunku do siebie, swojego postępowania, ciała, jak i ocen w stosunku do 

innych ludzi, wydarzeń. Dotyczy to zarówno praktyki własnej, jak i bycia nauczy-

cielem. Schemat opisanych czynników znajduje się na rysunku nr 1.  

 
Rysunek 1. Warunki interweniujące równowagę psychiczną praktykujących jogę [opracowanie własne] 

2.1.1. Nauka uważności  

Pierwszym, najważniejszym z punktu widzenia zarówno samych praktykujących 

(ten czynnik pojawiał się najczęściej w wypowiedziach), jak i z punktu widzenia nas, 

jako badaczy jest uważność. Uważność jest warunkiem kluczowym dla rozwoju 

w praktyce jogi. Sami nauczyciele podkreślali w trakcie rozmów o docieraniu do przy-

czyny, procesowaniu różnych zdarzeń w sobie, budowaniu świadomości, odkrywaniu 

siebie. Praktyka jogi charakteryzuje się skupieniem na sobie, statycznością ciała. Poza 

samą praktyką fizyczną, tzw. asanami, czyli pozycjami jogi, ważna w praktyce jest 

także praca nad oddechem, pranajama (ćwiczenia oddechowe) oraz medytacja. Te dwie 

ostatnie charakteryzują się wyciszeniem, spowolnieniem, skupieniem się na oddechu. 

W kilku wywiadach pojawiły się wypowiedzi nawiązujące do dynamiki i energii 

wytwarzanej w trakcie poszczególnych etapów praktyki. W tym miejscu, opisywana 

jest także savasana, czyli pozycja trupa, która często kończy praktykę jogi. Polega ona 

na położeniu się na ziemi, z dłońmi wzdłuż tułowia, lekko rozchylonymi nogami. 

Tylna część ciała musi przylegać do ziemi. W trakcie tej pozycji energia nagroma-

dzona w ciele w trakcie praktyki fizycznej zostaje uwolniona. Schodzą wtedy napięcia 

w ciele, a co za tym idzie – ciało rozluźnia się, wtapia w ziemię. Nauczyciele pod-

kreślają, że w trakcie praktyki ciało oddziaływuje na umysł. Rozluźnienie ciała powoduje 

więc rozluźnienie umysłu, a tym samym regenerację, uspokojenie, nabranie poczucia 

dystansu.  

Pojęcie dystansu pojawia się w odniesieniu do różnych wymiarów życia – zarówno 

jako dystans do samego siebie, swoich obowiązków, swojego ciała, jak i dystans do 

innych ludzi, do świata zewnętrznego. Jedna z zaawansowanych osób praktykujących, 
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nauczycielka jogi, opisała dokładne znaczenie wszystkich etapów jogi, ich wzajemnego 

wpływu i znaczenia dla psychicznej równowagi:  

W jodze generalnie chodzi o to, żeby te trzy elementy scalić w jedno, żeby ta 

giętkość ciała zdrowo, poczucie tej zdrowości tego ciała, spokój umysłu 

i otwarte serce duszy, te wszystkie trzy elementy spotkały się w jednym miejscu 

po to, żeby doświadczać jakiejś asany, tak? Że ciało daje mi tą stabilizację, 

umysł daje mi otwartość na doświadczanie tego co niesie ciało, a otwartość 

serca daje mi tą gotowość na to, że przyjmuje to, tak? Że to co się wydarza to 

ja to przyjmuje i to jest najlepsza rzecz, która mogła do mnie przyjść. Nie 

oceniam, tylko przyjmuję. Medytacja, to już jest taki najwyższy level. (śmiech) 

Pranajama daje przestrzeń. Pranajama uwalnia jakby troski, wietrzy umysł 

i buduje taką przestrzeń na to, że, że po pranajamie jak człowiek wstaje to na 

początku czuje się trochę nieobecny, ale ta nieobecność potem jakby osadza 

coraz mocniej z taką, naprawdę z takim wielkim buforem tego świata 

zewnętrznego, że jakby te elementy nerwowości innych ludzi nie dotykają mnie 

tak mocno. Jest taka poducha, która odbija i ja sobie w tym spokoju, który 

właśnie wypracowałam mogę sobie iść i to mnie nie rani. Możecie sobie 

gadać, a ja się czuję dobrze, czuję się w tym bezpiecznie i to jest mój teren, do 

którego nic nie przeleci. I medytacja. No medytacja to jest spokój tak 

naprawdę to jest taki wszechogarniający spokój. Spokój wewnątrzkomórkowy, 

spokój podskórny, mięśniowy, no taki bardzo elementarny, gdzie wszystko 

jakby, każdy element ciała, nie wiem, kąpię się w spokoju, tak bym to nazwała. 

To jest bardzo, bardzo niezwykłe, żeby do tego momentu dojść i osiągać taki 

właśnie stan, kiedy faktycznie pojawia się już totalna bezmyślność, te myśli 

przepływają i nie zahaczają w świadomości gdzie, gdzie naprawdę to na 

poziomie każdej komórki ciała jest odczuwalne (fragment wywiadu 21.10.2021). 

Rozmówczyni w przytoczonym fragmencie mówi o jedności ciała, umysłu i duszy, 

czyli o tym, co stanowi według niej i innych doświadczonych nauczycieli, joginów, cel 

jogi. Podstawą dla jedności tych trzech elementów jest zdrowe ciało. Poprzez praktykę 

jogi ciało jest rozciągane, poprawia się kondycja fizyczna i oddechowa. W trakcie 

rozmów z osobami praktykującymi jogę pojawiły się wypowiedzi wskazujące na 

poprawę zdrowia, uśmierzenie niektórych schorzeń fizycznych. Tak jak mówi roz-

mówczyni – poczucie zdrowości ciała daje stabilizację. Poza tym, w trakcie jogi, przez 

wspomniane wcześniej wyciszenie, „zatrzymanie”, spowolnienie, koncentrujemy się 

na ciele, myślimy o nim. To pozwala na zauważenie bolących punktów ciała, sztyw-

ności, tego, co może przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, dyskomfortu. Za-

uważenie umożliwia dalszą pracę nad ciałem. A ciało, poprzez zmysły wzroku, słuchu, 

dotyku, zapachu – nawiązuje kontakt z otoczeniem, wchodzi z nim w interakcje.  

Pranajama to część praktyki polegająca na wzmożonej pracy z oddechem. 

Skoncentrowanie się na własnym oddechu, wyciszenie pozwalają na wyizolowanie się 

z przestrzeni, wytworzenie własnego terenu. Tak jak opisuje rozmówczyni, jest to 

wietrzenie umysłu – umożliwia odseparowanie się od natarczywych myśli, stymulacji 

świata zewnętrznego. Separacja z kolei pozwala na spojrzenie z oddali, a tym samym 

uspokojenie i uodpornienie na trudy codzienności:  
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Codziennie staram się siedzieć, więc ja zwykle siedzę w ciszy, ewentualnie 
nieraz włączam sobie mantrę, wybieram pozycje i asany do siedzenia, te, które 
są w miarę stabilne dla mnie, czasem można na krześle, zwykle siedzę na 
ziemi. Więc co mi daje? No do wewnątrz wyciszenie. Wyciszenie, też wtedy 
łatwiej można, no bo nie zawsze jest ta możliwość co to jest medytacja. To się 
nam przytrafia, tak? Zwykle jest burza myśli w głowie, ale te myśli też są 
potrzebne, bo wtedy coś z tego co się w nas dzieje się, można zobaczyć w sobie, 
co my mamy, czym się zajmujemy, czym się zajmuje nasz umysł, do czego to 
zmierza. Czasem przychodzą do głowy jakieś historie. A czasem powstają 
przerwy pomiędzy myślami i wtedy jesteśmy już blisko tego głębokiego, 
wewnętrznego spokoju. A czasem po medytacji jest tak, że błyszczą oczy i że się 
wie, że to było coś. Czuje się taką głęboką radość i spokój. No i pomimo, że 
siedzę codziennie to na pewno mam co ze sobą robić w sferze duchowej 
i wewnętrznej, tak? Bo czasem mogę powiedzieć, że nie wiem, czy to jest ta 
medytacja. Na pewno jest to stan no bardzo do wewnątrz głębokiego spokoju, 
takiego piękna wewnętrznego. Ale czasami są to myśli, burza myśli, albo burza 
emocji, tak? (fragment wywiadu 14.12.2021) 

W medytacji dąży się do ograniczenia myśli, a to może służyć odpoczynku od 
codzienności. Doświadczeni nauczyciele wskazują, że joga wraz z zasadami (jamy) 
i technikami przenika ich codzienne życie. Taki stopień zaawansowania pozwala na 
wszechogarniającą akceptację. Mówią o akceptacji siebie, zmian i innych. Akceptacja 
zmian może dotyczyć zarówno zmian cielesnych (po przejściu różnych chorób, sta-
rzenie się, zmiany w wyglądzie – utrata, nabranie wagi), jak i zmian dotyczących oto-
czenia (zmiana pracy, koniec kariery, zmiany w znajomościach), przemijania, odejścia, 
śmierci:  

Tak i również zmieniło się ze względu na to, że powiedzmy właśnie jestem już 
trochę dojrzalsza, przynajmniej tak mi się wydaje. Że nie oceniam właśnie 
siebie. Myślę, że też właśnie jako kobieta oczekujemy czegoś od naszego ciała. 
Ono musi być w jakimś tam stopniu jakieś, pasować do pewnego ideału 
i myślę, że po prostu dużo osób robi sobie krzywdę, że nie dbamy o siebie. 
Dążąc właśnie do tego, żeby wyglądać w jakimś tam sposób, właśnie wraz 
z wiekiem, czy też właśnie z praktyką jogi, kto wie, nagle zaczynasz siebie 
akceptować takim jakim jesteś i to jest piękne. Bo niestety starzejemy się, co 
roku będzie więcej zmarszczek. Myślę, że też problemy z kolanami, jak nie 
z biodrami i tak dalej. Więc myślę, że im prędzej jesteśmy w stanie się pogodzić 
z tym, że to ciało się zmienia i że to ciało jest jakie jest, nigdy nie będzie takie 
samo jak kiedyś jest bardzo ważne (fragment wywiadu 22.12.2021). 

Nauczyciele jogi powtarzają, że praktyka nie powinna być traktowana jako dzia-
łanie przynoszące natychmiastowe rezultaty. Praca z ciałem pozwala na jego poznanie 
i wypracowanie technik, które będą działały dobroczynnie na jego zdrowie. W tym 
miejscu pojawia się jednak waga ciągłości praktyki, jej regularności, traktowania jej 
jako długotrwałej pracy, procesu wymagających zaangażowania nas samych:  

I tak i nie. Tak, w sensie na przykład, zresztą opisanych przez Iyengara, opisa-
nych przez uczniów Iyengara sekwencji, czy pewnych asan, oddziaływania tych 
asan na poszczególne ośrodki ciała, na poszczególne miejsca systemu nerwo-
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wego, na poszczególne grupy mięśni w zależności od ich wzajemnego ułożenia 
relacji. Na chociażby ułożenie przestrzeni żeber, serca, płuc, to wszystko 
wynika z pracy z ciałem. Natomiast jeżeli traktujemy jogę jako antidotum, jako 
pigułkę, którą się połknie, powiedzmy po jednej sesji od razu nam się zrobi 
lepiej, no to nie. To jest błędne oczekiwanie. To jest jakby tutaj idealizowanie 
jogi jako czegoś co nas samych zwalnia z odpowiedzialności za siebie 
(fragment wywiadu 11.12.2021). 

Praktyka jogi jest traktowana przez joginów i joginki jako połączenie umysłu 
z ciałem i sposób na utrzymanie nad nimi kontroli. Dzieje się to poprzez naukę 
uważności i tym samym budowanie świadomości siebie:  

W sensie, że jestem połączona ze sobą, bo często jak długo nie tańczę, lub mam 
przerwę w praktyce jogi, to połączenie umysłu z ciałem się trochę upuszcza 
i właśnie jakby ta świadomość jest mniejsza, przez co człowiek jest jakby taki, 
bardziej bym powiedziała reaktywny, a w momencie kiedy tańczę, kiedy 
praktykuję jogę to czuję to połączenie i jakby jestem bardziej świadomą osobą, 
tak bym to nazwała, świadomą siebie (fragment wywiadu 15.02.2020). 

2.1.2. Rytualność praktyki  

Praktyka jogi wraz ze wzrostem świadomości własnego ciała i potrzeb może być 
modyfikowana i dostosowywana do ograniczeń zdrowia, zapotrzebowania ciała 
i umysłu. Mimo możliwości indywidualizacji praktyki posiada ona pewien zestaw 
asan, a nawet stałych sekwencji, jak np. powitanie słońca, powitanie księżyca etc. Poza 
powtarzalnością i wypracowanymi technikami, joga charakteryzuje się atmosferą 
poprzedzaną różnymi czynnościami mającymi wspomóc praktykującego, przygotować 
go do wejścia w praktykę, w stan uważności, a następnie wspierać go w trakcie samych 
ćwiczeń.  

W „Świetle jogi” B.K.S. Iyengar [20] omawia rady i przestrogi dla osób wyko-
nujących praktykę. W rozdziale omówione są czynności, które powinny zostać zreali-
zowane przed samą praktyką – oczyszczenie jelit i pęcherza, umycie ciała, przystę-
powaniu do ćwiczeń z pustym żołądkiem (po obfitym posiłku należy odczekać cztery 
godziny, po lekkim godzinę). Iyengar zaleca wykonywanie ćwiczeń we wczesnym 
poranku lub późnym wieczorem, a miejsce praktyki powinno być czyste, prze-
wietrzone, wolne od insektów i hałasu [20, s. 36-37]. Są to tylko niektóre z zaleceń 
porządkujące praktykę jogi, powodujące, że może się ona stawać rytuałem, charak-
teryzować się powtarzalnością i wyjątkowością przeznaczonego na nią czasu.  

Początkujący uczestnik zajęć jogi wskazał na procesualność, ustrukturalizowanie, 
rytualizm praktyki. Znajomość sekwencji, asan oraz powtarzający się schemat praktyki 
pozwalają na uspokojenie, skupienie na sobie. Przez stałe struktury nie trzeba zasta-
nawiać się nad kolejnymi czynnościami, nad otoczeniem. Jest to aspekt przyczyniający 
się do wyciszenia bodźców zewnętrznych i usprawnienia skupienia na pozycjach, 
odczuciach ciała, oddechu:  

No dla mnie to nie wiem czy jest terapią, ale myślę, że mogłaby być. Myślę, że 
mogłaby być taka terapeutyczna, bo raz, że takie skupienie się na sobie, to jest 
uspokajające, to są takie procesy, ona jest rytualna trochę, taka ustrukturalizo-
wana. No można, znaczy z reguły długo ją praktykowaliśmy, ale taką krótką 
jogę to można sobie zrobić zawsze, więc na przykład wiesz, jak się stresujesz to 
możesz sobie to zrobić (fragment wywiadu 1.10.2021). 
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2.1.3. Wspólnotowość  

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy nastroju, a w dłuższej per-

spektywie do balansu emocjonalnego jest poczucie wspólnotowości w praktyce. 

Wspólnotowość pojawia się w dwóch aspektach – wspólnoty namacalnej (bycia 

w grupie w trakcie praktyki jogi), jak i wspólnoty wyobrażonej (postępowanie według 

filozofii jogi). Jogini dzielili się ze względu na preferencje dotyczące praktyki w grupie 

bądź praktyki samodzielnej – bez udziału nauczyciela bądź innych uczniów. Ci, którzy 

omawiali praktykę w grupie jako ulubioną, korzystną, mówili o poczuciu wspólnoty. 

Odczucie wspólnoty, poczucie solidarności grupowej to czynniki przyczyniające się do 

wytwarzania energii grupowej, sprawiającej, że samopoczucie praktykujących było 

lepsze. Grupa motywowała do praktyki, a także wywoływała w praktykujących reakcje 

niewerbalne – uśmiech, i werbalne – śmiech, żarty. Wytwarzanie energii grupy [21, 

s. 129] było zauważalne i opisywane w trakcie praktyki w parach – zarówno na nagra-

niach wideo, jak i w opisach z wywiadów i autoobserwacji. Energia emocjonalna grupy 

zmieniała się wraz z dynamiką zajęć, a sama dynamika również oddziaływała na emocje 

praktykujących: 

Także to jest nie tylko tak, że joga dawała dziewczynom, uczestniczkom, czy też 

w ogóle uczestnikom takiego poweru fizycznego, ale też jakby zjednoczyłyśmy 

bardzo fajne środowisko (fragment wywiadu 30.11.2021). 

Każdy z nas emanuje jakąś energią podczas tych zajęć i jesteś w stanie właśnie 

poczuć jak ta energia się zmienia podczas powiedzmy godzinnych zajęć, kiedy 

na początku przychodzisz, wszyscy są po pracy, gotowi zupełnie, są w zupełnie 

innym świecie, mają zupełnie inną energię, wychodzą z metra, wszyscy biegną, 

śpieszysz się na zajęcia, spóźniłeś się 5 minut. Twoja energia jest zupełnie inna 

na początku i na sam koniec klasy. Więc kiedy masz grupę osób, nawet jeżeli 

jest to jedna osoba i masz tą grupę osób, które właśnie nagle wszystko się 

uspokoiło, powiedzmy nawet na te 5 minut, 3 minuty, jest coś, no coś niesamo-

witego (fragment wywiadu 22.12.2021). 

Poza poczuciem energii emocjonalnej na dobrostan psychiczny wpływał jeszcze inny 

czynnik związany z praktyką w grupie – wsparcie. Instruktorka prowadząca zajęcia 

między innymi dla osób po przejściach lub w trakcie chorób nowotworowych, po 

operacjach, mówiła o zauważaniu u osób praktykujących potrzeby kontaktu, uwagi. 

Praktyka z osobami z podobnymi problemami fizycznymi i po podobnych przejściach 

dodaje uczniom pewności siebie.  

Instruktorka poza wsparciem związanym z byciem w rozumiejącej grupie, 

wspomina także o swojej odpowiedzialności, jako nauczycielu – mówi o odpowiednim 

wyglądzie, czyli przede wszystkim ubiorze nieeksponującym sylwetki. Wskazuje na 

mus solidarności z kobietami po przejściu zabiegu mastektomii:  

Powiem Pani, że byłam często zmęczona po tych zajęciach tak fizycznie, ale też 
psychicznie, bo takie osoby bardzo potrzebują atencji, bardzo potrzebują uwagi, 
bardzo potrzebują energii innej osoby. Po to też przychodziły, żeby tej energii 
zaczerpnąć, żeby podnieść się na duchu. Nie zawsze mi się to udawało, bywało, 
że i wychodziłam z płaczem z tych zajęć. Wie Pani, to nie jest takie proste. Na 
przykład, na co staram się zwracać uwagę, nie nosić obcisłych podkoszulek 
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z dużym dekoltem. Z dużym, z dekoltem jakimkolwiek, żeby było widać połą-
czenie piersi. Bo po prostu uważała, że skoro te dziewczyny tych piersi nie mają, 
bo są albo przed rekonstrukcją, albo mają włożone właśnie ekspandery, tak? 
Czy też tymczasowe protezy to nie powinnam emanować swoją seksualnością 
w tym względzie. Seksualnością, kobiecością, bo jednak pierś jest atrybutem 
kobiecości. Nie powinnam tego uwidaczniać, więc starałam się na to zwracać 
uwagę. Mam też taką zasadę, że nie noszę tylko obcisłych getrów, zawsze się 
też staram założyć krótkie spodenki, jeśli mam obcisłe getry, żeby no jakby ten 
seksualizm przesłonić, tak? (fragment wywiadu 30.11.2021) 

Dobroczynny wpływ energii innych osób był przywoływany zwłaszcza w opisach 
zajęć jogi prowadzonych w trakcie pandemii COVID-19. Bycie w osobnych pomiesz-
czeniach, niesłyszenie swoich głosów, niewidzenie lub ograniczona widoczność wpły-
wały na uświadomienie wagi obecności innych:  

Wydaje mi się, że nawet sama świadomość tego, że ktoś jest z tobą, no i oczy-
wiście efekt jaki przynosi joga, one tez miały właśnie dużą wartość dla tych 
osób, które były właśnie same, powiedzmy izolowały się. Było to robione 
właśnie przez ekran. Ten wpływ jogi również można było odczuć. Wiem, że 
dużo osób nie lubiło zajęć online, ja należę również do osób, które po prostu 
mnie... Dla mnie one... To nie jest to samo. Ale może to też wynika po prostu 
z tego, że każdy z nas jest trochę inny, każdy z nas powiedzmy uprawia tą jogę 
w jakiś inny sposób. Ja jeżeli, jeżeli jestem sama wolę to po prostu robić sama. 
Ale też była w stanie odczuć właśnie tą nie wiem, nie wiem do końca, trudno 
powiedzieć, czy jest to do końca energia od ludzi, którzy tam są, czy właśnie 
sama świadomość tego, czy właśnie połączenie wszystkich tych rzeczy, jak 
i ćwiczenie jogi miało, miało to zdecydowanie wpływ (fragment wywiadu 
22.12.2021). 

2.2. Uwalnianie emocji  

Praktykujący opisywali, że w trakcie praktyki doświadczali wyładowania emocji. 
Było to ściśle związane z puszczaniem napięć cielesnych zlokalizowanych w przykur-
czonych częściach ciała, napiętych mięśniach. W trakcie rozciągania ściągniętej części 
ciała, skupiając się na danej części ciała, po puszczeniu napięć następowała emocjo-
nalna reakcja w postaci (najczęściej opisywanego) płaczu. Łzy, płacz skutkowały 
w odczuciu lekkości, poczuciu oczyszczenia. Przekładały się na rozluźnienie zarówno 
cielesne, jak i psychiczne: 

Myślę, że to jest właśnie na zasadzie takiej, że miałam ludzi na zajęciach, 
którzy właśnie płakali. Też z ciekawości miałam osoby, które miały właśnie 
takie bardzo mocno emocjonalne doznania przez Zoom, przez właśnie zajęcia 
online. Mnie też się zdarzyło kiedyś. Czasami właśnie robisz coś, czy jest to 
swojego rodzaju energia, czy właśnie jest to jakaś asana, która faktycznie 
działa na ciebie w jakimś tam stopniu bardzo mocnym i czujesz to. Miała też 
również// Pracuję również jako masażysta i głównie podczas, jest to tak zwany 
deep tissue, ale robimy również takie asysty. I po tego typu ludzie też mają 
swego rodzaju realise. Czasami jest to właśnie jakaś euforia, która się zmienia 
w jakąś tam nostalgię, płacz. Czujesz się zupełnie inaczej (fragment wywiadu 
22.12.2021). 
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Poza uwalnianiem emocji przez płacz, pojawiał się jeszcze drugi sposób rozładowy-
wania nagromadzonej energii – śmiech. Ta druga kategoria była zauważana zwłaszcza 
w trakcie analizy wizualnej. Śmiech pojawiał się w momentach problemów z wyko-
nywaniem jakiejś asany, w ramach konwersacji, bądź w trakcie ćwiczeń w parach/ 
grupach. Śmiech był w tym przypadku związany z wcześniej omawianą energią grupy. 
Następował w sytuacjach, gdy sama dynamika zajęć zmieniała się na szybszą, czasem 
bardziej chaotyczną. Jedna z nauczycielek jogi, prowadząca zajęcia z jogi terapeutycznej, 
mówi nawet o pojęciu „śmiechoterapii”, jako o elemencie praktyki poprawiającej 
nastrój praktykujących osób:  

No to, to jakby był taki główny punkt programu, ale też prowadziłam bardzo 
dużo pranajamy. Tych ćwiczeń oddechowych. Nie tylko w taki sposób, że tak 
powiem książkowy, ale też starałam je rozśmieszać, żeby to też była taka 
śmiechoterapia. Wiadomo, śmiech, tak, jak i płacz, jest bardzo potrzebny każdemu. 
Także ta śmiechoterapia, dużo pranajamy (fragment wywiadu 30.11.2021). 

I dzięki temu, że otwieramy ciało te emocje mają szansę do nas dotrzeć. I myślę 
sobie, że jest tak, że jeśli sobie zdamy z tego sprawę jakie emocje nami rządzą, 
łatwiej nam nad nimi zapanować, albo inaczej, łatwiej nam... Nie dać się im 
ponieść. No tak jest ze strachem, tak jest z lękiem. Muszę Pani powiedzieć, że 
stosując ćwiczenia oddechowe no tutaj akurat metoda Gurujiego Iyengara no 
olbrzymi, bardzo szeroki wachlarz tych sesji oddechowych, oferuje naprawdę 
niesamowite, niesamowite rzeczy można dzięki temu uzyskać. To jest moim 
zdaniem klucz do tego spokoju, do tego opanowania, do radzenia sobie 
z trudnymi rzeczami. Oddech mamy zawsze. Zawsze ze sobą. Także pozostaje 
nam oddychać, tak jak już powiedziałam, porzucamy ten nasz futerał z wiekiem, 
to opakowanie zewnętrzne, ale oddech mamy zawsze. I ona nas może wspierać 
i w trudnych i w dobrych chwilach. Więc stąd ten początek i koniec relaksa-
cyjny (fragment wywiadu 30.11.2021).  

2.3. Proces rekonstrukcji jaźni w praktyce jogi 

Choroby, schorzenia fizyczne i psychiczne, zabiegi i operacje mogą zmieniać sto-
sunek do własnego ciała, do swojej osobowości. Ciało staje się obce, niewygodne, traci 
się poczucie własnej wartości, pojawia się poczucie lęku przed pogorszeniem stanu 
zdrowia albo powrotem do świata codziennego po przejściu długiego leczenia. W trakcie 
prowadzonych badań okazało się, że niektórzy nauczyciele i uczniowie zmagali się, 
bądź wciąż zmagają się z różnymi przypadłościami dotyczącymi zdrowia fizycznego, 
jak i psychiki.  

Rekonstrukcja siebie podczas terapii jogą przebiega w kilku etapach, które można 
odtworzyć na podstawie doświadczeń osób uczęszczających na zajęcia jogi (rys. 2). 

Pierwszym etapem jest czas związany z konstruowaniem (pre)jaźni, czyli struktury 
psychicznej człowieka powstałej wskutek nabytego dotychczas doświadczenia. Na 
stworzenie jaźni [22-26] i „ja” (ego) [27] mają wpływ kulturowe i społeczne uwarun-
kowania, takie jak kulturowy ideał osobowości, socjalizacja i instytucje pracy, edukacji 
itd. Jednostki dostosowują się do otoczenia i kultury, niekiedy tracąc poczucie sensu, 
czując przewlekły stres, lęk lub wypalenie. Zjawiska te kumulują się, mogą dopro-
wadzić do myślenia destrukcyjnego, spadku poczucia własnej wartości, narastających 
emocji gniewu, niechęci, frustracji.  



 

Aleksandra Płaczek 
 

52 

 

 
Rysunek 2. Proces rekonstrukcji jaźni w praktyce jogi [opracowanie własne] 

Uświadomienie sobie tego problemu może nastąpić przed praktyką i wtedy jed-

nostka może podjąć decyzję o rozpoczęciu praktyki jogi w ramach poradzenia sobie 

z posiadanym problemem. Uświadomienie problemów może nastąpić również wtórnie, 

w trakcie praktyki, a decyzja o kontynuowaniu praktyki prowadzi do próby poradzenia 

sobie z negatywnym myśleniem.  

Poza problemami związanymi stricte z umysłowością i psychiką, decyzja o rozpo-

częciu praktyki jogi była następstwem wykrycia choroby, lub następowała w trakcie 

lub po odbyciu leczenia. Decyzja o pójściu na zajęcia jogi była spowodowana samo-

dzielnym poszukiwaniem rozwiązania na radzenie sobie z fizycznymi przypadłościami 

bądź traumą związaną z przejściem i leczeniem danej choroby.  

W trakcie przeprowadzania badania okazało się, że dwie rozmówczynie przechodziły/ 

przechodzą przez ciężkie choroby. Pierwsza z nich to kobieta, u której został roz-

poznany nowotwór piersi. Rozmówczyni przeszła zabieg usunięcia piersi. Po przejściu 

operacji kobieta poznała grupę innych amazonek i dzięki znajomości zaczęła uczęsz-

czać na zajęcia jogi dedykowane kobietom po chorobach nowotworowych. Kobieta 

opisuje praktykę jogi, jako aktywność, dzięki której zmieniło się jej nastawienie do 

życia, śmierci, własnego ciała i umysłu. Część zajęć poświęcona aktywności fizycznej 

poprawiła sprawność kobiety. Dzięki odczuwaniu zmęczenia, po powrocie do domu 

kobieta odczuwa napływającą energię i chęć wprowadzania zmian, poruszania się, 

przebywania z innymi ludźmi. Praktyka jogi przyniosła jej więc korzyści na polu 

psychicznym, społecznym i fizycznym. Zmiana postrzegania siebie samej wypłynęła 

z ćwiczeń koncentracji. Dzięki wyciszeniu i możliwości wsłuchania się w potrzeby 

własnego ciała i umysłu kobieta miała możliwość uporządkowania myśli.  

Dla procesu rekonstrukcji własnej jaźni można użyć pojęcia zastosowanego przez 

jedną z rozmówczyń. Kobieta poprzez pojęcie „prania mózgu” wskazuje na zmianę 

myślenia, która pojawiła się wraz z regularnym uczęszczaniem na zajęcia jogi dla 

amazonek. Rozmówczyni procesem prania mózgu nazywa przemienienie sposobu 

myślenia z takiego, który można nazwać destrukcyjnym na myślenie optymistyczne:  
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Inaczej się myśli, naprawdę tak się zastanawiam, ale inaczej się myśli, inaczej 

się myśli i wiem, że przychodzę z tą energią, wiem że mogę sobie coś zapla-

nować i to zrobię co zaplanuję, a tak to mówię „A tam muszę dzisiaj, bo nie 

muszę. Nic mnie nie goni”. Więc jest to pewien rodzaj, powiedziałabym pranie 

mózgu, o tak, tak bym powiedziała może. Pranie, bo wyrzuca się te wszystkie 

niepotrzebne rzeczy z głowy, a myśli się jednak o tych „tu i teraz” (fragment 

wywiadu 12.03.2020). 

Ja myślę, że tak, raz że zaczęłam pozytywnie myśleć o właśnie zaangażowałam 

się zaraz w fundacje Carpe Diem i chodzę na spotkania z maturzystkami. 

Opowiadam im co trzeba robić, żeby uniknąć tego cholernego raka i zawsze 

sobie myślę, że jeżeli chociaż jedną namówię żeby się badała, żeby chodziła, 

żeby dbała o siebie to tak jakbym zbawiła może nie cały świat ale pół światła 

zawsze tak sobie myślę. Więc to to tutaj zupełnie inny sposób myślenia, że nie 

jestem skazana, że nie mogę odejść z tego świata, że mogę być jeszcze komuś 

potrzebna (fragment wywiadu 12.03.2020). 

Wpływ znajomości, obecności innych jako kolejny terapeutyczny aspekt jogi. Jest 

on produktem ubocznym praktyki, nie występuje zawsze. Tutaj również jest silne 

oddziaływanie „ram jogi”, które w formie jam (zasad moralnych) i nijam (zasad indy-

widualnych praktyki jogina) [3] określają, jakie powinno być nastawienie, postępo-

wanie osób praktykujących jogę.  

Na proces rekonstruowania siebie, miała wpływ także „rama”, charakter zajęć, 

atmosfera. Kobieta w trakcie wywiadu mówiła o musie uśmiechania się podczas zajęć 

jogi. Poczucie obowiązku, by okazywać zadowolenie z zajęć i by być radosną sprawiało, 

że „rama” wdrukowała się w świadomość rozmówczyni. Można powiedzieć o zinter-

nalizowaniu przez nią reguł panujących na danych zajęciach jogi:  

Natomiast, ja uważam że było to jedno z lepszych lekarstw, bo musiałyśmy 

wyjść z domu, musiałyśmy się ubrać musiałyśmy pójść, mieć uśmiech na 

ustach bo na jodze trzeba. Musiałyśmy zacząć myśleć o tym co było przed, co 

jest teraz, a co może być przed nami (fragment wywiadu 12.03.2020). 

Jednym z elementów wpływających na zmianę sposobu myślenia jest narzucenie 

przez nauczyciela, jak i samą sytuację praktyki jogi, ramy „uśmiechu”, „pozytyw-

ności”. Poprzez uczestnictwo w zajęciach praktykujący dopasowują się do tej sytuacji, 

są w ramie. Chodzi o to, by tę ramę dopasować do obrazu siebie, zinternalizować. 

A żeby to zrobić, trzeba dokładnie wymierzyć i określić kim jesteśmy, co myślimy, co 

dla nas dobre. W jodze chodzi więc o to, by dokonać samopoznania, a w późniejszym 

czasie samoakceptacji:  

Bo joga jest tak niezgłębioną, nie, nieograniczoną skarbnicą dla rozwoju 

zarówno pod kątem zdrowia fizycznego, psychicznego, pod kątem takich relacji 

ze światem, postrzegania świata, postrzegania siebie w świecie, we wszech-

świecie. W takim wymiarze metafizycznym również. Czyli daje takie mocne 

podwaliny do poczucia siebie (fragment wywiadu 11.12.2021). 

I tutaj wracam do tej, tych, tych relacji, wcześniej bym tego tak nie odczytała, 
ale... Zawsze w pewnym nieszczęściu postrzeganym w pewnej sytuacji, postrze-
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ganej przez nas jako niekorzystna, niekomfortowa, smutna, tkwi zalążek, jakby 
taka odskocznia dzięki której możemy się odbić, jeżeli tylko to dostrzeżemy 
oczywiście do czegoś zdecydowanie lepszego, do przeprocesowania czegoś 
w sobie (fragment wywiadu 11.12.2021).  

Poza oswojeniem z własnym umysłem, osiąganiem poczucia spokoju, radości 
i energii w trakcie praktyki jogi, doszło również do wystąpienia efektów związanych 
z fizycznością. Poprzez odpowiednie ćwiczenia kobiety po operacyjnym usunięciu piersi 
pracowały nad usuwaniem obrzęków kończyn spowodowanych nagromadzeniu limfy. 
Poza tym, rozmówczyni wskazuje na pozytywne skutki ćwiczeń na utrzymywanie 
moczu – problem z którym borykają się m.in. kobiety w dojrzałym wieku: 

Przychodzi też okres na przykład u kobiet nietrzymania moczu i ćwiczymy, 
wykonujemy takie ćwiczenia które pozwalają nam trzymać ten mocz. Bo to 
nawet nie jest związane z operacją, ale związane z wiekiem po prostu. I to są 
wstydliwe sprawy pewnie dla tych kobiet, więc ćwiczymy na dolne partie dosyć 
ostro i nawet wiemy, że to można ćwiczyć stojąc na przystanku sobie na 
przykład autobusowym (fragment wywiadu 12.03.2020). 

Druga ze wspomnianych rozmówczyń choruje na stwardnienie rozsiane. Jogę 
zaczęła praktykować na podstawie filmów znalezionych w internecie. Później, zaczęła 
uczęszczać na praktykę do szkoły jogi. Rozmówczyni w trakcie wywiadu przyznała, że 
chorowała również na depresję i aktywnie myślała o śmierci. Dzięki psychoterapii 
uzupełnionej między innymi przez praktykę jogi zmieniło się jej podejście do życia 
i śmierci. Jak mówi, przestała myśleć o śmierci aktywnie, poczuła chęć życia. Dzięki 
trenowaniu koncentracji i pracy nad własnym umysłem zmienił się jej sposób odczu-
wania. Nauczyła się wygaszać skrajnie dobre i skrajnie złe emocje, co pozwala na 
zachowanie spokoju: 

Na pewno joga też mi bardzo w tym pomogła, jakby teraz akceptuję śmierć ale 
na pewno do niej nie dążę. Nie mam czegoś takiego, że że chciałabym umrzeć. 
Wręcz przeciwnie, doceniam życie takim jakie jest i też, no oczywiście ból 
odejścia bliskiej osoby, czy też ból związany ze śmiercią, też traktuję to jako 
coś naturalnego i oczywistego. Więc jakby nie mogę powiedzieć, że w życiu nie 
myślę o śmierci, ale na pewno się na niej nie koncentruję (fragment wywiadu 
15.02.2020). 

Osiągnięcie harmonii, życie zgodnie z filozofią stoików było także opisywane przez 
innego praktykującego, który w ramach rozładowywania emocji sięgał po alkohol. 
Mężczyzna, dzięki praktyce jogi, nauczył się nabierania dystansu wobec zdarzeń i zacho-
wywania spokoju: 

No i zresztą zmagałem się ze swoimi problemami... Mogę powiedzieć, że coś 
w rodzaju depresji, tak? Chociaż wtedy nie wiedziałem o tym, byłem młodym 
człowiekiem, ale miałem takie wahnięcia nastroju, tak? Szczególnie wiosną, 
jesienią, takie... Rozładowywałem się przez picie alkoholu i gdzieś tam szuka-
łem ujścia, po prostu nie znałem innych metod, natomiast po, po tych jednych 
zajęciach jogi czułem się tak świetnie. Ja chcę to robić, to mnie uwalnia od 
tych ograniczeń, pomaga mi przetrwać te trudne momenty. No i zresztą tak to 
zadziałało, tak? (fragment wywiadu 26.01.2021) 
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Według praktykującego głównym celem jogi jest jedność ciała i umysłu, które ma 

nieść wyzwolenie. Dobroczynne efekty praktyki jogi – umysłowe, fizyczne, społeczne 

składają się na harmonizację ciała i umysłu. Praktykujący poprzez naukę swojego 

ciała, naukę kontrolowania emocji oraz przekazywanie uzyskanej energii dalej w formie 

wchodzenia w interakcje z innymi mogą wygaszać dotychczasowe, negatywne emocje 

wobec siebie i innych, tworząc na nowo samych siebie. Można powiedzieć, że do-

chodzi w ten sposób do stworzenia „nowej” jaźni, rekonstruowania samych siebie.  

W procesie rekonstruowania siebie poprzez praktykę hatha-jogi ważną rolę odgry-

wają inni praktykujący oraz nauczyciel: 

Joginka zawsze nam mówi „Rób tyle ile możesz jutro będziesz miała lepiej, 

podniesiesz ją wyżej” to jest bardzo ważna sprawa dla tych dziewczyn 

(fragment wywiadu 12.03.2020). 

(…) w tej grupie do której ja chodzę, jest rozsądna joginka, która mówi „Rób 

dotąd dokąd możesz. Nie możesz wyżej tej ręki podnosić nie podnoś jej. Nie 

możesz nogi? Za 5 lat podniesiesz” mówi. I te dziewczyny rzeczywiście się 

uzbrajają w cierpliwość podnoszą dokąd mogą i to jest bardzo ważne, wiedzą 

że nikt się z nich nie śmieje, że nikt nie patrzy jak na jakąś nie wiem pokrakę, 

nie możesz tutaj wyżej tej ręki czy nogi podnieś. Wiadomo, że tak jest i tak musi 

być (fragment wywiadu12.03.2020). 

Praktyka jogi, jako samodzielna bądź wspomagająca forma praktyki, oswajała prak-

tykujących z chorym ciałem. Poprzez fizyczny wysiłek, wsparcie innych osób chodzą-

cych na zajęcia, a także odpowiednie podejście instruktora wpływały na proces nabierania 

dystansu wobec choroby. Działo się to dwutorowo – przez poprawienie fizycznej 

sprawności oraz zmianę podejścia do własnego życia, ciała przez kontakt z innymi 

oraz przez atmosferę zajęć.  

2.4. Odrzucenie „ego”  

W opisach doświadczonych nauczycieli jogi pojawiła się kategoria ego [27]. Ego 

było rozumiane tutaj jako podejście nastawione na postępowanie według reguł sytuacyj-

nych, reguł kulturowych, zgodnie z panującymi oczekiwaniami. W trakcie praktyki, 

jogini doświadczyli i starają się doświadczać wyłączenia myślenia skupionego na nich, 

jako osobach oceniających i poddanych ocenie. Koncentracja na oddechu, asanach, 

odczuciach ciała pozwala na odizolowanie się od świata zewnętrznego i nabranie 

opisywanego przez joginów „dystansu”. Zdystansowanie się pozwala na zachowanie 

spokoju i wyrozumiałości wobec siebie i innych. Wyłączenie ego dotyczy także 

emocji, które mogą wystąpić w trakcie udanej bądź nieudanej pozycji, porównywania 

się z innymi, oceny własnych umiejętności. Duma i wstyd mają być więc wyciszane, 

a praktyka uczy niepoddawania się właśnie tym emocjom. 

I był moment, kiedy joga stała się dla mnie sposobem na życie. Myślę, że to 

było z półtora roku temu, kiedy hm… stała się sposobem na udoskonalenie 

siebie jako człowieka. I… i takiego dostarczania, bym powiedziała, pewnego 

rodzaju… służenia ludziom dookoła i sprawiania, że… że świat będzie lepszy. 

Bardzo dużo pracowałam nad swoimi reakcjami, emocjami, sposobem myślenia 

i postrzegania w tamtym czasie. To był chyba taki najintensywniejszy moment, 
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kiedy joga była dla mnie absolutnie wszystkim, przez cały czas, przez cały dzień. 

Był to po prostu trening akceptacji i tak… dość bycia dobrym człowiekiem po 

prostu. Nie poddawania się takim ludzkim emocjom, jak zazdrość albo jak… 

hm… też ego, jak to, że ja chcę coś pokazać, udowodnić, wykonać. (…) A ja 

myślę, że, że po prostu… joga też mnie nauczyła, że mam mniej rzeczy, że… że 

wiesz, że ja nie potrzebuję. Też, też, też uczy nas trochę odpuścić, odpuścić 

nasze ego. To też się przyczyna do tego, że nie potrzebujemy 50 sukienki. Bo 

czujemy się ok ze sobą i nie musimy naprawiać tego wyglądem albo rzeczami, 

albo wiesz, posiadaniem. (…) Myślę, że moja praktyka podczas zajęć polega 

głównie na tym, że ja próbuję siebie nie oceniać w jakimś stopniu i wyłączyć 

moje powiedzmy ego z tych całych zajęć i właśnie skupić na ludziach, którzy są 

tam. I myślę, że dużo nauczycieli jest... Myślę, że jest to po prostu 50:50, że 

niektórzy właśnie prowadząc bardzo dobre zajęcia to ich ego wzrasta. No 

trudno, żeby nie wzrastało, jeżeli robisz coś dobrego i ludziom się to podoba to 

czujesz się sam lepiej, ale właśnie posiadanie jakiegoś swojego dystansu do 

siebie i zrozumienia, że tak naprawdę. Oczywiście to też jest część ciebie, którą 

dajesz, ale tak naprawdę dzielić się jakąś tam praktyką, którą do ciebie nie 

należy. Ja, ja zazwyczaj... To znaczy tak, demonstruję, ale też nie do końca, nie 

zawsze, bo wolę uważać i patrzeć co robią inni. A wydaje mi się, że jeżeli 

demonstrujesz całe zajęcia to nie jesteś w stanie zobaczyć co się dzieje 

w twojej klasie (fragment wywiadu 22.12.2021). 

3. Wnioski  

Celem jogi jest osiągnięcie spokoju umysłu, wyciszenia, nabrania dystansu wobec 
problemów związanych ze światem zewnętrznym (spoza praktyki jogi) oraz samo-
akceptacji. Joga poprzez swoją formę, czyli ćwiczenia fizyczne (asany), ćwiczenia 
oddechowe (pranajama), a także głębokie wyciszenie i odłączenie od otaczającej prze-
strzeni (medytacja) pozwala na holistyczny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
człowieka [28-30]. Poprzez wsparcie nauczyciela i grupy nastrój praktykujących osób 
poprawia się, a rozciągnięcie ciała wpływa na uwolnienie napięć związanych z nie-
właściwą postawą, nagromadzonym stresem, smutkiem. Według praktykujących obco-
wanie i tym samym poznawanie swojego ciała w trakcie praktyki pozwala na zauważenie 
tego, co mu służy, a co wpływa na nie w negatywny sposób, jakie są jego ograniczenia. 
Przepracowanie sytuacji związanych z codziennością w trakcie praktyki, pomaga 
w późniejszym radzeniu sobie z różnymi problemami. Savasana, czyli pozycja trupa, 
charakteryzująca się relaksacyjnym wpływem, działa uspokajająco i regenerująco na 
organizm. Zdobyta dzięki praktyce jogi akceptacja pozwala zrozumieć i oswoić się ze 
zmianami dotyczącymi ciała, zmianami społecznymi, a także zmianami w skali makro – 
dotyczącymi wydarzeń w kraju i na świecie. Poprzez stosowanie odpowiednich ćwi-
czeń pod okiem wykwalifikowanych instruktorów6, osoby zmagające się z poważnymi 
schorzeniami przez ćwiczenie danych partii mięśni mogą odnosić korzyści z poprawy 
kondycji cielesnej. W trakcie praktyki uwalniane zostają napięcia, ciało osiąga większą 

 
6 Wykwalifikowani instruktorzy nie wskazywali w trakcie wywiadów na zagrożenia wynikające z praktyki 

hatha-jogi (zadawaliśmy pytanie o ewentualne ryzyka praktyki). Jogini podkreślali wyłącznie, że osoby po-

czątkujące oraz posiadające różnego rodzaju schorzenia powinny rozpocząć praktykę pod okiem instruktora, 

a nie samodzielnie. Kontrola doświadczonego praktykującego minimalizuje wystąpienie kontuzji.  
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sprawność, która przekłada się na uczestnictwo w życiu społecznym. Nauczyciele 
podkreślają jednak procesualny charakter praktyki jogi i zalecają nietraktowania jej 
jako „tabletki”, a jako długotrwałą pracę nad sobą, wymagającą uważności i regularności.  

Uwagi ogólne 

Rozdział napisany w oparciu o badania prowadzone na rzecz projektu finansowa-
nego przez Narodowe Centrum Nauki, Opus 15, nr 2018/29/B/HS6/00513 „Doświad-
czanie ciała i gestów w świecie społecznym hatha-jogi. Znaczenie i transmisja wiedzy 
w praktyce cielesnej”. Kierownik projektu: Krzysztof T. Konecki. 
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Wpływ praktyki hatha-jogi na spostrzegane zmiany w ciele i umyśle 

Streszczenie 

W codziennym świecie doświadczamy sytuacji i związanych z nimi bodźców, które mogą wpływać na za-

równo sprawność fizyczną, jak i psychiczną kondycję. Pytaniem badawczym zadanym w trakcie groma-

dzenia danych było to, czy praktyka jogi przez fizyczne zaangażowanie praktykujących oraz atmosferę 

sprzyjającą wyciszeniu i uspokojeniu, może wpływać na osiąganie psychicznej równowagi. Badanie 

stanowi część projektu NCN Opus 15 nr 2018/29/B/HS6/00513: „Doświadczanie ciała i gestów w świecie 

społecznym hatha-jogi. Znaczenie i transfer wiedzy w praktyce cielesnej”. Badacze zaangażowani w projekt 

przeprowadzili wywiady swobodne z osobami praktykującymi jogę – mniej i bardziej zaawansowanymi, 

również z nauczycielami. Poza wywiadami sporządzono obserwacje jawne z zajęć jogi, prowadzonych 

w kilku szkołach oraz zgromadzono autoobserwacje wolontariuszy, uczestniczących w zajęciach jogi pro-

wadzonych przez kierownika projektu. Dzięki uzyskanym danym określono, że kluczowym czynnikiem 

wpływającym na osiąganie psychicznej równowagi w trakcie praktyki jogi jest uważność. Wzmożona 

obserwacja ciała i przeżywanych emocji, pozwoliła badanym na określenie kim są, czego chcą oraz co jest 

dla nich dobre i pożyteczne. Na zdrowie psychiczne badanych przełożyła się także rytualność praktyki 

jogi, odczucie wspólnotowości oraz rozwój fizyczności, której efektem jest poprawa kondycji i wyleczenie 

niektórych schorzeń cielesnych.  

Słowa kluczowe: joga, zdrowie psychiczne, uważność, emocje, wspólnota 

The effect of hatha-yoga practice on perceived changes in body and mind 

Abstract 

We experience situations and related stimuli that can affect physical and mental conditions in the everyday 

world. The research question posed in the data collection was whether yoga practice, through the physical 

involvement of practitioners and an atmosphere conducive to tranquility and calming down, affects the 

achievement of mental balance. Research is a part of the NCN Opus 15 project No. 2018/29 / B / HS6 / 

00513: "Experiencing the body and gestures in the social world of hatha yoga. The meaning and transfer of 

knowledge in body practice”. Interviews were conducted with yoga practitioners - less and more advanced, 

also with teachers. In addition to the free-form interviews, open observations of yoga classes conducted in 

several schools and self-observations of volunteers participating in yoga classes taught by the project super-

visor were made. Analysis of collected data determined that the key factor influencing the achievement of 

mental balance during yoga practice is mindfulness. Increased observation of the body and experienced 

emotions allowed the respondents to define who they are, what they want, and what is good and valuable 

for them. The respondents' mental health was also reflected in the ritualism of yoga practice, the feeling of 

community, and the development of physicality, which is visible in improvement in the condition of body. 

Keywords: yoga, mental health, mindfulness, emotions, community 
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Bezsenność a funkcjonowanie afektywne –  

przegląd wybranych badań 

1. Wprowadzenie  

Zaburzenia snu z roku na rok zgłasza coraz więcej osób, dodatkowo bezsenność 

określa się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Od wieków uważano, że sen stanowi bardzo 

ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu, a jego zaburzenia skutkują występowaniem 

różnych nieprawidłowości somatycznych. W. Shakespeare napisał, że sen jest najposil-

niejszym składnikiem uczty życia, natomiast F. Sagan stwierdził: Dla mnie szczęście to 

dobre zdrowie, sen bez koszmarów, i budzenie się bez obaw [1]. 

W badaniach epidemiologicznych zauważono, że bezsenności towarzyszą zaburzenia 

emocjonalne oraz że poprzedza ona wystąpienie depresji [2]. Powyższe obserwacje 

były podstawą do obrania celu pracy, którym jest odpowiedź na pytanie: jak bezsenność 

wiąże się z kształtowaniem emocji oraz jaka jest zależność między snem i jego jako-

ścią oraz regulacją emocji w ciągu dnia. Badania i publikacje naukowe dowodzą, że 

prawidłowy sen zmniejsza nasilenie emocji, natomiast jego niedobór bądź zaburzenia 

w przebiegu snu skutkują występowaniem nadmiernie nasilonych emocji, napięciem 

i stresem. Analizie zostały poddane mechanizmy biochemiczne i hormonalne zachodzące 

w mózgu podczas snu i podczas jego braku oraz procesy fizjologiczne i patofizjolo-

giczne z tym związane i jednocześnie wpływające na emocje. Istotnym aspektem omó-

wionym w niniejszym opracowaniu było również zidentyfikowanie stanu emocjonalnego 

pacjentów po deprywacji snu. 

2. Sen i jego fizjologiczne znaczenie 

Sen jest fizjologicznym stanem organizmu, niezbędnym do funkcjonowania, wystę-

pującym okresowo i spontanicznie [3]. W trakcie snu występuje rejestrowana przez 

EEG zmiana czynności mózgu, dochodzi do wzrostu amplitudy bioelektrycznej oraz 

spadku częstotliwości fal mózgowych [3]. Funkcję i rolę snu można prześledzić na 

podstawie faz i procesów, jakie występują w jego trakcie. Sen składa się z dwóch stanów: 

sen z szybkimi ruchami gałek ocznych (REM, ang. rapid eye movement) i fazy snu 

podczas której następuje wzrost mocy, amplitudy i fal delta (NREM, ang. non rapid 

eye movement) [4]. Sen REM i NREM występują cyklicznie po sobie, cały cykl obu 

faz trwa łącznie około 90-110 minut, przy czym REM stanowi 20-25% snu, a NREM 

75-80% snu [5]. Fazie NREM towarzyszy spadek napięcia mięśni szkieletowych, spadek 

metabolizmu i aktywności synaps, szczególnie w strukturach odpowiedzialnych za 

czuwanie, czyli w pniu mózgu, przodomózgowiu i we wzgórzu oraz maleje aktywność 

 
1 mateuszl.wylaz@student.uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 

Kierunek Lekarski, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej. 
2 lukasz.konrad.wojcik@student.uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 

Kierunek Lekarski, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej. 
3 piotr.juda@student.uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Kierunek 

Lekarski, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej. 
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neuronów noradrenergicznych, takich jak histamina, serotonina i hipokretyna [6, 7]. 

W trakcie fazy REM występują szybkie ruchy gałek ocznych, atonia mięśni, wzrost 

aktywności neuronalnej w rejonie obszarów limbicznych, paralimbicznych, wzgórza 

i nakrywki i wzrost aktywności neuronów cholinergicznych przodomózgowia [4, 8].  

Procesy, które występują podczas snu REM, są odpowiedzialne za występowanie 

marzeń sennych. Zwiększenie aktywności układu limbicznego i labilności wegetatywnej 

wywołuje zaangażowanie emocjonalne podczas śnienia [9]. Marzenia senne i związane 

z nimi pobudzenie emocjonalne może być jedynie przypadkowym skutkiem aktywacji 

kory mózgowej, jednakże nie poznano jeszcze w pełni ewentualnych możliwych 

funkcji marzeń podczas fazy REM [9].  

Sen ma wiele funkcji, do tej pory większość nie zostało jeszcze rozpoznanych, 

natomiast wśród zadań snu można wyszczególnić regulację układu immunologicznego, 

zmniejszenie zużycia kalorii, specyficzną dla mózgu funkcję metaboliczną, funkcję 

limfatyczną i funkcję łączności między obszarami w mózgu związaną z neuroplastycz-

nością [10-14]. Regulacja wielu genów jest zależna od aktywności mózgu [15]. Mózg 

wykazuje inną aktywność w trakcie snu, co wiąże się ze zmianą ekspresji genów, 

produkcją cząsteczek sygnałowych, regulujących przewodzenie impulsów elektrycznych 

w synapsach i przebudowujących sieci neuronalne [16, 17]. Deprywacja snu i wynikająca 

z niej deregulacja poziomu uwalnianych czynników i rozstawu receptorów, np. recep-

tora N-metylo-D-asparaginowy (NMDA) i receptora AMPA, a także ujemny wpływ 

deprywacji snu na przebudowę sieci neuronalnej i neuroplastyczność mózgu mają wpływ 

zarówno na funkcję kognitywną i emocjonalną, w tym na nasilenie i specyfikę emocji, 

które nie występowałyby przy fizjologicznym śnie [18-20]. Jednym z mechanizmów 

wyjaśniających zależność między zmianą regulacji wspomnianych czynników i rozstawu 

receptorów a funkcjami kognitywnymi są procesy zachodzące w mózgu, kontrolowane 

przez adenozynę. Przy niedoborze snu wzrasta poziom adenozyny [21]. Adenozyna 

poprzez receptor A1 zmniejsza aktywność cyklazy adenylanowej, która poprzez czynnik 

CREB zmniejsza ekspresję genów, translację i aktywność ścieżki sygnałowej kinazy 

białkowej A, wszystkie te procesy poprzez istotny wpływ na przekaźnictwo synap-

tyczne zmniejszają neuroplastyczność mózgu [22]. W związku z czym w bezsenności 

występują osłabienia koncentracji i pamięci oraz depresja i zaburzenia psychiczne 

i emocjonalne [23]. 

3. Przyczyny zaburzeń snu 

Piąta rewizja amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń snu, tzw. DSM-V, wyróżnia 

następujące zaburzenia snu i czuwania: bezsenność, nadmierna senność, narkolepsja, 

zespół obturacyjnego bezdechu sennego, centralny bezdech senny, hipowentylacja zwią-

zana ze snem [25]. Przez wzgląd na specyfikę pracy analizie została poddana jedynie 

bezsenność. Jest ona często związana z podeszłym wiekiem i mniejszym wydzielaniem 

melatoniny, predyspozycją do występowania zaburzeń snu jest również płeć żeńska 

oraz częste drzemki w ciągu dnia [26]. Bezsenność związana jest z funkcjonowaniem 

układu pokarmowego – nocne napady głodu, moczowego – potrzeba oddania moczu 

podczas snu, chorobami somatycznymi – towarzyszący chorobom ból, układu oddechowy 

i sercowo-naczyniowego – nokturia i obturacyjny bezdech senny oraz układu nerwo-

wego [27]. Bezsenność występuje najczęściej jako towarzyszący symptom w depresji, 

chorobach nowotworowych, zespole niespokojnych nóg, zgadze, bezdechu sennym, 
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reumatyzmie, nadczynności tarczycy i lewokomorowej niewydolności serca [24]. Bez-

senność może występować u osób zdrowych i wtedy najczęściej związana jest ze stresem, 

problemami życiowymi, nadmiernym pobudzeniem i używkami oraz farmaceutykami, 

szczególnie lekami psychotropowymi, kortykosteroidami, kofeiną, teofiliną i nikotyną 

[28]. Bezsenność jako powikłanie chorób występujących powszechnie w społeczeństwie 

(depresja, zaburzenia psychiczne, choroby psychofizjologiczne, choroby kardiologiczne, 

neurologiczne i inne schorzenia somatyczne) decyduje o tym, że jest ona jedną z naj-

częstszych dolegliwości psychopatologicznych. 

4. Epidemiologia bezsenności  

Zaburzenia snu są chorobą cywilizacyjną XXI wieku i są najczęstszą zgłaszaną 

lekarzowi skargą, zaraz po bólu głowy i dolegliwościach przewodu pokarmowego 

[29]. Dodatkowo najczęstszą formą zaburzeń snu jest bezsenność, bo stanowi aż 90% 

tych zaburzeń [30]. W zależności od metod diagnozowania bezsenności, rozpoznaje się 

ją u około 5% do 48% społeczeństwa, natomiast problemy dotyczące funkcjonowania 

w ciągu dnia, wraz z bezsennością występują u 9-15% pacjentów [31]. Zgodnie 

z kryteriami zawartymi w klasyfikacji DSM-V bezsenność występuje u 22% populacji 

[31]. W badaniach przeprowadzonych w USA określono, że objawy bezsenności wystę-

pują u ponad 20% populacji [32]. Podczas badań przeprowadzonych na respondentach 

z Polski wynikało, że 24% populacji zgłaszało trudność z zasypianiem, prawie 30% zgła-

szało problemy w utrzymaniu snu i 27% niepokrzepiający sen [33-34]. Przedstawione 

statystyki zaświadczają o powszechności i skali problemu związanego z bezsennością 

w całej populacji.  

5. Biochemiczne i hormonalne skutki bezsenności 

Badania kliniczne dowodzą, że bezsenność pierwotna wywołuje zmiany w aktywacji 

osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz podgórze-przysadka-tarczyca oraz zmiany 

w uwalnianiu hormonów gonadotropowych [35]. U pacjentów cierpiących na bezsen-

ność zauważalny był znacząco zwiększony w surowicy poziom kortykoliberyny (CRH, 

ang. corticotropin-releasing hormone), tyreoliberyny (TRH, ang. thyrotropin-releasing 

hormone), kortyzolu, trijodotyroniny (TT3), tyroksyny (TT4) oraz gonadoliberyny (GnRH, 

ang. gonadotropin-releasing hormone) [35, 36]. Równocześnie dowiedziono korelację 

między nasileniem objawów bezsenności i poziomem tychże hormonów [35]. 

Zwiększenie aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercze jest jednym z czyn-

ników ryzyka depresji, następuje to m.in. poprzez chroniczną hiperkortyzolemię zwią-

zaną z zespołem Cushinga, dodatkowo zespołowi Cushinga towarzyszy przewlekły stres, 

prowadzący do różnych zaburzeń emocjonalnych i psychiatrycznych, w tym również 

depresji [37, 38]. Z drugiej strony prawidłowy sen zmniejsza poziom kortyzolu i tym 

samym jest czynnikiem hamującym stres [39, 40]. Dodatkowo, wiele badań dowodzi, 

że właśnie hormony CRH, ACTH i kortyzol są zwiększone u osób chorujących na 

depresję [41]. 

Bezseność zwiększa również aktywność osi podwzgórze-przysadka-tarczyca, jest to 

zauważalne poprzez zwiększony poziom hormonów TSH, TT3 i TT4 [42]. Badania 

podkreślają, że pacjenci z hipertyroidyzmem, czyli zwiększonym poziomem hormonów 

tarczycy rozwijają średnią lub ciężką depresję [43]. Poziom hormonów wpływający na 

regulację nastroju wynika z wielu składowych, takich jak stan zdrowia, masa ciała, 
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płeć, stan cywilny, obecność uzależnień czy rodzaj wykonywanego zawodu [44]. Nie 

został w pełni poznany mechanizm łączący bezsenność, zaburzenia emocjonalne oraz 

depresję, ale badania potwierdzające wzajemną korelację poziomów tych samych hormo-

nów w obu jednostkach chorobowych i są jedną z hipotez wyjaśniających tę zależność. 

6. Bezsenność i emocje 

Emocje to proces odpowiedzi organizmu na stymulację wewnętrzną i zewnętrzną, 

który umożliwia odpowiednią reakcję na warunki środowiska i osiągnięcie indywidual-

nych oraz społecznych celów [45]. Obecność skrajnych emocji, takich jak wybuchy 

gniewu i złości oraz osłabienie doświadczenia emocji (np. apatia), wynika z trudności 

w regulacji emocji i towarzyszy często chorobom psychicznym [46]. Pobudzeniu emo-

cjonalnemu towarzyszy również komponenta autonomicznego układu nerwowego, tj. 

kurczliwość serca i tętno, ciśnienie krwi, aktywność elektrodermalna i napięcie mięśniowe 

[47]. Wpływ emocji na układ autonomiczny świadczy o tym, że nadmierne pobudzenie 

emocjonalne jest jedną z przyczyn chorób somatycznych, dlatego emocje mają istotne 

znaczenie dla fizjologicznego funkcjonowania organizmu.  

Badania polisomnograficzne wykazały, że na zaburzenia snu cierpi 90% pacjentów 

hospitalizowanych z depresją i 40-60% pacjentów z depresją leczących się ambulato-

ryjnie [48]. Depresja jest wymieniana jako choroba, która wywołuje bezsenność, ale 

również choroba, która wynika z bezsenności [23]. W związku z tym w wielu badaniach 

przejawia się problem badawczy próbujący wyjaśnić, czy bezsenność jest przyczyną 

czy skutkiem depresji [49]. Choć nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, że 

bezsenność jest przyczyną depresji, to badania wykazują, że zaburzenia snu są czynni-

kiem ryzyka zachorowania na depresję i nawrotów depresji po okresach remisji [49]. 

Nasilenie myśli suicydalnych, lęk i obniżony nastrój, które są największe z samego rana, 

oprócz uwarunkowania poprzez poziom hormonów, są skorelowane z zaburzeniami 

snu oraz zaburzeniami rytmu dobowego [49]. Jest to kolejny dowód na zależność 

zaburzeń snu i regulacji emocjonalnej. Badania przeprowadzone przez Kales na 124 

osobach z pierwotną bezsennością wykazały istotną statystycznie zależność między 

zaburzeniami snu i następującą po niej deregulacji emocji [50]. Badania te zostały 

potwierdzone przez tego samego autora z wykorzystaniem próby kontrolnej [51].  

U pacjentów cierpiących na bezsenność dochodzi do stałego podwyższenia pobu-

dzenia autonomicznego i emocjonalnego, z większą przewagą problemów dotyczących 

internalizacji, np. depresji niż eksternalizacji, np. agresji [52]. Deregulacja emocji 

w bezsenności została opisana przez dwa wzorce. Kognitywny model przedstawia 

intensyfikacje negatywnych emocji, natomiast psychobiologiczny model sugeruje 

zwiększenie aktywności negatywnych i pozytywnych emocji [53, 54]. W kognitywnym 

modelu sugeruje się, że cierpiący na bezsenność nadmiernie martwią się snem i skut-

kami, które wynikają z jego braku, co konsekwentnie wyzwala negatywny nastrój i stres 

emocjonalny [53]. Opracowano również zintegrowany psychobiologiczny model mający 

na celu hamowanie bezsenności, który definiuje bezsenność jako skutek zahamowania 

procesów występujących przy normalnym śnie [54]. Procesy te mają na celu wyci-

szenie skrajnych emocji [54].  
Badania przeprowadzone w 2020 roku w klinice Neurologicznej w Mediolanie wyka-

zały korelacje jakości snu REM i regulacji emocji [55]. Sen REM jest zaangażowany 
w nocne przetwarzanie emocji, a jego zakłócenie powoduje zakłócenie regulacji 
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emocji w dzień [55]. Badania z wykorzystaniem polisomnografii wykazały, że skró-
cenie i obniżenie jakości snu REM istotnie korelowały z trudnościami w regulacji emocji, 
w kontrolowaniu zachowania i w rozpoznawaniu emocji u pacjentów [55]. 

Zaburzenia snu stanowią kluczowy czynnik ryzyka zaburzeń nastroju [56]. Wynika 
to z kilku zależności fizjologicznych i patofizjologicznych. Sen to główny regulator 
tych procesów i układów w organizmie, których zakłócenia są jednym z pierwszych 
etapów patogenezy zaburzeń nastroju [56]. Badania przeprowadzone przez Ohayon 
i Roth przedstawiają interesującą zależność między depresją i zaburzeniami nastroju 
a bezsennością oraz między zaburzeniami lękowymi a bezsennością [57]. W ocenie 
epidemiologicznej zostało przebadane blisko 15 tysięcy osób. Z analizy wynika, że 
bezsenność jest znacznie częściej poprzedzona zaburzeniami nastroju (41% badanych) 
niż zaburzeniami lękowymi (18% badanych) [57]. Z drugiej strony zaburzenia lękowe 
manifestują się częściej bezsennością (83% pacjentów z zaburzeniami lękowymi cierpi 
na bezsenność) niż zaburzenia nastroju (58% pacjentów) [57]. Bezsenność jest częściej 
przyczyną zaburzeń nastroju niż zaburzeń lękowych, natomiast jest częstszym skutkiem 
zaburzeń lękowych niż zaburzeń nastroju. 

7. Wnioski 

U osób cierpiących na bezsenność występują zmiany biochemiczne w mózgu oraz 
zmiany hormonalne zwiększające ryzyko wystąpienia depresji. Dodatkowo deprywacja 
snu powoduje problemy z regulacją emocji, nazywaniem emocji oraz nadmiernym 
pobudzeniem emocjonalnym. Zmianom tym towarzyszy przewlekły stres i pobudzenie 
układu autonomicznego. 

Podwyższony poziom stresu, pobudzenie układu autonomicznego i zaburzenia 
emocjonalne wpływają z kolei na przebieg chorób podstawowych, wśród których dużą 
rolę odgrywają choroby sercowo-naczyniowe [58]. Analizy statystyczne wskazują, że 
jakość snu na oddziałach kardiologicznych ma duży wpływ na rekonwalescencję 
chorego [59]. Stwierdzono współwystępowanie bezsenności i nadmiernego pobudzenia 
emocjonalnego. Bezsenność jest również jednym z czynników ryzyka niewydolności 
serca, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu drugiego. Dlatego higiena snu i zwią-
zane z bezsennością zaburzenia emocjonalne są istotną zmienną, którą należy kontro-
lować na oddziałach szpitalnych i oceniać w procesie leczenia pacjenta. 
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Bezsenność a funkcjonowanie afektywne – przegląd wybranych badań 

Streszczenie 

Z badań wynika, że w 1992 roku 24% Polaków cierpiało na okresową bezsenność (badanie CBOS), w 2012 

roku aż 55% (badanie NATPOL), a w ostatnim czasie liczby te są coraz większe, przy uwzględnieniu, że 

jest to również jedno z powikłań COVID-19. Zaburzenia snu wynikają również z towarzyszących nadmier-

nych emocji. Dodatkowo pojawiają się coraz częściej badania i publikacje naukowe zaświadczające, że 

prawidłowy sen neutralizuje emocje, natomiast jego niedobór bądź zaburzenia w przebiegu snu, zaburzają 

ten proces, co skutkuje występowaniem nadmiernie nasilonych emocji, napięciem i stresem. 

Niniejsza praca miała na celu przeanalizowanie statystyk dotyczących zaburzeń snu, jego przyczyn i na-

stępstw, literatury naukowej o tematyce bezsenności i zaburzeniach emocjonalnych, a także prześledzenie 

mechanizmów fizjologicznych, patofizjologicznych i biochemicznych zachodzących w trakcie snu, powią-

zanych ze stanem emocjonalnym osoby badanej.  

U osób z problemami z zasypianiem występują zmiany w wydzielaniu hormonów i neuroprzekaźników 

mających istotny wpływ na kształtowanie emocji. Poziom stresu, a także zaburzenia emocjonalne wpły-

wają na przebieg chorób podstawowych, wśród nich dużą rolę odgrywają choroby sercowo-naczyniowe. 

Badania statystyczne wskazują, że jakość snu na oddziałach kardiologicznych ma duży wpływ na rekon-

walescencję chorego, natomiast nie został dokładnie poznany mechanizm tej korelacji, w związku z czym 

zasadnicze jest przeanalizowanie i uwzględnienie zaburzeń emocjonalnych u tych pacjentów. 
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Insomnia and affective functioning – a review of selected studies 

Abstract 

Research shows that in 1992 24% of Poles suffered from periodic insomnia (CBOS study), in 2012 about 

55% (NATPOL study), these numbers are increasing in recent days, considering that it is also one of the 

complications COVID-19. Sleep disturbances also result from the accompanying excessive emotions. In 

addition, there are more and more studies and scientific publications confirming that proper sleep neutralizes 

emotions, while its deficiency or disturbances during sleep disturb this process, which results in excessi-

vely intense emotions, tension and stress.  

The aim of this work was to analyze statistics on sleep disorders, its causes and consequences, scientific 

literature on insomnia and emotional disorders, as well as to trace the physiological, pathophysiological 

and biochemical mechanisms occurring during sleep related to the emotional state of the subject.  

In people with problems falling asleep, there are changes in the secretion of hormones and neurotrans-

mitters that have a significant impact on shaping emotions. The level of stress as well as emotional 

disorders influence the course of basic diseases, among them cardiovascular diseases play a large role. Sta-

tistical studies show that the quality of sleep has a large impact on the cardiological patient's conva-

lescence, however, the mechanism of this correlation has not been fully understood, so it is essential to 

analyze and take into account the emotional disturbances in these patients.  

Keywords: insomnia, emotions, neurotransmitters, diseases 
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Krystian Macheta1 

Emocje z punktu widzenia psychologii oraz języka  

1. Wprowadzenie 

Umiejętność nazywania własnych emocji pojawia się u człowieka już stosunkowo 

wcześnie – około drugiego roku życia [1]. Na tym etapie rozwojowym, ludzka zdolność 

do etykietowania własnych stanów emocjonalnych koncentruje się wokół podstawowej 

kategoryzacji, tzn. podziału na emocje przyjemne versus nieprzyjemne i stanowi sto-

sunkowo wąski zbiór (np. radość, miłość, złość, strach). Niemniej jednak, każdy człowiek 

posiada zdolność do nazywania emocji, niezależnie od języka, jakim się posługuje [2]. 

W świetle tych faktów, język jakiego używamy do opisu emocji może stać się uży-

tecznym narzędziem na drodze do zgłębienia wiedzy o emocjach; zwłaszcza na drodze 

do ich kategoryzacji. W kontekście historii psychologii emocji, gdzie widoczne są liczne 

wątpliwości związane z definiowaniem emocji [3-5] oraz ich taksonomią [6-9] podej-

ście oparte na języku może stanowić cenny wkład w rozwiązanie wspomnianych trudności. 

Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie zarówno mocnych stron języka jako 

potencjalnego (alternatywnego wobec dotychczasowych) narzędzia do pomiaru i kla-

syfikacji emocji, jak i ograniczeń wynikających z takiego podejścia. Ponadto, rozdział 

ten ma na celu wskazanie języka jako narzędzia do badania emocji, które może być 

stosowane z równą skutecznością w pomiarze emocji co badania oparte m.in. na ujęciu 

fizjologicznym czy neurobiologicznym. 

2. Mocne strony języka jako narzędzia do badania emocji 

Ludzie posiadają umiejętność nazywania wielu bodźców, jakie są odbierane przez 

organizm. Co za tym idzie – również do nazywania doświadczanych przez nich emocji 

[10]. Jednakże, umiejętność ta nie jest wrodzona a uczymy się jej w biegu życia [11] 

i ma ona powszechny charakter. Między innymi z tego powodu może być wykorzystana 

do przeprowadzenia badań jakościowych oraz ilościowych nad emocjami [6].  

Analiza słów służących do opisu emocji w danym języku może stanowić źródło 

wiedzy na temat tego, jakie emocje są w tym języku/kulturze uznane za istotne [6]; zaś 

poproszenie kogoś o nazwanie swojego doświadczenia emocjonalnego należy traktować 

jako pełnoprawny sposób pomiaru emocji [11] i jedną z możliwych dróg okazywania 

emocji [12]. Obok innych, popularnych sposobów ich pomiaru, jak chociażby obser-

wacja ekspresji emocjonalnej twarzy czy pomiar reakcji fizjologicznych [11]. 

Mimo iż emocja jest doświadczeniem w dużej mierze subiektywnym, to koncentracja 

na języku emocji pozwala na wskazanie tych emocji, które ludzie są w stanie nazwać, 

a co za tym idzie, które są uznane za wystarczająco ważne, by posiadały swoją etykietę 

werbalną [6]. Ponadto, istnieją dowody wskazujące, że język znacząco wpływa na 

sposób, w jaki ludzie organizowają informacje na temat samych siebie [13].  

Język jest też narzędziem, które już teraz jest wykorzystywane do pomiaru emocji 

za sprawą powszechnie stosowanych narzędzi psychometrycznych [14]. Pełni on 
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również rolę „pośrednika” podczas badań innych konstruktów związanych z, szerzej 

rozumianą, sferą emocjonalną – jak m.in. afekt [15, 16] czy nastrój [17, 18]. Zdaje się, 

że pośrednictwo języka w badaniach nad emocjami jest w wielu przypadkach 

niezbędne, ponieważ do niektórych z emocji można dotrzeć tylko w taki sposób [11]. 

I to niezależnie od tego czy patrzymy na emocje zgodnie z podejściem wymiarowym 

czy kategorialnym. 

Można więc w tym momencie zadać sobie pytanie, gdzie tkwi – nieodkryty dotych-

czas – potencjał języka w psychologii emocji. Otóż, język w bardziej bezpośredni 

sposób (niż jako „pośrednik” w narzędziu psychometrycznym) został już z powodze-

niem wykorzystany do klasyfikacji cech osobowości [19-22] wyglądu zewnętrznego 

[23, 24] czy światopoglądu [25-27] za sprawą wykorzystania założenia leksykalnego. 

Zgodnie z tym założeniem, wszystkie istotne różnice indywidualne zostały zakodowane 

w języku naturalnym; chociażby za sprawą odpowiednio dużej ilości synonimów 

i antonimów dla najważniejszych cech [28, 29]. Jednakże, mimo długiej historii badań 

leksykalnych oraz ich sukcesów – głównie w obszarze psychologii osobowości – do tej 

pory nie wykorzystano ich potencjału w psychologii emocji.  

Należy podkreślić, że wykorzystanie języka i nurtu psycholeksykalnego w badaniach 

nad emocjami jest możliwe, ponieważ na emocje możemy patrzeć również jak na 

różnicę indywidualną [30]. Zaletą wykorzystania tych badań jest ich możliwie szeroki, 

obiektywny i niezależny od badacza punkt wyjścia, jakim jest słownik [19, 31] i który 

– sam w sobie – nie faworyzuje żadnego z ujęć teoretycznych [32, 33]. Dostarcza on za 

to reprezentatywny zbiór surowych danych, które poddawane są analizie jakościowej 

przez wykwalifikowanych sędziów; a następnie analizie ilościowej zgodnie z eksplora-

cyjnym podejściem do badań – tworząc podstawę dla nowej klasyfikacji bazującej na 

możliwie pełnym leksykonie emocji [6]. Jest więc to podejście, które można nazwać 

„odwrotnym” względem dotychczas praktykowanych. Ponadto, emocje na tle innych 

stanów psychicznych, zajmują szczególną pozycję w leksykonie wielu języków [34] co 

też – w kontekście założenia leksykalnego – stanowi argument za przeprowadzeniem 

takich badań nad zbiorem etykiet werbalnych emocji. 

3. Ograniczenia języka jako narzędzia do badania emocji 

Badania oparte na języku nie dają gwarancji, że struktura etykiet werbalnych jest 

równa strukturze badanego zjawiska [35]. Nie ma bowiem gwarancji, że mówiąc 

o słowach służących do opisu emocji, mówimy bezpośrednio o emocjach takimi jakimi są. 

Doświadczenie emocji jest bowiem niezależne od samego leksykonu emocji. Opisując 

język emocji opisujemy w rzeczywistości kategoryzację dokonaną w umyśle osoby 

nazywającej swoje doświadczenie emocjonalne [36]. 

Niemniej jednak, badania z wykorzystaniem języka mogą stanowić ewentualne źródło 

hipotez na temat struktury badanego obszaru, lecz nie mogą stanowić jego bezpośred-

niego potwierdzenia [37]. Ponadto, pomiar z wykorzystaniem etykiet werbalnych nie 

zawsze ma miejsce w momencie przeżywania określonego doświadczenia emocjonal-

nego. Niekiedy pomiar ten dokonywany jest post factum. Zwłaszcza kiedy dokonuje 

się pomiaru emocji rozumianych jako cecha, czyli względnie stałej tendencji do prze-

żywania określonych stanów emocjonalnych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pytamy 

respondentów o to jak często w swoim życiu doświadczają konkretnych emocji. Pod 

tym względem pomiar emocji z wykorzystaniem reakcji fizjologicznych czy sponta-
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nicznego zachowania [38] zdaje się mieć przewagę nad opisem emocji z wykorzy-

staniem języka. 

Chociaż – z drugiej strony – należy zwrócić uwagę, że pomiar z wykorzystaniem 

reakcji fizjologicznych czy obserwacji spontanicznego zachowania może być narzę-

dziem służącym raczej wyłącznie do pomiaru emocji rozumianej jako stan (tu i teraz). 

W przypadku pomiaru emocji rozumianej jako cecha/różnica indywidualna (względnie 

stała tendencja do przeżywania określonej emocji) [12], wydaje się, że konieczne jest 

sięgnięcie do języka.  

Zadania polegającego na wykorzystaniu języka w badaniach naukowych nad emo-

cjami nie ułatwia stosunkowo powszechne współwystępowanie dwóch lub więcej emocji 

w tym samym czasie [30], możliwość poświadczenia nieprawdy przez respondenta czy 

potencjalne zniekształcenia poznawcze pojawiające się w trakcie opisu własnych 

doświadczeń [39]. Ponadto, deskryptory emocji w ramach jednego języka różnią się 

niekiedy od deskryptorów emocji widocznych w innym języku – czego przykładem 

może być słowo schadenfreude, które nie posiada swojego odpowiednika w języku 

polskim. W języku niemieckim służy zaś do opisu radości odczuwanej z powodu 

cudzej krzywdy. Takie różnice międzyjęzykowe mogą świadczyć o większym nacisku 

na pewne wybrane, specyficzne rodzaje doświadczenia w grupie osób używających 

wybranego języka [40]. Są to jednak sytuacje mające raczej charakter wyjątków, 

ciekawostek i nie stanowią przeszkody w porównaniach międzyjęzykowych. Porów-

nania międzyjęzykowe są bowiem zasadne w sytuacji, gdy dysponujemy odpowiednio 

licznymi zbiorami etykiet werbalnych emocji w każdym z porównywanych języków 

[41] i można się spodziewać istnienia w nich zarówno elementów zbieżnych, jak 

i rozbieżnych. Niemniej jednak, każdy z tych zbiorów będzie wnosił coś nowego do 

bieżącego stanu wiedzy. Elementy zbieżne wskażą na elementy języka emocji wspólne 

dla szerokiej grupy języków; zaś elementy rozbieżne będą stanowić dodatkową część 

wiedzy w obszarze porównań międzykulturowych. 

Jednakże, analizowanie wyłącznie etykiet werbalnych służących do opisu emocji 

niesie w sobie pewne ograniczenia, wynikające – na przykład – z faktu, iż ludzie 

częściej posługują się pełnymi zdaniami niż pojedynczymi słowami [42] i używają 

zdań z wykorzystaniem kontekstu; posługując się pragmatycznym poziomem funkcjo-

nowania języka [43]. Z drugiej strony, należy mieć na uwadze, że wprowadzenie 

kontekstu może prowadzić do innych wyników [44], co znów rodzi pytanie o to, czy 

wykorzystując kontekst wciąż możliwie pełnie skupiamy się na języku emocji czy już, 

na przykład, na zachowaniach czy relacjach społecznych. 

Kolejnym aspektem stanowiącym ograniczenie języka w kontekście badań nad 

emocjami jest sposób posługiwania się konkretnymi etykietami werbalnymi przez 

użytkowników języka. Z jednej strony osoby posługujące się językiem mogą używać 

tej samej etykiety do opisu innych jakościowo doświadczeń [45]. Z drugiej zaś, opisywać 

takie samo doświadczenie innymi słowami. Jednakże, również to ograniczenie jest po-

wszechnie znane w badaniach psychologicznych i dotyczy każdego narzędzia, które 

ma charakter samoopisowy.  
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4. Podsumowanie 

Do tej pory nie przeprowadzono badań nad emocjami, dla których punktem wyjścia 

byłby reprezentatywny zbiór leksykonu jakiegokolwiek języka. Niemniej jednak, badania 

nad relacją pomiędzy emocjami a językiem, jakiego używamy do ich opisu są obecnie 

mocno rozwijane [46]. 

Dzięki językowi możliwe jest poznanie możliwie pełnego zbioru tych emocji, które 

są przez ludzi realnie rozpoznawane i nazywane. W przeciwieństwie do, chociażby, badań 

z wykorzystaniem ekspresji emocjonalnej twarzy [47, 48], którym to zarzuca się m.in. 

koncentrację jedynie wokół reakcji uznanych za prototypowe dla wybranych emocji 

[11]. Zatem, badania eksploracyjne z wykorzystaniem reprezentatywnej próby leksykonu 

wybranego języka stanowią potencjalny punkt wyjścia dla stworzenia wyczerpującej, 

alternatywnej wobec dotychczasowych, klasyfikacji emocji.  

Język jako narzędzie do badania emocji ma swoje zalety oraz ograniczenia. Jest to 

jednak cecha, jaką posiada każde narzędzie do pomiaru w psychologii. Badacz, wybie-

rając narzędzie, z którego korzysta, jednocześnie dokonuje selekcji zarówno ze względu 

na potencjał wybranej metody, jak i ze świadomością ograniczeń z niej wynikających.  

Mimo iż język jest z powodzeniem wykorzystywany już w pomiarze emocji m.in. 

za sprawą samoopisowych narzędzi psychometrycznych; to zdaje się, że wciąż nie 

wyciągnięto z niego pełnego potencjału. Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, można by 

stwierdzić, że wciąż traktowany jest raczej „drugoplanowo”. Jeśli przyjmiemy założenie, 

że ludzie za pomocą języka opisują możliwie najbardziej precyzyjnie doświadczane 

stany emocjonalne i przyjrzymy się możliwie najszerszemu zbiorowi etykiet wer-

balnych dla emocji; to wtedy język może stać się drogą prowadzącą do uporządkowania 

emocji – mimo ich złożonego, utrudniającego dotychczasową pracę naukową, charakteru.  
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Emocje z punktu widzenia psychologii oraz języka 

Streszczenie 

Mimo pojawienia się słowa „emocja” w literaturze naukowej w XVII wieku, naukowcy zajmujący się ich 

badaniem wciąż nie osiągnęli względnego porozumienia w zakresie definicji terminu „emocja” oraz w zakresie 

klasyfikacji emocji. Jedną z możliwych dróg do alternatywnego, względem dotychczasowych, spojrzenia 

na emocje jest koncentracja na informacjach zakodowanych w języku. Jest to sposób, który z powodze-

niem został wykorzystany już do rozwiązania podobnych trudności w psychologii osobowości oraz który 

z powodzeniem dał wstępne wyniki w taksonomii światopoglądu czy wyglądu zewnętrznego. Ponadto, 

język od dawna wykorzystywany jest w badaniach psychologicznych jako „narzędzie pośredniczące”, chociażby 

za sprawą konieczności jego użycia w dowolnym narzędziu samoopisowym. W niniejszym rozdziale przed-

stawione zostały zalety oraz ograniczenia wynikające ze spojrzenia na emocje z perspektywy leksykonu 

emocji. 

Słowa kluczowe: emocje, język, taksonomia emocji 

Emotions from the point of view of psychology and language 

Abstract 

Despite the appearance of the word "emotion" in scientific literature since the 17th century, scholars 

studying emotions still have not reached a relative agreement on the definition of the term "emotion" and 

on the classification of emotions. One of the possible ways to look at emotions is to focus on information 

encoded in the language. It is a method that has already been used successfully to solve similar difficulties 

in personality psychology and which has successfully given preliminary results in the taxonomy of 

worldview or appearance. Moreover, language for long has been used in psychological research as 

a "mediating tool", because of the necessity of using it in any self-description tool. This chapter presents 

the advantages and limitations of looking at emotions from the perspective of the emotion lexicon. 

Keywords: emotions, language, taxonomy of emotions 



 

75 

 

Mateusz W. Wylaź1, Dawid Pajor2 

Stygmatyzacja i brak akceptacji choroby podstawowej 

jedną z przyczyn zaburzeń psychicznych wśród dzieci 

1. Wprowadzenie  

Niepełnosprawność fizyczna i psychiczna wśród populacji wieku dziecięcego dotyczy 

dużej grupy osób [1]. Dodatkowo, świadomość wpływu czynników psychologicznych 

i socjologicznych na warunki i komfort życia dzieci z niepełnosprawnościami decyduje 

o tym, że jest to temat istotny społecznie. Dyskurs naukowy niniejszej pracy był 

prowadzony w postaci analizy literatury przedmiotu i licznych badań w tym zakresie. 

Badania te i publikacje naukowe zaświadczają o coraz częstszym występowaniu zabu-

rzeń psychicznych wśród dzieci [2-4]. W dyskusjach i w wypowiedziach przedstawicieli 

nauki coraz częściej pojawiały się hipotezy dotyczące możliwego wpływu niepełno-

sprawności wśród dzieci na występowanie u nich zaburzeń psychicznych. 

Celem pracy było przeanalizowanie konsekwencji obecności niepełnosprawności 

wśród dzieci. Autorzy pracy podjęli również próbę wyodrębnienia i wyróżnienia wa-

runków życia osób z niepełnosprawnościami, które dotyczyły głównie funkcjonowania 

w społeczeństwie rówieśniczym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu stygmaty-

zacji, odrzucenia i braku akceptacji. Równoczesnej analizie został poddany wpływ 

społecznych warunków życia dzieci na stan ich zdrowia psychicznego. Najważniejsze 

z praktycznego punktu widzenia jest rozpoznanie czynników, które zwiększają prawdo-

podobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych i są równocześnie skutkami obecności 

choroby podstawowej. Pozyskana wiedza umożliwi wskazać rozwiązań zwiększających 

w przyszłości komfort życia osób z niepełnosprawnościami.  

2. Niepełnosprawność wśród dzieci 

Według danych pozyskanych z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 
(EHIS, ang. European Health Interview Survey) z 2014 roku liczba dzieci z niepełno-
sprawnościami w Polsce wynosiła ponad 211 tys. [5]. W niepełnosprawności wyodręb-
nione zostały dwie podgrupy, niepełnosprawność biologiczna i prawna. Pierwsza z wy-
mienionych dotyczy osób, które zgodnie z samooceną wykonują z dużym ograniczeniem 
czynności, jakie są zwykle wykonywane przez inne osoby, natomiast niepełnosprawność 
prawna jest definiowana poprzez kryteria związane z posiadaniem orzeczenia o nie-
pełnosprawności, które zostało wydane przez upoważniony do tego organ [5]. Według 
EHIS w Polsce pod koniec 2014 r. 127 tys. dzieci miało określoną niepełnosprawność 
prawną, 55 tys. prawną i biologiczną, natomiast 29 tys. tylko biologiczną [5]. Z wcześniej-
szych badań, przeprowadzonych w 2002 r. przez GUS (Główny Urząd Statystyczny) 
i Biuro Rzecznika Praw Dziecka wynikało, że w zakładach pomocy społecznej było 
umieszczone 3660 dzieci z niepełnosprawnościami, z czego 2208 z nich miało nie-
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pełnosprawność intelektualną. Odsetek niepełnosprawnych dzieci wśród ich rówieśników 
sięga około 3,3% [6]. Kolejne badania statystyczne obrazowały procentowy udział 
dzieci z niepełnosprawnościami w stosunku do całej populacji danego wieku: wiek 0-4 lat 
(2,8%), 5-9 lat (3,5%) 10-14 lat (3,5%), 15-18 lat (1,9%) [6]. Przedstawione dane 
zaświadczają o powszechności niepełnosprawności wśród dzieci oraz o istocie tego 
problemu.  

3. Czynniki, na które narażone są dzieci z niepełnosprawnościami 

Dzieci z niepełnosprawnością mogą we wczesnym wieku doświadczać niepropor-
cjonalnie częściej od swoich rówieśników ubóstwa, dyskryminacji, napiętnowania, za-
niedbania, słabej interakcji ze społeczeństwem, instytucjonalizacji oraz ograniczonego 
dostępu do programów i usług [7-10].  

Badania naukowe wskazują, że dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziny 
znajdują się o wiele częściej w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w porównaniu do 
rodzin bez niepełnosprawności [11]. Według innych badań, niepełnosprawność może 
zwiększać prawdopodobieństwo ubóstwa i na odwrót [11-13]. Wynika to m.in. z tego, 
że żyjące w ubóstwie kobiety w ciąży są bardziej narażone na szkodliwe czynniki 
środowiska, wpływające na rozwój płodu. Dzieci żyjące w ubóstwie są bardziej narażone 
na opóźniony rozwój przez istniejące zagrożenia, przemoc oraz zaniedbania, związane 
jest to również z nieproporcjonalnie częstszym wzrostem ubóstwa na poziomie gospo-
darstwa domowego [11, 14, 15]. 

Dodatkowo niepełnosprawności może towarzyszyć osłabiona jakość relacji opiekun- 
-dziecko [14, 15]. Dzieci z niepełnosprawnością mają większą potrzebę wsparcia, zaś 
badania wskazują, że jakość interakcji opiekunów z dziećmi są zagrożone, m.in. przez 
izolowanie w społeczeństwie mającym negatywną postawę i przekonania dotyczące 
niepełnosprawności, co też negatywnie przekłada się na rozwój dziecka [16-17]. Kolejny 
aspekt dotyczy instytucjonalizacji. Dzieci z niepełnosprawnością w środowiskach insty-
tucjonalnych doświadczają częściej opóźnienia rozwoju i nieodwracalnych szkód 
psychicznych [17-19].  

Badania wskazują, że dzieci niepełnosprawne są prawie cztery razy bardziej nara-
żone na przemoc w porównaniu z ich rówieśnikami [20]. Towarzysząca im stygma-
tyzacja, izolacja społeczna i bezsilność, powoduje, że są podatne na przemoc zarówno 
we własnych domach, jak i w innych środowiskach, m.in. ośrodkach opiekuńczych 
[17]. Narażenie na przemoc oraz znęcanie we wczesnych latach dzieciństwa zwiększa 
dodatkowo prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia rozwoju i zaburzeń zacho-
wania [21]. Badania dowodzą również, że dzieci niepełnosprawne należą do najbardziej 
wykluczonych i napiętnowanych na świecie [22]. Wymienione następstwa niepełno-
sprawności należą do czynników ryzyka zaburzeń psychicznych, wśród których naj-
większy odsetek stanowi depresja [23, 24]. 

4. Zaburzenia psychiczne wśród dzieci 

Zaburzenia psychiczne stanowią główną przyczynę niepełnosprawności wśród dzieci 
[25]. W Polsce zaburzenia, które wymagają leczenia dotykają blisko 9% populacji 
wieku dziecięcego i młodzieżowego [25]. Według metaanalizy badającej stan zdrowia 
psychicznego u dzieci na całym świecie, zaburzenia psychiczne u dzieci sięgają 13,4% 
populacji dziecięcej [26]. Najwięcej z nich stanowią zaburzenia lękowe (6,5% populacji), 
zaburzenia destrukcyjne (5,7% populacji), nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem 
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uwagi (3,4% populacji), zaburzenia depresyjne (2,6% populacji) i zaburzenia zacho-
wania (2,1% populacji) [26].  

O kondycji psychicznej społeczeństwa świadczy również wskaźnik samobójstw. 
Wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w Polsce w 2017 r. było 730 prób samo-
bójczych, natomiast w 2018 r. już 772 [27] Liczba sukcesywnie wzrasta, podwajając 
się w stosunku do 2013 r. [27]. Do największej liczby prób samobójczych u dzieci 
dochodziło w Niemczech i w Polsce [28]. Samobójstwa są podstawową przyczyną 
zgonów młodocianych [27]. Należy dodać, że jedną z częstszych przyczyn samobójstw 
w populacji Polskiej są choroby psychiczne (w 2018 r. 1037 przypadków), natomiast 
istotny odsetek, jako powód popełnienia samobójstwa stanowią również choroby fizyczne 
(w 2018 r. 164 przypadków) [27].  

Na podstawie przytoczonych statystyk i badań kreuje się zdecydowana teza, że 
zaburzenia psychiczne wśród dzieci są poważnym problemem społecznym, któremu 
należy poświęcać więcej uwagi. 

5. Zależność pomiędzy niepełnosprawnością a powikłaniami w postaci 

zaburzeń psychicznych 

Na ryzyko wystąpienia chorób psychicznych wpływają wiele warunków związanych 
z sytuacją życiową dzieci z niepełnosprawnością. Odmienny wpływ na występowanie 
zaburzeń psychicznych wśród dzieci wykazują dysfunkcje intelektualne oraz choroby 
somatyczne. Badania wykazują znacznie częstszą zapadalność na choroby psychiczne 
wśród osób z chorobami somatycznymi [29]. Zależność ta jest wielopoziomowa, może 
wynikać m.in. z efektów ubocznych farmakoterapii, bólu towarzyszącego chorobie 
podstawowej, ale również problemów motywacyjnych, izolowania się ze społeczeń-
stwa i zaniżonego poczucia własnej wartości, te aspekty są natomiast powiązane ścisłą 
zależnością ze stygmatyzacją niepełnosprawności [30-32].  

Zaburzenia psychiczne występują blisko u 50% osób z niepełnosprawnościami inte-
lektualnymi [33]. Są nimi najczęściej zaburzenia zachowania, schizofrenia, depresja 
czy zaburzenia afektywne [34]. W omawianej populacji nasilają je specyficzne czynniki, 
takie jak zmniejszone zdolności adaptacyjne, trudności w komunikacji, obniżenie po-
czucia własnej wartości i warunki funkcjonowania [34]. 

Psychiatra dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek przedstawia dane, zgodnie z którymi 
czynnikami biologicznymi stanowiącymi etiologię zaburzeń zachowania wśród dzieci 
są m.in. przewlekłe choroby oraz specyficzne zaburzenia rozwoju [35]. Zaburzenia 
zachowania są czynnikami ryzyka zdecydowanej większości schorzeń psychicznych. 
Depresja u dzieci jest również często powiązana z chorobami somatycznymi, a jej 
przyczynowość jest skorelowana np. z przewlekłym stresem u dzieci z niepełnospraw-
nością, gdyż wykazują one częściej mniejsze osiągnięcia w stosunku do narzuconych 
oczekiwań przez społeczeństwo. Częstość występowania zaburzeń psychicznych zwią-
zanych z niepełnosprawnością jest szacowana na 1-3% [35]. 

6. Postrzeganie niepełnosprawności dziecięcej przez rówieśników, czyli 

pośrednie czynniki mające wpływ na zaburzenia psychiczne 

Społeczną integrację osób z niepełnosprawnościami rozpoczęto w Dani w latach 
60. XX wieku, natomiast w Polsce miało to miejsce w latach 70., jej propagatorem był 
Aleksander Hulek, a miała ona za cel zaprzestanie izolacji i dyskryminacji osób 
z niepełnosprawnościami [36, s. 225]. Idea ta została przeniesiona również do systemu 
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oświatowego, jednakże niedostateczne wykonywanie w praktyce tych założeń uniemoż-
liwia osiągnięcie w pełni zamierzonego celu społecznej integracji [36, s. 225]. Istotny 
wpływ na społeczną integrację osób bez niepełnosprawności i osób z niepełnospraw-
nością mają kształtujące się więzi emocjonalne, które decydują kolejno o postawach 
i zachowaniu dzieci [36, s. 225]. Brak kontaktu dzieci z „niepełnosprawnością” 
w trakcie ich rozwoju może decydować o negatywnym jej postrzeganiu w przyszłości 
poprzez brak zrozumienia i akceptacji [36]. Badania prowadzone wśród młodzieży 
jeszcze na początku XX w. wykazały minimalny poziom wiedzy o niepełnosprawności 
i jej przyczynach oraz możliwościach osób niepełnosprawnych [37, s. 42]. Wprawdzie 
poziom wiedzy o niepełnosprawności wzrósł na przestrzeni lat, ale wciąż dostrzegane 
są deficyty w tym wymiarze. Te same badanie donoszą, że młodzież niemająca kon-
taktu z niepełnosprawnościami deklaruje chęć pomocy rówieśnikom z niepełnospraw-
nościami, jednakże są to bardzo często wypowiedzi jedynie werbalne, bez pokrycia 
w rzeczywistości [37, s. 43].  

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w roku 

szkolnym 2020/2021 około 35,1 tys. dzieci uczęszczało do przedszkoli integracyjnych 

i ogólnodostępnych, ten sam raport zaświadcza, że w tym samym roku było w Polsce 

ponad 50 tys. oddziałów przedszkolnych. Wynika z tego, jak również z innych badań 

statystycznych, że duża część dzieci w wieku przedszkolnym nie miała bezpośredniego 

kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami [38]. Co ciekawe badania przeprowadzone 

przez D. Abrams’a, D. Jackson’a i L.S. St. Claire wykazały, że dzieci mają dobrze 

ugruntowaną wiedzę dotyczącą niepełnosprawności ruchowej, natomiast nie są one 

w stanie zdefiniować pojęć odnośnie do niepełnosprawności psychicznej oraz intelek-

tualnej [39]. Dlatego niewystarczająca edukacja od najwcześniejszych lat, co do niepełno-

sprawności może negatywnie wpływać na stosunek do osób z niepełnosprawnością 

[37]. Dzieje się to poprzez brak zrozumienia, który wiąże się ze zbyt wysoką presją 

wobec osób z niepełnosprawnością i ich stygmatyzacją [36]. 

7. Następstwa niepełnosprawności i przyczyny zaburzeń psychicznych – 

stygmatyzacja oraz odrzucenie 

Ówcześnie zdecydowanie częściej niż w przeszłości mamy do czynienia z udziela-

niem pomocy osobom z niepełnosprawnościami niż wykluczaniem ich i stygmaty-

zacją. Natomiast świadomość występowania nadal tego problemu w niektórych obsza-

rach, zobowiązuje do przeanalizowania jego skali, przyczyn i możliwych skutków, 

celem pomocy dzieciom, których problem ten dotyczy [40, s. 241]. Dzieci z nie-

pełnosprawnością należą do jednej z najbardziej wykluczonych i napiętnowanych grup 

na świecie w kategorii swojej grupy wiekowej [22]. Marginalizacja może wynikać 

z negatywnych postaw związanych z ograniczonej wiedzy na temat niepełnosprawności 

[22]. W niektórych regionach i kulturach występuje zjawisko poczucia wstydu, strachu 

i winy w związku z narodzinami dziecka z niepełnosprawnością. Ten dodatkowy aspekt 

wpływa na złe traktowanie dziecka, ukrywanie i wykluczenie go z działań istotnych 

dla jego rozwoju [17]. W wyniku dyskryminacji oraz odrzucenia dziecko może być 

bardziej narażone na przemoc, zaniedbanie, nadużycia, ma często słabsze wyniki 

edukacyjne i zdrowotne oraz może towarzyszyć mu obniżona samoocena i utrudniona 

zdolność do interakcji z innymi [11, 22]. Marginalizacja dzieci z niepełnosprawnościami 
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dotyczy wielu barier środowiskowych, na pierwszym miejscu wymieniane są bariery 

społeczne, architektoniczne, kulturowe i edukacyjne [41].  

Odrzucenie dziecka występuje zwykle po stygmatyzacji [36, s. 228]. Jest ona procesem 

narzucania danej jednostce określeń dotyczących zachowania, wyglądu czy stylu życia, 

zgodnie z którymi osoba działa zgodnie z przypisaną jej etykietą [40, s. 244]. Skon-

struowana przez Edwina Lemert’a (1967) teoria stygmatyzacji zakładała zaistnienie 

czynnika psychicznego, fizycznego czy zachowania, która wyszczególniała kolejno 

dwa rodzaje dewiacji, pierwotną i wtórną [36, s. 227]. Dewiacja pierwotna polega na 

wyróżnieniu jednostki spośród grupy na podstawie niepożądanej cechy, natomiast 

wtórna dotyczy utrwalenia zależności pomiędzy stygmatyzującą grupą a stygmatyzo-

waną jednostką [40, s. 244]. Socjolog Erving Goffman był zdania, że osoba, która jest 

dyskryminowana ze względu na niepełnosprawność, przyjmuje postawy innych i przez 

to sama traktuje tak samo siebie [40, s. 244]. W myśl tej zasady dzieci z niepełno-

sprawnościami są traktowane jako ucznia drugiej kategorii, które są postrzegane jako 

problemowe, wymagające uwagi, pytane rzadziej oraz z mniejszym przyzwoleniem 

nauczycieli na bycie „genialnym” [42].  

Stygmatyzacja niepełnosprawności jest związana również z występującym wśród 

dzieci zjawiskiem zranionej tożsamości, która polega na zmierzeniu się dziecka 

z traumatycznym realnym światem [43]. Tożsamość kształtująca się pod wpływem 

wewnętrznych przeżyć, które w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami powstają 

często w nadopiekuńczych rodzinach „pod kloszem” nie jest przystosowana do rze-

czywistości, którą dziecko napotyka podczas rozpoczęcia procesu edukacji [40, s. 245]. 

W wyniku niezrozumienia niepełnosprawności przez rówieśników dziecko może do-

świadczać odrzucenia, braku akceptacji oraz wymogu odgrywania roli „niepełno-

sprawnego” poprzez silnie oddziałującą stygmatyzację. Jest to diametralna zmiana 

stosunku wobec dziecka w porównaniu do tego, które odczuwało przed spotkaniem 

z rówieśnikami i podjęciem edukacji. Niektóre badania podają również, że wyraźny 

wpływ na takie zachowania mogą mieć nauczyciele, którzy często preferują uczniów 

pełnosprawnych, natomiast dewaluują dzieci z niepełnosprawnością [42]. Dzieci 

w przedszkolach bez zrozumienia odmienności swoich rówieśników, odruchowo reagują 

na nią reagują, dopuszczając się stygmatyzowania [36, 42]. Źródła takiego zachowania 

upatrywane są w niepewności i pojawiającym się lęku wobec „inności” [40, s. 245].  

Odrzucenie dzieci z niepełnosprawnościami może doprowadzać do zaburzeń psy-

chicznych z internalizacyjnym typem zachowania, co też objawia się nadmiernym lękiem, 

depresją i wycofaniem [36, s. 231]. Populacja dzieci z niepełnosprawnościami według 

statystek ma mniejszą liczbę bliskich przyjaciół, przez co osamotnienie uwrażliwia je 

na odrzucenie, które może zakończyć się aktami śmierci samobójczej, próbami samo-

bójczymi i depresją [36, s. 231]. Ze względu na chorobę i towarzyszącą jej stygma-

tyzacje osoba z niepełnosprawnością dużo częściej ponosi koszty psychologiczne 

i emocjonalne wpływające negatywnie na stan jej zdrowia psychicznego [44]. Wynika 

to m.in. z odrzucenia przez innych, poczucia winy, bezsilności, a także rozbieżnością 

pomiędzy rzeczywistością i stosowanymi wobec nich oczekiwaniami [44]. Dodatkowo 

badania wskazują na silny związek wewnętrznego poczucia stygmatyzacji i nasilenia 

objawów depresji [45]. 
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8. Podsumowanie  

Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi doświadczają staty-

stycznie częściej stygmatyzacji i odrzucenia. Czynniki te mają decydujący wpływ na 

występowanie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wśród osób z niepełnospraw-

nościami, jest to szczególnie istotne wśród dzieci, gdyż w trakcie początkowych lat 

rozwoju ich mózg wykazuje bardzo dużą neuroplastyczność [46]. Wysoka wrażliwość 

dzieci i ich podatność na wpływy środowiskowe, może wpływać negatywnie na 

kształtowanie ich psychiki od depresji aż do śmierci samobójczej [27].  

Niniejsza analiza dowodzi, że na komfort życia dzieci z niepełnosprawnościami 

istotny wpływ ma wiedza o tym aspekcie wśród dzieci pełnosprawnych, zapobiega to 

wystąpieniu lęku przed „innością” i automatycznemu wykluczeniu. W jednym z badań 

porównano dzieci z przedszkola samorządowego i integracyjnego. W uzyskanych wyni-

kach jednoznacznie zauważalne było lepsze zrozumienie wiedzy o niepełnosprawności 

u dzieci z przedszkola integracyjnego, dodatkowo wyraźny był również u tych dzieci 

wzrost pozytywnego ustosunkowania do niepełnosprawności w późniejszych latach [47]. 

Przywołane w rozdziale badania GUS dowodzą niemożliwości kontaktu większości 

dzieci pełnosprawnych z ich rówieśnikami z niepełnosprawnością, dlatego kluczowe 

jest podejmowanie kroków zarówno w edukacji, dyskursie społecznym, jak i w mediach, 

które będą w rzetelny i wystarczający sposób informować o niepełnosprawności i zapo-

biegać przez to stygmatyzacji, dyskryminacji i odrzuceniu [48]. 
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Stygmatyzacja i brak akceptacji choroby podstawowej jedną z przyczyn zaburzeń 

psychicznych wśród dzieci 

Streszczenie 

Celem pracy było przeanalizowanie literatury naukowej i statystyk opisujących niepełnosprawność fizyczną 

i psychiczną wśród dzieci wieku przedszkolnego, a także przeanalizowanie możliwej korelacji pomiędzy 

niepełnosprawnością, towarzyszącą jej stygmatyzacją i depresją, zaburzeniami nastrojowymi i psychicznymi 

wśród dzieci z niepełnosprawnościami. Problem badawczy dotyczył rozpoznania etiologii zaburzeń psychicz-

nych u dzieci niepełnosprawnościami oraz odpowiedzi na pytanie czy może wynikać ona z braku akceptacji 

choroby podstawowej przez rówieśników.  

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w roku szkolnym 2020/2021 około 

35,1 tys. dzieci uczęszczało do przedszkoli integracyjnych i ogólnodostępnych, ten sam raport zaświadcza, 

że w tym samym roku było w Polsce ponad 50 tys. oddziałów przedszkolnych. Wynika z tego, jak również 

z innych badań statystycznych, że duża część dzieci w wieku przedszkolnym nie miała bezpośredniego 
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kontaktu ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami. Do grup podwyższonego ryzyka pod względem zabu-

rzeń psychicznych i emocjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem depresji, należą osoby z ograniczoną 

zdolnością intelektualną i werbalną, nadwagą, trądzikiem, dysfunkcjami fizycznymi i przede wszystkim 

z chorobami psychicznymi. Dzieciom tym towarzyszy silna presja społeczna. Jej źródła można poszukiwać 

w różnych płaszczyznach życia codziennego, jednakże socjolodzy na pierwszym miejscu stawiają 

stygmatyzację i brak akceptacji rówieśniczej.  

Niepokojące zjawiska zaburzeń psychicznych i emocjonalnych mogą następować wtórnie do niepełno-

sprawności wśród dzieci. Wynika to ze stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością, której towarzyszy 

niezrozumienie przez rówieśników choroby podstawowej oraz brak akceptacji społecznej. 

Słowa kluczowe: stygmatyzacja, niepełnosprawność, dzieci, presja 

Stigmatization and the lack of acceptance of the underlying disease are one  

of the causes of mental disorders among children 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the scientific literature and statistics describing physical and mental 

disability among children of preschool age, as well as to analyze the possible correlation between disability, 

accompan ying stigma and depression, as well as mood and mental disorders among children with dis-

abilities. The research problem concerned the diagnosis of the etiology of mental disorders in children with 

disabilities and the answer to the question whether it may result from the lack of acceptance of the primary 

disease.  

The data presented by the Central Statistical Office shows that in the school year 2020/2021, about 35.1 

thousand children attended integration and mainstream kindergartens, the same report confirms that in the 

same year there were over 50,000 pre-school departments in Poland. These statistics show that a large 

proportion of preschool children did not have direct contact with their peers with disabilities. The high -risk 

groups in terms of mental and emotional disorders, with particular emphasis on 

depression, include people with limited intellectual and verbal abilities, overweight, acne, physical 

dysfunctions and, above all, with mental illnesses. These children are accompanied by strong social 

pressure. Its sources can be searched for in various planes of everyday life, however, sociologists put 

stigmatization and lack of peer acceptance in the first place.  

Disturbing phenomena of mental and emotional disorders may occur secondary to primary disability 

among children. This is due to the stigmatization of people with disabilities, which is accompanied by 

a lack of understanding of the underlying disease by their peers and a lack of social acceptance. 

Keywords: stigmatization, disabilities, children, pressure 
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Andrzej Januszewski1 

Psychospołeczne funkcjonowanie osób  

z łysieniem plackowatym 

Tak samo jest z każdą chorobą. 

 Dopiero gdy zrozumiemy przyczynę, możemy stwierdzić, 

 że znamy naturę trapiących człowieka dolegliwości.  

I tylko wtedy możemy je leczyć.  

   Jed Rubenfeld 

1. Wstęp 

Skóra odgrywa ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej. Odzwierciedla samopo-

czucie i stan zdrowia człowieka. Na podstawie zmian skórnych można wnioskować 

o emocjach aktualnie przeżywanych przez osobę. Wygląd zewnętrzny wpływa na to, 

jako osoba postrzega siebie i jak oceniają ją inni. Stan skóry głowy, kondycja włosów 

odgrywa istotną rolę w samoocenie człowieka. Utrata włosów, której doświadczają 

osoby z łysieniem plackowatym, nie zagraża bezpośrednio ich życiu, jednak niesie ze 

sobą zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, ogranicza życie towarzyskie i zawo-

dowe. Oprócz zmian związanych z wyglądem i zaburzeń fizjologicznych osoby doświad-

czają wiele psychospołecznych skutków choroby tj. zmian obrazu siebie, trudności 

emocjonalne. Stres, który może poprzedzać wystąpienie objawów chorobowych lub 

zmieniać ich nasilenie ulega swoistemu zwiększeniu, gdy na dotychczasowe problemy 

nakładają się trudności związane z samą sytuacją chorobową [1, 2]. 

Długotrwały przebieg chorób dermatologicznych poza oczywistymi konsekwencjami 

zdrowotnymi, psychologicznymi i społecznymi może być przyczyną pojawienia się 

zachowań problemowych oraz obniżania subiektywnej jakości życia. Dotkliwy stres, 

odrzucająca postawa otoczenia, niechciana ekspozycja zmian skórnych, nieprzyjemne 

przeżycia oraz ograniczenia spowodowane chorobą wywołują silną frustrację oraz bunt 

wobec zaistniałej sytuacji. Nieuniknionym następstwem są zaburzenia sfery emocjo-

nalnej, tendencje do wycofywania się, lęk przed poczuciem niepewności w sytuacjach 

społecznych [3, 4]. 

Nadmierny stres i długoterminowe działanie bodźców stresowych, a także sposób 

ich interpretowania mogą wpływać na pojawienie się lub zaostrzenie zmian patologicznych 

w obrębie skóry. Do chorób, w których etiopatogenezie stres i sytuacje traumatyczne 

odgrywają ważną rolę, należą m.in. łuszczyca, łysienie plackowate, atopowe zapalenie 

skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. Jednym z czynników ryzyka łysienia 

plackowatego jest emocjonalny uraz związany z rzeczywistą lub symboliczną utratą, 

pojawiający się w sytuacji nagłego porzucenia. Wśród osób z rozpoznaniem łysienia 

plackowatego przed pierwszym epizodem chorobowym zaistniała sytuacja trauma-
 

1 anjan@kul.pl, doktor nauk społecznych, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Katedra Psychologii Ogólnej. 
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tyczna wiążąca się z silnym stresem psychicznym, jak np. śmierć bliskiej osoby, 

rozwód, utrata pracy itp. [5, 6].  

Ze względu na rolę stresu w patogenezie i przebiegu łysienia plackowatego zasadne 

wydaje się pytanie o specyfikę radzenia sobie ze stresem osób chorych oraz funkcjono-

wanie tych osób w grupie społecznej ze względu na umiejscowienie kontroli zdrowia, 

ocenę własnej choroby, poziom posiadania zasobów oraz relacje z innymi – które to 

zmienne mogą modyfikować wybór określonych strategii radzenia sobie. Informacje te 

mogą okazać się przydatne przy planowaniu oddziaływań terapeutycznych opartych na 

podejściu poznawczo-behawioralnym, z uwzględnieniem teorii psychoneuroimmuno-

logicznej i transakcyjnego ujęcia stresu [7-9]. 

Celem artykułu jest omówienie zjawiska łysienia plackowatego, uwzględniając 

etiopatogenezę, psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych oraz strategie radzenia 

sobie z łysieniem plackowatym.  

2. Charakterystyka osób z łysieniem plackowatym 

Skóra jest sposobem, w jaki ukazujemy siebie samych i innych. Jest największym 

narządem zmysłów, a zarazem organem, który w wyraźny sposób reaguje na stany 

psychiki. Jest organem komunikacji i percepcji. Czynniki psychosomatyczne odgrywają 

dużą rolę w etiopatogenezie chorób skóry [10]. 

2.1. Znaczenie skóry w psychofizjologicznym funkcjonowaniu człowieka 

Pierwsze ognisko łysienia plackowatego jest prawie zawsze pojedyncze, owalne, 

o średnicy do kilku centymetrów. Jest ono ostro odgraniczone od otaczającej skóry owło-

sionej. Dostrzegalne gołym okiem przerzedzenie włosów jest zauważalne przy utracie 

ok. 50-50% włosów głowy owłosionej, których liczba w przybliżeniu wynosi około 

100 000. U dzieci początkowe zmiany mogą być nietypowe, bez regularnego ostrego 

brzegu wyłysienia albo z pozostającymi w obrębie wyłysienia pojedynczymi włosami 

długimi. Skóra obszaru pozbawionego włosów jest zwykle niezmieniona, bez cech 

stanu zapalnego i bliznowacenia. Rzadko w początkowej fazie choroby pojawia się nie-

znaczny rumień i obrzęk. Na obrzeżach ogniska spostrzega się niekiedy pojedyncze, ster-

czące ułamane włosy, tzw. włosy wykrzyknikowe. Jednak spotyka się je rzadko i nie 

są one diagnostyczne. Z czasem, w zależności od przebiegu choroby ognisko zarasta 

stopniowo, przy czym początkowo nowe włosy pojawiają się w formie delikatnego, 

bezbarwnego puszku. Dopiero później gęstnieją i odzyskują swój właściwy kolor. 

W trakcie przebiegu choroby lub skutecznym jej leczeniu odrost włosów może być 

nawet całkowity. W przypadku przeciwnym ognisko takie nie zarasta lub zarasta nie-

całkowicie. Wówczas mogą pojawić się nowe ogniska stopniowo zajmujące całą skórę 

głowy. Łysienie może rozszerzać się od środka głowy na zewnątrz bądź od wąskiego 

pasa wyłysienia na obwodzie głowy, zwłaszcza w okolicy potylicznej w kierunku 

centralnym. Ten typ jest szczególnie niepodatny do leczenia [11, 12]. 

Łysienie plackowate charakteryzuje się wielomiesięcznym lub wieloletnim nieprze-

widywalnym przebiegiem, z okresami zwolnień i zaostrzeń, a nasilenie wypadania 

włosów nierzadko występuje nawet w trakcie leczenia. Rozprzestrzenianie się ognisk 

wyłysienia może trwać nawet 4-6 tygodni. Sporadycznie po 2-3 miesiącach dochodzi 

do samoistnego odrostu włosów. W przypadku pojedynczych ognisk wyłysienia roko-
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wanie jest dobre. Całkowity odrost włosów w ciągu roku występuje u 95% dzieci, 

chociaż im wcześniejszy początek, tym gorsze rokowani [13]. 

W młodym wieku chorobie tej często towarzyszą zmiany paznokciowe o rozmaitym 

nasileniu i morfologii, będące kolejną niekorzystną cechą prognostyczną. Pojawiają się 

one u 7-66% chorych. Najczęściej przebiegają pod postacią punkcikowatych wgłębień 

(onychosis punctata), podłużnych lub poprzecznych pobruzdowań. Tego typu zmiany 

obserwuje się głównie u dzieci i osób młodych z alopecia areata totalis i alopecia 

areata universalis. Rzadziej stwierdza się trachyonychię, wklęśnięcie płytki panokciowej 

czy dystrofię dwudziestu paznokci. Źle rokuje również łysienie wężykowate oraz 

rodzinne występowanie łysienia plackowatego [por. 11, 12].  

W zależności od wielkości i lokalizacji ogniska wyłysienia wyróżnia się kilka 

odmian łysienia plackowatego. Najczęstszą formą schorzenia jest łysienie plackowate 

ogniskowe (alopecia areata focalis), czyli łysienie plackowate zwykłe (alopecia 

areata vulgaris), gdzie występują pojedyncze ogniska wyłysienia oddzielone od siebie 

włosami niezmienionymi. Jeżeli wyłysienie dotyczy wszystkich włosów skóry głowy, 

to określa się je jako łysienie plackowate uogólnione (alopecia areata totalis). Przy-

trafia się ono niezmiernie rzadko. Włosy odrastają nierówno, co zmusza niekiedy do 

noszenia peruki. Stwierdza się je częściej u dzieci niż u osób dorosłych. W razie postępu 

choroby może dojść do całkowitej utraty owłosienia skóry głowy, a nawet brwi, brody, 

rzęs, włosów łonowych, owłosienia pachowego i in. W takiej sytuacji ma miejsce 

łysienie plackowate całkowite (alopecia areata universlis). Szczególnie często u dzieci 

obserwuje się łysienie wężykowate (ophiasis). Polega ono na pojawieniu się ognisk 

wyłysienia w okolicy potylicznej przy brzegu włosów i rozprzestrzenianiu się ich 

brzeżnie na okolicę skroniową do okolicy czołowej. Łysienie plackowate, które trwa 

długo i nie poddaje się leczeniu, określa się jako łysienie złośliwe (alopecia maligna). 

Rzadziej spotykane odmiany łysienia plackowatego to łysienie siateczkowate (alopecia 

reticularis) z drobnymi ogniskami w różnych stadiach aktywności łysienia plackowatego 

oraz łysienie rozlane (alopecia diffusa) [11, 13, 14]. 

Z istotnych podziałów łysienia plackowatego obowiązuje podział T. Ikeda [15, por. 

16] uwzględniający cechy kliniczno-etiologiczne poszczególnych typów. Wyróżniono 

następujące typy łysienia: 

• pospolite – cechuje się szybkim pojawieniem się i samoistnym ustępowaniem 

zmian; 

• prehipertoniczne – skojarzony ze skłonnością do samoistnego nadciśnienia tętni-

czego, cechuje się stałym pojawieniem się i znikaniem wykwitów chorobowych 

z tendencją do zlewania się w większe ogniska; 

• kombinowane – skojarzony z zburzeniami wewnątrzwydzielniczymi, który charak-

teryzuje się stałym utrzymywaniem się zmian chorobowych, 

• atopowy – cechujący się rozległymi zmianami o długotrwałym utrzymywaniu się 

u osób z wywiadem atopowym, zwłaszcza atopowym zapaleniem skóry. 

Łysienie plackowate u dzieci często reprezentuje typ czwarty z powyżej przedstawio-

nego podziału. Zatem atopia jest kolejnym czynnikiem prognostycznym z łysieniem 

plackowatym. Ponadto opisywano przypadki współwystępowania łysienia plackowatego 

z cukrzycą typu 1, bielactwem nabytym, wrzodziejącym zapaleniem jelit, układowym 

toczniem rumieniowatym, chorobami tarczycy, zwłaszcza wolem Hashimoto i miastenią 

z grasiczakiem, jak też u osób z rozrostami limforetykularnymi. Wśród chorób ogólno-
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ustrojowych wymienia się gruźlicę. Otyłość, niedokrwistość złośliwą. Znane są również 

przypadki występowania łysienia plackowatego po zabiegu chirurgicznym, np. usunięciu 

tarczycy, migdałków, wyrostka robaczkowego [17].  

Naukowcy z nurtu psychoneuroimmunologicznego wychodzą z założenia, że stresory 

środowiskowe, wpływając na odpowiedź immunologiczną stanowią pomost pomiędzy 

stresem a chorobą somatyczną, aktywując zarówno współczulny układ nerwowy, jak 

i oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową [14]. Bodziec uruchamia cykl reakcji 

neurohormonalnych (służących utrzymaniu homeostazy i adaptacji organizmu), które 

mogą nasilać, a także inicjować wiele chorób skóry. Skóra ze względu na duży stopień 

integralności z systemem neuroendokrynnym aktywnie uczestniczy w reakcji na stres. 

Dla konkretnej osoby reakcja skóry i jej stan może być bardzo ważnym elementem 

funkcjonowania. Skóra odgrywa przecież ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej. 

Oprócz kontaktu ze światem bodźców dotykowych, termicznych, dostarcza wielu in-

formacji o stanie zdrowia (na podstawie oceny stanu włosów, skóry, paznokci). Wygląd 

zewnętrzny człowieka wpływa na sposób, w jaki postrzegają go inni ludzie oraz na 

jego samoocenę. Choroby skóry zwykle nie są bezpośrednim zagrożeniem dla życia 

osoby. Z uwagi na to często problemy ze skórą są pomniejszane, traktowane raczej 

jako kłopoty typowo kosmetyczne, niemające większych konsekwencji zdrowotnych. 

Jednak ich wpływ na zmianę wyglądu pacjenta (jego fizycznej atrakcyjności) jest nie-

podważalny i pociąga za sobą zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, ograniczenia 

życia zawodowego, wypoczynku, kontaktów rodzinnych, aktywności towarzyskiej 

[18]. Choroby skóry niosą ze sobą zmiany w funkcjonowaniu fizycznym oraz psycho-

społecznym. Mogą również współwystępować z zaburzeniami psychicznymi, zaburze-

niami zachowania lub trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym [19, 20]. 

Z kolei S. Steuden i K. Janowski [21] wymieniają najczęstsze nieprawidłowości wystę-

pujące przy chorobach skóry, takie jak: zaburzenia nastroju (szczególnie o charakterze 

depresyjnym), zaburzenia lękowe, myśli i tendencje samobójcze, zaburzenia obsesyjne. 

Zaburzenia te są psychologiczną reakcją na wystąpienie choroby dermatologicznej. Wy-

wołane przez nią zniekształcenie wyglądu ciała może wywołać objawy psychopatolo-

giczne, zwłaszcza gdy: 

• zmiany chorobowe dotyczą obszarów ważnych dla obrazu siebie lub widocznych 

okolic ciała (twarz, ręce, skóra głowy); 

• powodują stygmatyzację społeczną; 

• zaburzają znacząco dotychczasowy sposób funkcjonowania. 

Część z chorób skóry określana jest mianem psychodermatoz, dla podkreślenia zna-

czenia czynnika stresowego w ich patogenezie i przebiegu. Zostały one podzielone na 

3 grupy: 

• zaburzenia psychofizjologiczne – stres powoduje zaostrzenie objawów dermatolo-

gicznych; 

• pierwotne zaburzenia psychiczne – problem psychiatryczny manifestuje się chorobą 

skóry; 

• wtórne zaburzenia psychiczne – to depresja lub fobia społeczna rozwijające się 

w konsekwencji choroby dermatologicznej [9, 14].  
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2.2. Medyczne aspekty łysienia plackowatego 

Łysienie plackowate (alopecia areata – A.A.) należy do niebliznowaciejących 
postaci łysienia. To przejściowe lub trwałe ogniska łysienia rozmaitej wielkości i kształtu, 
w których w obrębie skóra pozostaje niezmieniona. Choroba rozpoczyna się zwykle 
nagle, jej przebieg jest bardzo zmienny. Rozwija się najczęściej przed 25. rokiem życia 
(ale może występować w każdym wieku). Dotyczy w równym stopniu osób obu płci. 
Pierwsze wzmianki o chorobie pochodzą ze starożytności. Typowe owalne lub okrągłe 
ogniska wyłysienia nazywano wówczas obszarami Celsusa (na cześć odkrywcy choroby). 
Zmiany chorobowe zwykle po raz pierwszy pojawiają się w okolicach potylicznej 
i czołowo-ciemieniowej, tworząc regularne obszary pozbawione włosów. Częstość 
występowania waha się w populacji od 1 do 1,7% [20, 22]. 

2.2.1. Etiopatogeneza 

Od wielu lat stres jest popularnym czynnikiem wyjaśniającym genezę łysienia plac-
kowatego. Jednak nie jest on jedyną przyczyną. Teoria psychosomatyczna mówi, że 
ostry uraz psychiczny lub długotrwałe zaburzenia emocjonalne są czynnikami wyzwa-
lającymi łysienie. Według tej teorii udział stresu w wywoływaniu łysienia określa się 
na około 12%. Ważnymi czynnikami w etiopatogenezie łysienia są: 

• wysokie napięcie; 

• lęk; 

• stres; 

• uraz psychiczny. 
Stany te bezpośrednio poprzedzają pojawienie się zmian chorobowych lub nasilają 

te objawy. Część badań potwierdziła, że gwałtowny i nasilony stres emocjonalny może 
doprowadzić do powstawania ognisk łysienia plackowatego na drodze aktywacji recepto-
rów wokół mieszków włosowatych, wywołując nasilony miejscowy stan zapalny [17]. 

Istnieją badania kliniczne sugerujące dziedziczenie do schorzenia. W rodzinach 
występowanie łysienia plackowatego szacuje się na 4,27 do 9%. Sposób dziedziczenia 
pozostaje nieznany. Łysienie ma charakter zapalny, pomimo braku widocznych na 
skórze zmian zapalnych. Część badaczy opowiada się za autoimmunologicznym pod-
łożem choroby. Świadczy o tym współwystępowanie z łysieniem różnych autoprzeciwciał 
(np. przeciwtarczycowych, przeciwmitochondrialnym, przeciwko okładzinowym ko-
mórkom żołądka, przeciw tkance nadnerczy oraz mięśniom gładkim komórek jąder 
i jajników) w stopniu znacznie większym (5-25%) niż u osób zdrowych. Poza przeciw-
ciałami współwystępują z łysieniem inne choroby o tle autoimmunologicznym: 

• bielactwo nabyte; 

• wrzodziejące zapalenie jelit; 

• reumatoidalne zapalenie stawów; 

• insulinozależna cukrzyca typu 1; 

• choroby tarczycy (choroba Gravesa-Basedowa, zapalenie tarczycy typu Hashimoto, 
pierwotna niedoczynność tarczycy) [17, 22]. 

Najczęściej wymienianymi czynnikami etiopatogenetycznymi są: 

• zaburzenia układu nerwowego; 

• obecność wewnątrzustrojowych ognisk zapalnych; 

• czynniki hormonalne; 

• współistnienie schorzeń atopowych. 
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Ważny jest także wpływ neuropeptydów. W łysieniu plackowatym istotną rolę odgry-

wa mikrokrążenie skóry, która jest bardzo unerwiona przez nerwy czuciowe, wrażliwe 

na neuropeptydy. U chorych z łysieniem plackowatym wykazano obniżony poziom 

tych substancji: CGRP, MSH, substancja P, który może odpowiadać z nadmierną reak-

tywność układu immunologicznego (ponieważ są to substancje immunosepresyjne) [22].  

W łysieniu plackowatym widoczny jest wyraźny związek między zaburzeniami 

barwnikowymi i wzrostowym włosa. Rzadko dotyczy ono osób siwych, natomiast, 

w przypadku osób o ciemniejszym kolorze skóry jako pierwsze tracone są włosy zawie-

rające barwnik. Włosy odrastające są z reguły odbarwione. Zaburzenia barwnikowe utrzy-

mują się przez cały czas trwania choroby, ustępują dopiero po wystąpieniu odrostu 

włosów. Nadal nieznane są antygeny wywołujące reakcję immunologiczną. Zatem istnieje 

brak jednoznacznego wskazania na jeden decydujący czynnik etiologiczny łysienia 

plackowatego. Badania medyczne wskazują, że efektem działania tych niepoznanych 

do końca czynników jest uruchomienie stanu zapalnego mieszka włosowego znajdują-

cego się w fazie anagenu2 – dając w konsekwencji ogniskową lub całkowitą utratę włosów 

w okolicach skóry owłosionej (główne głowy) [17]. 

2.2.2. Postacie kliniczne łysienia plackowatego. 

Istnieje kilka postaci łysienia plackowatego. Różnią się one rozległością i ilością 

zmian. L. Brzezińska-Wcisło [23] wymienia następujące rodzaje: 

• łysienie plackowate ogniskowe (alopecia areata facalis v. simplex) zwane inaczej 

łysieniem plackowatym zwykłym (alopecia areata vulgaris). To najczęstsza forma 

schorzenia. Charakteryzuje się występowaniem pojedynczych ognisk wyłysienia, 

oddzielonych od siebie niezmienionymi chorobowo włosami; 

• łysienie plackowate rozlane lub uogólnione (alopecia areata diffusa v. totalis). 

Wyłysienie dotyczy wszystkich włosów skóry głowy (łącznie z brwiami i rzęsami). 

Częściej stwierdzane u dzieci niż u dorosłych; 

• łysienie plackowate całkowite (alopecia areata universalis). Dochodzi w nim do 

utraty wszystkich lub prawie wszystkich włosów skóry całego ciała. Łysienie, które 

trwa długo i nie poddaje się leczeniu, określane jest jako łysienie złośliwe (alopecia 

maligna), 

Łysienie plackowate wężykowate (alopeia areta aphiasis). Wypadanie włosów roz-

poczyna się w okolicy potylicznej, z brzeźnym (na granicy owłosionej skóry głowy) 

rozprzestrzenianiem się, dochodzi do zajmowania okolic skroniowych aż do czołowej [24]. 

Rozpoznanie łysienia opiera się na kilku podstawowych objawach: 

• stwierdzeniu ognisk całkowitego wyłysienia, dość dobrze odgraniczonych, wyraźnie, 

niewykazujących zmian skórnych i bliznowacenia; otoczonych często przez włosy 

ułamane (włosy o kształcie wykrzyknikowym) oraz przez resztki łodyg włosowych 

w poziomie skóry (tzw. pseudozaskórniki), które łatwo dadzą się usuwać; 

• nagłym rozpoczęciu choroby; 

• postępującym przebiegu z powstawaniem nowych ognisk i szarzeniem się istnie-

jących (pomocne może być badanie trichogramu, polegające na ocenie liczby wło-

sów dystroficznych i telogenowych) [22, 25]. 

 
2 Fazy wzrostu włosa: anagenowy (wzrost mieszka), katagenowy (inwolucja mieszka), telogenowy (okres 

spoczynkowy mieszka), dystroficzny (patologiczny). 
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Ogniska wyłysienia mogą być pojedyncze lub mnogie, o różnej średnicy (50-10 cm). 

Mogą się powoli powiększać, mogą pojawiać się nowe, małe zmiany. Całkowite wyły-

sienie, może być procesem stopniowym, jednak zdarza się, że pacjenci tracą wszystkie 

włosy w ciągu kilku tygodni [26].  

Ważne jest różnicowanie łysienia z innymi chorobami o podobnym przebiegu. 

Należy zatem wykluczyć: 

a) trichotlillomanię (wyrywanie włosów); 

➢ nieregularne przerzedzanie włosów w miejscu ich stałego pociągania, 

➢ prawidłowy stan korzeni włosów na obwodzie zmiany (badania mikroskopowe); 

b) łysienie polekowe, toksyczne (np. po zatruciu alem) lub w przebiegu chorób 

infekcyjnych); 

➢ zmiany szerzą się szybko, 

➢ w krótkim czasie zajmują całą skórę głowy, 

➢ ogniska wyłysiałe nie są wyraźnie odgraniczone (pomocnicze badanie tricho-

logiczne); 

c) łysienie kiłowe; 

➢ symetryczny układ w okolicach skroniowych i potylicznej, 

➢ mniej wyraźne odgraniczenie ognisk wyłysienia (raczej o charakterze dużego 

przerzedzenia włosów), 

➢ rozstrzygają towarzyszące objawy kiły wtórnej i badanie serologiczne; 

d) grzybica skóry owłosionej skóry; 

e) łysienie bliznowaciejąc; 

f) skórna postać toczenia rumieniowatego. 

Występowaniu łysienia plackowatego towarzyszą charakterystyczne zmiany. Dotyczą 

one ok. 10% pacjentów. Są to: 

• dysmorficzne zmiany płytek paznokciowych; 

• punktowane wgłębienia (onychosis punctata); 

• paznokcie naparstkowate; 

• rozwarstwienia płytki; 

• podłużne i poprzeczne prążkowanie płytek paznokciowych połączone z ich dużą 

kruchością; 

• zmiany typu leukonychia punctata; 

• krwawe podbiegnięcia; 

• zmiany te przypuszczalnie związane są z uogólnioną reaktywnością endodermalną 

związaną ze zmianami zwyrodnieniowymi w układzie wegetatywnym; 

• zaćma; 

• zaburzeni refrakcji; 

• dysplazje zębowe; 

• często naczyniak płaski karku (szczególnie u chorych z postacią całkowitą i uogól-

nioną) [26-28]. 

Łysienie plackowate charakteryzuje skłonność do samoistnego odrostu włosów. 

U 34-50% pacjentów ze zmianami ogniskowymi dochodzi do pełnego odrostu utraco-

nych włosów bez leczenia, w ciągu roku od wystąpienia objawów. Odrastające włosy 

są zwykle pozbawione barwnika, później jednak ulegają repigmentacji. W przypadku 

postaci całkowitej lub uogólnionej samoistne odrosty są rzadsze dotyczą mniej niż 10% 
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pacjentów. Niestety nawroty choroby są równie częste, większość chorych oświadcza 

więcej niż jednego rzutu łysienia (bez względu na to, czy podejmowali próby leczenia). 

Szczególnie źle rokującymi czynnikami są: 

• wczesny początek choroby (w okresie dzieciństwa); 

• zajęcie płytek paznokciowych; 

• ogniska łysienia plackowatego na granicy skóry owłosionej głowy (alopecia 

areata ophiasis); 

• całkowita utrata włosów [27, 28]. 

3. Funkcjonowanie osób chorych na łysienie plackowate – przegląd badań 

Pomimo przekonania, że choroby dermatologiczne nie zagrażają życiu, ich wpływ 

na wygląd zewnętrzny pacjentów tzn. na samoocenę, obraz siebie, na sposób spostrze-

gania ich przez bliskich i otoczenie jest znaczny. Bez względu na rozległość zmian 

w łysieniu plackowatym sama choroba niesie ze sobą ograniczenia aktywności towa-

rzyskiej i zawodowej. Świadomość posiadania miejsc pozbawionych włosów może 

być dużym obciążeniem dla pacjentów. Prowadzić to może do zahamowania, obniżając 

ich nastrój [19]. 

W badaniach nad poziomem depresji i występowaniem myśli samobójczych 

u pacjentów dermatologicznych M.A. Gupta oraz A.K. Gupta [29] skupili się na grupie 

480 pacjentów doświadczających łysienia plackowatego. Wyniki wskazują, że wyłącznie 

w grupie pacjentów z łysieniem plackowatym nie występują myśli samobójcze. Poziom 

depresji u tych pacjentów również mieścił się poniżej poziomu uznawanego za świad-

czący o obecności klinicznych objawów depresji. Okazało się, że wpływ zmian skórnych 

na obraz własnego ciała nie może być rozpatrywany w oderwaniu od historii życia 

i etapu rozwojowego pacjenta. 

J.K. Bielecki, M. Zabłocki, jak i M. Królikowska [30] zajmowali się znaczeniem 

czynników psychicznych w etiologii łysienia plackowatego. Badaniami objęto grupę 

60 osób chorych (31 kobiet, 29 mężczyzn). Średnia wieku 35,4 lat. Pacjenci nie byli 

wcześniej leczeni neurologicznie ani psychiatrycznie (z wyjątkiem osób z reaktywnymi 

objawami nerwicowymi po dużym stresie). Badanie przeprowadzono przy pomocy 

Kwestionariusza opartego o wyciąg historii choroby – rozszerzony wywiad składają-

cego się z 24 pytań. Na podstawie jego wyników opracowano zestaw czynników 

psychospołecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie łysienia plackowatego. 

Podzielono je na cztery grupy: 

1. Życiowe wydarzenia ogólne (mogące zakłócić adaptację i wymagać dodatkowej 

energii psychicznej); 

➢ nieszczęśliwe dzieciństwo; 

➢ złe wyniki w nauce; 

➢ niezadowolenie z pracy; 

➢ niezadowolenie z małżeństwa (lub innego związku); 

➢ kłopoty seksualne; 

➢ kłopoty wychowawcze z dziećmi. 

2. Cechy osobowości (mogące zwiększać podatność na zachorowanie; 

➢ badany uważa, że należy trzymać się ogólnie przyjętych zasad moralnych 

i etycznych; 

➢ jest niewyrozumiały; 
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➢ łatwo potępia innych; 

➢ nie ma przyjaciół; 

➢ uważa się za osobę nerwową. 

3. Poważne wydarzenia; 

➢ wypadek; 

➢ ciężka choroba; 

➢ przewlekła, uciążliwa choroba; 

➢ kalectwo. 

4. Utrata więzi uczuciowych (może obniżyć wydolność immunologiczną); 

➢ śmierć bliskiej osoby; 

➢ rozstanie; 

➢ rozwód; 

➢ zdrada; 

➢ rozczarowanie, zawiedzenie się na kimś. 

Uzyskano następujące wyniki: 

• wydarzenia życiowe o znaczeniu negatywnym dotyczyły 80% badanych; 

• cechy osobowości o charakterze mogącym mieć wpływ na stan psychiczny miało 

73% badanych; 

• 62% badanych przeżyło poważne wydarzenie (np. wypadek); 

• 62% badanych dotknęła utrata więzi uczuciowych mogąca mieć wpływ na kondycję 

psychiczną. 

Wyniki wskazują, że udział wyżej wymienionych wydarzeń, cech osobowości, emocji 

i sytuacji u osób badanych był znaczny. Połowa (50%) pacjentów stwierdziła, że te 

wydarzenia były przyczyną ich zachorowania. Ważne jest spostrzeżenie, że pacjenci, 

u których łysienie plackowate nie wiązało się z poprzedzającym chorobę stresem 

i obciążeniem psychicznym, lepiej znosili swój stan – byli bardziej cierpliwi, wyrozu-

miali i podatni na psychozę. Może to być ważną wskazówką dla dalszej pracy z pa-

cjentami z łysieniem plackowatym. Na pewno brak stresu poprzedzającego chorobę 

ułatwi pacjentom codzienne funkcjonowanie. 

M. Wygładowska-Kania i T. Bogdanowskiego [31, por. 32] prowadzili badania nad 

znaczeniem czynników psychicznych w etiologii łysienia plackowatego, ale w odnie-

sieniu do konstruktu zwanego Wzorem Zachowania A oraz przy użyciu Inwentarza 

Osobowości Eysenecka (MPI). W pierwszym badaniu skupiono się na Wzorze Zacho-

wania A (WZA) definiowanym przez autorów jako sposób regulacji stosunków jednostki 

z otoczeniem, u którego podstawy leży wysoka potrzeba osiągnięć jednostki, która 

w jej realizacji wykorzystuje dominację i agresywność. Badaniu poddano 60 chorych 

(31 kobiet i 29 mężczyzn), od 15 do 18 lat (średnia wieku 35 lat). Użyto polskiego 

Kwestionariusza do badania Wzoru Zachowania A u dorosłych. Wyniki porównano 

z grupami normalizacyjnymi opracowanymi przez Wrześniewskiego. Celem badań była 

próba odkrycia związku między Wzorem Zachowania A oraz skłonnością do zachoro-

wania na łysienie plackowate. 

Ze Wzorem Zachowania A wiążą się następujące aktywności: 

• skłonność do rywalizacji; 

• skłonność do dominacji; 

• dążenie do szybkiego osiągnięcia ambitnych celów; 

• pragnienie uznania. 
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K. Wrześniewski oraz J. Santorski [33] sugerują przyjęcie dwóch zasadniczych treści 
zachowania Wzoru Zachowania A: 
• wysokiej potrzeby osiągnięć;  

• tendencji do dominacji. 
Cechami formalnymi Wzoru Zachowania A są: 

• wysoka dynamika zachowań (szybkość i energia przejawiana w działaniu); 

• pośpiech i niecierpliwość. 
Badania przeprowadzono kwestionariuszem do badania Wzoru Zachowania A 

(Kwestionariusze BWZ, wersja B – opr. K. Wrześniewski). Kwestionariusz składa się 
z 25 stwierdzeń dotyczących treści zachowań i cech formalnych, ułożonych w przeciw-
stawne pary. Wyniki wskazują na znaczną różnicę w występowaniu Wzoru Zachowania 
A u pacjentów z łysieniem plackowatym w porównaniu ze zdrową populacją. Jednak 
nie świadczy to, że osoba z wysokimi wynikami w badaniu Wzorem Zachowania A 
jest od razu narażona na zachorowanie do kilku innych czynników na łysienie placko-
wate. Należy bowiem pamiętać o wieloczynnikowym uwarunkowaniu schorzenia. 
Prawdopodobieństwo zachorowania byłoby większe, gdyby Wzór Zachowania A 
dołączył się do kilku innych czynników tj.: 

• czynniki sytuacyjne; 

• czynniki osobowe; 

• temperament; 

• czynniki ryzyka [33]. 
A. Eliasz i K. Wrześniewski [34] sugerują, że typ temperamentu odgrywa ważną rolę 

w patogennym działaniu Wzoru Zachowań A. Związek między Wzorem Zachowań A 
oraz chorobą na drodze specyficznej polega na specyficznych wzorcach percepcyjnych, 
określonych reagowaniem emocjonalnym i ściśle z nim związanymi reakcjami wegeta-
tywno-somatycznymi. Charakter percepcji osoby ze Wzorem Zachowania A pozwala 
na częstsze i wcześniejsze spostrzeganie sytuacji stanowiących zagrożenie. Sytuacje te 
mogą być manifestowane przez niepokój, lęk, gniew lub wybuchy złości. Emocje te, 
mimo że mogą być tłumione, znajdują jednak oddźwięk w kreślonych reakcjach wegeta-
tywnych i somatycznych. 

Badania przeprowadzone na podstawie Inwentarza Osobowości Eysenecka (MPI – 
Maudlsey Personality Inventory) w opracowaniu Choynowskiego wykazały, że w grupie 
chorych (55 osób: 28 kobiet, 27 mężczyzn) dominuje typ neurotyka (43,64%) [31, por. 35]. 

W ujęciu H. Eysencka [za: 31] najniższym poziomem organizacji osobowości jest 
proces pobudzenia-hamowania, stanowiący fizjologiczne podłoże podstawowego wy-
miaru osobowości, czyli ekstrawersji-introwersji. Drugim z poziomów są zjawiska zwią-
zane z przewagą któregoś z tych procesów tj. warunkowanie i stan czuwania. Wymiar 
ekstrawersji-introwersji odnosi się do pewnych nawykowych cech zachowania, które 
są trwałe i mogą stanowić charakterystykę określonych cech osobowości: 

• introwertycy – mają skłonność do szybkiego i trwałego wykształcania odruchów 
warunkowych. Przypuszczalnie kojarzą oni powstałe w sytuacji stresowej reakcje 
bólowe i lękowe z przypadkowymi lub ubocznymi zmianami sytuacji, tworząc 
nieadekwatne, nieprawidłowe i neurotyczne odruchy warunkowe; 

• ekstrawertycy – nie podporządkowują życia uczuciowego kontroli intelektu, nie 
przywiązują wagi do obowiązujących w środowisku i powszechnie przyjętych 
zasad współżycia. Cechuje ich agresja, impulsywność i postępowanie bez zastano-
wienia [za: 31]. 
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Wymiar neurotyzmu w ujęciu H. Eysencka [za: 36] jest pewną wrodzoną właści-

wością układu autonomicznego związaną z jego szczególną wrażliwością. Emocje 

pojawiają się łatwo, są silne i trwałe. Neurotyczność to swoisty brak lub znaczne 

obniżenie poziomu tolerancji na działanie psychicznego i fizycznego stresu. 

Kwestionariusz, którym przeprowadzono badanie, składał się z 64 pytań dotyczących 

cech, upodobań i skłonności. Wyniki chorych z łysieniem plackowatym porównano 

z wynikami 50-osobowej grupy kontrolnej. Analiza rezultatów badania wykazała, że 

w grupie osób z łysieniem plackowatym wyraźnie dominuje typ neurotyka (43,64%) 

zarówno w grupie mężczyzn (40,7%), jak i w grupie kobiet (46,4%). Okazało się, że 

osobowość neurotyczna występująca w dużej przewadze w grupie pacjentów z łysie-

niem plackowatym może być dodatkowym czynnikiem sprzyjającym występowaniu 

tego schorzenia [31, por. 37]. 

Kolejne badania przeprowadzone zostały przez Z. Puchalskiego [38] nad strukturą 

lęku u pacjentów z łysieniem plackowatym (badania obejmowały trzy typy dermatoz: 

łysienie plackowate, trądzik różowaty, liszaj płaski). Na podstawie badań 30-osobowej 

grupy z łysieniem plackowatym stwierdzono, że w istotny sposób różnią się oni nasile-

niem niepokoju w porównaniu z osobami zdrowymi, a lęk jest jedną z ważnych reakcji 

w tej grupie chorych. Brak natomiast wiedzy dotyczącej charakteru tego lęku, czy jest 

on raczej stanem emocjonalnym, czy też cechą osobowości (tendencja do lękliwości).  

Urata włosów wpływa na całkowitą i niekorzystną zmianę wizerunku osoby, ponie-

waż identyfikowana jest z osłabieniem sił witalnych, brakiem atrakcyjności, siły, 

zaradności życiowej i sukcesu. Łysienie zmienia jakość życia i sposób postrzegania 

siebie samego (utrata poczucia własnej wartości). Osoba odczuwa negatywne emocje: 

smutek, załamanie, wstyd, agresję i brak radości z życia. Otoczenie, w zetknięciu z nie-

typowym wyglądem osoby łysiejącej, często prezentuje: brak taktu, krytyczne postawy 

i słowa, natrętną ciekawość oraz współczucie. Kobieta, wraz z utratą włosów, traci swoją 

atrakcyjność, a mężczyzna czuje się mniej męski. Postawa wobec własnego wyglądu 

bywa negatywna, co skutkuje poczuciem niskiej atrakcyjności. Osoba obawia się nie-

zrozumienia i braku akceptacji. Nie zawsze jest zadowolona z relacji z otoczeniem, 

wycofując się niekiedy z kontaktów społecznych. Rezygnacja z wchodzenia w relacje 

jest powodowana lękiem przed zdemaskowaniem choroby i może być barierą w reali-

zacji zadań życiowych w środowisku rodzinnym, okolicznościach towarzyskich (spę-

dzanie wolnego czasu, realizacja zainteresowań) i zawodowych. Łysienie plackowate 

ma zatem istotny wpływ na kształtowanie kontaktów interpersonalnych, które są pod-

stawą życia społecznego [39, 40].  

4. Strategia radzenia sobie ze stresem u osób z łysieniem plackowatym 

Stosowane przez osoby z łysieniem plackowatym strategie zmagania się ze stresem 

poprzedzającym chorobę oraz związanym z samą sytuacją chorobową mogą wpływać 

na stan ich zdrowia [41]. Osoby z łysieniem plackowatym częściej sięgały po strategie 

zorientowane emocjonalnie, zmierzające do redukowania przykrego napięcia i zmniej-

szenia emocji lub bierne postępowanie w sytuacji stresowej zgodnie z sugestią 

R.S. Lazarusa i S. Folkman, że właśnie te strategie stosowane są częściej przy stresorach 

związanych ze zdrowiem [37]. Takie postępowanie bywa skuteczne w krótkiej per-

spektywie czasowej, zwłaszcza na początku choroby – może wspomagać niektóre 

aktywności – oddziaływuje również na układ odpornościowy, stabilizując działanie 
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systemu immunologicznego [35]. W sytuacji stresu osoby badane reagują najczęściej 

pasywnie, biernie oczekują rozwiązania, rezygnują z wysiłku, ich działania ulegają 

dezorganizacji – unikanie sytuacji stresowej i ucieczka od rzeczywistości może być 

właśnie efektem trudności z planowaniem aktywności. Ta bezradność budzi wiele nega-

tywnych emocji. Swoją aktywność osoby kierują wtedy ku sobie, reagując autoagresją, 

samoobwinianiem siebie. Przekonanie o wewnętrznej kontroli własnego zdrowia może 

potęgować te samooskarżenia. Aktywność podejmowana na zewnątrz skupia się przede 

wszystkim na poszukiwaniu wsparcia w środowisku. Jak wynika z badań przeprowa-

dzonych przez H.T. de Rocha, C.T. Sodré, M.A. Brasil, M.R. Silva [41] osoby 

z łysieniem plackowatym są w dużym stopniu predysponowane do poszukiwania 

i odnajdywania troski i zainteresowania wśród najbliższych (niski poziom osamotnienia, 

zasoby rodzinne). Bierna postawa może utrudniać tworzenie nowych planów i aktywne 

przeciwdziałanie stresowi, obniżać motywację i sprzyjać podejmowaniu chaotycznych 

działań. Niski poziom wyników w strategii dojrzewania oraz największa wewnętrzna 

rozbieżność grupy w ramach tej strategii może być spowodowana różnicą doświadczeń 

wynikających z różnic wiekowych (22-52 lata), a także z niską tendencją do traktowania 

choroby w kategoriach wyzwania, które sprzyja nabywaniu doświadczeń i dojrzałości. 

Niewielka gotowość do poszukiwania informacji może służyć samouspokojeniu,  

a w przypadku niskiego poziomu kontroli sytuacji chorobowej może podtrzymywać 

nadzieję i odporność psychiczną – zwłaszcza u osób przekonanych o decydującym 

wpływie przypadku na ich stan zdrowia [por. 42]. 

Osoby z łysieniem plackowatym stosują w niewielkim stopniu strategie zorientowane 

problemowo – zatem przypuszczalnie będzie je cechował wysoki poziom negatywnych 

ocen sytuacji stresowej (zagrożenie, krzywda, przeszkoda, korzyści). Taką samą 

zależność wykazuje strategia dojrzałości. Natomiast mało aktywne sposoby radzenia 

współwystępują z umiejscowieniem kontroli własnego zdrowia na zewnątrz, na innych 

osobach. Niski poziom osamotnienia sprzyjać powinien stosowaniu strategii problemo-

wych lub aktywnych strategii emocjonalnych (poszukiwanie wsparcia). Zależność ta 

jest widoczna w grupie osób z łysieniem plackowatym tylko w odniesieniu do strategii 

emocjonalnych – przypuszczalnie poziom dezorganizacji skutecznie blokuje stosowanie 

strategii problemowych [43].  

Konfiguracja zasobów (z uwzględnieniem straty, znaczenia i zysku) wykazuje umiar-

kowany związek ze stosowanymi strategiami. Analiza posiadanych zasobów, z dużym 

stopniem ostrożności, może dostarczać wiedzy o przypuszczalnie preferowanych strate-

giach zaradczych. Próba modyfikowania konfiguracji zasobów mogłaby przynieść 

w efekcie zmiany w strukturze aktywności podejmowanych przez osoby z łysieniem 

plackowatym w sytuacji stresu [44]. 

5. Zakończenie  

Skóra jest największym narządem zmysłów, organem w wyraźny sposób reagującym 

na zmiany psychiki. Ze względu na duży stopień integralności z systemem neuro-

endokrynnym aktywnie uczestniczy w reakcji na stres. Dla konkretnej osoby rekcja 

skóry i jej stan może być bardzo ważnym elementem funkcjonowania. Skóra odgrywa 

przecież ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej oraz wpływa na sposób, w jaki 

osoba postrzega siebie, jak oceniają ją inni. Oprócz kontaktu ze światem bodźców 
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dotykowych, termicznych dostarcza wielu informacji o stanie zdrowia (na podstawie 

oceny stanów włosów, skóry, paznokci). 

Głównym celem artykułu jest omówienie zjawiska łysienia plackowatego, uwzględ-

niając etiopatogenezę, psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych oraz strategie 

radzenia sobie z łysieniem plackowatym. Na podstawie literatury przedmiotu można 

stwierdzić, iż osoby z łysieniem plackowatym: 

• przejawiają pewne określone predyspozycje do zachowań w sytuacji stresu zwią-

zanego z sytuacjami poprzedzającymi chorobę oraz z samą chorobą. Radzenie sobie 

jest modyfikowane przez sposób, w jaki osoby spostrzegają i oceniają własną cho-

robę, przez umiejscowienie kontroli zdrowia, poczucie osamotnienia czy konfigu-

rację posiadanych zasobów (z uwzględnieniem straty, znaczenia i zysku). Osoby 

z łysieniem plackowatym przejawiają pewne określone predyspozycje do zachowań 

w sytuacji stresu związanego z chorobą. Ich sposoby radzenia sobie są modyfiko-

wane przez ocenę własnej choroby, przez umiejscowienie kontroli zdrowia czy 

konfigurację posiadanych zasobów. Osoby z łysieniem plackowatym częściej sięgały 

po strategie zorientowane emocjonalnie, zmierzające do redukowania przykrego na-

pięcia i zmniejszania emocji lub bierne postępowanie w sytuacji stresowej [8, 32];  

• osoby z łysieniem plackowatym są negatywnie nastawione do własnej choroby. 

Odbierają ją jako losowe, niesprawiedliwe wydarzenie życiowe, będące znacznym 

ograniczeniem ich codziennym życiu, prowadzącym do utraty dotychczasowych 

planów i marzeń. Jest też ona dla nich źródłem wtórnych korzyści, stanowi uspra-

wiedliwienie własnych niepowodzeń, daje możliwość ucieczki przed obowiązkami 

i innymi problemami. Dostarcza również zainteresowania ze strony innych ludzi. 

Swoją aktywność kierują raczej na siebie, na własne emocje, poszukiwanie troski 

i zainteresowania u innych, niż na próby aktywnego stawiania czoła sytuacji, która 

z założenia jest sytuacją niekontrolowaną. Takie zachowania mogą być próbą 

ochrony własnego samopoczucia [19]. 

• w aspekcie kontroli zdrowia dominujące w grupie osób z łysieniem plackowatym 

okazały się dwa przekonania o wewnętrznej kontroli zdrowia, jak i zewnętrznej 

przyczynie. 

Kontrola wewnętrzna daje osobom z łysieniem plackowatym o większej odpowie-

dzialności za własne zdrowie, większą autonomię decyzji [45]. Aktywność może też 

obniżać niższy poziom przekonania o wpływie innych (personelu medycznego) na stan 

zdrowia, efektem byłoby wtedy nieprzestrzeganie zaleceń lekarza, personelu medycz-

nego, czy opóźnienie decyzji o konsultacji ze specjalistą [44]. 

Szczególnie istotnymi zasobami u osób z łysieniem plackowatym okazały się zasoby 

materialne, energetyczne i rodzinne. Przypuszczalnie zabezpieczenie stabilności mate-

rialnej, energetycznej oraz prawidłowe relacje z rodziną pozwalają osobom stworzyć 

pewną bezpieczną bazę, przewidywalną i kontrolowaną, w przeciwieństwie do sytuacji 

choroby (losowej, zagrażającej, niekontrolowanej). Skupienie się na konkretnych dzia-

łaniach, niosących względnie szybko obserwowalne rezultaty pozwala w pewnym stopniu 

przeciwstawić się dezorganizacji. Minimalizowanie strat w kategoriach zasobów pośred-

nio wpływa na poprawę samopoczucia i wzmacnia poczucie sprawstwa i samoocenę [3]. 
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Psychospołeczne funkcjonowanie osób z łysieniem plackowatym 

Streszczenie 

Celem artykułu jest charakterystyka łysienia plackowatego, uwzględniając aspekty medyczne, etiologię, 

psychospołeczne funkcjonowanie oraz sposoby radzenia sobie z chorobą. Przewlekła choroba dermato-

logiczna wywiera silny wpływ na specyfikę funkcjonowania psychicznego oraz społecznego. Nadmierny 

stres i długoterminowe działanie bodźców stresowych, a także sposób ich interpretowania mogą wpływać 

na pojawienie się lub zaostrzenie zmian patologicznych w obrębie skóry. Do chorób, w których etiopato-

genezie stres i sytuacje traumatyczne odgrywają ważną rolę, należą m.in. łysienie plackowate oraz łuszczyca, 

atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. Osoby z łysieniem plackowatym doświad-

czają traumatycznych przeżyć związanych ze stygmatyzacją i wykluczeniem z życia społecznego. Do 

najczęściej występujących trudności w funkcjonowaniu osób z łysieniem plackowatym wymienić można: 

lęki, depresję, bezradność oraz odczuwanie beznadziejności. Wymienione niekorzystne stany psychiczne 

są nie tylko skutkiem samej choroby, ale również postaw społecznych oraz niezrozumienia ich trudności 

funkcjonowania przez najbliższe osoby z otoczenia. Rola czynników psychologicznych w przebiegu 

łysienia plackowatego jest szczególnie istotna. Rezultaty badań wskazują, że współwystępowanie zaburzeń 

psychicznych jest problemem klinicznym wielu pacjentów z łysienie m plackowatym. Natomiast 

doświadczenie kliniczne wskazuje, że zarówno stres, jak i psychologiczne aspekty łysienia plackowatego 

mają znaczący udział w powstawaniu i zaostrzeniu tej choroby. Samo leczenie objawowe w tej dermatozie 

może okazać się niewystarczające, zatem badania dotyczące psychologicznych aspektów łysienia placko-

watego powinny być jednymi z ważniejszych działań profilaktycznych prowadzonych na terenie kraju, 

a także uwzględniane w samym procesie diagnozowania i leczenia, zgodnie z ujęciem holistycznym. 

Konieczne wydaje się podjęcie trudu poszukiwania i zrozumienia uwarunkowań łysienia plackowatego, co 

jest warunkiem efektywnego leczenia. W procesie leczenia i terapii łysienia plackowatego należy uwzględnić 

polietiologiczne uwarunkowanie tej choroby i stosować wobec pacjentów terapię kompleksową, która 

obejmuje, poza leczeniem dermatologicznym, także pomoc psychologiczną i psychoterapię. 

Słowa kluczowe: łysienie plackowate, etiopatogeneza, funkcjonowanie, strategia radzenia sobie ze stresem 

Psychosocial functioning of people with alopecia areata 

Abstract 

The aim of the article is to describe alopecia areata, taking into account medical aspects, etiology, psycho-

social functioning and ways of coping with the disease. Chronic dermatological disease has a strong influence 

on the specificity of mental and social functioning. Excessive stress and long-term effects of stress stimuli, 

as well as the way they are interpreted, may affect the appearance or exacerbation of pathological changes 

within the skin. Diseases in which stress and traumatic situations play an important role in the etiopatho-

genesis of which include: alopecia areata and psoriasis, atopic dermatitis, urticaria, angioedema. People 

with alopecia areata experience traumatic experiences related to stigma and exclusion from social life. The 

most common difficulties in the functioning of people with alopecia areata include: anxiety, depression, 

helplessness and the feeling of hopelessness. The above-mentioned adverse mental states are not only the 

result of the disease itself, but also of social attitudes and the lack of understanding of their difficulties in 

functioning by the closest people in the environment. The role of psychological factors in the course of 

alopecia areata is particularly important. The results of the research indicate that the coexistence of mental 

disorders is a clinical problem of many patients with alopecia areata. On the other hand, clinical experience 

shows that both stress and psychological aspects of alopecia areata play a significant role in the deve-

lopment and exacerbation of this disease. Symptomatic treatment alone in this dermatosis may turn out to 

be insufficient, therefore research on the psychological aspects of alopecia areata should be one of the most 

important preventive measures carried out in the country, and also included in the process of diagnosis and 

treatment, according to a holistic approach.It seems necessary to find and understand the determinants of 

alopecia areata, which is a prerequisite for effective treatment. In progresstreatment and therapy of alopecia 

areata, the polyetiological conditions of this disease should be taken into account and patients should be 

treated with comprehensive therapy, which includes, apart from dermatological treatment, also psychological 

help and psychotherapy. 

Keywords: alopecia areata, etiopathogenesis, functioning, stress coping strategy 
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Marzena Joanna Jakubowska1 

Łysienie jako choroba cywilizacyjna?  

Jak wpływa na jakość życia pacjenta 

1. Wstęp 

W związku z postępem cywilizacji narasta problem wypadania włosów, a następnie 
łysienia zarówno w aspekcie częstości występowania, jak i ciągłych problemów tera-
peutycznych [1]. 

Utrata włosów może być konsekwencją chorób przewlekłych, które wynikają z na-
szego trybu i stylu życia, jak również chorobą cywilizacyjną, która odzwierciedla nasze 
codzienne przyzwyczajenia i upodobania. Tryb życia współczesnego człowieka, złe 
odżywianie, życie w stresie, nałogi sprawiają, że schorzenia cywilizacyjne dotyczą więk-
szości z nas. Degradacja środowiska naturalnego i postęp cywilizacji potęgują problemy 
związane z wypadaniem włosów, co w konsekwencji może doprowadzić do łysienia. 
Nagła utrata włosów zaburza równowagę psychiczną oraz prawidłowe funkcjonowanie 
w społeczeństwie, natomiast zadbane i bujne włosy kojarzą się ze zdrowiem. Perfek-
cyjny wygląd ma obecnie ogromne znaczenie. Włosy są „papierkiem lakmusowym” 
naszego organizmu i bardzo wrażliwym wskaźnikiem odżywienia, zatrucia pokarmo-
wego czy niektórych chorób, które mogą wpływać negatywnie na ich wzrost. Zmiana 
zabarwienia, grubości, a nawet gęstości łodygi włosów świadczy o istnieniu patologii 
w organizmie człowieka [2]. 

Od najstarszych czasów ich długość, kolor, struktura, wzrost i wypadanie stanowiły 
element fascynacji, mitów, magii, folkloru i legend. Mają więc znaczenie kulturowe, 
psychologiczne, a nawet polityczne [3].  

Stanowią bardzo wyjątkowy obszar naszego ciała. Są między innymi subtelnym na-
rządem czuciowym, ich utrata prowadzi do zaniżonej samooceny, zaburza równowagę 
psychiczną i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Jeżeli są lśniące kojarzą 
się ze zdrowiem oraz wpływają korzystnie na odbiór danej osoby przez otoczenie. 
Dawniej były przede wszystkim regulatorem temperatury, obecnie mają wielkie zna-
czenie w jakości życia. 

W ostatnich latach termin „jakość życia” zrobił ogromną karierę, pojawiając się 
w naukach ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i medycznych. Sama jakość 
życia jest trudna do zbadania i zdefiniowania. Jest tylko konstruktem, którego nie można 
bezpośrednio zaobserwować, poddać ocenie czy zmierzyć. Pozostaje w sferze subiek-
tywnej percepcji [4]. 

2. Cel pracy 

Praca ma na celu omówienie problematyki związanej z łysieniem w kontekście 
chorób XXI w. Rozważeniem kwalifikacji jej jako choroby cywilizacyjnej. Aspekt 
edukacyjny zawiera omówienie przyczyn i faz utraty włosów. Przedstawia jakość życia 
pacjenta z wyżej wymienionymi problemami w obecnym społeczeństwie, gdzie wyma-
gania estetyczne bardzo mocno wpływają na poczucie wartości człowieka.  

 
1 jakubowskavip@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych. 
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3. Aspekt edukacyjny 

Na przestrzeni wieków ludzkie włosy utraciły swoją pierwotną funkcję termore-

gulacji oraz ochrony przed czynnikami fizycznymi, mechanicznymi oraz chemicznymi. 

Stały się fascynacją dla wielu pokoleń i nierozłącznym elementem piękna, które pod-

kreśla status społeczny i przynależność do danej grup. Wzrost ludzkich włosów nastę-

puje w sposób cykliczny, niezsynchronizowany. Każdy proces jego wzrostu zwany 

cyklem włosowym, składa się z trzech okresów: anagenu, katagenu i telogenu [5].  

Wszystkie włosy, nawet w obrębie tej samej jednostki mieszkowej, są w odmiennej, 

przebiegającej niezależnie fazie wzrostu. Cechują się swoistym czasem trwania oraz 

typową morfologią mikroskopową, natomiast ich przebieg jest regulowany przez 

szereg czynników. Liczba i rozmieszczenie mieszków włosowych zależy od warunków 

genetycznych, natomiast gęstość włosów zdeterminowana jest już w życiu płodowym, 

ulega dużym wahaniom i zależy od okresu życia, okolicy głowy, czynników rasowych 

czy genetycznych. Z wiekiem gęstość włosów się zmniejsza. Największa występuje 

u kobiet w końcu drugiej dekady życia [6, 8].  

W warunkach fizjologicznych na skórze głowy włosy anagenowe, czyli w fazie 

wzrostu stanowią ponad 80% i okres ten trwa około 4 lat. Pojedynczy mieszek może 

przechodzić średnio 20-30 cykli włosowych, gdzie występują bardzo liczne podziały. 

Zakłócenie cyklu włosowego przez szkodliwy endogenny lub egzogenny czynnik dzia-

łający w fazie wzrostu prowadzi do wytworzenia patologicznych włosów: dystroficznych 

i dysplastycznych. Do łysienia dochodzi w wyniku zachwiania równowagi pomiędzy 

utratą włosów a ich odrostem i występuje w trzech rodzajach [7].  

Jeżeli na mieszek włosowy działa bodziec o dużej sile, dochodzi do nagłego zaha-

mowania wzrostu włosa i zaniku mieszka włosowego określane mianem łysienia 

anagenowego. Występuje od 1 do 3 tygodni po zadziałaniu czynnika toksycznego. Utrata 

włosów zaczyna się nagle, jest szybka i może być bardzo rozległa. Nie ma skutecznego 

leczenia, najistotniejsze jest odstawienie czynnika prowokującego, bo tylko wtedy jest 

zwykle odwracalne [8].  

W przypadku działania czynnika o słabszym nasileniu następuje skrócenie fazy 

wzrostu włosa i to łysienie nazywamy telogenowym. Jest najczęstszą przyczyną prze-

rzedzenia włosów. Jako inne wymienia się: choroby przebiegające z wysoką gorączką, 

szok organizmu, stres emocjonalny, stosowanie niektórych leków np. β-blokery oraz 

inne czynniki, u kobiet poród i odstawienie hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 

Jeżeli natomiast występują dwa różne czynniki, mówimy o łysieniu mieszanym [9].  

Podstawowy podział łysienia najczęściej opiera się na stwierdzeniu lub wyklu-

czeniu procesu bliznowacenia skóry. Znacznie częstszą postacią utraty włosów jest 

łysienie niebliznowaciejące, gdzie wyróżniamy: niebliznowaciejące telogenowe, ana-

genowe oraz androgenowe. To ostatnie dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, gdzie 

główną rolę odgrywa androgen. Hormon ten hamuje wzrost włosów na głowie. Rodzaj 

tego typu łysienia dotyczy znacznie częściej mężczyzn, występuje jako 95% wszyst-

kich przypadków w tej grupie. Cierpi na nie około 50% panów po ukończeniu 40. roku 

życia, 6% kobiet w trzeciej dekadzie życia oraz 40% w siódmej [10].  

Trzeba jasno powiedzieć, że wypadanie włosów jest procesem fizjologicznym 

i dziennie człowiek może tracić od 70-100 włosów. Do łysienia dochodzi dopiero 

w wyniku zachwiania równowagi pomiędzy utratą a odrostem.  
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Włosy są wyznacznikiem zdrowia i młodości, a ich utrata stanowi stresujące do-

świadczenie zwłaszcza u kobiet, często są przyczyną znacznego spadku poczucia własnej 

wartości i atrakcyjności, przyczyniają się do powstawania zaburzeń depresyjnych [11].  

Badania jasno dowodzą, że wypadanie włosów wywołuje u pacjentów stres podobny 

do stresu powodowanego przez poważne choroby przewlekłe i choroby zagrażające 

życiu. Na wygląd włosów wpływa wiele czynników: uwarunkowania genetyczne, dieta, 

stan psychiczny, schorzenia owłosionej skóry głowy, wpływ układu hormonalnego, 

ogólny stan zdrowia, używki, leki, czynniki zewnątrzpochodne, postęp cywilizacyjny 

i związane z nim choroby [12].  

Do chorób ogólnoustrojowych, które mogą przebiegać z wypadaniem włosów zali-

czamy: choroby tarczycy, choroby zakaźne, cukrzycę, nowotwory, niektóre choroby 

tkanki łącznej oraz choroby owłosionej skóry głowy [13]. 

Choroba Hashimoto (HT) oraz Graversa-Basedowa są jednymi z najczęstszych 

chorób autoimmunologicznych, zaliczanych do grupy chorób cywilizacyjnych. Każde 

upośledzenie pracy tarczycy, zarówno niedobór hormonów, jak i nadmiar (nadczyn-

ność tarczycy) wpływa negatywnie na włosy [14]. 

Tarczyca jest odpowiedzialna za wytwarzanie i uwalnianie hormonów tj. trijodo-

tyronina (T3), tyroksyna (T4) oraz kalcytonina. Produkcja i wydzielanie hormonów 

tarczycy funkcjonuje na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego osi podwzgórze-

przysadka. Spadek stężenia hormonów tarczycy zgodnie z mechanizmem ujemnego sprzę-

żenia zwrotnego pobudza przysadkę do zwiększenia stężenia TSH (thyroid-stimulating 

hormone). 

Do przejściowego łysienia może dojść w przebiegu chorób gruczołu tarczycowego 

i środków stosowanych w terapii [15].  

Kolejną chorobą należącą do grupy chorób cywilizacyjnych jest cukrzyca, choroba 

metaboliczna charakteryzująca się hiperglikemią, czyli wysokim stężeniem glukozy we 

krwi. Ściśle związana z trybem życia i dietą, nadwaga, otyłością i brakiem aktywności 

fizycznej. W konsekwencji doprowadza do zaburzenia mikrokrążenia i obniżenia po-

ziomu odżywienia mieszka włosowego i macierzy włosa. U pacjentów chorych na cu-

krzycę stwierdza się łysienie o charakterze rozlanym zlokalizowanym w okolicy szczytu 

głowy i patomechanizmie telogenowym. Łysienie u pacjentów chorych na cukrzycę 

wywołuje silny stres, który może wpłynąć niekorzystnie na leczenie [16]. 

Łysienie na czubku głowy może być także objawem chorób serca i układu krążenia. 

Badania potwierdziły, że u osób z tym rodzajem łysienia (niezależnie od płci) o wiele 

częściej występują choroba niedokrwienna serca oraz miażdżyca. Większe jest również 

ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Liczne badania potwierdziły, że 

zarówno u kobiet, jak i mężczyzn istnieje związek pomiędzy występowaniem AGA 

i chorobą niedokrwienną serca. Według niektórych badaczy istotnym czynnikiem ryzyka 

jest wczesny początek AGA (poniżej 36. roku życia). Zwrócono również uwagę na typ 

AGA ‒ łysienie szczytu głowy może być traktowane jako marker wystąpienia choroby 

niedokrwiennej serca [17].  

Z badań González-González i wsp. wynika, że u chorych z AGA istotnie częściej 

występuje insulinooporność, może to być spowodowane zachowaniami żywieniowymi 

i rozwojem schorzeń związanych z insulinoopornością, takich jak otyłość, nadciśnienie 

tętnicze i dyslipidemia [18].  
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Choroby nowotworowe oprócz bólu i strachu, często kojarzą się też z intensywnym 

wypadaniem włosów. Często przyczyną jest sama choroba i jej przebieg, ale także: 

stres, depresja, zła dieta, jak również drastyczne metody leczenia. Chemioterapia opiera 

się na zaburzeniu procesu syntezy DNA, transkrypcji lub faz podziałów komórkowych, 

co wprowadza komórkę w proces apoptozy. Objawy kliniczne alopecia wywołanego 

przez cytostatyki charakteryzują się różnie nasilonym rozlanym przerzedzeniem 

włosów, niekiedy niemal całkowitym wyłysieniem [19].  

Polekowa utrata włosów jest zwykle całkowicie odwracalna i stanowi następstwo 

toksycznego działania leku na komórki macierzy mieszka włosowego. Niedobory 

składników odżywczych, są coraz bardziej powszechne. Niedobory zwłaszcza witamin 

i pierwiastków śladowych, prowadzą do apoptozy komórek budulcowych włosa, czyli 

do ich obumierania.Wpływa to na cykl włosowy, hamując fazę aktywnego wzrostu [20].  

Winowajcą wypadania włosów mogą być zarówno restrykcyjne diety, jak też złe 

odżywianie. Problemy z wchłanianiem związane z chorobami jelit. Badania pokazują̨, 

że nasza żywność jest dzisiaj znacznie słabszej jakości niż kiedyś. Mówi się o zmniej-

szeniu zawartości składników odżywczych o około 30% w ciągu ostatnich 50 lat. Przy-

czynia się do tego bezpośrednio zubożenie gleby.  

Tak więc utrata włosów może być efektem przebytej choroby, stresu, niedokrwistości 

z niedoboru żelaza, nieodpowiedniej ilości witamin i minerałów, błędami żywienio-

wymi, jak również redukcją diety, otyłością czy nałogami.  

4. Jakość życia pacjenta z łysieniem 

Ocena jakości życia ma charakter subiektywny, a więc oceny tej powinien doko-

nywać sam pacjent. Badania wykazują, że pomiędzy subiektywną oceną jakości życia 

a obiektywną oceną klinicysty występują znaczące różnice, wskaźniki zdrowia psy-

chicznego pacjentów z układową chorobą autoimmunologiczną i towarzyszącą utratą 

włosów są niższe niż u chorych bez tej manifestacji skórnej. Czasem u pacjentów 

z remisją choroby układowej łysienie pozostawia, istotnie zaburzoną samoocenę i ma 

niekorzystny wpływ na życie osobiste i zawodowe. Czasami sytuacja ta nie jest wła-

ściwie rozpoznawana, a wycofanie z życia społecznego czy zawodowego często pro-

wadzi do rozwoju lub nasilenia depresji [21].  

Należy sprecyzować, że włosy są ważnym elementem tożsamości jednostki. Silnie 

wpływają na to, czy dana osoba jest postrzegana jako atrakcyjna fizycznie. Pacjenci 

z utratą włosów wykazują mniejsze chęci poznawania ludzi i zgłaszają wolę częstszego 

pozostawania w domu, niechętnie wchodzą w interakcje z bliskimi. Zgłaszają negatywny 

wpływ na życie społeczne i poczucie depresji [22]. 

Wypadanie włosów wpływa na samoocenę, powoduje trichodynię i odgrywa rolę 

w emocjach i aktywności społecznej, co może być związane z problemami psychia-

trycznymi i pogorszeniem jakości życia – napisał dr Chun-Hsien Huang z Chang Gung 

Memorial naTajwanie. 

Włosy pełnią głównie funkcje dekoracyjne, estetyczny wygląd stał się wymogiem 

obecnych czasów, przerzedzenie włosów często urasta do rangi problemu o znacznym 

wpływie na jakość życia. Nagła utrata włosów zaburza równowagę psychiczną oraz 

prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. U większości pacjentów obserwuje się 

obniżenie wskaźników jakości życia wraz ze wzrostem lęku, nasileniem objawów 

depresji i niskim poczuciem własnej wartości, a nawet agresji. Łysienie androgenowe 
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nie zagraża zdrowiu, ale może wpływać na jakość życia. Często, zwłaszcza u młodych 

mężczyzn i kobiet cierpiących z jego powodu, powoduje zakłopotanie i wstyd, a także 

frustrację wynikającą z niemożności ukrycia objawów. Łysienie androgenowe może 

wywierać niekorzystny wpływ na obraz własnej osoby oraz jakość życia, mimo że nie 

jest chorobą zagrażającą życiu [23].  

W badaniu opublikowanym w „JAMA Dermatology” naukowcy przeanalizowali 

dane 7995 pacjentów z AGA zawarte w 41 badaniach. Obejmowały one 11 narzędzi do 

oceny HRQOL i 29 narzędzi do oceny psychologicznej. Spośród nich do oceny jakości 

życia wykorzystano Dermatologiczny Indeks Jakości Życia (DLQI) i specyficzny dla 

włosów Skindex-29, a do oceny psychologicznej w metaanalizie wykorzystano Skalę 

Depresji Centrum Badań Epidemiologicznych (CES-D). W sumie w 27 badaniach 

zidentyfikowano 18 czynników związanych z HRQOL. Warto zauważyć, że ani stopień 

utraty włosów oceniany przez lekarzy, ani odpowiedź na leczenie nie były czynnikami 

wpływającymi na HRQOL [24].  

Nietolerancja otoczenia wobec odmienności od wzorców propagowanych przez 

media oraz indywidualna samokrytyka mogą prowadzić do zaniżenia samooceny 

u pacjenta. 

5. Podsumowanie 

Łysienie to kolejna choroba cywilizacyjna? Dotyczy coraz większej grupy społecznej, 

której źródłem nie jest zakażenie a szybki rozwój cywilizacji. Ma charakter prze-

wlekły, jest wynikiem kombinacji różnych czynników bezpośrednich: zła dieta, nad-

używanie alkoholu i kawy, palenie papierosów, brak odpoczynku, permanentny stres. 

Pośrednich objawiających się przez galopujące uprzemysłowienie, zanieczyszczenie 

powietrza, gleby, wody czy promieniowania jonizującego. Wszystko to sprawia, że 

jemy nie jakość a ilość, zbyt szybko żyjąc w ciągłym stresie bez odpoczynku. 

U współczesnych ludzi około 100 000 mieszków włosowych skóry głowy pełni 

głównie funkcje dekoracyjne i ułatwiające komunikację międzyludzką, estetyczny wygląd 

stał się wymogiem obecnych czasów. Nietolerancja otoczenia wobec odmienności od 

wzorców propagowanych przez media oraz indywidualna samokrytyka mogą prowa-

dzić do zaniżenia samooceny u pacjenta. Dawniej włosy były przede wszystkim regu-

latorem temperatury, obecnie mogą między innymi stanowić pewną izolację przed 

oparzeniem słonecznym. Są również subtelnym narządem czuciowym (przekazują 

i odbierają niektóre podniety seksualne). Natomiast do najważniejszych funkcji włosów 

należy zaliczyć ich rolę upiększającą, szczególnie u kobiet [25]. 

Z wielu badań wynika, że zwracamy coraz większą uwagę na wygląd, a wypadanie 

włosów wpływa na samoocenę i odgrywa rolę w emocjach i aktywności społecznej. 

Przerzedzenie włosów często wiąże się ze znacznym dyskomfortem natury estetycznej, 

spadkiem samooceny oraz obniżeniem jakości życia pacjentów. 

Medycyna ma też coraz większe możliwości należą do nich m.in.: zabiegi mezote-

rapii igłowej i tlenowej, najnowocześniejsze metody transplantacji włosów oraz różnego 

rodzaju peruki. Im wcześniej podejmiemy nasze działania, tym lepsze możemy osiągnąć 

efekty. Zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta plus prawidłowa pielęgnacja dają szansę 

na piękne włosy do późnej starości. 
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Łysienie jako choroba cywilizacyjna? Jak wpływa na jakość życia pacjenta 

Streszczenie 

Łysienie może być konsekwencją chorób cywilizacyjnych, jak również chorobą cywilizacyjną, która wynika 

z naszego trybu i stylu życia. Choroby cywilizacyjne XXI wieku, mają bezpośredni związek z intensywną 

urbanizacją i postępującym uprzemysłowieniem, odzwierciedlają nasze codzienne przyzwyczajenia i upo-

dobania. Tryb życia współczesnego człowieka, złe odżywianie, życie w stresie, nałogi sprawiają, że scho-

rzenia cywilizacyjne dotyczą większości z nas. Degradacja środowiska naturalnego i postęp cywilizacji 

potęgują problemy związane z wypadaniem włosów, co w konsekwencji może doprowadzić do łysienia. 

Włosy są „papierkiem lakmusowym” naszego organizmu, stanowią oznakę zdrowia, urody i witalności. Są 

wrażliwe na nasze odżywianie, stres, niedobory witamin czy minerałów. Zmiana zabarwienia, grubości 

i gęstości oraz struktury łodygi włosów świadczy o istnieniu patologii w organizmie człowieka. Praca ma na 

celu omówienie problematyki związanej z łysieniem w kontekście chorób cywilizacyjnych i rozważeniem 

kwalifikacji jej jako choroby cywilizacyjnej. Jej wpływu na jakość życia pacjenta w społeczeństwie, gdzie 

wymagania estetyczne bardzo mocno wpływają na poczucie jego własnej wartości. Badania jasno do-

wodzą, że wypadanie włosów wywołuje u pacjentów stres podobny do stresu powodowanego przez poważne 

choroby przewlekłe i choroby zagrażające życiu. Nagła utrata włosów zaburza równowagę psychiczną oraz 

prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przerzedzenie włosów często staje się problemem o znacz-

nym wpływie na jakość życia pacjenta, dodatkowo nietolerancja otoczenia wobec odmienności od wzorców 

propagowanych przez media może doprowadzić do zaniżenia samooceny. 

Słowa kluczowe: łysienie, choroba cywilizacyjna, promocja zdrowia, jakość życia, jakość życia pacjenta 

z łysieniem. 

Alopecia as a civilnization disease? How it affects the patent’s quality of life 

Abstrakt 
Alopecia can be a consequence of civilization diseases, as well as a civilization disease that results from 

our lifestyle. Civilization diseases of the 21st century, which are directly related to intense urbanization and 

progressive industrialization, which reflect our everyday habits and preferences. The way of life of a modern 

man, poor nutrition, life under stress, addictions make the diseases of civilization affect most of us. The 

degradation of the natural environment and the progress of civilization increase the problems associated 

with hair loss, which in turn may lead to baldness. Hair is the "litmus test" of our body, it is a sign of 

health, beauty and vitality. They are sensitive to our nutrition, stress, vitamin and mineral deficiencies. The 

change in color, thickness, density and structure of the hair shaft indicates the existence of pathology in the 

human body. The aim of the work is to discuss the issues related to alopecia in the context of civilization 

diseases and to consider its qualification as a civilnization disease. Its impact on a patient's quality of life in 

a society where aesthetic demands strongly influence their self-esteem. Research clearly shows that hair 

loss causes patients to experience stress similar to that caused by serious chronic diseases and life-

threatening diseases. Sudden hair loss disturbs the mental balance and proper functioning in society. Hair 

thinning often becomes a problem with a significant impact on the patient's quality of life, additionally, the 

intolerance of the environment to differences from the patterns propagated by the media may lead to lower 

self-esteem.  

Keywords: alopecia, a disease of civilization, health promotion, quality of life, quality of life of a patient 

with alopecia  
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Izabella Jasik1 

Doświadczanie sensu życia i akceptacja choroby 

młodzieży chorej dermatologicznie 

Nie jestem chory, tylko zmęczony.  

Zmęczony samotnością w swojej przewlekłej chorobie. 

    Gillian Shields 

 

(...) są pewne myśli, które żyją w naszych umysłach jak przewlekła choroba. 

 Czasem wydaje się nam, że je pokonaliśmy, 

 ale okazuje się, że tylko przerodziły się w nowe,  

mroczniejsze formy.  

    Alexander Bracken 

1. Wstęp 

Okres adolescencji stanowi dynamiczne przejście człowieka z okresu dzieciństwa 

do dorosłości. Jest okresem intensywnych przemian fizycznych, psychicznych oraz 

społecznych. Obecność choroby przewlekłej w okresie dorastania, wielokrotnie przy-

sparza dodatkowych trudności. Stanowi czynnik ryzyka występowania u młodzieży 

objawów depresyjnych, zaburzeń zachowania, problemów w funkcjonowaniu szkolnym. 

Chroniczne dolegliwości mogą być dodatkowym źródłem zakłóceń w procesie rozwią-

zywania zadań rozwojowych, przypadających na etap dojrzewania, do którego zaliczyć 

trzeba: 

• zdobywanie nowych, dojrzalszych więzi z rówieśnikami; 

• uformowanie roli społecznej; 

• zaakceptowanie przekształceń, zmian, jakie dokonują się w dojrzewającym orga-

nizmie; 

• uniezależnienie się uczuciowo od opiekunów, rodziców; 

• przygotowanie się do zawarcia małżeństwa, założenia własnej rodziny; 

• przygotowanie do zdobywania niezależności finansowej; 

• rozwijanie systemu wartości, zasad etycznych; 

• postępowanie w sposób odpowiedzialnie społecznie [1, 2]. 

Specyficzną grupę chorób przewlekłych, jak i nawracających, stanowią dermatozy. 

Choroby skóry zazwyczaj nie powodują ryzyko zagrożenia życia, jednakże pacjenci 

mają świadomość, że proces leczenia może obejmować nawet całe życie, a dokuczliwe 

objawy wciąż będą wracały. Widoczność zmian skórnych potęguje poczucie dyskom-

fortu, zarówno u samego pacjenta, jak i jego otoczenia. Wpływ dermatoz na życie pa-
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cjentów można zauważyć w niemal każdym jego obszarze. Ograniczenia dotyczą 

wymiaru fizycznego, psychicznego i społecznego. Aspekt fizyczny wiąże się z doświad-

czeniem dolegliwości somatycznych: bólu, świądu, również koniecznością stosowania 

często uciążliwego leczenia. Sfera psychiczna może dotyczyć negatywnego stanu emo-

cjonalnego, poczucia bycia bezwartościowym, niechęcią do własnego ciała. Badania 

pokazują, że aż 25-43% pacjentów dermatologicznych przejawia zaburzenia nastroju. 

Najczęściej dermatozom towarzyszą zaburzenia depresyjne i lękowe. Uczucia zażeno-

wania, bezsilności, gniewu, smutku mogą być spowodowane stygmatyzacją pacjentów 

dermatologicznych przez społeczeństwo, częstą alienacją i odrzuceniem. Pojawiające 

się trudności interpersonalne mogą stanowić efekt wycofania się osób chorych z życia 

społecznego, spowodowanego uczuciem wstydu, niskiej samooceny, złym samopoczu-

ciem i niechęcią do udziału w kontaktach towarzyskich. Zmiany skórne oceniane przez 

osoby chore wywołują u nich poczucie bycia nieatrakcyjnym, co z kolei doprowadza 

do niszczenia relacji interpersonalnych [3, 4]. 

Szczególnie szkodliwe konsekwencje w funkcjonowaniu społecznym ponosi mło-

dzież chorująca na choroby dermatologiczne. Wiąże się to z ważną rolą, jaką w tym 

okresie pełnią grupy rówieśnicze. Są one istotne dla kształtowania poczucia tożsamości 

dorastających ludzi. Grupy rówieśnicze działają stabilizująco na osobowość, stanowią 

źródło poczucia własnej wartości, określają standardy zachowania, gwarantują poczucie 

bezpieczeństwa, dają możliwości nabywania i doskonalenia kompetencji społecznych 

raz dostarczają wzorców do naśladowania [5]. Tymczasem choroba dermatologiczna 

może w znacznym stopniu pogarszać relacje rówieśnicze, utrudniać usamodzielnianie 

się, zdobywanie niezależności. Także proces przygotowywania się do podjęcia w doro-

słym życiu kariery zawodowej, może być zakłócony poprzez częste absencje w szkole, 

trudności w nauce spowodowane chorobą. Dermatozy mogą również stanowić źródło 

cierpienia nawet wówczas, gdy nie towarzyszą im dolegliwości bólowe czy świąd [6]. 

W sytuacjach doświadczania chorób przewlekłych związanych z długotrwałym 

procesem leczenia, jak i w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia młody pacjent 

doświadcza różnych postaci cierpienia: od cierpienia fizycznego po cierpienie psy-

chiczne i egzystencjalne. Cierpienie to zjawisko wielowymiarowe: fizyczne, biologiczne, 

duchowo-egzystencjalne, społeczne oraz psychiczne. Ostatnie z wymienionych charak-

teryzuje się doświadczaniem specyficznego negatywnego stanu emocjonalnego, bole-

snego przeżywania intensywnego lęku, rozpaczy, poczucia krzywdy, uczucia straty. 

Takie sytuacje mają miejsce, kiedy młody pacjent nie rozumie lub nie potrafi racjonalnie 

wytłumaczyć i ocenić przyczyn pojawienia się choroby, epizodu zagrożenia życia, 

nagłej potrzeby badania inwazyjnego, zabiegu operacyjnego bądź innej dla niego nie-

zrozumiałej sytuacji występującej w przebiegu choroby i jej leczenia. Doświadczane 

cierpienie psychiczne może wystąpić, kiedy chory funkcjonuje w niejasnych dla niego 

i trudnych do przewidzenia okolicznościach i nie rozumie zaistniałej sytuacji (nie 

rozumie i nie wie, jaki może być przebieg objawów chorobowych, nie wie, w jaki 

sposób zareaguje organizm na zaproponowane leczenie, nie zna prognozy dotyczącej 

jego stanu zdrowia, nie wie, jakie działania z jego strony mogłyby wspomóc leczenie, 

a jakie z nim kolidować, oczekuje w niepokoju i niepewności na wyniki badania me-

dycznego lub diagnozę lekarską itp., spodziewa się niepomyślnego biegu zdarzeń 

i lęka się śmierci lub powikłań, nawet gdy jego choroba jest umiarkowanie groźna). 

Źródłem cierpienia psychicznego może być także oczekiwanie chorego, aby panować 
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nad wszystkimi swoimi stanami i emocjami, kontrolować je i wszystko, co się z nim 

dzieje, dlatego nieufnie przygląda się działaniom personelu medycznego. Próbuje 

w ten sposób utrzymać własną autonomię, uciekając się do różnych manipulacyjnych 

(nie zawsze świadomych) zachowań wobec otoczenia [7, 8]. 

Choroba stanowi jedno z zasadniczych źródeł cierpienia człowieka. Jest zazwyczaj 

uważana za coś niepożądanego, negatywnego, co zaburza dobre samopoczucie. Istnieje 

tendencja do absolutyzowania choroby – osoba odczuwa wtedy, że dolegliwości choro-

bowe stanowią zagrożenie dla jej całej egzystencji. Doświadczenie choroby ściśle należy 

do danej jednostki, jest osobistym doświadczeniem, przez co niejednokrotnie powoduje 

uczucie osamotnienia, niezrozumienia. Choroba często wzbudza wątpliwości doty-

czące wartości własnej osoby, sensu swojego istnienia. Jednakże jednocześnie odsłania 

przed człowiekiem, jak wielkim dobrem, darem jest życie i zdrowie [9]. Każde cier-

pienie, również to spowodowane chorobą, nie musi być czynnikiem destrukcyjnym, 

hamującym rozwój człowieka. Przeciwnie – może wyzwolić siły, służyć rozwojowi 

wewnętrznemu, transgresji, pokonywaniu barier, zwrócić energię osoby ku wartościom 

wyższym, ponadczasowym. Cierpienie może stać się dla osoby drogą ku wewnętrznej 

wolności, niepodatnej na okoliczności zewnętrzne. V.E. Frankl [10] dowodzi, że cier-

pienie jest wartościowe i potrzebne człowiekowi, stanowi jedną z dróg ku odnalezieniu 

sensu swojego życia (obok relacji interpersonalnych i pracy twórczej). Tymczasem okres 

adolescencji jest jednocześnie czasem, kiedy bardzo silnie manifestuje się problem 

sensowności życia. Rozwój osobowości nastolatka odbywa się przede wszystkim na 

wartościach społecznych. Proces szukania sensu istnienia poprzez cierpienie jest nie-

zwykle trudny. Odbywa się przez nadanie cierpieniu intencji, wiąże się zatem z akcep-

tacją trudności, choroby, problemów. Akceptacja choroby stanowi silę ukierunkowującą 

na realizowanie cenionych wartości i celów, pomimo obecności ograniczeń. Bywa 

definiowana jako uznanie konieczności dostosowania się do choroby przewlekłej, przy 

postrzeganiu umiejętności tolerowania nieprzewidywalnego i niekontrolowanego charak-

teru choroby oraz radzenie sobie z jej awersyjnymi konsekwencjami. Jest to sposób na 

podtrzymywanie poczucia sensowności życia [11, 12]. 

Celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia sensu życia oraz akceptacja choroby 

przez młodzież z chorobą dermatologiczną. 

2. Charakterystyka sensu życia  

Problematyka sensu życia początkowo przynależała do dziedziny filozofii, stąd zo-

stała przeniesiona, przedefiniowana i rozwijana przez przedstawicieli nurtu humani-

stycznego, a zwłaszcza egzystencjalnego. Szczególną rolę w tym obszarze przypisuje 

się takim postaciom, jak: V.E. Frankl, R. May, L. Binswanger oraz E. Strauss [13]. 

Rozumienie sensu życia na gruncie psychologii różni się od pierwotnego, ontolo-

gicznego, obecnego w filozofii. Psychologia kładzie nacisk na subiektywność doświad-

czenia, przeżywanie sensu w sposób specyficzny i niepowtarzalny dla danej osoby. 

Tak pojmowany sens jest ściśle zależny od konkretnego człowieka, jego doświadczeń 

i osobowości. Wiąże się z życiową filozofią, stanowi o dojrzałości jednostki. Podobnie 

jak w przypadku znaczącej większości pojęć psychologicznych, istnieje trudność 

w utworzeniu jednej, całościowej definicji sensu życia, satysfakcjonującej wszystkich 

badaczy, poprzez uwzględnienie w sposób wyczerpujący złożoność i wielowymiarowość 

zjawiska. Obecnym w literaturze definicjom, zarzuca się niejasności terminologiczne [14]. 
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Przyjmuje się, że sens życia jest czymś stanowiącym uzasadnienie egzystencji czło-

wieka i czyniącym ją wartościową. K. Obuchowski [15] podkreśla, że sens dojrzałego 

człowieka nie ogranicza się do tylko jednej dziedziny życia (np. zawodowej czy rodzin-

nej), ale jest zjawiskiem szerszym oraz podlegającym modyfikacjom pod wpływem 

doświadczeń, rozwoju osoby. Jeśli sens zostanie zawężony do jednej wybranej roli 

społecznej, pojawienie się wszelkich niepowodzeń w tym obszarze lub nawet utrata tej 

roli będą stanowiły inne zagrożenie dla poczucia sensu życia. Podobne stanowisko 

zajmuje V.E. Frankl [16], pisząc o względności rzeczy. Autor zaznacza przemijalność 

wszystkich ziemskich wartości, gdyż nie są one sensem samym w sobie. Krytykuje 

nadmierne przywiązywanie się do wybranej doczesnej wartości (np. danej roli spo-

łecznej), przecenianie jej, absolutyzowanie, stawianie ponad inne. Nieosiągnięcie lub 

utrata takiej cenionej wartości prowadzi do rozpaczy i zatracenia poczucia wartościo-

wości oraz sensowności życia. 

K. Popielski [17] rozróżnia terminy sens i sensowność. Zakłada, że pojęcie sensu 

egzystencjonalnego ma związek z przekonaniem człowieka, że wszystko, każdy element 

rzeczywistości musi mieć swój sens, choćby sens ten był ukryty i niezrozumiały. Łączy 

się więc ono z przeświadczeniem osoby o sensowności swojego życia, celowości, czego 

źródłem jest doświadczanie sensu w różnorodnych, konkretnych wydarzeniach w życiu 

osobistym. Natomiast K. Obuchowski [15] dodaje, że nie jest warunkiem niezbędnym, 

by jednostka każdorazowo uświadamiała sobie sens wykonanej aktywności, jednakże, 

gdyby pojawiła się taka konieczność, powinna potrafić, w każdym momencie ten sens 

odkryć. Sensowność stanowi pewnego rodzaju wstęp do poczucia sensu, jego doświad-

czenia. Jednakże sensowność nie gwarantuje zaistnienia doświadczenia sensu, jedynie 

zapowiada coś, co może, powinno, lecz nie musi się pojawić, gdyż sens ma naturę 

potencjalną. 

Odmienne komponenty struktury sensu życia są eksponowane przez różnych auto-

rów, choć wielu z nich szczególnie podkreśla w swoich rozważaniach aspekt poznawczy 

konstruktu, dotyczący procesu kreowania oraz przypisywania znaczenia doświadcze-

niom, rozumienia, interpretacji zdarzeń. Wśród zwolenników tego podejścia znajduje 

się P. Kozera-Mikuła [18] posługująca się pojęciem koncepcja sensu życia jako systemu 

przekonań, odnoszących się do przyszłych zadań życiowych danej osoby. Podobne sta-

nowisko przyjmuje J. Mariański [19] wiążąc sens życia z hierarchizowaniem doświad-

czeń, zjawisk, dokonującym się w umyśle człowieka. 

Poza komponentem poznawczym, na sens życia składają się komponenty moty-

wacyjne i emocjonalne. Ten pierwszy ściśle wiąże się z potrzebami człowieka. Według 

V.E. Frankla [20] potrzeb sensu życia jest pewną „metapotrzebą potrzeb”. Przejawia 

się w każdym działaniu, stanowi nadrzędną, a zarazem podstawową motywację czło-

wieka, siłę popychającą osobę ku realizacji działań, służących rozwojowi jednostki, 

zmierzającej w kierunku przekraczania barier biologicznych i psychicznych, przekra-

czania własnych granic, transgresji. Komponent emocjonalny odnosi się do uczucia 

zadowolenia, satysfakcji, szczęścia, poczucia spełnienia. Wiele badań dowodzi istnienie 

ścisłego związku sensu życia z ogólną satysfakcją, zadowoleniem, co potwierdza sta-

nowiska psychologów egzystencjalnych. F. Habidi, M.E. Habidi, A. Gharavimia [21], 

badając 1108 osób dorosłych, wykazali pozytywne korelacje pomiędzy kilkoma zmien-

nymi związanymi z sensem życia i różnymi wskaźnikami dobrostanu psychicznego oraz 

negatywne korelacje między tymi wskaźnikami i dyskomfortem psychicznym. Podobne 
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rezultaty otrzymali T.H. Taft, S. Ballou oraz A. Bedel [22] prowadząc badania na 194 

młodych kobietach. Natomiast V. Pittet, C. Vaucher oraz F. Froehlich [12] zbadali 

młodzież – 1807 mieszkańców Hongkongu. Z ich analiz wynika, że sens życia i opty-

mizm były istotnie związane z zadowoleniem życia, akceptacją chorób przewlekłych 

w tym dermatologicznych. G. Kiefaras, E. Psarra [23] na próbie 401 osób dowiedli 

negatywny związek sensu życia z depresją i pozytywny z niektórymi miarami ogólnego 

stanu zdrowia. Inne prace prowadzone w tym kierunku wykazały: 

• ujemną zależność między sensem życia i zburzeniami psychicznymi; 

• pozytywny związek między sensem życia i zdrowiem psychicznym oraz psycho-

logicznym dobrostanem [24]. 

Sens życia wiąże się z doświadczeniem wolności, odpowiedzialności, samostano-

wienia, pozytywną wizją przyszłości i siebie samego, rodzajem stawianych celów 

i osiąganiem ich, w tym celów egzystencjalnych, a także radzeniem sobie, zadowo-

leniem z życia oraz samorealizacją. Osoby doświadczające sensowności życia są lepiej 

przygotowane do stawiania czoła przeciwnościom i funkcjonowania w trudnych warun-

kach, zwłaszcza od nich niezależnych, mają silne poczucie autonomii, samostanowienia 

i celu w życiu. N. Harwan, R. Jurawan i R. Singh [25] sugerują, że istotnym kompo-

nentem składowym zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego jest przekonanie 

i poczucie sensowności życia. Przeciwieństwo tego stanu – egzystencjalna pustka wiąże 

się z negatywnym stanem poznawczo-emocjonalno-motywacyjnym, uczuciem bezna-

dziejności i braku kontroli nad swoim życiem, a także brakiem istotnych celów. Egzy-

stencjalna pustka powoduje negatywny i pesymistyczny stosunek do życia jako całości, 

co jest sprzeczne z postrzeganiem niezależności i kontroli nad swoim życiem, a tym 

samym uniemożliwia osobie aktywne i skuteczne zmaganie się z przeciwnościami. 

Brak sensu może wywołać uczucia tzw. pasywne, takie jak strach, zatroskanie lub 

o charakterze aktywnym np. gniew. 

Sens życia jest przynależny osobie na każdym etapie życia, ale w zależności od 

wieku, człowiek doświadcza go w odmienny sposób. Przejawianie się potrzeby i obec-

ności poczucia sensu życia zależy od rozumienia rzeczywistości, przypisywania różnym 

wartościom wagi. Na interpretację życia natomiast wpływa wielość i różnorodność do-

świadczeń oraz doskonalenie się struktur poznawczych. To, jakie znaczenie jednostka 

nadaje światu, jest uwarunkowane rozwojowo. S.R. Rapp, C.A. Cottrell, M.R. Leary [26] 

wysuwają tezę, że problem sensowności życia najsilniej manifestuje się w okresie dora-

stania. Zjawisko to wiąże się z eriksonowskim kryzysem tożsamości vs. pomieszanie 

tożsamości przypadającym na ten wiek. Młody człowiek staje przed zadaniem przepra-

cowania dotychczasowego systemu wartości, ułożenia go na nowo: następuje ostateczna 

internalizacja i ugruntowanie przyjmowanych wartości lub wybór nowych, istotnych 

egzystencjalnie. Kształtuje się poczucie tożsamości, integralności człowieka, świado-

mość siebie, celowości istnienia. Z kolei N. Harwan, R. Jurawan oraz R. Singh [25] 

poskreślają, że dojrzałość okresu adolescencji wiąże się z uwrażliwieniem na wartości. 

Interesujące badania na temat związku wieku z problematyką sensu życia prowadził 

R. Klamut [27]. Badał on osoby w przedziale 24-40 lat. Na podstawie uzyskanych 

wyników sugeruje, że intensywniejsze ujawnianie się potrzeby sensu w młodszej grupie 

badanych może być spowodowane nierozwiązanie poprzednich kryzysów rozwojowych 

i fiksacją na wcześniejszym etapie rozwoju. Dążenie do poczucia sensu życia jest nie-

rozłącznie związane z realizowaniem wartości i osiąganiem stawianych celów, gdyż 
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przedmiotem tego procesu jest wartość, którą osoba wybiera na swój cel, i która nadaje 

jej działaniu sens. Wartości są tym, co łączy egzystencję z życiem, stymulują przebieg 

relacji interpersonalnych, a także stanowią przedmiot odniesienia dla człowieka, czynnik 

otwierający osobę na rzeczywistość. Istotną rolę w życiu osoby odgrywają nie tylko 

pojedyncze wartości – wielkie znaczenie ma ich hierarcha oraz zharmonizowanie. 

Odrzucenie danej wartości, wykluczenie jej z układu potrzeb, ale i również przeciwnie – 

niesłuszne absolutyzowanie pewnej wartości, wyniesienie wartości materialnej do magii 

bytu doskonałego, nie tylko negatywnie wpływa na proces psychicznego dojrzewania 

oraz na całościowy stan zdrowia psychofizycznego człowieka, ale wręcz stanowi dla 

niego zagrożenie, gdyż należy do czynników powodujących zamieranie wrażliwości 

moralnej, a także prowadzi do niedostatku aktywności psychoduchowej osoby. 

K. Popielski [17] dostrzega, że nie jest to problem o charakterze jedynie jednostkowym – 

zjawisko to dość łatwo rozszerza się, osiągając zasięg społeczny. Konsekwencją jest 

tzw. nerwica noogenna, egzystencjalna, o której pisał V.E. Frankl [20]. Wśród jej obja-

wów można wyróżnić depresyjność, zachwianie zdolności oceny faktów, zaburzenia 

w zakresie uczestniczenia w rzeczywistości. 

Osoba odkrywa wartości, żyje nimi, nieustannie musi się do nich odnosić, interio-

ryzuje je, uwewnętrznia, przyjmuje je jako swoje. Człowiek realizuje wartości poprzez 

własną życiową aktywność, a ich urzeczywistnianie nie może odbywać się w oder-

waniu od typowo osobowych właściwości, takich jak: wolność, wybór, odpowiedzial-

ność, zaangażowanie. K. Popielski [17] nazywa wartości światem ich [ludzi] najgłęb-

szych potrzeb, odniesień, dążeń i pragnień [17, s. 63]. Ten przypisuje im rolę uobecniania, 

aktualizacji poczucia sensu w świadomości osoby. Wartości pełnią funkcję dynamizo-

wania osobowości, a także nadawania jej struktury. W dwoisty sposób regulują życie 

społeczne: wpływają modyfikująco na mechanizmy życia społecznego, a także silnie 

oddziałują na egzystencję jednostki, które budują społeczeństwo. Kształtują stosunek 

osoby do drugiego człowieka, do środowiska, wartości współtworzą życie wspólnotowe. 

Stanowią pewne wyzwanie dla człowieka; zobowiązują go do postępowania zgodnego 

z wyznawaną wartością, do jej ochrony. Są czynnikiem służącym rozpoznaniu swojej 

przynależności do danej grupy, swojego zakorzenienia. Wartości również pozwalają 

człowiekowi na twórcze przeżywanie cierpienia, na zrozumienie oraz przeżywanie 

sensu swojego życia. 

2.1. Wybrane koncepcje sensu życia 

Powszechnie przyjmuje się, że człowiek funkcjonuje w czterech wymiarach: biolo-

gicznym, psychicznym, społecznym i noetycznym. Obszary te wzajemnie na siebie 

zachodzą, tworząc nierozerwalną, niepodzielną całość, mimo że każdy z nich obejmuje 

odmienną dziedzinę egzystencji człowieka, a także sprawuje inne funkcje.  

Pojęcie sensu życia w kontekście psychicznego funkcjonowania człowieka stanowi 

szczególny przedmiot rozważań psychologów egzystencjalnych. Psychologia egzy-

stencjalna wiele czerpie z dorobku filozofii, jednakże przede wszystkim koncentruje 

się na psychologicznych aspektach takich doświadczeń człowieka, jak cierpienie, lęk 

przed śmiercią, poczucie zagubienia w otaczającej rzeczywistości, realizacja potrzeb 

poprzez głębokie relacje interpersonalne, pragnienie wolności, poczucie odpowiedzial-

ności. Styl funkcjonowania człowieka ściśle zależy od tego, jak spostrzega i przeżywa 
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wymienione fakty. Egzystencjalizm koncentruje się na osobie znajdującej się w kryzysie, 

eksponując jej atrybuty wolności, zdolności wyboru [13]. 

Za jednego z czołowych przedstawicieli nurtu psychologii egzystencjalnej uważa 

się L. Binswangera [13]. Wyróżnił on trzy wymiary istnienia człowieka: 

• świat natury (umwelt); 

• świat społeczny (mitwelt); 

• świat wewnętrznych odniesień do siebie, samoświadomość (eigenwelt). 

Wymiary te cechuje subiektywizm, dotyczą tego, jak człowiek ustosunkowuje się do 

warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Prawidłowy rozwój może przebiegać jedynie 

wtedy, gdy osoba otwiera się na wszystkie trzy wymiary. Koncentracja na wybranym 

i pominięcie innych skutkuje różnymi zaburzeniami, w zależności od tego, który 

wymiar został pominięty. Przykładowo, jeśli jednostka całą swoją energię koncentruje 

na funkcjonowaniu w świecie natury, zaniedbuje dwa pozostałe wymiary: osoba skupia 

się na adaptacji do środowiska biologicznego, natomiast jej relacje interpersonalne ce-

chuje sztywność, rywalizacja, chęć dominacji. Zubożenie świata wewnętrznych odnie-

sień do siebie przejawia się w słabym ego i wzmożonym stosowaniem mechanizmów 

obronnych, gdy pojawiają się przeciwności, a także lekceważeniem wymiaru ducho-

wego i silną koncentracją na dobrach materialnych [13]. 

R. May [28] z kolei przypisuje obecności sensu życia funkcję ukierunkowania energii 

człowieka (ku aktywności wewnętrznej oraz na zewnątrz). Odkrycie sensu życia wy-

zwala działanie, powoduje zaangażowanie jednostki w różne wymiary istnienia. Energię, 

siły człowieka nazywa, stosując pojęcie daimoniona2. Siły te determinują rozwój osoby, 

wyznaczając jego kierunek. Człowiek jest więc kreatorem, twórcą swojego istnienia, 

dąży do pełnej realizacji posiadanego potencjału. Jednakże pęd człowieka niekoniecznie 

musi mieć charakter konstruktywny – może przyjąć kierunek destruktywny. Istotne 

znaczenie ma wybór wartości związanych z sensem życia.  

A. Adler [29] rozważa zagadnienie poczucia sensu życia w kontekście dążenia osoby 

oraz całego gatunku ludzkiego do rozwoju. Uważa, że cele indywidualne, jednostkowe 

są nierozerwalne z celami ogólnoludzkimi, gdyż człowiek stanowi element świata, jest 

w niego wpisany i nie można rozpatrywać jednostki w oderwaniu całej ludzkości. 

Celem życia każdej osoby jest pęd ku rozwojowi, a czynnikiem sensotwórczym jest 

kreowanie wartości mających służyć wszystkim ludziom w osiągnięciu wyższego 

etapu rozwoju.  

Z kolei zdaniem E. Fromma [28] na obecność sensu życia wpływają przede wszyst-

kim warunki społeczne. Każdy człowiek ma potrzebę przynależności, bycia integralną 

częścią świata, transcendencji, tożsamości orz interpretowania świata w sposób stały. 

Relacje interpersonalne pomagają w zaspokajaniu wymienionych potrzeb lub prze-

ciwnie – uniemożliwiają ich spełnienie. Frustracja potrzeb prowadzi do utraty poczucia 

celowości, znaczenia egzystencji. Człowiek traci poczucie tożsamości, nie wie, kim 

jest i do czego zmierza, jaki sens ma jego istnienie. 

W teorii K. Obuchowskiego [15] sens życia ma status potrzeby oraz stanowi jedną 

z trzech specyficznie ludzkich potrzeb orientacyjnych (pozostałe dwie to potrzeba 

poznawcza i potrzeba kontaktu emocjonalnego), a jej zaspokojenie jest niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania człowieka, jego całkowitej mobilizacji, a także realizacji 

 
2 Daimonion – sumienie, ostrzegawczy głos wewnętrzny. 
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posiadanych możliwości, zdolności i umiejętności. Zaspokojenie potrzeby sensu życia 

sprowadza się do tworzenia uzasadnienia dla sensu swojego istnienia, który to sens 

będzie wskazywał praktyczny, jasny, możliwy do przyjęcia przez daną osobę kierunek 

jej aktywności. Wyróżnił on dwa kryteria, wskazujące na realizację przez człowieka 

tego egzystencjalnego pragnienia: pozytywne oraz negatywne. Pierwsze z nich mówi, 

że jednostka konsekwentnie, wytrwale podejmuje wysiłek ku wypełnianiu celów, które 

wychodzą poza bezpośrednie zaspokajanie swoich najbardziej podstawowych, fizjolo-

gicznych potrzeb. Drugie kryterium występuje, gdy w następstwie zaistnienia zmiany 

danego elementu życiowej sytuacji u osoby pojawia się poczucie beznadziejności, pustki 

egzystencjalnej, bezsensowności istnienia. Strata tego elementu motywuje człowieka, 

wręcz zmusza go do przedefiniowania dotychczasowego sensu życia, poszukiwań no-

wego. K. Obuchowski [15] upatruje we frustracji potrzeby sensu życia oraz przyczyn 

zaburzeń nerwicowych. Wśród sposobów realizacji potrzeby sensu wymienia m.in. 

pracę – wykonywanie konkretnego zawodu, realizowanie określonego powołania ży-

ciowego, kładąc szczególny nacisk na tę właśnie drogę. Innym środkiem, tzw. zastępczą 

formą zaspokajania pragnienia sensu życia jest realizowanie określonego hobby. 

Natomiast bardziej wyszukaną drogą może być utożsamianie się z określoną postawą 

etyczno-filozoficzną i życie według niej. Kolejnym aspektem, na który K. Obuchowski 

[15] kładzie nacisk, jest dostosowanie koncepcji sensu życia do realnych możliwości 

danej osoby, przy czym koncepcja ta powinna być umiarkowanie ogólna, tak by 

istniały różne środki jej urzeczywistniania. Jednakże autor równocześnie przestrzega 

przed nadmiernym uogólnieniem sensu życia, tworzeniem zbyt abstrakcyjnej koncepcji, 

wskazując, że może to skutkować częstymi zmianami w postępowaniu osoby. 

V.E. Frankl [10] w odróżnieniu od innych przedstawicieli psychologii egzystencjalnej 

szczególnie wyakcentował charakterystyczny tylko dla człowieka, wymiar funkcjono-

wania – noetyczny. Duchowości przypisał odpowiedzialność za rozwój człowieka, 

podkreślając istotę nieustannej dynamiki osoby do spełniania obronnych wartości i dą-

żenia do celów, wiążących się bezpośrednio z poczuciem sensu życia. Konstrukt sensu 

życia V.E. Frankl [10] rozumie w kontekście spostrzegania i doświadczenia wolności, 

stanowienia o sobie samym oraz wiążącej się z tym odpowiedzialności za obraną 

postawę i wybory.  

Według V.E. Frankla [16] dla człowieka naturalne jest poszukiwanie i spełnianie 

celów egzystencjalnych oraz związane z tym napięcie. Niezbywalność i nienaruszalność 

ludzkiej wolności tłumaczy zdolnością człowieka do modyfikacji wewnętrznych postaw 

i przekonań w każdych warunkach, zwłaszcza gdy osoba pozostaje bezsilna wobec 

zewnętrznych okoliczności, będących poza jej kontrolą. Odnalezienie sensu pozwala 

na akceptację przeciwności, dlatego pełni szczególną funkcję w sytuacjach zaliczanych 

do „magicznej triady”: 

• długotrwałego cierpienia, związanego przede wszystkim z nieuleczalną chorobą; 

• sytuacji winy (pojawia się ból zaburzonego sumienia); 

• zagrażającej śmierci. 

Wspólną cechą wszystkich wyżej wymienionych sytuacji jest ich charakter – 

w znacznym stopniu niekontrolowany, będący przyczyną nieuchronnego bólu oraz dys-

komfortu psychicznego. Frustracja potrzeby poczucia sensu powoduje powstanie nega-

tywnych stanów poznawczo-motywacyjnych, takich jak: uczucie beznadziejności, po-

strzeganie braku kontroli nad swoim życiem oraz braku istotnych celów. Natomiast 
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ludzie doświadczający sensowności i celowości swojego życia, mają silne poczucie 

autonomii, samostanowienia i samorealizacji, zadowolenia, a także cechuje ich zaanga-

żowanie w realizację jasnych i konkretnych celów osobistych. Zgodnie z logoteorią, 

odnaleźć sens życia można za pomocą trzech dróg: 

• poprzez głębokie relacje z innymi ludźmi; 

• biorąc udział w akcie twórczym, działając, kształtując świat; 

• poprzez cierpienie. 

Dwa pierwsze sposoby w pewnym stopniu pokrywają się z freudowskimi pojęciami 

miłość i praca, natomiast trzecia droga stanowi najtrudniejszą, ale i najbardziej owocną 

możliwość realizacji swojego człowieczeństwa [16]. 

2.2. Sens życia a cierpienie 

Problematyka cierpienia zajmuje dość obszerne miejsce w literaturze zarówno psy-

chologicznej, jak i filozoficznej, medycznej, socjologicznej. Niejednokrotnie używane 

są zamiennie pojęcia ból i cierpienie, mimo że różnią się one znaczeniowo. J. Gala-

rowicz [9] przytacza definicję bólu stosowaną przez psychologów klinicznych:  

bólem określa się każde przykre doświadczenie zmysłowe, powstające i kształ-

tujące się na gruncie fizycznym (sprawiane przez szkodliwe dla tkanki bodźce 

nocyceptywne) lub neurofizjologicznym, czyli be udziału bezpośredniego zew-

nętrznego bodźca nocyceptywnego [9, s. 30].  

Ból uważa się za jeden z najsilniejszych stresorów w życiu człowieka. Natomiast 

cierpienie jest pojęciem szerszym, a także czymś trudniejszym dla człowieka, bardziej 

wymagającym. Posiada wymiar fizjologiczny, psychologiczny, społeczny oraz duchowy. 

Swoim zasięgiem obejmuje wszystko, co jednostka odczuwa jako przykre, bolesne. 

Wiąże się z uczuciami: miłości, smutkiem, gniewem. Zależność ta ma charakter dwu-

kierunkowy: cierpienie wywala emocje i uczucia, ale także uczucie może być źródłem 

cierpienia. Może być czynnikiem konstruktywnym – gdy wyzwala siły, służy rozwojowi 

lub destruktywnym – gdy niszczy, tłumi potencjał osoby.  

V.E. Frankl [20] definiuje cierpienie jako znoszenie losu, bytu. Człowiek nie rodzi 

się ze zdolnością do znoszenia cierpienia, ale musi ją nabyć, wykształcić w ciągu życia 

poprze nieustanną pracę nad sobą. Jest to ustawiczny akt twórczy. Przeciwieństwem 

znoszenia cierpienia jest stan apatii, uniemożliwiający jednostce urzeczywistnienie 

wartości na drodze cierpienia. Ograniczenia płynące z choroby mogą stanowić, wbrew 

potocznym przekonaniom bodziec rozwoju jednostki. Osoba, której okoliczności unie-

możliwiają rozwój zewnętrzny, może zwrócić się ku rozwojowi wewnętrznemu. V.E. 

Frankl [10] do zilustrowania tej sytuacji używa metafory drzew w lesie – nie mając 

możliwości rozrastać się wszerz, ze względu na niedostateczną ilość miejsca, rosną ku 

górze. Rozwojem człowieka ku górze nazywa zorientowanie na wartości wyższe i ich 

realizację, przekraczanie siebie, swoich możliwości, kształtowanie siebie zamiast okolicz-

ności. Taka postawa skutkuje przeobrażeniem wyrzeczeń, wymuszonych przez cier-

pienie w osiągnięcia, sukces człowieka. Jednakże wymaga to długiej i trudnej pracy 

nad sobą, dlatego też wiele osób doświadczających uciążliwego cierpienia pozostaje 

w stanie bierności, a nierzadko skrajnej rozpaczy. Postawa ta zazwyczaj łączy się 

z brakiem akceptacji swoich trudności. Warunkiem, by cierpienie stało się środkiem 

rozwojowym, jest przypisanie mu intencji, co wydaje się nierealne bez zaakceptowania 
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swojego stanu, przyjęcia go, afirmacji. Nadanie cierpieniu sensu poprzez przypisanie 

mu celu to transcendencja cierpienia uświęcenie go. Gdy człowiek cierpi za coś lub za 

kogoś, staje się ono ofiarą, zostaje wtedy oddzielony i wyeliminowany, zostaje aspekt 

cierpienia. Osoba odczuwa ból, ale nie cierpi.  

Podobnie inni autorzy dostrzegają pewne pozytywne aspekty cierpienia. E. Janu-

szewska oraz A. Januszewski [30] wymieniają takie korzyści, jak:  

• cierpienie uczy empatii, współczucia, intensyfikuje osobiste doświadczenia; 

• ułatwia odróżnianie kwestii ważnych od mniej istotnych, ustalanie ich hierarchii; 

• uczy pokory; 

• prowadzi do szerszego oraz głębszego ujęcia i poznania sensu życia. 

Cierpienie prowadzi do mądrości, pozwala dostrzec przemijalność świata material-

nego i uznać istnienie wartości wyższych. Jednakże cierpienie sprzyja dojrzewaniu 

człowieka tylko, jeśli jest konieczne (nie można go usunąć) i szczere jest przeżywane 

autentycznie. Niepodejmowanie istniejących możliwych działań prowadzących do 

złagodzenia lub wyeliminowania cierpienia czy wręcz celowe poszukiwanie cierpienia 

jest masochizmem, zaburzeniem, przejawem patologii. 

Istotnym źródłem cierpienia pozostaje choroba, zarówno ostra, jak i przewlekła, 

a także wszelkie zaburzenia równowagi psychicznej. Badania wskazują, że niski poziom 

poczucia sensu życia koreluje z problemami zdrowia psychicznego, uzależnieniami, 

zachowaniami samobójczymi, depresją i rozpaczą. Przeciwnie, wysoki poziom poczucia 

sensu życia jest związany ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem psychicznym [31]. 

Zrozumienie istoty czynników, odgrywających kluczową rolę w konstruktywnym 

radzeniu sobie z dolegliwościami wśród osób przewlekle chorych, jest istotnym krokiem 

w kierunku inicjacji działań, stymulujących dobre samopoczucie i wyższą jakość życia. 

Wcześniejsze badania wykazały, że proces adaptacji do stanu przewlekłej choroby 

wymusza zmianę swoich życiowych celów i oczekiwań, z uwagi na fakt, że poważna 

choroba, w przeważającej większości przypadków, uniemożliwia realizację dotychczas 

cenionych celów i planów życiowych [25]. Taka głęboka rewizja swojego życia często 

rodzi niepokojące pytania o sens życia, jego znaczenie. Pojęcie sensu życia odnosi się 

do samego sedna ludzkich obaw, trosk oraz celu osobowego istnienia człowieka. Obawy 

o sens życia są szczególnie istotne dla osób obciążonych znacznymi czynnikami streso-

gennymi, zwłaszcza chorobowymi [32]. Istnieją teorie koncentrujące się i eksponujące 

rolę sensu życia w procesach zmagania się z poważnymi życiowymi stresorami. Nie-

dawne badania empiryczne wydają się potwierdzać ten pogląd. Badania na populacji 

osób zdrowych wykazały istotny udział sensu życia w optymalnym funkcjonowaniu. 

Przykładowo sens życia pozytywnie koreluje z samopoczuciem psychicznym u zdro-

wych nastolatków i dorosłych [33]. Ponadto obecność poczucia sensowności życia 

wydaje się odwrotnie proporcjonalna do depresji [24]. Istnieją dowody, potwierdzające, 

że osoby, które odnalazły, sens życia są w stanie lepiej radzić sobie z wyzwaniami 

niesionymi przez chorobę. W próbie osób cechujących się uszkodzeniem rdzenia krę-

gowego, sens życia współwystępował z wyższym dobrostanem psychicznym [33]. 

Podobnie, u pacjentów chorujących na nowotwór, cechujących się wyższym poczuciem 

sensu życia odnotowano również wyższy poziom jakości życia [24]. 

S. Casalin, E. Tang, N. Vliegen oraz P. Luyten [33] dokonali udanej próby wyeli-

minowania tej niejasności, wyróżniając dwie składowe pojęcia sensu życia. 



 

Doświadczanie sensu życia i akceptacja choroby młodzieży chorej dermatologicznie 
 

117 

 

• pierwszy aspekt – obecność (poczucie) sensu wskazuje, w jakim stopniu ludzie 

postrzegają swoje życie jako istotne i celowe. Termin ten odnosi się do zrozu-

mienia siebie i otaczającego świata, poczucia przynależności do zewnętrznego 

środowiska, odnajdywania w nim swojego miejsca; 

• drugi aspekt – poszukiwanie sensu odnosi się do siły, intensywności i aktywności 

ludzkich wysiłków w celu ustanowienia lub zwiększenia zrozumienia sensu i celu 

swojego życia. 

Chodzi więc o odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby moje życie było bardziej 

znaczące i sensowne? 

3. Akceptacja choroby a schorzenia dermatologiczne 

Większość chorób dermatologicznych ma charakter przewlekły i nawrotowy. Chro-

niczne dolegliwości chorobowe często niosą ze sobą liczne ograniczenia, trudności. 

Choroby skórne szczególnie wiążą się z uczuciami wstydu, zażenowania, mają silny 

wpływ na życie społeczne, obniżają jakość ich życia. Zatem są bardzo trudne do zaak-

ceptowania. Ze względu na swoją specyfikę, mogą wpływać na emocje, samoocenę, 

poczucie tożsamości osoby, mogą powodować niechęć, a nawet wstręt, nienawiść do 

własnego ciała. Wiele zależy od obrazu choroby, jak dużą powierzchnię ciała obejmują 

zmiany skórne (w tym – czy zmiany te są widoczne dla otoczenia), czy towarzyszy im 

świąd, dolegliwości bólowe itp. Jedną z najbardziej powszechnych chorób skórnych 

jest łuszczyca (łac. psoriasis). Określa się ją jako chorobę grudkowo-złuszczającą, nie-

zakaźną, autoimmunologiczną, o podłożu genetycznym (podlega dziedziczeniu wielo-

genowemu). Charakteryzuje się zaokrąglonymi płaskimi, o różnej wielkości i czerwono-

brunatnej albo zaróżowionej barwie, które pokrywają srebrzyste łuski, nawarstwiające 

się, będące efektem zrogowacenia ognisk chorobowych. Najczęstszą postacią łusz-

czycy jest łuszczyca pospolita, dotyczy ona nawet do 90% chorych. Wyjątkowo ciężką 

formą łuszczycy stanowi erytodermia łuszczycowa, gdzie zmiany skórne obejmują zde-

cydowaną większość powierzchni ciała, a dodatkowo może towarzyszyć im uporczywy 

świąd, obrzęk, ból, wysoka temperatura, zakażenia wtórne [34]. 

Łuszczycę niektórzy mylą z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Atopowe zapalenie 

skóry, inaczej alergiczne zapalenie skóry, jest dermatozą zapalną o charakterze prze-

wlekłym. Jej przebieg cechują okresowe remisje i zaostrzenia. Chorobowym zmianom 

skórnym towarzyszy specyficzne dla AZS, tzw. liszajowacenie skóry, a także nie-

zwykle uporczywy świąd. Na skórze mogą tworzyć się rany, powodujące ból, pieczenie, 

dość często pojawiają się wtórne zakażenia skóry. W najcięższych przypadkach zmiany 

skórne obejmują nawet całe ciało. Przyjmuje się, że dermatoza ta jest w znacznym 

stopniu uwarunkowana genetycznie, podobnie jak wszystkie jednostki chorobowe ze 

spektrum atopii:  

atopia to wrodzona zdolność organizmu człowieka do wytwarzania odczynów 

alergicznych lub rodzinnie występująca skłonność do patologicznych reakcji 

ustroju na kontakt z pospolitymi substancjami otoczenia, które są nieszkodliwe 

dla większości osób normalnej populacji [34].  

Wiąże się ona z nieprawidłowym, nadmiernym wytwarzaniem immunoglobulin, 
głównie klasy E [35]. Wśród cech alergii atopowych wymienia się m.in. obecność 
atopii w rodzinie, wiek (pierwsze objawy występują już na etapie wczesnego dzieciń-
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stwa), wpływ klimatu i środowiska na wystąpienie i przebieg choroby. Bardzo prawdo-
podobny jest wpływ stresu na ujawnienie i przebieg AZS. T. Ilias, S.T. Bungau [35] 
podają, że blisko 70% pacjentów doświadczyło sytuacji stresowych, zanim pojawiła się 
choroba. Pacjenci z AZS cechują się obniżoną jakością codziennego funkcjonowania ze 
względu na dokuczliwy objaw świądu, będący przyczyną bezsenności, a więc i chro-
nicznego zmęczenia oraz związanych z nim zaburzeń nastroju. Na obniżenie nastroju 
wpływa także poczucie izolacji, skutkujące nasileniem smutku, lęku, a także często 
prowadzące do unikania zajęć szkolnych (w przypadku dzieci i młodzieży) czy zanied-
bywania obowiązków zawodowych, wysokiej absencji w miejscach pracy (w przypadku 
osób dorosłych). Sytuacja ta prowadzi do pogorszenia nastroju, zaburzeń emocjonal-
nych, agresji, niskiej samooceny i poczucia bezradności, rosnącej zależności od otoczenia, 
pesymizmu. W badaniu przeprowadzonym przez A. Bockkelbrink, J. Heinrich i I. Schäfer 
[36] pacjenci z AZS cechowali się wyższym poziomem gniewu i wrogości w porów-
naniu do grupy kontrolnej, większym nasileniem cech introwertywnych, niższą aser-
tywnością. Dzieci zmagające się z AZS częściej ujawniają zaburzenia zachowania oraz 
problemy emocjonalne. Wśród chorób atopowych wymienia się również pokrzywkę 
[37]. Właściwie terminem pokrzywka określana jest cała grupa chorób skórnych, dość 
niejednolita, o podobnym obrazie klinicznym. Ze względu na czas trwania wyróżnia 
się pokrzywkę ostrą (której objawy utrzymują się maksymalnie 6 tygodni, dotyczy ona 
ok. 2/3 chorych) oraz przewlekłą (trwa dłużej niż 6 tygodni). Dla pokrzywki objawem 
charakterystycznym jest tzw. bąbel pokrzywkowy, któremu nierzadko towarzyszy 
obrzęk naczynioruchowy. Bąbel pokrzywkowy jest to pierwotny wykwit uwarunkowany 
obrzękiem obejmującym górne warstwy skóry właściwej. Kształt oraz rozmiary bąbli 
pokrzywkowych bywają różne i zwykle towarzyszy im świąd lub pieczenie skóry [37]. 
Zmiany skórne znikają zazwyczaj w ciągu 24 godzin, lecz gdy obecny jest również 
obrzęk naczynioruchowy – pacjent dodatkowo skarży się na dolegliwości bólowe, 
a objawy skórne utrzymują się do 72 godzin. Ich geneza jest bardzo zróżnicowana 
i często nieznana. Istnieją poglądy o znacznej roli stresu, lecz rola ta dotyczy bardziej 
przebiegu, zaostrzaniu się pokrzywki, niż samej etiologii. Jednakże szacuje się, że ok. 
20% pacjentów z pokrzywką, stres był bezpośrednim powodem pojawienia się bąbli 
pokrzywkowych, a u 24-68% chorych czynniki stresowe wydają się istotne w genezie 
tego schorzenia. Natomiast w badaniach J. Garcia-Alandete [38], przeszło 81% osób 
zmagających się z pokrzywką, było zdania, że ich dolegliwości ściśle wiążą się ze 
stresem. Ponad połowa 60% pacjentów z pokrzywką przewlekłą doświadcza objawów 
psychopatologicznych, z czego ok. 2/3 stanowiły zaburzenia lękowo-depresyjne. 

Zgodnie z aktualnym stanem badań wśród pacjentów dermatologicznych dość 
powszechnie występują różnorodne zburzenia i choroby psychiczne. G.S. Prabha, 
N. Srinivasa i S. Aravindh [39], badając 636 pacjentów kliniki dermatologicznej, dowiedli, 
że 15,3% wykazują problemy psychopatologiczne, wśród których najczęstszymi są:  

• depresja (32,0%); 

• trudności adaptacyjne (15,5%); 

• lęk (13,4%); 

• zaburzenia psychosomatyczne (10,3%); 

• zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i konwersyjne (5,1%); 

• zaburzenia dystymiczne (4,1%); 

• ADHD (2,1%); 

• ataki poniki (1,0%). 
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Pacjenci posiadający rozpoznane zaburzenia psychiczne chorowali na: 

• pokrzywkę przewlekłą (25,8%); 

• łuszczycę (15,5%); 

• łysienie plackowate: całkowite i uogólnione (11,3%); 

• pokrzywkę ostrą, chorobę behceta (5,1%); 

• atopowe zapalenie skóry (4,1%); 

• pęcherzycę (3,1%); 

• obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie skóry i uogólniony świąd (2,1%), 

• zapalenie mieszków włosowych i inne (1,0%) [39]. 

Uważa się, że najczęściej z problemami skórnymi współwystępują zaburzenia de-

presyjne i lękowe (w tym niejednokrotnie fobia społeczna, zwłaszcza u osób młodych). 

Choroby skóry stanowią również skutek pierwotnych zaburzeń psychicznych, takich 

jak: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (przykładowo kompulsyjne przymusowe mycia 

rąk może skutkować zmianami skórnymi) oraz urojeniowe. Do tej kategorii zalicza się 

również grupę schorzeń dermatologicznych, które są zaostrzane przez stres. J. Szcze-

pietowski i in. [40] wymieniają tu przede wszystkim: łuszczycę, łysienie plackowate, 

AZS, łojotokowe zapalenie skóry, liszaj płaski, trądzik, pokrzywkę. 

Zarówno objawy skórne, jak i psychopatologiczne mogą wystąpić wtórnie względem 

chorób, takich jak toczeń rumieniowaty układowy. Niektóre leki, takie jak kortyko-

steroidy, retinoidy stosowane w leczeniu dermatologicznym, mogą wywołać objawy 

psychiatryczne. Dowiedziono wyższy wskaźnik występowania zaburzeń psychicznych 

u pacjentów przyjmujących leki przez co najmniej sześć miesięcy, zwłaszcza stery-

dowe [41]. Również niektóre leki psychotropowe mogą powodować choroby skóry. 

Wśród środków psychotropowych, których stosowanie niesie największe ryzyko wystą-

pienia niepożądanych objawów skórnych, wymienia się: substancje stabilizujące nastrój, 

a więc karbamazepina, lamotrygina, kwas walproinowy (oraz jego pochodne), a także 

te, których składnikiem jest lit, jak również leki przeciwpsychotyczne. Natomiast do 

najczęstszych chorób skórnych wywołanych przez leki psychotropowe zalicza się: 

• osutkę plamisto-grudkową, 

• pokrzywkę, 

• zmiany trądzikowe, 

• odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne, 

• łuszczycę, 

• zespół Stevensa-Johnsona,  

• zespół Lyelle, 

• nadmierne wypadanie włosów, 

• nadmierną pigmentację skóry [40]. 

Częstość występowania chorób psychicznych u pacjentów klinik dermatologicznych 

szacuje się jako 25-43%. Natomiast stres może nasilać choroby skórne u 40-100% [41]. 

Na ogół pacjenci preferują leczenie chorób skórnych niż psychicznych, dlatego częściej 

szukają konsultacji dermatologicznych. W związku z tym dermatolodzy wielokrotnie 

stykają się z osobami cierpiącymi nie tylko z powodów somatycznych, ale i psychicz-

nych. Spośród 636 pacjentów, 104 (16,6%) korzystało w przeszłości z konsultacji 

psychiatrycznych, a 97 posiadało zdiagnozowane zaburzenia lub choroby psychiczne. 

Choroby dermatologiczne mogą wpływać na codzienne życie, pewność siebie oraz na 
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szacunek do własnej osoby. Mogą one prowadzić do wątpliwości w zakresie obrazu 

samego siebie, a zatem przyczyniać się do zaburzeń tożsamości, problemów w spo-

strzeganiu, definiowaniu swojego „ja”. Dlatego też dorastanie z chorobą skórną może 

mieć szczególnie szkodliwe konsekwencje dla rozwoju osoby, biorąc pod uwagę, że 

okres adolescencji pokrywa się z eriksonowskim kryzysem tożsamości, poszukiwaniem 

siebie, a także intensywniejszą niż na innych etapach życia potrzebą bycia akcepto-

wanym przez otoczenie, zwłaszcza przez rówieśników [39]. 

D. Böhm, S. Stock Gissendanner, K. Bangemann i współ. [42] donoszą o występo-

waniu u 30-40% pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób skórnych, problemów 

psychiatrycznych. Wykazali współwystępowanie schorzeń skórnych i psychopatologii 

u 33,4% pacjentów. Jeśli chodzi o pacjentów dermatologicznych, podlegających leczeniu 

ambulatoryjnemu, dane epidemiologiczne szacują częstość występowania zaburzeń 

psychicznych na ok. 25-43%. 

Według wyników badań V. Leibovici, L. Canetti oraz J. Yahalomi i wsp. [43] choroby 

skórne, które w największym stopniu korelowały z zaburzeniami psychicznymi, to: 

pokrzywka przewlekła, erytrodermia. W grupie chorób z łuszczycą 40% pacjentów 

cierpiało z powodu trudności adaptacyjnych, a 30% z powodu depresji; wśród pacjentów 

z pokrzywką dominowały zaburzenia psychosomatyczne (25%) i depresja (18,8%); 

osoby zmagające się z łysieniem wykazywały przede wszystkim objawy zaburzeń 

lękowych (36,4%) i trudności adaptacyjnych (18,2%). W grupach osób z chorobami, 

takimi jak trądzik czy łuszczyca, prowadzących do wyraźnie widocznych zmian, 

zwłaszcza w obrębie twarzy, wskaźniki depresji i prób samobójczych były relatywnie 

wyższe (bez względu na płeć) niż w pozostałych grupach pacjentów dermatolo-

gicznych. Natomiast w badaniu A. Ahmed, A. Leon, D.C. Butler oraz J. Reichenberg 

[44] wskaźnik depresji wyniósł 58% wśród pacjentów z łuszczycą i 53% u pacjentów 

z liszajem płaskim. Częstotliwość zaburzeń depresyjnych wśród osób cierpiących na 

łuszczycę była istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej. Przewlekłe i wyniszczające 

choroby dermatologiczne, takie jak: łuszczyc mogą prowadzić nawet do samobójstwa, 

związanego z depresją. Szczególnie kobiety z problemami skórnymi w obrębie twarzy 

oraz mężczyźni, posiadający związane z chorobami dermatologicznymi blizny, wyka-

zywali w większym stopniu tendencje samobójcze. Dlatego też młodzi pacjenci, mający 

blizny pochorobowe oraz zmagający się z chorobami, powodującymi zmiany tkanki 

skórnej w obrębie całego ciała (dla znaczących jego obszarów, zwłaszcza tych niepo-

zwalających na ukrycia), takimi jak atopowe zapalenie skory, szczególnie wymagają 

diagnostyki i opieki psychologiczne [44].  
Część pacjentów hospitalizowanych z powodu erytrodermii dotkliwie odczuwała 

wpływ choroby na ich życie rodzinne i zawodowe. Wyniki badań na grupie pacjentów 

z egzemą, łuszczycą i trądzikiem, wykazały u 40% pacjentów trudności w życiu spo-

łecznym; u 75% pacjentów – w życiu zawodowym, a 80% pacjentów wyznało, że ich 

choroba wiąże się z poczuciem wstydu, zakłopotania, skrępowania [45]. 

W przypadku dzieci i nastolatków, zmagających się z chorobami skóry, niezwykle 

istotna jest kwestia dostępności konsultacji z psychologiem lub psychiatrą. Według 

S.R. Rapp, C.A. Cottrell oraz M.R. Leary [26] największą potrzebą specjalistycznej 

pomocy psychologicznej i psychiatrycznej wykazują dzieci z łuszczycą i łysieniem. 

Pomoc ta powinna być specjalnie zaprojektowana i dostosowana do sytuacji młodych 

pacjentów i ich rodziców. Leczenie jedynie dermatologiczne okazuje się niewystar-
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czające, nawet jeśli dermatolog rozpoznaje obecne u pacjenta objawy psychopato-

logiczne. Dlatego też współpraca dermatologów i psychiatrów wraz z psychologami 

w celu podnoszenia jakości życia pacjentów, wydaje się sprawą najwyższej wagi. 

Lekceważenie trudności psychicznych pacjentów dermatologicznych z pewnością utrudnia 

proces leczenia, osłabia efekty terapii. Wyniki badań ukazujące powszechność współ-

występowania problemów skórnych i psychologicznych dowodzą, że dermatolodzy 

powinni być jak najbardziej wrażliwi w zakresie występowania ewentualnych objawów 

psychopatologicznych u pacjentów. Wczesne dostrzeżenie przez lekarzy problemów 

psychologicznych pacjenta oraz potrzeby dodatkowej interwencji, przyniesie korzyści 

w postaci wczesnej diagnozy oraz psychoedukacji osoby chorej, a także pozwoli 

zaplanować najlepszą dla niego formę pomocy. 

4. Akceptacja choroby jako wskaźnik przystosowania do choroby 

Zainteresowanie tematyką akceptacji choroby, przystosowaniem do życia z chorobą 

przewlekłą czy niepełnosprawnością znacząco wzrasta wraz z rozwojem medycyny 

i rehabilitacji. Coraz to większe osiągnięcia w ramach dziedzin lekarskich wpływają na 

zachowanie/przedłużenie życia osobom chorym lub tym, którzy doświadczyli wypadku 

upośledzającego ich sprawność. Nie ulega wątpliwości, że część osób dostosowuje się 

do nowego stanu, rewiduje swoje dotychczasowe życie, wartości, cele, podejmuje role 

społeczne mimo istnienia wyraźnych ograniczeń. Inni natomiast, pogrążając się 

w poczuciu beznadziejności, przybierają postawę rezygnacji, nierzadko buntu, gniewu, 

idealizując okres przed nabyciem choroby. Przyjmuje się, że przystosowanie do 

choroby jest końcowym stadium procesu adaptacji do choroby, choć istnieje wiele 

koncepcji opisujących przebieg tego procesu. 

Pojęcie akceptacji choroby i przystosowania do choroby nie są tożsame. Przystoso-

wanie do choroby będzie stosowane w rozumieniu stanu, będącego końcowym stadium 

procesu adaptacji do choroby, natomiast termin akceptacja choroby – jako jeden 

z podstawowych wskaźników pozytywnie rozwiązanego procesu adaptacji do choroby, 

a więc na podstawie stopnia akceptacji swojego stanu wnioskuje się, jak dalece osoba 

jest przystosowana do choroby [46]. Uzasadniając takie stanowisko, J. Byra [46] zwraca 

uwagę na oddzielenie od siebie tych dwóch terminów, podkreślając procesualny cha-

rakter jedynie adaptacji do choroby, natomiast zwrotem przystosowaniu do choroby, 

nazywają finalny etap, efekt procesu adaptacji – a więc pojęcie przystosowania 

rozumieją jako już byciu przystosowanym do swoich chronicznych dolegliwości choro-

bowych. Mimo występujących niejasności pomiędzy terminami adaptacji i przystoso-

wania do choroby istnieje raczej powszechna zgoda w kwestii rozgraniczenia pojęć 

akceptacji choroby i przystosowania do choroby. Akceptacja choroby jest pojęcie 

najwęższym z wszystkich wyżej wymienionych. Warunkuje psychiczne przystosowanie 

się do choroby – bez zaakceptowania swojego stanu nie może być mowy o przysto-

sowaniu do choroby. V. Pittet, C. Vaucher oraz F. Froehlich [47], traktują akceptację 

choroby jako przyjęcie swojej sytuacji życiowej, wraz z wszelkimi ograniczeniami 

wynikającymi z choroby przewlekłej bądź niepełnosprawności. Według wymienionych 

autorów niezbędne do doświadczenia akceptacji choroby jest rozszerzenie systemu 

wartości, wyznawanego przez osobę chorą lub niepełnosprawną, nadanie niższego statusu 

wartościom związanym ze stanem zdrowia, nabycie nowych kryteriów, wyznaczających 

wartościowanie swojego życia oraz chęć uzyskania utraconych w wyniku choroby (lub 



 

Izabella Jasik 
 

122 

 

niepełnosprawności) wartości. Akceptacja choroby jest więc wskaźnikiem końcowej 

fazy procesu adaptacji do choroby. Proces ten nie przebiega identycznie u każdej osoby, 

niektórzy nie przechodzą wszystkich etapów, część osób nigdy nie osiąga ostatniego 

etapu. Również czas trwania drogi zmierzającej ku przystosowaniu do choroby jest 

zindywidualizowany. Jednakże u wielu osób w okresie poprzedzającym akceptację 

swoich dolegliwości, pojawiają się podobne reakcje emocjonalne, takie jak: gniew, bunt 

przeciwko swojej sytuacji, odrzucenie jej, czy popadanie w smutek, rozpacz, depresję. 

Termin akceptacja choroby może być zdefiniowany jako uznanie konieczności 

dostosowania się do choroby przewlekłej, przy postrzeganiu umiejętności tolerowania 

nieprzewidywalnego i niekontrolowanego charakteru choroby oraz radzenie sobie z jej 

awersyjnymi konsekwencjami. Jest związana z koncentracją na tym, co sprawia w życiu 

przyjemność, pomimo bycia chorym, Stanowi siłę ukierunkowującą na aktywności 

istotne w życiu, na realizowanie cenionych wartości i celów w życiu. W ten sposób 

może służyć podtrzymywaniu poczucia sensowności życia i dobrego samopoczucia. 

Osoba akceptująca swoją chorobę zna swoje ograniczenia, trudności, skutki choroby, 

porzuca walkę z tym, co pozostaje poza jej realnym wpływem, kontrolą, lecz nie staje 

się bierna wobec życia, ale kreuje je na nowo, dostrzegając i wybierając nowe 

wartości, projektując inne, dostosowane do jej aktualnych możliwości cele, do których 

dąży z nadzieją. Postawa akceptacji choroby jest więc wyrazem siły osoby, przeci-

wieństwem postawy rezygnacji, słabości. Niska akceptacja choroby może wyrażać się 

postawą bierności wobec życia i odrzuceniem różnorodnych form aktywności. Przyj-

muje się, jak dalece osoba akceptuje swoje chroniczne dolegliwości, wyznaczają dwie 

grupy czynników: 

• do pierwszej grupy należy wszystko to, co wiąże się ze specyfiką, charakterem 

choroby, a więc jej zaawansowanie, jakie niesie ze sobą trudności, jak bardzo jest 

uciążliwa; 

• druga grupa wiąże się z osobą pacjenta. Należą tu takie czynniki jak: cechy 

osobowości chorego, posiadane kompetencje i strategie radzenia sobie ze stresem, 

istotne są również zmienne socjodemograficzne: wiek pacjenta, płeć, iloraz inteli-

gencji, wykształcenie. Wśród cech osobowości uważanych za przydatne w procesie 

adaptacji do choroby, wymienia się wytrwałość i determinację w dążeniu do celu, 

wysoki poziom nadziei i wiary, że podjęte działania doprowadzą do sukcesu, 

a także optymizm [48]. 

Osoby, które akceptują swoją chorobę, przeżywają więcej pozytywnych emocji, 

a mniej doświadczają dyskomfortu psychicznego, poza tym cechują się wyższym 

poczuciem własnej wartości. Pojęcie dobrego samopoczucia (tj. nastroju) jest bardzo 

ważne w kontekście choroby przewlekłej. Nastrój rzeczywiście ma potencjalny wpływ 

na układ odpornościowy, a także na to, czy pacjent stosuje zalecenia lekarskie, dlatego 

też nie pozostaje bez znaczenia dla ogólnego stanu zdrowia [49]. 

Badania wykazały, że zaakceptowanie własnych dolegliwości może odgrywać rolę 

ochronną dobrostanu młodzieży zmagającej się z przewlekłym bólem, chorobami der-

matologicznymi, młodzieńczym zapaleniem stawów, anemią sierpowatą oraz mukowi-

scydozą. W szczególności większa akceptacja chronicznej choroby wiąże się z niższym 

poziomem lęku, depresji oraz ogólnie lepszym funkcjonowaniem emocjonalnym, spo-

łecznym i fizycznym. Przyjmuje się, że akceptacja swojego złego stanu zdrowia odgrywa 

kluczową rolę w dążeniu do ważnych celów życiowych, mimo bycia chorym [39]. 
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Zaskakujące wydają się wyniki badań L. Casier, P. Vanduynhoven oraz S. Haine [11] 

dowodzące, że akceptacja choroby nie jest powiązana z doświadczeniem utrudnień 

bądź ułatwień w procesie osiągania celów u nastolatków, zmagających się z cukrzycą, 

chorobami skóry oraz mukowiscydozą. Próbując wyjaśnić brak tego typu związku, 

sugerują, że akceptacja swoich dolegliwości chorobowych nie odnosi się bezpośrednio 

do samego istnienia takich doświadczeń, ale raczej do sposobu radzenia sobie z nimi. 

Taka interpretacja rezultatów badań jest zgodna z definicją akceptacji choroby, pod-

kreślającej zdolność radzenia sobie z awersyjnymi konsekwencjami choroby. Z tej 

perspektywy przyjęcie choroby może raczej wiązać się z konstruktami, takimi jak: 

• równowaga między celami, wpisującymi się w proces leczenia a innymi ważnymi 

celami życiowymi; 

• względne znaczenie tych celów; 

• w jakim stopniu osoba odnosi sukcesy w dążeniu do obranych celów. 

Akceptacja choroby faktycznie obejmuje zaangażowanie jednostki w ważne życiowe 

cele, pomimo bycia chorym. Może to oznaczać konieczność zharmonizowania celów 

leczenia oraz innych istotnych życiowo celów, np. budowanie relacji społecznych, 

stanie się niezależnym, samodzielnym. 

5. Zakończenie 

W artykule zostało wyjaśnione znaczenie sensu życia oraz jaką rolę odgrywa akcep-

tacja choroby przez młodzież z przewlekłą chorobą dermatologiczną. Na podstawie 

bogatej literatury przedmiotu z dziedziny medycznej oraz psychologii stwierdzono, że 

poczucie sensu życia, jak i akceptacja choroby stanowią integralny poziom radzenia 

sobie z przewlekłą chorobą dermatologiczną. Wymienione wartości wpływają na opty-

malne funkcjonowanie osoby, pomimo ograniczeń, jak i trudności spowodowanych 

niedostatecznym stanem zdrowia. Na podstawie teoretycznych dociekań zaprezento-

wanych w artykule sformułowano następujące wnioski:  

1. Cierpienie wywołane chorobą przewlekłą nie musi być zawsze spowodowane do-

świadczaniem bólu czy innych dolegliwości somatycznych, również nie występuje 

jedynie w chorobach, zagrażających życiu. Cierpienie w chorobie dermatologicznej 

może być skutkiem niemożności realizacji celów, ważnych dla osoby, koniecz-

ności rezygnacji z pewnych aktywności, ambicji, poczucia bycia odrzuconym, 

niezrozumianym przez otoczenie. Schorzenia, wpływające na powierzchowność 

mogą powodować wstyd, niską samoakceptację i samoocenę, a nawet niechęć do 

zmienionego chorobowo ciała i zaburzenia poczucia tożsamości, przez co przy-

czynia się do wielkiego cierpienia chorej osoby. Dlatego też cierpienie stanowi 

zjawisko znacznie szersze niż pojęcie bólu, posiada przy tym wymiar fizyczny, 

psychiczny oraz społeczny. Mimo że powszechnie cierpienie jest uważane za zja-

wisko całkowicie negatywne, a ludzie podejmują szereg wysiłków, by go uniknąć, 

nie musi być ono destrukcyjne. Przeciwnie – cierpienie może stać się konstruktywne, 

służyć rozwojowi osoby. V.E. Frankl [2009] uważa, że cierpienie jest potrzebne 

i wartościowe dla człowieka. Podaje cierpienie jako najskuteczniejszą, choć i naj-

bardziej wymagającą drogę ku odnalezieniu sensu swojego życia (obok relacji 

interpersonalnych i pracy twórczej). Jest to droga ku wolności wewnętrznej, nie-

zależności od otoczenia, okoliczności, ku transgresji, przekraczania siebie. Wiąże 

się z orientacją na wartości wyższe, rozwojem intrapsychicznym. Odnajdywanie 
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sensu w cierpieniu, chorobie, odbywa się poprzez nadanie intencji. Gdy osoba 

cierpi w imię jakiejś wyższej wartości lub dla kogoś, cierpienie to, staje się jej 

osiągnięciem, przestaje być niechciane, nienawidzone. By jednak nadać intencję 

cierpieniu, chorobie, konieczna jest, choć minimalna akceptacja swojego stanu. 

Idąc drogą przekształcania cierpienia w ofiarę, osoba coraz bardziej przystosowuje 

się do ograniczeń wywołanych chorobą, akceptacją wyrzeczeń, dolegliwości i ich 

konsekwencji rośnie, przy czym wzrasta także poczucie sensowności, napoty-

kanych trudności, poszczególnych sytuacji, całej egzystencji. Akceptacja choroby 

jest siłą, ukierunkowującą na aktywności ważne w życiu osoby, na realizowanie 

cenionych wartości i celów. W ten sposób może służyć podtrzymywaniu poczucia 

sensowności życia. Wymaga to jednak nieustannej pracy nad sobą. Dlatego też 

wiele osób pozostaje w stanie rozpaczy, rezygnacji, depresji, bierności, uważając 

życie z cierpieniem, z chorobą zza bezsensowne i bezcelowe. Taka postawa 

najczęściej wiąże się z nieakceptowaniem swojej sytuacji, trudności i choroby. 

2. V. Pittet, C. Vaucher oraz F. Froehlich [47], wymieniając pozytywne skutki cier-

pienia, podają, że prowadzi ono do szerszego oraz głębszego ujęcia i poznania 

sensu życia. Autorzy stwierdzają, że w uświadamianiu sensu życia zwrócić uwagę 

trzeba na rolę sytuacji nietypowych, nierzadko osobistych dramatów. Tragiczne 

wydarzenia, w tym także choroby dermatologicznej, mogą być bodźcem wyzwa-

lającym uświadomienie sobie sensowności życia. Poważna choroba, bardzo często 

uniemożliwiając realizację dotychczas cenionych celów i planów życiowych, 

wymusza ich głęboką rewizję, która to wielokrotnie rodzi niepokojące pytania 

o sens życia. 

3. Badania przeprowadzone z udziałem pacjentów chorych dermatologicznie, wska-

zują, że obniżone wyniki w zakresie poczucia sensu życia (jeśli osoby przy tym 

wykazują wysoką aktywność w zakresie poszukiwań sensu życia) korelują 

z bardzo niskim poziomem samopoczucia psychicznego i akceptacją choroby [33]. 

Inni badacze M.J. McDonald, P.T.R. Wong oraz D.T. Gingras [50] sugerują, że 

osoby, chorujące przewlekle na choroby dermatologiczne, które silniej doświad-

czają sensowności, cechują się równocześnie lepszym samopoczuciem psychicz-

nym, w porównaniu do grupy oceniającej swoje życie jako mniej sensowne. 

Badania dowodzą, że akceptacja choroby wiąże się z lepszym nastrojem, wystę-

powaniem pozytywnych emocji [11]. Z kolei A. Alarhayem, E. Achebe, A. Logue 

i wspoł [6] wykazali, że osoby zmagające się z chorobami dermatologicznymi 

przejawiające obniżone poczucie sensu życia, cechują się przeświadczeniem 

o życiowej przegranej, przejawiającym się m.in. trudnościami w akceptacji cier-

pienia, traktowaniem choroby jako sytuacji bez wyjścia. 

Długotrwałe procesy leczenia oraz permanentne odczuwanie bolesnych zabiegów 

spowodowanych przewlekłymi chorobami dermatologicznymi u nastolatków wywołują 

u nich poczucie zagrożenia utraty atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego. Młodzi ludzie 

zaczynają odczuwać różne postaci cierpienia: od cierpienia fizycznego po cierpienie 

psychiczne i egzystencjalne. Cierpienie to staje się dla nastolatka zjawiskiem wielo-

wymiarowym: fizycznym, biologicznym, duchowo-egzystencjalnym, społeczny, oraz 

psychicznym. Ostatnie z wymienionych charakteryzuje się doświadczaniem specyficz-

nego negatywnego stanu emocjonalnego, bolesnego przeżywania intensywnego lęku, 

rozpaczy, poczucia krzywdy, uczucia straty. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy młody 
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pacjent nie rozumie lub nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć i ocenić przyczyn poja-

wienia się przewlekłej choroby, epizodu związanego z potrzebą badania inwazyjnego 

czasami zabiegu operacyjnego (przeszczep skóry) bądź innej dla niego niezrozumiałej 

sytuacji występującej w przebiegu choroby i jej leczenia. Doświadczane cierpienie 

psychiczne może wystąpić, kiedy chory funkcjonuje w niejasnych dla niego i trudnych 

do przewidzenia okolicznościach i nie rozumie zaistniałej sytuacji (nie rozumie i nie 

wie, jaki może być przebieg objawów chorobowych, nie wie, w jaki sposób zareaguje 

organizm na zaproponowane leczenie, nie zna prognozy dotyczącej jego stanu zdrowia, 

nie wie, jakie działania z jego strony mogłyby wspomóc leczenie, a jakie z nim koli-

dować, oczekuje w niepokoju i niepewności na wyniki badania medycznego lub 

diagnozę lekarską itp., spodziewa się niepomyślnego biegu zdarzeń i lęka się powikłań, 

nawet gdy jego choroba jest umiarkowanie groźna). Źródłem cierpienia psychicznego 

może być także oczekiwanie chorego, aby panować nad wszystkimi swoimi stanami 

i emocjami, kontrolować je i wszystko, co się z nim dzieje, dlatego nieufnie przygląda 

się działaniom personelu medycznego. Próbuje w ten sposób utrzymać własną autonomię, 

uciekając się do różnych manipulacyjnych (nie zawsze świadomych) zachowań wobec 

otoczenia [8]. 
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Doświadczanie sensu życia i akceptacja choroby młodzieży chorej dermatologicznie 

Streszczenie 

Celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia sensu życia oraz akceptacja choroby przez młodzież z chorobą 

dermatologiczną. Indywidualne przeżywanie choroby, podmiotowy sposób uczestniczenia w refleksji nad 

sensem życia, bólu i cierpienia koncentrują człowieka na wartościach dla niego ważnych. Rozumienie 

sensu życia odnosi się do uaktywniania potrzeb, postaw wobec takich jakości egzystencjalnych, jak: wolność, 

godność, wartość, odpowiedzialność w procesie dążenia ku rozwojowi. Dążenie do doświadczania sensu 

integruje struktury i czynności psychiczne człowieka, służy rozwojowi zrozumienia siebie oraz samoaktu-

alizacji. Często z pojęciem sensu życia łączy się pojęcie doświadczania bólu, które jest zjawiskiem towa-

rzyszącym człowiekowi. Pojawia się wielokrotnie w ciągu całego życia i jest bardzo intensywnym osobistym 

przeżyciem. Nieodłącznym składnikiem bólu jest cierpienie. Gdy ból, pomimo leczenia, utrzymuje się długo, 

to może wyzwolić u jednostki przekonanie, że nikt i nic nie jest już w stanie jemu pomóc. Taka ocena sytuacji 
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może generować negatywne emocje: frustrację, złość i bezsilność, smutek oraz depresję. Należy jednak 

pamiętać, że młody człowiek zmaga się nie tylko z fizycznie odczuwanym bólem, ale także przeżywa 

w swojej psychice utratę zdrowia, możliwości realizowania planów życiowych oraz utratę wielu możliwości 

społecznego realizowania się. Następstwem w występowania bólu i związanego z nim cierpienia jest zazwy-

czaj: depresja, obniżony nastrój, utrata zainteresowań i możliwości przeżywania przyjemności, zaburzenia 

apetytu, snu, problemy z koncentracją oraz myśli i tendencje samobójcze. Choroba stanowi jedno z zasad-

niczych źródeł cierpienia człowieka. Jest zazwyczaj uważana, za coś niepożądanego, negatywnego, co zaburza 

dobre samopoczucie. Zwłaszcza dolegliwości somatyczne wywołane przewlekłymi chorobami dermatolo-

gicznymi często stanowią zagrożenie dla egzystencji dorastającego człowieka. Doświadczenie choroby ściśle 

należy do danej jednostki, jest niezwykle osobistym doświadczeniem, przez co niejednokrotnie powoduje 

uczucie osamotnienia, niezrozumienia. Choroba często wzbudza wątpliwości dotyczące wartości własnej 

osoby, sensu swojego istnienia. Każde cierpienie, również to spowodowane chorobą nie musi być czynnikiem 

destrukcyjnym, hamującym rozwój człowieka. Przeciwnie może wyzwolić siły, służyć rozwojowi wew-

nętrznemu, transgresji, pokonywaniu barier, zwrócić energię osoby ku wartościom wyższym. Czasem 

cierpienie jest wartościowe i potrzebne człowiekowi. Stanowi jedną z dróg ku odnalezieniu sensu swojego 

życia. Proces szukania sensu istnienia poprzez cierpienie jest niezwykle trudny. Odbywa się przez nadanie 

cierpieniu intencji, wiąże się zatem z akceptacją trudności, jakie istnieją również w chorobach dermatolo-

gicznych. Akceptacja choroby stanowi silę ukierunkowującą na realizowanie cenionych wartości i celów, 

pomimo obecności ograniczeń związanych ze skutkami choroby przewlekłej.  

Słowa kluczowe: sens życia, ból, cierpienie, akceptacja choroby, choroby dermatologiczne 

Experiencing the meaning of life and accepting the disease in dermatologically 

ill adolescents 

Abstract 

The aim of the article is to explain the meaning of life and the acceptance of the disease by adolescents 

with a dermatological disease. Individual experiencing the disease, subjective way of participating in 

reflection on the meaning of life, pain and suffering focus a person on the values that are important to him. 

Understanding the meaning of life refers to activating the needs, attitudes towards such existential qualities 

as: freedom, dignity, value, responsibility in the process of striving for development. The striving to 

experience meaning integrates human structures and mental activities, serves the development of self-

understanding and self-actualization. The concept of experiencing pain, which is a phenomenon accom-

panying man, is often associated with the concept of the meaning of life. It reappears many times throughout 

life and is a very intense personal experience. Suffering is an inherent component of pain. When pain persists 

for a long time despite treatment, it can make an individual believe that no one and nothing can help him 

anymore. Such an assessment of the situation may generate negative emotions: frustration, anger and 

helplessness, sadness and depression. However, it should be remembered that a young person struggles not 

only with the pain he feels physically, but also experiences a loss of health in his psyche, the possibility of 

realizing life plans and the loss of many opportunities for social fulfillment. The consequence of the 

occurrence of pain and suffering associated with it is usually: depression, depressed mood, loss of interests 

and the possibility of experiencing pleasure, disturbed appetite, sleep disorders, problems with concentration, 

and suicidal thoughts and tendencies. Illness is one of the fundamental sources of human suffering. It is 

usually considered something undesirable, negative that interferes with your well-being. Especially somatic 

ailments caused by chronic dermatological diseases are often a threat to the existence of adolescents. The 

experience of illness belongs to a given individual, it is an extremely personal experience, which often 

causes a feeling of loneliness and incomprehension. The disease often raises doubts about the self-worth 

and the meaning of one's existence. All suffering, including that caused by disease, does not have to be 

a destructive factor that inhibits human development. On the contrary, it can release forces, serve internal 

development, transgression, overcome barriers, turn a person's energy towards higher values. Sometimes 

suffering is valuable and necessary for a human being. It is one of the ways to find the meaning of your 

life. The process of searching for the meaning of existence through suffering is extremely difficult. It is 

done by giving suffering an intention, therefore it is associated with accepting the difficulties that also exist 

in dermatological diseases. Acceptance of the disease is a force that guides the achievement of cherished 

values and goals, despite the presence of limitations related to the effects of a chronic disease. 
Keywords: meaning in life, pain, suffering, disease acceptance, dermatological diseases 
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Wpływ marihuany i zawartych w niej kannabinoidów 

na zdrowie somatyczne i psychiczne –  

na przykładzie wybranych układów człowieka 

1. Wprowadzenie  

Marihuana jest substancją uzyskiwaną z kwiatów konopi indyjskich (Cannabis 
sativa L.). Roślina ta zawiera ponad 500 związków, w tym 120 zidentyfikowanych 
jako kannabinoidy. Głównym, a zarazem najsilniejszym składnikiem psychoaktywnym, 
jest Δ9-tetrahydrokannabinol (THC). Oprócz niego występuje również kannabidiol 
(CBD), który posiada około 10% aktywności THC, dlatego uważany jest za niepsycho-
aktywny. Ostatnie badanie wykazują, że właśnie ten związek ma właściwości anksjo-
lityczne i przeciwpsychotyczne. W związku z tym mógłby potencjalnie łagodzić psycho-
tropowe działanie THC, jednak jest to możliwe tylko w produktach bogatych w CBD, 
gdzie stosunek CBD:THC wynosi powyżej 1:1 [1, 2]. Uważa się, że konopie indyjskie 
oraz ich pochodne posiadają dodatkowo potencjał terapeutyczny w wielu schorzeniach, 
w tym w zaburzeniach neurologicznych i psychiatrycznych, jednak wyniki badań są 
niejednoznaczne [3]. Z kolei inne publikacje donoszą, że wielokrotna ekspozycja na 
agonistów kannabinoidowych skutkuje zwiększonym ryzykiem somatycznych i psy-
chicznych działań ubocznych, takich jak: zaburzenia układu oddechowego i sercowo-
naczyniowego, zmian poznawczych, uzależnienia, psychozy, schizofrenia i zaburzenia 
nastroju. Udowodniono niekorzystne efekty stosowania syntetycznych kannabinoidów 
(SC), które są w pewnym stopniu podobne do skutków naturalnych konopi, jednak 
wydają się silniejsze i bardziej długotrwałe. Niektóre z nich są szczególnie niebez-
pieczne, ponieważ powiązano je z psychozą i myślami samobójczymi [4, 5]. Celem 
niniejszej pracy jest opisanie, na podstawie dostępnych danych, ostrych i długo-
trwałych skutków używania substancji psychoaktywnych z grupy kannabinoidów, ich 
potencjału terapeutycznego i zagrożeń wynikających z badań z udziałem ludzi. 

2. Zdrowie somatyczne 

2.1. Układ sercowo-naczyniowy  

Działanie kannabinoli na układ sercowo-naczyniowy jest niejednoznaczny. Wyka-
zano, że CBD wpływa na funkcje układu krążenia za pośrednictwem różnorodnych 
działań obwodowych, takich jak: działanie sympatykomimetyczne, rozszerzające na-
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czynia krwionośne oraz ujemny efekt inotropowy na serce [6]. W doświadczeniach na 
zwierzętach udowodniono korzystne oddziaływanie kannabinoli na przebieg zawału 
mięśnia sercowego. Wzmożona synteza endokannabinoidów, w monocytach i płytkach 
krwi, obserwowana jest we wstrząsie kardiogennym, septycznym i w marskości wątroby. 
U szczura uśpionego uretanem w ostrym wstrząsie kardiogennym, podwiązanie lewej 
tętnicy wieńcowej prowadziło do długotrwałej hipotensji i słabo zaznaczonej tachykardii. 
Jednak, gdy wcześniej zastosowano dożylną iniekcję antagonisty receptorów kanna-
binoidowych CB1, rimonabantu, nie doszło do spadku ciśnienia krwi, natomiast nasiliła 
się tachykardia. Co ciekawe, podanie rimonabantu przed, a nie po wywołaniu wstrząsu, 
zwiększało śmiertelność zwierząt. Sugeruje to kardioprotekcyjne działanie endogennych 
kannabinoli wynikający m.in. z ich rozszerzającego wpływu na naczynia wieńcowe 
[7]. U ludzi natomiast zaobserwowano negatywny wpływ marihuany na układ sercowo- 
-naczyniowy pod postacią zawału serca, nagłego zgonu sercowego, kardiomiopatii, 
udaru mózgu, zapalenia tętnic wywołanego przez konopie indyjskie [8, 9]. W trakcie 
jej używania zwiększa się częstotliwość uderzeń serca powyżej 100 na minutę. Poziom 
ciśnienia krwi podwyższa się lub obniża, powodując zawroty głowy. Badania kliniczne 
dotyczące SC wykazują, że ich najczęstszym działaniem niepożądanym jest tachykardia, 
która zwykle ustępuje po dożylnym podaniu płynów oraz benzodiazepin, bez koniecz-
ności leczenia szpitalnego [10]. Bachs i Mørland [11] zgłosili 6 przypadków zgonu 
młodych ludzi z przyczyn sercowych, u których w pośmiertnych badaniach toksykolo-
gicznych wykazano obecność THC. Co więcej, wśród osób regularnie używających 
konopi ryzyko zawału mięśnia sercowego jest 4,8 razy większe, w porównaniu do 
tych, którzy w ciągu ostatniej godziny zażyli tę substancję. Dlatego też, stosowanie 
kannabinoidów przez ludzi cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego 
negatywnie oddziałuje na ich stan zdrowia [12]. 

2.2. Układ oddechowy  

Palenie marihuany wiąże się z koniecznością wdychania dymu i przetrzymywania 
go w płucach. Jeden skręt pozostawia o 1/3 więcej substancji smolistych w porównaniu 
do jednego papierosa. W konsekwencji dochodzi do zmniejszenia wydajności płuc 
i uszkodzenia oskrzeli. Wyniki biopsji dróg oddechowych osób palących konopie 
indyjskie, wykazują hiperplazję naczyń krwionośnych, obrzęk podśluzówkowy, nacieki 
komórek zapalnych, pogrubienie błony podstawnej i hiperplazję komórek zwojowych 
[13]. Potwierdzenie szkodliwości samej marihuany jest stosunkowo ciężkie ze względu 
na trudność wyselekcjonowania „czystej” próby badawczej. Należy wziąć pod uwagę, 
że badani palą również papierosy i inne substancje wziewne [14]. Analiza eksperymentu 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), w którym porów-
nano palaczy tytoniu i konopi udowadnia, że używanie kannabinoidów związane jest 
z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, kaszlem, wytwarzaniem flegmy, świszczącym odde-
chem i zmianami osłuchowymi w klatce piersiowej, bez oznak przeziębienia [15]. Istnieją 
niejednoznaczne dowody potwierdzające wpływ konopi na rozwój raka. Badania 
epidemiologiczne wykazały, że palenie marihuany może przyczynić się do rozwoju 
raka głowy, szyi oraz dróg oddechowych, jednak kilka czynników zakłócających nie 
pozwoliło na ostateczne potwierdzenie. Retrospektywny eksperyment kohortowy 
z udziałem 64 855 pacjentów w Kalifornii wykazał, że używanie kannabinoli nie wiąże 
się z nowotworami jelita grubego, płuc, prostaty, piersi, szyjki macicy, czerniakiem. 
Jednak wśród osób niepalących papierosów, Ci którzy zażyli kiedykolwiek marihuanę 
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są bardziej narażeni na raka prostaty i szyjki macicy. Wyniki te sugerują, iż konieczne 
są dalsze badania dotyczące wpływu konopi na kancerogenezę, z uwzględnieniem 
mylącego czynnika, jakim jest palenie tytoniu [16]. 

2.3. Rozrodczość  

Dane z dotychczasowych badań nad układem rozrodczym pochodzą w dużej mierze 
z eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach. Wykazano, że stosowanie konopi 
we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, z kolei prawdopodobieństwo 
urodzenia martwego urodzenia jest ponad dwukrotnie większe. Badacze zwracają 
uwagę na zaburzenia jajeczkowania wśród kobiet palących marihuanę, natomiast 
u mężczyzn dochodzi do zmniejszenia wydzielania testosteronu, ruchliwości i produkcji 
plemników [17]. Uważa się, że używanie konopi indyjskich w trakcie ciąży przez 
matki skutkuje niższą masą urodzeniową i mniejszym wzrostem noworodków. Jest to 
spowodowane łatwością przenikania kannabinoidów przez barierę łożyskową chroniącą 
płód. Jędrzejko wskazuje na zwiększone ryzyko mózgowego porażenia dziecięcego oraz 
wystąpienia wad rozwojowych, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego. Zwraca 
również uwagę na obniżenie ilorazu inteligencji nawet o 10 pkt oraz na zwiększenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia schizofrenii wśród potomstwa marihuanowych 
narkomanów [18]. Ze względu na lipofilne właściwości THC gromadzi się w dużych 
stężeniach w mleku matki. U kobiet karmiących, przewlekle stosujących przetwory 
konopne wykazano ośmiokrotnie wyższe stężenie tego związku w pokarmie, w porów-
naniu do osocza. Prenatalna ekspozycja na marihuanę zwiększa ryzyko jej używania 
w późniejszych okresach życia [19]. 

2.4. Układ nerwowy 

Jednorazowa ekspozycja na kannabinoidy zwiększa uwalnianie dopaminy i endo-
gennych opioidów, natomiast zmniejsza synaptyczne przekaźnictwo glutaminergiczne 
i hamuje wydzielanie acetylocholiny. U osób regularnie używających konopi wykazano 
zmiany w regionach mózgu bogatych w receptory kannabinoidowe CB1, szczególnie 
w obrębie obszarów przedczołowych i limbicznych. Te osoby mają mniejszy hipokamp 
i ciało migdałowate, w porównaniu do osób niestosujących tej substancji. Co ważne – 
wielkość hipokampa jest ujemnie skolerowana z częstością używania konopi [20]. 
W kilku badaniach zauważono, że przewlekłe palenie marihuany wpływa na gęstość 
istoty szarej i białej. Cousijn i in. [21] zauważyli większą objętość istoty szarej 
w przednim móżdżku oraz odwrotną korelację między objętością istoty szarej w ciele 
migdałowatym i hipokampie a ilością stosowanej marihuany. Funkcjonalne badania 
neuroobrazowe wykazują, że nałogowi palacze posiadają zmieniony wzorzec aktyw-
ności mózgu podczas wykonywania zadań poznawczych – zwiększoną aktywność 
obszarów przedczołowych oraz hipoaktywację w lewej górnej korze ciemieniowej 
[22]. Kanayama i wsp.[23] udowodnili, że podczas wykonywania zadań związanych 
z pamięcią roboczą (Working-Memory, WM), nałogowcy nie popełniali większej 
liczby błędów, w porównaniu z uczestnikami grupy kontrolnej. Zauważono jednak 
zwiększoną aktywność kory przedczołowej, przedniej kory zakrętu obręczy i zwojów 
podstawy. Autorzy tłumaczą to zjawisko subtelnymi deficytami neurologicznymi spo-
wodowanymi kannabinoidami, które są kompensowane przez hiperaktywację mózgu, 
w celu sprostania różnym zadaniom. Podobne wyniki dostarczył Smith i wsp. [24], 
którzy również nie dostrzegli różnic w zadaniach WM między palaczami marihuany 
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a osobami niepalącymi. Wykazali jednak nadpobudliwość w prawym zakręcie czoło-
wym, lewym dolnym zakręcie czołowym i prawym górnym zakręcie skroniowym. 
Większość funkcjonalnych badań neuroobrazowania wykazuje zbliżony wzorzec hiper-
neuronalnej aktywności mózgu u osób regularnie stosujących kannabinoidy. Może być 
to spowodowane większym wysiłkiem nerwowym, w celu utrzymania „wystarczająco 
dobrej” wydajności zadania. Deficyty poznawcze są bardziej prawdopodobne w przy-
padku bardziej złożonych zadań. Mając powyższe na uwadze, brak różnic w spraw-
ności poznawczej pomiędzy nałogowymi palaczami marihuany a grupą kontrolną nie-
koniecznie odzwierciedla brak związku między długotrwałym stosowaniem konopii 
a deficytami w sprawności poznawczej [25]. 

2.5. Układ odpornościowy 

Przegląd badań przedklinicznych wskazuje na modulację reakcji immunologicz-
nych na obwodzie oraz w mózgu przez kannabinoidy. Mogą one wpływać na komórki T, 
ekspresję cytokin oraz na zachowanie równowagi między neurozapaleniem a neurode-
generacją. Komórki układu odpornościowego są zdolne do syntezy endokannabinoidów 
[26]. Receptory kannabinoidowe CB2 znajdują się na powierzchni limfocytów T i B, 
komórek NK, monocytów i makrofagów [27]. Z jednej strony marihuana negatywnie 
oddziałuje na układ immunologiczny, upośledzając jego zdolność do zwalczania infekcji 
bakteryjnych i wirusowych [19]. Jak zauważa Makulska-Nowak, przy długotrwałym 
stosowaniu kannabinole utrudniają rozpoznanie obcych komórek, tłumią i ograniczają 
odpowiedź immunologiczną, obniżają liczbę fagocytów, przez co zmniejszają skuteczną 
obronę organizmu [28]. Z drugiej strony, CBD z łatwością hamuje interleukinę 6 (IL-6) 
należącą do cytokin prozapalnych. Udowodniono to m.in. w przebiegu cukrzycy, 
astmy, zapalenia trzustki oraz zapalenia wątroby [29]. W badaniu nad zapaleniem płuc, 
wywołanym lipopolisacharydem bakteryjnym (LPS), stwierdzono zmniejszoną liczbę 
neutrofilii w płynie oskrzelowo-pęcherzykowym po podaniu CBD [30]. W doświad-
czeniu na myszach wykazano, że kannabidiol łagodzi autoimmunologiczne zapalenie 
wątroby, zapalenie mięśnia sercowego i cukrzycę – jak dotąd niewiele jest takich 
eksperymentów z udziałem ludzi. U chorych na Leśniowskiego–Crohna, CBD 
w dawce 20 mg/kg masy ciała nie zmniejszyło klinicznych dolegliwości, natomiast 
w innych modelach nieswoistego zapalenia jelit skutecznie łagodzi stany zapalane [31]. 
Istnieje kilka doniesień o możliwości wywoływania pewnego efektu wzmacniającego 
odporność. W zależności od stopnia stymulacji immunologicznej, CBD wzmacnia lub 
tłumi produkcję IL-2 i IFN- δ [32]. Biorąc pod uwagę dostępne badania, dane w prze-
ważające mierze pokazują, że ten kannabinoid działa immunosupresyjnie i przeciw-
zapalnie, przede wszystkim na TNF-α, IFN-δ, IL-6, IL-1b, IL-2 i chemokiny, takie jak 
CCL-2. Konieczne jest uzyskanie większej ilości informacji na temat dawkowania 
i farmakokinetyki CBD. Kluczową kwestią wydaje się identyfikacja receptora, za 
pośrednictwem którego działa na układ odpornościowy. Wciąż istnieje kilka typów 
komórek, dla których istnieje niedostateczna ilość danych – dotyczy to zwłaszcza 
komórek B i komórek dendrytycznych [33]. 

3. Zdrowie psychiczne 

Konsumpcja konopi wywołuje wiele efektów psychotropowych, takich jak: euforia, 
relaksacja, zniekształcenie czasu, zmiany sensoryczne, ogólne odczucie przyjemności. 
Większe dawki natomiast mogą być przyczyną lęku, paniki, zmian poznawczych 
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i objawów psychotycznych [34]. Udokumentowano negatywny wpływ konopi na 
zdolność koncentracji i pamięć krótkotrwałą, która wydaje się najbardziej podatna na 
działanie THC. Podczas badania osoby będące pod wpływem marihuany miały 
problem z uczeniem się i zapamiętywaniem nowych faktów, natomiast przypominanie 
sobie rzeczy, których nauczyły się wcześniej, nie stanowiło dla nich wyzwania. Ogra-
niczenia te występują tak długo, jak długo dana osoba jest pod wpływem kannabinoli. 
Jest to szczególnie widoczne wśród młodych osób. Niektórzy badacze uważają, że 
osoby, które zaczęły palić marihuanę w okresie adolescencji cechują się gorszą funkcją 
poznawczą, a to skutkuje problemami z dostosowywaniem się do reguł społecznych. 
Jak dotąd jednak, nie zaobserwowano trwałego upośledzenia zarówno pamięci, jak 
i wyżej wspomnianych funkcji poznawczych wśród nałogowych palaczy. Istotnym 
problemem wydają się być kierowcy będący pod wpływem tych środków odurza-
jących. THC wydłuża czas reakcji i powoduje rozproszenie uwagi, co wpływa na 
zwiększone ryzyko wypadków samochodowych. Badania dowiodły, że po alkoholu 
i kokainie, konopie indyjskie są najczęściej wykrywaną substancją niedozwoloną wśród 
kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych lub zatrzymanych za niebez-
pieczną jazdę [16]. 

3.1. Depresja 

Rola konopi w rozwinięciu objawów depresji nie została w pełni poznana. Jest to 

spowodowane faktem, iż na depresję składa się wiele czynników, takich jak: cechy 

osobnicze, stan zdrowia psychicznego, funkcjonowanie w społeczeństwie, czynniki 

środowiskowe oraz udział innych substancji psychoaktywnych. Natomiast wykazano, 

że cierpią na nią nieco częściej osoby leczone z powodu uzależnienia od marihuany. 

Zauważono również odwrotną zależność – stosowanie konopi jest wyższe wśród osób 

leczonych pierwotnie z powodu depresji. Dlatego też nie jest możliwe wysunięcie 

wniosków przyczynowo-skutkowych. Istotny wydaje się tu być czas, ponieważ 

dopiero długoletnie palenie zwiększa dwu- lub trzykrotnie ryzyko wystąpienia tego 

zaburzenia psychicznego w porównaniu do osób niepalących [22]. Ponadto mają tutaj 

wpływ dodatkowe czynniki, takie jak: płeć, wiek oraz częstotliwość palenia [35]. 

Niektóre badania wskazują na niewielki związek między wczesnym początkiem regu-

larnego stosowania konopi, przed 17. rokiem życiem, a pojawieniem się depresji 

w wieku dorosłym. Odnotowano zależność między częstym, długoletnim używaniem 

marihuany u osób poniżej 15. roku życiem a wzrostem ryzyka podejmowania prób samo-

bójczych, które było od 1,5-2,5 razy większe w porównaniu do osób niepalących [18]. 

3.2. Zaburzenia lękowe  

Istnieje zależność między wczesną inicjacją palenia konopi, intensywnym, długo-

letnim paleniem, a występowaniem zaburzeń lękowych. Udowodniono, że osoby z fobią 

społeczną stosujące marihuanę, są bardziej narażone na występowanie tego rodzaju 

zaburzeń o różnym stopniu nasilenia. Powyższy stan tłumaczy się tym, że ludzie odczu-

wający niepokój często sięgają po substancje psychoaktywne w celu zredukowania 

negatywnych objawów, jednak występuje tu efekt z odbicia w postaci gorszego samo-

poczucia po odstawieniu. Innym wyjaśnieniem wydaje się być podatność genetyczna 

oraz uwarunkowania środowiskowe. Nie bez znaczenia pozostaje dawka substancji, styl 

przyjmowania, stopień tolerancji oraz wsparcie społeczne [36]. Crippa i in. zaobserwo-

wali, że u pacjentów z lękiem społecznym, którzy otrzymali doustną dawkę CBD, 
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doszło do złagodzenia objawów subiektywnego lęku oraz zmniejszenia aktywności 

limbicznej i paralibicznej mózgu. W kolejnym, podwójnie ślepym, randomizowanym 

badaniu, pacjentom z tymże lękiem podano doustną dawkę CBD lub placebo przed 

symulowanym zadaniem wystąpienia publicznego. Pomiary nastroju, psychiczne oraz 

poznawcze wykonano zarówno przed, jak i po wystąpieniu. Autorzy zauważyli, że 

grupa badawcza cechowała się niższym subiektywnym odczuciem lęku, stresu oraz 

mniejszymi zaburzeniami poznawczymi, w porównaniu z grupą placebo [l6]. W tym 

przypadku działanie marihuany jest dwukierunkowe – w małych ilościach wykazuje 

działanie przeciwlękowe oraz przeciwdepresyjne, natomiast w większych dawkach 

i regularnym stosowaniu może nasilać lęk, indukować objawy paniki i depresji. Istotny 

wydaje się tu również stosunek CBD do THC w stosowanych produktach konopnych, 

ponieważ jak udowodniono – kannabidiol wykazuje działanie anksjolityczne [18]. 

3.3. Psychozy 

Badania sugerują, iż duże dawki konopi mogą wywołać krótkotrwałe objawy 

i zaburzenia psychotyczne pod postacią zaburzeń świadomości, gonitwy myśli, zaburzeń 

pamięci, omamów wzrokowych, słuchowych, urojeń, bezsenności, pobudzenia i hipo-

manii. Jest to jednak rzadkie zjawisko. Nie zdołano jak dotąd potwierdzić jednoznacz-

nego wpływu marihuany na wystąpienie psychoz. Zaobserwowano jedynie zwiększone 

ryzyko ich pojawienia się u osób stale i intensywnie przyjmujących konopie. Di Forti 

i wsp. wykazali, że konopie o dużej mocy – zawierające dużą ilość THC – zwiększają 

2,91 razy ryzyko wystąpienia epizodu psychotycznego, w porównaniu do osób ich 

niestosujących [37]. W szwedzkim, podłużnym badaniu kohortowym z udziałem 45 570 

osób zauważono związek między zażywaniem konopi a przyszłym rozwojem zaburzeń 

psychotycznych, w okresie obserwacji wynoszącym 15 lat. Ci badani, którzy zgłosili, 

że chociaż raz zażyli marihuanę, byli 2,4 razy bardziej narażeni na zachorowanie na 

schizofrenię. Natomiast u długotrwałych palaczy ryzyko wzrosło ponad 60 razy [16]. 

W innych badaniach uzyskano spójne wyniki, które sugerowały, że spożywanie leków 

na bazie kannabinoidów, zawierających silnych agonistów kannabinoidowych, wiąże 

się ze zwiększonym prawdopodobieństwem rozwoju objawów psychotycznych [4]. 

Przewlekłe psychozy, trwające dłużej niż reakcja toksyczna na zatrucie marihuaną są 

rzadkie i trudne do zdiagnozowania ze względu na to, iż osoby chore na tego typu 

schorzenia bardzo często po nią sięgają. Z tego powodu ciężko jest określić czy dana 

psychoza jest wynikiem spożycia substancji psychoaktywnej, czy też jest spowodowana 

właściwą chorobą psychiatryczną. W obecnej chwili uważa się, że długotrwałe stoso-

wanie kannabinoidów może powodować wystąpienie zaburzeń psychotycznych, w tym 

schizofrenii u osób z takimi skłonnościami, jednak negatywne reakcje psychiczne na 

konopie są rzadkie [38]. 

4. Możliwości terapeutyczne 

Kannabinole, zwłaszcza tetrahydrokannabinol (THC) wykazujący aktywność psycho-

tyczną, ale również kannabidiol (CBD), kannabigerol i kannabichromen, które nie są 

psychoaktywne, znajdują się w centrum zainteresowań ze względu na sygnalizowane 

właściwości lecznicze. Tkaczyk i wsp. zalecają stosowanie przetworów konopnych 

w łagodzeniu niektórych chorób autoimmunologicznych, w tym: reumatoidalnym 

zapaleniu stawów (RZS), stwardnieniu rozsianym (SM) i nieswoistym zapaleniu jelit. 
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Wskazują również istotną rolę kannabinoli w spowolnieniu postępu choroby Alzheimera, 

wydłużeniu życia i poprawy jego komfortu u chorych na stwardnienie zanikowe boczne 

(LSA). Ponadto związki te, mogą łagodzić przewlekły ból neuropatyczny w przebiegu 

cukrzycy, SM i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS). Co ciekawe, wykazują 

także działanie przeciwnowotworowe: hamują rozwój komórek nowotworowych i zapo-

biegają przerzutom, działają przeciwbólowo, łagodzą stany depresyjne. Ich pozytywne 

działanie związane z RZS przebiega pod postacią łagodzenia obrzęków stawów oraz 

zapobieganiu ich niszczenia [39]. Starzyńska i wsp. znajdują, oprócz wyżej wspo-

mnianych schorzeń, ich terapeutyczne właściwości w leczeniu nerwic, urazów czasz-

kowo-mózgowych, zaburzeń nastroju i chorób internistycznych, z uwagi na ich działanie 

hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze), bronchodylatacyjne (rozszerzające oskrzela), 

przeciwwymiotne i przeciwbólowe [40]. Syntetyczne kannabinoidy powodują obniżenie 

ciśnienia wewnątrzgałkowego, przez co mogą znaleźć zastosowanie w przebiegu jaskry, 

jak również wyniszczeniu nowotworowym (kacheksji) poprzez pobudzanie apetytu, 

intensyfikację przyjemności płynącej z przyjmowania pokarmu, a przy tym wzrostu 

masy ciała. Sugeruje się, że THC i CBD przywracają funkcję ochronną jelit poprzez 

stymulację komórek śluzówki jelita do tworzenia ciaśniejszych połączeń, co może się 

okazać skuteczną terapią w stanach chorobowych tego odcinka przewodu pokarmo-

wego [41]. Kannabinole poprzez właściwości neuroprotekcyjne potencjalnie znajdują 

zastosowanie w leczeniu choroby Parkinsona, Huntingtona, chorobach autoimmunolo-

gicznych i zapalnych oraz udarów mózgu. Dane sugerują, iż mają one ochronny wpływ 

na neurony wobec toksycznych czynników, w tym nadmiernemu uwalnianiu gluta-

minianu w warunkach stresu oksydacyjnego. Zdolność tych związków do hamowania 

proliferacji i wzrostu komórek może stać się bardzo użyteczna w leczeniu złośliwych 

guzów mózgu. Badania nad właściwościami terapeutycznymi Cannabis sativa obecnie 

prowadzone są na całym świecie, dlatego też coraz więcej istnieje doniesień na temat 

ich możliwości terapeutycznych i zastosowania w środowisku medycznym [42]. 

5. Wnioski 

Przetwory konopne, w tym marihuana w Polsce, a także na całym świecie, znajdują 

się w czołówce najchętniej wybieranych używek [43]. Jednoznaczne skutki długo-

trwałego używania marihuany są trudne do określenia ze względu na niewielką ilość 

badań prowadzonych z udziałem ludzi oraz faktem, iż często są one stosowane w połą-

czeniu z innymi substancjami psychoaktywnymi. Należy rozróżniać doraźne, krótko 

utrzymujące się efekty, a długotrwały, przewlekły wpływ tego środka. Efekty doraźne, 

które budzą największe obawy występują bardzo rzadko. Należą do nich między innymi 

krótkotrwałe psychozy narkotyczne, ataki paniki czy też zwiększone ryzyko wypadku 

samochodowego osoby będącej pod jego wpływem. Skala niepożądanych efektów 

zależna jest od kilku czynników, w tym wczesnej inicjacji palenia oraz stężenia kanna-

binoidów w produkcie, głównie THC i CBD [27]. U osób używających marihuany 

zaobserwowano zmiany strukturalne i funkcjonalne w ośrodkowym układzie nerwo-

wym, jednak różnice w sprawności poznawczej między sporadycznymi palaczami 

a osobami nieużywającymi konopi nie wydają się istotne [44]. Związek między sto-

sowaniem kannabinoli a występowaniem zaburzeń psychicznych jest niejasny. Inten-

sywne palenie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń depre-

syjnych, jednak dostępne badania nie wyjaśniają mechanizmu tego zjawiska. Wyniki 
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najnowszych eksperymentów wskazują na pewne predyspozycje genetyczne w rozwoju 

zaburzeń psychicznych [45]. Leki na bazie kannabinoidów, zawierające mniej CBD, 

wiążą się z wyraźniejszymi i dłużej trwającymi objawami psychotycznymi. Szczególną 

ostrożność w stosowaniu tych związków należy zachować wśród dzieci w okresie 

rozwojowym, ponieważ istnieją doniesienia o ich negatywnym działaniu w tej grupie 

wiekowej. W procesy dojrzewania i rozwoju mózgu zaangażowane są endogenne 

kannabinoidy, natomiast ekspozycja na ich egzogenne odpowiedniki w młodym wieku 

może wiązać się z negatywnym wpływem na jego funkcje. Wśród młodych osób 

palenie może źle wpływać na osiągnięcia szkolne [4]. Konopie indyjskie oddziałują na 

układ sercowo-naczyniowy, zwiększając ryzyko incydentów sercowych, jednak nega-

tywny wpływ mają tu przede wszystkim SC, w mniejszym stopniu tradycyjna marihuana. 

Obiecujące wyniki przynoszą badania na szczurach, w których wykazano kardiopro-

tekcyjne działanie endokannabinoidów, niepotwierdzone na ludziach [6]. Ponadto 

modulujący wpływ kannabinoidów na układ odpornościowy może odgrywać ważną 

rolę w terapiach niektórych chorób zapalnych. Dowody z badań przedklinicznych 

wykazują, że przewlekłe używanie konopi może przyczynić się do zmian w układzie 

rozrodczym, w tym zaburzeń płodności oraz zwiększonego ryzyka poronienia. Wyniki 

jednak nie są spójne, dlatego potrzebne są dalsze badania [17]. Rekreacyjne i medyczne 

używanie konopi wiąże się ze skutkami ze strony układu oddechowego, dlatego nie-

które z nowszych produktów waporyzującyh zaprojektowano w celu zmniejszenia nega-

tywnego wpływu dymu konopnego na aktywność oddechową [3]. Istnieje coraz więcej 

doniesień na temat terapeutycznych właściwości kannabinoli mających zastosowanie 

w leczeniu bólu, braku apetytu, jaskry czy łagodzeniu objawów niektórych chorób. 

Według badaczy CBD wykazuje działanie przeciwzapalne i neuroprotekcyjne, co 

może być pomocne w leczeniu choroby Parkinsona oraz Alzheimera. Istotny wydaje 

się również fakt, że może działać anksjolitycznie oraz redukować stres, a to z kolei 

wydaje się być przydatne w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim 

lękowych [46]. Przed przepisaniem marihuany lekarz powinien wziąć pod uwagę 

czynniki, które mogą wpłynąć na wystąpienie skutków ubocznych. Czynniki te mogą 

obejmować historię chorób psychicznych, w tym wywiad rodzinny, wiek pacjenta, 

uzależnienia oraz monitorowanie odpowiedzi na dawkę, przed jej zwiększeniem.  

W tabeli 1 podsumowano i podzielono wpływ kannabinoidów na poszczególne 

układy i choroby człowieka.  

Reasumując, dostępne dowody, wskazujące na potencjał terapeutyczny kannabino-

idów, dają pewne pozytywne efekty. Potrzebnych jest jednak więcej badań na dużą 

skalę, aby można było dalej uzasadniać leczniczy wpływ marihuany, przy jednocze-

snym uwzględnieniu profilu działań niepożądanych i wpływu na zdrowie publiczne 

[16]. Poważną trudność stanowi fakt, iż w Polsce nie istnieją podstawy prawne do 

stosowania ich w terapii. Wyjątek stanowi Sativex, który został włączony do obrotu 

w naszym kraju, jako lek łagodzący objawy spastyczne u chorych na SM. W polskim 

Sejmie złożono projekt dopuszczający marihuanę w celach medycznych. Ministerstwo 

Zdrowia bierze również pod uwagę możliwość wprowadzenia kontrolowanej uprawy 

konopi indyjskich, będącej surowcem do produkcji leków kannabinoidowych [47].  
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Tabela 1. Wpływ marihuany na wybrane układy i choroby człowieka  

 Udowodniony 

pozytywny wpływ 

Udowodniony 

negatywny wpływ 

Niejednoznaczne 

dane 

Układ sercowo-naczyniowy  x  

Układ oddechowy  x  

Rak płuc   x 

Rak głowy/szyi   x 

Rak prostaty   x 

Układ rozrodczy  x  

Niska waga i masa urodzeniowa  x  

Wady rozwojowe  x  

Układ immunologiczny x x  

Układ nerwowy  x  

Depresja   x 

Zaburzenia lękowe x x  

Psychozy  x  

Wypadki komunikacyjne  x  

Ból nowotworowy x   

Choroba Alzheimera x   

SM x   

Choroba Parkinsona x   

Jaskra x   

RZS x   

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13, 15-18, 22, 24, 28, 30, 37, 40]. 
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Wpływ marihuany i zawartych w niej kannabinoidów na zdrowie somatyczne 

i psychiczne – na przykładzie wybranych układów człowieka  

Streszczenie  

Marihuana jest substancją uzyskiwaną z kwiatów konopi indyjskich (Cannabis sativa L.). Zawiera ponad 

500 związków, z których 120 określonych jest jako kannabinoidy. Produkty konopne są pochodzenia 

naturalnego, a ich psychoaktywne działanie zawdzięczają zawartości tetrahydrokannabinolu – THC. Wraz 

z alkoholem, tytoniem oraz kawą należą do najpopularniejszych używek na świecie. Pod koniec XIX wieku 

haszysz, pozyskiwany z żywicy konopnej odgrywał znaczącą rolę w uśmierzaniu bólu – przede wszystkim 

migrenowego i miesiączkowego oraz w leczeniu takich chorób, jak astma, krztusiec. Mimo długoletniej 

historii stosowania, istnieje niewiele publikacji na temat wpływu konopi na zdrowie. Ważne jest rozróż-

nienie między doraźnymi, krótko utrzymującymi się efektami zażywania a przewlekłym, długotrwałym 

wpływem. Do pozytywnych skutków można zaliczyć euforię, rozluźnienie oraz wzmożone interakcje 

towarzyskie. Efekty doraźne, takie jak psychozy narkotyczne lub ataki paniki, przy krótkotrwałym stoso-

waniu, występują bardzo rzadko. Długotrwałe stosowanie marihuany wiążą się z konsekwencjami ze strony 

wielu układów, w tym oddechowego, immunologicznego, sercowo-naczyniowego oraz rozrodczego. Nie bez 

znaczenia pozostaje również wobec zdrowia psychicznego. Z drugiej strony, istnieją jednak doniesienia 

o jej obiecujących właściwościach terapeutycznych. Leki na bazie kannabinoli znajdują coraz więcej zasto-

sowań w schorzeniach neurologicznych, psychiatrycznych, a nawet w okulistyce. Biorąc pod uwagę 

powyższe, ważne jest poznanie skutków używania marihuany i zawartych w niej kannabinoidów, mając na 

uwadze również ich potencjał leczniczy. 

Słowa kluczowe: marihuana, THC, CBD, zdrowie somatyczne, zdrowie psychiczne 

Effects of cannabis and the cannabinoids it contains on somatic and mental health – 

with examples of selected human systems 

Abstract 

Marijuana is a substance obtained from the flowers of the cannabis plant (Cannabis sativa L.). It contains over 

500 compounds, 120 of which are defined as cannabinoids. Hemp products are of natural origin and owe their 

psychoactive effect to their tetrahydrocannabinol – THC content. Together with alcohol, tobacco and coffee, is 

one of the most popular drugs in the Word. By the end of the 19th century, hashish, extracted from hemp resin, 

was playing a significant role in relieving pain, particularly migraine and menstrual pain, and in treating 

conditions such as asthma and whooping cough.Despite its long history of use, there are few publications on 

the health effects of cannabis. It is important to distinguish between short-term, short-lasting effects of use and 

chronic, long-term effects. Positive effects may include euphoria, relaxation and increased social interaction. 

Temporary effects such as narcotic psychosis or panic attacks, are very rare with short-term use. Long-term 

use of cannabis is associated with consequences on a number of systems, including the respiratory, immune, 

cardiovascular and reproductive systems. Mental health is also not negligible. On the other hand, however, 

there are reports of its promising therapeutic properties. Cannabinoid-based drugs are finding more and more 

applications in neurological and psychiatric disorders and even in ophthalmology. Given the above, it is important 

to learn more about the effects of cannabis and the cannabinoids it contains, also bearing in mind its therapeutic 

potential. 

Keywords: marijuana, THC, CBD, somatic health, mental health 

 



 

141 

 

Elżbieta Januszewska1 

Zmaganie się z chorobą łuszczycy –  

zjawisko psychologiczne 

Nie myśl o tym, co straciłaś z powodu przewlekłej choroby 

 Myśl, ile możesz zyskać.  

Rachael Lippincott 

 

Choroba powoduje, że człowiek siłą rzeczy poznaje siebie. 

Czy to w złych, czy dobrych sytuacjach. 

Ona otwiera oczy.  

    Alex Staudinger 

1. Wstęp 

Pierwsze doniesienia na temat ujawnienia się łuszczycy pod wpływem czynników 

emocjonalnych pochodzi ze starożytnej Persji z 1200 roku p.n.e. Bardziej obszerna 

dokumentacja medyczna dostępna jest w literaturze od lat pięćdziesiątych XX wieku. 

W starożytności łuszczyca traktowana była jako jedna z postaci trądu. Biblijny trąd 

obejmował wówczas to, co współcześnie nazywamy łuszczycą. Z tego powodu osoby 

chore odczuwały niejednokrotnie fizyczne i psychiczne odrzucenie ze strony społe-

czeństwa. Diagnostyczne nieróżnicowanie pomiędzy trądem i łuszczycą utrzymało się 

do XIX wieku i dopiero w 1841 roku z rozważań o łuszczycy wyeliminowano termin 

trąd. We wszystkich postaciach łuszczycy, znaczącą rolę odgrywają czynniki wyzwala-

jące, które mogą zarówno zapoczątkować wystąpienie chorób, wyzwalać kolejne 

nawroty, jak również nasilać jej przebieg. Przeprowadzone badania potwierdziły, że 

zarówno pierwszy wysyp łuszczycy, jak i jej nawroty ściśle związane są ze stanem 

psychicznym pacjentów. Nawet słabo nasilony przewlekły stres, wynikający, chociażby 

z radzeniem sobie z chorobą może mieć znaczenie w jej nawrotach [1]. 

Łuszczyca (psoriasis) to przewlekła i nawrotowa choroba skóry objawiająca się 

występowaniem białych łusek (obumarłych komórek naskórka) na zaczerwienionej 

powierzchni skóry. Należy do chorób dermatologicznych mający wpływ na stan 

psychiczny pacjenta. Zwykle choroba ujmowana jest w kategoriach silnego fizycznego 

i psychicznego obciążenia, które wpływa na wszystkie aspekty życia pacjenta, jego 

relacje interpersonalne, dobre samopoczucie, aktywność społeczną i zawodową. Chorzy 

są często narażeni na doświadczanie silnego i długotrwałego stresu, dlatego podejmują 

różne strategie radzenia sobie i mające na celu obniżenie jego poziomu [2]. Łuszczyca 

dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety bez względu na rasę. Wśród Europejczyków 
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częstość występowania wynosi 2-3% i może wystąpić na każdej części ciała. Istnieje 

duże zróżnicowanie nasilenia zmian: od znikomych ognisk, po zmiany obejmujące całą 

skórę oraz stawy. Wskazuje się kilka przyczyn wywołujących chorobę, najważniejszą 

są czynniki genetyczne oraz czynniki środowiskowe, pozostałe to: uszkodzenia skóry, 

niektóre leki, infekcje oraz stres i choroby psychiczne [3]. 

Wygląd zewnętrzny odgrywa bardzo ważną rolę dla kondycji psychicznej człowieka. 

Stan skóry wiąże się z kształtowaniem poczucia własnej wartości, jakością życia oraz 

umiejętnością nawiązywania i utrzymywania zdrowych i dających satysfakcję relacji 

z ludźmi. Problemy skórne, szczególnie te manifestujące się na odsłoniętych partiach 

ciała, mogą prowadzić u wielu osób do narastania poczucia wstydu, lęków, zaniżonej 

samooceny, rozwoju objawów depresyjnych, a także myśli samobójczych. Spotyka je 

dyskryminacja społeczna, a często także izolacja. Zależności pomiędzy czynnikami emo-

cjonalnymi a występowaniem chorób skóry, obserwowane były przez wiele dziesięcio-

leci. Zauważono, że znaczna część pacjentów dermatologicznych ujawnia problemy 

natury psychologicznej. Choroby skóry o podłożu psychicznym dzieli się na trzy grupy: 

• Zaburzenia psychofizjologiczne, gdzie nasilenie zmian skórnych zależy od stanu 

emocjonalnego pacjenta, do tej grupy należy m.in. łuszczyca, atopowe zapalenie 

skóry, pokrzywka, trądzik i inne; 

• Zaburzenia pierwotne psychiatryczne, gdzie zmiany psychiczne indukują pojawie-

nie się wykwitów skórnych, m.in. trichotillomania, depresja endogenna, urojenia 

choroby pasożytniczej; 

• Zaburzenia wtórne psychiatryczne, gdzie problemy psychologiczne są następstwem 

zeszpecenia skóry, np. stany lękowo-depresyjne, agorafobie itp. 

W etiopatogenezie chorób skóry szczególną uwagę zwraca się na bodźce psycho-

genne, tzn. czynniki emocjonalne powodujące lub nasilające świąd. Wzmaga się on 

zwłaszcza pod wpływem zdenerwowania, silnych przeżyć psychicznych, czasami pod 

wpływem czynników pokarmowych. Świądowi zawsze towarzyszy odruchowe drapanie 

wywołujące uczucie bóle, które przykrywa, zaciera i zastępuje swędzenie. Uczucie swę-

dzenia związane jest z drapaniem, które często pojawia się u osób z nadmierną pobud-

liwością emocjonalną. Silne swędzenie działa ujemnie na funkcjonowanie osoby, gdyż 

dotyczy ono pogorszenia koncentracji uwagi, co w efekcie prowadzi do gorszej wydaj-

ności w pracy. Drapanie nasila się, gdyż początkowo przynosi ulgę. Jednak powstałe 

strukturalne zmiany skóry, powstające przez drapanie się obniżają próg swędzenia. Na 

podrapanej skórze powstają ogniska zapalne na nowo prowadzące do swędzenia, a tym 

samym ponownie do najczęściej silniejszego drapania. Drapanie i swędzenie wzmac-

niają się, zwiększając równocześnie swoją częstotliwość [4, 5]. 

Osoby chorujące na łuszczycę doświadczają stygmatyzacji płynącej z najbliższego 

otoczenia – rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Uskarżają się, że przewlekła choroba 

doprowadza do przeświadczenia, że osoby z otoczenia nie akceptują ich fizycznego 

wyglądu. Doświadczają często poczucia samotności, wyizolowania z otoczenia oraz 

popadają w depresję [6].   

Celem artykułu jest ukazanie sposobu funkcjonowania psychospołecznego osób 

zmagających się z przewlekłą chorobą, jaką jest łuszczyca.  
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2. Postacie kliniczne łuszczycy 

Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową, niezakaźną chorobą dermatologiczną. Częstość 

jej wstępowania w populacji podlega znacznym wahaniom. Praktycznie nieznana jest 

Indianom Ameryki Północnej, mieszkańcom Dalekiego Wschodu, Ameryki Południo-

wej, Afryki Zachodniej oraz Eskimosom grenlandzkim. Natomiast w Europie i Stanach 

Zjednoczonych uważana jest za jedno z najczęstszych schorzeń skóry. Cierpi na nią 

około 2% populacji, przy czym częstość zachorowań dotyczy obu płci w jednakowym 

stopniu. Oceni się, że spośród wszystkich osób zgłaszających się do dermatologa na 

łuszczycę choruje od 6% do 8% [7]. 

Podstawowymi mechanizmami patogenetycznymi w łuszczycy są przyspieszona 

odmowa komórkowa w naskórku z zaburzeniami procesu rogowacenia oraz stan zapalny 

w górnej części skóry właściwej. W normalnym procesie regeneracji komórek są one 

namnażane w wewnętrznej warstwie skóry, a następnie przenoszone przez epidermę na 

powierzchnię naskórka. Martwe komórki ulegają złuszczeniu odpowiednio do 

produkcji nowych komórek, dzięki czemu utrzymana jest równowaga. Ten proces trwa 

około 28 dni od powstania komórek do jej obumarcia. W łuszczycy proces namnażania 

i przesuwania komórek na powierzchnię skóry trwa od 2 do 4 dni. Natomiast martwe 

komórki są usuwane w zwykłym tempie. W wyniku tego pozostające komórki formują 

wyniesione łuszczące się grudki. Białe łuski, które pokrywają zmiany, składają się z 

martwych komórek skóry, natomiast zaczerwienienie powierzchni spowodowane jest 

zwiększonym dopływem krwi i dostarczanej do obszaru intensywnie dzielących się 

komórek [8]. 

Pomimo wielu badań dotychczas nie udało się w sposób jednoznaczny określić przy-

czyny tej choroby. Istnieje natomiast szereg hipotez próbujących wyjaśnić jej genezę. 

Najczęściej mówi się o genetycznym podłożu łuszczycy. Sposób dziedziczenia nie jest 

w pełni wyjaśniony, ale na tło dziedziczne wskazuje się często rodzinne występowanie 

choroby oraz jednakowego typu zmiany skórne u 70% bliźniąt jednojajowych. Jeżeli 

dwoje rodziców ma łuszczycę, prawdopodobieństwo wystąpienia jej u dziecka wzrasta 

do około 70% [7]. 

Na podstawie badań genetycznych wyróżnia się dwa typy łuszczycy: 

• typ I (wczesny) charakteryzuje się początkiem choroby w młodym wieku (16.-22. 

r.ż.) oraz wysokim odsetkiem dziedziczenia. W typie I około 20% potomków 

w pierwszej linii choruje na łuszczycę; 

• typ II (późny) zazwyczaj zaczyna się między 50. a 70. r.ż. Brak jest widocznego 

obciążenia genetycznego. 

Oba typy łuszczycy różnią się przebiegiem klinicznym. Typ I ma ciężki przebieg 

z dużą tendencją do nawrotów, natomiast typ II charakteryzują raczej stabilne zmiany 

plackowate [8]. 

Kolejna teoria zwraca uwagę na dziedziczeniu wieloczynnikowym. W świetle tej 

teorii osoba chora ma nie tylko podatny kod genetyczny, ale musiały zadziałać na nią 

też inne czynniki, które bezpośrednio sprowokowały wysiew zmian łuszczycowych. 

Wyróżnia się czynniki: 

• mechaniczne (drapanie, szorowanie skóry);  

• fizyczne (oparzanie); 

• chemiczne (niektóre antybiotyki, np. sole litu, betablogery, tetracycliny); 
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• emocjonalne (traumatyczne przeżycia, silny stres); 

• ostre infekcje bakteryjne lub wirusowe [9]. 

Łuszczyca może mieć różne postacie kliniczne o różnym umiejscowieniu. Typowym 

wykwitem są czerwone, lekko wyniosłe grudki różnej wielkości, pokryte warstwą 

srebrzystej łuski. Są one ostro odgraniczone od otoczenia i mają tendencję do zlewania 

się. Dla łuszczycy charakterystyczne są trzy objawy diagnostyczne. Po zdrapaniu łuski 

uwidacznia się najpierw błyszcząca, jakby powleczona stearyną powierzchnia (objaw 

świecy stearynowej), przy dalszym zdrapywaniu można całkowicie oddzielić pokłady 

łuski (objaw błonki), a następnie na ukazującej się jasnoróżowej pozbawionej łuski po-

wierzchni pojawiają się punkcikowate kropelki krwi (objaw Auspitza). Dla wczesnych 

zmian chorobowych typowe są liczne, drobne grudki, wielkości łebka od szpilki do 1-2 cm. 

Gdy choroba jest zaawansowana, zmiany są większe, pokryte mocno przylegającymi 

srebrzystymi łuskami. Ogniska szerzą się obwodowo i powstają wykwity obrączko-

wate z nasileniem zmian na obwodzie oraz ustępowaniem w centrum. U niektórych 

chorych przypadku zmian wysiewnych można wywołać objaw Kochnera, polegający 

na pojawieniu się typowych wykwitów o linijnym układzie w miejscu zadrapania skóry. 

Odczyn ten świadczy o dużej gotowości ustroju do wysiewu zmian łuszczycowych [9]. 

Zmiany łuszczycowe zajmują najczęściej skórę najbardziej narażoną na stałe, nie-

zbyt silne urazy, czyli: łokcie, kolana, okolica lędźwiowo-krzyżowa. Natomiast w oko-

licy fałdów skórnych: pachy, pachwiny, okolica odbytowo-płciowa przybiera charakter 

wysiękowy. Bardzo często zmiany chorobowe występują na owłosionej skórze głowy, 

przechodząc na skórę czoła. Łuszczyca skóry owłosionej głowy może być jedynym 

objawem choroby lub towarzyszyć łuszczycy o innym umiejscowieniu. Często pro-

cesem chorobowym objęte są też płytki paznokciowe. Może to być jedyna lokalizacja 

choroby nawet przez wiele lat. Objawem łuszczycy na paznokciach są punkcikowate 

wgłębienia płytki, przypominające wyglądem powierzchnię naparstka, nadmierne rogo-

wacenie lub żółte plamy na płytce [10]. 

Istnieje wiele rodzajów łuszczycy. Klasyfikacja uwzględnia nasilenie procesu choro-

bowego, rozległość i charakter zmian chorobowych. Wymienić można: 

• łuszczyca zwykła ograniczona – charakteryzuje się stacjonarnymi zmianami 

o typowym umiejscowieniu; 

• łuszczyca zwykła uogólniona – typowe dla tej odmiany są zmiany w obrębie całego 

ciała, często wysiewane, pojawiające się po infekcjach bakteryjnych, wirusowych 

lub stresach; 

• łuszczyca wysiękowa – cechuje się umiejscowieniem najczęściej w okolicach fałdów. 

Może towarzyszyć łuszczycy stawowej. Jeśli strupy są przerosłe i są nawarst-

wione, nosi to nazwę łuszczycy bruździcowej; 

• łuszczyca krostkowa – może powstawać na podłożu łuszczycy zwykłej lub wystę-

puje jako jedyna odmiana łuszczycy u chorego. Zmiany są zazwyczaj ograniczone 

do powierzchni dłoniowych rąk i podeszwowych stóp. Jest to częsta postać łusz-

czycy o długotrwałym, nawrotowym przebiegu. Ze względu na zajęcie dłoni i stóp 

bardzo utrudnia wykonywanie pracy i czystości codziennych oraz stwarza wielkie 

problemy natury estetycznej. W obrazie klinicznym stwierdza się występowanie 

ognisk rumieniowych z obecnością bladożółtych pojedynczych lub licznych 

zlewających się krostek; 
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• łuszczyca krostkowa uogólniona – jest wynikiem nasilonego działania czynników 

wywołujących (zakażenia, zaburzenia hormonalne, leki). Zmiany skórne mają cha-

rakter uogólnionego stanu zapalnego skóry z tworzeniem się licznych wykwitów 

krostkowych ułożonych pojedynczo, ale częściej zlewających się ze sobą w postaci 

pęcherzy ropnych o wiotkiej pokrywie, średnicy od kilku do kilkunastu centy-

metrów, które ulegają łatwemu pękaniu. Jest to najcięższa postać łuszczycy, której 

towarzyszą gorączka, dreszcze, osłabienie oraz objawy związane ze stanem 

zapalnym całej skóry intensywnego (utrata wody, elektrolitów i białek). Ta postać 

choroby wymaga intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych; 

• erytrodermia łuszczycowa – zlewane zmiany obejmują prawie całą powierzchnię 

skóry. Ma nierzadko przebieg bardzo ciężki, niekiedy kojarzy się z odmianą 

krostkową i stawową. Jest uważana za nasilenie procesu chorobowego, 

• łuszczyca stawowa – z towarzyszącymi dolegliwościami stawowymi jest szczególną 

postacią łuszczycy, gdyż może prowadzić do trwałego inwalidztwa. Występuje 

u 5-10% chorych z umiarkowaną bądź nasiloną łuszczycą. Oprócz skórnych ognisk 

łuszczycowych występują zmiany stawowe. Zmiany mogą dotyczyć drobnych sta-

wów rąk i nóg niesymetrycznie (odmiana typu dystalnego częściej występuje 

u mężczyzn), dużych stawów (kolanowych, łokciowych i barkowych lub biodro-

wych) i kręgosłupa (typ zniekształcający występujący równie często u mężczyzn, 

jak i kobiet). Następuje bolesne ograniczenie ruchomości stawów, a w później-

szym okresie zniekształcenie i usztywnienie stawów. 

Trzy ostatnie odmiany przebiegają ciężko, często z objawami ogólnymi i wymagają 

hospitalizacji [11]. 

Jeśli chodzi o leczenie łuszczycy, to ma ona charakter objawowy, tzn. można 

doprowadzić do ustąpienia objawów choroby (zmian skórnych), ale sama choroba jest 

nieuleczalna. Dlatego utrzymuje się skłonność do nawrotów. Ze względu na istnienie 

wielu czynników, które ujemnie wpływają na stan zdrowia pacjenta, leczenie powinno 

być kompleksowe i nastawione na eliminację negatywnych czynników, takich jak 

ogniska infekcji bakteryjnych, zamiana niektórych leków na preparaty z innej grupy, 

lekkostrawna dieta, unikanie stresów [12]. 

Na początku postępowanie ogranicza się do leczenia zewnętrznego, dopiero gdy 

zawiodą wszystkie możliwe do zastosowania środki zewnętrzne, wypróbowuje się 

metody leczenia wewnętrznego. W leczeniu zewnętrznym stosuje się maści, kremy lub 

płyny zawierające kwas salicylowy, dziegcie, cygnolinę, hormony kortykosteroidowe 

oraz metabolity lub analogi witaminy D. 

Leczenie ogólne stosuje się w każdej postaci łuszczycy, ale w łuszczycy zwykłej 

takie postępowanie jest wskazane w przypadku zmian rozległych, opornych na lecze-

nie miejscowe. W łuszczycy krostkowej i stawowej ma znaczenie podstawowe, a leki 

zewnętrzne stanowią jego uzupełnienie. Najczęściej wykorzystywanymi metodami 

i preparatami do terapii ogólnej są:  

• fotochemioterapia (podawanie leku fototokszycznego z grupy psoralenów, 

a następnie naświetlanie odpowiednią dawką promieniowania UVA); 

• fototerapia (naświetlanie skóry chorego promieniowaniem nadfioletowym UVA 

lub UVB); 

• retinoidy (pochodne kwasu witaminy A);  

• metotreksat (lek hamujący podziały komórkowe); 
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• cyklosporyna A;  

• antybiotyki; 

• leki z grupy niesteroidowych środków przeciwzapalnych; 

• metody balneoterapii wykorzystujące korzystne działanie słońca i kąpieli solan-

kowych [12].  

Warto poruszyć w tym kontekście wpływ choroby na fizyczne funkcjonowanie 

pacjenta. L.R. Khoury, P.L. Danielsen, J. Skiveren [13] wykazali, że 29 do 41% pa-

cjentów uważa, że symptomy fizyczne, takie jak: swędzenie, złuszczanie się czy podraż-

nienie skóry są najgorszym aspektem ich choroby, a 11% podaje, że najbardziej uciąż-

liwe jest stosowanie maści o nieprzyjemnym zapachu. Ponadto ponad 90% pacjentów 

z umiarkowaną lub łagodną łuszczycą musi spędzać 10-30 minut dziennie na prze-

prowadzaniu zabiegów leczniczych. 20% pacjentów z rozległymi zmianami musi na tę 

samą czynność przeznaczyć 1 godzinę dziennie. Jednakże w badaniach H. Samanthula, 

M. Kodali i K.A. Manyam [14] 49% pacjentów deklaruje, że byliby gotowi spędzać  

2-3 godziny dziennie na zabiegach leczniczych, gdyby dzięki temu mogli mieć normalną 

skórę przez resztę dnia. 

Łuszczyca jest chorobą nieprzewidywalną w swoim przebiegu. Nie można przewi-

dzieć ani okresu remisji, ani nawrotu choroby, przy czym u niektórych pacjentów może 

przebiegać w sposób łagodny, u innych natomiast bardzo szybko przyjmie postać 

erytrodermii łuszczycowej. H. Samanthula, M. Kodali oraz K.A. Manyam [14] podają, 

że łuszczyca charakteryzuje się tendencją do częstych i długotrwałych remisji. Aczkol-

wiek inne badania wskazują, że 37% badanych przyznało, że zmiany skórne znikły 

u nich całkowicie, przy czym część badanych była od nich wolna zaledwie przez  

2-3 tygodni. Natomiast 18% chorych twierdziło, że żadna kuracja nie jest skuteczna 

w odniesieniu do ich choroby.  

3. Psychologiczne uwarunkowania osób chorych na łuszczycę 

Łuszczyca jest schorzeniem o wieloczynnikowej etiologii. Ujawnienie się choroby 

zależy od interakcji pomiędzy genetyczną predyspozycją osoby a wpływami środowi-

skowymi Jest sprawą oczywistą, że łuszczyca jest chorobą dotyczącą całej skóry 

z potencjalną dla pozbawionych wykwitów regionów gotowością do ich wytworzenia 

po miejscowym uszkodzeniu. Typowa reakcja Kobnera występuje u 33-55% pacjentów, 

ale także wiele innych czynników, tj. infekcje, leki oraz stresy mogą zapoczątkować 

schorzenie [15].  

Wieloletnie obserwacje dowiodły, że u 33-80% chorych na pogorszenie się stanu 

klinicznego w łuszczycy mają wpływ problemy emocjonalne. Czas pomiędzy okresami 

zwiększonego stresu a nasileniem się zmian skórnych jest zwykle krótszy niż 1 miesiąc. 

Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na roli tzw. silnych czynników 

emocjonalnych (zdarzeń losowych), jak: śmierć, rozwód w zapoczątkowaniu i zaostrze-

niu się zmian skórnych [16]. 

Jako pierwsi, z nową psychoimmunologiczną teorią powstawania zmian łuszczy-

cowych w wyniku działania stresu, wystąpił ze swoimi współpracownikami E.M. Farber 

[17, 18]. Teoria ta zakłada, że istnieje wzrost substancji „P.” w mózgu, krwi oraz 

w skórze. Autorzy podkreślali symetryczną lokalizację wykwitów, pogorszenie się 

choroby pod wpływem czynników emocjonalnych i remisję zmian po przecięciu nerwów 

obwodowych. Innym potwierdzeniem nowej teorii miała być tzw. odwrócona reakcja 
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Kobnera. Istnieją bowiem doniesienia opisujące chirurgiczne metody leczenia, w których 

miejsca uszkodzone przez zmiany łuszczycowe, potraktowane laserem, dermobrazją 

czy dermotomem do głębokości warstwy siateczkowatej prowadzi do ustąpienia zmian 

skórnych. 

Skóra jest ważnym miejscem wyrazu i emocji. Z uwagi na to, że odgrywa ona 

centralną rolę w kontaktach międzyludzkich, przewlekła choroba dermatologiczna, 

jaką niewątpliwie jest łuszczyca, może wywierać głęboki wpływ na stan psychiczny 

pacjenta, a co za tym idzie na odbiór wizerunku własnego ciała i obniżenie samooceny. 

Znaczna część chorych dość dobrze toleruje schorzenie, jednak u innych wywiera ono 

ogromny wpływ na życie, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy rozległych i widocznych 

obszarów skóry. Pacjenci zgłaszają szeroki zakres reakcji emocjonalnych związanych 

z negatywnymi odczuciami w stosunku do swego ciała [19].  

Badania prowadzone przez Y.W. Lee, E.J. Park, I.H. Kwon i wsp. [20] dowiodły, 

że 17% chorych odczuwało zakłopotanie faktem, że inni patrzą na nich lub zadają 

pytania na temat ich zmian skórnych. Potwierdziła się również teza, że pacjenci 

z łuszczycą są gorzej przystosowani społecznie, kiedy znajdują się w sytuacjach 

wysoce eksponowanych. Łuszczyca może być dokuczliwa, kiedy ograniczona jest do 

małych obszarów (np. łokieć lub kolano), jednak jej wpływ na życie chorego będzie 

nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku okolic rozległych i widocznych. Pojawie-

nie się choroby w niektórych przypadkach może prowadzić do problemów społecznych, 

ale po jakimś czasie trwania schorzenia (ok. 10 lat) dochodzić może do pewnego 

przystosowania.  

Najciekawszym psychologicznym aspektem wydaje się obecność punktowego krwa-

wienia, które jest najsilniejszym symbolem uczuć napiętnowania i rozpaczy doświad-

czanych przez chorych na łuszczycę. Przez wiele z nich choroba jest odczuwana jako 

dyskredytująca piętno, które separuje od innych ludzi i przeszkadza w relacjach z nimi. 

Dlatego tak istotnym jest możliwość pomiaru psychologicznego, upośledzającego 

wpływu łuszczycy, który istotny jest zarówno z punktu widzenia oceny skuteczności 

leczenia przez pacjenta, jak i oceny nowych metod leczniczych [21]. 

3.1. Wpływ stresu na pojawienie oraz zaostrzenie się łuszczycy 

I.H. Ginsburg, J.H. Prystowsky, D.S. Kornfeld i wsp. [22] podają, że w piśmien-

nictwie odnoszącym się do wpływu stresu na występowanie łuszczycy i jej zaostrzeń 

można wyróżnić cztery rodzaje doniesień. 

Pierwszy rodzaj to badania oparte na wywiadach zebranych od małolicznych grup 

pacjentów. Zwrócono się korespondencyjnie do 126 pacjentów chorych na łuszczycę 

z kwestionariuszem składającym się z 52 pytań. Oprócz danych demograficznych obej-

mował on pytania o funkcjonowanie psychospołeczne i poprzedzający chorobę stres. 

Kompletnych odpowiedzi udzieliło 64 respondentów, wśród których 29% stwierdziło, 

iż zmiany skórne są zależne od ich nastroju. Ponad 60% pacjentów było przekonanych, 

że zmiany na ich skórze to wynik stresującego wydarzenia, ponad 30% nie widziało 

związku między tymi zmiennymi, natomiast 7% nie miało zdania. 

Również badania przeprowadzone przez E.M. Farber i L.M. Null [22], w których 

uczestniczyło 604 osoby, pokazały istnienie stresu emocjonalnego jako czynnika 

prowokującego początek łuszczycy u ok. 32% oraz zaostrzenie choroby u ok. 40%. 
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Drugi rodzaj doniesień to kwestionariuszowe badania epidemiologiczne przepro-

wadzone na dużych grupach pacjentów z łuszczycą. Wśród 2144 pacjentów, 40% przy-

znało, że łuszczyca po raz pierwszy pojawiła się w okresie, gdy doświadczyli zmartwień. 

Około 37% podało, że zaostrzenia choroby następują, gdy mają jakieś zmartwienia, 

natomiast 20% nie widziało żadnych związków pomiędzy występowaniem choroby 

a zmartwieniami. W innym badaniu zapytano 5600 chorych na pojawienie się nowych 

zmian skórnych a doświadczanymi zmartwieniami, około jedna trzecia respondentów 

potwierdziła taki związek.  

Trzeci rodzaj doniesienia to badania, w których stosuje się pytania związane 

z wydarzeniami życiowymi, ale bez użycia standaryzowanych kwestionariuszy. Seville 

obserwował 132 pacjentów. U 39% stwierdził wystąpienie czynników stresujących 

w okresie od 2 dni do miesiąca przed pierwszym wysiewem łuszczycy. Wszystkim 

pacjentom zadano to samo pytanie: Czy wyprowadziło coś Pana/Panią z równowagi 

lub, czy chorował Pan/Pani na coś bezpośrednio przed wystąpieniem zmian skórnych. 

Pierwszą stanowili pacjenci z infekcjami górnych dróg oddechowych, drugą – pacjenci 

ambulatoryjni z łagodnymi i złośliwymi guzami nowotworowymi. W pierwszej grupie 

kontrolnej 10% pacjentów potwierdziło obecność specyficznego stresu w okresie do 

miesiąca przed zachorowaniem, w grupie drugiej 5% pacjentów do miesiąca przed 

zdiagnozowaniem choroby nowotworowej. L. Simonic i współ [22] przebadali 150 

osób chorych na łuszczycę własnym niestandaryzowanym kwestionariuszem obejmu-

jącym między innymi pytania o sytuacje stresujące, które mogły przyczynić się do 

powstania lub zaostrzenia choroby. Grupę kontrolną stanowiło 50 osób z rozpozna-

niem kontaktowym zapaleniem skóry. Wyniki wykazały niekorzystny wpływ stresu 

psychicznego u 69% pacjentów z łuszczycą w porównaniu z grupą kontrolną, gdzie 

stres był obecny u 4% chorych. 

Czwarty rodzaj doniesień pochodzi z badań związku stresu z łuszczycą przy zasto-

sowaniu metodologii wydarzeń życiowych, opartych na standaryzowanych kwestiona-

riuszach, dla opisu wydarzeń mogących mieć wpływ na stan somatyczny. Przebadano 

grupę 252 chorych za pomocą skali ponownego przystosowania społecznego Holmes 

i Rabe (Holmes-Rabe The Social Readjustment Rating Scale), która opisuje 43 po-

wszechne zdarzenia życiowe o charakterze stresu, przy czym każde ma inną wagę 

odpowiednio punktowana (np. śmierć współmałżonka – 1000 pkt.) Pacjentów popro-

szono, by dokładnie przeanalizowali ostatnie 5 lat swojego życia pod kątem wydarzeń 

wymienionych w tej skali. Następnie policzono całkowity poziom stresu dla każdego 

roku i stworzono pięcioletni profil stresu. Nasilenie łuszczycy zmierzono za pomocą 

skali samooceny stworzonej do tego badania, która składała się z 23 punktów odno-

szących się do różnych objawów. Każdy objaw był oceniany w skali od 1 (najłagod-

niejszy) do 7 (najcięższy). Stwierdzono nieznacznie większą częstotliwość oddziałującego 

stresu w grupie pacjentów z umiarkowanym nasileniem łuszczycy. Dokonano również 

pomiaru za pomocą skali Paykela do oceny stresujących wydarzeń życiowych. Ze 179 

chorych na łuszczycę 72% doświadczyło znaczących wydarzeń stresujących w okresie 

około miesiąca przed wystąpieniem łuszczycy. Porównano również wpływ stresu na 

początek i zaostrzenie łuszczycy u dzieci i dorosłych. Ocenie poddano 223 dzieci 

z łuszczycą i 484 osoby w wieku dorosłym. Zauważono między innymi rodzinne wystę-

powanie choroby u ponad 68% dzieci, a w przypadku zachorowania w wieku dorosłym 
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u 54% oraz większy wpływ stresujących wydarzeń na początek zachorowania u dzieci 

niż u dorosłych [22, por. 23]. 

Wiele badań nad łuszczycą skupiło się wokół zależności pomiędzy stresem a pato-

fizjologią procesów łuszczycowych. Poniżej przedstawione zostaną dwie fizjologiczne 

drogi wpływ stresu na patogenezę łuszczycy. 

3.1.1. Droga hormonalna 

Hormonalna droga wpływu stresu na funkcjonowanie różnych organów i układów 

organizmu ludzkiego obejmuje łańcuch reakcji przebiegających wskutek aktywacji osi 

podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i jest kluczowym mechanizmem odpowiedzi 

organizmu na stres. 

W sytuacji stresu ma miejsce rozregulowanie funkcjonowania osi, konsekwencją 

czego są zmiany w ilości hormonów wydzielanych przez korę nadnerczy. Stres wywo-

łuje nadmierne pobudzenie tej osi, czemu towarzyszy zwiększona produkcja gliko-

kortykosteroidów i pojawiająca się immunopresja. Przejawia się to obniżoną odpor-

nością organizmu. Rozregulowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej może 

również przejawiać się obniżeniem jej aktywności, zmniejszeniem wydzielania hormo-

nów glikokortykoseroidowycha co za tym idzie niewystarczającym hamowaniem reakcji 

odpornościowych i nadreaktywności układu immunologicznego. Mechanizm ten może 

być istotnym komponentem etiopatologii wielu chorób immunizacyjnych, jak reumato-

idalne zapalenie stawów zapalenie wątroby, a także choroby skóry. Niektóre badania 

wskazują, że obniżona aktywność osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej skut-

kująca zmniejszeniem poziomu glikokortykosteroidów i nadwrażliwością układu immu-

nologicznego może występować również w łuszczycy. Badania nad reakcją układu 

endokrynologicznego na wywołaną eksperymentalnie sytuację stresową u 10 chorych 

na łuszczycę, którzy deklarowali, że stres nasila się u nich pod wpływem objawów 

choroby, wykazały, że chorzy ci mieli istotnie wyższy poziom adrenaliny i cukru we 

krwi, a jednocześnie istotnie niższy poziom kortyzolu w osoczu niż grupa kontrolna. 

Poza tym chorzy na łuszczycę tę samą sytuację postrzegali jako bardziej stresującą niż 

osoby z grupy kontrolnej. Jest to o tyle ważny wynik, że zazwyczaj poziom kortyzolu 

podnosi się w sytuacji stresu spowodowanej aktywacją osi podwzgórzowo-przysadkowo-

nadnerczej. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez G.D. Schmidt-Ott i wspól. 

[za: 24], gdzie poziom kortyzolu w osoczu 11 chorych w odpowiedzi na sytuację 

stresową, okazał się istotnie niższy niż w grupie kontrolnej. 

Podobne wyniki uzyskano w innych badaniach, gdzie w czasie 24 godzin monito-

rowany poziom kortyzolu w osoczu chorych na łuszczycę był istotnie niższy u osób 

zdrowych. Dowidzi to występowania u chorych na łuszczycę zmiany w aktywności osi 

podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz związany z tym defekt mechanizmów 

immunoregulacyjnych. Wyniki badań sugerują, że u chorych na łuszczycę zmiany 

w aktywności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz związany z tym defekt 

mechanizmów immunoregulacyjnych. Wyniki badań sugerują, że u chorych na łusz-

czycę występuje zmniejszenie wydzielania kortyzolu w reakcji na stres, a to prowadzić 

może do barku hamowania oraz nadreaktywności układu immunologicznego. To zaś 

może się wiązać z aktywacją procesów zapalnych w skórze łuszczycowej [24, 25]. 
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3.1.2. Droga nerwowa 

Zjawisko pojawienia się czy zaostrzania łuszczycy pod wpływem stresu skłoniło do 

poszukiwania dróg neuronalnych oddziaływania stresu na fizjologię skóry. Zależności 

występujące pomiędzy skórą a układem nerwowym mają charakter niepełny i stanowią 

nadal przedmiot badań. Wskazują one jednak na liczne powiązania anatomiczne i funk-

cjonalne skóry i układu nerwowego, które są podstawą do wnioskowania o możliwej 

roli układu nerwowego w patogenezie łuszczycy i innych chorób skóry [26, 27]. 

Przede wszystkim skóra i układ nerwowy są spokrewnione embriologicznie, gdyż 

rozwijają się z tego samego listka zarodkowego – ektodermy. Konsekwencją wspólnego 

pochodzenia jest wydzielanie zarówno przez skórę, jak i przez układ nerwowy tych 

samych hormonów i neurotransmiterów. Na włókna, które unerwiają skórę, składają 

się wstępujące (aferentne) czuciowe oraz włókna układu autonomicznego współczulnego 

i przywspółczulnego. Włókna czuciowe występują w skórze nie tylko jako układ 

aferentny, przekazujący bodźce czuciowe do centralnego układu nerwowego, ale 

również jako układ odśrodkowy (eferentny). Zarówno w skórze, jak i w skórnych 

włóknach nerwowych wykryto obecność licznych neuropeptydów. Większość włókien 

zawierających neuropeptydy zlokalizowano wokół naczyń krwionośnych, gruczołów 

potowych i mieszków włosowych; poza tym występują one w warstwie brodawkowej 

skóry właściwej. Badania dotyczące poziomu neuropeptydów występujących w różnych 

regionach skóry, pokazują ich związek z gęstością unerwienia; w obszarach bardziej 

unerwionych stwierdzono większe ilości neuropeptydów. Dostrzeżono związek po-

między procesami fizjologicznymi przebiegającymi w skórze a uwalnianiem neuro-

peptydów skórnych. Stwierdzono, że wszystkie typy komórek występujące w skórze 

(komórki śródbłonka naczyń, komórki mięśniowe, gruczołowe, mastocycty, keratynocyty, 

fibroblasty, komórki Langerhansa) zaopatrzone są w receptory dla różnych neuropep-

tydów, dzięki czemu neuropeptydy mogą na nie oddziaływać. Odkrycie, że neuropeptydy 

skórne wywierają silny wpływ na procesy fizjologiczne przebiegające w skórze, skłoniło 

do zbadania roli, jaką odgrywają one w patogenezie rozwoju zmian łuszczycowych. 

M.A. Farber i współ. [24] wysunęli hipotezę, że neuropeptydy skórne biorą udział 

w patogenezie łuszczycy. Uważali oni, że aktywacja układu nerwowego poprzez stres 

może prowadzić do uwolnienia neuropeptydów ze skórnych włókien czuciowych 

i zainicjowania procesu łuszczycowego. Udział neuropeptydów w genezie łuszczycy 

tłumaczyłby zaostrzenie objawów choroby po przebytym stresie. Ponadto symetryczne 

rozmieszczenie zmian łuszczycowych można by wyjaśnić symetrycznym ułożeniem 

nerwów skórnych.  

S.M. Foreman [25] wykazał, że zewnętrzna stymulacja elektryczna skóry powoduje 

podrażnienie nerwów czuciowych i uwolnienie neuropeptydów, które przyczyniają się 

do powstawania klasycznych objawów reakcji zapalnej. Zjawisko to nazwał zapaleniem 

neurogennym. Doniesieni to potwierdzało przypuszczenie, że neuropeptydy skórne, 

mogą prowadzić do podstawowego procesu patologicznego w łuszczycy, jakim jest 

reakcja zapalna. Odkrycie funkcji poszczególnych neuropeptydów skórnych pokazało, 

że niektóre z nich są sprawcami procesów patologicznych istotnych w łuszczycy. 

Ponadto, niektórzy donoszą o zmianach strukturalnych w systemie unerwiającym skórę 

osób z łuszczycą w porównaniu z unerwieniem skóry u osób zdrowych. Zaobserwowano 

również, że liczba nerwówo skórnych, w tym nerwów zawierających neuropeptydy, 



 

Zmaganie się z chorobą łuszczycy – zjawisko psychologiczne 
 

151 

 

jest większa u osób chorych niż w grupie osób zdrowych oraz zwiększoną liczbę 

połączeń pomiędzy nerwami a mastocytami w skórze chorych na łuszczycę krostkową. 

D. Böhm, S. Stock Gissendanner, K. Bangemann K. i współ [28] wysunęli przypusz-

czenie, że reakcja zapalna w zmianach łuszczycowych może mieć charakter neurogenny 

(zapalenie neurogenne) i odgrywać kluczową rolę w patomechanizmie łuszczycy. Przy-

czyną uwolnienia neuropeptydów mogą być nie tylko zewnętrzne bodźce (termiczne, 

mechaniczne, elektryczne i chemiczne), działające na skórę, ale również bodźce 

wewnętrzne, jak pobudzenie emocjonalne indukowane stresem. Zapalenie neurogenne 

w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne jest dość dobrze opisane w literaturze, zagadką 

natomiast pozostało to, w jaki sposób czynniki psychologiczne mogą prowadzić do 

takiej reakcji. Zaproponowali ścieżkę neuronalną, po której bodźce emocjonalne mogą 

wpływać na zmiany w skórze łuszczycowej. Według nich stymulacja ośrodków koro-

wych wskutek stresu i związanego z nim pobudzenia emocjonalnego prowadzi do 

aktywacji autonomicznego układu nerwowego. Zstępujące autonomiczne włókna ner-

wowe łączą się z interneuronami w rogach tylnych rdzenia kręgowego. Te są połączone 

autonomicznie z systemem obwodowych nerwów czuciowych. Po tej drodze akty-

wacja nerwowa antydromowo może przenosić się od mózgu do zakończeń nerwów 

czuciowych w skórze i powodować tam uwalnianie neuropeptydów, prowadząc do 

zapalenia neurogennego i innych zmian w fizjologii skóry.  

4. Psychospołeczne konsekwencje choroby 

Problemy, które dotykają osoby chore na łuszczycę, są niezwykle różnorodne  

i w dużym stopniu zależą od tego, jak chorzy traktują swoją chorobę. Dla jednych jest 

to jedynie defekt kosmetyczny, dla innych z kolei głębokie upośledzenie o trauma-

tycznych następstwach, przy czym badania wskazują, iż trudności subiektywnie doświad-

czane przez pacjentów nie zawsze korelują z nasileniem procesu chorobowego, roz-

ległością i charakterem zmian chorobowych. Jednakże można mówić o pewnych 

psychospołecznych konsekwencjach łuszczycy, które są charakterystyczne dla prawie 

wszystkich dotkniętych tą chorobą [29]. 

Skóra odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu psychospołecznym człowieka. 

Do jej zadań należy percepcja doznań płynących ze świata, ale także ekspresja emocji. 

Przez skórę człowiek komunikuje swoje przeżycia, ale przez dotyk odbiera też infor-

macje od innych osób. Jedną z ważniejszych funkcji jest estetyka człowieka. Młoda, 

delikatna skóra jest jednym z czynników pozwalających nawiązać satysfakcjonujące 

relacje międzyludzkie. Natomiast skóra hora wzbudza relacje unikania, odrzucenia czy 

obawy przed zarażeniem. Dlatego osoby cierpiące na choroby skóry doświadczają nega-

tywnych reakcji ze strony innych osób, co niejednokrotnie wzbudza w nich uczucia 

wstydu, zażenowania czy poczucia naznaczenia społecznego, czyli stygmatyzacji. Ponadto 

chorobowe zmiany skórne mogą przyczynić się do zaburzenia obrazu siebie, braku 

poczucia własnej wartości, a co za tym idzie, do wycofania z kontaktów społecznych [30].  

W badaniach nad psychospołecznymi konsekwencjami chorób zwraca się szcze-

gólną uwagę na sfery dotyczące relacji interpersonalnych życia codziennego, sposobów 

spędzania czasu wolnego oraz emocji doświadczanych w sytuacjach społecznych. 

T. Hawro, M. Maurer oraz M. Hawro [31] stwierdzają, że ludzie obawiają się przede 

wszystkim tego, że mogą się zarazić. Dlatego wolą utrzymywać dystans wobec chorych 

lub zupełnie unikają kontaktu z takimi osobami. Takich postaw doświadczają chorzy 
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na łuszczycę także w miejscach publicznych. Niejednokrotnie spotykają się z odmową 

obcięcia włosów w zakładzie fryzjerskim, czy obsługiwania w sklepie spożywczym. 

Skutkiem takiego traktowania jest doświadczanie przez chorych poczucia odrzucenia 

społecznego. 

Badania przeprowadzone przez P. Nagarajan i D.M. Thappa [32] wskazały, że 57% 

odczuwa, iż ludzie przyglądają im się z powodu ich widocznej choroby. Ponad połowa 

badanych twierdzi, że zdrowi obawiają się ich dotknąć, aby się nie zarazić. Natomiast 

56% pacjentów odczuwa zażenowanie, jeśli pada pytanie o ich zmiany na skórze. Te 

wyniki mają swoje odzwierciedlenie w aktywności społecznej deklarowanej przez 

pacjentów. Znaczna większość (72%) unika pływania oraz (60%) opalania z powodu 

choroby, 34% badanych nie chodzi do fryzjera, a 40% nie uprawia sportów. Spośród 

wszystkich pytanych 11,5% przyznaje, że z powodu choroby nie opuszcza mieszkania. 

Aż 86% pacjentów uważa, że szereg problemów wynikających z choroby uległoby 

redukcji, gdyby społeczeństwo miało większą świadomość chorób dermatologicznych. 

Ze względu na wygląd swojej skóry osoby chore na łuszczycę zmieniają sposób ubie-

rania się, w związku z czym 64% nie nosi ubrań z krótkim rękawem, letnich sukienek.  

Charakterystykę psychospołecznych skutków łuszczycy i innych dermatoz odnaleźć 

można także w badaniach 100 pacjentów prowadzonych przez S. Jowett i T. Ryan 

[33]. W sytuacjach społecznych badani doświadczali wielu negatywnych emocji zwią-

zanych chorobą. Aż 80% badanych odczuwało wstyd lub zakłopotanie. Te odczucia 

uznawane były nierzadko za najgorszy aspekt choroby. Uczuciem doświadczanym 

przez 61% badanych był niepokój wynikający głównie z obawy przed bliznami, 

przyczynami i trudnym do przewidzenia przebiegiem choroby, a także brakami wiedzy 

dotyczącej choroby. Prawie połowa (48%) badanych odczuwała obniżenie pewności 

siebie, szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi, a 29% doświadczyło, że choroba 

istotnie wpłynęła na ich funkcjonowanie i stan emocjonalny. Około 40% badanych 

czuło, że choroba wpływa na ich życie towarzyskie. Przyjaciele okazywali współczucie 

i można było na nich polegać po udzieleniu im informacji na temat choroby. Wielu 

pacjentów doznawało przykrości ze strony znajomych lub osób obcych, którzy czynili 

niemiłe uwagi na temat wyglądu. Praktycznie wszyscy starali się ukrywać części ciała 

dotknięte chorobą. 

W aspekcie codziennego funkcjonowania większość badanych twierdziła, że cho-

roba ogranicza wybór ubrań, które mogą nosić. Dotyczyło to w większym stopniu 

kobiet niż mężczyzn, jakkolwiek obie płci jednakowo chciały ukryć zmiany skórne. 

Znaczna część badanych zapytana o sposoby spędzania czasu wolnego przyznała, że 

choroba wymusiła na nich ograniczenia w uprawianiu spotu, szczególnie dotyczy to 

pływania. Niektórzy pacjenci ograniczyli też inne zajęcia, takie jak: taniec, praca 

w ogródku itp. 

Choroba utrudniła wielu pacjentom (64% badanych) funkcjonowanie zawodowe. 

Okazało się, że 35% miało trudności fizyczne z wykonywaniem pracy, 24% doświad-

czało trudności interpersonalnych, a 15% przyznało, że choroba ograniczyła ich możli-

wości co do podjęcia określonego rodzaju pracy [34]. W badaniach przeprowadzonych 

przez A. Molina-Leyva, J.J. Jiménez-Moleón oraz R. Naranjo-Sintes [34] stwierdzili, 

że około 30% pacjentów ma kłopoty w pracy, a 59% musiało z powodu łuszczycy 

korzystać z urlopu, przy czym średnia liczba dni opuszczonych w pracy w ciągu roku 

wynosiła 26%. 
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Na sferę życia rodzinnego choroba wpływa bardzo wyraźnie. Okazuje się, że 26% 

pacjentów z łuszczycą doświadczało konfliktów rodzinnych wynikających bezpośrednio 

z choroby skóry. Spowodowane były one najczęściej koniecznością stosowania bru-

dzących maści o nieprzyjemnym zapachu. Innym powodem był brak tolerancji ze 

strony rodziny dla drapania się pacjenta [35]. 

Przewlekła choroba somatyczna przyczynia się nie tylko do licznych trudności 

w funkcjonowaniu psychospołecznym człowieka chorego, ale powoduje szereg trudności 

natury psychologicznej. Wyniki różnych badań wskazują, że nasilenie objawów depre-

syjnych u pacjentów chorych na łuszczycę, jest istotnie wyższe niż w populacji osób 

zdrowych (P. Nagarajan oraz D.M. Thappa [32]) lub w innych grupach pacjentów derma-

tologicznych [34]. Badania przeprowadzone przez E. Alpsoy, M. Polat, B. FettahlıoGlu-

Karaman [35] wykazały, że 46% pacjentów w okresie występowania zmian skórnych 

cierpiało na depresję o natężeniu umiarkowanym do silnego. Poza tym 48% pacjentów 

przeżywało depresję z powodu samej diagnozy łuszczycy. Wyniki te potwierdzają 

badania przeprowadzone przez J.G.L. A-Tjak, M.L. Davis, jak i N. Morina [36]. Zba-

dano skalą depresji 480 pacjentów ze schorzeniami dermatologicznymi związanymi ze 

zmianą wyglądu tzn.: łuszczycą, łysieniem plackowatym, atopowym zapaleniem skóry 

oraz trądzikiem twarzy. Wyniki badań wykazały, że najwyższe nasilenie depresji 

występuje u pacjentów chorych na łuszczycę, u których zmiany chorobowe obejmują 

najbardziej rozległe obszary ciała.  

W badaniach przeprowadzonych przez K. Janowskiego [24] wśród 32 pacjentów 

ambulatoryjnych, 41% badanych uzyskało w Inwentarzu Objawów Depresyjnych wynik 

wskazujący na obecność depresji. W tym 19% badanych uzyskało wyniki odpowia-

dające depresji o znacznym nasileniu, a wyniki 22% wskazywały na obecność lekkiej 

depresji. 

Wszystkie powyższe badania dowodzą, że choroba dermatologiczna może być dla 

wielu pacjentów przyczyną zaburzenia zdrowia psychicznego w postaci depresji. Należy 

równocześnie pamiętać, że nasilenie depresji niejednokrotnie wiąże się z podwyższo-

nym ryzykiem popełnienia samobójstwa przez te osoby. 

Myśli i tendencje samobójcze – na podstawie badań przeprowadzonych wśród 309 

pacjentów S.R. Rapp, M.L. Exum, D.M. Reboussin i wsp. [38] wskazali, że jedna 

czwarta pacjentów przynajmniej raz w życiu myślała o samobójstwie spowodowanym 

sytuacją choroby. Okazało się, że 8% pacjentów stale myśli o tym, że przez łuszczycę 

nie warto żyć. Podobnie w badaniach M.A. Gupta, A.K. Gupta [39] stwierdzono, że 

9,7% chorych miało myśli, natomiast 5,5% przejawiało tendencje samobójcze. Badanie 

408 pacjentów dermatologicznych przeprowadzone również przez M.A. Gupta, A.K. 

Gupta [40] wykazało obecność myśli i tendencji samobójczych u 4% populacji. Wartość 

ta jest wyższa niż wskaźniki przyjmowane dla ogólnej populacji pacjentów medycz-

nych, które wynoszą od 2,4% do 3,3%.  

Inne badania przeprowadzone przez J.A. Cotterill, W.J. Cunliffe [41] podają, że prze-

wlekłe choroby dermatologiczne mogą powodować przygnębienie pacjentów. Nawet 

jeśli zmiany nie są zbyt wielkie, ale zlokalizowane w obrębie twarzy, mogą spowo-

dować znaczące obniżenie samooceny, pewności siebie i w konsekwencji doprowadzić 

do depresji z myślami i tendencjami samobójczymi. 

Wydaje się, że wygląd zewnętrzny ma tak duże znaczenie dla poczucia dobrostanu 

psychicznego, iż zniekształcenie skóry spowodowane chorobą, przyczynia się do popa-
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dania w depresję, a nawet podejmowania prób samobójczych. Być może na taki stan 

ma wpływ również brak możliwości całkowitego wyleczenia choroby, jej nieprzewi-

dywalny przebieg, ale przede wszystkim brak skutecznych sposobów radzenia sobie 

z chorobą. Trudna, stresująca sytuacja, jaką jest choroba przewlekła, przyczynia się nie 

tylko do trudności emocjonalnych, ale osłabia też dotychczasowe nawyki zdrowotne 

człowieka. Prowadzi to do wzmożenia zachowań antyzdrowotnych, takich jak: naduży-

wanie alkoholu czy palenie dużej ilości papierosów [42]. 

Spożycie alkoholu – badania nad związkiem między występowaniem łuszczycy 

a spożyciem alkoholu przeprowadzono w Finlandii. Zbadano 144 mężczyzn chorych 

na łuszczycę oraz 285 mężczyzn ciepiących na inne choroby skóry. Badanych poproszono 

o oszacowanie ilości spożywanego alkoholu 12 miesięcy przed zachorowaniem oraz 

12 miesięcy przed datą badania. U chorych na łuszczycę, oba wyniki przewyższały 

ilość alkoholu spożywanego przez osoby z grupy kontrolnej. Ponadto pacjenci nie 

zmniejszyli spożycia alkoholu po zachorowaniu, podczas gdy u pacjentów z grupy 

kontrolnej spożycie spadło. Pacjenci z łuszczycą twierdzili znaczniej częściej, że picie 

alkoholu zaostrza chorobę. Badania te wskazują, że naużywanie alkoholu jest: 

• czynnikiem ryzyka dla wystąpienia choroby; 

• zaostrza jej przebieg. 

Fakt, że pacjenci spożywają większą ilość alkoholu podczas choroby, dowodzi, że 

jest ona problemem, z którym radzą sobie w sposób nieadaptacyjny. Podobne wyniki 

otrzymano w analogicznych badaniach grupy 55 kobiet chorych na łuszczycę oraz 108 

z grupy kontrolnej. Okazało się, że średnia ilość spożywanego alkoholu była wyższa 

dla kobiet z łuszczycą przed i po zachorowaniu. Poza tym badane, które miały rozległe 

zmiany chorobowe, spożywały statystycznie więcej alkoholu [42]. 

Palenie papierosów – podobne wyniki uzyskali autorzy badań nad paleniem tytoniu. 

Badania epidemiologicznego 1467 osób wskazują, że wśród palących jest wyższy 

odsetek osób chorych na łuszczycę niż wśród niepalących. Podwyższone wskaźniki 

palenia papierosów u kobiet chorych na łuszczycę otrzymali również K. Poikolainen, 

T. Reunala, J. Karvonen i wsp. [43]. Po zachorowaniu pacjentki z łuszczycą paliły 

dziennie średnio 8,5 papierosów, podczas gdy w grupie kontrolnej liczba ta wynosiła 

4,5 papierosów dziennie. 

Przedstawione wyniki badań wydają się zgodne co do tego, że zarówno spożywanie 

alkoholu, jak i palenie papierosów jest bardzo nasilone w grupie osób chorych na łusz-

czycę. Dowidzi to, że zachowania takie mogą mieć znaczenie w patogenezie choroby, 

ale odzwierciedla również reakcje pacjentów na samą chorobę i wynikające z niej 

trudności. 

5. Zaburzenia funkcjonowania społecznego osób z łuszczycą –  

przegląd badań 

Diagnoza choroby przewlekłej wzbudza u pacjenta bardzo silne reakcje emocjonalne. 

Kiedy minie kryzys związany z diagnozą, pacjent wkracza w zupełnie nowy obszar 

równowagi społecznej i psychologicznej. Musi zaadaptować się do zaistniałej sytuacji. 

Najwięcej troski w odniesieniu do adaptacji w chorobie przewlekłej budzi problem 

beznadziejności i bezradności. Głównym powodem takiego stanu rzeczy, wydaje się 

fakt, że ciężka choroba prowadzi do utraty kontroli w wielu aspektach życia jednostki, 

poczynając od kontroli nad własnym ciałem, po kontrolę nad codziennymi czynno-
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ściami. Ta utrata kontroli może wzbudzać u pacjenta poczucie bezsilności, smutek 

a czasem doświadczanie depresji [44]. 

Jednym z ważniejszych determinantów wydaje się wiek pacjenta. W grupie osób 

z chorobami przewlekłymi, objawy zaburzeń na tle psychicznym najczęściej występo-

wały u osób młodych, czego przyczyną może być to, że osoby starsze oczekują, że 

z wiekiem ich stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. Kolejna możliwość jest taka, że osoby 

starsze mają większe doświadczenie w radzeniu sobie ze stresem. Za uzasadnieniem 

tym, przemawia fakt, że osoby z dłuższym stażem choroby lepiej radzą sobie ze 

skutkami własnych niedomagań [2, 3]. 

Choroba skóry rzutuje na odbiór obrazu własnego ciała oraz może stać się powo-

dem społecznego odrzucenia. Istnieją różne możliwości związków pomiędzy chorobami 

skóry i zaburzeniami depresyjnymi. Schorzenia dermatologiczne mogą być przyczyną 

depresji, ale również depresja może prowadzić do pojawienia się lub zaostrzenia chorób 

skóry. Obydwie sytuacje mogą wzajemnie na siebie wpływać. Towarzyszą temu różne 

wydarzenia życiowe i związany z nim stres, zarówno jako przyczyna depresji, jak 

i ujawnienia się bądź zaostrzenia dermatoz. Istnieje również koincydencja zaburzeń 

psychicznych i chorób somatycznych, dlatego nie zawsze można dopatrywać się 

zależności między obecnością depresji i choroby, jaką jest łuszczyca. Zauważono, że 

rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród pacjentów poradni dermatologicznych 

jest większe niż w populacji ogólnej. Wszyscy pacjenci zostali przebadani 30-punk-

towym kwestionariuszem ogólnego stanu zdrowia – GHQ (General Health Question-

naire) Goldberga. U 30% pacjentów uzyskano wysokie wyniki, które porównywano 

z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi w populacji ogólnej (33%) i wśród 

pacjentów oddziałów wewnętrznych (7,5%). U 51% pacjentów z wysokimi wynikami 

w GHQ uzyskano również wysokie wyniki w skali samooceny depresji Wakefielda.  

Badania 12-punktowym kwestionariuszem GHO Goldberga, które przeprowadzono 

wśród 173 pacjentów ambulatoryjnych, wykazało współwystępowanie zaburzeń psy-

chicznych u 42% badanych. W większości były to łagodne zaburzenia depresyjne.  

Choroba przewlekła stawia przed pacjentem wiele wyzwań o charakterze społecznym. 

Jednak wymogiem prawidłowej adaptacji jest to, aby dana jednostka potrafiła skutecz-

nie radzić sobie z wpływem choroby na interakcje z rodziną i przyjaciółmi. Jednym 

z najbardziej dotkliwych aspektów choroby skóry są zaburzenia w kontaktach z innymi 

ludźmi. Wyzwania związane z chorobą mogą mieć niekorzystny wpływ na relacje 

pacjenta z otoczeniem, np. zdarzyć się może, że pacjent dobrowolnie może wycofać się 

z interakcji społecznych. Równocześnie zdarzyć się może, że znajomi mogą zerwać 

kontakt z chorym, gdyż poważna choroba często wzbudza lęk lub obawy, które 

prowadzić mogą do unikania dotkniętej nią osoby. Najbardziej przykrym aspektem tej 

sytuacji jest fakt, że izolacja społeczna zachodzi właśnie wtedy, gdy jednostka potrze-

buje szczególnie silnego wsparcia społecznego [45].  

Osoby chore na łuszczycę mogą doświadczać odrzucenia, gdyż ludzie unikają doty-

kania ich z obawy przed zarażeniem. Badanie 137 chorych z umiarkowanym bądź 

ciężkim nasieniem łuszczycy pokazało, że ponad jedna czwarta respondentów 

w ostatnim miesiącu doświadczyła sytuacji, w której ludzie świadomie starali się, aby 

ich nie dotknąć, właśnie z powodu łuszczycy. U wszystkich osób oprócz jednej, które 

uległy stygmatyzacji, zmiany skórne umiejscowione były w miejscach widocznych, tj. 

na skórze twarzy, szyi, przedramion i rąk. U osób tych stwierdzono znacznie wyższy 



 

Elżbieta Januszewska 
 

156 

 

poziom depresyjności w porównaniu z osobami nienarażonym na deprywację spo-

łeczną. Badania I.H. Ginsburga oraz B.G. Link [46] wskazują, że 19 osób spośród 100 

chorych potwierdziło doświadczenie znaczących przypadków odrzucenia społecznego, 

np. kazano choremu opuścić miejsce, w którym przebywał z powodu łuszczycy. 

Najczęściej zdarzało się to w salach gimnastycznych, na basenie, u fryzjera i w miejscu 

pracy. Odrzucenie społeczne prowadzi bardzo często do poczucia stygmatyzacji. 

U wielu chorych na łuszczycę, nie tylko tych dotkniętych stygmatyzacją, obserwuje się 

lęk antycypacyjny przed doświadczeniem odrzucenia, który powoduje unikanie miejsc 

i wystąpień publicznych.  

Według M.A. Gupta i A.K. Gupta [39] starszy wiek zachorowania na łuszczycę 

związany jest z mniejszym współwystępowaniem patologii psychospołecznej. Badaniu 

poddali 215 chorych (110 mężczyzn i 105 kobiet). Obserwowano wpływ zdarzeń 

doświadczanych w okresie ostatniego miesiąca na ciężkość przebiegu łuszczycy. Chorzy 

mieli za zadanie odpowiedzieć „tak” lub „nie” na 30 pytań dotyczących codziennych 

zdarzeń związanych z chorobą i mogących się im potencjalnie przydarzyć. Zdarzenia 

te pogrupowano w trzy kategorie: pokazywanie się i relacje społeczne (np. zakłopo-

tanie, unikanie konkretnych sytuacji społecznych), konsekwencje finansowo-zawodowe 

(np. utrata dochodów, nieobecność, przerwanie pracy czy nauki), objawy choroby i ich 

leczenie (np. niepożądane objawy polekowe, czasochłonność procesu leczenia). Naj-

bardziej negatywny wpływ łuszczycy na życie codzienne uwidaczniał się w grupie 

wiekowej między 18. a 45. rokiem życia. Osoby te częściej miały problemy z relacjami 

społecznymi oraz z pokazywaniem się, jak również z funkcjonowaniem zawodowym 

i finansowym. Badacze zauważyli również, że u osób, u których łuszczyca zaczęła się 

przed 40. rokiem życia, mają większe trudności z asertywnością i wyrażaniem złości, 

a to skutkuje gorszymi mechanizmami adaptacyjnymi w sytuacjach, gdy chory musi 

sobie radzić ze stresem w relacjach społecznych. Z kolei A.Y. Finlay i E.C. Coles [47] 

wprowadzili 10-punktowy kwestionariusz do pomiaru niewydolności społecznej (ogra-

niczenia funkcjonowania społecznego) w łuszczycy. Służy on do oceny wpływu łuszczycy 

na aktywność codzienną chorych, m.in. obowiązki domowe, dobór garderoby, korzy-

stanie ze środków transportu publicznego, wizyty u fryzjera, aktywność zawodową, 

trudności w uprawianiu sportu.  

Podobny inwentarz stresu życiowego w łuszczycy (The Psioriasis Life Stress Inventory) 

stworzyli M.A. Gupta i A.K. Gupta [39]. Dokonuje on pomiaru dwóch aspektów życia 

codziennego. Pierwszy to obszar stresu związanego z oszpeceniem chorobą i wynika-

jącą stąd stygmatyzacją. Drugi to zmaganie się z chorobą somatyczną i koniecznością 

jej leczenia. Przy pomocy kwestionariusz autorzy zbadali 217 chorych na łuszczycę 

z szerokim zakresem nasilenia objawów. Badanie wykazało korelację między natęże-

niem doświadczanych w ostatnim miesiącu stresów wynikających z faktu choroby 

i związanego z nią odbioru społecznego a nasileniem zmian skórnych. Wskazuje to, że 

taki stres może wtórnie negatywnie wpływać na przebieg łuszczycy. 

Całościowa ocena wpływu łuszczycy na jakość życia przynosi niejednoznaczne 

wyniki. Według N. Balato, M. Megna, F. Palmisano i wsp. [48] u chorych na łuszczycę 

jakość życia ulega pogorszeniu i można ją porównać z jakością życia u chorych na 

chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze. Natomiast inne badania nie po-

twierdziły u chorych o łagodnym i umiarkowanym nasileniu objawów, negatywnego 

wpływu choroby na jakość życia w porównaniu z populacją ogólną.  
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6. Sposoby radzenie sobie z przewlekłą chorobą – łuszczycą 

Diagnoza choroby przewlekłej niesie ze sobą wiele zmian w życiu pacjenta. 

Pierwsza reakcja wiąże się najczęściej z szokiem i niedowierzaniem, dopiero z czasem 

realność sytuacji stawia pacjenta przed wyzwaniem, jak poradzić sobie zarówno z dole-

gliwościami, jak i zabiegami oraz jak przygotować się na reakcję rodziny i znajomych. 

Oprócz radzenia sobie z chorobą, pacjenci muszą radzić sobie z terapią i utrzy-

mywać właściwe relacje z personelem medycznym, gdyż wiele chorób przewlekłych 

wymaga stosowania specyficznych procedur i środków kontrolujących jej przebieg. 

Wśród sposobów radzenia sobie z emocjami wymienia się m.in. zaprzeczanie lub 

umniejszanie powagi sytuacji, analizę możliwych skutków. Umiejętności radzenia sobie 

z chorobą m.in. poszukiwanie informacji o schorzeniu i jego konsekwencjach, trening 

procedur związanych z chorobą oraz wytyczanie celów. Równie istotne znaczenie mają 

umiejętności społeczne. Choroba przewlekła skóry może ograniczyć zdolność wyko-

nywania codziennych czynności, dlatego też pacjent musi umieć prosić o wsparcie 

i konkretną pomoc. Ważne jest, aby osoby z chorobą przewlekłą otrzymywały wsparcie 

emocjonalne od bliskich, w przeciwnym razie mogą stać się osobami zależnymi od 

innych [1, 19]. 

Czynniki biorące udział w procesie radzenia sobie, są ściśle ze sobą powiązane. 

Cechy osobowości, sama choroba, a także czynniki środowiskowe składają się na tło 

procesu radzenia sobie. W obrębie samego procesu ocena choroby wpływa zarówno na 

zadania adaptacyjne, jak i na zasoby czy umiejętności radzenia sobie. Podobnie, jak 

w innych sytuacjach, dostępne umiejętności oraz wynik procesu radzenia sobie mogą 

prowadzić do zmiany odbioru choroby [50]. 

Sytuacja pacjentów łuszczycowych sprawia, że często doświadczają oni silnego 

stresu. Najczęściej spowodowany jest on chorobą, ale jego konsekwencje zależą głównie 

od stosowanej przez osobę strategi radzenia sobie z chorobą. Radzenie sobie ze stre-

sem według definicji R. Lazarusa i S. Folkman [51] obejmuje stale zmieniające się po-

znawcze lub behawioralne wysiłki mające na celu opanowanie określonych zewnętrz-

nych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekra-

czające jej zasoby. Radzenie sobie ze stresem wpływa również na ocenę subiektywnej 

jakości życia. Pod pojęciem jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia rozumie się 

funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia, który można sprowadzić do subiektywnej 

oceny, w której mieści się zarówno ocena funkcjonowania fizycznego, jak i poznawczego, 

emocjonalnego oraz społecznego. Autorzy zajmujący się badaniem wpływu różnych 

zmiennych psychospołecznych na rozwój łuszczycy wskazują na duże znaczenie 

indywidualnych strategii, zmagania się ze stresem wynikającym z choroby oraz usiłują 

zidentyfikować te sposoby, które najbardziej sprzyjają poprawie jakości życia chorych. 

Ocena wpływu strategii radzenia sobie z chorobą na jakość życia i ogólny stan 

zdrowia wykazała, że dwie strategie należące do grupy tzw. biernych czy nieadapta-

cyjnych (tj. bezradność/beznadziejność i unikanie/pesymizm) korelują dodatnio z takimi 

wymiarami, jak: podwyższony poziom objawów somatycznych, lękowych, depresyjnych, 

a także pogorszenie wskaźnika ogólnego stanu zdrowia. U tych osób dochodzi również 

do zwiększania się uczucia bezradności, niewiary we własne możliwości, braku moty-

wacji do działania i koncentracji na negatywnych emocjach, np. lęku czy gniewie. Uczucia 

te z kolei są przyczyną trudności w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym [1]. 
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H. Zielińska-Więczkowska oraz N. Pietrzak [52] wskazują na to, że jeżeli pacjenci 

z łuszczycą ujawniają swoje emocje, poszukują wsparcia społecznego oraz stosują 

aktywne strategie radzenia sobie z chorobą, rzadziej poddawani są leczeniu, poza tym 

charakteryzuje ich mniejsze nasilenie lęku, depresji oraz cieszą się lepszym zdrowiem 

psychicznym. Stosowanie pasywnych strategii, takich jak unikanie, okazało się mało 

adaptacyjne oraz wiązało się z gorszym funkcjonowaniem fizycznym. 

Natomiast badania S.R. Rapp, C.A. Cottrell i M.R. Leary [53] dowodzą, że takie 

strategie radzenia sobie z łuszczycą, jak: mówienie innym o swojej chorobie, unikanie, 

czy zakrywanie zmian skórnych nie wiąże się z lepszym poczuciem jakości życia ani 

też nie przyczyniają się do jego zmiany. Aby ocenić strategie radzenia sobie z chorobą, 

skonstruowano Skalę Radzenia Sobie z Chorobą na wzór skali dotyczących pacjentów 

onkologicznych. Skala mierzy 3 strategie przystosowania się do choroby: (1) Koncen-

tracja na emocjach, (2) Pozytywne nastawienie oraz (3) Mobilizację do walki z chorobą. 

Wśród badanych najczęściej stosowaną strategią była mobilizacja do walki z chorobą. 

Najrzadziej koncentracja na emocjach. Uzyskane wyniki stosownych strategii radzenia 

sobie z chorobą w zależności od płci nie są statystycznie istotne, najmniej jednak 

kobiety częściej przejawiały pozytywne nastawienia, czyli przekonanie, że leczenie jest 

skuteczne i przyniesie efekty; mężczyźni zaś częściej przejawiali postawę mobilizacji 

do walki. W przeprowadzonych badaniach założono, że jakość życia pacjentów łuszczy-

cowych zależy od preferencji strategii radzenia sobie z chorobą. Współczynniki 

korelacji pomiędzy czynnikami składowymi jakości życia a strategiami radzenia sobie 

z chorobą ujawniły występowanie dodatniej zależności między strategią koncentracji 

na emocjach, a badanymi elementami jakości życia. Poza symptomami fizycznymi 

wszystkie pozostałe zależności okazały się statystycznie istotne. Najwyższa zależność 

występowała między koncentracją na emocjach a gorszym samopoczuciem psychicz-

nym, jako elementem jakości życia. Koncentracja na emocjach, jako sposób radzenia 

sobie z chorobą, wiązała się z niższą oceną ogólnej jakości i gorszym funkcjono-

waniem psychospołecznym. Przede wszystkim zaś występowała ujemna zależność 

między strategią określoną jako mobilizacja do walki z chorobą a ogólną jakością życia 

i samopoczuciem psychicznym. Również strategia wyrażająca pozytywne nastawienie 

wiązała się z wymiarem emocji. Manifestacja bardziej aktywnych strategii radzenia 

sobie z chorobą łuszczycy korelowała z lepszą oceną ogólnej jakości życia, a zwłaszcza 

lepszego komfortu psychicznego.  

Kolejnym celem analizy było ustalenie, w jakim stopniu ocena jakości życia wiąże 

się z preferowaną strategią radzenia sobie z łuszczycą. Wyniki wskazały, że strategiami, 

które najbardziej różnicują jakość życia badanych, są pozytywne nastawienia, które 

zwiększają subiektywną ocenę własnego życia oraz koncentracja na emocjach, która tę 

ocenę obniża. Osoby charakteryzujące się pozytywnym nastawieniem ujawniają 

mniejsze nasilenie dolegliwości psychicznych oraz lepsze samopoczucie psychiczne. 

Natomiast nadmierna koncentracja na emocjach wiąże się z gorszym funkcjonowaniem 

psychospołecznym i gorszym samopoczuciem psychicznym [54]. 

7. Zakończenie 

Osoby chorujące na schorzenia skórne nierzadko stawiają swoim najbliższym 

bardzo wysokie wymagania. Muszą oni nie tylko poradzić sobie z bezradnością wobec 

choroby dziecka, ale dodatkowo dokonywać konfrontacji z wymogami, jakie muszą 
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spełnić wobec chorego dziecka. Nierzadko odczuwają poczucie winy i obawę, że nie 

uczyniło się dla dziecka wystarczająco dużo. Towarzyszy temu niepewność w obcho-

dzeniu się z dzieckiem oraz dobór metod terapeutycznych związanych z przebiegiem 

leczenia. 

Na podstawie doniesień naukowych pochodzących z literatury przedmiotu stwierdzić 

można, że pacjentów z łuszczycą cechuje: 

• obniżony poziom poczucia jakości własnego życia. Choroba w znacznym stopniu 

obniża ocenę ich społecznego funkcjonowania. Dotyczy to zwłaszcza takich 

obszarów funkcjonowania psychospołecznego i doświadczanych emocji negatyw-

nych, jak: zawstydzenie, przygnębienie, obawa przed pogorszeniem stanu skóry 

i zakłopotanie; 

• osoby chorujące na łuszczycę często odczuwają silne poczucie osamotnienia. 

Zwiększa się ona tym bardziej, im bardziej choroba dezorganizuje funkcjonowanie 

osoby i stwarza jej większe problemy emocjonalne. Osoby te w wyraźny sposób 

zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia w ich leczeniu oprócz farmako-

terapii i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej utworzenie stowarzyszeń, grup 

wsparcia oraz grup samopomocy; 

• U osób z łuszczycą dominuje zaniżone poczucie jakości życia współwystępujące 

z podwyższonym poziomem depresji. Negatywnej ocenie jakości własnego życia 

towarzyszy często poczucie bezradności, beznadziejności, zaniżona samoocena, 

brak motywacji do działania, niewiara we własne możliwości oraz koncentracja na 

dolegliwościach somatycznych.  

Wszystkie te czynniki mogą składać się na trudności zarówno w funkcjonowaniu 

społecznym, jak i rodzinnym czy zawodowym oraz uruchamiać mechanizmy obronne, 

zwłaszcza te, które będą się przejawiać w izolacji od grupy społecznej [36, 48]. 

Uzupełnieniem powyższych wyników badań jest stwierdzenie, że łuszczyca ma 

znaczące oddziaływanie na funkcjonowanie psychospołeczne osoby. Wpływa ono na 

szereg obszarów życia chorego jak:  

• życie rodzinne; 

• praca zawodowa; 

• sposoby spędzania czasu wolnego. 

U wielu osób ten wpływ ma charakter negatywny i prowadzi do zaburzeń w funk-

cjonowaniu psychospołecznym. Brak akceptacji ze strony społeczeństwa, doświad-

czanie nieprzyjemnych sytuacji i komentarzy prowadzą do poczucia naznaczenia spo-

łecznego, odrzucenia, a w konsekwencji do izolacji społecznej, co może mieć bardzo 

negatywny wpływ na rozwój osoby, a nawet jej zdrowie psychiczne. 

Z drugiej strony wobec człowieka stawiane są bardzo wysokie wymagania do do jego 

zdrowia fizycznego i wyglądu zewnętrznego. Osoba cierpiąca na chorobę skóry nie-

jednokrotnie nie jest w stanie sprostać tym standardom, szczególnie jeśli zamiany choro-

bowe występują na odkrytych częściach ciała, takich jak twarz czy dłonie. Wobec tego 

osoba chora, która nie akceptuje swego wyglądu, doświadcza uczucia wstydu, zażeno-

wania. Odpowiedzią zaś na wstyd jest wycofanie się z relacji międzyludzkich oraz 

sytuacji społecznych. Chorzy, którzy mimo spotykających ich trudności oraz przykrości, 

starają się jak najlepiej wypełniać swoje role społeczne, narażeni są na funkcjonowanie 

w sytuacji długotrwałego stresu. To doświadczanie stresu może być przyczyną zaostrzania 

się choroby i pogarszania stanu zdrowia [32, 37].  
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Warto wspomnieć, iż niektórzy pacjenci z dłuższym czasem trwania choroby zgła-
szają więcej trudności w funkcjonowaniu społecznym co przekłada się na brak akcep-
tacji choroby i niższą jakość życia [55]. Odnosząc się do wieku chorych pacjentów, 
M.A. Basińska oraz A. Woźniewicz [56] stwierdziły, że nie ma znaczącej różnicy staty-
stycznej w przystosowaniu się chorych do łuszczycy. W innym badaniu u osób star-
szych zaobserwowano, iż czują się oni odrzuceni, dlatego też unikają spotkań z rodziną 
i znajomymi [57]. 

Psychologiczne aspekty związane z łuszczycą stały się podstawą do podejmowania 
różnego rodzaju działań psychoterapeutycznych jako dodatkowych form leczenia. 
W przypadku stresu, który może być czynnikiem wyzwalającym objawy choroby, istotne 
jest jego usuwanie bądź ograniczanie. Równocześnie stres wywołany faktem choroby 
jest czymś powszechnym w przypadku tego schorzenia. W obydwu sytuacjach wsparcie 
psychologiczne jest niezwykle istotne. Czasami hospitalizacja jest najprostszą formą 
wsparcia psychicznego, gdyż umożliwia pacjentom izolację od stymulującego chorobę 
stresu. W łuszczycy zastosowanie znalazły różne techniki psychoterapeutyczne: trening 
biofeedback, metody relaksacyjne, medytacja, hipnoz, trening autogenny czy wizuali-
zacja wyobrażeniowa. Edukacja chorych oraz ich wzajemne oddziaływania są istotnym 
środkiem w przełamywaniu doświadczalnej stygmatyzacji. Grupy wsparcia niosą rów-
nież korzyści dla chorych dzieci, młodzieży i ich rodziców. Osoby chore powinny być 
uczone, że ich choroba nie jest oraz że powinny przyswajać sobie techniki pomagające 
redukować doświadczany stres [30, 34]. 
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Zmaganie się z chorobą łuszczycy – zjawisko psychologiczne 

Streszczenie 

Celem artykułu jest ukazanie sposobu funkcjonowania psychospołecznego osób zmagających się z przewlekłą 

chorobą, jaką jest łuszczyca. Wygląd zewnętrzny odgrywa istotną rolę dla kondycji psychicznej człowieka. 

Stan skóry wiąże się z kształtowaniem poczucia własnej wartości oraz jakością życia, a co za tym idzie 

umiejętności nawiązywania i utrzymywania zdrowych i dających satysfakcję relacji z ludźmi. Problemy 

skórne, szczególnie te manifestujące się na odsłoniętych partiach ciała, mogą prowadzić u wielu osób do 

narastania poczucia wstydu, lęków, zaniżonej samooceny, rozwoju objawów depresyjnych, a także myśli 

samobójczych. Często osoby ze schorzeniami skóry, w tym z łuszczycą napotykają na dyskryminację spo-

łeczną lub izolację. Łuszczyca jest chorobą o złożonej etiologii, w której obok podłoża genetycznego, zwraca 

się uwagę również na czynniki psychologiczne znaczące w procesie powstawania i przebiegu tego schorzenia. 

W artykule zwrócono szczególną uwagę na poziom doświadczanego stresu, specyficzne cechy osobowości, 

konflikty emocjonalne oraz zaburzenia nastroju. Na podstawie doniesień z literatury daje się zauważyć, że 

pogorszenie stanu chorego zbiega się w czasie z sytuacjami stresowymi, takimi jak zagrożenie życia lub 

zdrowia. Determinanty psychologiczne w łuszczycy występują zwłaszcza wtedy, gdy objawy choroby są 

zmienne i towarzyszy im trwały świąd. Łuszczyca prowadzi do odczuwania dyskomfortu psychicznego, co 

sprawia, że osoby te izolują się od bliskich, a także wycofują się z życia społecznego oraz rodzinnego. 

Czują wstyd i są sfrustrowane, zgłaszają, że łuszczyca w znacznym stopniu wpływa na ich jakość życia. 

Strach przed odrzuceniem prowadzi do ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, poczucia dyskryminacji 

w pracy, a nawet ograniczeń w wykonywaniu wybranych przez siebie zawodów. Widoczne objawy choroby 

mogą być czynnikiem stresogennym oraz mogą wywoływać negatywne reakcje u innych osób. Wpływa to 

na poczucie odrzucenia, skrępowania oraz bezradności. Wcześnie wprowadzona psychoedukacja lub psy-

choterapia umożliwia łatwiejsze zaakceptowanie choroby, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem 

wywoływanym przez zmiany łuszczycowe na ciele. W artykule przedstawiono rolę wpływu czynników 

psychologicznych na powstawanie i przebieg chorób skóry oraz wynikających z obecności chorób derma-

tologicznych determinantów jakości życia i zaburzeń psychicznych. Przeważająca większość badań 

potwierdza negatywny wpływ stresu na pojawienie się oraz zaostrzenie zmian skórnych w przebiegu 

łuszczycy, a w konsekwencji pogorszenie jakości życia. Czynniki te zaburzają również prawidłowy stan 

emocjonalny. Prawidłowe i wieloaspektowe podejście do pacjenta z łuszczycą powinno być oparte na 

współpracy pomiędzy lekarzem, kosmetologiem i psychologiem, zwiększając skuteczność terapii i proces 

psychospołecznego funkcjonowania człowieka. 

Słowa kluczowe: łuszczyca, etiopatogeneza, radzenie sobie z chorobą, funkcjonowanie 
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Struggling with psoriasis – a psychological phenomenon 

Abstract 

The aim of the article is to show the psychosocial functioning of people struggling with a chronic disease 

such as psoriasis. The outward appearance plays an important role in the mental condition of a person. The 

condition of the skin is associated with shaping self-esteem and quality of life, and thus the ability to 

establish and maintain healthy and satisfying relationships with people. Skin problems, especially those 

manifested in exposed parts of the body, may lead to a growing sense of shame, anxiety, low self-esteem, 

depressive symptoms and suicidal thoughts in many people. Often times, people with skin conditions, 

including psoriasis, face social discrimination or isolation. Psoriasis is a disease of a complex etiology, in 

which, apart from the genetic basis, attention is also paid to psychological factors significant in the process 

of its formation and course. The article focuses on the level of experienced stress, specific personality 

traits, emotional conflicts and mood disorders. Based on the literature reports, it can be noticed that the 

deterioration of the patient's condition coincides with stressful situations, such as threat to life or health. 

Psychological determinants in psoriasis occur especially when the symptoms of the disease are variable 

and accompanied by persistent itching. Psoriasis leads to the feeling of mental discomfort, which isolates 

these people from their relatives and withdraws from social and family life. Feeling embarrassed and 

frustrated, they report that psoriasis greatly affects their quality of life. Fear of rejection leads to limitations 

in everyday functioning, a sense of discrimination at work, and even limitations in the performance of the 

professions chosen by them. Visible symptoms of the disease can be a stress factor and can cause negative 

reactions in other people. It affects the feeling of rejection, embarrassment and helplessness. Early psycho-

education or psychotherapy makes it easier to accept the disease, as well as the ability to cope with the stress 

caused by psoriasis lesions on the body. The article presents the role of the influence of psychological 

factors on the formation and course of skin diseases and the determinants of the quality of life and mental 

disorders resulting from the presence of dermatological diseases. The overwhelming majority of studies 

confirm the negative impact of stress on the appearance and exacerbation of skin lesions in the course of 

psoriasis and, consequently, deterioration of the quality of life. These factors also disturb the proper emo-

tional state. A correct and multifaceted approach to a patient with psoriasis should be based on cooperation 

between a doctor, cosmetologist and psychologist, increasing the effectiveness of therapy and the process 

of human psychosocial functioning. 
Keywords: psoriasis, etiopathogenesis, coping with the disease, functioning 
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Łukasz Grabowski1 

Psychopatologia objawów wytwórczych w schizofrenii 

1. Wstęp 

Celem rozdziału jest szczegółowe przedstawienie objawów pozytywnych (wytwór-

czych), występujących w chorobach schizofrenicznych. Podział symptomów na pozy-

tywne (łac. positivum) i negatywne (negans) wywodzi się od T. Crowa oraz N. Andreassen 

(lata 80. XX wieku), którzy dopatrywali się w schizofrenii dwóch różnych grup obja-

wów. Pierwsze z nich cechują się występowaniem nowej jakości patologicznej w życiu 

psychicznym, natomiast drugie mają charakter ubytkowy, zubożenia. Najważniejszymi 

objawami ubytkowymi są: blady afekt (spłycenie afektu), anhedonia (utrata przeżywania 

przyjemności) oraz autyzm (wycofanie się z kontaktów społecznych, koncentracja na 

życiu wewnętrznym, dereizm). Podział ten jest powszechnie uznawany w praktyce 

klinicznej do dzisiaj. Warto zaznaczyć, iż wcześniejsza typologia psychopatologii schi-

zofrenii została stworzona przez K. Schneider’a w latach 50. ubiegłego wieku. Uwzględ-

niała ona objawy pierwszorzędowe (osiowe), takie jak: (1) poczucie nasyłania/ugłośnienia 

myśli (zjawiska podobne do telepatii), (2) omamy cenestetyczne (cielesne), (3) omamy 

słuchowe słowne oraz (4) urojeniowe spostrzeżenia. Wszystkie wymienione można 

zaliczyć do objawów pozytywnych.  

2. Objawy prodromalne i psychopatologia ogólna 

Badania epidemiologiczne wskazują, że około 7 na 1000 osób jest narażonych na 

rozwój choroby schizofrenicznej [1]. Wśród nich, obraz kliniczny rozwiniętej schizo-

frenii najczęściej wchodzi w zakres definicji schizofrenii paranoidalnej. Przyjęta 

w styczniu roku 2022, nowa klasyfikacja chorób International Classification of Diseases 

11th Revision (ICD-11) wyklucza stosowanie podtypów schizofrenii uwzględnionych 

w poprzedniej wersji (rozpoznanie F20): paranoidalnej, katatonicznej, hebefrenicznej, 

prostej oraz niezróżnicowanej. Wobec tego, wszystkie dotychczasowe subrozpoznania 

zostały sprowadzone do jednego: 6A20. Definiuje on schizofrenię jako zaburzenie funkcji 

psychicznych, niewynikające bezpośrednio z chorób somatycznych, które obejmuje: 

• myślenie – zarówno zaburzenia formalne procesu myślenia (przyspieszenie, zaha-

mowanie, zdezorganizowanie), jak i treściowe (urojenia, myśli nadwartościowe); 

• percepcję – omamy z różnych modalności, najczęściej słowne, cenestetyczne; 

omamy rzekome (bez momentu rzutu na zewnątrz), parahalucynacje, pareidolie; 

• doświadczanie siebie (self-experience) – poczucie, że myśli, emocje, impulsy 

i zachowania są pod kontrolą lub wpływem zewnętrznej siły; 

• poznanie (cognition) – zaburzenia uwagi, pamięci deklaratywnej, poznania spo-

łecznego; 

 
1 890403@protonmail.ch, student kierunku psychologia (specjalizacja: neuropsychologia) na Wydziale Filo-

zofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.psychologia.umk.pl; Polskie 

Towarzystwo Anatomiczne, Oddział Szczeciński, http://pta.info.pl; Polskie Towarzystwo Przyrodników im. 

Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka), Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej 

i Historii Nauk Morfologicznych (Oddział Szczeciński), www.ptpk.org. 
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• wola (volition) – osłabienie motywacji; 

• afekt – bladość afektu, niedostosowanie do bieżącej sytuacji; 

• zachowanie – dziwaczność, bezcelowość; nieprzewidywalność reakcji emocjonal-

nych, które zakłócają organizację zachowania. 

Ponadto, klasyfikacja wskazuje również na możliwość występowania zaburzeń 

psychomotorycznych, w tym katatonii. Poprzednio zespół schizofreniczny cechujący 

się dominacją zaburzeń psychomotorycznych, zarówno hipokinetycznych (in minus), 

jak i hiperkinetycznych (in plus), zwany był schizofrenią katatoniczną. Stany skrajnego 

pobudzenia (furor catatonicus) lub osłupienia (stupor catatonicus) mogą w takim 

zespole występować okresowo, niekiedy wiązać się też z katalepsją.  

Początki poszczególnych zespołów psychopatologicznych w schizofrenii mogą się 

różnić, jednak da się w każdym z nich wyróżnić kilka faz rozwoju choroby (różniących 

się niekiedy długością trwania): przedchorobową, prodromalną, pierwszy epizod, remisja 

oraz kolejny epizod [2].  

Pierwsza faza cechuje się wczesnymi objawami rozwoju psychomotorycznego 

z towarzyszącymi zaburzeniami neurologicznymi. Czynniki ryzyka agregacji tej fazy 

obejmują dziedziczne obciążenie chorobą, powikłania prenatalne (na przykład hipoksja 

płodowa [3]) lub trudna sytuacja psychospołeczna/rodzinna. Rozważania nad czynni-

kami ryzyka rozwoju psychozy powinny być prowadzone właśnie na tym etapie. Naj-

częściej pierwszy epizod schizofrenii ma miejsce we wczesnej dorosłości. Zdarza się 

też jednak, że proces psychotyczny dynamicznie rozwija się w wieku starczym, wtedy 

należy mówić o tak zwanej późnej parafrenii (paraphrenia senilis). Współcześnie 

zaliczana jest do zaburzeń urojeniowych (paranoi) ze względu na częste usystema-

tyzowanie pojawiających się tam treściowych zaburzeń myślenia. Zdarzyć się w jej 

przebiegu również mogą omamy, przeto jej przynależność do tej kategorii poddawana 

jest nadal dyskusji. Sugeruje się sklasyfikowanie tej choroby jako pośredniej między 

schizofrenią i zaburzeniami urojeniowymi [4-6].  

Schizofrenia cechuje się wysokim stopniem dziedziczności, który może wynosić 

nawet 80% [7]. Wskazuje się na poligenetyczność tej choroby, przy czym wyróżniane 

są zarówno rzadkie warianty genetyczne o cięższych skutkach, jak i typowe o powikła-

niach lekkich lub umiarkowanych. Najczęściej badania naukowe donoszą o delecji 

22q11.2 [8] oraz mutacji genu SETD1A [9]. Okolica 22q11 koduje dwie izoformy 

enzymu katecholo-O-metylotransferazy (COMT). Jest to enzym degradujący katecho-

laminy, który w obecności jonów Mg2+ katalizuje przenoszenie rodnika metylowego 

z S-adenozylo-L-metioniny do grupy 3-hydroksylowej amin katecholowych. Delecja 

tego miejsca jest związana z występowaniem zespołu podniebienno-sercowo-twarzo-

wego, dla którego charakterystyczne jest występowanie zespołów psychotycznych [10]. 

Ponadto, wariant G polimorfizmu pojedynczego nukleotydu rs165599, który znajduje 

się w niepodlegającym translacji regionie 3’UTR (3’ untranslated region) genu kodu-

jącego COMT również wykazuje związek z rozwojem choroby schizofrenicznej [11]. 

W zakresie symptomów prodromalnych, rozwijające się dysfunkcje pochodzić mogą 

z wielu sfer funkcjonowania pacjenta. Rzadko ma miejsce sytuacja, że w tej fazie chory 

sam zgłosi się na leczenie do odpowiedniej placówki, gdzie można byłoby zapobiec 

ostrej fazie lub ograniczyć jej szkodliwość. Zazwyczaj zaburzenia uwagi, zarówno 

w zakresie jej utrzymania, jak i przerzutności zaczynają się pogłębiać. Pacjent demon-

struje trudności w rozwiązywaniu zadań poznawczych. Charakter i głębokość tych 
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objawów mogą mieć potencjalny związek ze stanem zasobów poznawczych danego 

osobnika i jego wcześniejszym funkcjonowaniem. Zauważalna staje się większa drażli-

wość chorego, często dotykająca członków rodziny. Niekiedy dochodzi nawet to prze-

mocy słownej oraz fizycznej, która w fazie ostrej może się nasilać. Szczególny problem 

stanowi używanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, co może zwiększać 

ryzyko takiego zachowania. Znamienna diagnostycznie jest także podejrzliwość 

w okresie prodromu. Może dotyczyć zarówno rodziny i innych znanych osób lub 

objawiać się w formie ksobności względem otoczenia. Pacjent zaczyna zupełnie wy-

cofywać się, być autystyczny i zamknięty w sobie. Przy wywiadzie wstępnym warto 

zwrócić uwagę na skargi związane ze snem. W tym okresie chorzy często uskarżają się na 

ilościowe zaburzenia snu, co ma wpływ na ich funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.  

Objawy depresyjne i lękowe w okresie prodromu mają duże znaczenie w diagnostyce 

różnicowej. Przy ich wystąpieniu pomyłka w rozpoznaniu jest wysoce prawdopodobna. 

Obniżenie nastroju może być związane z apatią, zmniejszonym napędem psychorucho-

wym i niektórymi zaburzeniami wegetatywnymi. Specyficzne lęki mogą dotyczyć 

zarówno stanów, których chory nie jest w stanie sprecyzować, skarg hipochondrycz-

nych i obsesji. Zgłaszane są również objawy dysocjacyjne z kręgu depersonalizacji 

oraz derealizacji. Rzadziej obserwowane są stany przypominające nastrój maniakalny 

lub hipomaniakalny.  

Przy diagnostyce prodromu szczególnie istotne jest badanie osobowości w kierunku 

wykrycia schizotymii lub schizoidii. Stanowi to problem w przypadku dojrzewania 

i wczesnej dorosłości, ponieważ zaburzenia osobowości nie są dobrze widoczne w tych 

okresach. Zarówno cechy schizotypowe, jak i prodromalne mogą być nowe w tym 

okresie. W przypadku prodromu warto zwrócić uwagę na zmianę osobowości chorego. 

Zależnie od zespołu psychopatologicznego, osobowość ta ulega w dalszym przebiegu 

schizofrenii większemu lub mniejszemu rozpadowi (schizis). Natomiast osobnik ze 

schizotypowym zaburzeniem osobowości nie doświadcza tego stanu. Należy monito-

rować pojawianie się krótkotrwałych (przelotnych) i słabo nasilonych objawów psycho-

tycznych, niemogących trwać dłużej niż tydzień. Zalicza się do nich wrażenia odno-

szące, dziwaczne przekonania, myślenia magiczne, zaburzenia spostrzegania, idee 

paranoidalne oraz dziwaczność w zachowaniu/ubiorze. Wsparcie do ich diagnozy dają 

walidowane wywiady i kwestionariusze kliniczne [12]. 

Osobnego omówienia wymaga tzw. paragnomen (actio praeter expectationem; 

Brzezicki). Definiuje się go jako objaw schizofreniczny, będący działaniem pod wpły-

wem nagłego, dziwacznego, niedorzecznego i nieuzasadnionego pomysłu/impulsu. 

W zakresie psychopatologii ogólnej, mieści się on w sferze zaburzeń działań popędowych 

(actiones impulsivae). Wskazuje się, iż czyn tego typu nie jest natury afektywnej, lecz 

bardziej myślowej. Ponadto, nie zalicza się go także do działań pod wpływem im-

pulsów seksualnych. Wobec tego, może być on pośrednio związany z urojeniami, co 

czyni go działaniem pod wpływem doznań psychotycznych. Warto zaznaczyć, iż zwią-

zek ten nie musi być w każdym przypadku prawdziwy. Na przykład, w schizofrenii 

prostej (schizophrenia simplex) trzon psychozy tworzą symptomy negatywne, nato-

miast nasilenie zaburzeń wytwórczych może być śladem paranoidu. Podsumowując, 

charakter paragnomenu jest obecnie niejasny i trudnym zadaniem jest przyporząd-

kowanie go do konkretnej kategorii psychopatologicznej. Bardziej prawdopodobna jest 



 

Łukasz Grabowski 
 

168 

 

jego pozycja na pograniczu zaburzeń treści myślenia, działań popędowych i znie-

kształceń percepcyjnych. 

Nieleczona faza prodromu przechodzi następnie w pełny epizod psychotyczny 

schizofrenii. Objawy psychopatologiczne stają się wyraźne. W zależności od zespołu, 

na pierwszym planie ujawniać się mogą urojenia lub omamy (zespół paranoidalny), 

zaburzenia psychomotoryczne (zespół katatoniczny, zespół kataleptyczny) albo rozpad 

osobowości (zespół hebefreniczny). Nie jest jednak zasadą, iż zawsze któryś z nich się 

pojawi. Często występują tzw. zespoły mieszane, gdzie dają się zauważać objawy 

zarówno jednego, jak i drugiego syndromu. Wyróżnia się następujące [13]: 

• Zespół paranoidalno-katatoniczny – obserwowalne są symptomy paranoidalne 

w postaci różnych myśli urojeniowych i spostrzeżeń omamowych, dodatkowo 

chory reprezentuje „wstawki” katatoniczne o typie podniecenia lub osłupienia. 

Odpowiednio do stosunku tych objawów, jeśli więcej dostrzegalnych jest wstawek 

katatonicznych, należy rozpoznać zespół katatoniczno-paranoidalny. Ten system 

diagnostyczny niesie za sobą duże trudności praktyczne. Na przykład, spadek 

aktywności w zespole paranoidalnym nie oznacza osłupienia (może mieć zupełnie 

inne źródło – działanie leków, zaburzenia homeostazy), a pojedynczy omam lub 

urojenia pojawiają się także w zespole katatonicznym. 

• Zespół paranoidalno-depresyjny – kiedy pacjent zachowuje również objawy wyraźnie 

rozwiniętego zespołu depresyjnego. Diagnoza tego zespołu, jak i wszystkich innych 

zespołów mieszanych, musi być przeprowadzona ostrożnie i dokładnie, ponieważ 

samo pojawienie się zaburzeń treści myślenia i niektórych zaburzeń spostrzegania 

nie świadczy o schizofrenii. Depresja o ciężkim przebiegu może cechować się 

objawami psychotycznymi, takimi jak: urojenia kary, nihilistyczne, winy, proste 

omamy, złudzenia, pareidolie.  

• Zespół lękowo-paranoidalny – chory eksponuje istotnie nasilone objawy lękowe 

lub lękowo-depresyjne. Niepokój jest stanem częstym w zespole paranoidalnym, 

wobec tego należy uważać na jego nasilenie i obiekt lęku psychotycznego. Lęk ten 

w znacznej części związany jest z symptomami paranoidu, niekiedy dotyczy 

obiektu urojeń, w innych przypadkach pacjent nie potrafi określić werbalnie jego 

przyczyny. W takiej sytuacji można poprosić o jego graficzne przedstawienie 

w postaci rysunku, jeśli jest to możliwe.  

• Senzytywny zespół odnoszenia (der sensitive Beziehungswahn, Kretschmer) – jego 

objawy dają się dostrzec głównie u osobników drażliwych, senzytywnych, mają-

cych problemy natury adaptacyjnej. Jego symptomem patognomicznym jest „odwró-

cenie sytuacji” (wszystko dookoła ma związek z chorym, wszystko na niego 

wpływa, on również potrafi wpływać na zjawiska zewnętrzne). Niekiedy uważa się 

ten zespół za paranoiczny, jednak zależy to zazwyczaj od indywidualnych właści-

wości pacjenta.  

W praktyce klinicznej coraz rzadziej stosowana jest diagnostyka różnicowa zespołów 

mieszanych. Może to wynikać zarówno z bardzo sensytywnych zmian między parano-

idem a tymi syndromami oraz dużymi trudnościami rozpoznawczymi. Niemniej jednak, 

mogą mieć znaczenie w zakresie epidemiologii oraz indywidualnego programowania 

planu farmakoterapeutycznego i psychoterapeutycznego. 
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3. Klasyfikacja kliniczna objawów wytwórczych 

Podstawowa klasyfikacja objawów pozytywnych (wytwórczych; Crow, Andreassen) 

w chorobie schizofrenicznej obejmuje: urojenia (delusio), omamy (hallucinatio), pseudo-

halucynacje (omamy psychiczne; Chłopicki; Kandinsky), iluzje (illusio), automatyzmy 

zmysłowe (Bilikiewicz) oraz parahalucynacje, formalne zaburzenia myślenia, wielko-

ściowość, podejrzliwość, wrogość i pobudzenie. Powstawanie nowych pojęć, wcho-

dzących w zakres tej kategorii posiada duży sens kliniczny, ponieważ można na ich 

podstawie tworzyć dokładniejsze profile psychopatologiczne, poddając je następnie 

monitorowaniu i kontroli. Umożliwia to obserwowanie tzw. dynamiki objawów wy-

twórczych. Definiuje się to pojęcie jako postępujące lub cofające się zmiany w obrębie 

systemu urojeniowo-omamowego pacjenta. W dużej części przypadków chory nie ma 

ustabilizowanego tego systemu, co niesie za sobą włączenie i wyłączanie nowych lub 

starych obiektów do urojeniowej interpretacji. Umiejętność nazwania i dostrzeżenia jak 

największej liczby symptomów pozwala na określenie nawet subtelnych zmian 

w zachowaniu i stanach chorego. Skutkuje to lepszą kontrolą skuteczności farmakoterapii 

i oddziaływań psychologiczno-psychoterapeutycznych. Ta sama sytuacja tyczy się 

objawów negatywnych. 

Urojenia, czyli fałszywe sądy i przekonania o chorobowej etiologii. Są obecne 

u około 70% pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Posiadają komponenty: poznawczy, 

emocjonalny oraz dążeniowy (aktywny-bierny). Nie jest to objaw obecny wyłącznie 

w schizofrenii, ponieważ identyfikuje się je też w takich chorobach, jak: choroba 

afektywna dwubiegunowa, depresja z objawami psychotycznymi, zaburzenia obsesyjno-

kompulsyjne, demencje, osobowości z pogranicza. Ponadto, badania wskazują na moż-

liwy, w pewnym stopniu wspólny, mechanizm powstawania urojeń w tych jednostkach 

[14]. Ilościowo, mogą być one jednotematyczne (zespół Capgrasa, zespół Cotarda) lub 

wielotematyczne [15]. Wyniki badań wskazują, że urojenia mogą być związane 

z niektórymi cechami behawioralnymi, takimi jak trudności w samokontroli oraz niski 

wgląd poznawczy [16-18]. Pacjenci z mocno utrwalonymi urojeniami cechują się także 

obniżeniem regionalnego przepływu krwi w korze przedniego zakrętu obręczy [19]. 

Obszar ten może mieć duże znaczenie w rozwoju systemu urojeniowego, szczególnie 

w zakresie hamowania impulsów z nim związanych. 

Omamy, są to takie spostrzeżenia, które powstają bez aktualnie mającego miejsce 

bodźca zewnętrznego. Posiada błędny sąd realizujący (obiekt istnieje) oraz rzutowanie 

(otoczenie zewnętrzne). Mogą pochodzić z różnych narządów zmysłów, najczęściej są 

to halucynacje słuchowe (słowne), rzadziej cenestetyczne, smakowe, węchowe. Nie-

którzy autorzy całkowicie negują istnienie omamów wzrokowych w „czystej” schizo-

frenii, kiedy pacjent nie zażywa środków psychoaktywnych. Przeczą temu jednak badania 

epidemiologiczne, ponieważ u około 50% chorych doświadczających halucynacji słu-

chowych mogą w pewnym momencie wystąpić omamy z modalności wzrokowej [20]. 

Leczeniem pierwszego rzutu w przypadku halucynacji jest farmakoterapia. Istnieje 

wiele skutecznych leków przeciwpsychotycznych, które dobrze sobie radzą z tego typu 

objawami, na przykład amisulpiryd, olanzapina, zyprazydon oraz kwetiapina. Mniej 

skuteczny na tym polu jest haloperidol. W sytuacji, gdy pacjent jest oporny na co 

najmniej dwa neuroleptyki, możliwa jest administracja klozapiny. Najlepsze efekty daje 

wspieranie osobnika dodatkowo psychoterapią (szczególnie poznawczo-behawioralną 

lub psychodynamiczną), celem redukcji lęku i dystresu. 
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Pseudohalucynacja jest to taki rodzaj omamu, który nie ma momentu rzutowania 

na zewnątrz i dzieje się przeważnie w ciele chorego [21]. Ich natura nie jest jasna, 

prawdopodobnie mieszczą się one pomiędzy spostrzeżeniami a wyobrażeniami, będąc 

swoistym zjawiskiem pośrednim. Najczęściej występują w postaci omamów rzekomych 

słuchowych słownych (tzw. głosów) oraz doznań trzewnych (w jamie brzusznej, klatce 

piersiowej). Mogą się zdarzyć w postaci wzrokowej, przyjmując postać obrazów wi-

dzianych „w głowie”, „oczach” lub „osobowości”. Zalicza się do nich również omamy 

poza polem (extracampine), które pojawiają się poza aktualnym polem widzenia, na 

przykład za plecami, z tyłu głowy. Podobny stan rzeczy ma miejsce przy modalności 

słuchowej. Podobnie jak prawdziwe halucynacje, omamy rzekome mogą stanowić zagro-

żenie dla chorego. Imperatywne pseudohalucynacje werbalne mogą stanowić motyw 

do potencjalnej próby samobójczej, jeśli są natury oskarżycielskiej i wzbudzającej 

poczucie winy [22]. 

Jako iluzje (złudzenia) określa się błędnie rozpoznane, ale istniejące w rzeczy-

wistości przedmioty. Mogą wystąpić z różnych modalności: wzrok, słuch, węch, dotyk, 

smak, cenestetyczne oraz kinestetyczne [23]. Zazwyczaj pojawiają się w okresie 

osłabienia percepcji i działania czynników, wpływających na sensorum. Na przykład, 

w sytuacji strachu, zmęczenia lub efektów farmakologicznych różnych leków; są one 

obecne powszechnie w zdrowej populacji. Poprawa warunków spostrzegania koryguje 

błędne rozpoznania. W przypadku iluzji wywołanych chorobą, korekcja może nastąpić 

po dłuższym czasie. Pewnym podobieństwem do złudzeń cechują się pareidolie 

(wypatrzone, wysłuchane), które są spostrzeżeniami wyprowadzonymi ze specyficznie 

ukształtowanego tła; istotny jest tutaj osąd, który nie rozpoznaje w pareidoliach 

zjawisk realnych. 

Parahalucynacje są natomiast określane jako spostrzeżenia nieistniejących realnie 

zjawisk lub obiektów, których pacjent nie określa jako rzeczywiście istniejących. 

W omamach prawdziwych sąd realizujący występuje, co pomaga różnicować je od 

parahalucynacji. Obecne badania z zakresu psychopatologii parahalucynacji nie są 

jednak spójne. Niektórzy autorzy uważają je za specyficzny rodzaj objawów wytwór-

czych, powstających w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, jednak 

sąd realizujący nie ma dla ich rozpoznania większego znaczenia [24]. Można spotkać 

je w zespole Charlesa-Bonneta, który charakteryzuje się obecnością żywych i złożo-

nych halucynacji wzrokowych, które nie są uznawane za rzeczywiste; nie obserwuje 

się w nim poza tym innych symptomów psychopatologicznych [25]. Niekiedy para-

halucynacje mogą występować u osób starszych, co może wskazywać na wczesne stadia 

procesu otępiennego. Ponadto, wpływ na ich rozwój może mieć również deprywacja 

sensoryczna. Są one niezwykle rzadkie w schizofrenii. Pacjenci doświadczający oma-

mów zazwyczaj niechętnie przyznają ich pochodzenie za chorobowe.  

Psychopatologia automatyzmów zmysłowych uchodzi za jedną z bardziej rozwinię-

tych w procesie schizofrenicznym. Są to takie doznania, które zachodzą pod wpływem 

określonej albo nieokreślonej siły, niezależnie od woli chorego. Automatyzmy właściwe 

(Clérambault) często łączą się z urojeniami oddziaływania, niekiedy z urojeniami odsło-

nięcia (jest to zależne od aktualnego systemu psychotycznego chorego) i obejmują: 

ugłośnienie myśli, głosy w głowie (urojenia odsłonięcia; automatyzm ideacyjno-słowny), 

kierowanie ruchami (automatyzm ruchowy), nasyłanie myśli (automatyzm ideacyjny). 

Granica między pojęciami „pseudohalucynacja” oraz „automatyzm” nie jest ostra. 
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Rozpoznanie zależne jest od kontekstu, w którym występują. Przeto ważne jest do-

kładne poznanie systemu urojeniowego pacjenta przed postawieniem diagnozy. Istotny 

jest w tym zakresie aspekt wolicjonalny, wobec tego należy się rozeznać, czy natura 

zjawiska podlega, czy nie podlega woli chorego. Automatyzmy będą charakteryzowały 

się brakiem możliwości wpływania chorego na pojawiające się doznania. Zaś na 

pseudohalucynacje pacjent będzie mógł w mniejszym lub większym zakresie wpływać 

(na przykład, jeśli prowadzi dialogi omamowe z „głosem w głowie”, to będą to pseudo-

halucynacje; jeśli głosy nie będą dawały na siebie wpływać oraz będą oddziaływały na 

chorego, to będą to automatyzmy). W tabeli 1 proponuje się autorskie rozróżnienie 

automatyzmów od halucynacji i pseudohalucynacji.  

Tabela 1. Propozycja algorytmu diagnostyki różnicowej halucynacji, pseudohalucynacji i automatyzmów 

zmysłowych 

Halucynacja Pseudohalucynacja Automatyzm zmysłowy 

Projekcja na zewnątrz Brak momentu rzutu Brak momentu rzutu 

Chory może lub nie może 

wpływać na treści 

Chory może lub nie może 

wpływać na treści 

Chory nie może wpływać na 

treści 

Mogą pochodzić 

z modalności wzrokowej 

Mogą pochodzić z modalności 

wzrokowej – obrazy w głowie 

lub przed oczami 

Nie pochodzą z modalności 

wzrokowej; nie zalicza się do 

nich nawet omamów 

oddziałujących na chorego 

Nie obejmują narządów 

wewnętrznych/wnętrza ciała 

Mogą obejmować bardziej 

złożone obrazy wewnątrz ciała, 

na przykład 

wyrywanie/rozrywanie 

trzewiów, poczucie, że są 

rozrywane od środka 

Proste doznania, takie jak 

fale, prądy, mrowienie, 

poczucie zniekształcenia 

Sąd realizujący obecny Sąd realizujący obecny Brak sądu realizującego 

Głównie z modalności 

słuchowej, w postaci 

omamów słuchowych 

słownych 

Głównie z modalności 

słuchowej, w postaci omamów 

słuchowych słownych 

Skoncentrowane bardziej na 

myśleniu – nasyłanie, 

ugłośnienie, podwojenie lub 

echo myśli 

Jeśli pojawia się głos, 

zazwyczaj jest dobrze 

słyszalny  

Jeśli pojawia się głos, 

zazwyczaj jest dobrze 

słyszalny 

Głos może być trudny do 

identyfikacji i może 

wchodzić w zakres, 

strzępków myśli, 

niezwiązanych niczym pojęć, 

oderwanych „cieni 

myślowych” – tzw. mały 

automatyzm psychiczny 

(trudność w rozróżnieniu 

niekontrolowanych myśli 

od „głosu”) 

Źródło: opracowanie własne, Łukasz Grabowski. 

Warto zwrócić uwagę na objaw, zwany małym automatyzmem psychicznym 

(Clérambault). Jest to niezwykle trudny do rozpoznania symptom głębokiego procesu 

schizofrenicznego, uwzględniający pojawienie się strzępków myśli, opustoszenia 

wspomnień, oderwanych fragmentów myślowych i przypadkowych pojęć. Możliwy 
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jest on do diagnozy psychopatologicznej u pacjentów przewlekle chorych, których 

rozpad osobowości postępował przez dłuższy czas. Prawdopodobnie jest on związany 

zarówno z opustoszeniem myślenia, jak i mantyzmem oraz dostrzegalną wtedy schizo-

afazją. Należy rozważyć symptom tego typu jako swoisty wskaźnik głębokości procesu 

schizofrenicznego. Dotyczy on bardziej zaburzeń myślenia niż zaburzeń spostrzegania.  

Podsumowując, proponuje się przedstawienie automatyzmów zmysłowych w sposób 

następujący: 

Zaburzenia spostrzegania – Automatyzmy zmysłowe – Zaburzenia myślenia 

4. System urojeniowy w schizofrenii – trzon psychozy 

Zależnie od kontekstu diagnostycznego, rozpoznanie urojeń może stanowić łatwe 

lub trudne wyzwanie dla psychopatologa i psychiatry. Zazwyczaj na oddziałach za-

mkniętych, gdzie dokonywana jest diagnoza, dysponuje się wystarczającą dokumentacją 

medyczną, pozwalającą poznać historię choroby oraz dane z poprzednich hospitalizacji 

pacjenta. Przed pierwszą konsultacją chorego, należy dokonać dogłębnej analizy tej 

dokumentacji i poznać powód przyjęcia na oddział.  

Przyjmuje się, że przekonanie urojeniowe powinno zawierać kilka komponentów: 

(1) treść; (2) brak krytycyzmu i bezwzględna wiara w jego prawdziwość; (3) wpływ 

zarówno na schematy myślenia, jak i działania; (4) odpowiedź emocjonalna [26]. Ozna-

cza to, iż urojenie nie różni się od zwykłego przekonania, które zawiera tożsame ele-

menty. Urojenia jednak są określane jako fałszywe reprezentacje rzeczywistości i nie 

istnieje w psychopatologii pojęcie „zdrowe urojenie”, „normatywne urojenie”. Podobnie, 

urojenie nie mieści się również na swoistym kontinuum wiary w przekonanie. Można 

jedynie na nim umieścić z dużym dystansem myśli nadwartościowe.  

Forma urojeń schizofrenicznych (Jaspers) w dużej liczbie może zostać określona 

jako tzw. objawienia (revelatio) [27]. Pacjent tworzy nowe znaczenia istniejących już 

pojęć, nową tożsamość oraz głębsze i bardziej osobiste rozumienie świata. Nowa 

świadomość otoczenia pojawia się na drodze nagłego objawienia lub jako rodzaj 

doznania estetycznego [28, 29]. Objawienie pojawia się po okresie napięcia i niepew-

ności przed nadchodzącym nowym, psychotycznym światem, który zmieni całe życie 

danego osobnika [30]. Urojenia, które pojawiają się samorzutnie i natychmiastowo 

(Unmittelbar) w świadomości, nie poprzez różne formy wnioskowania lub refleksji, 

określane są jako pierwotne. Często tego typu objawy określa się pojęciem apofanii 

(apophany), co oznacza manifestację ukrytego sensu. Praktyka kliniczna wskazuje, iż 

treści i forma urojeń mogą być projekcją wcześniej przebytych traum, na przykład 

wykorzystywania seksualnego lub doświadczanej przemocy. Tego typu urojenia 

nazywa się w psychopatologii aletycznymi (alethic delusions) [31, 32].  

Hipotezy dotyczące powstawania urojeń wskazują na dużą rolę zaburzeń procesów 

wnioskowania [33]. Rodzą się one przez wsparcie neuronalne wnioskowania o stanach 

ukrytych, niedostępnych w obecnej chwili dla poznania sensorycznego. Przykładem 

może być wnioskowanie o czyichś intencjach (urojenia prześladowcze, ksobne), bazując 

na czyimś zachowaniu. W ten sposób chory może czuć się prześladowany, na przykład, 

przez personel medyczny szpitala, któremu przypisuje błędne intencje. Przyjmując tego 

typu etiologię, psychoterapia urojeń powinna się skupiać w dużej mierze na leczeniu 

procesów wnioskowania oraz kontroli funkcji wykonawczych. Należy pamiętać, iż 

urojenia w dużej części są projekcjami przebytych traum. Wobec tego, nie powinno się 
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sprowadzać kwestii urojeń wyłącznie do zaburzonego wnioskowania. Ponadto, dotych-

czasowe badania nie wykazały istotnego związku podejmowania decyzji z nasileniem 

urojeń [34].  

Urojenia wykazują także związek z zaburzonym próbkowaniem informacji. Bada-

nia określiły tutaj dwa komponenty tych trudności: (1) konkretny efekt związany z uro-

jeniami oraz (2) niespecyficzny skutek związany z trudnościami społeczno-ekonomicz-

nymi [35]. Niski status socjoekonomiczny jest specyficzny dla chorych na schizo-

frenię. Często załamanie linii życiowej przez epizod psychotyczny powoduje całkowitą 

niezdolność do pracy na dotychczasowym poziomie. Efekty związane z urojeniami 

sprowadzają się do konfliktów z rodziną i przyjaciółmi, pracodawcami oraz sąsiadami. 

Mogą one obejmować również czyny kryminogenne popełnione pod wpływem doznań 

psychotycznych. Natomiast obniżenie statusu socjoekonomicznego może być wtórne 

do wyłaniających się objawów psychotycznych.  

Tabela 2. Przykładowe treści urojeniowe oraz ich analiza 

Treść urojenia Analiza 

„Moja matka mnie prześladuje. 

Zamontowała mi chipa w głowie, 

przez który mnie kontroluje” 

Często u mężczyzn chorych na schizofrenię, matka jest 

obiektem centralnym w systemie urojeń. 

W wypowiedzianej kwestii pacjent doświadcza urojeń 

prześladowczych połączonych z pseudohalucynacjami 

wewnątrz głowy oraz automatyzmami zmysłowymi. 

Badanie psychiatryczne powinno objąć jak najbardziej 

szczegółowo historię relacji z matką i potencjalne konflikty.  

„Potrafię rozmawiać z roślinami 

i gadać z innymi na odległość. 

To się nazywa telepatia albo 

telekineza” 

W tym przypadku chory doświadcza urojeń wpływu oraz 

odsłonięcia, które są pomieszane z omamami 

prawdziwymi. Tak rozwinięte objawy wytwórcze w dużej 

części pojawiają się u pacjentów korzystających 

z substancji psychoaktywnych, które sprzyjają procesowi 

psychotycznemu. 

„Na moim osiedlu kamery 

rozmieszczone są tak, aby mnie 

obserwować. Boję się wychodzić 

z domu i otwierać okna, bo jedna 

kamera jest skierowana na okno od 

mojego pokoju” 

Na pierwszym planie ujawniają się urojenia prześladowcze 

i ksobne, oraz wtórny do nich lęk. Chory nie był w stanie 

sprecyzować, kto konkretnie go prześladuje.  

Źródło: opracowanie własne, Łukasz Grabowski. 

4.1. Zespół Frégoliego, Capgrasa, sobowtóra 

Zespół Frégoliego jest to specyficzny syndrom urojeń odnoszenia, który obejmuje 

błędne identyfikowanie osób z otoczenia chorego. Pacjent w sprzedawcy lub sąsiedzie 

spostrzega inną osobę. W przypadku nakładania się tego zespołu na urojenia prześla-

dowcze, pacjenci spostrzegają swojego prześladowcę w innych osobach.  

Nie jest to zespół specyficzny dla schizofrenii. Zdarza się on w przebiegu różnych 

chorób somatycznych. Na przykład, guz przysadki mózgowej (hypophysis cerebri) 

potrafi charakteryzować się intermetamorfopsjami o cechach zespołu Frégoliego lub 

Capgrasa/Sozji. Można też je obserwować u pacjentów chorych na AIDS, niedoczynność 

tarczycy, cukrzycę, toksoplazmozę lub po zatruciach (disulfiram) [36, 37]. Niekiedy 
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zespoły zaburzonej identyfikacji pojawiają się w chorobach otępiennych, na przykład, 

w demencji z ciałkami Levy’ego, która charakteryzuje się bujnymi symptomami 

wytwórczymi [38]. 

W zakresie psychoz schizofrenicznych może czasami dochodzić do czynów krymino-

gennych, motywowanych zespołem Frégoliego [39]. Pacjent, który dostrzega w niemal 

każdej kobiecie swoją kochankę lub żonę (różne postacie erotomanii [40]), może 

dopuścić się potencjalnie niebezpiecznych zachowań. W takiej sytuacji zasadne jest 

przyjęcie takiego chorego do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, na mocy 

artykułu 23 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Istnieje ryzyko wplątania per-

sonelu szpitalnego w system urojeniowy pacjenta, który może się zachowywać wobec 

zespołu agresywnie. Leczenie zależne jest od obecnego stadium choroby. Celem 

wyciszenia pacjenta w ostrym epizodzie psychotycznym można zastosować, podobnie 

jak w innych ostrych psychozach z działaniami eksternalizacyjnymi, unieruchomienie 

pasami oraz podanie Relanium i Haloperidolu. Terapia długoterminowa zależna jest od 

indywidualnych potrzeb danego osobnika. Studia przypadków wskazują, na przykład, 

na dobrą tolerancję arypiprazolu [41]. Diagnostyka psychopatologiczna w kierunku 

podejrzenia tego zespołu powinna być przeprowadzona jak najszybciej, aby zapobiec 

potencjalnym ryzykownym działaniom pacjenta.  

Zespół (objaw) Capgrasa ma przebieg podobny do zespołu Frégoliego, jednak jest 

ograniczony tylko do matki (lub innych członków rodziny). Chory twierdzi, iż jego 

matka została podstawiona, jego prześladowca ukrywa się pod jej postacią i zamierza 

go skrzywdzić. Ponadto, wskazuje się również na możliwość podszywania się oszusta 

pod przedmiot nieożywiony lub zwierzę [42]. Oprócz psychoz schizofrenicznych i schi-

zoafektywnych, zespół Capgrasa może rozwinąć się także w otępieniu typu Alzheimera, 

otępianiu z ciałkami Levy’ego, padaczce, guzach przysadki, zaawansowanej chorobie 

Parkinsona oraz udarach naczyniowych mózgu. Występuje u obu płci. W leczeniu 

częściową poprawę może przynieść terapia elektrowstrząsami oraz klozapina [43].  

Do podstaw diagnostyki różnicowej zespołu Capgrasa (podobnie, jak innych obja-

wów błędnej identyfikacji) należy zaprzeczenie autentyczności tożsamości osoby fał-

szywie rozpoznanej [44]. Każda taka osoba bliska dla pacjenta jest podobna do 

oryginału, niekiedy różniąc się drobnymi szczegółami. Tego typu błędna identyfikacja 

jest niepodatna na wszelkie racjonalne argumenty i utrzymuje się w czasie. Należy 

zaznaczyć, iż pacjenci zachowują jasną świadomość, funkcje poznawcze na pierwszym 

planie pozostają sprawne, natomiast w zachowaniu uwidacznia się paranoid o cechach 

wrogości i nieufności, z tendencją do stanów depersonalizacji oraz derealizacji [44, 45]. 

W rzadkich przypadkach zespół Capgrasa może pokrywać się ze współwystępującym 

zespołem Cotarda (urojenia nihilistyczne). Wskazuje się na potencjalną korelację 

między tymi dwoma zespołami psychopatologicznymi, podobnie jak z urojeniami 

erotomańskimi i niewierności (zespół Otella) [46, 47]. 

Bardzo podobnym do powyższych zjawiskiem w psychopatologii jest objaw sobow-

tóra (l’illusion des sosies), w którym oszuści zastępują członków rodziny, policję lub 

sąsiadów. Autorzy (Capgras, Reboul-Lechaux) traktowali ten objaw bardziej jako iluzję 

interpretacyjną, aniżeli błędne postrzeganie bodźców zewnętrznych. 
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5. Omamy prawdziwe (halucynacje) 

W przebiegu schizofrenii najczęstszą formą halucynacji są omamy słuchowe słowne 

o różnym natężeniu i oporności na leczenie. Badania epidemiologiczne wskazują na 

częstość ich występowania od 60% do ponad 70% [48, 49]. Do diagnozy omamów 

należy znać lokalizację – musi wystąpić moment rzutu na zewnątrz (projekcja); jeśli 

głosy znajdują się w głowie lub ciele pacjenta, należy rozpoznać pseudohalucynacje. 

W części przypadków pacjenci nie będą potrafili podać źródła głosów, wobec tego 

proponuje się w takiej sytuacji również rozpoznanie pseudohalucynacji, do czasu, aż 

lokalizacja zacznie być jawna. Ich liczba i charakter są z reguły zróżnicowane i indy-

widualne dla poszczególnych osobników [50]. Mogą być wyraźnie przez chorego sły-

szane bądź niewyraźnie, niedające zidentyfikować swojej treści. Najczęściej dominują 

proste wypowiedzi, rzadziej dochodzi do płynnych konwersacji i dialogów omamo-

wych. U części chorych głosy są stale obecne, nawet poza ostrymi epizodami choroby.  

Szczególnie istotną różnicą między populacją kliniczną i niekliniczną, w zakresie 

doświadczania głosów, jest poczucie kontroli nad nimi. Stanowi to jedną z podstaw 

teorii „kontinuum” [51; dobre opracowanie na ten temat: 52]. Zakłada ona ilościowy 

charakter różnicy między populacją kliniczną i nie-kliniczną. Wskazuje się, iż w populacji 

ogólnej częstotliwość występowania omamów słuchowych słownych wynosi 4,1-5,8% 

[53]. Traumatyczne wydarzenia życiowe mają istotny wpływ na ich rozwój i nasilenie. 

Oprócz omamów z modalności słuchowej, badania metaanalityczne wskazują na to, 

iż schizofrenia wyróżnia się na tle innych chorób szczególną wielomodalnością halu-

cynacji [54]. W dużej liczbie przypadków pacjenci ze schizofrenią zgłaszają ich wystę-

powanie w 4 lub 5 różnych modalnościach. Natomiast w zakresie chorobie afektywnej 

dwubiegunowej oraz dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości zazwyczaj obejmują 2-3 

zmysły [55]. Ponadto, szczególnie jedna cecha jest statystycznie różnicująca schizo-

frenię od innych zaburzeń pod względem halucynacji. Wiek wystąpienia omamów 

w schizofrenii obejmuje głównie późny wiek nastoletni do 20 lat. Wcześniej (poniżej 

12. roku życia) omamy występują w dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości (33%) 

i grupie nieklinicznej (40%). W schizofrenii jest to niewielka grupa młodych pacjentów 

(11%). U osób z grupy poza klinicznej średni wiek pojawienia się omamów to 12,4 lat, 

gdzie w schizofrenii – 21,4 lat [56]. Halucynacje w zaburzeniach afektywnych, neurolo-

gicznych oraz stanach związanych z alkoholem zdarzają się w wieku średnim i późnym. 
Pomimo włączenia adekwatnego leczenia przeciwpsychotycznego, niektóre omamy 

słuchowe słowne zdają się oporne na farmakoterapię (ok. 30% chorych). Tego typu 
sytuacja implikuje istotne zaburzenie jakości życia pacjentów oraz stanowi czynnik 
ryzyka wystąpienia zachowań suicydalnych, przeto należy zwrócić uwagę na alterna-
tywne biologiczne metody leczenia neuropsychiatrycznego. Badania z użyciem czynno-
ściowego rezonansu magnetycznego potrafią wykrywać zwiększenie aktywności 
w okolicach czołowo skroniowych, związanych z generacją mowy (zakręt czołowy 
dolny – pole Broki) i percepcją, u pacjentów doświadczających tego typu halucynacji. 
Ponadto, podobna sytuacja jest rejestrowana w przyśrodkowej korze płatów skroniowych, 
związanej z pamięcią deklaratywną [57]. Specyficzną funkcję pełni okolica Wernickego, 
która prawdopodobnie jest związana z patofizjologią omamów słuchowych słownych 
[58]. Podsumowując, nieprawidłowe połączenia występują między regionami słuchowymi, 
słownymi oraz limbicznymi i związanymi z pamięcią [59]. Metaanaliza autorstwa 
Yanga i wsp. [60] wykazała, iż przezczaszkowa stymulacja prądem stałym jest 
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obiecującą metodą terapii halucynacji słuchowych, jeśli działanie celowane jest 
w okolice czołowo-ciemieniowe. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna nie wykazała 
w badaniach dobrych efektów klinicznych w tym zakresie [61]. 

Tabela 3. Elementy omamów w schizofrenii 

Obecność: głosów/głosu lub innych dźwięków, nierzeczywistych postaci/wizualizacji, zapachów, 
smaków 

Ryzyko: głosy lub postacie są negatywne, agresywne, zapachy i smaki przykre 

Złożoność: stopień skomplikowania doznań omamowych – zdolność do prowadzenia dialogów 
omamowych, wchodzenia w interakcje, intensywność zapachów i smaków, zrozumiałość 

wypowiedzi 

Kontekst: związek z urojeniami (urojenia trucia, prześladowcze), mechanizmy obronne 
osobowości (projekcja), erotomania, trauma, relacje rodzinne 

Ładunek emocjonalny: osobisty stosunek chorego do doświadczeń omamowych, przekonania, 
afekty 

Kiedy się pojawiają: najczęściej; noc, wieczór, poranek, czynniki wyzwalające (wizyta 
w toalecie, posiłek, stres, obecność innych osób) 

Sposoby radzenia sobie: modlitwa, mowa wewnętrzna, czynności kompulsyjne 

Źródło: opracowanie własne, Łukasz Grabowski. 

6. Pseudohalucynacje, parahalucynacje 

Niejasna pozostaje pozycja omamów cenestetycznych (cielesnych) w omawianej 
klasyfikacji diagnostycznej. Od dłuższego czasu klasyfikuje się je w psychopatologii 
jako halucynacje, co nie jest zgodne z definicją omamów. Omamy cenestetyczne nie 
posiadają momentu rzutu na zewnątrz. Są to wrażenia z wnętrza ciała, mogące mieć 
postać prądów, mrowienia, niekiedy bólu, elektryzowania lub ściskania. Ogólnie, 
zaliczane są do omamów czuciowych, które obejmują również: dotykowe (kłucie 
i inne doznania) oraz kinestetyczne (wrażenie spadania, drgań podłoża, lewitowania). 
O ile doznania kinestetyczne można zaliczyć do halucynacji prawdziwych, ponieważ 
dotyczą one w różnym zakresie środowiska zewnętrznego, tak omamy cenestetyczne 
powinny być traktowane w ujętym paradygmacie jako pseudohalucynacje.  

Pseudohalucynacje wzrokowe mogą zdarzać się u pacjentów ze schizofrenią, 
jednak epidemiologicznie częstsze są słuchowe. Pacjenci „zwidują” wewnątrz głowy 
obrazy o różnej części, niekiedy ruchliwe, potrafią wchodzić z nimi w interakcje i od-
bierać określony przekaz afektywny od doświadczanych wizualizacji. Praktyka kliniczna 
wskazuje na powiązania między pseudohalucynacjami słuchowymi i wzrokowymi. 
Można posłużyć się następującym przykładem (tab. 4). 

Tabela 4. Powiązanie omamów rzekomych wzrokowych i słuchowych u pacjenta ze schizofrenią 

Obserwacja: Pacjent w trakcie badania 
psychopatologicznego przyznaje, że rozmawia 
z Bogiem, który przemawia do niego z wnętrza 

głowy. Potrafi z nim rozmawiać poprzez 
modlitwę. Czasami potrafi też Boga zobaczyć, 
ponieważ pojawia się w jego głowie, co jest dla 

pacjenta bardzo przyjemne. Uważa, iż został 
wybrany i musi nieść boskie przesłanie światu. 

Analiza: U danego osobnika uwidacznia się 
połączenie między pseudoomamami z dwóch 

modalności, co jest dla niego spójne i przekłada 
się na rozwój systemu urojeniowego – urojenia 
wielkościowe, religijne. Prowadzi on również 

rozbudowane dialogi omamowe. Należy 
monitorować nastrój i stan pobudzenia 

psychoruchowego, aby w sytuacji rozwinięcia 
się manii lub dysforii wprowadzić 

odpowiednie leczenie doraźne. 

Źródło: opracowanie własne, Łukasz Grabowski 



 

Psychopatologia objawów wytwórczych w schizofrenii 
 

177 

 

Istotne w praktyce klinicznej pozostaje nadal różnicowanie pseudohalucynacji od 
parahalucynacji. Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnostyki różnicowej „omamy 
prawdziwe – pseudohalucynacje – parahalucynacje – automatyzmy zmysłowe” (OPPA – 
Ł.G.), która pozwala na rozeznanie się w zakresie lokalizacji doznań psychotycznych, 
należy określić stopień krytycyzmu chorego względem tych doświadczeń. Jeśli istnieje 
istotny wgląd chorobowy, należy rozważyć rozpoznanie parahalucynacji, niezależnie 
od miejsca lokalizacji.  

Parahalucynacje są rzadkim zjawiskiem w psychozach schizofrenicznych. Zazwyczaj 
towarzyszą one ciężkim stanom somatycznym. Pacjenci ze schizofrenią mają zbyt po-
wierzchowny (lub zupełny jego brak) wgląd chorobowy, a doświadczenia omamowe 
uważają za realne, niezwiązane z chorobą.  

7. Inne objawy pozytywne 

Doznania ejdetyczne (eidetikos) dotyczą wyobraźni i nie są zaliczane do zaburzeń 
spostrzegania. Podobnie do sprawności innych procesów poznawczych, jeżeli wyobraźnia 
nie jest używana i wykorzystywana, może ulegać degradacji. Podobnie, jej rozwój 
i ćwiczenie prawdopodobnie będzie powodowało polepszenie tworzonych wizualizacji 
[62]. Badania naukowe wskazują, iż najbardziej sprawną wyobraźnię posiadają kilku-
nastoletnie dzieci. Obrazy lub dźwięki wyobrażeniowe w tej grupie charakteryzują się 
dużą stabilnością, nasyceniem szczegółów oraz iluzorycznością, co może powodować 
u mniej doświadczonych dzieci reakcje i zachowania podobne do halucynacji. Są to 
właśnie doznania ejdetyczne. Nie jest wiadome, czy stanowią one normatywny etap 
rozwojowy u każdego osobnika. Jeśli wystąpi, zazwyczaj znika w okresie adolescencji, 
ustępując ilościowym operacjom myślowym oraz wzrastającym zdolnościom języko-
wym. U nielicznych osób wyobraźnia ejdetyczna zostaje w mniejszym lub większym 
stopniu zachowana (np. u wpływowych muzyków, plastyków i innych artystów). Do 
przeżyć ejdetycznych można zaliczyć również bardzo żywe i wyraźne wspomnienia.  

Niekiedy deficyty zmysłowe mogą mieć charakter czynnościowy w schizofrenii, 
podobny do konwersji histerycznej (dysocjacyjne zaburzenia czucia). Zalicza się do 
nich następujące nieprawidłowości: czucia (anesthesia), słuchu (surditas), węchu 
(anosmia), wzroku (caecitas) i smaku (ageusia). 

Stany oniryczne (onejroidalne, zamroczeniowo-majaczeniowe, snopodobne) zdarzają 
się niekiedy w przebiegu ostrego epizodu psychotycznego w schizofrenii. Kontakt 
z otoczeniem jest sprowadzony do minimum, czasami z widocznym podnieceniem 
psychoruchowym. Pacjenci mogą stawać się wulgarni i agresywni fizycznie lub 
słownie, dziwaczni. Kontakt słowny z chorym jest możliwy, jednak łatwo może dać się 
sprowokować. Urojenia i omamy są wyjątkowo złożone: pacjenci budują zamki, miasta, 
podróżują, walczą z najeźdźcami itd. W dysforii wskazane jest unieruchomienie chorego. 
Stany onejroidalne mogą trwać od kilku dni do tygodni. Po ustąpieniu, pacjenci mogą 
relacjonować, że śniło im się to, nie pamiętają natomiast swoich działań w rzeczy-
wistości. W schizofrenii z zespołem paranoidalnym lub katatonicznym obserwowalne 
są wstawki onejroidalne, rzadziej pełny epizod.  

8. Wnioski końcowe 

• Objawy pozytywne (wytwórcze) obejmują głównie zaburzenia myślenia (urojenia, 
myśli nadwartościowe, paralogizm) i spostrzegania (omamy prawdziwe, pseudo-
halucynacje, parahalucynacje). 
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• Zaproponowano nowy podział oraz algorytm diagnostyczny (OPPA), uwzględ-

niający automatyzmy zmysłowe jako zjawiska pośrednie, między zaburzeniami 

myślenia i spostrzegania. 

• Schizofrenia może przebiegać całkowicie bez objawów wytwórczych (schizophrenia 

simplex), jednak jest to rzadkością. 

• System urojeniowy w schizofrenii jest dynamiczny oraz plastyczny. 

• Omamy słuchowe słowne mogą stanowić projekcję wcześniejszych traum. 
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Psychopatologia objawów wytwórczych w schizofrenii 

Streszczenie 

Celem rozdziału jest przedstawienie szczegółowych informacji z zakresu psychopatologii objawów wy-

twórczych (pozytywnych), które występują w chorobach ze spektrum schizofrenii. Przedstawiono autorski 

algorytm diagnostyczny, mogący mieć zastosowanie w diagnostyce różnicowej omamów prawdziwych, 

pseudohalucynacji oraz automatyzmów zmysłowych. To ostatnie proponuje się traktować jako zjawisko 

pośrednie, między zaburzeniami myślenia i spostrzegania. Wyjaśniono pojęcia wchodzące w zakres klasy-

fikacji klinicznej symptomów wytwórczych: omamy, urojenia, pseudohalucynacje, parahalucynacje, iluzje, 

pareidolie oraz automatyzmy zmysłowe. Poddano analizie psychopatologicznej syndromy Frégoliego, Capgrasa 

oraz sobowtóra. Omówione zostały niektóre zagadnienia i zjawiska definiowane jako halucynacje, pseudo-

halucynacje i parahalucynacje. Niejasna pozostaje pozycja omamów cenestetycznych, przeto zaproponowane 

zostało ujęcie ich jako pseudohalucynacji, jeśli mają miejsce wewnątrz ciała chorego. Na koniec zwrócono 

uwagę na symptomy niezaklasyfikowane do pozostałych kategorii – przeżycia ejdetyczne i stany onejroidalne. 

Słowa kluczowe: schizofrenia, zespół Capgrasa, zespół Fregoliego, omamy, pseudohalucynacje 

Psychopathology of the positive symptoms in schizophrenia 

Abstract 

The aim of the chapter is to discuss several detailed informations on psychopathology of the positive 

symptoms in the course of schizophrenic diseases. The original diagnostic algorithm, which can be used in 

differential diagnosis of the hallucinations, pseudohallucinations and sensory automatisms, was described. 

These last phenomena can be treated as the intermediate, between perception and thinking disorders. The 

terms from the clinical classification of positive symptoms were discussed, as follows: hallucinations, 

pseudohallucinations, parahallucinations, illusions, pareidolia and sensory automatisms. The psychopatho-

logical analysis of Frégoli, Capgras and double syndromes was performed. At the end, the eidetic expe-

riences and oneiroid states were described.  

Keywords: schizophrenia, Capgras syndrome, Fregoli, syndrome, hallucinations, pseudohallucinations 
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Opieka specjalistyczna nad pacjentem  

z diagnozą schizofrenii w ujęciu interdyscyplinarnym 

1. Wstęp  

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą endogenną, która charakteryzuje się zmianami 

czynnościowymi i strukturalnymi w mózgu [1]. Należy do grupy psychoz urojeniowych, 

których wspólną cechą jest występowanie objawów dezintegracji (rozpadu, rozszcze-

pienia) czynności psychicznych [2]. Wyróżniono kilka postaci klinicznych schizofrenii, 

w zależności od dominujących objawów: typ paranoidalny (F20.0), hebefreniczny 

(F20.1), katatoniczny (F20.2), niezróżnicowany (F20.3) rezydualny (F20.5), prosty 

(F20.6) oraz depresję postschizofreniczną (F20.4). W Polsce najczęściej diagnozowana 

jest postać paranoidalna [3]. Etiologia schizofrenii pozostaje wciąż niewyjaśniona, 

jednak przypuszcza się, że choroba może być wynikiem predyspozycji genetycznych, 

czynników środowiskowych oraz mikrouszkodzeń mózgu. Rozważa się także wpływ 

infekcji wirusowych w okresie prenatalnym, niedożywienia matki, wieku ojca, powikłań 

ciąży i porodu, nadużywania substancji psychoaktywnych (głównie kannabinoli, konopi 

indyjskich, psychostymulantów), zapalenia opon mózgowych w dzieciństwie, narażenia 

na stres społeczny oraz zamieszkania na terenach miejskich na ryzyko wystąpienia 

choroby [3-6]. Schizofrenię cechuje różnorodność objawów psychopatologicznych. Do 

najczęściej występujących zalicza się: spłycenie afektu, zakłócenia myślenia i postrze-

gania, omamy słuchowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, 

nasyłanie i zabieranie myśli, echo myśli, urojenia: wpływu, oddziaływania, odsłonięcia, 

prześladowcze, wielkościowe oraz religijne. Schizofrenia występuje we wszystkich kul-

turach i społecznościach, niezależnie od płci, rasy, poziomu cywilizacji, religii, kultury, 

wykształcenia [1-4]. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. Word Health 

Organization, WHO) [7] wynika, że na schizofrenię cierpi ponad 21 mln ludzi na 

świecie, a liczbę chorych w Polsce szacuje się na około 0,5 mln, co stanowi w przy-

bliżeniu 1% społeczeństwa. Choroba ujawnia się najczęściej w okresie późnej fazy 

dojrzewania lub wczesnej dorosłości. Szczyt zapadalności u mężczyzn przypada na 

okres między 15. a 25. rokiem życia, a u kobiet między 21. a 25. rokiem życia [8]. 

Schizofrenię rozpoznaje się, gdy u pacjenta występują co najmniej dwa z typowych 
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objawów (wytwórczych i ubytkowych), przez okres sześciu miesięcy, które obejmują 

co najmniej jeden miesiąc fazy aktywnej [9]. Pomimo stosowania uznanych kryteriów 

diagnostycznych, które podaje Diagnostic or Statistical Manual of the American 

Psychiatric Association 5 (DSM-5), czy ICD-10, do tej pory nie opracowano wiarygod-

nych laboratoryjnych testów diagnostycznych ani nie zidentyfikowano biomarkerów 

schizofrenii [10]. 

2. Cel publikacji  

Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów leczenia 

schizofrenii w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem metod 

farmakologicznych, psychoterapeutycznych, arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych. 

3. Metodyka  

Praca na charakter przeglądowy. Przeglądu piśmiennictwa naukowego dokonano 

z wykorzystaniem następujących baz danych: PubMed NCBI (National Centre of 

Biotechnological Information), Google Scholar, Borgis. Użyto również innych źródeł 

i materiałów, związanych z tematem pracy w sposób pośredni lub bezpośredni. Uwzględ-

niono nowe doniesienia naukowe, wskazujące na celowość i skuteczność leczenia zinte-

growanego, mającego korzystny wpływ na funkcjonowanie i samopoczucie pacjentów 

chorujących na schizofrenię. Wyszukiwanie publikacji naukowych w bazach przepro-

wadzono w oparciu o słowa kluczowe: „schizophrenia”, „schizophrenia AND treatment”, 

„schizophrenia AND psychotherapy”, „schizophrenia AND art therapy”, „schizo-

phrenia AND music therapy”, „schizophrenia AND plastic therapy”, „schizophrenia 

AND sociotherapy’’. 

4. Różnorodność obrazu klinicznego schizofrenii z uwzględnieniem 

aspektów anatomicznych i fizjologicznych  

Zaburzenia psychotyczne obejmują: 1. objawy pozytywne (wytwórcze), które domi-
nują w trakcie trwania psychozy i obejmują głównie urojenia, halucynacje, pseudo-
halucynacje, zaburzenia myślenia i/lub postrzegania, dezorganizację zachowania, wzmo-
żoną aktywność; 2. objawy negatywne (ubytkowe), które występują po ustąpieniu 
ostrej fazy psychotycznej i charakteryzują się utratą zdolności do przeżywania i wyra-
żania emocji, wycofaniem społecznym, spowolnieniem ruchowym, spadkiem dbałości 
o siebie, utratą motywacji do działania, porzuceniem dotychczasowych zainteresowań 
i pasji. W przebiegu choroby mogą pojawić się deficyty poznawcze, takie jak: zaburzenia 
niektórych aspektów uwagi, pamięci krótkotrwałej, funkcji wzrokowo-przestrzennych, 
szybkości przetwarzania informacji, zdolności językowych, zmieniona zdolność myślenia 
logicznego, abstrakcyjnego i rozwiązywania problemów. Ponadto u niektórych chorych 
zaobserwowano objawy afektywne: depresyjne, maniakalne, drażliwość, spłycenie afektu 
[1, 4, 11]. Przypuszcza się, że pozytywne objawy schizofrenii wynikają z nadaktyw-
ności neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego w szlakach mezolimbicznych oraz 
dysfunkcji dopaminergicznej w prążkowiu. Objawy negatywne i poznawcze są prawdo-
podobnie związane ze stanem hipodopaminergicznym w korze przedczołowej i struk-
turach mezolimbicznych [12]. Patogeneza schizofrenii wiąże się ze zmianami czynno-
ściowymi w różnych strukturach mózgu, takich jak: kora przedczołowa, płat ciemieniowy 
dolny, ciało migdałowate, zakręt skroniowy górny, płat skroniowy przyśrodkowy, jądra 
podstawne, wzgórze, ciało modzelowate i móżdżek. Ponadto u ponad 80% pacjentów 
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zaobserwowano powiększenie układu komorowego [6, 13]. Wyniki badania metodą 
rezonansu magnetycznego (RM) oraz badania post mortem wykazały zmniejszenie 
objętości istoty szarej w całym mózgu o około 3%, regionalne zmniejszenie objętości 
kory czołowej, hipokampa i ciała migdałowatego o 6-10% [14].  

Zaburzenia psychotyczne cechuje ciągły lub epizodyczny przebieg, z postępującym 
lub stabilnym defektem. Możliwe jest także wystąpienie jednego lub kilku epizodów 
choroby z pełną lub częściową remisją. Czas trwania poszczególnych faz schizofrenii 
zależy od wieku, postaci klinicznej, prawidłowości dostosowania terapii oraz postawy 
pacjenta wobec leczenia [4]. Niezależnie jednak od okresów zaostrzeń i remisji pacjent 
powinien być leczony w sposób ciągły; nie tylko w okresach nasilenia objawów 
choroby, ale także w okresach remisji. Kompleksowa opieka powinna polegać na lecze-
niu zintegrowanym, opartym na metodach farmakologicznych i wspomagających, 
stosowanych w ramach integracyjnego podejścia do procesu terapeutycznego.  

5. Postępowanie terapeutyczne w schizofrenii w ujęciu interdyscyplinarnym 

Badania i obserwacje kliniczne wskazują na celowość i skuteczność leczenia 
zintegrowanego, opartego na metodach farmakologicznych, psychoterapeutycznych, 
arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych, którego elementy są dostosowane do 
indywidualnych cech i potrzeb pacjenta. Najważniejszym punktem terapii jest leczenie 
farmakologiczne. Leki przeciwpsychotyczne działają na poziomie chemii organizmu. 
Łagodzą objawy psychotyczne, zmniejszają ryzyko nawrotów choroby oraz pomagają 
nabrać krytycyzmu, dzięki czemu stan chorobowy staje się dla pacjenta mniej do-
kuczliwy, a opieka i obchodzenie się z chorym stają się łatwiejsze [15-18]. 

Psychoterapia jako metoda psychologiczna wpływa korzystnie na zmianę myśli, 
przekonań i zachowań chorego. Jest pomocna w uzyskaniu kontroli nad natrętnymi 
myślami, rozkazującymi głosami i innymi zmysłowymi zaburzenia, które często utrzy-
mują się mimo stosowanej farmakoterapii. Ponadto terapia psychologiczna pomaga 
zaakceptować stany odbywające się poza kontrolą bądź świadomością pacjenta, a także 
odróżnić choremu sprawy, nad którymi ma kontrolę od tych, na które nie ma żadnego 
wpływu. Ważnym aspektem psychoterapii jest interpretowanie objawów dominujących 
podczas psychozy i poszukiwanie ich podprogowej treści oraz funkcji. 

Arteterapia jest dodatkową terapią wspomagającą leczenie schizofrenii. Aktywność 
twórcza pozwalają na symboliczne wyrażanie trudnych emocji i doświadczeń, takich 
jak bezradność, poczucie pustki, lęk czy ból. Terapia przez sztukę ma korzystny wpływ 
na samoocenę, poczucie własnej wartości, sprawczość, aktywizację oraz obniżenie 
napięcia i stresu. Ponadto praca artystyczna może dostarczać personelowi medycznemu 
cennych informacji na temat funkcjonowania psychicznego i społecznego chorego.  

Wymienione metody terapeutyczne uzupełniają się, a łączne ich stosowanie pozwala 
na objęcie pacjenta holistyczną opieką, co podnosi efektywność leczenia, poprawia roko-
wanie długoterminowe oraz wpływa korzystnie na jego samopoczucie i funkcjonowanie. 

Zgoda chorego na leczenie oraz systematyczna praca nad sobą pomaga zmienić 
fałszywe, destrukcyjne przekonania na temat siebie i świata [16-18]. 

5.1. Farmakoterapia ,,złotym standardem” w leczeniu schizofrenii  

Farmakoterapia jest uznawana za ,,złoty standard” w leczeniu objawów psycho-
patologicznych w przebiegu schizofrenii; oparta jest na stosowaniu neuroleptyków, 
które łagodzą objawy psychotyczne bez wywierania istotnego wpływu na świadomość 
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i funkcje intelektualne. Mechanizm działania leków przeciwpsychotycznych związany 
jest z ingerencją w przekaźnictwo synaptyczne oraz z modulacją interakcji różnych 
neuronów poprzez blokowanie receptorów dla neurotransmiterów w określonych obsza-
rach mózgu i regulację przekaźnictwa synaptycznego. Jednorazowe przyjęcie neuro-
leptyków ma działanie sedatywne i nasenne. Efekt przeciwpsychotyczny występuje 
dopiero po 2-3 tygodniach leczenia. Leki przeciwpsychotyczne są klasyfikowane jako 
klasyczne (I generacji) i atypowe (II generacji) i charakteryzują się odmienną 
skutecznością, mechanizmem działania oraz działaniami niepożądanymi [15, 19]. 
Niektórzy autorzy wyróżniają również trzecią klasę leków przeciwpsychotycznych (III 
generacji), które oparte są na alternatywnym sposobie działania poprzez częściowy 
agonizm do receptorów dopaminergicznych D2 lub selektywność funkcjonalną [20]. 

Leki I generacji, zwane klasycznymi lub typowymi neuroleptykami, blokują recep-

tory dopaminergiczne D2, zmniejszając nasilenie objawów pozytywnych i wywołując 

efekt: przeciwwytwórczy, przeciwurojeniowy, przeciwomamowy. W mniejszym stopniu 

mają wpływ na objawy negatywne i działania niepożądane, zwłaszcza objawy poza-

piramidowe (dyskinezje, dystomie, napady wejrzeniowe, akatyzję, parkinzonizm pole-

kowy, złośliwy zespół neuroleptyczny). Wskazaniem do stosowania neuroleptyków 

klasycznych są ciężkie i ostre stany psychotyczne. Stosowanie tych leków wiąże się 

z wysokim ryzykiem wystąpienia objawów pozapiramidowych, a także hiperprolakty-

nemii. W próbach pośmiertnych pacjentów leczonych lekami I generacji, wykazano, że 

gęstość receptorów dopaminergicznych D2 oraz kierunek alternatywnego splicingu 

w genie DRD2 były istotnie zwiększone w porównaniu z grupą kontrolną i pacjentami 

nieprzyjmującymi leków. Nie wykazano jednak związku między tymi zmianami 

a zaburzeniami ruchu lub objawami pozytywnymi w schizofrenii [21].  

Leki II generacji, zwane atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, powodują 

blokowanie receptorów serotoninergicznych (5 HT2), adrenergicznych (Ⲁl, Ⲁ2), histami-

nowych (H1) i dopaminergicznych (D4). Efekt farmakologiczny obejmuje: skutecz-

ność w zakresie redukcji objawów wytwórczych, objawów negatywnych, afektywnych 

oraz zaburzeń poznawczych; leki te wykazują także działanie sedacyjne, hipotensyjne, 

uspokajające i przeciwwymiotne. Neuroleptyki II generacji cechuje lepsza tolerancja 

oraz mniejsze nasilenie objawów pozapiramidowych, a także wyższa skuteczność 

wobec objawów negatywnych i afektywnych, w porównaniu z lekami generacji I. Leki 

atypowe wpisują się w ideę psychiatrii środowiskowej – pozwalają na zmniejszenie 

ryzyka hospitalizacji, co umożliwia funkcjonowanie pacjentów na jak najlepszym po-

ziomie. Jednakże ich długotrwałe stosowanie może powodować zaburzenia metaboliczne 

oraz zwiększenie masy ciała [22]. 

W leczeniu schizofrenii są też niekiedy stosowane leki dodatkowe: uspokajające, 

przeciwdepresyjne, nasenne czy stabilizujące nastrój. Zwykle są one stosowane krótko-

terminowo. 

5.2. Prodrom schizofrenii – psychoedukacja  

Początek schizofrenii może charakteryzować się nagłym lub stopniowym narastaniem 

objawów prodromalnych. Objawy zapowiadające chorobę są niespecyficzne i mogą 

obejmować: 1. zmiany nastroju: nastroje depresyjne, upośledzenie zdolności do wyra-

żania uczuć lub nadmierne skłonności do ich wyrażania; 2. doznania zmysłowe: 

słyszenie głosów, nadwrażliwość na dźwięki lub światło; 3. zmiany aktywności: brak 
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aktywności lub nadmierna aktywność; 4. zmiany w relacjach społecznych i rodzinnych: 

pojawienie się dziwacznych zachowań lub przekonań, unikanie kontaktów lub wzmo-

żona potrzeba kontaktu; 5. zmiany w zachowaniu: przyjmowanie nietypowych pozycji 

ciała, długotrwałe wpatrywanie się w określony punkt, pojawienie się nietypowych 

przekonań religijnych, sięganie po substancje odurzające; 6. zmiany w wyglądzie: 

zmiana sposobu ubierania się, zakładanie nietypowych strojów, utożsamienie się z inną 

osobą, zmniejszenie dbałości o higienę [23, 24].  

Istotnym momentem w procesie terapeutycznym jest pierwszy epizod choroby – 

istotne jest ustalenie zasad współpracy w relacji lekarz-pacjent, gdyż często współ-

praca może okazać się wieloletnia. Istotna jest także edukacja pacjenta i jego rodziny 

na temat choroby i jej leczenia, szczegółowych zasad stosowania farmakoterapii, 

ewentualnych skutków ubocznych, a także dodatkowych form oddziaływania tera-

peutycznego. Należy pamiętać, że współpraca w zakresie leczenia z pacjentem po 

pierwszym epizodzie choroby jest bardzo niska (nawet poniżej 30%), a nawrotowość 

choroby w przypadku zaprzestania leczenia – bardzo wysoka (do 80% prawdopodo-

bieństwa nawrotu w ciągu roku) [25]. 

Należy mieć na względzie, że pacjent często nie rozpoznaje swojego stanu jako 

chorobowego, a także może mieć problem z krytycznym i zgodnym z rzeczywistością 

spojrzeniem na siebie oraz otoczenie. 

Nierzadko, pacjent może włączyć w swój wytwórczy świat rodzinę, lekarza, psy-

chologa, organizację społeczną czy zawodową. W przypadku zauważenia niepokojących 

objawów nieocenioną rolą osób z otoczenia chorego jest zachęcenie go do skorzystania 

z opieki specjalistycznej. Taka interwencja pozwala na szybkie podjęcie leczenia 

manifestujących się objawów, co zwiększa skuteczność terapii długoterminowej 

i ułatwia powrót do prawidłowego funkcjonowania. Po pierwszym epizodzie choroby 

lub w przypadku ustępujących objawów psychotycznych (po zaostrzeniu lub nawrocie) 

pacjent świadomie konfrontuje się z problemami wynikającymi z choroby. Nierzadko 

wówczas rozwija się depresja popsychotyczna, dlatego w tym okresie ważne jest 

zwrócenie szczególnej uwagi na chorego i nadzorowanie go, szczególnie w przypadku 

pojawienia się myśli samobójczych [26]. W sytuacji zagrożenia życia należy nie-

zwłocznie skorzystać z pomocy ambulatoryjnej lub hospitalizacji psychiatrycznej.  

5.3. Znaczenie i skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych 

w schizofrenii  

Norcross zdefiniował psychoterapię jako ,świadome i zamierzone zastosowanie 

metod klinicznych i zabiegów interpersonalnych, pochodzących ze sprawdzonych 

twierdzeń nauk psychologicznych w celu towarzyszenia ludziom w modyfikacji ich 

zachowań, właściwości poznawczych, emocji i/lub innych osobistych charakterystyk na 

takie, które wydają się uczestnikom tego procesu pożądane [27]. Schneider pod- 

kreśla, iż zastosowanie psychoterapii jako metody leczenia wspomagającego zaburzeń 

psychicznych i somatycznych wymaga od pacjenta współpracy i zaangażowania oraz 

chęci i umiejętności nawiązywania prawidłowej relacji interpersonalnej, która jest pod-

stawą do stworzenia relacji psychoterapeutycznej [27]. Wyróżniono różne podejścia, 

stosowane w leczeniu schizofrenii, które zależą od interpretacji istoty psychopatolo-

gicznej i dążą do zapobiegania nawrotom choroby i poprawy jakości życia pacjenta [18]. 
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Dobór i czas trwania terapii zależy od wielu czynników, takich jak: postać schizo-

frenii, przebieg kliniczny, rodzaj i nasilenie objawów, historia choroby, dotychczasowe 

leczenie, podejście pacjenta do terapii.  

Terapia psychodynamiczna skoncentrowana jest na udzieleniu wsparcia, dostar-

czeniu korektywnego doświadczenia, rozwiązaniu emocjonalnych konfliktów pacjentów 

i unikania sytuacji, które mogłyby spowodować regresję [18]. W badaniu Gundersona 

[28] porównywano wpływ psychoterapii eksploratywnej, nastawionej na wgląd 

w objawy choroby, połączony z treningiem umiejętności społecznych (TUS). Wszyscy 

pacjenci (164 osoby) otrzymywali standardowe dawki leków, a terapię prowadzono 

przez okres 2 lat, również po opuszczeniu szpitala. W grupie poddanej terapii eksplo-

ratywej zaobserwowano poprawę w funkcjach ego, postęp w radzeniu sobie z objawami 

choroby, zmniejszenie tendencji do zaprzeczania chorobie. Z kolei w grupie poddanej 

TUS stwierdzono poprawę funkcjonowania społecznego, wzrost częstości zatrudnienia, 

spadek lęku i depresji. Grinspoon [29] ocenia efektywność farmakoterapii do psycho-

terapii jako stosunek 3 : 2, na podstawie wyników analizy 20 pacjentów, leczonych psy-

choterapią zorientowaną psychoanalitycznie przez trzy lata w Boston State Hospital.  

W podejściu poznawczo-behawioralnym za najistotniejsze uznaje się opanowanie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie bieżących proble-

mów, kompensowanie deficytów, wynikających z ubytków neuropoznawczych. 

W badaniu Tarriera i współpracowników [30-32] testowano protokoły terapeutyczne 

obejmujące zestaw specyficznych technik poznawczych i behawioralnych, np. program 

nazwany „wzmacnianiem strategii radzenia sobie” (ang. Coping Strategy Enhance-

ment, CSE). Do badania włączono pacjentów z chorobą przewlekłą, u których pierwszo-

liniowe leczenie było nieskuteczne, pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, jak 

i z podwójną diagnozą (schizofrenią i uzależnieniem). U 50% pacjentów, stosujących 

program CSE stwierdzono poprawę w zakresie redukcji omamów i urojeń w porów-

naniu z grupą kontrolną. W badaniu Drury i współpracowników [33], przeprowa-

dzonym po 9-miesięcznej przerwie od zakończenia terapii, wykazano, że jedynie u 5% 

pacjentów leczonych terapią poznawczo-behawioralną występowały objawy nega-

tywne, w porównaniu z 50% częstością u pacjentów leczonymi wyłącznie farmakolo-

gicznie. Z kolei Granholm [34] u pacjentów w podeszłym wieku z chronicznym prze-

biegiem schizofrenii raportuje poprawę w zakresie aktywizacji społecznej, radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów po zastosowaniu terapii 

poznawczo-behawioralnej. Zaobserwowane korzyści występowały jednak także 

w grupie leczonej wyłącznie farmakologicznie. 

Terapia grupowa ukierunkowana jest na rozwój umiejętności nawiązywania, 

podtrzymywania i wzmacniania relacji z ludźmi. W obszar jej działań wpisuje się także 

terapia i edukacja rodziny, będąca częścią terapii środowiskowej, której celem jest 

przywrócenie równowagi psychologicznej rodziny w taki sposób, aby stanowiła ona 

wsparcie dla pacjenta oraz poszczególnych jej członków. W 17-letnim badaniu, 

prowadzonym przez zespół badaczy z Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie, 

porównywano skuteczność leczenia „środowiskowego” (oddziaływań psychospołecznych 

oraz psychoedukacji rodzin) i „indywidualnego” (leczenia ambulatoryjnego po opusz-

czeniu szpitala). Obydwie grupy pacjentów liczyły po 40 osób. Kryteriami włączenia 

do badania były: pierwsza hospitalizacja psychiatryczna, diagnoza schizofrenii oraz 

zamieszkiwanie z rodziną na terenie Krakowa. Pacjentów poddano ocenie w wymiarze 
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psychopatologicznym (m.in. nawrotów i rehospitalizacji) oraz społecznym. Zaobser-

wowano zmniejszenie częstości nawrotów (62% vs. 88%) oraz rehospitalizacji stacjo-

narnych (49% vs. 71%) u pacjentów leczonych w podejściu środowiskowym [35]. 

Z kolei Orwid i współpracownicy w 5-letnim badaniu katamnestycznym nasto-

latków z diagnozą schizofrenii, stosujących terapię grupową, nie zauważyli zmniej-

szenia częstości nawrotów choroby w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano 

natomiast silniejszą potrzebę nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych 

u pacjentów z grupy kontrolnej poddanych terapii grupowej [36].  

5.4. Arteterapia – skuteczne leczenie poprzez kreatywne tworzenie?  

Brytyjskie Stowarzyszenie Arteterapeutów (ang. The British Association of Art 

Therapists, BAAT) definiuje arteterapię jako formę psychoterapii, w której podstawo-

wym środkiem komunikacji są działania artystyczne rozumiane jako wpływający na 

samopoczucie fizyczne i psychiczne proces tworzenia dzieła, którego wartość nie ma 

pierwszorzędnego znaczenia [37]. W wąskim znaczeniu termin ten dotyczy jedynie 

plastykoterapii – terapii z użyciem sztuk plastycznych. W szerszym znaczeniu obej-

muje również muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, dramaterapię, bajkoterapię, 

fototerapię i inne rodzaje terapii, w tym również z wykorzystaniem sztuk plastycz-

nych, takich jak malarstwo, rzeźba, grafika, witraż i inne. 

Opierając się na teoriach stanowiących podstawę arteterapii, W. Szulc dokonała jej 

klasyfikacji, wyróżniając: 1. arteterapię opartą na sztuce, która ukierunkowana jest na 

tworzenie relacji pacjent-terapeuta, reprezentowaną przez E. Kramer i A. Hilla; 

2. arteterapię analityczną, zapoczątkowaną przez M. Naumberga, skoncentrowaną 

przede wszystkim na aktywności twórczej; 3. artepsychoterapię – w której jednakowo 

ważny jest proces tworzenia oraz relacja terapeutyczna [38]. W niniejszym przeglądzie 

skoncentrowano się na plastykoterapii oraz muzykoterapii jako metodach wspoma-

gających leczenie schizofrenii.  

W badaniu Teglbjaerg zastosowanie działań arteterapeutycznych przyniosło korzyści 

w postaci wzmocnienia poczucia własnej wartości, redukcji napięcia wynikającego 

z konfliktów interpersonalnych, wzrostu samooceny, poprawy kompetencji społecznych. 

Do badania włączono dwie grupy pacjentów z diagnozą schizofrenii, leczonych ambu-

latoryjnie; jedna grupa składała się z pacjentów z objawami wytwórczymi, a druga 

grupa obejmowała pacjentów bez objawów wytwórczych, z depresją i/lub zaburzeniami 

osobowości. Obie grupy zaangażowano w proces artystyczny, inspirowany sztuką 

Szekspira i refleksję estetyczną nad malowanymi obrazami przez okres 12 miesięcy. 

Przebieg terapii opisywano systematycznie, a doświadczenia każdego pacjenta badano 

za pomocą wywiadów i kwestionariuszy przed i po terapii oraz po rocznej obserwacji 

[39]. W badaniu Gajić wykazano, że arteterapia grupowa sprzyja ekspresji emocji, 

rozwija potencjał twórczy, poprawia nastrój i funkcjonowanie społeczne, ułatwiając 

w ten sposób terapię w nurcie integracyjnym na oddziale dziennym szpitala psy-

chiatrycznego [40]. 

Podobne wyniki uzyskano w pracy badającej wpływ grupowej terapii artystycznej 

z wykorzystaniem tradycyjnych chińskich materiałów na poczucie sprawczości i funkcje 

społeczne osób z rozpoznaniem schizofrenii. W badaniu wzięło udział 104 pacjentów 

hospitalizowanych od lipca 2017 do lipca 2018 roku. Uczestnicy zostali podzieleni za 

pomocą tabeli liczb losowych na dwie grupy: eksperymentalną, która stanowiła 53 
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osoby i kontrolną, liczącą 51 osób. Każda grupa poddana była terapii dwa razy w ty-

godniu przez 90 minut, łącznie 30 razy w ciągu 15 tygodni. W grupie eksperymentalnej 

wykazano poprawę funkcji społecznych, wzrost poczucia sprawczości i pewności 

siebie [41]. 

Analiza przypadku 39-letniej pacjentki z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej 

wykazała, że po odbyciu warsztatów arteterapeutycznych z wykorzystaniem technik 

plastycznych (rysunkowych, malarskich, graficznych i mieszanych) uzyskano poprawę 

nastroju, rozładowanie negatywnych emocji, pogłębienie autorefleksji, podwyższenie 

samooceny, samoakceptacji i motywacji do działania. W trakcie terapii stan pacjentki 

był ustabilizowany farmakologicznie, bez objawów wytwórczych. Pacjentka korzysta 

na oddziale z opieki psychologicznej i socjalnej, uczestniczyła w zajęciach z zakresu ćwi-

czenia funkcji poznawczych, społeczności terapeutycznej oraz treningu higieny [42]. 

Arteterapia może być też użytecznym narzędziem diagnostycznym, wykorzystu-

jącym m.in. treść rysunku, sposób przekazu, dobór barw jako odzwierciedlenie stanu 

emocjonalnego i psychicznego chorego. Ilustracją takiego podejścia może być analiza 

przypadku 18-letniej pacjentki hospitalizowanej psychiatrycznie, u której proces 

rediagnozy – z choroby afektywnej dwubiegunowej na zaburzenia schizoafektywne – 

został zapoczątkowany w toku omawiania prac plastycznych pacjentki. W jej twór-

czości podczas kolejnej fazy depresyjnej bez objawów psychotycznych zaczęły wystę-

pować: cechy znacznej dezorganizacji, symbole, deformacja postaci, kontaminacje, 

nieuzasadnione treścią podziały przestrzeni, zachwiania perspektywy, o kilka miesięcy 

wyprzedzające rozwój pełnoobjawowej psychozy o obrazie schizofrenii. Poza aspektem 

diagnostycznym arteterapia w opisanym przypadku ułatwiała pacjentce radzenie sobie 

ze stanami silnego pobudzenia psychoruchowego oraz bólem i cierpieniem psychicz-

nym, natomiast w okresie fazy depresyjnej, informowała personel medyczny o przeży-

ciach pacjentki [43]. 
W randomizowanym kontrolowanym badaniu z 2018 r. azjatyccy naukowcy 

zbadali wpływ interwencji muzycznej na jakość życia i objawy kliniczne u pacjentów 

z halucynacjami słuchowymi w przebiegu schizofrenii. Spośród 28 pacjentów (78,6% 

stanowiły kobiety) włączonych do badania: a) 14 zostało przydzielonych do grupy 

badanej, w której stosowano interwencję muzyką arabską Raška, b) 14 osób przydzie-

lono do grupy kontrolnej, u której nie stosowano muzyki. Po 6-miesięcznej obserwacji 

w grupie badanej stwierdzono zmniejszenie nasilenia halucynacji, a także wzrost 

poczucia szczęścia, spokoju, witalności, komfortu i zadowolenia z życia [44].  
W innym badaniu zbadano wpływ muzyki klasycznej na objawy pozytywne 

pacjentów ze schizofrenią (n = 36), których przydzielono do miesięcznej grupy 

badanej, słuchającej muzyki Mozarta lub do grupy kontrolnej, u której nie stosowano 

interwencji muzycznej. Pacjenci z obu grup otrzymywali leki przeciwpsychotyczne 

przez cały czas trwania badania. Grupa kontrolna składała się z 19 zdrowych osób. Na 

podstawie wyników badania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) 

oraz technik uczenia maszynowego wykazano, że długotrwała interwencja muzyczna 

zwiększa przetwarzanie somatosensoryczne, poprawia reakcje na bodźce zewnętrzne 

oraz subiektywne odczucia pacjentów. Efet ten powiązano ze zwiększeniem łączności 

funkcjonalnych w obrębie części przedniej i tylnej wyspy, która prawdopodobnie 

stanowi ważny ośrodek interwencji muzycznej u pacjentów ze schizofrenią. Ponadto 

w badaniu wykazano, że słuchanie muzyki klasycznej Mozarta przyczynia się do 
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zmniejszenia halucynacji słuchowych, które utrzymują się u około 50% pacjentów 

mimo stosowania farmakoterapii, co podkreśla potrzebę stosowania dodatkowych 

metod w celu łagodzenia tych objawów [45, 46]. 

Interwencja muzyczna może poprawiać objawy kliniczne w schizofrenii, zwłaszcza 

objawy pozytywne i stanowić metodę uzupełniającą ustabilizowanego leczenia 

farmakologicznego.  

6. Podsumowanie 

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną o zmiennym obrazie klinicznym 

i zróżnicowanym przebiegu. Leczenie powinno być postępowaniem kompleksowym 

i obejmować różne formy terapii, dostosowane do indywidualnych cech i potrzeb 

pacjenta. Bardzo istotną rolę odgrywa systematyczne, ciągłe leczenie farmakologiczne 

lekami przeciwpsychotycznymi, które łagodzą objawy psychotyczne i przeciwdziałają 

nawrotom choroby. Psychoterapia, arteterapia i socjoterapia wpływają korzystnie na 

samopoczucie i funkcjonowanie pacjentów, dzięki czemu są uznawane za skuteczne, 

pozafarmakologiczne metody wsparcia i aktywizacji osób cierpiących na schizofrenię. 

Leczenie zintegrowane, stosowane w ramach integracyjnego podejścia do całego procesu 

diagnostycznego i terapeutycznego schizofrenii, zwiększa skuteczność terapii, poprawia 

jakość życia pacjentów oraz pomaga uzyskać wgląd w wewnętrzny świat pacjenta.  

Podziękowanie  

Praca powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Wydziału Medycznego. 

Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
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Opieka specjalistyczna nad pacjentem z diagnozą schizofrenii w ujęciu 

interdyscyplinarnym 

Streszczenie 

Schizofrenia to przewlekła choroba, zaliczana do zaburzeń psychotycznych – stanów charakteryzujących 

się zniekształconym chorobowo, odbiorem, przeżywaniem i oceną rzeczywistości. Celem pracy jest 

przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów leczenia schizofrenii w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Aby poprawić rokowanie długoterminowe, kluczowe jest zapewnienie pacjentom skutecznego leczenie już 

od pierwszego epizodu choroby. Powszechnie stosowane leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) znoszą 

działanie wytwórcze, a część z nich wpływa również na objawy negatywne. Psychoterapia jako metoda 

psychologiczna wpływa korzystnie na zmianę myśli, przekonań i zachowań chorego. Ponadto pomaga 

odróżnić pacjentowi sprawy, nad którymi ma kontrolę od tych, na które nie ma żadnego wpływu. Artete-

rapia jest dodatkową terapią wspomagającą leczenie schizofrenii. Wolność i aktywność twórcza pozwalają 

na rozładowanie negatywnych emocji oraz mają korzystny wpływ na poczucie własnej wartości, radzenie 

sobie z lękiem, brakiem akceptacji czy obawą przed przyszłością. Ważnym czynnikiem, wpływającym na 

proces zdrowienia, jest też edukacja na temat samej choroby i psychoedukacja zarówno pacjenta, jak i osób 

z jego otoczenia. Łączne stosowanie farmakoterapii, psychoterapii i arteterapii pozwala na objęcie pacjenta 

holistyczną opieką, co podnosi efektywność leczenia i wpływa korzystnie na jego samopoczucie i funkcjo-

nowanie. 

Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie, farmakoterapia, psychoterapia, arteterapia  

https://research.gold.ac.uk/id/eprint/112/1/PAC-Gilroy2007a_GRO.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01612840.2018.1463324
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01612840.2018.1463324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Effect+of+Music+on+Auditory+Hallucination+and+Quality+of+Life+in+Schizophrenic+Patients%3A+A+Randomised+Controlled+Trial
https://orca.cf.ac.uk/54381/1/U584482.pdf
https://orca.cf.ac.uk/54381/1/U584482.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2017.00744/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2017.00744/full


 

Opieka specjalistyczna nad pacjentem z diagnozą schizofrenii w ujęciu interdyscyplinarnym 
 

193 

 

Specialist care for a patient diagnosed with schizophrenia in an interdisciplinary 

perspective 

Abstract 

Schizophrenia is a chronic illness, classified as a psychotic disorder - a condition characterized by 

pathological distortion, perception, experience and evaluation of reality. The aim of this paper is to present 

theoretical and practical aspects of the treatment of schizophrenia from an interdisciplinary perspective. To 

improve long-term prognosis, it is crucial to provide patients with effective treatment from the first episode 

of the illness. Commonly used antipsychotics (neuroleptics) abolish the productive effects, and some of 

them also affect negative symptoms. Psychotherapy as a psychological method has a beneficial effect on 

changing the patient's thoughts, beliefs and behavior. In addition, it helps the patient distinguish between 

matters over which he has control and those over which he has no influence. Art therapy is an additional 

therapy supporting treatment of schizophrenia. Freedom and creative activity allow to discharge negative 

emotions and have a positive impact on self-esteem, coping with anxiety, lack of acceptance or fear of the 

future. Education about the disease and psychoeducation of both the patient and people around him is an 

important factor in the healing process. The combined use of pharmacotherapy, psychotherapy and art 

therapy allows the patient to be covered by holistic care, which increases the effectiveness of treatment and 

has a positive impact on his well-being and functioning. 

Keywords: schizophrenia, treatment, pharmacotherapy, psychotherapy, art therapy 
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Etiologia depresji w chorobach zapalnych jelit –  

rola neurozapalenia 

1. Wprowadzenie – definicja, klasyfikacja i epidemiologia chorób 

zapalnych jelit 

Nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD) stanowią 

grupę przewlekłych, nieuleczalnych chorób przewodu pokarmowego, w szczególności 

jelita cienkiego i jelita grubego. Klasyfikacja IBD obejmuje chorobę Leśniowskiego–

Crohna (ang. Crohn disease, CD), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. Ulcera-

tive Colitis, UC), a także zapalenie niezdefiniowane (ang. IC, indetermined colitis). 

Dodatkowo w klasyfikacji montrealskiej wyodrębniono nieswoistą chorobę zapalną 

jelita grubego – typ niesklasyfikowany (ang. inflammatory bowel disease unclassified, 

IBDU) dotyczącą pacjentów, u których, ze względu na niecharakterystyczny obraz 

kliniczny, nie można jednoznacznie zdiagnozować CD lub UC.  

 Przewlekły charakter choroby oraz przebieg kliniczny z okresami naprzemiennych 

remisji i zaostrzeń wiążą się z wieloletnim leczeniem farmakologicznym oraz częstymi 

hospitalizacjami. Typowy obraz kliniczny obejmuje biegunki z domieszką krwi lub 

śluzu, bóle brzucha, zmniejszenie wydolności fizycznej, utratę masy ciała i niekiedy 

gorączkę [1, 2]. Etiologia i patofizjologia IBD pozostaje wciąż niewyjaśniona, jednak 

przypuszcza się, że schorzenia te są wynikiem procesów autoimmunizacyjnych, predy-

spozycji genetycznych oraz wpływu czynników środowiskowych, w tym stresu.  

IBD dotyczą wszystkich grup wiekowych, a szczyt zapadalności odnotowuje się 

w okresie między 20. a 40. rokiem życia, rzadziej między 50. a 70. rokiem życia [1, 4]. 

Schorzenia te najczęściej występują u osób rasy białej obu płci, zamieszkujących kraje 

uprzemysłowione. Największy odsetek chorych (0,3%) stwierdzono na obszarach Europy 

Zachodniej i Ameryki Północnej. W ostatnich latach znacząco wzrosła także liczba 

zachorowań w Ameryce Południowej, Afryce i Azji [3].  

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie obrazu histologicznego wycinka podranego 
podczas badania endoskopowego dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Pomocne 
mogą być badania laboratoryjne krwi i kału, w tym ocena stężenia kalprotektyny. Bada-
nie ultrasonograficzne, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny umożliwiają 
ocenę stopnia zaawansowania choroby i występowania ewentualnych przetok [4]. 
Pacjenci, u których rozpoznano jedną z tych chorób w młodym wieku, znajdują się 
w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia raka okrężnicy, gdyż długi czas trwania 
choroby jest jednym z czynników zwiększających to ryzyko. IBD są schorzeniami 
nieuleczalnymi, jednak dostępne są terapie, mające na celu wyeliminowanie objawów 
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oraz utrzymanie stanu remisji poprawiają zdecydowanie komfort życia pacjentów. 
W tym celu stosuje się glikokortykosteroidy, immunosupresanty, leki biologiczne oraz 
leczenie objawowe. Niekiedy konieczna jest interwencja chirurgiczna w postaci strictu-
roplastyki, resekcji odcinków jelit objętych ciężkim stanem zapalnym, a nawet pro-
ktokolektomii [5].  

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych danych, dotyczących zmian pato-
fizjologicznych w jelicie i mózgu, odgrywających kluczową rolę w etiopatogenezie 
depresji u pacjentów z IBD. 

2. Stres jako jedna z przyczyn chorób zapalnych jelit 

Stres może wpływać na funkcjonowanie układu pokarmowego, między innymi na 
jego motorykę, błonę śluzową, naczynia krwionośne czy wydzielanie gruczołów [6, 19].  

Badania wykazały, że depresja ma podobne mechanizmy patofizjologiczne jak 
choroby zapalne jelit. U pacjentów chorujących na depresję podwyższony jest często 
poziom białka C-reaktywnego (ang. C-reactive protein, CRP) i cytokin prozapalnych. 
Wzrost produkcji dialdehydu malonowego (ang. malondialdehyde, MDA) sugeruje, że 
zaburzenia te powiązane są ze stresem oksydacyjnym. W depresji, podobnie jak 
w IBD, znaczenie mają procesy autoimmunizacyjne. Stres powoduje dysfunkcję immu-
nologiczną, zaburzenia mikroflory jelitowej, zmiany w układzie neuroendokrynnym oraz 
jelitowym układzie nerwowym (ang. enteric nervous system, ENS) [6, 19]. Nieprawi-
dłowości strukturalne i czynnościowe ENS są związane z nawrotami objawów i pro-
gresją IBD. Prowadzą one do upośledzenia przepuszczalności jelit, przenikania entero-
toksyn do krwiobiegu, co może powodować zaburzenie funkcjonowania osi jelito-
mózg oraz ośrodkowego układu nerwowego (OUN).  

Stres moduluje odpowiedź immunologiczną w błonie śluzowej jelita z aktywacją 
limfocytów B, makrofagów, neutrofilów i komórek tucznych. W konsekwencji dochodzi 
do zaburzenia motoryki i wydzielania jelit. W zapaleniu odgrywa też rolę hormon 
uwalniający kortykotropinę (ang. corticotropin realeasing factor, CRF), substancja P 
(SP) i 5-hydroksytryptamina (5-HT). Hormon uwalniający kortykotropinę stanowi 
główny komponent osi HPA i jest wytwarzany w odpowiedzi na stres. Wpływa 
bezpośrednio na perystaltykę i wydzielanie jelit. Indukuje także degranulację komórek 
tucznych, a te z kolei odpowiadają za przekazywanie sygnałów stresowych do jelit [6]. 

Osoby chorujące na IBD częściej zapadają na różnego rodzaju zaburzenia psy-
chiczne niż osoby zdrowe. W badaniach klinicznych wykazano wysoką częstość 
występowania stresu psychicznego i chorób współistniejących, takich jak depresja, 
zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i choroba afektywna dwubiegu-
nowa u osób z IBD. Stres powoduje zaostrzenie objawów IBD i jest jedną z przyczyn 
rozwoju chorób zapalnych jelit [6, 7, 19].  

3. Wpływ stresu na neurozapalenie 

Przewiduje się, że stres, szczególnie przewlekły, sprzyja powstawaniu zapalenia 
w obrębie układu nerwowego, zwanego neurozapaleniem i przyczynia się do powsta-
wania stanów depresyjnych [8]. Bezpośrednimi czynnikami, wpływającymi na rozwój 
neurozapalenia, jest wydzielany na skutek stresu kortyzol i CRF. Skutkiem przewlek-
łego stresu jest zmieniona morfologia i aktywacja komórek mikrogleju, szczególnie 
w obszarach mózgu, takich jak: hipokamp, kora przedczołowa i ciało migdałowate. 
Bariera krew-mózg staje się mniej szczelna, co może powodować infiltrację komórek 
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krwi obwodowej, na przykład monocytów, oraz uwalnianie chemokin i cytokin 
prozapalnych, takich jak: interleukina-1 beta (IL-1β), czynnika martwicy nowotworów 
alfa (ang. tumour necrosis factor-alpha, TNF-α), IL-6. Szczególnie wysoki poziom  
IL-1β i TNF-α ma wpływ na aktywację szlaków apoptotycznych w komórkach. 
Wykazano, że zmiany morfologiczne mikrogleju są zależne od obszaru mózgu, płci, 
rodzaju i czasu działania stresora [7, 9]. Przewlekły stres nasila uszkodzenia i wyzwala 
neurozapalenie, które wpływa destrukcyjnie na strukturę mózgu, co prowadzi do szeregu 
zmian behawioralnych i biologicznych, w tym zachowań lękowych oraz stanów 
depresyjnych.  

4. Neurozapalenie jako czynnik etiologiczny depresji 

Wśród wielu procesów, mających znaczenie dla rozwoju i przebiegu depresji, 

istotna jest rola zapalenia w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym oraz 

związana z tym modulacja funkcji układu odpornościowego [10, 26]. W badaniach 

klinicznych zaobserwowano wzrost liczby i aktywności limfocytów T pomocniczych, 

limfocytów B, monocytów i makrofagów w przebiegu depresji. Warto podkreślić także 

aktywację kaskady, przebiegającej od zaktywowanych limfocytów T do monocytów 

i makrofagów. Potwierdzeniem aktywności powyższych komórek jest wzrost stężenia 

cytokin prozapalnych, takich jak iL-1b, IL-2, IL-4, IL-6 [11-13]. Obserwuje się 

również zmiany w stężeniach TNF-a i interferonu gamma (INF-γ) [13]. Na istotność 

zmian stężenia cytokin prozapalnych w patogenezie i przebiegu depresji wskazuje też 

zależność między stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a obniżeniem stężenia 

cytokin i postępującą synchronicznie poprawą stanu klinicznego pacjenta [13, 14, 26].  

Większość badań, dotyczących aktywności komórek immunologicznych oraz stę-

żenia mediatorów zapalenia, prowadzona była u pacjentów w obrębie nerwów obwodo-

wych i autonomicznego układu nerwowego. Niewiele z nich ocenia powyższe parametry 

w obrębie OUN. Niepodważalnym faktem jest jednak oddziaływanie i infiltrowanie 

krążących komórek układu immunologicznego oraz wydzielanych przez nie media-

torów do OUN. Wykazano, że komórki astrogleju i mikrogleju, należące do immuno-

kompetentnych komórek OUN, produkują cytokiny i biorą udział w mechanizmach 

zapalnych w obrębie OUN [15, 16]. Z kolei badania na modelu zwierzęcym dowiodły, 

że obwodowy proces zapalny indukuje ekspresję mediatorów zapalenia w mózgu. 

Odwrotnie, również zwiększona ekspresja IL-1 w mózgu, skutkuje zwiększoną produkcją 

mediatorów zapalenia na obwodzie, co świadczy o wzajemnym powiązaniu tych ukła-

dów ze sobą. Zaobserwowano także, iż stężenie cytokin prozapalnych jest dodatnio 

skorelowane ze stężeniem białek ostrej fazy. U części osób stwierdzono podwyższony 

poziom haptoglobiny, α1-antytrypsyny, kwaśnej α1-glikoproteiny oraz białka CRP [17, 

18, 26].  

5. Współwystępowanie depresji w przebiegu chorób zapalnych jelit  

Osoby z chorobami zapalnymi jelit częściej cierpią na depresję i zaburzenia lękowe 

w porównaniu do populacji zdrowej. Prawdopodobnie jest to wynikiem dużo większego 

narażenia na stres tej grupy pacjentów oraz rozwoju stanu zapalnego w obrębie OUN [19].  

Powstałe neurozapalenie może indukować dysfunkcję osi HPA u pacjentów z IBD. 

Konsekwencją hamowania osi HPA jest nieprawidłowe wydzielanie hormonów hipo-

kampa, przysadki lub kory nadnerczy, co powoduje pogorszenie stanu zapalnego jelit 

oraz nasila objawy depresyjne [19, 20]. W prawidłowym kontrolowaniu osi HPA 
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kluczowe znaczenia ma odpowiedni stosunek stężenia mediatorów prozapalnych do 

przeciwzapalnych. U pacjentów z IBD obserwuje się podwyższony poziom cytokin 

prozapalnych w surowicy. Następstwem tego jest: (i) stymulacja włókien aferentnych 

nerwu błędnego; (ii) interakcja z mózgowymi komórkami śródbłonka, które indukują 

syntezę i uwalnianie wtórnych przekaźników, takich jak prostaglandyny; (iii) zabu-

rzenie integralności bariery krew-mózg, co powoduje przenikanie krążących mediatorów 

zapalenia do miąższu mózgu, a to z kolei wpływa na sieci neurogleju i ich regulację 

w różnych obszarach mózgu [21, 22]. 

W etiologii depresji kluczową rolę odgrywa także szlak serotoninowo-kinureninowy, 

który jest zależny od aktywności komórek mikrogleju u pacjentów z IBD [23]. Klu-

czową rolę przypisuje się 2,3-dioksygenazie indoloaminy (IDO), która ulega ekspresji 

w komórkach neurogleju. Enzym IDO katalizuje reakcję przekształcenia tryptofanu do 

kinureniny (KYN) w obecności cytokin prozapalnych. Dalsze przemiany KYN mogą 

prowadzić do powstania metabolitów 3-hydroksy-kinureniny (3‐HK), kwasu 3-hydro-

ksyantralinowego, koenzymu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego oraz kwasu kinu-

reninowego (KYNA) [24]. Ogranicza to przemiany tryptofanu w kierunku powstawania 

serotoniny, co prowadzi do szeregu zmian adaptacyjnych w układzie serotoninergicznym, 

takich jak: hamowanie syntezy serotoniny, hamowanie szybkości iskrzenia neuronów 

serotoninergicznych oraz hamowanie transmisji serotoninergicznej [25]. Zmniejszenie 

biodostępności serotoniny związane z mikroglejem jest prawdopodobnym mechanizmem 

leżącym u podstaw patogenezy depresji związanej z IBD, jednak proponowana teoria 

jest nadal przedmiotem dyskusji i niezbędne są dalsze badania w tym kierunku [19]. 

6. Podsumowanie 

Ze względu na podobny patomechanizm, związany z modulacją układu immunolo-

gicznego, zaburzenia depresyjne często występują w przebiegu nieswoistego zapalenia 

jelit. W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane aspekty neuroimmunologiczne 

i patofizjologiczne, mające znaczenie w etiologii depresji u pacjentów z chorobą zapalną 

jelit. Na podstawie przytoczonych danych można wyciągnąć wnioski, iż neurozapa-

lenie oraz stres stanowią ważne czynniki w patogenezie, progresji i leczeniu depresji. 

Zrozumienie zmian immunologicznych, fizjologicznych i strukturalnych, zachodzących 

w jelicie i mózgu może być istotne dla opracowania skutecznych metod leczenia depresji 

towarzyszącej zapaleniom jelit.  
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Etiologia depresji w chorobach zapalnych jelit – rola neurozapalenia 

Streszczenie 

Nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. inflammatory bowel disease – IBD) stanowią grupę przewlekłych 

chorób zapalnych przewodu pokarmowego, cechujących się samoistnymi nawrotami i remisjami. Wskaź-

niki zapadalności na IBD są najwyższe w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a w ostatnich 

latach obserwuje się wzrost częstości występowania IBD w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie 

najnowszych danych, dotyczących zmian patofizjologicznych w jelicie i mózgu, odgrywających kluczową 

rolę w etiopatogenezie depresji u pacjentów z IBD. 

Etiopatogeneza IBD prawdopodobnie zależy od interakcji wielu czynników: immunologicznych, fizjolo-

gicznych, środowiskowych (w tym stresu) oraz mikrobioty jelitowej. Istnieje dodatnia korelacja między 

zapaleniem jelit a zaburzeniami psychicznymi. Pacjenci z IBD częściej cierpią na depresję i zaburzenia 

lękowe w porównaniu do populacji zdrowej. Prawdopodobnie jedną z przyczyn może być rozwój zapalenia 

w obrębie OUN. Powstałe neurozapalenie może m.in.: 1.wpływać na funkcje komórek mikrogleju;  

2. hamować oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA); 3. wpływać na ważne ośrodki mózgowe;  

4. modulować szlak serotoninowo-kinureninowy. 

Zrozumienie mechanizmów immunologicznych, fizjologicznych i strukturalnych, związanych z zapaleniami 

jelit i neurozapaleniem, może być istotne dla opracowania skutecznych metod leczenia depresji towarzyszącej 

zapaleniom jelit. Skuteczne podejście farmakologiczne może złagodzić obciążenie psychiczne pacjentów 

oraz skorygować funkcjonowanie osi jelito-mózg, co może być skuteczne w zapobieganiu nawrotom choroby. 

Słowa kluczowe: nieswoiste zapalenie jelit, depresja, neurozapalenie 



 

Paulina Zegarska, Maria Bendykowska, Grażyna Gromadzka 
 

200 

 

Etiology of depression in inflammatory bowel disease: the role of neuroinflammation  

Abstract 

Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic inflammatory diseases of the gastrointestinal tract 

characterized by spontaneous relapses and remissions. The incidence rates of IBD are highest in Western 

Europe and North America, and recent years have seen an increase in the prevalence of IBD in Poland. The 

aim of this study is to present recent data on pathophysiological changes in the gut and brain that play a key 

role in the etiopathogenesis of depression in patients with IBD. 

Etiopathogenesis of IBD probably depends on interaction of many factors: immunological, physiological, 

environmental (including stress) and intestinal microbiota. There is a positive correlation between 

inflammatory bowel disease and psychiatric disorders. Patients with IBD are more likely to suffer from 

depression and anxiety disorders compared to the healthy population. Probably one of the reasons may be 

the development of inflammation within the CNS. The resulting neuroinflammation may, among other 

things: 1.affect microglia cell function; 2. inhibit the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis; 3. affect 

important brain centers; 4. modulate the serotonin-kinurenine pathway. 

Understanding the immunological, physiological, and structural mechanisms involved in inflammatory 

bowel disease and neuroinflammation may be important for developing effective treatments for depression 

associated with inflammatory bowel disease. Effective pharmacological approaches may alleviate the 

psychological burden on patients and correct the functioning of the gut-brain axis, which may be effective 

in preventing relapse. 
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Marta Rukat1 

Gaming disorder – (nie)nowa kompulsywna zależność 

1. Wprowadzenie 

Choć przez wiele lat uzależnienia utożsamiano przede wszystkim z zażywaniem 

substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, czy narkotyki, to jednak współcześnie, 

obok tradycyjnie wyodrębnianych uzależnień, coraz częściej mamy również do czynienia 

z nowymi uzależnieniami – behawioralnymi, które dotyczą różnego rodzaju kompul-

sywnych zachowań, w tym również związanych z używaniem komputera oraz graniem 

w gry komputerowe. Wszystkie nowe uzależnienia budzą jednak pewne kontrowersje – 

zarówno ze względu na brak substancji uzależniającej, jak również z powodu społecznej 

akceptacji zachowań objętych tymi uzależnieniami, dotyczą one bowiem zachowań, 

procesów wchodzących w skład powinności człowieka, bez których trudno wyobrazić 

sobie codzienne funkcjonowanie [1]. Ponadto, w związku z wszechobecnością i powszech-

nością tych czynności, nawet w przypadku ich nasilania nie są one postrzegane w kate-

goriach czegoś nagannego czy zatrważającego – stąd też często nie są rozpatrywane 

w kategoriach uzależnienia czy zniewolenia. 

W przypadku uzależnienia od nowych technologii, jakimi niewątpliwie są również 

gry komputerowe, nazywane nowym negatywnym zjawiskiem społecznym, ujawnienia 

tego zjawiska można było się spodziewać (co wynika z zasady, iż prawie każda nowa 

technika rodzi efekt patologicznej fascynacji), lecz nie można było przewidzieć, że 

stanie się ono tak szeroko i intensywnie rozpowszechnione [2]. Można tu mówić o naj-

większym problemie współczesnego świata, spowodowanym komputeryzacją większości 

sfer życia i jego bardzo szybkim rozprzestrzenianiu się na coraz to nowych obszarach. 

O problemie występującym na podłożu psychicznym, ale również o problemie społecz-

nym, który może ograniczyć ekspansję życiową człowieka, wyalienować go z otoczenia, 

zaburzyć potrzeby fizyczne i psychiczne, ograniczyć ambicje i dążenia [3], stając się 

przyczyną ubóstwa i marginalizacji społecznej. 

Nadmierne angażowanie się w gry komputerowe jest niewątpliwie bardzo niebez-

pieczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, które z roku na rok coraz częściej stają się 

jego ofiarami – dla młodych ludzi gry komputerowe stanową podstawowe źródło roz-

rywki, sposób spędzania wolnego czasu oraz formę odpoczynku, który z czasem staje 

się dla nich specyficznym rodzajem narkotyku, z którego nie potrafią zrezygnować [4]. 

Wielu młodych ludzi, spędzających wolny czas na grach komputerowych (których 

treści bez wątpienia mają ogromny wpływ na ich psychikę oraz kształtowanie postaw), 

wciąż ulega temu nałogowi, stając się jego zakładnikami.  

Niniejszy artykuł koncentruje się wokół różnych aspektów patologicznego grania 

w gry komputerowe ujmowanego w kategoriach kompulsywnej zależności – od pierw-

szych prób opisu aż do założeń i kryteriów obecnie obowiązujących międzynarodowych 

klasyfikacji. Celem jest także przegląd badań obrazujących skalę zjawiska gamingu 

 
1 marta.rukat@uwm.edu.pl, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji, Wydział Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl.  

mailto:marta.rukat@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/


 

Marta Rukat 
 

202 

 

wśród dzieci i młodzieży oraz próba określenia współczesnych dylematów, wyzwań 

i potencjalnych kierunków naukowych działań związanych z tą (nie) nową kompul-

sywną zależnością.  

2. Kompulsywne granie w gry komputerowe – pierwsze próby opisu 

zjawiska 

Definiowanie kompulsywnego zaangażowania w granie w gry komputerowe jako 

zaburzenia od wielu lat skutkuje różnorodnością stanowisk wśród badaczy tej proble-

matyki. Pomimo rosnącej liczby badań empirycznych w nielicznych tylko pozycjach, 

charakteryzując niezdrowe używanie komputera oraz gier komputerowych, zwracano 

uwagę na takie objawy im towarzyszące, jak: obsesyjne myśli dotyczące nowych tech-

nologii, tolerancja, obniżona kontrola impulsów, niezdolność do zaprzestania korzystania, 

czy zespół odstawienia [5]. Wymieniając jednak te symptomy, autorzy opierali się na 

kryteriach diagnostycznych obowiązującego od 1992 roku 10 wydania Międzynaro-

dowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD-10) dla uzależnień od 

substancji psychoaktywnych, bowiem nie było, według nich, różnic w zasadniczych 

cechach zachowania ludzi uzależnionych od substancji, czy też od czynności [6] –  

i w jednym, i w drugim przypadku występuje silne pragnienie wykonywania jakiejś 

czynności:  

następuje utrata kontroli, pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego 

w postaci różnych dolegliwości i niepokoju oraz kompulsywne (przymusowe) 

pragnienie kontynuowania aktywności pomimo jej negatywnego wpływu na 

funkcjonowanie psychospołeczne jednostki [7].  

Zatem pierwsze koncepcje i kryteria ujmujące kompulsywne granie w gry kompu-

terowe pozostają częściowo tożsame z tymi, które znajdują zastosowanie w diagnozo-

waniu uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zwłaszcza alkoholu i opiatów [8].  

Zdaniem M.B. Walkera, wszelkie uzależnienia behawioralne, w tym również kom-

pulsywne granie w gry komputerowe, definiować można jako uporczywe wzorce 

zachowań charakteryzujące się chęcią i potrzebą kontynuowania czynności z tak silną 

intensywnością, że wręcz pozostającą poza kontrolą jednostki, tendencją do zwiększa-

nia częstotliwości i ilości poświęcanego jej czasu, psychologiczną zależnością od przy-

jemności płynącej z efektów aktywności oraz niekorzystnymi, a nawet szkodliwymi 

skutkami zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa [9]. 

Możliwość uzależnienia to niewątpliwie najpopularniejszy argument przemawiający 

przeciwko grom komputerowym – według B. Sopera i M. Millera kompulsywne granie 

przypomina każdy inny nałóg, obejmując zarówno zachowania przymusowe, porzucenie 

zainteresowań innymi aktywnościami, kontakty społeczne przede wszystkim z innymi 

uzależnionymi osobami oraz objawy fizyczne i psychiczne pojawiające się podczas 

prób zaprzestania grania bądź całkowitego porzucenia gier [10]. 

Pomimo faktu, że badacze zajmujący się tematyką nieracjonalnego korzystania 

z komputera i gier zgadzają się co do tego, że niektórzy młodzi ludzie wykazują trud-

ności w kontrolowaniu swoich zachowań, związanych właśnie z komputerową aktyw-

nością, przez wiele lat nie obowiązywała żadna spójna koncepcja teoretyczna, która 

ujmowałaby etiologię, mechanizm powstawania oraz skutki nadmiernego angażowania 

się w czynności komputerowe [7].  
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Zanim Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało w maju 2013 roku 

piątą edycję podręcznika „Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders” 

[11] specjalna grupa ekspertów przeanalizowała ponad 250 publikacji dotyczących 

zagadnienia kompulsywnego grania w gry. I tak, ze względu na istotność konsekwencji 

oraz zwiększające się ryzyko klinicznego znaczenia tej problematyki, w sekcji trzeciej 

wpisano internet gaming disorder z wyraźnym zastrzeżeniem potrzeby kolejnych 

badań i jeszcze szerszego klinicznego rozpoznania na potwierdzenie istnienia tego zabu-

rzenia. I choć stanowiło to niewątpliwie krok milowy dla zajmujących się tą proble-

matyką naukowców, to samo sformułowanie internet gaming disorder generowało też 

kolejne kontrowersje dotyczące jego rozumienia – zastanawiano się chociażby, czy 

zaproponowana definicja obejmuje granie w Internecie czy też granie offline, granie 

samemu, czy w towarzystwie innych osób? Część badaczy zastanawiała się również, 

czy zaburzenie polegające na kompulsywnym używaniu gier:  

może być jednym z rodzajów uzależnienia od Internetu, podobnie jak wysyłanie 

e-maili lub zaabsorbowanie treściami seksualnymi w Internecie, albo uzależ-

nienie od internetowych kontaktów społecznych, internetowy hazard, zakupy, 

handel czy przymus pobierania informacji [12]. 

W obowiązującej po dziś dzień klasyfikacji DSM-5 internet gaming disorder zdefi-

niowane zostało jako uporczywe i powracające używanie Internetu, którego nadrzęd-

nym celem jest korzystanie z gier komputerowych, często wespół z innymi graczami 

i prowadzące finalnie do wyczerpania, czy też powstania szkód w życiu gracza. Warto 

również podkreślić, że kryteria diagnostyczne zawarte w DSM-5 obejmują także osoby 

grające offline. 

W odpowiedzi na coraz bardziej intensywne rozprzestrzenianie się zaburzeń zwią-

zanych z kompulsywnym korzystaniem z gier, generującym wiele różnorodnych pro-

blemów wśród użytkowników tego medium także Światowa Organizacja Zdrowia 

postanowiła pochylić się nad tym zagadnieniem, finalnie włączając do 11 edycji Między-

narodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) nową jednostkę 

nozologiczną nazwaną „gaming disorder”, z jej wariantami online i offline – potwier-

dzając tym samym istnienie jednostki diagnostycznej związanej z zaburzonym wzorcem 

grania w gry, a nie zmianami na poziomie fizjologicznym. Zaburzenie grania w gry 

zdefiniowano tym samym jako klinicznie rozpoznawalny i klinicznie istotny zespół, 

obserwowany w sytuacji, gdy wzorzec zachowań związanych z grami ma taki charakter 

oraz taką intensywność, że powoduje wyraźny stres lub znaczne upośledzenie funk-

cjonowania osobistego, rodzinnego, społecznego, edukacyjnego lub zawodowego. 

3. Przegląd kryteriów diagnostycznych rozpoznawania zaburzenia grania 

w gry  

Pojęcie uzależnienia czynnościowego po raz pierwszy wprowadził austriacki 

psychoanalityk O. Fenichel w 1945 roku w swojej książce „Teorie psychoanalityczne 

neuroz”, natomiast autorem pierwszych kryteriów uzależnień czynnościowych jest 

J. Orford, według którego wyrażają się one w kompulsji, kontynuowaniu zachowania, 

pomimo jego negatywnych konsekwencji, obsesji jego wykonywania, doświadczaniu 

poczucia winy po wykonaniu czynności nałogowej oraz objawach abstynencyjnych 

w sytuacji jej nagłego zaprzestania [8]. Doprecyzowania kryteriów diagnostycznych uza-
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leżnień behawioralnych, odwołujących się do koncepcji uzależnień w ogóle, dokonał 

w 1990 roku A. Goodman, według którego nałóg charakteryzuje się tym, że osoba 

podejmuje pewne zachowania, dzięki którym odczuwa przyjemność lub minimalizuje 

doznawane przykrości (ulga) oraz kontynuuje to zachowanie w taki sposób, że pro-

wokuje ono występowanie kluczowych symptomów, takich jak: powtarzające się niepo-

wodzenie w kontrolowaniu tego zachowania (tzw. utrata kontroli) oraz kontynuowanie 

zachowania pomimo negatywnych jego konsekwencji [13]. Kryteria opracowane przez 

A. Goodmana, choć niezwykle popularne i często wykorzystywane przez badaczy do 

opisu uzależnień czynnościowych, nie uzyskały jednak finalnie statusu oficjalnego 

narzędzia diagnostycznego. 

Za formalne potwierdzenie istnienia uzależnień behawioralnych można uznać 

opublikowanie w 2013 roku piątej rewizji DSM, włączającej zaburzenia uprawiania 

hazardu do kategorii zaburzeń i nałogów. I choć każde uzależnienie behawioralne 

charakteryzują inne szczególne cechy, to jednak wszystkie razem mają więcej cech 

wspólnych niż różnic, które mogą z kolei odzwierciedlać wspólną etiologię zachowań 

uzależniających [14].  

Jeżeli chcielibyśmy rozpatrywać kompulsywne granie w gry komputerowe jako 

chorobę,  

to ma ona swój początek, określone objawy, przebieg i skutki – zarówno te 

bieżące, jak i odległe. Jednak z uwagi na trudny do określenia moment, kiedy 

normalne użycie komputera przeistacza się w patologiczne, a także dużą 

zmienność indywidualnych objawów przy rozpoznawaniu zespołu uzależnienia 

od komputera, należy zachować dużą ostrożność i korzystać ze ścisłych 

kryteriów diagnostycznych [15]. 

Już w 1995 roku definiowano uzależnienie od komputera i gier jako sytuację, 

w której ludzie ich nadużywają i wywołuje to u nich stres. Wprawdzie I. Goldberg, który 

jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na niepokojące formy korzystania z zasobów 

komputera, nie uznawał zjawiska uzależnienia od nowych mediów, ale jednak 

wskazywał na występowanie zaburzeń, spełniających kryteria diagnostyczne zawarte 

w DSM-4, odnoszące się do uzależnień od substancji i obejmujące dwa główne 

elementy uzależnień, tj. zmiany w tolerancji oraz objawy odstawienia [7]. Autor 

twierdził ponadto, że nadużywanie czy też patologiczne korzystanie z komputera i gier 

ma znaczący wpływ na funkcjonowanie człowieka zarówno w sferze psychicznej, 

fizycznej, interpersonalnej, jak również społecznej, rodzinnej i ekonomicznej.  

Aby jednak móc zdiagnozować patologiczną zależność od gier komputerowych od 

strony formalnej, należy ją nie tylko scharakteryzować, ale przede wszystkim włączyć 

do istniejących procedur terapeutycznych, a także do obowiązujących powszechnie kla-

syfikacji zaburzeń psychicznych. Diagnozowanie jest bowiem procesem identyfikowania 

i nazywania określonych symptomów, a stosowane kryteria diagnostyczne wynikają 

z wieloletnich badań, które z kolei pozwalają ustalić, jakie wzorce zachowań lub jakie 

zmiany fizjologiczne stanowią zespół objawów charakteryzujących dane zaburzenie.  

Przez wiele lat, pomimo braku odpowiednich uregulowań w najważniejszych obo-

wiązujących klasyfikacjach, rozpoznawano zależności komputerowe poprzez analogię 

do objawów uzależnienia od hazardu – jedynego uzależnienia czynnościowego wy-

różnionego wówczas zarówno w DSM i ICD. 
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Najbardziej znaną koncepcją wyjaśniania mechanizmu rozwoju uzależnienia od 

komputera i gier poprzez przeniesienie na jego grunt właśnie kryteriów diagnostycznych 

opisujących zjawisko patologicznego hazardu opracowała K. Young, która definiowała 

zależność komputerową jako zaburzenie kontroli impulsów niepowodujące intoksykacji 

i mające znaczący udział w obniżeniu poziomu funkcjonowania w sferach społecznej, 

zawodowej i psychologicznej [7]. Badaczka założyła, że patologiczne używanie kom-

putera oraz rozpoznanie samego uzależnienia ma miejsce w sytuacji, gdy badana osoba 

odpowie twierdząco na pięć z podanych pytań, odnosząc odpowiedzi do zdarzeń mi-

nionego roku. K. Young wskazała również ma dodatkowe objawy, służące identyfi-

kacji patologicznej zależności komputerowej. Do najważniejszych należały: 

• silne zaabsorbowanie wyrażające się w obsesyjnym myśleniu o komputerowej 

aktywności; 

• wzmagająca się potrzeba coraz dłuższego obcowania z komputerem, aby osiągnąć 

satysfakcję z tej aktywności; 

• powtarzające się nieudane próby kontroli, redukcji lub zaprzestania własnego kom-

puterowego zaangażowania, jak również powtarzające się problemy z organizacją 

czasu przebywania; 

• pojawianie się silnych negatywnych emocji w sytuacji redukowania czasu użyt-

kowania komputera; 

• narastający stres, problemy osobiste oraz konflikty społeczne wynikające z zaab-

sorbowania używaniem komputera; 

• zaprzeczanie problemom, traktowane jako mechanizm obronny, służący utrzymaniu 

stabilności i kontroli, pomimo istnienia trudności; kłamanie i inne formy manipu-

lacji w relacjach z najbliższym otoczeniem społecznym, których celem jest ukry-

wanie informacji na temat własnego zaabsorbowania komputerem; 

• kontynuowanie użytkowania pomimo ponoszonych konsekwencji [16]. 

G.A. Marlata, J.S. Baer, D.M. Donovan oraz D.R. Kivlahan, którzy lokują patolo-

giczne granie w gry komputerowe wśród uzależnień behawioralnych, czyli tzw. zacho-

wań kompulsywnych (przymusowych), również zwracają uwagę na ich analogię do 

uzależnienia od hazardu, bowiem zachowania uzależniające, często subiektywnie odczu-

wane jako „utrata kontroli”, pojawiają się według badaczy pomimo świadomych wysił-

ków zmierzających do ich powstrzymania lub ograniczenia; działa tu ponadto typowy 

układ nagrody: określona czynność czy zachowanie kojarzy się z przyjemnością 

i działa na odpowiedni ośrodek w mózgu – nagroda jest jednak krótkotrwała, typowe 

są także późniejsze szkodliwe i długotrwałe następstwa [17]. 

Na gruncie polskim natomiast B.T. Woronowicz, w oparciu o kryteria diagno-

styczne proponowane dla hazardu w ICD-10 stwierdził, że patologiczne granie w gry 

komputerowe, prowadzące do istotnego zakłócenia czynności psychicznych i zaburzenia 

zachowania, można rozpoznać w sytuacji, gdy w okresie ostatniego roku stwierdzi się 

obecność co najmniej trzech spośród następujących objawów: 

• silnej potrzeby lub poczucia przymusu grania; 

• subiektywnego przekonania o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań 

związanych z graniem, czyli upośledzenia kontroli nad powstrzymywaniem się od 

korzystania oraz nad długością spędzanego czasu poświęcanego na granie;  
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• występowania, podczas prób ograniczenia bądź przerwania grania, niepokoju, 

rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowania tych stanów z chwilą 

powrotu do gry; 

• spędzania coraz większej ilości czasu na graniu w celu uzyskania zadowolenia  

czy dobrego samopoczucia, uprzednio osiąganego w znacznie krótszym czasie; 

• postępującego zaniedbywania alternatywnych źródeł przyjemności oraz zaintere-

sowań na rzecz grania; 

• angażowania się w granie w gry komputerowe pomimo szkodliwych następstw 

zarówno fizycznych, psychicznych, jak i społecznych, o których wiadomo, że mają 

związek z tą aktywnością [18]. 

Z kolei jeden z pionierów badań nad uzależnieniem od komputerowych czynności, 

M. Griffiths, opierając się na tradycyjnej definicji uzależnienia, do czynników wska-

zujących na występowanie zależności od gier zaliczył: 

• wyrazistość emocjonalnego podporządkowania, czyli sytuację, w której dana aktyw-

ność staje się najważniejszym, dominującym sposobem działania jednostki; 

• zmiany nastroju, czyli subiektywne doświadczenia, uznawane przez osoby uzależ-

nione za konsekwencję ich działań, mogąc być postrzegane również jako strategie 

radzenia sobie z emocjami; 

• tolerancję dawkowania, czyli proces, dzięki któremu rozszerza się zakres aktyw-

ności wymaganych do osiągnięcia tego samego, euforycznego efektu osiąganego 

na początku; 

• objawy odstawienia, czyli wszelkie nieprzyjemne uczucia, doznania oraz objawy 

fizjologiczne, pojawiające się w chwili przerwania lub nagłego ograniczenia 

pożądanej aktywności; 

• konflikt pomiędzy osobą uzależnioną i otoczeniem, spowodowany określoną 

aktywnością; 

• nawrót, będący tendencją do wielokrotnego powracania do wcześniejszych 

patologicznych wzorców aktywności [19]. 

W najnowszej, opublikowanej w 2013 roku i wciąż obowiązującej amerykańskiej 

klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych (DSM-5), pomimo zastrzeżenia o ko-

nieczności dalszych, pogłębionych weryfikacji empirycznych i doniesień teoretycznych, 

uznano kompulsywne granie w gry za zaburzenia o charakterze uzależniającym  

i w związku z tym opracowano również spójne kryteria objawowe tego zaburzenia. 

Wyróżnionych zostało dziewięć objawów, spośród których spełnienie pięciu w ciągu 

jednego roku wskazywać może na występowanie zaburzenia. Są to:  

1. zaabsorbowanie lub wręcz obsesja na punkcie grania – przejawiające się nałogo-

wymi zachowaniami, myślami i emocjami, powodującymi finalnie zmianę priory-

tetów w codziennym funkcjonowaniu; 

2. symptomy odstawienne, pojawiające się w sytuacji, gdy granie jest niemożliwe – 

obejmujące szereg objawów fizjologicznych i psychicznych, takich jak m.in.: ten-

dencja do nadwrażliwości oraz nieadekwatnych i nadmiernych reakcji emocjonal-

nych, brak siły, energii, uczucie ciągłego zmęczenia, problemy z koncentracją lub 

skupieniem uwagi oraz brak zainteresowania innymi aktywnościami; 
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3. zwiększenie tolerancji wynikającej z przyzwyczajenia się i przyczyniającej się do 

zwielokrotnienia czasu spędzanego na graniu, związanej z nieustanną potrzebą 

eskalowania bodźców oferowanych przez grę; 

4. nieudane próby kontrolowania grania – ograniczenia lub zaprzestania, pojawiające 

się w sytuacji, gdy osoba potencjalnie uzależniona odczuwa w najbliższym oto-

czeniu brak akceptacji dla swojej postawy związanej z graniem; 

5. utrata dotychczasowych zainteresowań z powodu grania, objawiające się podporząd-

kowaniem planu dnia tylko działaniom związanym z wirtualną rozrywką; 

6. angażowanie się w granie pomimo doświadczania negatywnych konsekwencji, 

przede wszystkim natury psychospołecznej (napięcia i konflikty z najbliższymi, 

porażki edukacyjne, brak akceptacji rówieśników); 

7. okłamywanie i oszukiwanie innych odnośnie do czasu spędzanego na graniu – 

wraz z utrwalaniem się tych zachowań zaczyna działać mechanizm iluzji i za-

przeczeń; 

8. granie jako ucieczkowy mechanizm radzenia sobie z trudnymi emocjami – zwłaszcza 

złością, uczuciem niepokoju czy poczuciem winy – prowadzący w konsekwencji 

do sztucznego wzrostu poziomu dopaminy i endorfin w ośrodkowym układzie 

nerwowym; 

9. wystąpienie ryzyka utraty znaczących relacji lub negatywnych konsekwencji 

w życiu zawodowym czy szkolnym – obejmujące pogorszenie funkcjonowania 

gracza praktycznie we wszystkich dziedzinach życia [19]. 

Pomimo ciągłych kontrowersji, które wzbudza u niektórych badaczy sama idea 

kompulsywnej zależności od grania w gry komputerowe, także Światowa Organizacja 

Zdrowia, po kilku latach konsultacji, wpisała do rewizji 11 Międzynarodowej Staty-

stycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych uzależnienie od gier. Znajduje 

się ono w grupie uzależnień behawioralnych (ang. addictive behavior disorder) 

i opatrzone jest kodem: 6C51. Po zatwierdzeniu przez państwa członkowskie WHO, 

w dniu 11 lutego 2022 roku ICD-11 została oficjalnie wdrożona. 

Zaburzenie gamingowe w ICD-11 definiowane są jako wzorzec zachowania 

nałogowego związanego z graniem w gry (cyfrowe lub wideo), który charakteryzuje 

się przede wszystkim:  

• ograniczoną kontrolą lub utratą kontroli nad graniem – gracz nie panuje nad ilością 

czasu, który poświęca grom komputerowym, nie ma świadomości upływu tego 

czasu, ale co ważne – nie kontroluje i nie planuje swego zachowania; 

• wyraźną dominacją grania nad codziennymi aktywnościami i zainteresowaniami – 

granie staje się stale zwiększającą się priorytetową aktywnością każdego dnia; 

• kontynuacją grania (lub też jego eskalacją) pomimo występowania negatywnych 

konsekwencji – tendencja lub obsesja związana z grami komputerowymi nasila się 

do tego stopnia, że prowadzi do wystąpienia poważnych problemów w życiu 

osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym i innych ważnych 

obszarach funkcjonowania [20]. 

Według WHO zaburzenia związane z graniem w gry komputerowe charakteryzują 

się utrwalonym i powtarzającym się zachowaniem (w formie ciągłej lub epizodycznej) 

i możemy o nich mówić wówczas, gdy wzorzec ten utrzymuje się przez co najmniej 12 

miesięcy poprzedzających diagnozę. Można również wziąć pod uwagę krótszy okres 
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od momentu pojawienia się symptomów, jeżeli dana osoba spełnia inne kryteria 

diagnostyczne, a objawy są wyjątkowo nasilone [21]. 

Poza zestawieniem kryteriów diagnostycznych część badaczy uważa, że gry online 

mają swoją specyficzną charakterystykę i zaburzenia grania są właśnie z nią związane. 

Wielowymiarowy model problemowego grania w gry online (ang. Multidimensional 

Problematic Online Game Use, POGU) zakładający, że nadużywanie Internetu i grania 

w gry online jest właściwie tożsame z nadużyciem samym w sobie (Internet stanowi 

medium, podobnie jak butelka w przypadku alkoholu, zatem nie od samego medium 

można się uzależnić, ale od zawartości, czyli grania w gry) składa się z pięciu wymiarów, 

opisywanych jako: euforia, problemy zdrowotne, konflikt, utrata kontroli, przedkładanie 

relacji online nad offline [22]. 

Objawy nadmiernego korzystania z gier komputerowych są zwykle podobne  

u różnych osób, a sam proces uzależnienia się przebiega w kilku fazach. Początkowo 

gry wywołują zainteresowanie i sprawiają przyjemność (faza poznawania i racjonalnego 

wykorzystania), stopniowo ich użytkownik coraz więcej czasu poświęca na korzystanie 

z nich, tracąc inne zainteresowania, a gdy nie może z nich korzystać – zaczyna o nich 

natrętnie myśleć (faza nadmiernego użycia). Ostatnia faza polega natomiast na zanied-

bywaniu wykonywania ważnych czynności na rzecz codziennego, wielogodzinnego 

i niejednokrotnie nieprzerwanego grania, mimo iż użytkownik zdaje sobie sprawę  

z narastających trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fizycznych (faza 

destrukcji) [15]. 

Proces powstawania zależności od gier komputerowych według K. Young również 

składa się z trzech faz, które jednak różnią się stopniem natężenia i charakteryzują 

odmiennymi zachowaniami. Faza I – zaangażowania – polega na zapoznaniu się 

z grami poprzez poznanie ich możliwości. Zajęciu temu towarzyszy uczucie zainte-

resowania i oczekiwania oraz zafascynowania, pojawiają się także symptomy odprę-

żenia oraz przypływu sił. Nawiązanie kontaktu z innymi osobami powoduje zanikanie 

poczucia osamotnienia, które zastępują emocje zbliżone swym wydźwiękiem do 

euforii, jednak po krótkim okresie, w trakcie użytkowania gry lub też bezpośrednio po, 

dominuje uczucie spokoju. Faza II – zastępowania – powoduje potrzebę kontynuowania 

kontaktów zawartych poprzez uczestnictwo w grach, które zaczynają być niezbędne do 

zachowania równowagi życiowej i ulgi (ich brak wywołuje uczucie dyskomfortu). 

W fazie tej użytkownicy gier rezygnują z dotychczasowych kontaktów na rzecz wspól-

noty internetowej, z którą coraz bardziej się identyfikują oraz z przedmiotów, które do 

tej pory stanowiły dla nich ważną część życia. Myśli osób uzależnionych coraz częściej 

krążą wokół gier i tego, co będą robić, gdy tylko usiądą przed ekranem komputera, nie 

ograniczając się wyłącznie do czasu, gdy przebywają sami, lecz również podczas 

spotkań z rzeczywistymi znajomymi. Ostatnia faza – ucieczki – charakteryzuje się 

pogłębianiem uzależnienia, które przyjmuje postać niemożności zapanowania nad 

potrzebą korzystania z gier komputerowych. W fazie tej następuje całkowita ucieczka 

od świata realnego. Gry nie są już tylko narzędziem służącym do rozrywki, lecz 

stanowią formę ucieczki przed nierozwiązanymi problemami, natomiast sytuacja taka 

prowadzi do pogłębiania się depresji oraz uczucia wyobcowania i samotności. 

Patologiczne korzystanie z gier komputerowych to jednak nie tylko uzależnienie od 

nich, jak twierdzi bowiem A. Augustynek – u niektórych osób może też przybrać 

postać zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, nazywanego również nerwicą natręctw 
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czy zespołem anankastycznym [15], którego istotną cechą są odbierane jako przykre 

i uporczywe myśli natrętne (obsesje) lub czynności przymusowe (kompulsje). Psy-

chiatrzy i psychologowie uważają, że osoby uzależnione od nowych mediów, podobnie 

jak pacjenci z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, przejawiają natrętne, nawraca-

jące myśli do używania komputera – odpowiednik obsesji. Kiedy już znajdą się 

w przestrzeni wirtualnej, często zachowują się w sposób zrytualizowany, krążąc między 

swoim kontem Gmail, witryną MySpace i ulubionymi grami, często z ustalonym wcześniej 

wzorcem – odpowiednik kompulsji [23]. 

Oprócz kryterium objawowego stosuje się w badaniach i terapii również kryterium 

czasowe. I chociaż sama ilość czasu spędzanego na graniu nie jest istotnym predyk-

torem zaburzenia, bowiem nie sam czas poświęcany grom, ale zaangażowanie jako-

ściowe w granie jest symptomem problemu, to jednak w literaturze przedmiotu przyjmuje 

się, że osoby zagrożone uzależnieniem przeznaczają, po odjęciu czasu na naukę i pracę, 

od 31 do 50 godzin tygodniowo, czyli około 4,5 godziny dziennie na komputerową 

działalność. Natomiast uzależnienie występuje u osób spędzających przy klawiaturze, 

niezależnie od pracy własnej i nauki, co najmniej 7 godzin dziennie, czyli 50 i więcej 

godzin tygodniowo [15].  

Trzecim i ostatnim wskaźnikiem uzależnień gamingowych jest samoocena – czyli 

dostrzeżenie przez gracza symptomów wskazujących na kompulsywność własnych 

zachowań. Identyfikacja samooceny jest procesem niezwykle trudnym ze względu na 

tendencję osób uzależnionych do zaprzeczania uzależnieniu, związanego z chęcią 

kontynuowania gry pomimo obniżenia jakości życia. Niejednokrotnie wśród osób 

silnie zaabsorbowanych grami obserwować możemy bagatelizowanie problemu czy 

wypieranie go ze świadomości, niezwykle niebezpieczne jest to wśród populacji dzieci 

i młodzieży – chociażby ze względu na fakt, że – biorąc pod uwagę osiągnięcia 

psychopatologii rozwojowej – uzależnienia osób dorosłych mają swój początek 

w okresie wczesnej adolescencji lub wcześniej [24]. 

Zaznaczyć należy także, że diagnozując zaburzenia gamingowe, trzeba pamiętać 

o tym, że dopiero łączna analiza trzech wyróżnionych kryteriów: objawowego, czaso-

wego i samooceny, może posłużyć do rozpoznania uzależnienia od gier komputerowych 

jako patologicznego sposobu korzystania z nich. 

4. Problemowe korzystanie z gier komputerowych wśród dzieci 

i młodzieży – skala zjawiska 

Niewątpliwie gry komputerowe silnie oddziałują na postawy oraz kształtują 

poglądy, znacznie silniej niż wzory i modele przekazywane w tradycyjny sposób przez 

rodziców, wychowawców i nauczycieli (…) przemawiają bowiem językiem totalnym 

(…) wpływając na rozum, wyobraźnię i uczucia [25]. Podczas zaangażowania w granie 

w gry komputerowe na gracza wpływa wiele spójnych mechanizmów – co więcej – ich 

działanie nie jest przez gracza uświadamiane lub jest uświadamiane tylko częściowo, 

bowiem osoba zaangażowana w granie w gry komputerowe nie zauważa tego wpływu 

oraz zmian, które się w niej dokonują.  

Niezależnie jednak od rodzaju mechanizmów oddziałujących na graczy, podkreślić 

należy, że siła oddziaływań gier komputerowych tkwi przede wszystkim w tym, że są 

one: przekazem osobowym, często zwielokrotnionym, oddziaływaniem wielokanałowym 

(poprzez dwa najważniejsze receptory: dźwięk i słuch), oddziaływaniem zarówno na 
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procesy świadome, jak i podświadome (poznawcze, emocjonalne oraz motywacyjne), 

jak również, a może przede wszystkim, oddziaływaniem silnie przyciągającym uwagę, 

dostarczającym rozrywki, uczącym jednak bierności oraz umysłowego lenistwa.  

Gry komputerowe niewątpliwie stanowią jedną z najważniejszych aktywności 

związanych z problematycznym użytkowaniem komputera oraz Internetu, natomiast 

czynnikiem wpływającym na liczbę osób zarówno patologicznie z nich korzystających, 

przez co zagrożonych uzależnieniem, jak i uzależnionych, jest niewątpliwie coraz 

powszechniejszy dostęp do komputerów, Internetu, a także samych gier komputero-

wych, spowodowany niebywale dynamicznym postępem technologicznym. 

W jednym z pierwszych badań nad grami komputerowymi w grupie czterystu 

nastolatków M. Griffiths oraz N. Hunt wykazali, że z wyjątkiem pięciorga dzieci 

wszystkie spędzają pewną część swojego czasu wolnego, grając – prawie jedna trzecia 

z nich robi to codziennie, a 7% co najmniej przez trzydzieści godzin tygodniowo. 

Granie w gry rozpoczyna się wcześnie (średnio w wieku siedmiu, ośmiu lat) i dla 

większości dzieci jest to nieszkodliwe zajęcie, zabierające im niewiele czasu, mające 

na celu jedynie rozrywkę [26]. Uzyskane przez autorów dane wskazały jednak również 

na niemal 20% populację graczy, którzy nałogowo grają w gry i których można 

określić jako uzależnionych [26]. 

Inni amerykańscy badacze, B.D. Ng oraz P. Wiemer-Hastings przeprowadzili 

badania, których głównym celem było znalezienie elementów różnicujących dwa typy 

graczy oraz czynników sprzyjających nadmiernemu angażowaniu się młodzieży 

w granie. Wyniki pokazały, że wśród graczy sieciowych 34% spędzało na graniu od 21 

do 40 godzin tygodniowo, a 11% powyżej 40 godzin – wskaźniki te były natomiast 

znacznie niższe w przypadku graczy video, spośród których 38% grało jedynie 1-2 

godziny tygodniowo, 35% od trzech do sześciu godzin tygodniowo, a zaledwie 6%  

7-10 godzin tygodniowo [27]. 

Największy i najszybszy wzrost liczby młodzieży uzależnionej zarówno od sieci, 

jak i gier komputerowych obserwuje się niewątpliwie na Tajwanie, w Japonii oraz 

w Chinach, w których liczba adolescentów uzależnionych od komputera i Internetu 

w ciągu ostatnich lat wzrasta niemal lawinowo. Badania uzależnień od gier kom-

puterowych wykonane w 2011 roku przez zespół naukowców pod przywództwem D.A. 

Gentile z Iowa State University, przeprowadzone na próbie trzech tysięcy singapurskich 

dzieci wykazały, że prawie jedno na dziesięcioro dzieci jest uzależnione od gier. Analiza 

kwestionariuszy unaoczniła ponadto, że czas poświęcany grom to średnio 20 godzin 

tygodniowo, a spośród badanej populacji 9-12% chłopców i 3-5% dziewczynek można 

uznać za uzależnionych [28]. 

Badacze tematu zwracają uwagę, że jednym z głównych czynników sprzyjających 

rozwojowi uzależnień komputerowych jest niewątpliwie płeć męska. K.E. Siomos 

wraz ze współpracownikami, wykorzystując kwestionariusz skonstruowany przez K. 

Young, wykazali, że 4,4% chłopców i trzykrotnie mniej dziewcząt jest uzależnionych 

od gier komputerowych, a około 12,9% badanych znajduje się w grupie osób zagro-

żonych tym uzależnieniem [29]. Wielu badaczy podnosi również, że chłopcy różnią się 

od dziewcząt w zakresie aktywności podejmowanych w sieci oraz sposobów wyko-

rzystywania komputera, bowiem to właśnie oni znacznie częściej niż dziewczęta grają 

w gry komputerowe. Na różnice w zakresie grania w gry komputerowe pomiędzy dziew-

czętami i chłopcami wskazują także D.L. King oraz P. Delfabbro, którzy podkreślają, 
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że chłopcy preferują gry komputerowe typu: strzelanki, RPG oraz sieciowe gry strate-

giczne, natomiast dziewczęta grają przede wszystkim w puzzle oraz gry symulacyjne [30].  

Badacze tematu zwracają również uwagę, że rozpowszechnienie i nasilenie obja-

wów patologicznego korzystania z gier komputerowych wykazuje zróżnicowanie 

w zależności od wieku badanych osób. Liczni autorzy podkreślają, że do rozwoju 

uzależnienia i zagrożenia uzależnieniem niewątpliwie predysponuje młodszy wiek – 

w swoich badaniach C.M. Morrison oraz H. Gore dowiodły, że im młodszy gracz, tym 

częściej problematycznie korzysta z komputera i gier, jednak co interesujące, nie 

wykazano istotnych statystycznie różnic dotyczących ryzyka uzależnienia w grupie 

młodszych i starszych dziewcząt [31]. 

Badania prowadzone wśród adolescentów w państwach Unii Europejskiej oraz 

w Stanach Zjednoczonych wskazują, że uzależnionych od gier może być 0,6% graczy 

w Norwegii, od 1,7% młodzieży w Niemczech, 4,6% na Węgrzech, 5,5% w Holandii, 

aż do 8,5% w USA [32]. Inne badania wskazują, że odsetek osób uzależnionych od 

gier komputerowych w Internecie wśród młodzieży w wieku 14-17 lat wynosi 2,5%, 

w Grecji, 1,8% na Islandii, 1,3%, w Rumunii, 0,6% w Hiszpanii oraz 2% w Polsce [33]. 

Z kolei najdłuższe w historii, bo aż sześcioletnie badania dotyczące uzależnienia od 

gier, prowadzone w Stanach Zjednoczonych na grupie 385 graczy wykazały, że około 

10% badanych można zaliczyć do kategorii grających patologicznie. Badacze wyróżnili 

również trzy wyraźne „trajektorie” podejścia do gier – 72% nastolatków wykazywało 

stosunkowo niski poziom objawów uzależnienia przez cały okres zbierania danych, 

18% na początku badania miało umiarkowane objawy, które nie uległy w czasie 

żadnym zmianom, a kolejne 10% młodych graczy wykazywało rosnący z czasem 

poziom patologicznych objawów [34]. 

Choć pierwsze gry komputerowe dotarły do Polski pod koniec lat osiemdziesiątych, 

to pionierskie badania nad ich rozpowszechnieniem podjęli dopiero w roku 1996 

J. Boroń oraz T. Zyss, którzy przebadali 2678 uczniów pierwszych klas szkół ponad-

podstawowych. Na jedno z podstawowych pytań skonstruowanego przez badaczy kwe-

stionariusza: „Czy grasz w gry komputerowe?” twierdząco odpowiedziało 46% badanej 

populacji, analiza statystyczna zebranego przez krakowskich badaczy materiału wyka-

zała ponadto znaczące różnice statystyczne związane z płcią – w gry komputerowe 

grało bowiem aż 78% wszystkich chłopców i tylko 40% dziewcząt. Wyniki przeprowa-

dzonych badań unaoczniły również, że chłopcy zaczynali grać statystycznie wcześniej 

niż dziewczęta – ponad połowa z nich grała dłużej niż 5 lat, a w przypadku dziewcząt – 

podobny odsetek zajmował się grami nie dłużej niż 2 lata. Badacze analizowali także 

zagadnienia związane z liczbą godzin poświęcaną grom. Okazało się, że uczniowie 

poświęcali tym komputerowym rozrywkom najczęściej 1-2 godzin dziennie, przy 

czym zaznaczyła się również w tym zakresie statystycznie istotna przewaga chłopców 

nad dziewczętami, bowiem wśród płci męskiej 5,8% grało około 4 godziny dziennie, 

3% 5 godzin w ciągu dnia, a 1,2% powyżej 6 godzin [35]. 

Prowadzone przez B. Pawłowską i E. Potembską badania ujawniły, że choć aż 21% 

dziewcząt spełnia kryteria zagrożenia uzależnieniem od komputera i Internetu, to mimo 

wszystko to właśnie chłopcy istotnie więcej czasu poświęcają grom komputerowym, 

częściej usprawiedliwiają i bagatelizują swoje działania w sieci oraz więcej godzin 

przeznaczonych na sen przeznaczają na granie. Wyniki otrzymane przez badaczki 



 

Marta Rukat 
 

212 

 

unaoczniły ponadto, że chłopców charakteryzuje znacząco większe nasilenie objawów 

uzależnienia od niż dziewczęta [36]. 

Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach projektu badawczego EU NET ADB, prowa-

dziła w 2012 roku badania nad skalą problemu nadużywania Internetu wśród młodzieży 

w Europie. Jak pokazały wyniki, w internetowe gry komputerowe gra ponad 60% 

polskich nastolatków i aktywność ta nie jest jednakowo popularna wśród chłopców 

i dziewcząt. Znaczne różnice ze względu na płeć widać, jeśli porównamy częstotliwość 

grania – tylko 8,4% dziewcząt gra w gry sieciowe codziennie, podczas gdy z tą samą 

intensywnością robi to ponad połowa chłopców (52,4%). W tym samym badaniu 

nadużywanie gier było mierzone osobnym testem psychologicznym AICA stworzonym 

specjalnie do pomiaru problemów z nadużywaniem tej formy internetowej rozrywki. 

Biorąc pod uwagę kryteria określone przez autorów testu, 12,8% osób zaliczono do 

kategorii nadużywających gier, a 1,3% zakwalifikowano jako uzależnionych. Podobnie, 

jak w innych statystykach dotyczących gier, proporcja ta jest wyższa dla chłopców. 

Wyższe odsetki nadużywających gier występują też wśród młodzieży starszej i tej 

z rodzin, gdzie rodzice mają wyższe wykształcenie [37]. 

Najnowsze obserwacje wskazują na bardzo szybko wzrastające zainteresowanie 

grami komputerowymi, co może być związane ze znacznym w ostatnich latach 

wzrostem częstości używania przez młodzież mediów mobilnych – można bowiem 

obecnie zaobserwować osoby, które spędzają niemal bez przerwy po kilkadziesiąt 

godzin, grając właśnie w gry sieciowe.. 

Badania prowadzone w roku szkolnym 2017/2018 wśród grupy 539 uczniów 

w wieku 13-15 lat wykazały, że prawie co trzeci nastolatek (32,1%) regularnie grał w gry 

komputerowe (4 razy w tygodniu lub częściej), a 8,7% grało jednorazowo co najmniej 

6 godzin. Podwyższony indeks grania problemowego stwierdzono u 12,1% ankietowa-

nych (22,1% chłopców i 4,4% dziewcząt) – i choć charakterystyka objawów proble-

mowego grania różniła się u obu płci, to jednak zarówno wśród chłopców, jak i wśród 

dziewcząt objawy problemowego grania nasilały się wraz z czasem poświęcanym na 

granie [38]. 

M. Bigaj i M. Dębski, prezentując wyniki ilościowych i jakościowych badań prze-

prowadzonych w 2019 roku w ramach projektu „Granie na ekranie”, dostarczają intere-

sującej wiedzy o wzorach korzystania z gier przez polskich nastolatków, ukazując 

powiązania gamingu z takimi problemami, jak patologiczny hazard, podejmowanie 

innych ryzykownych zachowań w sieci czy uzależnienie od gier. Prowadzone przez 

autorów badania wykazały, że co trzeci uczeń gra w gry regularnie, przynajmniej kilka 

razy w tygodniu, przeznaczając przeciętnie minimum 11 godzin tygodniowo na granie – 

2,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku i około 4 godzin w weekendy. Niemal 

połowa badanych uczniów przyznała, że grając traci kontrolę nad czasem spędzanym 

w grze, a 12,9% określiło się mianem uzależnionych od grania [39]. 

Szacuje się, że obecnie jest w Polsce 16 milionów graczy komputerowych, z czego – 

według różnych źródeł – 15, a nawet 20% to osoby uzależnione od gier i Internetu 

[21]. Z kolei raport z badania dzieci i rodziców przeprowadzonego na zlecenie UKE na 

przełomie października i listopada 2019 wskazuje, że czas poświęcany na granie w gry 

przez dzieci z kategorii wiekowej do 15. roku życia wynosi średnio prawie 22 godziny 

tygodniowo, przy czym warto zauważyć, że czas ten wydłuża się wraz z wiekiem [40]. 

Istotny jest ponadto fakt, że gracze problemowi poświęcają dużo więcej czasu na 
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granie niż gracze rekreacyjni, a w sytuacjach niemożności uczestnictwa w grze myślą, 

fantazjują i śnią na jawie na temat grania, zamiast wykonywać inne czynności, a ich 

zachowanie nabiera wówczas charakteru kompulsyjnego – silnie odczuwają brak gier 

i związane z tym wzmożone napięcie, łatwo się irytują, są rozdrażnieni i niespokojni [24]. 

Przytoczony przegląd badań prowadzonych wśród dzieci i młodzieży grających 

w gry komputerowe, obrazujący skalę zjawiska patologicznego używania gier oraz 

uzależnienia od nich stanowi tylko wycinek opisywanej problematyki. Pokazuje jednakże, 

że choć pewna część dzieci i młodzieży traci kontrolę nad graniem i popada w uza-

leżnienie, to jednak nie oznacza to, że trzeba demonizować całe zjawisko gamingu. 

Tym samym należy również zwrócić uwagę, że coraz powszechniejszy dostęp do gier 

i Internetu, coraz więcej godzin przeznaczane przez adolescentów na tę wirtualną 

rozrywkę, wymusza też pewną zmianę myślenia zarówno teoretyków, jak i praktyków 

zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi. 

5. Gaming disorder – współczesne dylematy, kontrowersje i wyzwania  

Choć problematyczne używanie gier komputerowych oraz uzależnienie od nich jest 

przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej wśród specjalistów różnych dziedzin – 

psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, socjologów, pedagogów i innych – to 

pomimo faktu, że nałogowy charakter gier został dostrzeżony i sklasyfikowany, wciąż 

trwa weryfikacja wcześniej wykorzystywanych modeli teoretycznych badanego zja-

wiska, na nowo opisywane są mechanizmy tej formy uzależnienia, nie ustaje również 

ewaluacja podejść terapeutycznych, jak i profilaktycznych.  

Zaproponowane nowe uzależnienie gaming disorder wciąż budzi wiele kontro-

wersji, choć większość badaczy jest zgodna, że sama koncepcja problemowego grania 

w gry komputerowe stanowi zjawisko obecne w interwencji profilaktycznej, a nawet 

klinicznej [14]. Wątpliwości naukowców wzbudzają przede wszystkim dwie kwestie – 

ustalenie rodzaju gier o charakterze uzależniającym i odpowiedź na pytanie o to, które 

ich aspekty prowadzą do kompulsji i dlaczego tak się dzieje oraz fakt, że wymienione 

w DSM-5 kryteria cechuje zbyt mała liczba danych empirycznych, zbyt wąsko 

zakrojonych i ogólnych oraz stosowany w nich nieprecyzyjny język. 

Nieprzerwanie toczy się również dyskusja, czy problem uzależnienia od gier 

komputerowych powinien być traktowany globalnie, czy jednak należy uwzględniać 

w prowadzonych badaniach różnice kulturowe pomiędzy państwami azjatyckimi (które 

charakteryzuje największy i najszybszy przyrost adolescentów uzależnionych od gier) 

a pozostałą częścią świata. Jedni badacze sugerują, by korzystać z bogatych, wielo-

letnich doświadczeń krajów Azji Południowo-Wschodniej i wdrażać specjalistyczne 

programy profilaktyczne, zanim dojdzie do sytuacji, gdy znaczny odsetek dzieci 

uzależni się od gier [41], inni z kolei zalecają zachowanie ostrożności w takim podejściu, 

zwracając uwagę chociażby na wyraźne dysproporcje dotyczące poziomu zaawanso-

wania technologicznego, dostępności do Internetu czy uwarunkowań kulturowych 

w różnych częściach świata. 

W potocznym dyskursie publicznym, ale również w przestrzeni naukowych publi-

kacji wciąż silnie zauważalna jest również swoistego rodzaju nierównowaga prowa-

dząca do deprecjonowania całej kultury gier komputerowych – a przecież ogromna 

ilość czasu spędzanego przy komputerze nie musi być stracona, bowiem fascynację 

grami można wykorzystać chociażby do nauki, gry mogą wszak spełniać fundamentalne 
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cele aktywnego i krytycznego uczenia się, a więc tak ważnych w dzisiejszych czasach 

umiejętności jak analityczne myślenie, praca drużynowa, rozwiązywanie problemów, 

czy podzielność uwagi [42]. Wiele z gier uznaje się także za niezwykle skuteczne 

narzędzia w procesach nabywania nowych umiejętności oraz samokształcenia – dzięki 

grom wzrasta bowiem ich efektywność, dzięki nim również użytkownicy mogą lepiej 

poznać, a także zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zjawiska – gry bowiem 

pozwalają poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin, kształtują różne umiejętności i rozwi-

jają zdolności. Przyczyniają się również do pobudzenia ciekawości i w ten sposób 

rozwijają zainteresowania. Pełnią również funkcję socjalizacyjną i wychowawczą, 

oddziałują na osobowość dziecka, kształtują jego poglądy i postawy wobec życia. 

Niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla naukowców zajmujących się problematyką 

gamingu jest także z pewnością konieczność stworzenia rzetelnych narzędzi diagno-

stycznych – obecnie stosowane, choć krótkie i łatwe do wykonania, nie są jednak 

pozbawione wad – niektóre zawarte w nich pytania nie są jednoznaczne i zawierają 

w sobie swoiste sprzeczności, a ponadto analizowane kryteria, czy też charakterystyki 

kompulsywnego grania w gry komputerowe obejmują zarówno mechanizmy leżące 

u podłoża, jak i konsekwencje, wprowadzając często chaos i bałagan [14]. 

Aby uzyskać pełny obraz współczesnego adolescenta uzależnionego od gier nie-

wątpliwie istnieje pilna potrzeba dalszych badań, zarówno ilościowych, jak i jakościo-

wych, przekrojowych i podłużnych, klinicznych oraz wśród grup podwyższonego 

ryzyka. Pożądane jest zwłaszcza poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, jaki jest 

związek pomiędzy patologicznym zaangażowaniem w granie a innymi zaburzeniami, 

jaka jest natura zaburzenia grania i które objawy są wspólne z typowym obrazem 

uzależnień od substancji (np. neurobiologicznym) oraz w końcu, jakie można wyróżnić 

czynniki chroniące przed uzależnieniem od grania i gdzie umiejscowiona jest granica 

pomiędzy silną kompulsją a problemowym graniem [14]? Niezwykle istotne wydaje 

się również stworzenie lub zaadaptowanie i upowszechnienie na skalę szerszą niż 

naukowo-badawcza narzędzi do diagnozy psychopatologii w rozwoju dzieci [41] 

bowiem obecnie stosowane narzędzia nie odzwierciedlają wszystkich potrzeb zarówno 

praktyków, jak i teoretyków zajmujących się zjawiskiem patologicznego gamingu. 

6. Podsumowanie 

Kompulsywne angażowanie się w gry komputerowe, zwłaszcza przez dzieci i mło-

dzież, pomimo wdrożenia najnowszych klasyfikacji – zarówno DSM-5, jak i ICD-11 – 

wciąż jest tematem szeroko dyskutowanym i budzącym liczne kontrowersje. Pomimo 

faktu, że zagadnieniu uzależnienia od gier poświęca się w ostatnich latach wiele uwagi, 

dostępne dane empiryczne nie są niestety w wielu kwestiach rozstrzygające – chociażby 

ze względu na brak wystandaryzowanych narzędzi pomiaru. Większość prowadzonych 

badań ma charakter korelacyjny i przekrojowy, pozwalający opisać jedynie pewien 

wycinek rzeczywistości – nie pokazują jednak dynamiki rozwoju zjawiska. 

Pytanie o to, czy gry są złe czy dobre, wydaje się jednak w tym miejscu nieistotne, 

bowiem, jak twierdzi M. Griffiths –  

powinniśmy raczej pytać o długofalowe efekty grania – tak jak pytalibyśmy 

o konsekwencje każdego zajęcia, które zabierałoby trzydzieści godzin wolnego 

czasu tygodniowo – w kontekście uczenia się, zdrowia i rozwoju społecznego 

dzieci i nastolatków [27].  
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Ponadto nie można zadowalać się samym zdiagnozowaniem problemu, niezwykle 

ważne jest bowiem opracowanie innowacyjnych pomysłów minimalizujących powstały 

problem i zapobiegających jego rozwojowi – zadanie tym istotniejsze, że bardzo często 

wobec osób uzależnionych od nowych technologii stosuje się te same metody terapeu-

tyczne, co w przypadku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, a jednak 

oba rodzaje uzależnień – mimo licznych podobieństw – w znaczny sposób różnią się 

między sobą. Niewątpliwie jest to również przedsięwzięcie niezwykle trudne, bowiem 

niejednokrotnie bardzo kłopotliwym zadaniem jest oddzielenie tego, co normalne, od 

tego, co patologiczne, ponadto pamiętać należy również o tym, że we wszelkich  

oddziaływaniach terapeutycznych osób uzależnionych w sposób behawioralny 

chodzi o wprowadzenie pewnych ograniczeń, właściwych proporcji, tak aby 

wykonywane czynności nie przesłaniały innych, często równie znaczących lub 

ważniejszych dla funkcjonowania człowieka [1]  

a nie – jak ma to miejsce w przypadku uzależnień chemicznych – całkowitego 

wyeliminowania ich z życia. 

Gry komputerowe – najbardziej popularna aktywność dzieci i młodzieży w sieci – 

przez wielu uznawane za niezwykle szkodliwe, marnotrawiące czas wolny młodych 

ludzi i silnie uzależniające niewątpliwie pomimo wielu negatywnych cech, mogą 

jednak wnieść w życie młodych ludzi także wiele dobrego – sukcesywnie ewoluując, 

mogą stać się wartościowym i ważnym elementem nowoczesnej i wielowymiarowej 

rzeczywistości społecznej [43], są przecież wspaniałym wynalazkiem, a użytkowane 

w zdrowy sposób przyniosą swoim użytkownikom zdecydowanie więcej pozytywnych, 

aniżeli negatywnych aspektów. 
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Gamming disorder – (nie)nowa kompulsywna zależność 

Streszczenie 

Oddziaływanie gier komputerowych, jak niemal wszystkie nowe uzależnienia, choć jest niewątpliwie bardzo 

istotnym problemem społecznym, to jednak budzącym stale wiele spolaryzowanych emocji czy wręcz 

kontrowersji – zarówno ze względu na brak substancji uzależniającej, jak i z powodu społecznej akceptacji 

tych zachowań. Co istotne, niejednokrotnie w związku z wszechobecnością i powszechnością tych 

czynności, nawet w przypadku wzrostu ich częstotliwości nie są one postrzegane w kategoriach czegoś 

nagannego, zatrważającego – stąd też często nie są rozpatrywane w kategoriach uzależnienia czy zniewolenia 

Przez wiele lat, pomimo braku odpowiednich uregulowań w najważniejszych obowiązujących klasyfika-

cjach, zarówno uzależnienia komputerowe, jak i gamingowe rozpoznawano przede wszystkim poprzez 

analogię do objawów uzależnienia od hazardu – jedynego uzależnienia czynnościowego wyróżnionego 

wówczas zarówno w DSM oraz ICD.  

W 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia w rewizji XI Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych wprowadziła nową jednostkę nozologiczną – gaming disorder, 

potwierdzając tym samym istnienie jednostki diagnostycznej związanej z zaburzonym wzorcem grania 

w gry, a nie zmianami na poziomie fizjologicznym. Trzeba jednak podkreślić, że zarówno w ICD-11, jak 

również w podręczniku DSM-5, którym posługują się specjaliści, by diagnozować zaburzenia psychiczne, 

samego uzależnienia od Internetu nie znajdziemy. 

Artykuł koncentruje się wokół różnych aspektów patologicznego grania w gry komputerowe ujmowanego 

w kategoriach kompulsywnej zależności – od pierwszych prób opisu aż do założeń i kryteriów obecnie 

obowiązujących międzynarodowych klasyfikacji. 

Słowa kluczowe: Uzależnienie od gier, międzynarodowe klasyfikacje, kryteria, patologiczne granie w gry 
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Gaming disorder – (not) new compulsive dependence  

Abstract 

As almost all new addictions, the influence of computer games, although it is undoubtedly very important 

social problem, arouses a lot of polarised emotions or even controversies – both because of lack of addictive 

substance and social acceptance of those behaviours. What important, sometimes in relation to pervasiveness 

and universality of those activities, even in case of increase its frequency, they are not perceived as some-

thing reprehensible or disturbing – that is why they often are not considered as addiction or subjugation.  

For many years, despite of lack of appropriate regulations in most important classifications, both computer 

and gaming addictions were identified by analogy to gambling addiction’s symptoms – the only 

behavioural addiction titled then both in DSM and ICD.  

In 2018 World Health Organization in Eleventh revision of the International Classification of Diseases 

launched new nosology unit – gaming disorder, which confirmed existence of diagnostic unit attributable 

to disfunctional pattern of playing games and not physiological changes. It must be stressed, that Internet 

addiction will no be found both in ICD – 11 and DSM- 5, which is used by experts to diagnose mental disorder. 

The article concentrates on different aspects of pathological playing computer games included in compulsive 

dependence categories – from first attempts of description to assumptions and criteria of currently effective 

international classification. 

Keywords: gaming addiction, international classifications, criteria, pathological playing computer games 
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Kinga Beczek1 

Efektywność Kundalini jogi, jako oddziaływania 

opartego na uważności, w obniżaniu PTSD 

1. Wprowadzenie  

Zespół stresu pourazowego (PTSD, ang. Post Traumatic Stress Disorder) jest kon-

sekwencją doświadczenia silnych stresorów wynikających z zagrożenia życia. Doświad-

czenie traumy, nie predestynuje do wystąpienia PTSD, jednak gdy symptomy wśród 

ofiar walki, ataku terrorystycznego, przemocy domowej, zagrożenia życia lub katastrofy 

naturalnej utrzymują się ponad miesiąc, przez co najmniej miesiąc od pojawienia się 

wydarzenia, możemy mówić o występowaniu tego zespołu. Wyróżnia się cztery główne 

grupy objawów PTSD. Należą do nich intruzje charakteryzujące się ponownym do-

świadczaniem traumy, powracającymi dręczącymi snami, reakcją dysocjacyjną (np. 

przebłyskami wspomnień), silnymi reakcjami fizjologicznymi oraz silnym lub przedłuża-

jący się stresem wywołanym wydarzeniem skojarzonym z traumatycznym doświad-

czeniem. Towarzyszą im również objawy trwałego unikania miejsc, ludzi, sytuacji, które 

skojarzone są z traumatycznym wydarzeniem, jak i pogorszeniem stanów poznawczych i 

emocjonalnych oraz pobudzeniem psychofizycznym w tym zaburzeń koncentracji, snu 

czy wybuchów gniewu [1, 2]. 

Chociaż istnieją skuteczne terapie (np. CBT, ang. Cognitive Behavioral Therapy) 

w łagodzeniu objawów PTSD, pacjenci coraz częściej korzystają z alternatywnych metod, 

treningów opartych na uważności (MBP, ang. Mindfulness-Based Programs) [3]. Według 

Kabat-Zinna [4], prekursora programu redukcji stresu opartego na uważności, uważ-

ność (ang. Mindfulness) definiowana jest jako specyficzny stan świadomości, będący 

wynikiem ciągłego i celowego kierowania uwagi na to, co dzieje się obecnie w sposób 

nieoceniający i nieosądzający. Crane i współpracownicy [5] z kolei określają programy 

bazujące na uważności, jako takie, które stwarzają warunki do doświadczania chwili 

obecnej, decentracji i akceptacji doświadczenia. Jak do tej pory liczne badania 

potwierdzają satysfakcjonujący, umiarkowany i ujemny (Hedges g = -0,44), wpływ 

treningów opartych na uważności na obniżenie objawów PTSD. Banks i współpra-

cownicy [6] wskazują, że zwiększenie uważności podczas treningów może pomóc 

w radzeniu sobie z mimowolnymi natrętnymi wspomnieniami, emocjonalnym dystresem 

i unikaniem doświadczeń, charakterystycznych dla PTSD. Wysoka uważność koreluje 

z mniejszą liczbą objawów PTSD w grupach wysokiego ryzyka tj. strażaków [7], ofiar 

wykorzystania seksualnego [8] oraz osób, które przeżyły katastrofę naturalną [9]. Można 

zatem wnioskować, że uwaga skierowana na chwili obecnej, a nie na traumatycznych 

wspomnieniach, pozwala z dystansem przyjrzeć się własnym doświadczeniom [10]. 

 Joga jako forma medytacji uważności w ruchu to zbiór wykonywanych pozycji, 

technik oddechowych, medytacji i relaksacji. Istnieje niewiele badań dotyczących sku-

teczności praktyki jogi w obniżeniu objawów PTSD [3]. Badania wskazują, że prak-

tyka jogi wśród osób z PTSD poprawia ich zdolność tolerancji nieprzyjemnych uczuć 
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i redukcji stresu [11]. Ponadto wyniki badań Streetera i współpracowników [12] suge-

rują, że praktyka jogi obniża również stres wynikający z obciążenia allostatycznego 

w trzech systemach reaktywnych na stres: autonomiczny układ nerwowy (ANS, ang. 

Autonomic Nervous System), system podwgórze-przysadka-nadnercza (HPA, ang. 

Hypothalamic–Pituitary–Adrenal) oraz system GABA (ang. Gamma-Aminobutyric Acid). 

Oznacza to, że wraz ze spadkiem stresu na poziomie fizjologii zmniejszają się objawy 

PTSD. Istotnym elementem powrotu do zdrowia po doświadczeniu traumy jest 

regulacja emocji. Hӧlzel i współpracownicy [13] sugerują, że praktyka, która zachęca 

do świadomej uważności, zwiększa akceptację i tolerancję emocji, poprawiając w ten 

sposób regulację emocjonalną, a tym samym neutralizując doświadczany stres. Zdaniem 

Khalsa [14] praktyka jogi może zwiększać odporność psychiczną (ang. resilience) oraz 

świadomość umysłu i ciała, co może przyczynić się do zmiany sposobu myślenia 

i funkcjonowania. Wyniki badań wskazują, że dzięki praktyce jogi, osoby z PTSD 

doświadczają obniżonego pobudzenia fizjologicznego, co determinuje nie tylko poprawę 

regulacji emocji i somatycznej, a przede wszystkim poprawę świadomości ciała [15].  

Kundalini joga jest stylem jogi, wykorzystywanym w leczeniu osób z PTSD. Ba-

dania Granatha [16] wskazują, że joga Kundalini jest równie skuteczna, co terapia 

poznawczo-bahawioralna w radzeniu sobie ze stresem. Z kolei badania Jindani [11] 

wskazują, że osoby, które brały udział w ośmiotygodniowym programie jogi Kundalini, 

odznaczają się większymi pozytywnymi zmianami w zakresie snu, pozytywnego afektu, 

lęku, postrzegania, jak i odczuwania stresu, niż osoby poddane terapii poznawczo-

behawioralnej. Wyniki badań Mitchell i współpracowników [3] potwierdzają, że kobiety 

biorące udział w dwunastotygodniowym programie jogi charakteryzowały się, w porów-

naniu do grupy kontrolnej, niższym poziomem objawów PTSD. Dotychczasowe badania 

empiryczne weryfikujące wpływ praktyki jogi Kundalini na obniżenie objawów PTSD 

są nieliczne, a wyniki metaanaliz dotyczących badań skuteczności jogi jako oddzia-

ływania opartego na uważności wpływającego na objawy PTSD z ostatnich kilku lat są 

niejednoznaczne i wskazują na brak różnic pomiędzy oddziaływaniami opartymi na 

jodze a grupą kontrolną. Jakkolwiek występuje wyższa siła efektu dla wielkości próby 

≤30 osób (ang. Effect size = -0,78) [16]. To, co odróżnia jogę Kundalini, jako oddzia-

ływania opartego na uważności, od terapii poznawczo-behawioralnej [17], to akceptacja 

myśli, emocji i doznań poprzez naukę obcowania z oddechem w ciele. W dłuższej 

perspektywie zdrowienia osób z objawami PTSD, może przynieść większe korzyści, 

niż w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej. 

Celem niniejszego badania było zweryfikowanie efektywności Kundalini jogi, jako 

oddziaływania opartego na uważności, w obniżaniu objawów PTSD (intruzji, unikania, 

sferze poznawczej i emocjonalne i wzbudzania i reaktywności), depresji, lęku, zachowań 

suicydalnych oraz wzrostu uważności (niereaktywności i opisywania) i sprężystości 

psychicznej. 

2. Materiał i metody 

2.1. Osoby badane i procedura 

W badaniu wzięło udział 11 kobiet w wieku od 21 do 59 (M = 44,40; SD = 11,36). 

Spośród dziesięciu kobiet, które doświadczyły różnego rodzaju traum (np. przemocy 

ze strony współmałżonka, poważnej, zagrażającej życiu chorobie), jedynie u pięciu 
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kobiet występowały pełne objawy PTSD. Ostatecznie jedynie cztery kobiety wzięły 

udział w pełnym, trzyetapowym badaniu. 

Rekrutacja osób badanych odbyła się poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 

internetowej fundacji „Feminoteki”, która zajmuje się wsparciem kobiet, które do-

świadczyły różnego rodzaju przemocy. Osoby, które zgłosiły się do programu, zostały 

poinformowane o procedurze badania oraz zostały poproszone o wyrażenie świadomej 

zgody na udział w badaniu. Osoby badane przeszły 10 tygodniową jogę Kundalini 

według protokołu Kundalini Yoga Therapy [18]. Praktykę Kundalini jogi poprowadziła 

certyfikowana nauczycielka jogi Kundalini. Osoby badane uzupełniały trzykrotnie te 

same kwestionariusze – przed praktyką jogi Kundalini (T1), w 5 tygodniu jej trwania 

(T2) oraz tuż po jej zakończeniu (T3). 

2.2. Pomiar zmiennych 

W badaniu wykorzystano Skalę Samooceny PTSD-5, Skalę depresji, Inwentarz 

stanu i cechy lęku, Kwestionariusz Zachowań Suicydalnych, Skróconą wersję Pięcio-

wymiarowego Kwestionariusza Uważności oraz Skalę Sprężystości Psychicznej. 

Objawy PTSD zmierzono za pomocą Skali Samooceny PTSD-5 (PDS-5, ang. 

Posttraumatic Diagnostic Scale for DSM-5) [19, 20]. Skala składa się z listy trauma-

tycznych zdarzeń oraz 20 pozycji opisujących cztery grupy objawów PTSD (intruzji, 

unikania, sfery poznawczej i emocjonalnej, wzbudzania i reaktywności) według kryte-

riów DSM-5. Skala zawiera również dwie pozycje szacujące natężenie dystresu oraz 

wpływu objawów na codzienne funkcjonowanie, jak i dwie pozycje odnoszące się do 

występowania i czasu trwania objawów. 

Obliczanie wyników odbywa się dwuetapowo: poprzez diagnozę PTSD oraz okre-

ślenie natężenia objawów PTSD. Objawy PTSD są szacowane na pięciostopniowej 

skali, gdzie 0 oznacza „wcale”, a 6 – „4 = 6 razy w tygodniu/poważnie”). Im wyższy 

wynik, tym wyższe natężenie objawów PTSD. Stwierdzono satysfakcjonującą rzetel-

ność skali: α = 0,93 (T1), α = 0,96 (T2) i α = 0,96 (T3).  

Występowanie bądź też nie – czterech objawów, a tym samym pełnej diagnozy 

PTSD, odbywa się poprzez modyfikację pierwotnej skali i przydzielenie odpowiedniej 

punktacji, gdzie 0 oznacza „nie występowanie danego objawu”, a punktacja od 1 do 4 – 

jako „występowanie danego objawu”. Pełnemu objawowi PTSD towarzyszy jeden objaw 

intruzji (kategoria B) np. ponownemu doświadczaniu traumy, jeden objaw unikania np. 

miejsc, ludzi, sytuacji skojarzonych z traumą (kategoria C), dwa objawy w sferze 

poznawczej i emocjonalnej (kategoria D) oraz dwa objawy w sferze wzbudzenia i reak-

tywności (kategoria E).  

Depresyjność została zmierzona przy użyciu Skali depresji (CES-D, ang. Center for 

Epidemiologic Studies-Depression scale) [21, 22]. Skala składa się z 20 twierdzeń, 

gdzie osoba badana odpowiada na czterostopniowej skali odnoszącej się do odczuć, 

które pojawiły się w podczas minionego tygodnia. Odpowiedź 1 oznacza „rzadko lub 

wcale (mniej niż 1 dzień)”, a dla 4 – „przeważnie lub cały czas (5-7 dni)”. Stwierdzono 

satysfakcjonującą rzetelność skali: α = 0,76 (T1), α = 0,91 (T2) i α = 0,96 (T3). 

Stan lęku zmierzono przy pomocy Inwentarza stanu i cechy lęku [23, 24]. Inwentarz 

zawiera 20 twierdzeń odnoszących się do lęku jako cechy i 20 twierdzeń – stanu. 

Osoba badana odpowiada na czterostopniowej skali, gdzie – 1 oznacza „zdecydowanie 
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nie”, a 4 – „zdecydowanie tak”. Stwierdzono satysfakcjonującą rzetelność skali stanu: 

α = 0,96 (T1), α = 0,92 (T2) i α = 0,86 (T3). 

Zachowania suicydalne zostały zmierzone przy pomocy Zrewidowanego Kwestio-

nariusza Zachowań Suicydalnych (SBQ-R, ang. Suicide Behaviors Questionnaire-

Revised) [25, 26]. Kwestionariusz zawiera trzy pytania odnoszące się do występowania 

zachowań oraz myśli samobójczych w przeszłości oraz jedno pytanie dotyczące 

prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań samobójczych w przyszłości. Na pierwsze 

trzy pytania można odpowiedzieć na skali od 1 do 3, z kolei na pytanie 4 na skali od 0 

do 6. Stwierdzono satysfakcjonującą rzetelność skali: α = 0,77 (T1), α = 0,68 (T2)  

i α = 0,83 (T3). 

Pięć komponentów uważności: Niereaktywność, Obserwacja, Świadome działanie, 

Opisywanie i Nieosądzanie, zmierzono przy pomocy Skróconej wersji Pięciowymia-

rowego Kwestionariusza Uważności (FFMQ-SF, ang. The Short Form Five Facets of 

Mindfulness Questionnaire) [27,28] zawierający 24 twierdzenia. Odpowiedzi można 

udzielać na pięciostopniowej skali, gdzie – 1 oznacza „(prawie) nigdy”, a 5 = „(prawie) 

zawsze”. Stwierdzono jedynie satysfakcjonującą rzetelność dla skali Niereaktywności: 

α = 0,77 (T1), α = 0,68 (T2) i α = 0,83 (T3) oraz Opisywania α = 0,66 (T1), α = 0,72 

(T2) i α = 0,77 (T3). 

Sprężystość psychiczną zmierzono Kwestionariuszem Sprężystości Psychicznej 

(ERS, ang. Ego Resiliency Scale) [29,30]. Składa się ona z 14 twierdzeń, gdzie osoba 

badana odpowiada na czterostopniowej skali, gdzie – 1 oznacza „nie odnosi się w ogóle”, 

a 4 – „odnosi się bardzo mocno”. Stwierdzono satysfakcjonującą rzetelność skali:  

α = 0,86 (T1), α = 0,87 (T2) i α = 0,93 (T3). 

3. Analizy statystyczne 

Informację na temat wieku osób badanych, historii traumy, czasu trwania objawów 

PTSD oraz ich natężenia, jak i depresyjności, lęku, zachowań suicydalnych, uważności 

i sprężystości psychicznej, zebrano tuż przed rozpoczęciem 10 tygodniowej praktyki 

jogi Kundalini (T1). Podczas drugiego pomiaru, czyli w piątym tygodniu trwania jogi 

Kundalini (T2) oraz po jej zakończeniu, czyli dziesiątym tygodniu (T3), zebrano 

ponownie informacje na temat natężenia objawów PTSD oraz pozostałych zmiennych 

psychologicznych. Do oceny zmian psychologicznych zastosowano test t studenta dla 

prób zależnych. Analiza statystyczna dla statystyk opisowych (średnich oraz odchyleń 

standardowych) oraz serii testów t studenta dla prób zależnych, została przeprowadzona 

za pomocą IBM SPSS w wersji 27.0.  

Biorąc pod uwagę ograniczenia stosowania testu t studenta, wynikające z zależności 

wyniku istotności od wielkości próby [31], zastosowano dodatkowo współczynnik d 

Cohena, który jest niezależny od wielkości próby. Współczynnik d Cohena został obli-

czony z wykorzystaniem kalkulatora obliczeń [32]. Interpretując współczynnik d Cohena, 

posłużono się następującymi miarami: 0,2 – niski efekt, 0,5 – umiarkowany, 0,8 – silny 

efekt [33].  

4. Wyniki 

Test t studenta dla prób zależnych wykazał istotny statystycznie spadek objawów 
PTSD, jedynie w przypadku unikania po drugim pomiarze. Ujawnił również istotny 
wzrost sprężystości psychicznej po trzecim pomiarze. Nie zaobserwowano natomiast 
istotnych statystycznie różnic pomiędzy pozostałymi pomiarami pod względem intruzji, 
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sfery poznawczej i emocjonalnej, sfery wzbudzania i reaktywności, dwóch kompo-
nentów uważności: niereaktywności i opisywania, sprężystości psychologicznej, lęku, 
depresyjności oraz zachowań suicydalnych.  

Pomimo braku istotnych różnic pod względem pozostałych zmiennych, współczyn-
nik d Cohena wykazał najsilniejszy spadek objawów unikania i umiarkowany w sferze 
poznawczej i emocjonalnej. Ponadto zaobserwowano spadek wzbudzania i reaktyw-
ności do efektu niskiego po trzecim pomiarze oraz niski efekt intruzji. 

W przypadku zmiennych psychologicznych zaobserwowano najsilniejszy spadek 
depresyjności i wzrost niereaktywności, opisywania i sprężystości psychiczne. Umiar-
kowany spadek lęku oraz niski spadek zachowań suicydalnych po trzecim pomiarze. 

W przypadków objawów PTSD, najsilniejsze zmiany (d Cohena ≥ 0,80), w stosunku 
do pomiaru drugiego, zaobserwowano w przypadku unikania (Kategoria C) (t = 3,58;  
p = 0,037; d = 5,86[-7,67- -1,30]). Umiarkowane zmiany (d Cohena ≥ 0,50) 
zaobserwowano w sferze poznawczej i emocjonalnej (Kategoria D) (t = 1,15; p = n.i.; 
d = 0,52[-2,03-0,80]) oraz sferze wzbudzania i reaktywności (Kategoria E) (t = 1,14;  
p = n.i; d = 0,50[-20-0,79]). Najmniejsze zmiany (d Cohena ≥ 0,20) zaobserwowano 
w przypadku intruzji (Kategoria B) (t = 0,50; p = n.i.; d = 0,26[-1,78-1,00]). 

W przypadku pozostałych zmiennych psychologicznych zaobserwowano umiar-
kowane zmiany w przypadku depresyjności (t = 1,24; p = n.i.; d = 0,70[-2,43-0,43]), 
opisywania (t = 1; p = n.i; 0,57[-1,08-1,75]) oraz niereaktywności (t = 1,04; p = n.i.; 
d = 0,51[0,18-3.14]). Najmniejsze zmiany zaobserwowano w przypadku sprężystości 
psychicznej (t = 0,70; p = n.i.; d = 0,36[-0,92-1,87]), lęku stanu (t = 0,30; p = n.i.;  
d = -0,17[-1,54-1,24]) oraz zachowań suicydalnych (t = 0,30; p = n.i.; d = 0,16[-1,51-1,27]). 

W przypadków objawów PTSD, najsilniejsze zmiany (d Cohena ≥ 0,80), w stosunku 
do pomiaru trzeciego, zaobserwowano ponownie w przypadku unikania (Kategoria C) 
(t = 2,05; p = n.i.; d = 2,20[-2,95-0,51]). Umiarkowane (d Cohena ≥ 0,50) zmiany 
zaobserwowano w sferze poznawczej i emocjonalnej (Kategoria D) (t = 1,32; p = n.i.; 
d = 0,77[-2,42-0,45]). Najmniejsze zmiany (d Cohena ≥ 0,20) zaobserwowano w przy-
padku intruzji (Kategoria B) (t = 1; p = n.i.; d = 0,49[-3,40- -0,59]) oraz sfery wzbu-
dzania i reaktywności (Kategoria E) (t = 0,48; p = n.i.; d = 0,23[-1,72-1,06]). 

W przypadku pozostałych zmiennych psychologicznych najsilniejsze zmiany zaob-
serwowano w przypadku niereaktywności (t = 1,53; p = n.i.; d = 2,30[-0,14-3,43]), 
sprężystości psychicznej (t = 4,33; p = 0,023; d = 2,26[8,38-11,93]), opisywania  
(t = 0,68; p = n.i; d = 1,39[-0,80-2,30]) oraz depresyjności (t = 0,85; p = n.i.; d = 1,36[-
3,55- -0,48]). Umiarkowane zmiany zaobserwowano w przypadku lęku stanu (t = 1,15; 
p = n.i.; d = 0,57[-1,91-0,91]). Natomiast najmniejsze zmiany zaobserwowano w przy-
padku zachowań suicydalnych (t = 0,77; p = n.i.; d = 0,39[-1,72-1,08]). 

Statystyki opisowe, testy t studenta oraz współczynniki d Cohena zostały przed-
stawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Statystyki opisowe (średnie i odchylenia standardowe), test t studenta oraz współczynniki d Cohena 
(N = 4)  

 M SD t d [CI 95%] 

Kategoria B1 11,00 6,05   

Kategoria B2 10,00 2,94 0,50 0,26[-1,78-1,00] 

Kategoria B3 10,25 6,08 1,00 0,49[-3,40- -0,59] 

Kategoria C1 4,75 0,96   
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Kategoria C2 2,50 2,08 3,58* 5,86[-7,67- -1,30] 

Kategoria C3 3,00 2,16 2,05 2,20[-2,95-0,51] 

Kategoria D1 16,50 8,35   

Kategoria D2 12,50 5,97 1,15 0,52[-2,03-0,80] 

Kategoria D3 12,25 10,21 1,32 0,77[-2,42-0,45] 

Kategoria E1 11,25 7,45   

Kategoria E2 7,75 4,57 1,14 0,50[-20-0,79] 

Kategoria E3 10,00 6,48 0,48 0,23[-1,72-1,06] 

Lęk stan1 2,44 0,71   

Lęk stan2 2,30 0,61 0,30 0,17[-1,54-1,24] 

Lęk stan3 1,98 0,70 1,15 0,57[-1,91-0,91] 

Depresja1 1,51 1,25   

Depresja2 1,25 0,74 1,24 0,70[-2,43-0,43] 

Depresja3 1,34 0,99 0,85 1,36[-3,55- -0,48] 

Zachowania suicydalne1 2,35 1,05   

Zachowania suicydalne2 2,13 1,03 0,30 0,16[-1,51-1,27] 

Zachowania suicydalne3 1,81 0,82 0,77 0,39[-1,72-1,08] 

Sprężystość psychiczna1 3,06 0,51   

Sprężystość psychiczna2 3,19 0,57 0,70 0,36[-0,92-1,87] 

Sprężystość psychiczna3  3,29 0,55 4,33* 2,26[8,38-11,93] 

Niereaktywność1 2,40 0,75   

Niereaktywność2 2,85 0,85 1,04 0,51[0,18-3.14] 

Niereaktywność3 3,20 1,66 1,53 2,30[-0,14-3,43] 

Opisywanie1 3,60 0,40   

Opisywanie2 3,85 0,74 1,00 0,57[-1,08-1,75] 

Opisywanie3 3,85 1,08 0,68 1,39[-0,80-2,30] 

 

Podsumowując powyższe wyniki, zaobserwowano szereg zmian w obrębie objawów 

PTSD, jak i pozostałych zmiennych psychologicznych. 

Zaobserwowano istotny statystycznie spadek objawów unikania pomiędzy pierw-

szym (M = 4,74; SD = 0,96) a drugim pomiarem (M = 2,50; SD = 2,08). Efekt ten 

został potwierdzony przez współczynnik d Cohena, który wykazał najsilniejszy spadek 

objawów po drugim (d = 5,86) oraz trzecim pomiarze (d = 2,20). Wystąpił także umiar-

kowany spadek objawów pod względem sfery poznawczej i emocjonalnej po drugim 

(d = 0,52), jak i trzecim pomiarze (d = 0,77).  

Dodatkowo ujawnił niski spadek objawów pod względem intruzji, po drugim  

(d = 0,26), jak i trzecim pomiarze (d = 0,49), a także spadek objawów pod względem 

sfery wzbudzania i reaktywności, po drugim (d = 0,50), jak i trzecim pomiarze (d = 0,23). 

Jednak ten efekt spadł po trzecim pomiarze do efektu niskiego. 

W przypadku pozostałych zmiennych psychologicznych zaobserwowano istotne 

statystycznie różnice między drugim (M = 3,19; SD = 0,57) a trzecim pomiarem  

(M = 3,29; SD = 0,55) jedynie pod względem sprężystości psychicznej. Nastąpił 

wzrost sprężystości psychicznej między pomiarem drugim a trzecim. Efekt ten został 



 

Efektywność Kundalini jogi, jako oddziaływania opartego na uważności, w obniżaniu PTSD 
 

225 

 

potwierdzony przez współczynnik d Cohena, który wykazał najsilniejszy wzrost 

sprężystości psychicznej po trzecim pomiarze (d = 2,26).  

Zaobserwowano także silny efekt niereaktywności, opisywania oraz depresyjności 

po trzecim pomiarze. 

Po drugim pomiarze efekt ten okazał się umiarkowany, natomiast po trzecim – 

silny. Wystąpił wzrost niereagowania (d = 2,30), opisywania (d = 1,39) oraz spadek 

depresyjności (d = 1,36) po trzecim pomiarze. 

Zaobserwowano spadek lęku po drugim oraz po trzecim pomiarze, jednak efekt ten 

był niski po drugim pomiarze (d = -0,17), a po trzecim umiarkowany (d = 0,57). 

Najmniejszy spadek zaobserwowano w przypadku zachowań suicydalnych. 

Zarówno po drugim (d = 0,16), jak i trzecim pomiarze (d = 0,39). 

5. Dyskusja wyników 

Celem niniejszego badania było zweryfikowanie efektywności Kundalini jogi, jako 

oddziaływania opartego na uważności, w obniżaniu objawów PTSD (intruzji, unikania, 

sferze poznawczej i emocjonalne oraz wzbudzania i reaktywności), depresji, lęku, 

zachowań suicydalnych oraz wzrostu uważności (niereaktywności i opisywania) 

i sprężystości psychicznej. 

Wyniki pokazały, że wystąpił istotny statystycznie spadek objawów PTSD, jedynie 

pod względem unikania po drugim pomiarze (test t), ale silny współczynnik d Cohena, 

świadczy o spadku objawów, nie tylko unikania po drugim pomiarze, ale również po 

trzecim. Zaobserwowano także umiarkowany efekt pod względem sfery poznawczej 

i emocjonalnej po dwóch pomiarach oraz niski pod względem intruzji i sfery wzbudzania 

i reaktywności. Efekt ten, w przypadku wzbudzania i reaktywności, spadł z umiarko-

wanego do niskiego po trzecim pomiarze. 

Wyniki ujawniły także zmiany w innych, obok objawów PTSD czynnikach psycho-

logicznych. Zaobserwowano istotny statystycznie wzrost sprężystości psychicznej 

pomiędzy drugim a trzecim pomiarem (test t). Nie zaobserwowano natomiast istotnych 

statycznie różnic pod względem pozostałych zmiennych psychologicznych, jednak 

współczynnik d Cohena ujawnił najsilniejszy wzrost sprężystości psychicznej, dwóch 

pomiarach uważności (niereaktywności oraz opisywania), a także depresyjności – po 

trzecim pomiarze. Efekt ten wzrósł z niskiego do silnego w przypadku sprężystości 

psychicznej oraz z umiarkowanego do silnego w przypadku niereaktywności, opisy-

wania oraz depresyjności. Ponadto umiarkowany efekt wystąpił w przypadku lęku. 

Efekt ten wzrósł po trzecim pomiarze, z niskiego do umiarkowanego. Z kolei najniższy 

efekt zaobserwowano w przypadku zachowań suicydalnych.  

Jak do tej pory jedynie badania Jindani i współpracowników [11] weryfikowały 

efektywność ośmiotygodniowej Kundalini jogi w obniżaniu objawów PTSD. Wyniki 

tych badań wykazywały ogólny spadek objawów PTSD, depresji oraz lęku po drugim i 

trzecim pomiarze. Nie wykazano natomiast istotnie statystycznie wzrostu uważności 

(opisywania i niereaktywności). Pozostałe badania weryfikowały skuteczność innych 

rodzajów jogi (np. Sudarshan Kriya Yoga, Kripalu-based Yoga, Satvananda Yoga, 

Sudarshan Kriya Yoga oraz Trauma-informed Yoga) [34] przede wszystkim wśród 

weteranów wojennych. 

 Uzyskane rezultaty badawcze są spójne z badaniami Jindani i współpracowników 

[11]. Wskazują one na spadek objawów PTSD, gdzie najsilniejszy efekt zmiany wystą-
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pił w przypadku unikania przykrych wspomnień, myśli czy też uczuć bądź też miejsc, 

zdarzeń, rozmów, które wzbudzały przykre wspomnienia, myśli czy też uczucia do-

tyczące traumatycznego zdarzenia. Najsilniejsze zmiany wystąpiły pod względem 

unikania, świadczą o tym większej akceptacja myśli, uczuć, wspomnień związanych 

z traumatycznymi wydarzeniami. Z kolei umiarkowany spadek objawów w sferze 

poznawczej i emocjonalnej świadczy o mniejszych negatywnym przekonaniach o sobie, 

jak i innych osobach, rzadszym odczuwaniu strachu, przerażeniu, złości, poczucia winy 

czy wstydu oraz częstszym odczuwaniu szczęścia czy zadowolenia. Niski z kolei spadek 

objawów pod względem intruzji, świadczy o rzadszych powracających wspomnieniach 

traumatycznego zdarzenia oraz dręczących snach, a niski spadek pod względem sfery 

wzbudzania i reaktywności o spadku drażliwości lub wybuchów złości, zachowań 

ryzykanckich, trudnościami z koncentracją czy też zasypianiem lub snem. Jednak, co 

ciekawe, w przypadku sfery wzbudzania i reaktywności, zaobserwowano spadek efektu 

z umiarkowanego do niskiego po trzecim pomiarze, co sugeruje nieznaczne zintensy-

fikowanie objawów po trzecim pomiarze. Uzyskane rezultaty badawcze, w odniesieniu 

do objawów wzbudzania i reaktywności sugerują ponadto, że większe efekty uzyskuje 

się już po 5 tygodniach (umiarkowana wielkość efektu) niż po 10 tygodniach (niska 

wielkość efektu). Sugeruje to, że stosowanie interwencji terapeutycznych opartych 

o konceptualizację uważności przynosi odczuwalne efekty w obrębie mniejszej drażli-

wości lub wybuchów złości, mniejszych trudnościach z koncentracją, mniejszej wzmo-

żonej czujności oraz rzadszych stosowanych zachowaniach ryzykanckich i autodestruk-

cyjnych już we wczesnych fazach praktykowania, co może oddziaływać na wzrost 

motywacji do dalszego praktykowania i zabezpieczyć badanych przed wycofaniem się 

z praktyki. 

Dodatkowo zaobserwowano spadek zachowań suicydalnych. Efekt ten okazał się 

niski po drugim, jak i trzecim pomiarze. Oznacza to, że – podobnie jak w przypadku 

wszystkich czterech wskaźników PTSD – pozytywna efektywność jogi ujawnia się już 

po 5 tygodniach, co przyczynia się do wzrostu motywacji w praktykowaniu oraz mniej-

szym prawdopodobieństwem opuszczenia praktyki. Ponieważ efekt ten – w porównaniu 

do innych objawów jest niski zarówno po 5, jak i po 10 tygodniach, co sugeruje, że 

w tej dziedzinie spadku zachowań suicydalnych wymagane jest dłuższe praktykowania 

jogi bądź też większa systematyczność w jej praktykowaniu [35] albo zdobycie 

większej wprawy w jej praktykowaniu [36]. 

Prócz spadku PTSD, zaobserwowano istotny statystycznie wzrost sprężystości psy-

chicznej, czyli cechy mającej znaczącą rolę w radzeniu sobie z trudnościami, pomiędzy 

drugim a trzecim pomiarem. Efekt ten wzrósł zwłaszcza po trzecim pomiarze, sugerując 

tym samym lepszą adaptację do nie tylko doświadczanych objawów związanych 

z PTSD, ale też lepszym radzeniem sobie ze stresem, który potencjalnie może pojawić 

się w przyszłości. Ponadto wyniki pokazały, że praktyka jogi spowodowała wzrost nie-

reaktywności oraz opisywania (d Cohena). Efekt ten po drugim pomiarze okazał się 

umiarkowany i wzrósł do silnego, co może oznaczać częstszą tendencję do niskiej 

reaktywności na bodźce docierające z zewnątrz (niereaktywość) oraz zdolności zauwa-

żania i werbalizowania własnych doznań (opisywanie) po 10 tygodniach praktyki jogi. 

Wynik ten świadczy też o tym, że co prawda wystąpił wzrost sprężystości psychicznej, 

niereaktywności oraz opisywania po drugim pomiarze, ale aby zostały one bardziej 

utrwalone przez osoby badane, wymagana jest dłuższa praktyka. Dzięki czemu odczu-
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walność zmian w obrębie tych wskaźników wzrośnie, co w dalszej perspektywne może 

świadczyć o większym utrzymaniu się tego efektu po zakończeniu oddziaływania. 

Zaobserwowano również, podobnie jak w badaniach Jindani [11], spadek depresyj-

ności i lęku. Efekt ten, w przypadku depresyjności, wzrósł z umiarkowanego do silnego 

po trzecim pomiarze. Z kolei, w przypadku lęku, z niskiego do umiarkowanego. Świad-

czyć to może, co prawda o rzadszym odczuwaniu smutku, rozpaczy, żalu czy gniewie 

oraz lęku po drugim pomiarze, ale w przypadku depresyjności, efekt ten nasila się po 

10 tygodniu praktyki, co w tym przypadku, świadczy o nieznacznym nasileniu się depre-

syjności po trzecim pomiarze. Zatem prawdopodobnie zastosowanie 5 tygodniowej 

praktyki jogi bądź też praktyki odbywającej się w podobnych interwałach czasowych, 

jest bardziej wskazana. Z kolei, w przypadku lęku, wystąpiła odwrotna zależność, 

wzrost efektu z niskiego do umiarkowanego po 10 tygodniu, świadczy o lepszych 

efektach. W kontekście lęku wymagana jest zatem dłuższa praktyka jogi, niż 5 tygodni, 

aby były one bardziej odczuwalne przez osoby badane, a w konsekwencji bardziej 

utrwalone. 

6. Mocne i słabe strony badania 

Badania weryfikujące efektywność Kundalini jogi w obniżaniu objawów PTSD są 

nieliczne i, jak do tej pory, zostały przeprowadzane przede wszystkim na populacji 

amerykańskiej [3, 11, 15]. Stąd też wstępne badania, na polskiej populacji, są godne 

uwagi oraz dalszej eksploracji. Choć badania zostały przeprowadzone na małej próbie – 

kobiet, które doświadczyły traumy i przejawiały pełne objawy PTSD, to zadbano 

o zastosowanie testu statystycznego biorącego poprawkę na małą wielkość próby. 

Wprawdzie wyniki badania są obiecujące, to wymagają dalszej weryfikacji. 

Opisywane badanie nie jest wolne od niedoskonałości. Pierwszym ograniczeniem 

tych badań jest mała liczebność grupy, dlatego w kolejnych badań należy zwiększyć 

grupę badawczą, stanowiącą co najmniej 100 osób badanych [37]. Drugim istotnym 

ograniczeniem jest fakt, że nie wszystkie osoby badane wzięły udział w drugim i trze-

cim pomiarze. Spośród pięciu kobiet, które przejawiały pełne objawy PTSD, jedynie 

cztery kobiety wykonały trzy pomiary badania. Kolejnym ograniczeniem jest brak 

czwartego pomiaru, weryfikującego efektywność praktyki po co najmniej kilku miesią-

cach. Ostatnim ograniczeniem badania jest brak grupy kontrolnej. Wartym rozważenia 

rozwiązaniem byłoby zastosowanie badań RCT (ang. Randomized Controlled Trial) 

z uwzględnieniem grupy kontrolnej aktywnej oraz biernej. 

7. Podsumowanie 

Praktyka jogi Kundalini okazała się obiecującą techniką obniżającą objawy PTSD, 

lęku, depresji, zachowań suicydalnych oraz wzrostu uważności (niereaktywności i opisy-

wania) i sprężystości psychicznej, zwłaszcza po 5 tygodniach. Wprawdzie nie ujawniono 

w niektórych aspektach istotnych statystycznie zmian (t-Studenta), jednak analiza 

wielkości efektu (d Cohena) jest w tym zakresie bardziej przekonująca, ponieważ jej 

wynik, jest niezależny od wielkości próby [31]. Wyniki współczynnika d Cohena 

pokazały, że pozytywne zmiany zaobserwowano pod względem zarówno objawów 

PTSD, jak i pozostałych zmiennych psychologicznych. Różne natężenie efektów po 

drugim i trzecim pomiarze sugeruje zastosowanie 5 bądź 10-tygodniowej praktyki jogi 

Kundalini. I tak w przypadku objawów wzbudzania i reaktywności oraz depresyjności 
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spadek efektu po trzecim pomiarze, sugeruje zastosowanie 5 tygodniowej interwencji. 

Dzięki temu zostaną uzyskane lepsze efekty oraz mniejsze prawdopodobieństwo 

rezygnacji osób z praktyki jogi. Z kolei w przypadku intruzji i zachowań suicydalnych, 

które uzyskały niski efekt, rekomendowane jest wydłużenie interwencji do 10 tygodni, 

tak, aby efekt utrzymał się i zmiany były bardziej odczuwalne. Podobne zalecenia od-

noszą się do sprężystości psychicznej oraz uważności (niereaktywności i opisywania). 

Z kolei w przypadku objawów unikania i sfery poznawczej i emocjonalnej – silne 

efekty są już odczuwalne przez osoby praktykujące jogę po 5 tygodniach, zatem można 

poprzestać na tym etapie lub też wydłużyć ten czas do 10 tygodni.  

Wnioski z badania pokazują, że Kundalini joga może być alternatywną bądź też 

uzupełniającą terapią w odniesieniu do objawów PTSD [11]. Wymaga ona jednak suk-

cesywnych badań, nie tylko na większej próbie badawczej [34], ale również weryfi-

kacji efektywności długości jej trwania w odniesieniu do objawów PTSD oraz towa-

rzyszącym im zmiennym psychologicznym.  
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Efektywność Kundalini jogi, jako oddziaływania opartego na uważności, 

w obniżaniu PTSD 

Streszczenie  

Istnieje wiele skutecznych terapii zmniejszających nasilenie objawów Zespołu Stresu Pourazowego. 

Pacjenci zmagający się z objawami PTSD coraz częściej korzystają z alternatywnych metod opartych na 

uważności, jak np. joga. Joga Kundalini jest stylem jogi coraz częściej stosowanym w leczeniu pacjentów 

z PTSD. Celem niniejszego badania było zbadanie skuteczności dziesięciotygodniowej Kundalini jogi 

w obniżeniu objawów PTSD.  

W badaniu wzięło udział 11 kobiet (wiek M = 44,40; SD = 11,36). Cztery z nich wykonały pomiary obja-

wów zespołu stresu pourazowego, depresji, lęku, zachowań suicydalnych, uważności i odporności – bez-

pośrednio przed, w połowie i po dziesięciotygodniowej sesji jogi Kundalini. 

Obliczono test t dla prób zależnych oraz współczynnik d-Cohena. Wyniki wykazały, że uczestniczki 

doświadczyły zmniejszenia objawów zespołu stresu pourazowego (intruzji, unikania, sferze poznawczej 

I emocjonalnej oraz wzbudzania i reaktywności), depresji, lęku, zachowań suicydalnych oraz zwiększenia 

uważności (niereaktywności, opisu) oraz odporności, zwłaszcza po 5 tygodniach. Po 10 tygodniach silny 

efekt utrzymał się w przypadku unikania, umiarkowany w przypadku sfery poznawczej i emocjonalnej, 

z kolei niski w odniesieniu do intruzji, wzbudzania i reaktywności oraz zachowań suicydalnych. W odniesie-

niu do objawów wzbudzania i reaktywności oraz depresyjności nastąpiło nieznacznie pogorszenie się wyni-

ków, natomiast w przypadku sprężystości psychicznej, niereaktywności, opisywania oraz lęku – polepszenie. 

Wyniki sugerują, że Kundalini joga jest obiecującą alternatywną terapią redukującą objawy PTSD. 

Pozytywne efekty występują już po 5 tygodniach, jednak w zależności od objawów i towarzyszących im 

zmiennym psychologicznym, zalecana jest 5-tygodniowa, bądź 10-tygodniowa praktyka. Wyniki wskazują, 

że potrzebne są dalsze badania w celu zwiększenia wielkości prób oraz oceny przedłużonego działania jogi 

Kundalini. 

Słowa kluczowe: zespół stresu pourazowego, joga Kundalini, trauma  

Effectiveness of Kundalini Yoga, as a mindfulness-based intervention, in reducing 

PTSD  

Abstract  

There are many effective therapies which reduce the severity of symptoms in Post Traumatic Stress 

Disorder. Patients experiencing PTSD participate more often in the alternative, based on mindfulness, 

methods, for example, yoga. Kundalini yoga is a yoga style used to treat patients with PTSD. The aim of 

the present study was to examine the effectiveness of diminution of symptoms of PTSD in ten weeks of 

practising Kundalini Yoga. 

Participants included 11 women (aged M = 44,40; SD = 11,36). Four of them completed measures of 

symptoms of posttraumatic stress disorder, depression, anxiety, suicide behaviors, mindfulness, and 

resiliency immediately before, in the middle, and after the ten-week yoga Kundalini sessions.  

The dependent t-test and Cohen’s d test were calculated. The results indicated participants experienced 

decreases in symptoms of posttraumatic stress disorder (intrusion, avoidance, negative alterations in 

cognitions and mood, alterations in arousal and reactivity), depression, anxiety, suicide behaviors and 

increase of mindfulness (non-reactivity and description) and resiliency.  

After 10 weeks of practicing yoga, effect size avoidance was still strong, moderate alterations in cognitions 

and mood, low effect in intrusion, arousal and reactivity, and suicidal behaviors. Concerning symptoms of 

arousal and reactivity as well as depression, the results slightly worsened, while in the case of resiliency, 

non-reactivity, describing, and anxiety – improved. 

The results suggest that Kundalini yoga is a promising alternative therapy for reducing PTSD symptoms. 

Positive effects appear after 5 weeks, however, depending on the symptoms and psychological variables, 

a 5-weeks or 10-weeks practice is recommended. However, further research is needed to larger sample size 

trials and evaluate the prolonged effects of Kundalini Yoga. 

Keywords: post-traumatic stress disorder, Kundalini yoga, trauma  
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Małgorzata Makowska1 

Coaching zdrowia jako praktyczne rozwiązanie 

problemu niskiej świadomości  

w obrębie działań prozdrowotnych 

1. Wprowadzenie 

Współczesne czasy cechują się niespotykanym w historii ludzkości dostępem do 

wiedzy, a nowe odkrycia naukowe w medycynie, biologii, epigenetyce czy fizyce kwan-

towej pozwalają zrozumieć i znaleźć skuteczne narzędzia do profilaktyki i wspierania 

leczenia większości chorób, zwłaszcza o podłożu psychosomatycznym, co z kolei po-

zwala pacjentowi na aktywne uczestnictwo w procesie profilaktyki i leczenia. W zasa-

dzie posiadanie i korzystanie z osiągnięć nauki i najnowszych rewolucyjnych odkryć, 

w tym w zakresie ochrony zdrowia, stało się obecnie kwestią wyboru i odpowiedniej 

postawy. Powszechny dostęp do publikacji, książek, niewyczerpanych źródeł interne-

towych, akcji medialnych, projektów profilaktycznych stwarza możliwości edukacji 

prozdrowotnej na niespotykaną dotąd skalę. A jednak nadal obserwuje się dość niski 

poziom świadomości społecznej w kwestii przyczyn chorób psychosomatycznych, 

stanowiących większość wśród chorób cywilizacyjnych. Nawet jeśli społeczeństwo 

posiada szkolną wiedzę na ten temat, to wykorzystanie jej w praktyce swojego życia 

wciąż dla wielu osób stwarza problemy.  

Niepokojącym zjawiskiem we współczesnym społeczeństwie z wysokorozwiniętą 

cywilizacją jest zwiększająca się liczba osób zapadających na choroby psychosoma-

tyczne i choroby przewlekłe niezapalne, potocznie znane jako choroby cywilizacyjne. 

Wzrasta także liczba ludzi, którzy po prostu nie radzą sobie ze swoim życiem, nie 

potrafią określić jasno celu swojego życia, cierpią z powodu przeciążenia sensorycznego 

oraz obserwuje się wiele osób cechujących się pewną bezradnością życiową, bierną 

postawą w stosunku do swojego życia i zdrowia. Zatem powstaje problem radzenia 

sobie z własnym życiem w sytuacji pojawienia się choroby, która często przedefinio-

wuje nie tylko sytuację osoby chorej, ale także jej najbliższego otoczenia. Pożądaną 

postawą w takiej sytuacji jest konstruktywne i aktywne podejście do zaistniałej sytuacji 

życiowej, a także wytworzenie skutecznych, często nowych sposobów radzenia sobie 

oraz wypracowanie mechanizmów przystosowawczych. Obserwacja i doświadczenie 

wskazują jednak, że pojawiają się wówczas zwykle negatywne emocje i bierne ocze-

kiwanie na rozwiązanie pochodzące z zewnątrz. Często są one nacechowane oczekiwa-

niami na działanie wyłącznie ze strony służby zdrowia, bez aktywnego udziału pacjenta 

w procesie leczenia. Dlatego też medyczne terapie, nawet najbardziej nowoczesne, 

mogą nie przynosić pożądanych rezultatów, jeśli pacjent nie włączy się aktywnie 

w proces leczenia i zdrowienia. Zresztą nie sama choroba jest wyzwaniem, stanowi go 

również profilaktyka. Kluczem do zdrowszego społeczeństwa jest bezsprzecznie edu-

kacja prozdrowotna i profilaktyka chorób, a także holistyczne podejście do zagadnienia 
 

1 malgorzata.makowska@ujk.edu.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Filia w Sandomierzu, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, https://ujk.edu.pl/. 
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ochrony zdrowia. Jako środek terapeutyczny czy wspierający leczenie nadal niedoce-

niana jest rozmowa i aktywne, pełne empatii wysłuchanie człowieka zmagającego się 

z jakimś problemem zdrowotnym czy życiowym.  

Rozwiązaniem może być wspomożenie działań profilaktycznych czy leczenia me-

dycznego o coaching i mentoring zdrowia, który stanowi metodę pracy z człowiekiem 

dla pobudzenia tkwiącego w nim potencjału. Ponadto wspomaga klienta/pacjenta w od-

krywaniu potencjału własnego organizmu i umysłu, a także w budowaniu zasobów 

psychoemocjonalnych, pozwalających mu wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie 

oraz aktywnie współuczestniczyć w profilaktyce i leczeniu dotykających go chorób. 

Istotę coachingu stanowi odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej 

dokonań i działań – zatem jest pomaganiem w zdobywaniu zasobów wiedzy i prak-

tycznych narzędzi aktywnego dbania o swój dobrostan psychofizyczny. Z tego punktu 

widzenia coaching, wsparty także specjalistycznym mentoringiem, stanowić może 

skuteczne uzupełnienie pracy lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty czy dietetyka, jako 

element holistycznej strategii w profilaktyce i leczeniu chorób potocznie określanych 

jako cywilizacyjne.  

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie możliwości, jakie niesie ze 

sobą coaching zdrowia jako element holistycznego podejścia do profilaktyki i wspo-

magania leczenia chorób powszechnie określanych jako cywilizacyjne, chorób psycho-

somatycznych. Ponadto jest to skuteczne narzędzie podnoszenia świadomości społecznej 

w obszarze działań prozdrowotnych. Opracowanie prezentuje przegląd obecnych możli-

wości stosowania coachingu zdrowia, prezentuje przykładowe narzędzia coachingowe 

czy mentoringowe w pracy z klientem/pacjentem oraz prezentuje opis przykładowych 

działań z pracy coacha praktyka. 

2. Definicja pojęć 

Istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania wydaje się zdefiniowanie i krót-

kie wyjaśnienie pojęć: coaching, mentoring oraz świadomość zdrowotna.  

Coaching wg Thorpe i Clifford [1] stanowi proces interaktywnej rozmowy z klientem 

opartej o umiejętne zadawanie pytań, korzystanie z modeli pracy mentalnej i narzędzi 

wspierania klienta w odkrywaniu własnego potencjału. Przede wszystkim jednak jest 

to kontrolowany proces interakcji, aktywnego słuchania, konstruowania realnego celu, 

wzbudzenia motywacji i wspomagania w procesie pozytywnej zmiany. Autorki defi-

niują to pojęcie jako pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonaleniu działania 

przez refleksję nad tym jak stosuje konkretną umiejętność lub/i wiedzę.  

Coaching, opisany jako metoda pracy z człowiekiem nad wykorzystaniem jego poten-

cjału, sięga lat 70. ubiegłego stulecia, gdy trener tenisa Timothy Gallwey obserwował 

zawodników sportowych i zauważył, że negatywna informacja zwrotna podczas treningu 

przynosi mizerne skutki podczas gry, gdy do głosu dochodzi czynnik emocjonalny. 

Jako praktyk zauważył, iż sednem sprawy jest przełamanie blokad emocjonalnych 

i wskazanie wewnętrznych zasobów danej osoby, tak by uwolnić jej wewnętrzny poten-

cjał. Gallwey opisał coaching w prostych słowach jako wspomaganie w odkrywaniu 

i budowaniu potencjału opartego na własnych zasobach klienta [2], a zatem kluczem 

do podniesienia kompetencji klienta jest osiągnięcie takiego stanu wiedzy, umiejętności 

i poczucia własnej wartości, by potrafił on samodzielnie wykorzystać zdobyte kompe-

tencje, nawet gdy nie jest już pod opieką coacha. Istota procesu coachingowego zasadza 
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się w odblokowaniu potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań – 

zatem jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem [2]. Prosto rzecz ujmując, 

praca coacha ma za zadanie pomóc klientowi w osiągnięciu określonego celu i poprawy 

jakości życia czy pracy. Według Parsloe działanie coachingowe ma wyposażyć czło-

wieka w umiejętności i kompetencje poprzez rzetelną ocenę własnych zasobów, zdo-

bycie wiedzy, wyznaczenie celu, określenie roli środowiska w realizacji tego celu, zapla-

nowanie i podjęcie działania przy konstruktywnej informacji zwrotnej od coacha [3].  

Coaching zagościł w Polsce w roku 2002, gdy organizacja International Coaching 

Community przeprowadziła pierwszy kurs i certyfikowała kilkudziesięciu pierwszych 

w naszym kraju coachów. Obecnie w literaturze polsko- i anglojęzycznej odnaleźć można 

coraz więcej prac dotyczących wykorzystania coachingu w profilaktyce i wspomaganiu 

leczenia chorób. Wskazuje się, że coaching jest pomocny w osiąganiu celów zdro-

wotnych, identyfikacji barier, rozwiązań problemów zdrowotnych, odkrywaniu przekonań 

oraz mocnych stron chorych [4].  

Coaching zdrowia może być stosowany zarówno w pracy z pacjentem, jak i jako 

wsparcie personelu medycznego obciążonego zarówno fizycznie, jak i psychicznie 

pracą z chorymi. Działania tego typu sprawdzają się w pracy z indywidualnym klientem, 

jak i grupą osób zmagających się ze wspólnym problemem. Zarówno w pracy z poje-

dynczą osobą, jak i z grupą, proces coachingowy zawsze opiera się na czterech zasad-

niczych filarach: zdefiniowaniu zasobów i określeniu precyzyjnego celu działania, 

stworzeniu planu działań w oparciu o analizę dostępnych zasobów własnych, etapową 

realizację zamierzonego planu oraz ewaluację działań i dostarczenie informacji zwrotnej. 

Krawniak wskazuje, iż coaching zdrowia może służyć wsparciu osób chorych i ich 

rodzin w trudnej sytuacji życiowej, daje możliwość działania na polu profilaktyki oraz 

może wspierać pracę personelu medycznego [4].  

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, warto wspomnieć, że jeszcze lepsze rezul-

taty przynieść może coaching specjalistyczny, który określa się mianem mentoringu. 

W procesie mentoringowym, coach-mentor dysponuje specjalistyczną wiedzą biolo-

giczną, medyczną, fizjoterapeutyczną, dietetyczną czy psychologiczną, zatem mentoring 

to coaching oparty o merytoryczną i wzbudzającą zaufanie klienta wiedzę profesjonalną, 

tak by wykształcić w nim poczucie własnej sprawczości w dbaniu o swoje zdrowie  

i w leczeniu choroby. Mentoring korzysta ze specjalistycznej wiedzy w połączeniu 

z elastycznymi narzędziami coachingowymi i wykorzystuje wiedzę oraz wypracowane 

gotowe wzorce i procedury [1]. Zatem mentoring dobrze sprawdzi się w pracy szko-

leniowej czy warsztatowej z grupą. Doskonałym połączeniem w profilaktyce chorób 

i wspomaganiu leczenia zdaje się być praca osoby łączącej pozycję mentora, dysponu-

jącego specjalistyczną wiedzą i budzącego zaufanie swoją fachowością z elastycznymi 

umiejętnościami społeczno-komunikacyjnymi coacha. Mentor może być bowiem 

traktowany jako mistrz w swojej dziedzinie, autorytet o wysokim statusie zawodowym 

i zaufany nauczyciel życiowy. Ponadto wskazuje się, że klasyczny coach pracuje 

w obszarze konkretnych umiejętności czy realizacji określonych celów klienta, podczas 

gdy mentor holistycznie oddziałuje na jego rozwój i doskonalenie się w określonym 

obszarze wiedzy i nabywania umiejętności [5].  

 Zarówno coach, jak i coach specjalista, czyli mentor, mogą z powodzeniem wspo-
magać profilaktykę chorób i pracę mentalną z chorymi w obszarze budowania świado-
mości zdrowotnej. Jak wspomniano bowiem we wstępie, obserwacja i praktyka 
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w pracy akademickiej i coachingowej autorki niniejszego opracowania wskazuje, iż mimo 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, powszechnego dostępu do oświaty i informa-
cji w postaci np. publikacji książkowych i czasopism, różnorodnych źródeł interne-
towych, programów radiowych, filmów dokumentalnych i programów publicystycznych 
w telewizji, świadomość prozdrowotna społeczeństwa jest nadal niezadowalająca, a jeśli 
nawet funkcjonuje, to często w obszarze wiedzy teoretycznej, niestosowanej w życiu.  

Świadomość zdrowotna (ang. health literacy) wg definicji Sørensena i współpra-
cowników obejmuje wiedzę, motywację i kompetencje ludzi w zakresie dostępu, zrozu-
mienia, oceny i stosowania informacji o stanie zdrowia, w celu wydawania ocen i podej-
mowania decyzji w życiu codziennym dotyczących opieki zdrowotnej, zapobiegania 
chorobom i promocji zdrowia [6], zaś jak twierdzą Kickbusch i Maag jest to zdolność 
do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia w kontekście życia codziennego –
 w domu, w społeczności, w miejscu pracy, w systemie opieki zdrowotnej [7].  

Zatem na podstawie powyższych definicji można stwierdzić, że kluczem w bu-
dowaniu świadomości zdrowotnej jest upodmiotowienie klienta usług medycznych. 
W ten sposób zwiększa się poczucie sprawczości i współudziału ludzi w dbaniu o zdrowie 
oraz kontrolowaniu go dzięki posiadanym informacjom. Oznacza to działania służące 
wyposażeniu klienta/pacjenta w narzędzia, dzięki którym przyjmuje on aktywną postawę 
w stosunku do dbania o swoje zdrowie i współuczestniczenia w leczeniu choroby.  

Warto w tym miejscu dodać, iż coach zdrowia nie musi mieć wykształcenia me-
dycznego, jeśli jednak posiada wykształcenia specjalistyczne z dziedzin pokrewnych, 
to łatwiej mu się komunikować z klientem/pacjentem oraz ewentualnie z personelem 
medycznym, a także rozmowa z nim budzi większe zaufanie klienta i ma większy 
potencjał komunikacyjny. Podstawowe zadanie coacha szeroko pojętego zdrowia psy-
chofizycznego, polega na analizie i uświadomieniu człowiekowi jego biernej postawy 
wobec własnego zdrowia, która to postawa jest dość powszechna w społeczeństwie. 
Zatem efektywność procesu coachingowego jak wskazują Wong-Rieger i Rieger 
opierać się powinna na wspieraniu klienta w odkrywaniu własnego potencjału, mocnych 
stron osobowości i posiadanych zasobów osobistych. Ponadto istotne jest wspoma-
ganie w wyznaczaniu realistycznego celu, będącego w zasięgu możliwości klienta lub 
zachęcenie go do poszerzenia i zdobycia kompetencji niezbędnych do realizacji tego 
celu. Ponadto rolą coacha jest również rozwiązywanie z klientem konkretnych pro-
blemów czy w przypadku mentoringu, dostarczanie konkretnej wiedzy, którą dana 
osoba może wykorzystać. Wszystkie powyższe kwestie należy uzupełnić o budowanie 
świadomości własnych blokad na poziomie poznawczym i emocjonalnym, odkrywaniu 
blokujących przekonań i pokonywaniu biernej postawy życiowej [8].  

Reasumując, coaching czy mentoring prowadzony przez osoby o odpowiednio 
wysokich kwalifikacjach, obdarzone empatią i otwarte na pracę z zasobami ludzkimi 
ma potencjał utylitarny jako doskonałe i skuteczne, współczesne narzędzie wspoma-
gania klienta/pacjenta w zdobywaniu świadomości zdrowotnej. Ponadto sprawi się 
w propagowaniu holistycznego podejścia do zdrowia i kształtowaniu świadomej postawy 
pacjenta, co ułatwić może pracę lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka. 

3. Determinanty świadomości społecznej  

Analiza piśmiennictwa tematu wskazuje liczne determinanty budowania i rozwijania 
świadomości zdrowotnej. Nutbeam [9] uważa, że pojęcie świadomość zdrowotna to 
zjawisko nowe w obszarze promowania zdrowego stylu życia i szerzenia oświaty pro-
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zdrowotnej. Wymienia on wiele czynników kształtujących poziom świadomości zarówno 
społecznej, jak i na poziomie poszczególnych osób. Według tego autora znaczenie ma 
status społeczny, środowisko życia, wykształcenie, zatrudnienie oraz wykonywany 
zawód, a co za tym idzie poziom osiąganych zarobków i standard życia. Dużą rolę przy-
pisuje także kulturze i językowi, w tym socjolektom używanym na co dzień, wzorcom 
rodzinnym, płci, jak również osobistym doświadczeniom związanym z chorobami, ich 
leczeniem, kontaktami ze służbą zdrowia. Ta ostatnia wraz z systemem opieki spo-
łecznej także kształtuje wiedzę i zachowania prozdrowotne. Niebagatelny wpływ 
przypisuje się wzorcom i przekonaniom wyniesionym z domu rodzinnego, postawom 
rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz znajomych, a także programom telewizyj-
nym i materiałom internetowym, z którymi stykają się dzieci i nastolatki. 

Doświadczenia z pracy coachingowej autorki niniejszego opracowania wskazują, że 
na kształtowanie postaw prozdrowotnych i świadomości w dokonywaniu codziennych 
wyborów kształtujących pole zdrowotne wpływa dostęp do określonych zasobów 
wiedzy, wykładów, warsztatów, rzetelnej informacji medialnej i internetowej oraz spo-
łecznych akcji prozdrowotnych. Kombinacja wszystkich wymienionych czynników 
wzmacniana jest pozytywnie przez otwartość na uczenie się przez całe życie i zdol-
ności kognitywno-analityczne oraz umiejętność otwartego patrzenia na świat i radzenia 
sobie w nowych sytuacjach.  

Co ciekawe, jak podaje cytowany wcześniej Nutbeam [9], mimo ciągłego postępu 
akcji prozdrowotnych i kampanii społecznych na szeroką skalę, świadomość zdrowotna 
nadal nie jest wysoka, a akcje czysto edukacyjne skierowane do szerokiego odbiorcy, 
rzadko przynoszą efekty na poziomie jednostek, które traktują ją zazwyczaj na poziomie 
intelektualnym i nie wprowadzają w życie promowanych działań profilaktycznych czy 
wspomagających leczenie. Według tego autora, skuteczność takich akcji znacząco by 
wzrosła, gdyby służba zdrowia współpracowała z edukacją. 

Paradoksem jest także współistnienie w mediach i Internecie kampanii prozdrowot-
nych oraz promocji zdrowego stylu życia obok reklam niezdrowych produktów żywno-
ściowych czy filmów pokazujących zachowania sprzyjające chorobom, nerwicom czy 
stanom lękowym. Zatem można przypuszczać, iż kampanie społeczne miałyby większe 
oddziaływanie społeczne, gdyby połączyć je z zastosowaniem narzędzi coachingowych 
czy mentoringowych. Pozwoliłoby to na nakierowane działań na określone, zdefi-
niowane grupy społeczne. Jednocześnie w obrębie placówek służby zdrowia działania 
prozdrowotne obejmowałyby pracę z pojedynczym pacjentem czy niewielką grupą 
beneficjentów.  

Powyższą tezę potwierdzają St Leger i Nutbeam twierdząc, iż poprawa skutecz-
ności działań promujących świadomość społeczną powinna wykraczać poza podawanie 
informacji, choć jest to element istotny. Jednak należy poszukiwać narzędzi, by zachęcić 
ludzi do wprowadzania tej wiedzy w praktykę codziennego życia poprzez bardziej 
spersonalizowaną komunikację z beneficjentami [10].  

Zatem jak podają Wong-Rieger i Rieger [8], w celu uzyskania wymiernej zmiany 
i zbudowania społecznej świadomości zdrowotnej o aplikacyjnym charakterze, nie 
wystarczy dostarczanie informacji o leczeniu czy profilaktyce. Skuteczną metodą 
wspierającą kampanie edukacyjno-zdrowotne może być coaching zdrowia pomocny 
w rozpoznawaniu i uświadomieniu biernej postawy wobec własnego zdrowia i ustaleniu 
zasobów osobistych, zdefiniowaniu konkretnego celu i wskazanie oraz obserwacja 
i kontrola realizacji określonego działania prozdrowotnego człowieka.  



 

Małgorzata Makowska 
 

236 

 

4. Poziom świadomości społecznej Polaków 

W roku 2020 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

opublikował raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” [11]. 

Autorzy tego opracowania podają, iż w ostatnich latach obserwuje się zahamowanie 

poprawy stanu zdrowia populacji Polski obserwowanej wcześniej i coraz niższe 

wskaźniki tej poprawy na tle innych krajów UE. Nadal największym zagrożeniem 

zdrowia i życia Polaków są choroby układu krążenia i serca oraz nowotwory, które to 

schorzenia należą do chorób określanych potocznie jako cywilizacyjna. Efektywna 

edukacja i profilaktyka może je skutecznie ograniczać, zapobiegać im lub wspierać ich 

leczenie. Niepokojąco wzrasta liczba chorych na nowotwory złośliwe (ponad 167 000 

przypadków w 2017 roku). Stwierdza się również wysoki współczynnik hospitalizacji 

na poziomie 2093 na 10 000 ludności, głównie z powodów chorób układu krążenia. 

Wzrasta liczba osób cierpiących na choroby psychiczne i zaburzenia zachowania. Prze-

analizowano także czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem życia. Palenie 

papierosów to wciąż istotny czynnik zagrażający zdrowiu i skracający życie. Wskaźnik 

osób palących nieco spada, papierosy tradycyjne są jednak często zastępowane papie-

rosami elektronicznymi, które również mają negatywny wpływ na zdrowie i kształto-

wanie postaw prozdrowotnych. Groźnym czynnikiem ryzyka zdrowotnego jest spoży-

wanie alkoholu czy otyłość, których poziom wzrósł podczas pandemii COVID-19, co 

może niepokoić. W takiej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przez wirusa, nie podej-

mowano systematycznych społecznych działań prozdrowotnych w obszarze zmiany na 

korzystny dla zdrowia stylu życia. Logiczne bowiem wydaje się w sytuacji epidemio-

logicznego zagrożenia podjęcie działań jednostek czy grup społecznych, zwiększa-

jących odporność poprzez racjonalną dietę i dbanie o masę ciała. Spada również 

aktywność fizyczna Polaków, a jak wiadomo stanowi ona skuteczny środek profilak-

tyki i wspomagania leczenia przewlekłych chorób, w tym zwłaszcza wspomnianych 

powyżej, nękających Polaków chorób układu krążenia. Badania pokazują również nie- 

stosowanie przez znaczną część Polaków zaleceń dotyczących norm żywieniowych 

oraz stwierdzono niedobory istotnych składników pokarmowych, takich jak substancje 

mineralne i witaminy, zwłaszcza niedobory wapnia, magnezu, potasu, witamin D i C, 

folianów, a w przypadku dzieci i młodzieży, również żelaza [11].  

Nasuwa się wniosek, że przy znacznej ilości kampanii prozdrowotnych, programów 

edukacyjnych i popularnonaukowych w mediach, powszechnego dostępu do Internetu 

powyższe przykładowe dane wskazywać mogą, że świadomość zdrowotna Polaków 

nie wzrasta, a nawet można zauważyć, że w pewnym sensie maleje, bowiem nawet 

jeśli zafunkcjonuje na poziomie intelektualnym, to nie przekłada się na polepszenie 

stanu zdrowia poprzez wprowadzenie teorii w praktykę.  

Wspomniany powyżej raport sugeruje kilka niepokojących wniosków: 

1. zauważalne (w ostatnich latach) zahamowanie wieloletniego trendu poprawy 

stanu zdrowia ludności; 

2. nadal krótsza niż średnia w UE oczekiwana długości życia; 

3. szereg negatywnych trendów związanych ze stylem życia społeczeństwa; 

4. zwiększenie dynamiki wzrostu chorobowości, zwłaszcza w schorzeniach układu 

krążenia, nowotworowych, metabolicznych (zwłaszcza cukrzycy), neurologicz-

nych i psychicznych; 
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5. zasoby dostępne w ochronie zdrowia w Polsce, ich organizacja, sposoby 
zarządzania, poziom i struktura finansowania oraz motywacja pracowników 
systemu nie są w stanie zapewnić wystarczającego poziomu spełniania nie tylko 
obecnych, ale co gorsza, narastających potrzeb zdrowotnych społeczeństwa 
naszego kraju [11]. 

Zatem należałoby szukać sposobów odwrócenia tego niekorzystnego trendu w ob-
szarze jakości zdrowia Polaków, bowiem z powyższych wniosków wynika, iż często 
problem stanowią nieprawidłowe wybory zdrowotne, bagatelizowanie czynników ryzyka, 
chorobogenny styl życia oraz bierna postawa wobec swojego zdrowia. Coaching zdro-
wia niesie w sobie godną rozważenia możliwość zmiany zachowań prozdrowotnych 
i kształtowania postaw aktywnego dbania o zdrowie i uczestnictwa w procesie leczenia 
chorób. Jednak należałoby go wprowadzić jako element systemowy i powszechny, 
obejmujący szerokie grupy społeczne, a zwłaszcza w kontekście służby zdrowia za-
równo pacjentów, jak i personel medyczny.  

Warto przytoczyć również wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2020 
przeprowadzanego przez portal medonet.pl [12]. Według uzyskanych wyników tego 
testu Indeks Zdrowia Polaków, pokazujący na ile zalecane działania profilaktyczne są 
wprowadzane w życie, może budzić uzasadniony niepokój, bowiem wg uzyskanych 
danych bardzo dobrze o swoje zdrowie dba zaledwie 13 proc. Polaków, większość dba 
przeciętnie, natomiast aż 1/5 społeczeństwa praktycznie nie dba o swoje zdrowie. 
Komentarz jednego z ekspertów raportu wskazuje, iż:  

większość Polaków (69 proc.) podejmuje próby w kierunku bardziej zdrowego 
stylu życia, jednak możliwe braki w wiedzy, przekonanie o niskiej skuteczności 
lub po prostu brak wytrwałości znajdują odzwierciedlenie w niższej punktacji 
wskaźnika Indeksu Zdrowia.  

Raport sugeruje również podjęcie działań profilaktycznych, bowiem styl życia 
bardziej wpływa na stan pola zdrowotnego niż czynniki dziedziczne, zwłaszcza w przy-
padku chorób tzw.cywilizacyjnych. Przykładowo, Polacy nadal spożywają za dużo 
mięsa, dań typu fast food i wysokoprzetworzonych, zaś zaledwie co trzecia osoba jada 
codziennie warzywa i owoce. Ponadto wysokie jest spożycie napojów słodzonych 
i energetyzujących. Analizując dane dotyczące używek, można odnotować, że aż 89% 
badanych spożywa alkohol, 33% pali papierosy oraz 4% sięga po dopalacze. Niepo-
kojące dane dotyczą także aktywności fizycznej, bowiem połowa Polaków nie uprawia 
żadnego sportu czy systematycznej aktywności fizycznej, 40% śpi krócej niż 7 godzin 
i aż 48% cierpi na długotrwałe problemy zdrowotne. Autorzy opracowania wskazują 
na cztery przyczyny zachorowań na choroby przewlekłe, na które Polacy zapadają 
coraz częściej, a są to: 
1. palenie tytoniu; 
2. spożywanie alkoholu; 
3. brak lud niska aktywność fizyczna; 
4. niezdrowa i niezbilansowana dieta [12]. 

Analiza powyżej przedstawionych, wybranych przykładowo danych, wskazuje na 
niepokojąco niski poziom świadomości zdrowotnej Polaków. Warto zatem rozważyć 
coaching i mentoring zdrowia jako sposób na systematyczne działanie o jak najwięk-
szym zasięgu społecznym. Tego typu działanie wprowadzone jako standard do pro-
filaktyki i wspomagania leczenia chorób oraz poprawy jakości zdrowia społeczeństwa 
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ma potencjał wywierania wymiernego wpływu na kształtowanie właściwej i aktywnej 
postawy wobec własnego zdrowia i konstruktywnego radzenia sobie z chorobą. Podobny 
pogląd wyrażają Bartosiewicz i Zarzycka-Bienias, stwierdzając, że warto wykorzystać 
coaching zdrowia, znajdujący zastosowanie w licznych dyscyplinach medycznych, 
a wykorzystywane metody coachingowe pomagają pacjentom brać odpowiedzialność 
za własne zdrowie. Zdaniem tych autorek kluczem do wprowadzenia takich działań 
wspomagających działanie służby zdrowia są właściwe przygotowani profesjonaliści 
o wysokich kompetencjach w zakresie coachingu, jak i dysponujący pewnym zakresem 
merytorycznej wiedzy w obszarze zdrowia człowieka [13]. 

5. Możliwości wykorzystania narzędzi coachingowych w budowaniu oraz 

podnoszeniu świadomości prozdrowotnej – przykładowe doświadczenia 

i obserwacje z praktyki coacha  

Istotną kwestią włączenia procesu coachingowego jako standardu w działaniach 
profilaktyki chorób i wspieraniu zarówno pacjentów, jak pracowników służby zdrowia 
w przypadku zaistnienia choroby, jest przekonanie opinii społecznej o skuteczności 
stosowanych narzędzi coachingowych. Warto tutaj podkreślić, że kluczem do szero-
kiego zastosowania coachingu w wyżej wymienionym obszarze jest zdobycie po pierwsze 
przekonania społecznego o skuteczności tej metody, zaś na poziomie jednostki naj-
bardziej istotne zbudowanie przez coacha zaufania i więzi z klientem. Jeśli uda się 
zbudowanie pełnej zaufania relacji, to w tym przypadku sama technika pracy stanowi 
kwestię drugorzędną, jak wskazuje Bandler – twórca neurolingwistycznego programo-
wania, szeroko stosowanego zarówno w coachingu, jak w psychoterapii [14]. Wg tego 
autora coaching polega na wniknięciu w metamodele języka klienta, przekształcenie 
jego percepcji i wprowadzenie go w nową rzeczywistość. Chodzi o to, by poprowadzić 
klienta w kierunku zmiany postrzegania sytuacji, w której się znalazł, w tym przypadku 
w kwestii profilaktyki i leczenia chorób oraz ogólnie pojętego dbania o dobrostan 
psychofizyczny. W tym miejscu należy podkreślić, że coaching w wersji klasycznej nie 
stanowi doradztwa sensu stricto, a jest sposobem na wygenerowanie zmiany postawy, 
percepcji określonej sytuacji i odnalezieniu celu oraz sposobów ich realizacji.  

Praktyka pracy coacha wykazuje, że najistotniejszą kwestię w pracy z klientem 
stanowi zdobycie jego zaufania – klient musi być przekonany o przychylności, otwar-
tości i profesjonalizmie coacha. Stanowi to podstawę diagnozy obecnej sytuacji i prze-
prowadzenia klienta przez proces zmiany, w którym ma on rolę aktywną, nie jest zaś 
biernym odbiorcą gotowego rozwiązania. Przy określaniu celu kluczową rolę odgrywa 
jego rzetelna analiza pod względem jego mierzalności, oceny zasobów własnych 
klienta do jego realizacji lub możliwości zdobycia tych zasobów, a także czy klient 
posiada głębokie przekonanie w kwestii realizacji i skuteczności osiągnięcia danego 
celu. Brak takiego przekonania stanowi istotną przeszkodę w pracy z klientem. Nie 
można pomijać czynnika niezwykle istotnego, a mianowicie wpływu najbliższego 
otoczenia (rodziny, przyjaciół, współpracowników klienta), bowiem czynnik ten może 
skutecznie wspierać lub sabotować proces zmiany.  

5.1. Metoda studium przypadku jako narzędzie pracy coacha 

Coaching znajduje coraz większe zastosowanie w biznesie czy szeroko pojętym 

rozwoju osobisty, natomiast w kwestii profilaktyki zachorowań i wspomagania 

leczenia chorób to narzędzie stosunkowo nowe i istnieje niewiele opracowań stricte 
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naukowych w tym obszarze. Zatem na tym etapie funkcjonowania badań o coachingu 

przydatną metodą zdaje się być studium przypadku, jako metoda zarówno opisowa, jak 

i ewaluacyjna na tym etapie rozwoju coachingu zdrowia, który znajduje się na 

początku jego wdrażania w obszarze budowania świadomości zdrowotnej społeczeństwa 

i jednostek. Walorem tej metody jest również możliwość jej praktycznej aplikacji. 

Poza tym analiza przypadku stanowi bazę do późniejszego przygotowania obszerniej-

szych prac przeglądowych, które pozwalają na dokumentowanie wyników w sposób 

naukowy. Yin podkreśla, że istotnym elementem tej metody jest oparcie jej o rzetelne 

pytania badawcze, istotny zakres kontroli nad czynnikami behawioralnymi oraz 

położenie nacisku na kwestie analizy realnych faktów współczesnych oraz praktyczna 

aplikacyjność. Wg tego autora studium przypadku jest badaniem empirycznym, które 

zgłębia współczesne zjawisko („przypadek”) w kontekście rzeczywistości, zwłaszcza 

gdy granice między zjawiskiem a kontekstem nie są zupełnie oczywiste [15]. Metoda ta 

pozwala opisać określone zjawisko czy przypadek, zanalizować je i zaproponować 

szersze wnioski do dalszych badań, a w przypadku coachingu zdrowia do praktycznej 

ich aplikacji. Analiza przypadku pozwala zatem na uchwycenie indywidualności 

w pracy z osobą lub grupą osób i ewaluacji stosowanych narzędzi, tak by można było 

je stosować w szerszej rutynowej pracy w obszarze coachingu zdrowia.  

Poniżej przedstawiono ogólną analizę przypadku pracy z klientem z praktyki 

coacha. Poniższy opis nie stanowi klasycznej analizy przypadku, a bardziej służy poka-

zaniu możliwości wykorzystania narzędzi coachingowych i zastosowania elementów 

mentoringu we wspomaganiu budowania własnych zasobów w obszarze świadomości 

prozdrowotnej i dzięki temu poradzeniu sobie w trudnej sytuacji zdrowotno-psycholo-

gicznej. Analiza poniższa stanowi niejako zarys (ze względu na objętość niniejszego 

opracowania) i opiera się na obserwacji bezpośredniej i uczestniczącej, wywiadzie 

i notatkach z pracy z opisywaną osobą.  

5.2. Narzędzia coachingowe w pracy z klientem – analiza przypadku 

5.2.1. Opis problemu klienta  

Kobieta w wieku 46 lat, zgłosiła się na konsultację coachingową psychobiolo-

giczną, bowiem czuje się bezradna w swojej sytuacji życiowej i zdrowotnej. Jest żoną 

i matką dwojga dorastających dzieci oraz opiekuje się niepełnosprawną teściową, co 

jest dla niej dużym obciążeniem, zwłaszcza psychicznym. Klientka pracuje zawodowo 

jako urzędnik i w pracy od ponad roku doświadcza mobbingu ze strony bezpośredniej 

przełożonej. Obserwacja, wywiad i analiza wypełnionej przez kobietę ankiety psycho-

biologicznej, wskazują na kilkunastokilogramową nadwagę, niechęć do dbania o siebie, 

poza tym kobieta zgłasza stany obniżonego nastroju, napady bezradności, poczucie 

bezsilności. Na poziomie dolegliwości psychosomatycznych dokucza jej m.in. zespół 

drażliwego jelita, bezsenność, stany lękowe, napięcia mięśniowe i bóle w okolicy 

kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, z czego można wnioskować, że doświadcza ona 

długotrwałego stresu, co przekłada się na funkcjonowanie na poziomie psychofizycz-

nym. Jedynym specjalistą w obszarze medycyny, z którego pomocy korzysta, jest psy-

chiatra. Leczenie polega na podawaniu leków psychotropowych z grupy benzodiazepin 

oraz środków nasennych. Ponadto lekarz zalecił jej półroczny urlop zdrowotny, jako że 

każde wspomnienie o pójściu do pracy budziło w niej opisane powyżej dolegliwości, 

natomiast atmosfera domowa, zwłaszcza wsparcie męża i dzieci pomagało.  
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5.2.2. Podjęte działania 

Wywiad i obserwacja klientki wskazywały, że podstawową jej potrzebą było aktywne, 

pełne empatii wysłuchanie, czego brakowało jej w pracy z psychiatrą, ze względu na 

ograniczony czas wizyty lekarskiej. Warto nadmienić, iż w czasie rozmowy coachin-

gowej klient ma komfort czasowy w postaci półtorej godziny na każde spotkanie. 

Ponadto zauważono, że do kobiety silnie przemawiają argumenty merytoryczne i wyja-

śnienie oparte na faktach. Założono zatem, że sprawdzi się w tym przypadku zastoso-

wanie elementów mentoringu i dostarczenie jej konkretnej wiedzy dotyczącej biologii 

jej organizmu i funkcjonowania mózgu w sytuacji stresowej, której doświadcza. Zatem 

udzielono jej mentoringowych wyjaśnień w zakresie funkcjonowania wspomnianych 

mechanizmów reakcji stresowej w organizmie oraz ich skutków dla zdrowia, jak rów-

nież wskazano powiązania przyczynowo-skutkowe jej obecnego stanu emocjonalnego 

i zdrowotnego. Ponadto przeanalizowano dietę i styl życia kobiety, przygotowano 

odpowiednią dla niej dietę z uwzględnieniem IBS i zalecono umiarkowaną aktywność 

fizyczną, najlepiej w kontakcie z naturą tj. spacer, jazda na rowerze, taniec. Poza tym 

wskazano na zasadność pracy z fizjoterapeutą oraz konsultację z lekarzem specjalistą 

w kwestii dolegliwości gastrycznych.  

Za pomocą analizy DISC określono typ osobowości kobiety, by dostosować do niej 

sposób prowadzenia rozmowy i dobór narzędzi. Metoda ta opiera się na założeniu, że 

istnieją 4 główne modele zachowania się i postrzegania rzeczywistości: dominujący 

(ang. dominant), inspirujący (influencing), stabilny (steady) i rozważny (cautious). 

Analiza klientki wykazała, że w jej osobowości występują cechy osoby stabilnej i roz-

ważnej. Dla tego typu osób największą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa, stabilna 

i przewidywalna sytuacja życiowa, stałe miejsce pracy, stawianie na jakość w działaniu, 

skłonność do perfekcjonizmu i możliwość poszerzenia swoich umiejętności. Zwłaszcza 

ta ostatnia cecha okazała się istotna, bowiem w pracy z tą klientką dostarczenie jej 

wiedzy merytorycznej na temat jej stanu i uwarunkowań istniejącej sytuacji okazało się 

bardzo ważne. Osoba z tego typu osobowością odczuwa komfort w sytuacji o dużym 

stopniu poczucia bezpieczeństwa, bez obaw o krytykę, zaś stymulację jej działań 

można uzyskać poprzez zrozumienie i docenienie.  

Ponadto w celu zbudowania prawidłowej relacji komunikacyjnej określono domi-

nujący kanał komunikacyjny klientki. Poproszono ją o opowiedzenie w ciągu pięciu 

minut dowolnego zdarzenia z poprzedniego dnia i zaobserwowano czy w jej narracji 

dominują wyrażenia związane ze wzrokowym, słuchowym czy kinestetycznym (emo-

cjonalnym) sposobem postrzegania i opisywania rzeczywistości. Okazało się, że jest to 

osoba mocno nakierowana na język emocji, stąd wykorzystując technikę odzwiercie-

dlenia, zastosowano w całej pracy z tą osobą rozmowy oparte na kinestetycznym 

i emocjonalnym opisie rzeczywistości.  

Dokonano również analizy wypełnionej przez klientkę matrycy „koła życia”, czyli 

okręgu podzielonego na osiem równych części, z których każda reprezentowała jeden 

z aspektów jej życia: zdrowie, standard życia, środki finansowe, kariera zawodowa, 

rodzina, przyjaciele, rozrywki/hobby oraz rozwój osobisty. Zadaniem kobiety było 

zamalowanie, poczynając od środka okręgu, obszaru w każdej części reprezentującego 

poziom jej satysfakcji w tym aspekcie jej życia. Po analizie koła i omówieniu tego 

z kobietą, okazało się, że najmniej satysfakcjonuje ją jej zdrowie, kariera zawodowa 
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i sytuacja rodzinna (głównie stres związany z nadmiernym obciążeniem opieką nad 

teściową).  

Ustalono model pracy w cotygodniowym cyklu półtoragodzinnych spotkań. W sumie 

proces coachingowy do uzyskania korzystnych rezultatów trwał trzy miesiące. Warto 

tu nadmienić, że z tą osobą pracowano w sposób rozbudowany i całościowy, ale wy-

brano ten przypadek, bowiem jego analiza pozwala opisać kilka narzędzi coachingo-

wych. Natomiast w doraźnej pomocy coachingowej, by sprawnie pomóc klientowi 

w trudnej sytuacji, wystarczają zwykle jedno do trzech godzinnych spotkań.  

Pracę rozpoczęto od metod dysocjacyjnych w celu zdystansowania klientki od jej 

codziennych problemów, tak by przyjrzała się im obiektywnie. Stanowiło to też pod-

stawę do podjęcia pracy z ustaleniem celu i wprowadzeniem pożądanych zmian. Zaob-

serwowano, że jest to osoba mocno zewnątrz sterowalna, czyli potrzebuje wsparcia 

i inspiracji z zewnątrz oraz systematycznej informacji zwrotnej i pochwały za najdrob-

niejsze nawet osiągnięcie oraz jako osoba nakierowana na emocjonalny odbiór świata 

potrzebuje serdecznej i opartej na zaufaniu relacji z coachem. Emocjonalność pozwo-

liła również na zastosowanie z pozytywnym skutkiem opartego na metodach story-

tellingu i wykorzystaniu bajki terapeutycznej. Następnie skupiono się na analizie celu 

i określono sposób jego realizacji, korzystając z tzw. ścieżki Diltsa. Dokładnie zanali-

zowano zasoby i rozpoczęto pracę nad ich wzmacnianiem i budowaniem poczucia 

własnej wartości i sprawczości. Ponadto, korzystając z metod neurolingwistycznego 

programowania, zastosowano metody przebudowy opartej na pracy z submodalnościami 

w postrzeganiu i interpretowaniu rzeczywistości. 

Zastosowane narzędzia coachingowe – krótki opis: 

1. Metapozycja – dysocjacyjna metoda pozwalająca klientowi obiektywnie spojrzeć 

na własny problem z pozycji obserwatora. W pracy z tą konkretną kobietą zasto-

sowano metodę „dwóch krzeseł” tzn. ustawiono na przeciwko siebie 2 krzesła, 

reprezentujące dwa stany „ja” tej osoby. Siadając na pierwszym krześle, kobieta 

opisywała swoją obecną sytuację i stan emocjonalny, następnie wyobrażała sobie, 

że zostawia siebie na krześle w tym stanie i przesiadała się na drugie krzesło. 

Zanim zmieniła krzesła, polecono jej wyobrazić sobie największy dla niej 

autorytet. Gdy usiadła na 2 krześle jej zadaniem było wyobrażanie sobie, że jest 

tym autorytetem i ma wymyślić rady, jakie dałby jej ten autorytet w stosunku do 

sytuacji, w której się obecnie znajduje. Następnie spisała te rady i zostały one omó-

wione z coachem przy wykorzystaniu kolejnego narzędzia, opisanego w punkcie 2. 

Metapozycja ma duży potencjał skuteczności, pozwala bowiem na ostudzenie 

emocji i zdefiniowania siebie w koncepcji dialogowego „ja” oraz zbudowania 

relacji z bardziej racjonalną i obiektywną stroną własnej osobowości [16]. 

2. Dla rozpoczęcia pracy z celem i motywacją wykorzystano matrycę „mam – nie 

mam; chcę – nie chcę” przedstawioną w tab. 1, którą kobieta wypełniała pod 

okiem coacha, omawiając każde wypełnione pole.  

 
Tabela 1. Matryca narzędzia „mam – nie mam; chcę – nie chcę” Gallweya [2] 

 Czego chcę Czego nie chcę 

Co mam   

Czego nie mam   
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gallweya [2] 
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1. Ewaluację i uzupełnienie powyższej analizy stanowiła sesja pytań kartezjańskich: 

Co się stanie, jeśli podejmę decyzję na tak? Co się stanie, gdy podejmę decyzję na 

nie? Co się nie stanie, jeśli podejmą decyzję na tak? Co się nie stanie, jeśli podejmę 

decyzję na nie? Po omówieniu z coachem wyników zastosowania narzędzi z punktu 

2 i 3 okazało się, że klientka ma trzy podstawowe cele: poprawa stanu zdrowia, 

zmiana pracy i poprawa poczucia własnej wartości ze wzmocnieniem asertywności 

(w dotychczasowej pracy okazało się bowiem, że klientka nie potrafi odmawiać 

i ma skłonność do poświęceń, byle zyskać aprobatę otoczenia). Potwierdziły się 

zatem wyniki uzyskane z analizy „koła życia”. 

2. W kolejnym etapie klientka zdecydowała, że będąc na półrocznym urlopie zdro-

wotnym, najpierw chce wzmocnić swoje działania i zasoby w obszarze zdrowia. 

Praca z linią czasu oparta na NLP i regulacji submodalności pomogła jej w usta-

leniu biologicznych uwarunkowań jej psychosomatycznych problemów ze zdro-

wiem [17]. Na tej bazie określono cel nakierowany na poprawę stanu kondycji 

psychofizycznej i poddano go analizie przy wykorzystaniu tzw. ścieżki Diltsa 

[18]. Jak wspomniano wcześniej, u kobiety dominuje kinestetyczny model postrze-

gania świata, więc ta metoda wydała się słuszna, gdyż łączy ruch w przestrzeni 

z analizą emocji, przekonań i faktów. Klient staje na początku symbolicznej ścieżki, 

rozciągniętej w postaci sznurka, na którym rozłożono w odległości kroku siedem 

kartek papieru A4 w kolorze żółtym, jako pobudzającym kreatywne myślenie. 

Klient po kolei wędruje z kartki na kartkę i dokonuje na każdej analizy pewnego 

obszaru związanego z potencjalnym powodzeniem realizacji swojego celu. Na 

kartce pierwszej widzi siebie w lepszej sytuacji zdrowotnej, czyli widzi swój cel, 

na drugiej analizowany jest wpływ otoczenia na stan obecny jej zdrowia oraz kto 

może jej pomóc w realizacji celu, a kto może ją blokować. Coach musi tu 

pilnować, by klient skupił się tylko na tym aspekcie oceny realności realizacji celu 

i nie zbaczał na inne tematy. Na kartce trzeciej analizowane są umiejętności 

i zasoby klienta, czyli co wie, rozumie o swoim zdrowiu, a gdzie musi poszerzyć 

swoje zasoby i czy to jest możliwe. Karta czwarta to miejsce analizy własnych 

przekonań i wartości, stereotypów i zachowań na poziomie wewnętrznego dziecka, 

zaś karta piąta to analiza przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, 

przyjaciele, praca itp.) i stopień lojalności wobec nich przy dokonywaniu życio-

wych wyborów. Ostatnia kartka to podsumowania i określenie stopnia realności 

celu. Warto nadmienić, iż ważne jest, by cel określony na końcu ścieżki był dla 

klienta osiągalny i by chciał on tej realizacji dla samego siebie. Budzi to bowiem 

motywację pozytywną i chęć do działania. W tym konkretnym przypadku poło-

żono również nacisk na jednoczesną pracę z lekarzami specjalistami i fizjoterapeutą 

oraz stosowanie zaleceń dietetycznych.  

3. Dalszy etap pracy z klientką obejmował kwestie zawodowe, gdzie należało 

wzmocnić jej poczucie własnej wartości i wesprzeć w podjęciu decyzji o zmianie 

pracy, czego bardzo pragnęła, a brak jej było odwagi. Wykorzystano tu metodę 

storytellingu [18] i zbadano tzw. pole sił Kurta-Levina [19]. Klientka jest bardzo 

emocjonalną osobą, więc coach przygotował dla niej bajkę terapeutyczną, w której 

kobieta była reprezentowana przez piękny kwiat w ogrodzie, gdzie rozpleniły się 

chwasty i zabierały jej przestrzeń życiową. W nocy przyszedł czarodziej, jednym 

zaklęciem uwolnił kwiat i przeniósł go do innego ogrodu pełnego zasobów do 



Coaching zdrowia jako praktyczne rozwiązanie problemu niskiej świadomości  

w obrębie działań prozdrowotnych 
 

243 

 

życia. Po tej opowieści zadaniem klientki było kreatywne wymyślenie, co zrobił 

czarodziej, jakiego zaklęcia użył. W ten sposób wykorzystano wyobraźnię i kre-

atywność klientki. Okazało się, że czarodziej wyczarował rzeczowe i piękne CV, 

do którego kobieta nie miała siły się zabrać, a przy pomocy coacha i zmotywo-

wana bajką, zrobiła to sprawnie i szybko, jednocześnie wzmacniając poczucie 

własnej wartości, bowiem CV okazało się bardzo wartościowe. Istotny był tu też 

przez cały czas pozytywny feedback ze strony coacha, bowiem u klientki wystę-

pował silny deficyt doceniania. Następnie dokonano analizy „pola siły Kurta-

Levina”, twórcy nurtu psychologii społecznej. Według tego autora każde zacho-

wanie jest wypadkową działania sił dwojakiego rodzaju: napędowych i hamujących. 

Przez pole psychologiczne Lewin rozumie przestrzeń życiową jednostki składającą 

się z niej samej i otoczenia wydzielonego według kryterium jej potrzeb, celów 

i zadań. Zasada współistnienia sił hamujących i napędowych jest kluczowa 

w procesie zmiany. Każdemu naciskowi mającemu skłonić do zmiany zachowania 

towarzyszą naturalne siły zmierzające do zachowania status quo oraz mechanizmy 

neurobiologiczne i behawioralne opierania się wprowadzeniu nowych wzorców 

zachowania [20]. Za pomocą pytań rozszerzających prowadzi się tu klienta do 

odpowiedzi określających siły osłabiające jego działania, siły wspierające i co 

najważniejsze, jak wyeliminować siły osłabiające lub zmienić je na wspierające. 

Przykładowe pytania eliminujące ograniczenia: Czy możesz działać bez tej siły? 

Co może osłabić działanie tej siły? Kto mógłby ci pomóc w przezwyciężeniu tej 

siły? Co umiałbyś robić bez tej siły? itp. Zaś przykłady pytań zmieniających sił 

osłabiającą to: Jakie korzyści ta siła daje? Co trzeba w niej zmienić, aby przy-

niosła korzyści? Jakie dobre strony widzisz w tej sile? Objętość tego opracowania 

nie pozwala na szczegółową analizę, jednak warto zauważyć, że ta technika 

przyniosła duży pozytywny skutek w pracy z tą klientką, bowiem w połączeniu 

z technikami kotwiczenia pewności siebie i budowania tzw. okręgu możliwości, 

kobieta przestała się bać swojej przełożonej i podjęła kroki prawne ku poprawie 

tej sytuacji, a nade wszystko zaczęła szukać nowej pracy. 

4. W celu podbudowy własnej wartości i zachowań asertywnych zastosowano m.in. 

tzw. przebudowę czwartego rzędu opartą na pracy z wyobraźnią, emocjami i sub-

modalnościami zmysłowymi [17]. Podczas stosowania tej metody pracy, klient 

wyobraża sobie, że idzie do kina na film o własnym życiu lub jakimś jego aspekcie. 

Jego zadaniem jest w kinie kupić bilet, wybiera rząd i miejsce (ważna wskazówka 

dla coacha). Ważne są tu szczegóły, światło, kurtyna, napisy początkowe, muzyka 

itp. Klient „ogląda” film, a coach go obserwuje. W momencie traumatycznego czy 

nieprzyjemnego zdarzenia film momentalnie jest przesuwany do przodu. I tak 

kilka lub kilkanaście razy, aż klient powoli przełamuje opór przed obejrzeniem 

„wyciętej” części. Można tu zmieniać submodalności np. „wyłączyć” dźwięk 

i obejrzeć film jako niemy. Potem klient jako reżyser tworzy scenariusz alterna-

tywny i widzi się jako reżyser i widz jednocześnie, oglądając go w pełnych kolorach, 

normalnym tempie i może o tym spokojnie mówić. W opisywanym przypadku 

kobieta w ten sposób przepracowała i przewartościowała swoje relacje rodzinne. 
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5.2.3. Wnioski z analizy 

Praca coachingowa w opisanym powyżej przypadku stanowiła skuteczne wsparcie 

leczenia psychiatrycznego i przyniosła wymierne efekty w obszarze zdrowia/świadomości 

zdrowotnej klientki, pracy zawodowej i życia osobistego, które także wpływają istotnie 

na stan zdrowia. Opisany przypadek to przykład jak praca coacha może wspomóc 

pracę lekarza specjalisty, a wspomagana konsultacją dietetyczną i fizjoterapeutyczną 

ma potencjał budowania świadomości zdrowotnej osoby i jej aktywnego radzenia 

sobie z problemami zdrowotnymi. W tym przypadku istotny był dobór zastosowanych 

technik do osobowości, kanału komunikacyjnego i opartego głównie na emocjach po-

strzegania świata przez tę kobietę. Niezwykle istotna w pracy z taką osobą jest nie 

tylko technika, ale nawiązanie z nią więzi i zbudowanie zaufania opartego na odzwier-

ciedleniu i empatycznym, aktywnym wysłuchaniu. Praca z tą klientką przyniosła istotne 

pozytywne rezultaty, mimo początkowych oporów. Stan zdrowia kobiety bardzo się 

poprawił. Pozostaje nadal pod opieką lekarza psychiatry i fizjoterapeuty, jednak odsta-

wiono leki psychotropowe, a stosuje się łagodne ziołowe środki ułatwiające zasypianie. 

Kobieta zaczęła o siebie dbać i poprawiła swój styl życia np. w obszarze odżywiania 

czy aktywności fizycznej. Zmieniła się również na korzyść sytuacja zawodowa 

i rodzinna klientki. 

6. Podsumowanie  

Nauka XXI wieku rozwija się bardzo dynamicznie, zaś dostęp do informacji stał się 

powszechny, zwłaszcza dzięki Internetowi. Zatem jeśli obserwujemy zmiany w nauce, 

zmieniać powinno się również oblicze kształtowania postaw prozdrowotnych i radzenia 

sobie z chorobą na korzyść umiejętności wyszukiwania wiedzy, analizowania jej i prak-

tycznego wykorzystania oraz odkrywania i budowania własnych zasobów psycho-

emocjonalnych [20]. 

Opisane w tym opracowaniu podejście holistyczne do budowania świadomości 

prozdrowotnej ludzi i wspomagania ich podczas choroby wydaje się być nowoczesną 

i skuteczną metodą wspierania pracy służby zdrowia i osób wykonujących zawody 

medyczne. 

Podsumowując, słuszna wydaje się konkluzja, iż coach posiadający wykształcenie 

korespondujące z naukami o zdrowiu dysponuje potencjałem wypełnienia luki w budo-

waniu świadomości zdrowotnej i leczeniu pacjenta dotyczącej czasu poświęcanemu 

pacjentowi. Każdy człowiek lubi być wysłuchany, a często pełne empatii wysłuchanie 

stanowi istotny element leczenia.  

Pamiętać należy, że coaching to nie doradzanie, a uświadamianie i generowanie 

zmiany, bowiem dotyczy on rozwoju człowieka i wprowadzaniu zmian w jego zacho-

wanie. Zadaniem coacha zdrowia jest bowiem pomoc danej osobie we wzmacnianiu 

i doskonaleniu własnego działania, dokonywania wyborów i wyznaczania celów, po-

przez określenie własnych zasobów i refleksję jak stosuje daną wiedzę czy umiejęt-

ności, a jak ją stosować powinien, by dokonać korzystnej zmiany. Coach ma pomóc 

klientowi przejść przez korzystną zmianę i dostarczyć mu narzędzi, ale nie podej-

mować za niego decyzji. Innymi słowy, zadaniem coacha jest pomaganie klientowi 

w odkryciu własnego potencjału, zbudowania innego modelu postrzegania rzeczywistości 

i podejmowania celowych i zaplanowanych działań w sposób aktywny. Dlatego też 

coach powinien opanować do perfekcji sztukę rozmawiania z klientem tak, by on zoba-
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czył realną możliwość zmian i dostrzegł własną sprawczość w życiu. Innymi słowy, 

siła coachingu tkwi w poświęcaniu czasu klientowi, wysłuchaniu go i transformacji 

jego życia. Są to obszary życia człowieka, którym czy to w profilaktyce czy w leczeniu 

choroby, lekarz nie może poświecić czasu ze względu na napięty grafik pracy. 

Natomiast coach kieruje się zasadą, że każdy lubi być wysłuchany, spotyka klienta 

w świecie jego przeżyć i w czasie sesji klient ma 100% uwagi, wsparcia i zaintereso-

wania coacha, a poza tym może otrzymać mentoringową wiedzę prozdrowotną, 

wspierającą jego działania.  

Obserwacja i doświadczenia z pracy indywidualnej i grupowej autorki niniejszego 

opracowania pokazują, że coaching zdrowia ma potencjał nowoczesnej i wychodzącej 

naprzeciw potrzebom człowieka, metody budowania świadomości zdrowotnej społe-

czeństwa, jak i wspierania leczenia chorób czy przechodzenia pacjenta przez okres 

choroby. Warto realizować tego typu działania prozdrowotne i wspomagające służbę 

zdrowia, bowiem nowe narzędzia coachingowe skutecznie wspierają pracę lekarza, 

pielęgniarki czy fizjoterapeuty poprzez szersze spojrzenie na określone zagadnienia lub 

znalezienie brakujących w monodysypliarnym ujęciu odpowiedzi.  
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Coaching zdrowia jako praktyczne rozwiązanie problemu niskiej świadomości 

w obrębie działań prozdrowotnych 

Streszczenie  

Niniejsze opracowanie przedstawia możliwości wykorzystania nowych obszarów pracy z ludźmi, jakimi są 

coaching i mentoring, jako skutecznego narzędzia pracy nad podniesieniem świadomości zdrowotnej 

w społeczeństwie. Dzięki tym nowym narzędziom podnoszenia społecznej świadomości prozdrowotnej 

można ułatwić pracę służby zdrowia, zbudować postawę aktywnego, odpowiedzialnego uczestniczenia pa-

cjenta w budowaniu jego dobrostanu psychofizycznego, co spowoduje ograniczenie wydatków osobistych 

na leki, zabiegi itp. oraz wydatków publicznych na nadmiernie obciążoną służbę zdrowia.  

Coaching i mentoring stanowią metody pracy z ludźmi, poprzez wspomaganie klienta/pacjenta w odkry-

waniu potencjału własnego organizmu i umysłu, a także w budowaniu zasobów psychoemocjonalnych, 

pozwalających mu wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie oraz aktywnie współuczestniczyć w profi-

laktyce i leczeniu dotykających go chorób. Istotę coachingu stanowi odblokowanie potencjału osoby w celu 

maksymalizacji jej dokonań i działań – zatem jest pomaganiem w zdobywaniu zasobów wiedzy i praktycz-

nych narzędzi aktywnego dbania o swój dobrostan psychofizyczny. 

Analiza piśmiennictwa oraz doświadczenia praktyczne z pracy coacha wskazują na istotny potencjał tego 

narzędzia w budowaniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Wnioski płynące z tego opracowania 

wskazują, że coaching i mentoring wspomagają klienta w zdobywaniu świadomości zdrowotnej. Są one 

oparte na zasadzie holistycznego podejścia do zdrowia i kształtowania świadomej postawy pacjenta, co 

niesie w sobie potencjał wspomagania pracy lekarza, pielęgniarki, psychologia, fizjoterapeuty czy dietetyka. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby prowadzenie przez coachów szkoleń dla pracowników służby zdrowia, by 

wyposażyć ich w dodatkowe umiejętności pracy z pacjentem. 

Słowa kluczowe: coaching, mentoring, świadomość zdrowotna, działania prozdrowotne  
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Health coaching as a practical solution to the problem of low awareness within 

pro-health activities 

Abstract 

This paper presents the possibilities of application of coaching and mentoring as the effective approach to 

working on raising health awareness in the society. Owe to these new tools of raising public pro-health 

awareness, it seems possible to facilitate the work of the health service, improve the health condition of 

people, build an attitude towards active and responsible participation in building psychophysical well-being 

which will reduce personal expenditure on medicines, treatments, etc. as well as public expenditure on 

congested health care system.  

Coaching and mentoring are quite new methods of working with people, by supporting the client / patient 

in discovering the potential of their own body and mind, as well as in building psychoemotional resources 

that allow them to take responsibility for their health. Moreover, they become able to actively participate 

not only in the prevention but also in treatment of diseases that they suffer from. The essence of coaching is 

to unlock the potential of a person in order to maximize their achievements and activities - thus it is 

efficient help in acquiring knowledge resources and practical tools that unable clients to actively care for 

their psychophysical well-being.  

The analysis of the literature aa well as the practical experience of the coach's work indicate significant 

potential of this tool for building health consciousness of the society. The conclusions of this study indicate 

that coaching and mentoring support the client in gaining health awareness. Both of these activities are 

based on the principle of the holistic approach to health and shaping the patient's conscious attitude, which 

has the potential to support the work of a doctor, nurse, psychologist, physiotherapist or dietitian. The ideal 

solution would be when coaches provide training of healthcare professionals to equip them with additional 

skills in working with the patient. 

Keywords: coaching, mentoring, health awareness, pro-health activities 
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Dawid Pajor1, Mateusz W. Wylaź2 

Chemseks – niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie 

1. Pojęcie chemseksu i jego historia 

Ludzie od niepamiętnych czasów stosowali substancje psychoaktywne, łącząc je 

z aktywnością seksualną. Istnieją opisy, z których wynika, że stosowanie niektórych 

roślin powodowało zwiększenie energii, wytrzymałości czy też czujności. Niektóre 

miały szczególne właściwości, wywoływały halucynacje wyrażone przerażającymi wi-

zjami bądź zniekształceniem rzeczywistości lub odwrotnie wprawiały w stan szczęścia 

i relasku [1]. 

Chemseks jest terminem stosunkowo nowym, bo powstałym dopiero w XXI w., 

a dokładniej w roku 2001. To termin wprowadzony przez Davida Stuarta, człowieka, 

który sam mierzył się z problemami, jakie niesie za sobą taki rodzaj aktywności seksu-

alnej, dlatego postanowił zwrócić uwagę świata na to zagadnienie [2]. Na przełomie 

XX i XXI w. pojęcie chems było nazwą potoczną, pod którą różne środowiska 

gejowskie rozumiały seks pod wpływem metaamfetaminy i kwasu gammahydroksy-

masłowego, czyli pigułki gwałtu. Oczywiście prawdziwe znaczenie słowa było znane 

tylko osobom wtajemniczonym, a sama idea wymagała dyskretnej komunikacji z deale-

rami poprzez telefon bądź sms-y [3]. Narkotyki już w tamtych czasach były mocno 

stygmatyzowane, a mężczyźni, którzy stosowali wspomagacze w postaci substancji 

psychoaktywnej, zawiązali grupę działającą w saunach oraz klubach londyńskich 

przyjmując nazwę Chemsex Club [2]. 

Dzisiaj naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny psychiatrii, psychologii czy 

seksuologii nie mają wątpliwości, że chemseks stał się nie tylko nowym zjawiskiem 

we współczesnej obyczajowości, ale i coraz popularniejszym. Dotyczy przede wszyst-

kim homoseksualnych mężczyzn, ale oczywiście nie jest ograniczony jedynie do tej 

grupy „konsumentów”. Pomimo liczych badan naukowych, po ponad 20 latach od 

użycia słowa chemseks nie ma ono nadal jednoznacznej definicji, bowiem nie każde 

zażycie narkotyku bądź kombinacji różnych substancji psychoaktywnych podczas 

kontaktów seksualnych będzie mogło być nazwane chemseksem [4]. Niektórzy badacze 

proponują, aby za główne kryterium przyjąć wybrane, specyficzne substancje psycho-

aktywne [5], inni proponują, aby głównym czynnikiem decydującym o zakwalifiko-

waniu aktywności do chemseksu było przyjmowanie narkotyków, a fizyczny kontakt 

seksualny traktować jako istotny, ale niekonieczny dodatek [6]. Jeszcze inni zastana-

wiają się czy zjawisko ograniczyć do grupy mężczyzn homoseksualnych, czy przyjąć 

szerszą perspektywę obejmującą osoby heteroseksualne lub kobiety homoseksualne [7].  
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2. Seks wspomagany narkotykami a rozwój technologiczny 

Rozwój technologiczny i zmiany kulturowe mają wpływ na praktycznie każdy 

aspekt życia codziennego. Od rozwiązań sztucznej inteligencji w wielu branżach, takich 

jak medycyna, ekonomia, robotyka i wiele innych [8], poprzez transakcje bankowe czy 

też szybkiej komunikacji za pomocą maili bądź komunikatorów społecznych, jak 

Facebook© czy Instagram© [9]. W dzisiejszych czasach niewątpliwie prężnie rozwi-

nęły się i wciąż udoskonalane są także liczne aplikacje randkowe, na których ludzie 

mogą wymieniać się nie tylko wiadomościami tekstowymi, ale także zdjęciami bądź 

nagraniami. Wielu autorów prac badawczych zauważa, iż rozwój takich aplikacji, które 

są przeznaczone dla mężczyzn nieheteronormatywnych, jak Romeo©, Grindr© czy 

Blued© miało wpływ na rozpowszechnienie praktyk o charakterze chemseksu [10]. 

Aplikacje tego typu stały się niejako jednym z elementów subkultury chemsesku, które 

ułatwiają nawiązywanie kontaktu z nowymi partnerami chcącymi uprawiać chemseks, 

pozwalają na szybkie i anonimowe pozyskanie chems – substancji psychoaktywnych 

używanych w tego typu zachowaniach, jednakże z drugiej strony wystawiają użytkow-

ników aplikacji na ciągłą i bezkarną ocenę innych osób, co może prowadzić do uczucia 

odrzucenia czy negatywnej samooceny, a to wszystko prowadzić do utraty zdrowia 

psychicznego (depresja, stany lękowe, anoreksja itp.) [7, 11]. Mimo to użytkowników 

portali randkowych przybywa, a zjawisko chemseksu wydaje się być coraz bardziej 

popularne. Aplikacje te nie tylko stają się nieodłączną częścią subkultury chemseksu, 

ale także kształtują ich użytkowników chociażby poprzez dołączanie funkcji geolo-

kalizacji czy możliwości dodawania opisów bądź odnośników do innych profili społecz-

nościowych samych użytkowników [12]. W jednym z badań sześćdziesiąt osiem 

młodych osób MSM w wieku 16-24 lata zaznaczyło, iż korzystało z internetu w celu 

poznania partnera, z tego 70% osób badanych przyznało, iż miało stosunki seksualne 

z osobą znalezioną na portalu randkowym [13]. Rozwój technologiczny jest jednym 

z powodów rozpowszechnienia zjawiska chemseksu.  

Na potrzeby tego artykułu skupiono się na odpowiedzi na pytanie czy stosowanie 

praktyk seksualnych w postaci chemseksu niesie negatywne skutki dla zdrowia i życia 

człowieka, czy też jest niewinną zabawą? 

3. Zagrożenia dla zdrowia psychicznego 

Problematyka zdrowia psychicznego osób nieheteronormatywnych w porównaniu 

z osobami heteroseksualnymi zasadniczo różni się. Badania przeprowadzone w USA 

dotyczące stanu zdrowia psychicznego mężczyzn, w zależności od orientacji seksualnej 

wykazały, iż w grupie osób posiadających pociąg seksualny do tej samej płci (homo-

seksualni, biseksualni czy niepewni swojej orientacji) mieli istotnie wyższe wskaźniki 

występowania zaburzeń nastroju oraz lęku w porównaniu z mężczyznami mającymi 

pociąg seksualny do osób płci przeciwnej [14]. Według Institute of Medicine w Sta-

nach Zjednoczonych mniejszości seksualne borykają się z ograniczonym dostępem do 

opieki zdrowotnej, jednocześnie obciążone są zwiększonym ryzykiem zachorowania 

na choroby z grupy STD (ang. Sexual Transmitted Diseases). Zauważono także 

w badaniach, iż problemy zdrowia psychicznego, zjawisko dyskryminacji, stygmatyzacji 

czy wyraźnie rzadsze stosowanie metod profilaktyki STD, były częstsze w porównaniu 

do grupy osób heteroseksualnych [15]. Naukowcy odkryli, iż stan psychiczny ma 

wpływ na częstsze podejmowanie zachowań ryzykownych w postaci chemseksu. Osoby 
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w depresji i o obniżonym nastroju znacznie częściej podejmują ryzykowne kontakty 

seksualne [16, 17]. Chemseks okazuje się być pewnego rodzaju sposobem odreago-

wania stresujących wydarzeń czy też bolesnych wspomnień i emocji, takich jak: 

pozytywny wynik w kierunku wirusa HIV, śmierć bliskiej osoby bądź zakończenie 

związku. Niestety okazuje się, że dla pewnej grupy osób chemseks to także lek na 

samotność, nudę, poczucie odrzucenia czy sposób ucieczki od własnej tożsamości 

seksualnej [3]. Jeśli chodzi o wpływ zażywania narkotyków połączonego z kontaktami 

seksualnymi zdania są podzielone. Niektórzy badacze zaobserwowali, że takie zacho-

wania mają długofalowy negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczne [18], badania 

innych nie potwierdzają takiej korelacji. [19]. Same substancje psychoaktywne zaży-

wane niezależnie od okoliczności bywają przyczyną hospitalizacji z powodu krótko-

trwałej psychozy, a ich przedawkowanie może prowadzić do różnych ostrych stanów 

włącznie ze zgonem spowodowanym depresją oddechową po przedawkowaniu chociażby 

GHB. Skutki odległe przewlekłego stosowania tych leków, również są dobrze znane 

współczesnej toksykologii i nie są szczegółowym przedmiotem rozważań niniejszej 

publikacji. Istotnym faktem jest to, że większość uczestników chemseksu doświad-

czyła niepokoju i lęku z powodu negatywnych skutków fizycznych, jak i psychicznych 

stosowania narkotyków nie tylko podczas uprawiania seksu, ale także w odległej 

przyszłości [20].  

Badania porównujące grupę uczestników chemseksu z grupą, której to zjawisko nie 

dotyczy, wykazano istotnie wyższe wskaźniki nasilenia lęku, stygmatyzacji, depresji 

oraz liczby traumatycznych wydarzeń w ciągu życia w grupie uprawiającej seks 

w połączeniu ze środkami odurzającymi [21]. Substancje psychoaktywne powodują 

odległe i długofalowe konsekwencje zdrowotne, powodują zmiany struktury i uszkodzenie 

centralnego systemu nerwowego. Uzależnienie od chemseksu wydaje się polegać na 

poszukiwaniu coraz intensywniejszych doznań, utraty kontroli nad własnymi zacho-

waniami. W konsekwencji może prowadzić do czynów prawnie zabronionych [3]. 

Osoby takie mogą również stać się ofiarami przemocy seksualnej. Badania wskazują, 

że osoby angażujące się w chemseks częściej są nosicielami wirusa HIV, częściej rów-

nież zgłaszały naruszenie własnych granic seksualnych [21].  

4. Zagrożenia dla zdrowia fizycznego 

Epidemiologia, jak i etiologia problemów seksualnych zostały szczegółowo opisane 

w przypadku mężczyzn heteroseksualnych. Wśród mężczyzn nieheteronormatywnych 

takie opracowania naukowe są jeszcze wciąż niewielkie, a jeśli chodzi o zjawisko 

chemseksu dane są nadal bardzo enigmatyczne [22]. Pochylając się nad zaburzeniami 

zdrowia fizycznego osób praktykujących zachowania o charakterze chemseksu, warto 

zaznaczyć, iż problemy, które zgłaszają, obejmują zaburzenia erekcji, zaburzenia 

orgazmu czy choroby układu moczowo-płciowego w tym STD [23]. Od lat 90. XX 

wieku obseruje się istotny wzrost zachorowań na Shigellozę, kiłę oraz rzeżączkę, w grupie 

mężczyzn MSM. Okazuje się to konsekwencją uprawiania seksu analno-oralnego [24]. 

Naukowcy zauważają także, iż zaburzenia erekcji mogą mieć swoje podłoże w uszko-

dzeniu dróg nerwowych odpowiedzialnych właśnie za to zjawisko poprzez substancje 

psychoaktywne, a dodatkowo osoby przyjmujące leczenie retrowirusowe z powodu 

zakażenia wirusem HIV czy leki przeciwdepresyjne potęgują zaburzenia erekcji na 

poziomie centralnego systemu nerwowego oraz naczyniowego [25]. Ryzyko rozwoju 
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chorób przenoszonych drogą płciową jest generalnie wyższe wśród populacji osób 

nieheteronormatywnych [26], jednakże szczególnie wysokie w populacji osób upra-

wiających chemseks, z racji na ograniczenie zdolności racjonalnej stratyfikacji ryzyka 

zakażenia poprzez substancje psychoaktywne [27]. Autorzy wskazują także, iż zaży-

wane substancje powodują odhamowanie odczuwania bólu, wysychanie śluzówek czy 

też tachykardię, co z kolei wiąże się z większą liczbą otarć, uszkodzeń w okolicach 

intymnych, a przez to zwiększenie ryzyka przeniesienia czynnika chorobotwórczego 

STD [3].  

Ciekawym zagadnieniem poruszanym przez autorów jest wpływ chemseksu na nerki. 

Zauważono, iż substancje przyjmowane podczas tych aktywności seksualnych mogą 

wpływać na funkcje tego organu. Naukowcy sugerują, iż przyjmowanie syntetycznych 

kantynonów powodować może skurcz tętnicy nerkowej, co prowadzi do niedokrwienia 

i ostrej martwicy cewkowej [28]. Metaamfetamina natomiast może prowadzić do 

hiponatremii, rabdomiolizy, niewydolności wątroby czy krwawień z przewodu pokar-

mowego. Uszkodzenie nerek może być spowodowane urazową rabdomiolizą czy 

martwiczym zapaleniem naczyń, co prowadzi do ograniczenia funkcjonalności tego 

organu. Istotna jest zatem znajomość substancji stosowanych w chemseksie oraz ich 

wpływu na nerki, co umożliwić może szybsze wprowadzenie skutecznego leczenia [28]. 

Profilaktyka PrEP zalecana jest przede wszystkim osobom, które odbywają kontakty 

seksualne bez zabezpieczenia, z osobami potencjalnie HIV+ bądź osobami o nieznany 

statusie HIV, osobami, które stosowały profilaktykę poeksopzycyjną po kontakcie 

seksualnym w ciągu ostatniego roku, chorowały na inne choroby z grupy STD w ciągu 

ostatniego roku, mają kontakty seksualne pod wpływem substancji psychoaktywnych 

(chemseks), używają dożylnych narkotyków bądź świadczą usługi seksualne, czy też 

osoby, które zgłaszają potrzebę przyjmowania PrEP-u [29].  

W skład PrEP-u wchodzą 2 substancje: dizoproksyl lub alafenamid tenofowiru wraz 

z emtrycytabiną zamknięte w 1 tabletce. Istnieje wiele sposobów stosowania PrEP-u, 

jednakże najczęstszym z nich jest przyjmowanie 1 raz dziennie 1 tabletki podczas 

posiłku (ochrona w przypadku kontaktów analnych po 7 dniach, dopochwowych oraz 

dożylnych po 20 dniach). Można także zacząć od 2 tabletek na 2-24 h przed stosunkiem, 

uzyskując praktycznie natychmiast ochronę i dalej stosować dawkowanie 1 x 1. 

W przypadku braku akceptacji schematu 1x1 osobom takim można zaproponować tzw. 

profilaktykę doraźną, czyli 2 tabletki na 2-24 h przed stosunkiem, a następnie 1 tabletka 

24 h po pierwszej dawce, a następnie 1 tabletka 48 h po pierwszej dawce, jednak nie 

więcej niż 7 tabletek/tydzień [29]. 

Regularnie tj. nie rzadziej co 3 miesiące należy badać się w kierunku wykluczenia 

zakażenia HIV oraz innych STD, oznaczać eGFR oraz kreatyninę. Otrzymana recepta 

powinna być wypisana na maksymalnie 3 miesiące stosowania preparatu (aż do 

kolejnej wizyty i wykonania badań kontrolnych ww.) [29]. 

5. Inne zagrożenia 

Zagrożenia dotyczące zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, to te najbardziej 

widoczne i najbardziej dotknięte podczas stosowania chemseksu. Istnieją także inne 

ważne aspekty, które także odgrywają istotną rolę. Jednym z nich jest zwyczajna strata 

czasu [30]. Przyjmowanie substancji psychoaktywnych szczególnie kantynonów oraz 

pigułki gwałtu powoduje silną potrzebę przyjęcia kolejnej dawki, a to w niekontrolo-
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wany sposób może doprowadzić do sytuacji, w której chemseks nie trwa 4 h ale 4 dni. 

Występujące także przy przyjmowaniu substancji psychoaktywnych skutki uboczne 

w postaci trudności ze snem, bólem głowy, obniżonego nastroju wydłużają dodatkowo 

czas potrzebny na pełną regenerację i powrót do normalnego funkcjonowania [31]. 

Kolejnym aspektem jest aspekt finansowy. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 

wymaga ich zakupu, co oczywiście generuje koszty. Niekontrolowane uprawianie 

chemseksu może prowadzić do absencji w miejscu pracy, a co za tym idzie jej utratą. 

To kolejny problem, z którym mierzą się osoby stosujące ten rodzaj aktywności. 

Ryzyko społeczne i związane z tym relacje międzyludzkie także nie pozostają obojętne 

na chemseks, bowiem u jego użytkowników następuje odwrócenie piramidy potrzeb 

i jedynym celem obcowania z ludźmi mogą okazać się stosunki seksualne połączone 

z przyjmowaniem narkotyków. Takie zachowanie osłabia relacje międzyludzkie (np. 

z rodziną, przyjaciółmi), a to może skutkować odrzuceniem przez te osoby, przez co 

odrzucenie staje się powodem do używania chemseksu (zjawisko „błędnego koła”) [31].  

6. Badania na populacji polskiej 

Na przełomie stycznia oraz lutego 2019 roku przeprowadzone zostało badanie wśród 

populacji MSM mające na celu zbadanie zjawiska chemseksu w populacji polskiej. 

Badanie to zostało przeprowadzone przez instytucję badawczą KANTAR Polska. 

Zbadano 69 mężczyzn, którzy wyrazili zgodę na badania. Wyniki były zróżnicowane, 

a poglądy na temat zjawiska chemseksu różne. Większość użytkowników miała jedno-

cześnie pozytywny, jak i negatywny stosunek co do tego typu aktywności seksualnej, 

natomiast osoby sporadycznie bądź wcale nie zaangażowane w tego typu aktywność 

miały ambiwalentny stosunek, jednak nie czuły potrzeby odcinania się od społeczności 

praktykującej chemseks. Większość także przyznała, iż korzysta z portali randkowych 

typu Grindr©, Romeo© czy też popularny komunikator Instagram©. Duża grupa osób 

pomimo świadomości zagrożeń związanych z chemseksem nie podejmuje żadnych 

działań, aby te zagrożenia wyeliminować. Odcinają się od możliwości zakażenia 

różnymi chorobami w tym HIV, twierdząc, iż nie dotyczy ich takie ryzyko. Te aspekty 

pokazują, iż osoby pomimo świadomości szkodliwości substancji psychoaktywnych 

i zagrożeń, jakie niesie za sobą chemseks, nie przykuwają uwagi do wagi problemu, co 

oczywiści wymaga wdrożenia profilaktyki i edukacji tych osób [3, 31]. 

Kolejnym badaniem dotyczącym populacji polskiej było badanie ChemSex Polska 

realizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 

Zakładu Higieny. Wyniki wskazują, iż osoby praktykujące chemseks są szczególnie 

narażone na infekcje patogenami przenoszonymi drogą płciową. Osoby wskazują, iż 

źródłem zakażeń są imprezy, podczas których uprawia się chemseks. Zauważają także, 

iż podczas bycia pod wpływem narkotyków tracą kontrolę i zdolność logicznego 

myślenia, co przekłada się na uprawianie ryzykownych zachowań seksualnych. Eksperci 

natomiast wskazują, iż istnieje potrzeba zwiększenia dostępności testów w kierunku 

chorób STD, których dostępność w Polsce jest wciąż niska [3, 32]. 

Przeprowadziliśmy krótkie badanie wśród populacji studentów medycyny w Polsce 

mające na celu zbadanie czy studenci w wieku 19-26 lat mają świadomośc czym jest 

chemseks i jaka jest jego definicja. Z badania ankietowanego w grupie 2473 studentów 

otrzymaliśmy zaledwie 7,68% osób, które wiedziały czym jest chemseks, natomiast 

jedynie 3,1% osób potrafiło poprawnie zdefiniować to zjawisko. 
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7. Motywy skłaniające do uprawiania chemseksu 

Naukowcy wskazują na mnogość aspektów, które skłaniają do uprawiania chem-
seksu. Istnieje wiele motywów uczestnictwa w nim, które mogą być odmienne dla 
określonego kręgu kulturowego, dlatego każdy z nich należy analizować dogłębnie  
i w oparciu o specyfikę danej grupy [33]. Jednym z głównych motywów jest powszechne 
przekonanie, iż każdy seks w polskiej kulturze jest niejako tematem tabu, natomiast ten 
pomiędzy dwoma mężczyznami szczególnie, co znacząco może wpływać na obniżenie 
odczuwania doznań oraz radości z kontaktu seksualnego [33]. Kolejnym aspektem, 
który wychodzi na główny plan jest powszechny lęk przed AIDS i wirusem HIV, co 
nie powoduje zahamowania radości z seksu, ale dokłada element adrenaliny i ryzyka 
potencjalnego zakażenia [2, 34]. Z drugiej strony badania wskazują, iż chemseks jest 
swego rodzaju odskocznią od problemów dnia codziennego. Wskazują tutaj w głównej 
mierze na posiadanie statusu HIV+, co pozwala niejako zapomnieć o nosicielstwie 
i oddać się w pełni aktywności seksualnej [35]. Także aplikacje randkowe mają wpływ 
na powszechniejsze sięganie do kontaktów, takich jak chemseks, poprzez to, iż portale 
te kształtują obraz społeczności, która z tych portali korzysta. Osoby te poddane są 
pewnym trendom i niejako jak w świecie „mody” starają się podążać za nimi. Z drugiej 
strony aplikacje te mogą powodować odczucie dyskomfortu poprzez presję i ocenę 
dotyczącą oczekiwań seksualnych, wyglądu ciała czy rasy. Wymienione czynniki tworzą 
nijako tło, które jest jednym z głównych aspektów angażowania się w takie stosunki 
seksualne [36]. Innymi istotnymi czynnikami zdają się być lęk przed odrzuceniem, ocena 
wyglądu, stygmatyzacja, seksualizacja czy presja związana ze sposobami zachowania 
[36]. Wszystkie motywy wiążące się z kwestiami pozaseksualnymi dotyczą w głównej 
mierze stygmatyzacji, lęku czy kłopotów z akceptowaniem samego siebie. Oczywiście 
w opozycji do tych aspektów stoją czysto seksualne czynniki, jak zwiększenie doznań, 
bądź ułatwienie realizacji fantazji, które byłyby niemożliwe bez wspomożenia ze 
strony substancji psychoaktywnych [2, 37, 38]. Wiele osób, które próbowały chemseksu, 
nie wyobraża sobie aktywności seksualnej bez wspomożenia ze strony substancji psycho-
aktywnych. Zależność ta została zaobserwowana w grupie mężczyzn regularnie przyj-
mujących metaamfetaminę podczas kontaktów seksualnych [35]. Kolejnym z motywów 
okazuje się chęć spotęgowania erekcji, opóźnienia ejakulacji oraz osiągnięcie szybkiej 
erekcji po ejakulacji, co według osób badanych możliwe jest poprzez zastosowanie 
substancji odurzających, a przez to jednoczesne zwiększenie doznań seksulanych [35]. 
Głównymi czynnikami skłaniającymi do zachowań o charakterze chemseksu okazują 
się zwiększone doznania seksualne, dłuższy czas trwania kontaktu seksualnego oraz 
otwarcie się na czynności, których nie podjęliby na trzeźwo. Podobne wnioski poja-
wiają się w wielu pracach naukowych [39].  

Zgubne może okazać się zbyt duże przywiązanie do wyników badań naukowych 
dotyczących PrEP (ang. pre-exposure prophylaxis), który cechuje się wysoką skutecz-
nością w ochronie przed zakażeniem wirusem HIV w przypadku kontaktu z nim. 
Według WHO skuteczność tej terapii wynosi powyżej 90% [40]. Miano „zgubnym” 
oznacza fakt, iż wiedza o wysokiej skuteczności PrEP-u powoduje zmniejszenie lęku 
przez zakażeniem, a to skutkuje częstszym sięganiem po chemseks, jednocześnie zapo-
minają o całej gamie bakteryjnych jak i wirusowych STD, na które zwraca uwagę 
Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS w swoich zaleceniach [29]. 

Wieloośrodkowe badania naukowe prowadzone w USA miały za zadanie określić 
jak wynalezienie terapii HAART (ang. highly active antiretroviral therapy) i jej sku-
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teczności wpływają na zachowania seksualne. Okazuje się, iż osoby uważające tę terapię, 
jak i niewykrywalny ładunek wirusowy u osoby HIV+ za czynniki w 100% chroniące 
przed infekcją, posiadają zmniejszony poziom lęku przed kontaktem seksualnym bez 
zabezpieczeń. Takie przekonanie o pełni bezpieczeństwa prowadziły do częściej 
podejmowanych ryzykownych kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia. Naukowcy 
wskazują, iż zarówno terapia HAART, jak i niskie miano wiremii nie chronią w 100% 
przed zakażeniem [41]. Wskazuje się także na zasady serosortingu jako czynnika 
motywującego do uprawiania seksu. Jest to zjawisko uprawiania chemseksu z osobami 
o takim samym statusie HIV [39]. 

Istnieją także interesujące dowody naukowe przemawiające za tym, iż obrzezanie 
jest czynnikiem chroniącym przed zakażeniem wirusem HIV. Istnieje wiele teorii, 
w jaki sposób obrzezanie zmniejsza ryzyko (od 2 do 8 razy niższe) zakażenia (np. 
komórki Langerhansa na wewnętrznej części nabłonka ułatwiają wnikanie wirusa do 
organizmu). Póki co brak jest pełnych danych co do tego zjawiska, dlatego nie należy 
twierdzić, iż obrzezanie samo w sobie jest wystarczającą formą zabezpieczenia przed 
infekcją [41].  

Tak samo jak zjawisko chemseksu, tak „korzyści” i motywy zachęcające do takich 
aktywności nie są jeszcze do końca poznane, niemniej jednak wyżej wymienione zdają 
się grać główną rolę w analizie tematu. 

8. Formy pomocy 

Zaglądając do historii medycyny, a w szczególności do historii terapii uzależnień, 
należy zauważyć, iż do niedawna problem nadużywania narkotyków i problem 
z nałogami o charakterze behawioralnym były odmiennymi, całkowicie rozłącznymi 
schorzeniami. Dzisiaj chociażby zjawisko chemseksu pokazuje, iż temat ten łączy 
w sobie oba z wyżej wymienionych uzależnień, dlatego podejście do leczenia i pomocy 
ludziom zmagającym się z tym problemem musi być rozpatrywany szerzej niż każde 
z uzależnień rozłącznie [2, 42]. Badacze zauważają, iż głównym ograniczeniem 
w terapii uzależnienia od chemseksu jest brak dostatecznej liczby badań z zakresu epide-
miologii, narzędzi do diagnozowania, potwierdzonych oraz skutecznych protokołów 
leczniczych dotyczących zjawiska chemseksu. Wskazują ponadto na wiele dowodów 
badawczych sugerujących równoczesne stosowanie technik poznawczych oraz beha-
wioralnych w połączeniu z terapią w grupach samopomocowych i samorozwojowych. 
Istotne jest, aby psychoterapia była spersonalizowana co do konkretnego pacjenta i aby 
skupiać się na zmianie nastawienia oraz przekonań co do własnej tożsamości seksu-
alnej pacjenta, jak i zachowań mających miejsce podczas praktykowania chemseksu [3]. 

Nie można zapomnieć oprócz psychoterapii, także na uzależnieniu od samej sub-
stancji psychoaktywnej, która może mieć miejsce u osób intensywnie zaangażowanych 
w praktykowanie chemseksu. Należy mieć na uwadze to, jakie substancje dany pacjent 
zażywał, przez jaki czas oraz jakie mają one skutki na organizm zarówno w trakcie 
stosowania, jak i w czasie odstawienia [43]. 

Podczas przyjmowania PrEP-u należy pamiętać, iż zgodnie z zaleceniami Polskiego 
Towarzystwa Naukowego AIDS należy regularnie stosować diagnostykę przesiewową 
HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową (tj. chlamydia, rzeżączka, kiła, 
rzęsistkowica, HBV, HCV, HAV, HPV) oraz poprzez krew, stosować profilaktykę 
barierową pomimo przyjmowanego leku oraz jak najszybsze leczenie ewentualnego 
zakażenia [29]. 
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9. Wnioski 

Odpowiadając na pytanie w temacie po dogłębnej analizie ogromnego i nie do 
końca poznanego zjawiska, jakim jest chemseks, należy stwierdzić, iż jest to poważne 
zagrożenie. Łączenie narkotyków z intensywną aktywnością seksualną niesie niebez-
pieczeństwo utraty zarówno zdrowia psychicznego w postaci lęków, depresji czy 
nawet zaburzeń osobowości, ale także do ostrej intoksykacji, uszkodzenia wielu orga-
nów, a nawet zgonu. W pomocy osobom uzależnionym największe znaczenie odgrywa 
psychoterapia oraz liczne grupy wsparcia, a terapeuci powinni kierować się zasadami 
etyki i zrozumienia dla środowiska, jakim jest środowisko osób uprawiających chemseks, 
jak i do samych pacjentów, aby osiągnąć jak największy efekt terapeutyczny. Ważne 
jest także prowadzenie działalności profilaktycznej, głównie poprzez uświadamianie 
ludzi czym jest chemseks i jakie są jego największe niebezpieczeństwa. Duże grono 
osób związanych z tematyką ochrony zdrowia nie zdaje sobie sprawy czym jest chemseks, 
a tym bardziej, jakie niesie za sobą niebezpieczeństwa. Nie należy zapominać, także 
o wytycznych, jakie dostarczają towarzystwa naukowe w odniesieniu do stosowania 
profilaktyki przedekspozycyjnej PrEP. Wciąż potrzeba większej ilości badań, celem 
zbadania zjawiska i wypracowania metod skutecznej pomocy dla osób, które borykają 
się z problemem uzależnienia od chemseksu.  
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Chemseks – niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie 

Streszczenie 

Pojęcie „chemseks” (ang. party-and-play) oznacza stosunek seksualny pod wpływem substancji odurzają-

cych. Zagadnienie to zostało wprowadzone przez Davida Stuarta w 2001 r., który pomaga osobom uzależ-

nionym od chemseksu. Osoby praktykujące ten rodzaj aktywności seksualnej zażywają najczęściej GHB 

(pigułka gwałtu), mefedron lub metaamfetaminę. Narkotyki te mają pozwalać na „dobrą zabawę” bez 

odczucia zmęczenia, zwiększając przy tym doznania seksualne. Poza powyższymi substancjami, często 

wykorzystuje się także duże ilości alkoholu. Według osób praktykujących te zachowania seksualne nie 

wszystkie substancje psychoaktywne są odpowiednie. Heroina czy ecstasy powodują raczej wyciszenie niż 

chęć do czystej zabawy. Okazuje się, iż dobór narkotyków w tym gronie osób i typy uzależnień są ściśle 

sprecyzowane. Chemseks niesie ze sobą wysokie ryzyko zakażenia wirusem HIV oraz HCV oraz uzależ-

nienia od substancji psychoaktywnych. Sprzyja także rozwojowi zaburzeń psychicznych tj. stany lękowe 

i depresja. Największe zagrożenie stanowią jednak ostre zatrucia substancjami odurzającymi i konieczność 

intoksykacji na oddziałach szpitalnych. Narkotyki ułatwiają nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, 

stanowiąc jednak przy tym poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ich użytkowników. Celem pracy jest 

przyjrzenie się chemseksowi, jako zjawisku zyskującemu coraz większą popularności oraz problemom 

z nim związanym. W analizie wzięto pod uwagę najnowsze badania naukowe oceniające skalę zagadnienia 

oraz możliwe formy pomocy zarówno psychologicznej, jak i farmakologicznej osobom uzależnionym od 

chemseksu.  

Słowa kluczowe: chemseks, uzależnienie, narkotyki, MSM, David Stuart 

https://www.sexualhealthsheffield.nhs.uk/info-and-advice/chemsex/chemsex-risks/
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Chemseks – innocent fun or a serious threata 

Abstract 

The term "Chemsex" (Party-and-Play) refers to sexual intercourse under the influence of narcotics. This 

theme has been introduced by David Stuart in 2001 in support of Chemsex addicts. People who engage in 

this type of sexual activity are most likely to take GHB (rape pill), mephedrone or methamphetamine. 

These drugs have to enable “fun” without fatigue and thereby increase sexual sensations. In addition to the 

above mentioned substances are often used also large quantities of alcohol. According to those who 

practice these types of sexual behaviors substances not all psychoactive substances are appropriate. Heroin 

or ecstasy brings peace rather than pure play. Turns out that the choice of drugs in this group of people and 

the types of addiction are strictly specified. Chemsex carries a high risk of infection with the virus HIV and 

HCV as well as addiction to psychoactive substances. Beneficiary also in the development of mental 

disorders such as anxiety and depression. The greatest risk, however, is acute poisoning with substances. 

Narcotics and the need for intoxication in sick wards. Drugs help to establish people-to-people contacts, 

but are a serious risk to the health and life of its users. The aim of the work is to consider chemsex as 

a winning phenomenon, the growing popularity and the problems associated with it. In the analysis Taking 

into account the latest scientific studies to assess the extent of the problem and possible forms of 

psychological and pharmacological help to People who are addicted to chemsex. 

Keywords: chemsex, addiction, drugs, MSM, David Stuart 
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