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Zmaganie się z chorobą białaczkową
a obraz siebie kobiet i mężczyzn

Helena Wrona-Polańska1
Katedra Psychologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna

COPING WITH LEUKEMIA DISEASE
AND SELF-PERCEPTION BY MALES AND FEMALES

Summary. A study of the relationship between coping with leukemia disease by males and females, and their self-concepts is 
presented. Sixty leukemia patients – 32 males and 28 females – at the Hematology Clinic of Collegium Medicum of 
Jagiellonian University, were studied clinically. Anxiety was assessed with Cattell's IPAT, a 10-point anxiety rating scale and 
an observation scale. Self-concept was assessed with the Gough, Heilbrun ACL. Coping with disease was assessed on the basis 
of six indices operationally defining coping anxiety, emotional control, family-job situation, plans for the future, sick role, and 
depression, rated on five-point scales. Good coping with disease by males was found to relate to positive self-perception 
whereas poor coping by females was found a negative self-concept and impeding the acceptance of the self and the illness. 
Psychotherapy must be differentiated for males and females.

WP YW CHOROBY SOMATYCZNEJ NA OBRAZ SIEBIE PACJENTÓWŁ

Z psychologicznego punktu widzenia choroba somatyczna o niepomyślnym rokowaniu – białaczka – zagrażając 
biologicznej egzystencji człowieka, a także dotychczasowym relacjom społecznym, realizowanym wartościom 
osobistym stanowi specyficznie trudną i stresową sytuację (Lewicki, 1972; Tomaszewski, 1975; Susułowska, 
1976; 1980), która prowadzi do powstania u chorych silnego stanu stresu. O sile stresu decyduje m.in. specyfika 
białaczki (Aleksandrowicz, 1969) – w porównaniu z innymi typami nowotworów – w której nie ma zależności 
między wyleczeniem a wczesnym rozpoznaniem (Blicharski, 1976).
Lęk wywołany zagrożeniem najwyższych wartości człowieka – zdrowia i życia – potęgowany jest także u chorych 
przez zagrożenie społeczne wynikające z konieczności ograniczenia pełnienia dotychczasowych ról społecznych: 
roli rodzinnej i zawodowej (Kępiński, 1977; Wrona-Polańska, 1985). W wyniku choroby i częstych hospitalizacji 
dochodzi także do całkowitego uzależnienia się chorego od rodziny i spadku aktywności aż po apatię 
i rezygnację. Jest to szczególnie istotne dla chorych, którzy zajmowali centralną pozycję w rodzinie, byli 
samodzielni i stanowili źródło oparcia dla pozostałych jej członków (Susułowska, 1980). Niekiedy ciężka choroba 
somatyczna stanowi realne zagrożenie dla roli partnera seksualnego, np. w przypadku nowotworu narządów 
rodnych, częściej jednak wiąże się z przeświadczeniem, że wynikające z niej okaleczenie (np. amputacja piersi) 
czyni chorych nieatrakcyjnymi erotycznie, co powoduje obniżenie samooceny (Tausch, 1981). Potwierdzeniem tej 
tezy mogą być badania (Kubacka-Jasiecka, Wrona-Polańska, 1980) ujawniające wzrost więzi z dziećmi u takich 
kobiet, przy równoczesnej rezygnacji z roli partnerki seksualnej, której – jak sądzą – nie będą mogły realizować 
z powodzeniem.
W większym stopniu niż życie rodzinne zostaje zagrożone pełnienie roli zawodowej, gdyż dochodzi często do 
całkowitego zerwania kontaktu z zakładem pracy w wyniku poważnej choroby. Z rozmów z chorymi 
i opublikowanych badań (Kubacka-Jasiecka, Wrona-Polańska, 1980) wynika, że powrót do pracy już w okresie 
trwania choroby sprzyjał poprawie samopoczucia oraz sprawności fizycznej i psychicznej pacjentów, co 
wskazywałoby na pozytywną rolę pracy zawodowej dla dobrego funkcjonowania psychicznego. W wyniku 
ograniczenia możliwości pełnienia ról rodzinnych i zawodowych pozostaje pacjentom jedynie pełnienie „roli 
chorego”, która – zdaniem Csorby (1966) – jest niejasna, nieokreślona i prowadzi z czasem do całkowitego 
uzależnienia się od pomocy innych. Konieczne staje się więc zaakceptowanie swojej choroby i siebie w roli 
chorego niekiedy do końca życia, co pociąga za sobą zmianę dotychczasowych potrzeb i celów życiowych, systemu 
wartości, a także struktur poznawczych.
Obserwowane pod wpływem choroby zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym 
chorych, a w konsekwencji brak informacji podtrzymujących dotychczasową samoocenę i narastanie lęku 
(Reykowski, 1976; Kępiński, 1977; Jakubik, 1979), prowadzi do uruchomienia procesów radzenia sobie ze 
stresem, a więc różnych czynności podejmowanych przez człowieka w obliczu zagrożenia (Lazarus, 1966; 1986; 
Lazarus, Folkman, 1984; Miller, 1980; Grzegołowska-Klarkowska, 1986; Haan, 1977). W sytuacji 
psychologicznej chorego z niepomyślną dla niego diagnozą, w której nie ma możliwości skutecznego 

1Adres do korespondencji: Katedra Psychologii WSP, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.



HELENA WRONA-POLAŃSKA
przeciwstawienia się zagrożeniu, przywrócenia zdrowia, chorzy uruchamiają silne mechanizmy kontroli 
własnych emocji, a także mechanizmy wewnątrzpsychiczne, często o charakterze represywnym (Wrona-
Polańska, 1989) oraz procesy radzenia sobie (coping), nastawione na redukcję napięcia czy zmierzające do 
aktywnego przezwyciężenia stresu. Działania te, mające charakter adaptacji poznawczej (Taylor, 1983), 
zmierzają do poszukiwania znaczenia choroby, uzyskania wpływu na przebieg leczenia oraz wzmocnienia 
własnego „ja” poprzez przetworzenie informacji o sobie i innych.
W procesie zmagania się z taką chorobą, która zmusza do podsumowania nie tylko swojego życia, ale także 
samego siebie, co znajduje wyraz w pytaniach: „kim ja teraz jestem, co ja jeszcze jestem wart?”, ważną rolę 
odgrywa nie tylko percepcja sytuacji przez chorego, ale także percepcja siebie.
Obraz siebie, podstawowa poznawcza struktura osobowości, powstaje w wyniku procesu abstrakcji i uogólnienia 
doświadczeń związanych z własną osobą, stanowi więc sumę lub syntezę sądów opisowych i wartościujących, 
odnoszących się do własnej osoby (Rogers, 1959; 1966; Reykowski, 1970; Łukaszewski, 1974). Spostrzeganie 
siebie przez pryzmat choroby, z perspektywy człowieka pełniącego jedynie rolę chorego, prowadzi niekiedy do 
ukształtowania nierealistycznego, ale pozytywnego obrazu siebie, który broni przed narastającym lękiem 
i dezintegracją osobowości (Wrona-Polańska, 1984; 1991). To tworzenie iluzji i złudzeń w procesie spostrzegania 
swojej sytuacji i siebie pełni funkcję adaptacyjną u chorych, natomiast inwalidom nie pozwala na realne 
przystosowanie się do życia z kalectwem i wymaga zmiany (Larkowa, 1974). Jednakże nie wszyscy chorzy są 
zdolni do takiego „pozytywnego” spostrzegania siebie, co dodatkowo pogarsza ich stan zdrowia.
Celem podjętych badań była próba odpowiedzi na pytanie, jak chorzy radzą sobie z tym jednym z największych 
stresów, jakim jest choroba białaczkowa, i jak można im w tym pomóc.
Szczegółowe cele pracy sformułowano następująco:
1. Czy istnieją różnice w poziomie przeżywanego lęku i zmaganiu się z chorobą między badanymi kobietami a 
mężczyznami?
2. Jaki jest obraz siebie badanych kobiet i mężczyzn oraz czy istnieje zależność między percepcją siebie 
a zmaganiem się z chorobą?
Z punktu widzenia praktyki klinicznej niezwykle ważne wydawało się poznanie różnic w obrazie siebie 
badanych kobiet i mężczyzn dla skonstruowania programu oddziaływań psychoterapeutycznych, 
uwzględniającego specyfikę i zróżnicowanie psychologicznej problematyki w zależności od płci.

METODA

Mierzone zmienne
Badania nastręczały wiele trudności, które wynikały z powszechnie przyjętej zasady nieinformowania chorych 
o niepomyślnej diagnozie, a ponieważ dotyczyły poważnie chorych somatycznie, w doborze metod nie można było 
kierować się tylko kryterium poprawności metodologicznej. Ze względu na eksploracyjny charakter badań 
prowadzone one były metodą kliniczną, pozwalającą na szerokie ujęcie problemu, a codzienny kontakt 
badającego z chorymi zapewniał pozytywne ich nastawienie do badań. Badania zmierzały do określenia kilku 
zmiennych: poziomu lęku i niepokoju, sposobu zmagania się z chorobą oraz obrazu siebie.
Zmienną „lęk i niepokój” określono, opierając się na wynikach: 5-czynnikowego Arkusza 
Samopoznania R. B. Cattella, które traktowano jako względnie obiektywną miarę poziomu niepokoju 
przeżywanego przez chorych (WN – wskaźnik niepokoju), własnej oceny poziomu lęku przeżywanego przez 
badanego na 10-stopniowej skali (PL – poziom lęku) oraz skali obserwacji zachowania badanego wypełnianą 
przez badającego (WO – wskaźnik obserwacji, względnie obiektywna miara ekspresji niepokoju).
Zmienną „zmaganie się z chorobą” zdefiniowano operacyjnie. Zakładano, że chorych aktywnie zmagających się 
z chorobą powinno cechować pogodzenie się z chorobą, przyjęcie roli chorego i aktywne uczestniczenie w procesie 
leczenia, a także umiejętne kontrolowanie emocji. Natomiast trudności w zmaganiu się z chorobą powinny 
przejawiać się wysokim poziomem lęku i brakiem kontroli emocji, negatywnym stosunkiem do leczenia 
i brakiem aktywności, apatią, a także brakiem planów na przyszłość. Ocena aktywnego czy biernego zmagania 
się z chorobą opierała się na obserwacji zachowania pacjentów w różnych sytuacjach klinicznych, analizie trybu 
ich życia i funkcjonowania w klinice, wypowiedziach badanych oraz wynikach badań. Na podstawie tych danych 
i przyjętej definicji wyróżniono sześć wskaźników zmagania się z chorobą: lęk – stwierdzony na podstawie 
wyników uzyskanych z kwestionariusza Cattella; ogólny wskaźnik kontroli emocji, który jest średnią wskaźnika 
tłumienia (WN minus PL) oraz wyników wskaźnika kontroli (WN minus WO); sytuacja rodzinno-zawodowa; 
planowanie przyszłości; stosunek do roli chorego; depresja (te cztery wskaźniki określono na podstawie danych 
z wywiadu i obserwacji zachowania pacjenta w klinice). Każdy z tych wskaźników został określony przez 
badającego na 5-stopniowej skali, w której „1” oznacza aktywne zmaganie się z chorobą, a „5” – trudności 
w zmaganiu się z chorobą. W ten sposób uzyskano dla każdego badanego szacunkową ocenę jego zachowania 
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w sytuacji choroby, od 6 (bardzo aktywne zmaganie się) do 30 (trudności w zmaganiu się z chorobą). Średniemu 
poziomowi zmagania się z chorobą odpowiadała ocena równa 18 punktom.
Zmienną „wiedza badanego o chorobie” określała osoba badająca na 5-stopniowej skali, opierając się na danych 
z wywiadu, obserwacji zachowania oraz wypowiedzi chorego dotyczących poziomu przeżywanego lęku. 
Otrzymano w ten sposób wskaźnik świadomości choroby.
Do określenia zmiennej „obraz siebie” wykorzystano dane z wywiadu dotyczące charakterystyki siebie, swoich 
pozytywnych i negatywnych cech, wartościowania siebie na tle innych ludzi oraz dostrzeganych zmian 
w zakresie spostrzegania siebie, swoich dążeń i planów od chwili zachorowania. Określenie obrazu siebie 
okazało się trudnym zadaniem dla badanych. Wykorzystano także listę przymiotników ACL Gougha i Heilbruna 
w wersji opisującej „ja realne” oraz „ja idealne” (sferę dążeniową) chorych.

Grupa badana
Badania prowadzono w Klinice Hematologii Collegium Medicum UJ. Przebadano łącznie około 100 pacjentów 
z rozpoznaną białaczką, jednak ze względu na niekompletną część badań (spowodowaną dużą śmiertelnością 
chorych) analizę materiału oparto na badaniach 60 chorych z białaczką (ostrą lub przewlekłą): 32 mężczyzn i 28 
kobiet. Okres chorowania badanych wynosił od 4 do 36 miesięcy. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 16 
do 64 lat, a średnia wieku wynosiła 42 lata. Spośród badanych 26 osób pochodziło ze środowiska wielko-
miejskiego, pozostali zaś z małych miasteczek i wsi. Do czasu badania 31 chorych pracowało zawodowo, 12 
badanych nigdy nie pracowało (były to przeważnie kobiety zajmujące się domem), 12 badanych było już na 
rencie inwalidzkiej, a 5 – to uczniowie i studenci. W okresie badania 43 osoby pozostawały w związku 
małżeńskim i większość z nich miała dzieci; 3 osoby utraciły swoich współmałżonków, a 14 było w stanie 
wolnym, w tym 3 rozwiedzione.
Ponad połowa badanych (32 osoby) orientowała się dokładnie w stanie swojego zdrowia. Mówili, że ich choroba 
jest „poważna”, „ciężka”, „nieuleczalna”, a niektórzy (12 osób) podawali wprost rozpoznanie choroby – 
„białaczka”, „nieuleczalna postać białaczki limfatycznej”, „białaczka szpikowa”; 17 chorych sądziło, że jest to 
choroba krwi, gdyż przebywają właśnie w takiej klinice. Ze względu na powszechnie panującą zasadę 
nieinformowania chorego o niepomyślnej diagnozie i prognozie najczęstszym źródłem informacji o chorobie byli 
współpacjenci (w 28 przypadkach) i karta informacyjna (w 24 przypadkach) u wielokrotnie hospitalizowanych 
chorych, sporadycznie zaś personel medyczny (w 4 przypadkach) i rodzina (w 2 przypadkach).

WYNIKI

Zmaganie się z chorobą
Z punktu widzenia problemu pracy interesujące okazało się porównanie poziomu lęku u kobiet i mężczyzn.

Tabela 1.
Poziom niepokoju badanych kobiet i m czyznęż

Płeć Czynniki Cattella PL WO

Q3- C- L O Q4 WN

KobietyM
N = 28δ

4,7
1,8

6,3
2,3

6,0
2,6

6,1
1,8

7,8
2,0

6,7
1,8

5,2
2,2

6,5
1,5

MężczyźniM
N = 32δ

3,8
1,8

6,1
1,9

5,5
2,3

5,2
2,0

6,9
2,2

6,0
1,7

4,3
2,9

4,6
1,8

Poziom istotności t 2,03
0,01 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

4,58
0,01

M – średnia arytmetyczna, δ – odchylenie standardowe, N – liczebność grupy, t – test Studenta, PL – poziom lęku, WO – 
wskaźnik obserwacji

Jak wynika z tabeli 1, ogólnie u kobiet lęk jest wyższy, ale nie przekracza średniego poziomu, z wyjątkiem 
napięcia wewnętrznego (Q4), wysokiego u kobiet, a jedynie podwyższonego u mężczyzn. Różnice istotne 
statystycznie występują tylko w czynniku Q3- i świadczą o lepszej integracji osobowości i bardziej skutecznych 
sposobach kontroli emocji u mężczyzn, co prawdopodobnie wiąże się ze społecznym modelem wychowania 
mężczyzn zmierzającym do wykształcenia samokontroli i nieujawniania własnych emocji. Tezę tę potwierdza 
wynik skali obserwacji (WO), świadczący o lepszym poziomie integracji i kontroli własnego zachowania 
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u mężczyzn w porównaniu z badanymi kobietami. W badaniach ujawniła się też różnica w poziomie zmagania 
się z chorobą w zależności od płci. U kobiet średni poziom zmagania się wynosił 20,3, zaś u mężczyzn – 18,4. Ta 
statystycznie istotna różnica – t(58) = 2,262, p<0,01 – może świadczyć o większych trudnościach w zmaganiu się 
z chorobą badanych kobiet niż mężczyzn. 

Tabela 2.
Poziom zmagania si  zę  chorob  kobiet ią  m czyznęż

Wskaźnik zmagania się Kobiety Mężczyźni Istot-
ność t 
różnic

Poziom 
istot-
nościM δ M δ

Lęk
Kontrola emocji
Sytuacja rodzinno-zawodowa
Planowanie przyszłości
Przyjęcie roli chorego
Depresja
Ogólny wskaźnik zmagania Wz

3,53
2,71
2,27
3,93
3,50
4,36
3,39

0,96
0,81
0,66
1,56
0,83
0,73
0,49

3,22
2,50
2,28
3,44
3,18
3,84
3,07

0,91
0,92
0,91
1,43
0,99
0,81
0,54

– 
–
–
–
–
3,05
2,42

–
–
–
–
–
0,01
0,05

Jak wynika z tabeli 2, ogólnie mężczyźni radzą sobie lepiej w chorobie; charakteryzuje ich istotnie niższy poziom 
depresji i rezygnacji, we wszystkich wskaźnikach uzyskali niższe wyniki w porównaniu z badanymi kobietami. 
Świadczy to o tym, że badani mężczyźni charakteryzują się niższym lękiem i umiejętnością bardziej skutecznej 
kontroli własnych emocji oraz posiadaniem planów związanych z chorobą i akceptacją roli chorego, która wiąże 
się nie tylko z podporządkowaniem się zaleceniom, ale także z bardziej aktywnym uczestniczeniem w procesie 
leczenia.
Bliższa analiza ujawniła niewielki związek zmagania się z chorobą z wiekiem badanych mężczyzn – r(30) = 0,28 
– i wyraźny związek z okresem ich chorowania – r(30) = 0,55. U kobiet zaś nie ma związku między poziomem 
zmagania się z chorobą a okresem chorowania – r(26) = 0,09 – niewielka jest też zależność zmagania się od 
wieku – r(26) = 0,19. W tym samym stopniu natomiast poziom zmagania się z chorobą u wszystkich badanych 
zależy od zgromadzonej wiedzy o chorobie: u kobiet r(26) = 0,27, a u mężczyzn r (30) = 0,29. Można wnioskować, 
że dłuższy okres chorowania i starszy wiek badanych mężczyzn – niezależnie od poziomu wiedzy o chorobie – 
sprzyja lepszemu zmaganiu się z chorobą. Natomiast krótszy okres chorowania i młodszy wiek kobiet, które 
w większości mają dzieci lub też chciałyby założyć rodzinę, utrudnia pogodzenie się z chorobą zagrażającą 
bezpośrednio pełnieniu roli matki. Jest to związane także z preferowanymi aktualnie przez chorych 
wartościami, zwłaszcza u kobiet, dla których rodzina – oprócz zdrowia – zajmuje naczelne miejsce.
Otrzymane wyniki badań świadczą o tym, że różnice w sposobie zmagania się z chorobą, ujawniające się 
pomiędzy badanymi kobietami a mężczyznami, nie tyle wiążą się z płcią, ile z okresem trwania choroby, istotnie 
dłuższym (średnio 2 lata) u mężczyzn, który zmusza ich do przynajmniej częściowego pogodzenia się z chorobą 
i aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia. Natomiast trudności w zmaganiu się z chorobą u kobiet 
wynikają z krótkiego okresu chorowania, nie pozwalającego jeszcze na „oswojenie” się z chorobą oraz ich 
młodego wieku, w którym wystąpiła choroba zagrażająca podstawowemu prawu biologicznemu, a więc nie tylko 
zachowaniu własnego życia, ale także życia gatunku, uniemożliwiając spełnienie się w roli matki tym kobietom, 
które nie mają jeszcze dzieci.

Obraz siebie i samoocena badanych
Samoocena badanych kobiet określona na podstawie wyników testu ACL (wykres 1) mieści się na średnim 
poziomie. Badane chore pragną być akceptowane przez otoczenie społeczne, postrzegają siebie jako wytrwałe 
i uporządkowane wewnętrznie – za cenę ograniczenia wszelkich zmian w swoim aktualnym życiu. Realna ocena 
siebie kobiet ma charakter życzeniowy, cechuje je ambiwalentny stosunek do siebie i otoczenia.
Idealny obraz siebie badanych kobiet charakteryzuje się dążeniem do zwiększenia samokontroli i wiary w siebie, 
uzyskania akceptacji przez otoczenie, zmniejszenia lęku przed krytyką otoczenia. Chore oczekują emocjonalnego 
wsparcia ze strony najbliższych, głównie współmałżonka. Niewielkie różnice między realnym a idealnym 
obrazem siebie kobiet (statystycznie istotne tylko w 7 na 24 skale) mogą świadczyć o trudnościach w zmaganiu 
się z chorobą i stosowaniu mechanizmów represyjnych u badanych kobiet. 
Aktualnie chore spostrzegają siebie bardziej takimi, jakimi chciałyby być, a nie jakimi są w rzeczywistości, 
a więc idealizują siebie, spostrzegają siebie lepiej niż jest to w rzeczywistości. Profil obrazu siebie kobiet 
przypomina więc pod wieloma względami profil chorych stosujących represywne formy obrony przed lękiem (por. 
Wrona-Polańska, 1989).
Również samoocena badanych mężczyzn osiąga wartości średnie (wykres 2). Mężczyźni spostrzegają siebie jako 
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wytrwałe, uporządkowane wewnętrznie osoby, przez co zasługują na uznanie i akceptację otoczenia, oczekują 
emocjonalnego wsparcia ze strony najbliższych oraz pomocy psychoterapeutycznej.
W idealnym obrazie siebie mężczyźni dążą do wzmocnienia kontroli własnych emocji oraz lepszego 
przystosowania się do otoczenia. Ogólnie dążą do zwiększenia samooceny i poczucia własnej wartości przez 
osiągnięcie większej samodzielności, wytrwałości, stałości emocjonalnej, niezależności od oceny otoczenia, 
a także zmniejszenia krytycznego stosunku do samego siebie. Znaczne rozbieżności między realnym a idealnym 
obrazem siebie u mężczyzn (statystycznie istotne aż w 13 skalach) wskazują, że „ja” idealne nadal pełni funkcje 
regulacyjne w zachowaniu mężczyzn.
W swobodnej charakterystyce pochodzącej z wywiadu badane kobiety częściej określają siebie za pomocą takich 
cech, jak pracowitość, szczerość, macierzyństwo, wrażliwość, natomiast mężczyźni – pracowitość, 
odpowiedzialność, sprawiedliwość, wytrwałość, koleżeńskość. Wymienione zalety bardziej wiążą się z cechami 
zawartymi w opisach ról społecznych dla kobiet i mężczyzn niż z indywidualną samopercepcją i samooceną 
badanych. Wymienione cechy przez badanych mają charakter życzeniowy, ujawniają tendencję chorych do 
idealizowania siebie, np. badany, który bardzo mało zajmował się wychowaniem dzieci podaje, że jest 
„opiekuńczy w stosunku do dzieci”, lub inny badany, który często popadał w konflikty z otoczeniem, podaje, że 
„posiada zdolność współżycia z ludźmi”. Analiza zalet i wad podawana przez pacjentów ma charakter życze-
niowy, spełnia rolę obronną w sytuacji zagrożenia własnego „ja”.
Porównanie realnego obrazu siebie kobiet i mężczyzn ujawniło statystycznie istotne różnice tylko w dwóch 
skalach – postawie obronnej i gotowości do psychoterapii. Wyniki te świadczą o obniżonej postawie obronnej 
u kobiet, a więc o bardziej lękowym i krytycznym stosunku do siebie i innych oraz niewielkiej gotowości na 
przyjęcie pomocy i wsparcia emocjonalnego ze strony otoczenia. Mężczyźni spostrzegają siebie jako bardziej 
wytrwałych, panujących nad swoimi emocjami i oczekujących wsparcia emocjonalnego.
W dążeniach chorych kobiet i mężczyzn zaznaczają się istotne różnice aż w 9 skalach. Badane kobiety dążą do 
zwiększenia zaufania i niezależności od otoczenia oraz ujawniania negatywnych emocji. Badani mężczyźni dążą 
do lepszego przystosowania przez zwiększenie wytrwałości i cierpliwości, uzyskania empatii z otoczeniem oraz 
zwiększenia niezależności przy równoczesnym podporządkowaniu się wymaganiom otoczenia szpitalnego.
U mężczyzn ujawnia się słaba zależność między zmaganiem się z chorobą a „ja” realnym – r (30) = 0,20 oraz 
czasem chorowania a spostrzeganiem siebie – r (30) = 0,23.
Aktualny obraz siebie mężczyzn wiąże się z dłuższym okresem chorowania, który zmusza do pogodzenia się 
z chorobą i aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia, aby z godnością znosić swoje cierpienie, co 
w konsekwencji sprzyja bardziej pozytywnemu spostrzeganiu siebie. Natomiast obraz siebie kobiet w niewielkim 
stopniu wiąże się z wiekiem badanych – r (26) = 0,19. Negatywne, bardzo słabe korelacje między spostrzeganiem 
siebie a zmaganiem się z chorobą – r (26) = 0,13 – oraz poziomem wiedzy o chorobie – r (26) = 0,11 – wskazują, 
że im wyższy poziom wiedzy o chorobie, tym bardziej negatywne treści zawarte w obrazie siebie kobiet, 
a trudności w zmaganiu się z chorobą nasilają obronną tendencję do idealizowania, a więc życzeniowego 
i nierealistycznego spostrzegania siebie.

DYSKUSJA

Sytuację psychologiczną badanych chorych można też określić jako złożoną sytuację stresową. Dominuje lęk 
wywołany zagrożeniem najwyższych wartości – zdrowia i życia – przy czym poziom przeżywanego napięcia jest 
wyższy u kobiet niż u mężczyzn i jest on w większym stopniu obserwowany w zachowaniu badanych kobiet.
Badanych mężczyzn charakteryzuje lepsza niż u kobiet integracja osobowości, zapewniająca skuteczną kontrolę 
przeżywanego napięcia wewnętrznego oraz silne mechanizmy kontroli wszelkich przejawów niepokoju 
w zachowaniu. Prawdopodobnie ma to związek ze społecznym modelem wychowania chłopców, nie 
pozwalającym na ujawnianie własnych emocji, zmierzającym do wykształcenia silnych mechanizmów 
samokontroli, a także wiąże się z dłuższym niż u kobiet okresem chorowania, a więc inną fazą choroby, w której 
znaleźli się chorzy.
Liczne lęki i obawy wynikające także z zakłócenia relacji z otoczeniem, a w szczególności z zagrożenia 
możliwości pełnienia ról społecznych – przede wszystkim rodzinnych u kobiet, a zawodowych u mężczyzn – oraz 
obniżona tolerancja na frustrację, znajdują odzwierciedlenie w sposobie zmagania się z chorobą i w percepcji 
siebie badanych.
U kobiet występują trudności w zmaganiu się z ciężką sytuacją życiową wywołaną chorobą przejawiające się 
głównie w postawie rezygnacji i apatii, braku nadziei na poprawę stanu zdrowia, spadku aktywności 
wynikającej z poczucia winy związanego z faktem zachorowania.
Mężczyźni w lepszym stopniu radzą sobie z chorobą poprzez akceptację siebie w roli chorego, podporządkowanie 
się zaleceniom lekarskim i bardziej aktywne uczestniczenie w procesie leczenia.
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Sposób radzenia sobie z lękiem wywołanym sytuacją ciężkiej choroby somatycznej i związana z tym niepewność 
przyszłości rzutuje także na sposób percepcji siebie i poczucie własnej wartości badanych.
Badaną grupę kobiet – w porównaniu z grupą mężczyzn – charakteryzuje obniżona postawa obronna, mała 
tolerancja na frustrację, znaczne uzależnienie od innych i akceptacji otoczenia oraz trudności w kontaktach 
z ludźmi. Liczne cechy ambiwalencji w zakresie relacji z otoczeniem, a także w stosunku do siebie świadczą 
o pewnych cechach dezintegracji obrazu siebie badanych, wynikających z przeżywanego napięcia i lęku oraz 
braku możliwości skutecznego przeciwstawienia się chorobie, co prowadzi do apatii, rezygnacji i obniżonego 
nastroju.
Mężczyźni, mimo iż lepiej radzą sobie z przeżywanym lękiem i niepokojem i są bardziej zintegrowani 
wewnętrznie, to jednak przejawiają znacznie większą gotowość i oczekiwanie na pomoc i wsparcie ze strony 
otoczenia. Dążenie badanych mężczyzn do zwiększenia wytrwałości, samodzielności i niezależności, przy 
równoczesnej tendencji do podporządkowania się, oczekiwania współczucia i pomocy świadczą o pewnych 
cechach ambiwalencji obrazu „ja” mężczyzn. Występuje z jednej strony dążenie do bycia niezależnym, silnym, 
zaś z drugiej – tendencja do uzależnienia się od innych dla uzyskania wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. 
Wyraźnie rysuje się u mężczyzn ideał człowieka „mocnego” i niezależnego, co w sytuacji zagrożenia ciężką 
chorobą o niepomyślnym rokowaniu może mieć charakter życzeniowy i świadczy o braku postawy realistycznej.
Różnice w spostrzeganiu siebie przez kobiety i mężczyzn wynikają z różnego poziomu przeżywanego niepokoju 
związanego z chorobą i różnego okresu chorowania, a więc innej fazy choroby, w której znaleźli się chorzy.
U kobiet przeżywane wysokie napięcie wewnętrzne i trudności w zmaganiu się z chorobą prowadzą do 
krytycznego stosunku do samego siebie, który wyzwala obronną tendencję do spostrzegania siebie w sposób 
życzeniowy, nierealistyczny.
Obraz siebie badanych kobiet jest jakby „ekspresją” przeżywanych przez chore emocji związanych z chorobą 
i utratą wartości, a więc możliwości samorealizacji szczególnie w roli matki, która zostaje całkowicie 
zablokowana przez chorobę.
Bardziej pozytywny obraz siebie mężczyzn, w którym dominuje potrzeba wytrwałości, silnej kontroli emocji, 
czyli cechy spotęgowane przez chorobę, wiąże się nie tyle z płcią, ile z dłuższym okresem chorowania (ponad 2 
lata), zmuszającym do podsumowania życia i przynajmniej częściowego pogodzenia się z chorobą i rolą chorego, 
aby z godnością znosić swoje cierpienie. Jest to jakby faza adaptacji poznawczej, która sprzyja obniżeniu lęku 
oraz aktywnemu uczestniczeniu w procesie leczenia i pozytywnej percepcji siebie.
Wspólną cechą obrazu siebie osób badanych jest ambiwalencja w stosunku do siebie i otoczenia społecznego, 
wynikająca z choroby i okresu jej trwania, świadcząca o pewnych cechach dezintegracji obrazu siebie badanych 
chorych.
Na obecnym etapie badań trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, na ile prezentowany obraz siebie badanych wiąże 
się z płcią, gdyż wymagałoby to szerzej zakrojonych badań i doboru chorych o tym samym okresie chorowania.
Otrzymane wyniki badań wskazują jednoznacznie, że różnice w spostrzeganiu siebie przez badane kobiety 
i mężczyzn wiążą się w znacznym stopniu z chorobą o niepomyślnej diagnozie i okresem jej trwania, 
a w konsekwencji – z przeżywanym niepokojem. Prawdopodobnie ma to także związek z pełnionymi rolami 
społecznymi i modelem wychowania dziewcząt i chłopców. U kobiet przeważa styl radzenia sobie z chorobą 
nastawiony na emocje – przeżywanie choroby i stąd nasilenie objawów depresyjnych (Folkman, Lazarus, 1986) – 
zaś u mężczyzn w zmaganiu się z chorobą dominuje nastawienie na zadanie – odzyskanie czy utrzymanie 
zdrowia. Aktywne działanie mężczyzn częściowo redukuje depresję (Nakano, 1991). Jednakże należałoby to 
jeszcze dokładnie zbadać.
Przedstawione wnioski z badań prowadzą do odmiennego sposobu oddziaływania na chorych w zależności od 
płci. W psychoterapii kobiet powinno dążyć się do zmniejszenia krytycznego stosunku do siebie i innych oraz 
bardziej aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia. W psychoterapii mężczyzn należałoby dążyć do 
wzmocnienia poczucia własnej wartości poprzez lepsze współbrzmienie z otoczeniem społecznym i zmniejszenie 
uzależnienia od innych. Ogólnie w psychoterapii chorych powinno dążyć się do podtrzymania wiary w siebie 
i poprawy ich samopoczucia. Jak w każdej terapii powinno się też uwzględniać potrzeby i problemy pacjenta.
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