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Psychologiczne determinanty i następstwa
zaprzeczania chorobie po zawale serca

Tadeusz Marian Ostrowski1
Zakład Psychologii Zdrowia
i Zaburzeń Zachowania Instytutu Psychologii Stosowanej UJ

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS AND RESULTS OF DENIAL
OF ILLNESS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

Summary. The aim of the presented research was to find determinants and implications of denial of illness after myocardial 
infarction (MI). Fifty-six men, about five years after the first, noncomplicated infarction were examined. A correlation-
regression model and the path analysis were used. A categorised interview, H. J. Eysenck Personality Questionnaire EPQ and 
K. Wrześniewski's Scale for Assessing Attitudes Towards Illness were applied. One item of this Scale, asking whether 
a questioned person suffered from the myocardial infarction, worked for checking the occurrence of denial. The denial was 
found as decisive in 16% of the examined group, and in next 30% persons answered with a hesitation. The denial is positively 
determined by extroversion, and low neuroticism, negatively by a level of education, higher then preliminary and the 
occurrence of an anginal pain and a dyspnea. Influence of the dyspnea is almost significant. From the psychological point of 
view denial of MI is a positive mechanism. It diminishes a level of anxiety, and aggression. The higher denial is associated 
with stronger motivation to a job and general life activity. The medical implications of denial were not investigated.

Zaprzeczanie (denial) należy do represywnych mechanizmów obronnych i w psychologicznej literaturze 
dotyczącej pacjentów somatycznych odnoszone jest głównie do zaprzeczania chorobie, a więc procesu, który ma 
charakter nieświadomy, a jego istotą jest eliminowanie ze świadomości objawów somatycznych, świadczących 
o dysfunkcji organizmu. Chodzi więc o te przypadki, kiedy pojawia się wyraźny ból lub inne symptomy choroby, 
a człowiek je odczuwający albo kojarzy je z mało zagrażającym schorzeniem, albo dopuszcza do świadomości 
tylko niegroźne następstwa choroby. Mówimy wówczas o częściowym zaprzeczaniu, tłumieniu lub supresji. 
Zaprzeczanie jednak przyjmuje również formę radykalną – w postaci całkowitego odrzucenia informacji płynącej 
przede wszystkim z własnego organizmu, ale także z otoczenia, ze strony najbliższej rodziny czy służby zdrowia. 
Proces ten określa się mianem wyparcia lub represji.

MECHANIZMY OBRONNE – UJĘCIE TEORETYCZNE

Zgodnie z teorią psychologiczną, mechanizmy obronne są złożonymi strukturami, w obrębie których zachodzi 
wpływ procesów emocjonalnych, konkretnie – lęku, na procesy i struktury poznawcze. Obraz samego siebie, 
obraz otaczającego świata, własne doświadczenia z przeszłości ulegają takiemu przekształceniu, które redukuje 
lęk przed negatywną („Jestem niesłowny”) albo zagrażającą („Jestem nieuleczalnie chory”) oceną siebie czy 
sytuacji. W tym sensie mechanizmom obronnym przypisuje się funkcję ochrony ego (Grzegołowska-Klarkowska, 
1986). Pacjent wypiera fakt przebycia zawału, ponieważ jest to dla niego lękogenne doświadczenie, czyniące – 
w jego ocenie – z człowieka inwalidę. Określenie: „Człowiek po zawale serca” jest dla niego etykietą, która 
skojarzona z osobą raz na zawsze zmienia jej życie w sposób, jakiego on nie akceptuje.
Mechanizmy obronne działają nieświadomie sprawiając, że określone wydarzenie albo w ogóle nie dociera do 
świadomości (zawał był bezbolesny i pacjent od początku w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że go przebył – 
jest to „wyparcie pierwotne”), albo zostaje włączone do doświadczenia, po czym wyparte do nieświadomości – 
„wyparcie właściwe”. Pacjent retrospektywnie stwierdza: „Czułem się gorzej, ale to nie był zawał”.

ZDROWOTNE NASTĘPSTWA ZAPRZECZANIA CHOROBIE

Problemem istotnym z punktu widzenia praktyki są zdrowotne skutki zaprzeczania. Ogólnie zaprzeczanie 
chorobie traktuje się jako mechanizm mało przystosowawczy, a czasami wręcz szkodliwy dla zdrowia. Dotyczy to 
szczególnie sytuacji, w których człowiek w rezultacie wyparcia lub tłumienia objawów zwleka z rozpoczęciem 
leczenia czy w ogóle go nie podejmuje. W kardiologii zjawisko wypierania wczesnych objawów zaburzeń 
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krążeniowych stanowi jeden z podstawowych problemów efektywności leczenia. Fields (1989) stwierdza, że 62% 
zgonów z powodu choroby wieńcowej w USA (tzn. 250 tys. rocznie) ma miejsce przed przyjęciem do szpitala, 
z czego 25% osób umiera natychmiast, 25% – umiera po odczuwaniu dolegliwości przez 30 minut, a pozostałe 
50% – po kilku godzinach, a nawet dniach, nie wzywając pomocy lekarskiej. Co więcej, w wyniku sekcji zwłok 
ustalono, że osoby te również wcześniej przebyły epizody niedokrwienia serca, a więc najprawdopodobniej 
odczuwały już dolegliwości.
Negatywna jest również rola zaprzeczania w okresie po chorobie, ponieważ zazwyczaj konieczna jest wówczas 
prewencja w postaci rehabilitacji i zmiany stylu życia, a eliminowanie ze świadomości doświadczenia choroby 
osłabia motywację do czynnego powracania do zdrowia (Croog, Shapiro, Levine, 1971).
Zaprzeczanie częściowe jest jednak w określonych warunkach korzystne ze zdrowotnego punktu widzenia 
(Heszen-Klemens, 1983). Mianowicie w ostrej fazie choroby, kiedy chory człowiek znajdzie już fachową pomoc, 
a cały ładunek emocjonalny wydarzenia w postaci lęku, przygnębienia, agresji, zwłaszcza gdy choroba ma nagły 
początek, może być bardzo duży, jego zredukowanie poprzez tłumienie objawów zwiększa szansę przeżycia. 
Chodzi tu nie tylko o ograniczenie negatywnych odczuć cierpiącej osoby, ale także o zmniejszenie wpływu 
wegetatywnych i hormonalnych mechanizmów emocji na atakowany chorobą organizm. Froese badał dynamikę 
lęku i depresji u 36 osób w czasie hospitalizacji po zawale serca. Na podstawie wyników obserwacyjnej skali do 
badania zaprzeczania (Hackett-Cassem Denial Scale) podzielił badanych na grupę 19 zaprzeczających i 17 
niezaprzeczających. Stwierdził, że osoby stosujące zaprzeczanie charakteryzuje obniżenie poziomu niepokoju 
w trzeciej i czwartej dobie po zawale większe niż w grupie niezaprzeczających (Froese, Hackett, Cassem, Silver-
berg, 1974).
Podobne wyniki uzyskał Lewenson wraz z zespołem (1989), tyle że dotyczyły one zmiennych medycznych. Grupę 
48 osób z nieustabilizowaną (czynną, z ostrym bólem wieńcowym) dusznicą bolesną podzielił na podstawie 
wyników tej samej skali na 25 osób wyraźnie zaprzeczających i 23 nie stosujących zaprzeczania. Po badaniu 
w ciągu całego okresu hospitalizacji stwierdził, że zaprzeczający przeżywali dwukrotnie mniej epizodów 
dusznicowych w ciągu dnia niż niezaprzeczający. Można powiedzieć, że właśnie w ten sposób przejawiało się ich 
zaprzeczanie; ale były też inne różnice: zaprzeczający osiągnęli stan ustabilizowania dusznicy w 92%, 
a niezaprzeczający tylko w 65%, przy czym wśród pozostałych 35% chorych wystąpiły dwa zawały i jeden zgon. 
Poza tym zaprzeczający potrzebowali w ośmiu przypadkach dożylnych kroplówek z nitrogliceryną, 
a niezaprzeczający – w szesnastu. Zaprzeczanie ujawnia się więc tutaj jako w dużej mierze nieświadoma 
i irracjonalna, ale całościowa negacja choroby i silne pragnienie powrotu do zdrowia i do życia, przejawiające się 
na różnych poziomach funkcjonowania osoby.
Tłumienie, czyli częściowe zaprzeczanie, jest także korzystne z podmiotowego punktu widzenia w przypadku 
choroby chronicznej w stadium krytycznym, łączącym się z intensywnym cierpieniem. Wtedy mechanizm 
obronny stanowi naturalny środek łagodzący poczucie zagrożenia związanego z potęgowaniem się dolegliwości 
i perspektywą śmierci. Pozwala zachować nadzieję, której istnienie ma znaczący wpływ na zdrowie.
Całkowite zaprzeczanie chorobie jest natomiast uważane za negatywne dla zdrowia w każdej sytuacji 
i w każdym stadium choroby, ponieważ wyklucza możliwość podejmowania czy kontynuowania zachowań 
prozdrowotnych (Heszen-Klemens, 1983).

METODOLOGICZNE TRUDNOŚCI BADANIA ZAPRZECZANIA

Podstawowym następstwem działania mechanizmów obronnych jest redukcja lęku w każdym wymiarze: 
biologicznym, moralnym, społecznym (Kępiński, 1977). Oznacza to, że osoba stosująca zaprzeczanie będzie 
odczuwała mniejszy lęk przed chorobą, co znajdzie wyraz w jej zachowaniu, z wypowiedziami na temat choroby 
włącznie. Tego rodzaju określenie, skądinąd słuszne, skłania do przekonania, że badając zaprzeczanie i lęk 
można będzie zastosować dwie wystarczająco trafne i rzetelne metody, które w sposób niezależny pozwolą 
zbadać osobno zaprzeczanie, osobno lęk, po czym obydwie zmienne dowolnie analizować. Można by więc tutaj 
powtórzyć typową procedurę badania np. lęku i agresji, oczekując, że jeśli metody są trafne, to występowanie 
lęku nie zakłóci pomiaru agresji i odwrotnie.
Jednakże autorzy, którzy zainicjowali problematykę zaprzeczania chorobie w obszarze kardiologii – Thomas 
P. Hackett i Ned H. Cassem – definiują zaprzeczanie nieco inaczej, a mianowicie jako świadome lub 
nieświadome wyparcie części bądź całości znaczenia wydarzenia w celu złagodzenia lęku, strachu czy innych 
niemiłych odczuć (1974). Po pierwsze więc, do kategorii „zaprzeczanie” włączają także zachowania świadome, po 
drugie – w ich rozumieniu „zaprzeczanie” to złożona forma zachowania zaradczego, w sytuacji stresowej demon-
strowana werbalnie i niewerbalnie, w której uczestniczą nie tylko wyparcie czy tłumienie objawów choroby, ale 
także inne mechanizmy obronne, takie jak projekcja lęku na rodzinę czy przeniesienie lęku ze spraw zdrowia na 
sprawy inne, najczęściej finansowe. W formie werbalnej obrona taka ujawnia się poprzez minimalizowanie 
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znaczenia objawów, przypisywania ich innym narządom, ale także twierdzenia, że pacjent nie odczuwa żadnego 
lęku w związku z chorobą i nie odczuwał go także w przeszłości. Behawioralnie osoby te charakteryzuje 
jowialny, pogodny stosunek do życia, tendencja do igrania z niebezpieczeństwem. Na podstawie ich zachowania 
można by sądzić, że lęk i niepewność to uczucia im obce. Zazwyczaj relacjonują wiele historii ze swego życia, 
których wspólnym motywem jest to, że wyszli obronną ręką z ogromnego niebezpieczeństwa dzięki swym 
cechom i umiejętnościom. Stąd często przytaczane przez nich przezwiska: „Żelazny człowiek”, „Bawół” mają 
nieco „wielkościowy” charakter, oddając wigor, odwagę i siłę. Jeden z pacjentów po świeżo przebytym zawale 
serca, zapytany, czy kiedykolwiek obawiał się śmierci, odpowiada w sposób bardzo typowy dla „zaprzeczających” 
Amerykanów: „Doktorze, gdy ja umrę, siedmiu przedsiębiorcom pogrzebowym zajmie cztery dni, aby usunąć 
uśmiech z mojej twarzy”.
Jak więc widać, w rozumieniu Hacketta i Cassema „zaprzeczanie” to znacznie więcej niż określony mechanizm 
obronny. To cały zespół procesów poznawczych uruchamianych przez emocje oraz zachowań obronnych o różnym 
charakterze, których motywem integrującym jest wspólny cel – redukcja lęku. Cel realizowany za pomocą 
różnych taktyk, jak mawiają autorzy. Używając pojęć z zakresu problematyki zmagania się z trudnościami 
można powiedzieć, że „zaprzeczanie” w tym ujęciu to styl radzenia sobie, zawierający wiele strategii.
Pojęcie „styl” stosowane jest jednak w literaturze przynajmniej w dwu znaczeniach. Niektórzy autorzy (Miller, 
1992; Krohne, 1989; Heszen-Niejodek, 1996) przyjmują, że styl to pojedyncza dyspozycja zawierająca zbiór 
strategii dostępnych jednostce, z których część jest realizowana w konkretnej sytuacji stresowej. Heszen-
Niejodek, odwołując się do wyników badań swoich i wymienionych autorów, dyspozycję do unikania informacji 
oraz dyspozycję do szukania informacji, określaną jako czujność, traktuje nie jako dwa przeciwległe krańce 
jednego kontinuum, ale jako dwie niezależne dymensje, ponieważ w badaniach jawią się one jako nieskore-
lowane ze sobą. Jest to niezwykle ciekawa teoretycznie propozycja, gdyż burzy przyzwyczajenie do budowania 
wewnętrznie niesprzecznych modeli. W rezultacie te dwa wymiary pozwalają na wyodrębnienie czterech stylów 
radzenia sobie: duża czujność-silne unikanie, duża czujność-słabe unikanie, mała czujność-silne unikanie i mała 
czujność-słabe unikanie. W obrębie stylu: duża czujność-silne unikanie potencjalne strategie mogą być przeciw-
stawne: zarówno przetwarzanie informacji, jak i jej unikanie. Takie osoby charakteryzują się szerokim 
zakresem sposobów radzenia sobie, co umożliwia im reagowanie odpowiednio do sytuacji, zgodnie z prawidło-
wością, że sytuacja mało kontrolowalna prowokuje unikanie, a wysoce kontrolowalna – czujność.
Druga grupa autorów określa styl jako „typowy dla danej jednostki sposób zachowania w różnych sytuacjach 
stresowych” (Endler, Parker, 1990; Wrześniewski, 1996, s. 57), akcentując wspólny rys różnych strategii 
radzenia sobie ze stresem stosowanych przez jednostkę. W tym ujęciu osoba o stylu: duża czujność-silne 
unikanie według klasyfikacji Heszen-Niejodek jest predysponowana do efektywnego, elastycznego radzenia 
sobie, ponieważ różne strategie są w jej wypadku równie łatwo dostępne, ale w jej zachowaniu zaradczym trudno 
dopatrzeć się stylu. Styl w drugim znaczeniu oznacza więc pewne piętno, trudną do przełamania dyspozycję, 
determinującą tym większą sztywność zachowania, im mocniej zaznaczony jest styl. Do takiego rozumienia stylu 
nawiązują Hackett i Cassem, dla których kategoria „zaprzeczanie” zawiera wiele strategii, ale o jednym 
wspólnym wymiarze – unikanie.
Poglądy teoretyczne Hacketta i Cassema skłaniają do zweryfikowania tradycyjnego myślenia przyczynowo-
skutkowego, w którym zaprzeczanie to przyczyna, a obniżony poziom niepokoju – to skutek. U Hacketta 
i Cassema jest trochę inaczej. Zaprzeczanie chorobie i demonstrowanie na poziomie behawioralnym niskiego 
lęku to rezultaty innej wspólnej przyczyny: stylu radzenia sobie nazwanego „zaprzeczanie”. Tutaj podana 
poprzednio sekwencja przyczynowo-skutkowa ulega przekształceniu. Badacz, który przyjmie założenia Hacketta 
oraz Cassema i w badaniu (kwestionariuszem czy skalą obserwacyjną) osoby stosującej zaprzeczanie chorobie 
otrzyma wynik wskazujący na obniżony lęk, będzie mógł stwierdzić, że ujawnił różne przejawy stylu 
zaprzeczania, a mianowicie: zaprzeczanie chorobie i zaprzeczanie lękowi. Symptomy te zyskują więc status 
równorzędnych operacyjnych wskaźników zaprzeczania (rys. 1).
Jak wynika z rys. 1, problem stanowią niskie wyniki uzyskane w badaniu lęku metodą samoopisu. Bez 
wprowadzenia zmiennej „zaprzeczanie chorobie” badacz nie wie, czy jest to naturalnie niski lęk, czy przejaw 
lęku wypartego.
Ponieważ z teorii psychoanalitycznej wiadomo, że wyparte treści nadal funkcjonują w psychice i przyjmują różne 
formy wyrazu, warto przypomnieć, że osoba, która nie odczuwa lęku i nie demonstruje go różni się psycholo-
gicznie od osoby odczuwającej lęk, ale go wypierającej i dlatego nie ujawnia go w zachowaniu. Nasuwa się też 
wniosek metodologiczny. Aby zbadać „rzeczywisty” lęk przed chorobą, należy sięgać po metody projekcyjne, 
które eliminują lub tylko łagodzą działanie mechanizmów obronnych, bądź korzystać z fizjologicznych wskaźni-
ków emocji, pojawiających się w skojarzeniu z określonymi treściami, nawet jeśli badany nie jest świadomy ich 
lękogennego działania. Można też przeprowadzić analizę wyników, eliminując grupę LNA, która reprezentuje 
niski poziom lęku bez mechanizmów obronnych. W ten sposób uzyska się możliwość bardziej jednoznacznej 
interpretacji, kojarzącej niski poziom lęku w kwestionariuszu z działaniem zaprzeczania. W każdym razie 
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badacz posługujący się wyłącznie metodami samoopisu, a nawet obserwacji, powinien wiedzieć, że badany przez 
niego fenomem zaprzeczania może ujawnić się w wynikach każdej metody, nie tylko tej przeznaczonej do 
badania zaprzeczania.

Rys. 1. Zaprzeczanie jako styl radzenia sobie całościowo determinujący zachowanie (REP – repressive coping, LNA – low negative affectivity, HNA – high negative affectivity; określenia według Denolleta, 
1991). Linią przerywaną zaznaczono ten fragment zależności, którego eliminacja pozwoli na jednoznaczne interpretowanie przyczyn niskich wyników lęku w kwestionariuszu.

Świadomości tego problemu dał wyraz Denollet (1991), który w grupie osób o niskim niepokoju wyróżnił osoby 
prawdziwie nielękowe (można je nazwać – prawdziwie spokojne) i osoby zaprzeczające (pozornie spokojne).
Denollet badał zależności pomiędzy zorientowanymi na emocje stylami radzenie sobie a nastrojem, poczuciem 
kompetencji zdrowotnych oraz Wzorem zachowania A u osób z chorobą niedokrwienną serca w okresie 
rehabilitacji poszpitalnej. Uwzględnił dwa style radzenia sobie. Pierwszy z nich określił jako emocjonalność 
negatywna (negative affectivity). Nie jest to pojedyncza dymensja emocjonalna, ale raczej odpowiednik czynnika 
drugiego rzędu wielozmiennowej analizy czynnikowej – złożony teoretyczny konstrukt obejmujący różne beha-
wioralne i osobowościowe komponenty, związany z chroniczną nieumiejętnością efektywnego radzenia sobie 
z następującymi po sobie wydarzeniami życiowymi. Wynika z niego rodzaj stylu radzenia sobie definiowany jako 
indywidualna tendencja do doświadczania negatywnych stanów emocjonalnych. Dlatego, stwierdza autor, może 
być z dużą trafnością badany za pomocą metod samoopisu, takich jak ISCL2 czy polska wersja kwestionariusza 
STAI3, w części dotyczącej lęku-cechy. Jak wykazały wcześniejsze badania, choroba niedokrwienna serca nie ma 
wpływu na ten styl, ale osoby z takim stylem radzenia sobie mają gorsze wyniki leczenia – zarówno z psycholo-
gicznego, jak i medycznego punktu widzenia – w okresie hospitalizacji.
Drugi badany przez Denolleta styl to tendencja do zaprzeczania. Według przyjętej przez niego definicji, osoby 
stosujące represywne strategie radzenia sobie (repressive coping) unikają zagrażających informacji, negatywne 
wydarzenia utrzymują poza świadomością i demonstrują niski poziom lęku, depresji i gniewu. Badania stylów, 
emocji oraz subiektywnej i obiektywnej oceny zdrowia przeprowadził dwukrotnie: na początku i na końcu 
trzymiesięcznego programu rehabilitacji w grupie 178 mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca: 55 osób po 
zawale serca, 101 – po zabiegu typu by-pass i 22 – po zabiegach angioplastycznych. Badano lęk-stan (ISCL), 
depresję i somatyzację (SCL-90), poczucie zdrowia – wellbeing – i poczucie inwalidztwa (Heart Patients 
Psychological Questionnaire), wrogość (The Cook-Medley Hostility Scale) i wydolność układu krążenia (test 
wysiłkowy). Zmienne stabilne, takie jak: lęk-cecha (ISCL), stosowanie „zaprzeczania” (Marlowe-Crowne Social 
Desirability Scale, badająca tendencję do samooszukiwania się i sposób autoprezentacji) i Wzór zachowania 
A (kwestionariusz JAS: Jenkins Activity Survey, wywiad), oceniano tylko na początku programu.
Problem badania mechanizmu obronnego, jakim jest zaprzeczanie, za pomocą metod samoopisu, Denollet 
rozwiązał, porównując wyniki w skali lęku-cechy i zaprzeczania. Osoby o niskich wynikach w kwestionariuszu 
niepokoju podzielił na dwie grupy: prawdziwie spokojnych (44 osoby), którzy i w skali lęku, i w skali 
zaprzeczania uzyskali niskie wyniki, oraz osób pozornie spokojnych (62 osoby), o niskich wynikach pomiaru 
lęku, ale wysokich – zaprzeczania. Wyodrębnił jeszcze niezależną trzecią grupę (n = 72), demonstrującą wysoki 
lęk i oczywiście małą potrzebę zaprzeczania.
Autor stwierdził istotne korelacje pomiędzy lękiem-cechą a wszystkimi innymi parametrami stanu 
emocjonalnego i poczucia zdrowia, co potwierdza szeroki wpływ negatywnej emocjonalności na badane zmienne. 
Wykazał też istotną korelację pozytywną pomiędzy negatywną emocjonalnością a wrogością i Wzorem 
zachowania A (badanego zarówno za pomocą wywiadu, jak i kwestionariusza JAS). Jeśli chodzi o istotniejszy 
tutaj styl zaprzeczania, Denollet wykazał istnienie znamiennej korelacji negatywnej pomiędzy zaprzeczaniem 
a wynikami w skali lęku, depresji, wrogości, somatyzacji, poczucia inwalidztwa, a także korelacji pozytywnej 
z poczuciem zdrowia w obu pomiarach: przed i po zakończeniu programu rehabilitacji. Zdumiewa natomiast 
otrzymana przez autora istotna korelacja ujemna pomiędzy zaprzeczaniem a wynikiem kwestionariusza 
JAS. Zaprzeczanie w sposób widoczny ogranicza ekspresję wrogości w metodach samoopisu i konsekwentnie 
także cechy Wzoru zachowania A. Jest to zaprzeczanie według wzoru: „Bądź miły i układny”, a nie typu: „Jestem 
dzielny, silny i niczego się nie boję”, jak u Hacketta i Cassema. O zróżnicowaniu zadecydowała w dużej mierze 
metoda badania zaprzeczania, zastosowana przez Denolleta – Skala Akceptacji Społecznej. Sam autor 
interpretuje ten wynik w kategoriach różnic międzykulturowych. Według niego, dla samooceny Belgów jest dużo 
bardziej zagrażające uczucie wrogości niż dla Amerykanów, stąd silniejsza tendencja do jego wypierania. Bez 
względu jednak na przyczyny tego zróżnicowania warto sobie uzmysłowić, jak różne treści podkładają autorzy 
pod takie same lub podobne określenia. Czytając literaturę dotyczącą zaprzeczania chorobie, należy odtworzyć 

2 Inwentarz Stanu i Cechy Lęku. 
3  State-Trait Anxiety Inventory C. D. Spielbergera, R. L. Gorschucha i R. E. Luschene w opracowaniu C. D. Spielbergera, 
J. Strelaua, M. Tysarczyk i K. Wrześniewskiego (Wrześniewski, Sosnowski, 1987).
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znaczenie, jakie autor nadaje temu pojęciu, i przyjrzeć się zastosowanej metodzie, która ujawnia sposób jego 
operacjonalizacji. Nawiasem mówiąc, brak konsekwencji w stosowaniu raz przyjętych terminów należy do 
najpoważniejszych czynników utrudniających rozwój psychologii.
Wracając do wyników Denolleta wypada dodać, że w ciągu trzech miesięcy programu rehabilitacyjnego u osób 
z dużą negatywną emocjonalnością nastąpiło znamiennie większe obniżenie lęku, depresji i agresji niż u osób 
z małą negatywną emocjonalnością, a więc ten rodzaj stylu radzenia sobie ma wpływ na przebieg rehabilitacji. 
Nie różniły się natomiast wyniki badania lęku, depresji i emocji w dwu grupach: o niskiej negatywnej emocjonal-
ności i osób zaprzeczających. Dlatego styl zaprzeczania nie ujawnił się jako samodzielny czynnik determinujący 
przebieg rehabilitacji. Autor nie potwierdził istotnej hipotezy o wpływie zaprzeczania na rehabilitację. Osoby 
prawdziwie spokojne i pozornie spokojne mają takie same wyniki, nawet w obiektywnym teście wysiłkowym, 
które znamionują wyraźną poprawę, ale na tym samym poziomie w obu grupach. Natomiast osoby niespokojne 
mają tendencję do nadmiernego spostrzegania i reagowania na somatyczne problemy i dolegliwości, ale w teście 
wysiłkowym one także mają podobny przyrost wyników. Analogiczne wyniki uzyskano w badaniu osób 
z chronicznym bólem krzyża. Poza tym stwierdzono, że zaprzeczanie wzrasta wraz z wiekiem.

ZAŁOŻENIA, CEL BADAŃ I HIPOTEZY

Nawiązując do przedstawionych poglądów teoretycznych i rozwiązań metodologicznych, na potrzeby badań 
własnych założono, że zaprzeczanie chorobie to specyficzny treściowo przejaw ogólnej dyspozycji, stabilnej 
w formie i czasie, uwarunkowanej osobowościowo – stylu radzenia sobie w sytuacji trudnej, który można określić 
zaprzeczaniem. Istotą zaprzeczania chorobie jest nieświadomy mechanizm eliminowania ze świadomości 
doświadczenia i objawów choroby, co w przypadku osób, które wiedziały, że miały zawał, ujawnia się 
twierdzeniem, że nigdy nie przebyły zawału (całkowite zaprzeczanie) lub że prawdopodobnie nie przeszły zawału 
(częściowe zaprzeczanie).
Celem badań własnych było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy po dłuższym okresie, jaki upłynął od zawału 
serca (ok. 5 lat), wystąpi zaprzeczanie chorobie oraz jakie będą jego determinanty i psychologiczne następstwa 
tego. Okres czasu został ustalony arbitralnie. Chodziło o to, aby ustąpił już emocjonalny efekt reakcji na zawał, 
ale też o to, aby wydarzenie to jeszcze nie zatarło się w pamięci w sposób naturalny.
Zmienne uwzględnione w badaniach wybrano spośród wielu, jakie mogły okazać się istotne. Kierowano się 
głównie wynikami uzyskanymi wcześniej przez innych autorów.
Odnośnie do psychologicznych determinant, nawiązując do założenia o osobowościowym uwarunkowaniu 
zaprzeczania i opisie zachowania osoby stosującej zaprzeczanie, jakiego dokonali Cassem i Hackett, postawiono 
hipotezę, że istotną rolę może odgrywać w tym przypadku ekstrawersja w rozumieniu Eysencka (Eysenck, 
1970). Hipotezę te rozszerzono na inne zmienne o charakterze dyspozycji osobowościowych, takie jak neurotyzm 
(zgodnie z ogólną teorią psychologiczną) oraz psychotyzm, aby uwzględnić całościowo koncepcję Eysencka. 
Wśród somatycznych determinant zaprzeczania uwzględniono czas, jaki upłynął od zawału, występowanie bólów 
wieńcowych, duszności, nadciśnienie oraz podmiotowo odczuwane zaburzenia rytmu serca.
Jeśli chodzi o następstwa zaprzeczania przyjęto hipotezę, że będzie ono miało wpływ na stan emocjonalny 
badanych w zakresie lęku, depresji i agresji oraz na postawę wobec choroby. Hipotetyczny wpływ dyspozycji do 
zaprzeczania na badane procesy psychiczne przedstawiono w tab. 1.

Tabela 1.
Hipotetyczny wpływ dyspozycji do zaprzeczania na badane zmienne
Zmienna Osoby stosujące

zaprzeczanie
Osoby, które
nie stosują zaprzeczania

Zaprzeczanie chorobie
Ból wieńcowy
Neurotyzm
Lęk
Agresja
Depresja

występuje
tłumiony, mierny
niski
niski
mała
mała

brak
silny lub mierny
wysoki lub niski
wysoki lub niski
duża lub mała
duża lub mała

Z tab. 1 wynika, że – po pierwsze – zmienna „zaprzeczanie chorobie” może być traktowana jako dobry 
reprezentant ogólnej dyspozycji do zaprzeczania, ponieważ będzie się zmieniać jednoznacznie w stosunku do 
występowania tej dyspozycji; po drugie – grupę osób, które nie stosują zaprzeczania, trzeba będzie podzielić, tak 
jak to uczynił Denollet (1991), na osoby o niskim i wysokim niepokoju, aby zbadać wpływ zaprzeczania; po 
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trzecie – w badaniach uwzględnia się tylko wymiar „zaprzeczanie – jego brak”, nie obejmując osób o dyspozycji 
do poszukiwania informacji, czyli charakteryzujących się czujnością (Heszen-Niejodek, 1996).
Pamiętając, że dyspozycja do zaprzeczania może się ujawnić w każdym wyniku kwestionariuszowym, przewiduje 
się określony model rozkładu wyników w trzech grupach osób: zaprzeczających (REP – repressive coping, według 
określenia Denolleta, 1991), niezaprzeczających z wysokim niepokojem (HNA – high negative affectivity) 
i niezaprzeczających z niskim niepokojem (LNA – low negative affectivity). Zakłada się, iż rozkład ten 
znamionuje działanie zaprzeczania, niezależnie od badanego procesu czy mechanizmu. W przypadku niepokoju 
ten charakterystyczny rozkład wyników przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Hipotetyczny rozkład wyników znamionujący działanie zaprzeczania w trzech grupach osób: zaprzeczających (REP – repressive coping; określenie Denolleta, 1991), niezaprzeczających z wysokim 
niepokojem (HNA – high negative affectivity) i niezaprzeczających z niskim niepokojem (LNA – low negative affectivity).

Model ma charakter teoretyczny. Empirycznie, za pomocą metod samoopisu, będzie można określić tylko 
świadomy poziom badanych procesów. Aby na tym poziomie uchwycić zależność pomiędzy zaprzeczaniem 
a lękiem, należy w analizie uwzględnić tylko wyniki grupy REP – z ujawnionym w kwestionariuszu 
zaprzeczaniem – i grupy HNA, w której lęk manifestowany w kwestionariuszu jest wysoki, a zaprzeczanie małe. 
Wpływ zaprzeczania na poziom lęku może być widoczny w całej grupie NA, ale połączenie grup LNA i HNA 
doprowadzi do uśrednienia wyników lęku i zredukuje efekt zaprzeczania. Co więcej, sprawi, że niejasne będą 
uwarunkowania niskiego poziomu niepokoju (por. rys. 1).

METODA

Osoby badane
Badania przeprowadzono w grupie 56 mężczyzn, ok. 5 lat po pierwszym niepowikłanym zawale serca. Wszyscy 
chorzy zostali poinformowani o tym, że przebyli zawał. Średni wiek badanych wynosił 57,68 lat, odchylenie 
standardowe: 8,59. Przedział wieku od 40 do 77 lat zapewnia homogeniczność próby, biorąc pod uwagę 
stosowane narzędzia (w żadnym z użytych kwestionariuszy autorzy nie sygnalizują zmiany wyników w tym 
przedziale wieku, z wyjątkiem skali K w kwestionariuszu EPQ, i w tym wypadku w interpretacji wyników 
należy zachować ostrożność). Badani mieli wykształcenie podstawowe – 14 osób, średnie – 20 i wyższe – 22 
osoby.

Zastosowane metody
W badaniach zastosowano wywiad standaryzowany, Kwestionariusz Osobowości EPQ Eysencka, w opracowaniu 
Pospiszyla (1985)4, ISCL, czyli polską wersję kwestionariusza STAI Spielbergera do badania lęku-stanu i lęku 
cechy, Nastroje i Humory A. H. Bussa i A. Durkee do badania agresji, w polskim opracowaniu 
M. Choynowskiego, M. Kosewskiego, Z. Ostrichanskiej i D. Wójcik, Inwentarz Objawów Samopoczucia 
A. T. Becka i P. Pichota w opracowaniu Z. Juczyńskiego oraz Skalę do Badania Postawy Wobec Choroby 
K. Wrześniewskiego (Wrześniewski, 1980). Jest to kwestionariusz nieczynnikowy, który pozwala zbadać 
postawę wobec choroby w wymiarze emocjonalnym i poznawczym – wiedza o chorobie. Na podstawie analizy 
treściowej pytań w komponencie emocjonalnym wyodrębniono wiele składowych, a mianowicie: poczucie 
krzywdy spowodowane zachorowaniem, obecny nastrój, akceptację leczenia, domaganie się opieki, poziom 
niepokoju i oczekiwania wobec przyszłości. Ostatnią skalę, nadal określoną bardzo ogólnie, poddano dalszej 
analizie, wyodrębniając w niej podskale: możliwości osiągnięcia celów życiowych, poczucie inwalidztwa, lęk 
przed przyszłością, przewidywanie sukcesów zawodowych i obawy przed powtórnym zawałem.
Zaprzeczanie chorobie określano na podstawie reakcji badanego na stwierdzenie 57 Skali do Badania Postawy 
Wobec Choroby Wrześniewskiego: „Tak naprawdę to nie bardzo w to wierzę, że miałem zawał serca”. Jeśli 
badany zakreślał odpowiedź: „Zdecydowanie zgadzam się”, „Zgadzam się” lub „Nie mam zdania na ten temat” – 
traktowano to jako wyraz działania mechanizmu zaprzeczania chorobie; w przypadku pierwszej odpowiedzi – 
w stopniu całkowitym, w dwu następnych – częściowym. Ponieważ metoda zawiera tylko jedno pytanie i nie ma 
charakterystyki psychometrycznej, badania mają charakter wyłącznie pilotażowy.

WYNIKI

Zaprzeczanie chorobie stwierdzono w przypadku 26 badanych (46%), przy czym tylko 9 osób zdecydowanie 

4 Wersja EPQ-R w opracowaniu P. Brzozowskiego i R. Ł. Drwala (1995) nie była dostępna w czasie prowadzenia badań. 
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twierdziło, że nie przebyło zawału serca (16%), natomiast pozostałych 17 (30%) zakreśliło odpowiedzi, z których 
wynika, że raczej nie miało zawału.
Aby uniknąć problemu równości interwałów skal porządkowych, pięciopunktową skalę Likerta do badania 
zaprzeczania zredukowano do skali zerojedynkowej, w której „0” oznacza brak zaprzeczania chorobie (grupa 
HNA oraz LNA), a „1” – występowanie zaprzeczania (grupa REP).
Poszukując psychicznych determinant i następstw zaprzeczania, zrealizowano sformułowane wcześniej 
postulaty teoretyczne i wyodrębniono osoby, które w wyniku represji lęku nie uświadamiają go sobie, oraz osoby 
o rzeczywiście niskim poziomie niepokoju. W tym celu grupę NA podzielono według procedury zastosowanej 
przez Denolleta na HNA (high negative affectivity): osoby, które nie zaprzeczają chorobie i odczuwają wysoki lęk, 
oraz LNA (low negative affectivity) – badani nie ujawniający zaprzeczania, ale o niskim poziomie lęku.
Drugą zmienną, stanowiącą kryterium wyodrębnienia grup REP, HNA i LNA, były wyniki kwestionariusza 
STAI, w skali Lęk-cecha. Granicą podziału był wynik surowy, równy 40 pkt. Badani mający wyniki wyższe 
zostali włączeni do grupy HNA, pozostali – do grupy REP (jeśli w zmiennej „zaprzeczanie chorobie” mieli 
wartość „1”) oraz LNA (wartość w zaprzeczaniu „0”).
Przystępując do analizy wyników sprawdzono najpierw, czy badane zmienne mają w trzech grupach: REP (n = 
26), HNA (n = 11) i LNA (n = 19) rozkład znamionujący działanie dyspozycji do zaprzeczania (por. rys. 2), a tym 
samym, czy uzasadniona jest redukcja badanych do dwu grup: REP i HNA.
W tab. 2 umieszczono obok siebie statystyki odpowiadające dwu różnym strategiom analizy danych, tzn. 
wartości testu F oraz χ2, służące badaniu istotności różnic pomiędzy grupami oraz współczynniki korelacji 
określające siłę związku pomiędzy zmiennymi wewnątrz grupy. Zazwyczaj autorzy decydują się albo na analizę 
w modelu ANOVA (test F), albo MCR (model korelacyjno-regresyjny). Tutaj zastosowano obydwa podejścia, 
każde w innym celu.
Analizą wariancji oraz testem χ2 posłużono się, aby sprawdzić, czy wyniki poszczególnych grup układają się 
w sposób charakterystyczny dla wpływu zmiennej „zaprzeczanie chorobie” i są zróżnicowane na poziomie 
istotnym. Zaprzeczanie oczywiście nie może mieć wpływu na takie zmienne, jak wykształcenie, wiek czy okres, 
jaki upłynął od zawału. Mogą to być ewentualnie determinanty zaprzeczania. Postawa zaprzeczająca mogłaby 
mieć jednak wpływ na odczuwanie dolegliwości. Taki wpływ jednak z tab. 2 nie wynika. Nie można też dostrzec 
rozkładu wyników, który wskazuje na wpływ zaprzeczania, a przynajmniej nie na poziomie istotnym – żadna 
z wartości χ2 nie jest istotna. Możliwa jest jednak nadal zależność odwrotna: wpływu dolegliwości na zaprzecza-
nie. Weryfikacja takiej hipotezy zostanie przeprowadzona przy okazji analiz w modelu MCR. Na razie można 
tylko zauważyć, że obliczenia te mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu wyników wszystkich osób, bez 
konieczności eliminowania grupy LNA (por. rys. 1).
Z tab. 2 wynika, że wszystkie trzy grupy: REP, HNA i LNA są porównywalne pod względem wieku i wielu 
charakterystyk klinicznych, takich jak okres, jaki upłynął od zawału, występowanie nadciśnienia, bólu 
wieńcowego, duszności i poczucia zaburzeń rytmu serca. Jedyna znamienna różnica występuje w zakresie 
wykształcenia. Im niższe wykształcenie, tym silniejsze zaprzeczanie chorobie. Współczynnik kontyngencji 
oznaczający korelację pomiędzy wykształceniem a zaprzeczaniem ma w tab. 2 znak dodatni, ale tylko dlatego, że 
nie przyjmuje on wartości ujemnych.
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Tabela 2.
Średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, statystyka F analizy wariancji lub liczebności i χ2 oraz 
korelacja z Zaprzeczaniem chorobiem przy uwzględnieniu podziału badanych (n = 56) na trzy grupy: REP – 
zaprzeczający, HNA – niezaprzeczający z wysokim niepokojem i LNA – niezaprzeczający z niskim niepokojem 
(przy liczebnościach podano wartości procentowe, sumowane w wierszach do 100%)
Zmienna REP HNA LNA F (2, 53),

χ2 
Korelacja z Za-
przeczaniem:
rbis, lub rpchor oraz p

Dane formalne:
Wiek M
SD
Wykształcenie:
- podstawowe
- średnie
- wyższe

58,00
10,01

10 (72%)
8 (40%)
8 (36%)

56,91
6,82

2 (14%)
5 (25%)
4 (18%)

57,68
7,73

2 (14%)
7 (35%)
10 (46%)

F = 0,06

χ2 (4) =
4,75
CKOR* =
0,37H

rbis (54)** = 0,04,
p = 0,759

rpchor (4) *** =
- 0,32,
p = 0,017

Dane kliniczne:
Czas po zawale: M
SD
Nadciśnienie:
- występuje
- nie występuje
Bóle wieńcowe:
- występują
- nie występują
Duszność:
- występuje
- nie występuje
Poczucie zaburzeń
rytmu serca:
- występuje
- nie występuje

5,61
4,17

13 (50%)
13 (43%)

12 (37%)
14 (58%)

9 (37%)
17 (53%)

9 (43%)
17 (49%)

5, 45
2, 94

3 (11%)
8 (27%)

7 (22%)
4 (17%)

4 (17%)
7 (22%)

5 (24%)
6 (17%)

4,78
2, 25

10 (39%)
9 (30%)

13 (41%)
6 (25%)

11 (46%)
8 (25%)

7 (33%)
12 (34%)

F = 0,34

χ2 (2) =
2,05; ni

χ2 (2) =
2,46; ni

χ2 (2) =
2,66; ni

χ2 (2) =
0,39; ni

rbis (54) = 0,10,
p = 0,447

rpchor (1) = 0,10,
p = 0,444

rpchor (1) = – 0,32,
p = 0,016

rpchor (1) = – 0,24,
p = 0,070

rpchor (1) = – 0,09,
p = 0,516

Oznaczenia istotności: H p<0,02; * CKOR – skorygowany współczynnik kontyngencji, czyli korelacja liczona z rozkładu χ2 (przyjmuje wartości z przedziału 0,1); ** rbis – współczynnik korelacji dwuseryjnej; *** rpchor – współczynnik korelacji polichorycznej.

Analizę korelacji pomiędzy zmienną „zaprzeczanie chorobie” a pozostałymi zmiennymi wprowadzono po to, aby 
przygotować się do odpowiedzi na pytanie, czy badane zmienne mogą pełnić rolę determinanty zaprzeczania. 
W analizie, która pozwala uzyskać odpowiedź na takie pytanie, korzysta się z macierzy korelacji pomiędzy 
zmiennymi, dlatego ich liczenie było konieczne. Przy okazji wykazano, że brak różnic pomiędzy grupami wcale 
nie musi oznaczać braku korelacji wewnątrzgrupowej. Z zaprzeczaniem chorobie okazuje się być istotnie 
negatywnie skorelowane wykształcenie badanych, o czy mówiono wcześniej, a także odczuwanie bólów 
wieńcowych oraz – na poziomie trendu – odczuwanie duszności (tab. 2). W tabeli uwzględniono procentowe 
wyrażenia liczebności zmiennych skokowych, co wzbogaca interpretację korelacji. Współczynnik korelacji 
pomiędzy zaprzeczaniem chorobie a wykształceniem mówi bowiem tylko o tym, że korelacja jest znamienna i ma 
kierunek negatywny. Dopiero analiza procentowego rozkładu wyników wyraźnie wskazuje, że zależność ta ma 
związek z tym, iż tendencja do zaprzeczania znamiennie częściej występuje w grupie badanych 
z wykształceniem podstawowym, a nie – co również mogłoby się zdarzyć – istotnie rzadziej w grupach 
z wykształceniem średnim i wyższym.
Korelacja pomiędzy zaprzeczaniem a występowaniem bólów wieńcowych i duszności ma natomiast związek 
z tym, że obydwa symptomy występują rzadziej w grupie „zaprzeczających”, a nie z tym, że występują częściej 
w grupie „niezaprzeczających”.
Weryfikację hipotezy o wpływie zmiennych formalnych i klinicznych determinujących zaprzeczanie chorobie 
przeprowadzono przy użyciu analizy ścieżkowej. Jej rezultaty przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Model oddziaływania zmiennych formalnych i klinicznych w zaprzeczaniu chorobie, zredukowany z siedmiu do dwóch istotnych ścieżek. Parametry zredukowanego modelu: wariancja wyjaśniona 
= 19,2%; χ2 (5) = 3,28; ni, GOF = 0,986; AGOF = 0,897.

Konstruowanie modelu rozpoczęto od uwzględnienia siedmiu potencjalnych predyktorów zaprzeczania chorobie. 
Okazało się jednak, że może on być zredukowany do dwu istotnych ścieżek i – jak wskazują miary dobroci 
dostosowania tego teoretycznego modelu do wyjściowych danych empirycznych (GOF, AGOF i χ2) – oddaje on 
wyjściową macierz korelacji w stopniu zadowalającym (χ2 jest nieistotne, co oznacza, że różnica pomiędzy 
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modelem pełnym a zredukowanym nie jest istotna). Obie zmienne – wykształcenie i występowanie bólów 
wieńcowych – mogą być więc traktowane jako przyczyny determinujące wielkość zaprzeczania. Znak ujemny 
przy współczynniku ścieżki oznacza wpływ redukujący zaprzeczanie chorobie.

Tabela 3.
Średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe oraz statystyka F analizy wariancji zmiennych 
psychologicznych z uwzględnieniem podziału badanych (n = 56) na trzy grupy: REP – zaprzeczający, HNA – 
niezaprzeczający z wysokim niepokojem i LNA – niezaprzeczający z niskim niepokojem
Zmienne: REP HNA LNA F (2,53)

Lęk-cecha
Lęk-stan
Neurotyzm
Ekstrawersja
Psychotyzm
Agresja – wynik
ogólny
Agresja fizyczna
Agresja pośrednia
Irytacja
Negatywizm
Rozgoryczenie
Podejrzliwość
Agresja słowna
Poczucie winy
Depresja

35,88 (9,19)
32,73 (11,59)
17,23 (9,93)
30,38 (7,17)
11,69 (4,43)

46,15 (19,36)
6,27 (4,01)
3,08 (3,15)
8,96 (5, 29)
3,35 (2,42)
5,00 (3,81)
8,04 (3,83)
10,38 (4,31)
9,00 (4,35)
7,23 (7,22)

50,36 (7,43)
45,27 (6,66)
29,45 (7,37)
23,55 (7,97)
12,09 (3,91)

67,64 (15, 51)
10,36 (4,52)
6,55 (3,56)
15,73 (4,00)
4,18 (2,23)
7,73 (3,26)
9,09 (4,23)
11,64 (4,23)
9,00 (5, 35)
10,75 (7,41)

35,95 (4,33)
31,26 (6,49)
15,63 (6,29)
27,58 (6,76)
11,58 (6,79)

48,84 (21,13)
5,00 (4,71)
4,79 (3,17)
11,16 (5,57)
3,74 (2,28)
3,37 (2,87)
6,58 (3,56)
13,11 (4,79)
8,68 (2,85)
6,38 (3,25)

16,30***
9,03 ***

10,68***
3,56*
0,03

5,00 **

5,46 **

4,71 **

6,62 **

0,52
5,69 **

1,64
2,04
0,04
0,86

Oznaczenia istotności: * p<0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001.

Tabela 3 ilustruje zestawienie wyników badanych zmiennych w trzech grupach, sporządzone pod kątem 
szukania odpowiedzi na pytanie, czy układają się one w sposób, który przyjęto za znamienny dla zaprzeczania. 
Ponieważ za zmienną modelową modyfikowaną przez zaprzeczanie przyjęto lęk-cechę (por. rys. 2), dlatego jest 
oczywiste, że będzie się ona rozkładać właśnie w taki sposób, iż w grupach REP i LNA jej wartość średnia będzie 
niższa, a w grupie HNA – wyższa. Inaczej więc to pytanie można sformułować następująco: czy pozostałe 
zmienne będą miały taki sam kierunek zmian w grupach, jak lęk-cecha, bo jeśli tak, to będzie to oznaczało, że 
one również są skorelowane z zaprzeczaniem chorobie. Rozkład taki, jak przedstawiony na rys. 2, mają prawie 
wszystkie wyniki dotyczące w jakimś stopniu procesów emocjonalnych, a mianowicie: lęku – badanego jako stan 
aktualny, agresji – zarówno w wyniku ogólnym, jak i w zakresie różnych jej form. Zróżnicowanie jest, jak 
wynika z tab. 3, w wielu wypadkach znamienne statystycznie. Zaprzeczać więc oznacza: opisywać się jako osoba 
pozbawiona lęku i agresji. Podobny kształt rozkładu wyników, wyrażający ich obniżenie w grupie REP, wystąpił 
w przypadku depresji, jednak różnice były zbyt małe, aby osiągnąć poziom istotności. Zupełnie nieistotne wyniki 
pojawiły się w przypadku poczucia winy. Okazało się natomiast, że dyspozycja do zaprzeczania ma związek 
z udzielaniem odpowiedzi w skali Ekstrawersja. Należy jeszcze zauważyć, że grupa REP i grupa LNA osiągnęły 
wyniki mniej więcej na tym samym poziomie.

Tabela 4.
Średnie, odchylenia standardowe oraz statystyka F analizy wariancji postawy wobec choroby i jej 
komponentów z uwzględnieniem podziału badanych (n = 56) na grupy: REP – zaprzeczający, HNA – 
niezaprzeczający z wysokim niepokojem i LNA – niezaprzeczający z niskim niepokojem
Zmienna REP HNA LNA F (2,53)

Postawa wobec
choroby
Wiedza o chorobie
Poczucie krzywdy
Aktualny nastrój
Akceptacja leczenia
Domaganie się opieki
Poziom niepokoju
Oczekiwania wobec
przyszłości
Cele życiowe

137,46 (30,51)
24,42 (5,52)
2,92 (1,16)
48,50 (10,65)
6,81 (1,39)
12,58 (4,87)
22,23 (5,41)

33,88 (7,10)
5,81 (1,79)

88,36 (31,03)
20,82 (4,94)
2,00 (1,18)
31,18 (8,57)
6,73 (1,95)
8,91 (5,58)
15,18 (5,64)

20,00 (8,33)
3,18 (2,14)

122,16 (26,13)
21,89 (6,77)
2,68 (1,20)
44,63 (7,09)
8,53 (1,95)
11,47 (3,95)
20,47 (3,75)

27,42 (8,57)
4,63 (2,56)

10,92***
1,84
2,37
13,86**
6,53**

2,33
7,85***

12,60***
5,99**
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Poczucie inwalidztwa
Lęk przed przyszłością
Przewidywanie sukce-
sów zawodowych
Obawa przed
powtórnym zawałem
Osoby:
czynne zawodowo
niepracujące

5,50 (2,21)
9,92 (2,02)
8,08 (2,51)

4,96 (2,16)

11 (42%)
15 (58%)

3,64 (2,25)
5,64 (2,16)

4,91 (2,17)

2,64 (2,16)

2 (18%)
9 (82%)

4,63 (2,31)
8,89 (2,13)

6,68 (2,65)

3,37 (2,19)

6 (32%)
13 (68%)

2,76
16,44***

6,41**

5,51**

χ2 (2) = 2,08

Oznaczenia istotności: ** p<0,01, *** p<0,001.

Dalszy przegląd wyników pod kątem wpływu zaprzeczania zawiera tab. 4, w której umieszczono miary postawy 
wobec choroby zarówno ogólne, jak i bardziej szczegółowe. Analizę tej tabeli utrudnia fakt, że w kwestionariuszu 
PWCH Wrześniewskiego przyjęto ogólnie jeden kierunek skal: im wyższy wynik, tym lepiej, tym lepsza postawa. 
W efekcie czytelnik zmuszony jest do uwzględniania znaczenia poszczególnych zmiennych: czy są one 
pozytywne, czy negatywne. W pozytywnej zmiennej „postawa wobec choroby” wynik można odczytać wprost: im 
jest wyższy, tym postawa jest lepsza. Natomiast w zmiennej negatywnej „poziom niepokoju” jest odwrotnie: im 
wyższy wynik, tym niepokój mniejszy. Uwzględniając te różnice w interpretacji wyników, należy stwierdzić, że 
zarówno postawa wobec choroby ujęta całościowo, jak i jej niektóre emocjonalne komponenty, takie jak obecny 
nastrój, poziom niepokoju, oczekiwania wobec przyszłości, poczucie możliwości zrealizowania celów życiowych, 
lęk przed przyszłością, przewidywanie sukcesów zawodowych i obawa przed powtórnym zawałem, mają rozkład 
wyników znamionujący realizację stylu zaprzeczania.

Tabela 5.
Korelacje dwuseryjne rbis (54) pomiędzy zaprzeczaniem chorobie a badanymi zmiennymi, obliczone na podstawie 
wyników wszystkich trzech grup jednocześnie: REP (zaprzeczający chorobie) oraz HNA i LNA (niezaprzeczający 
chorobie), traktowanych jako jedna grupa, a także rbis (35) tylko dla dwu grup: REP i HNA (niezaprzeczający 
chorobie, z silną dyspozycją do reagowania lękiem)
Zmienna Grupy REP, HNA i LNA Grupy REP i HNA

Korelacja rbis p Korelacja rbis p

Lęk-stan
Neurotyzm
Ekstrawersja
Psychotyzm
Kłamstwo
Agresja – wynik ogólny
Agresja fizyczna
Agresja pośrednia
Irytacja
Negatywizm
Rozgoryczenie
Podejrzliwość
Agresja słowna
Poczucie winy
Depresja

- 0,21
- 0,22
0,35
- 0,01
0,06
- 0,28
- 0,09
- 0,42
- 0,42
- 0,15
0,01
0,09
- 0,29
0,03
- 0,02

0,119
0,108
0,008
0,949
0,685
0,034
0,505
0,001
0,001
0,286
0,968
0,535
0,027
0,828
0,926

- 0,68
- 0,70
0,49
- 0,06
0,01
- 0,63
- 0,52
- 0,55
- 0,72
- 0,21
- 0,43
- 0,15
- 0,17
0,00
- 0,21

0,001
0,001
0,002
0,745
0,942
0,001
0,001
0,001
0,001
0,218
0,008
0,371
0,315
1,000
0,219

Na uwagę zasługuje komponenta postawy wobec choroby, określona „akceptacja leczenia”. Jako zmienna 
uwarunkowana emocjonalnie powinna ona mieć, tak jak inne podobne zmienne, rozkład wyników w kształcie 
litery „U”: wyższych w grupach REP i LNA oraz niższego w HNA. Jednak tutaj, właśnie w wyniku zaprzeczania, 
ten kształt został zaburzony: grupa REP zaprzecza chorobie i nie akceptuje leczenia, w związku z czym uzyskuje 
taki sam wynik w tej podskali jak osoby manifestujące jawny niepokój (grupa HNA), a nie wyższy. Tylko grupa 
o „rzeczywistym niskim niepokoju” (LNA) wyraża znamiennie większą akceptację leczenia.
Bliższego przyjrzenia się wymaga także zmienna „przewidywanie sukcesów zawodowych”, ponieważ w jej 
przypadku nie bez znaczenia jest proporcja osób pracujących do nieczynnych zawodowo w poszczególnych 
grupach. Jednakże rozkład tych liczebności potwierdza prawidłowość wyników kwestionariusza. Największy 
procent pracujących jest w grupie osób stosujących zaprzeczanie, jakkolwiek w sumie różnice pomiędzy trzema 
grupami nie osiągają poziomu istotnego.
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Jeśli w świetle przedstawionych wyników hipoteza o niespecyficznym wpływie strategii zaprzeczania na procesy 
emocjonalne okazuje się słuszna, to konsekwentnie należy teraz sprawdzić dalsze oczekiwania teoretyczne, 
zgodnie z którymi zależność: zaprzeczanie–badane zmienne powinna okazać się mocniejsza, jeśli uwzględni się 
wyniki dwu grup: REP i HNA, niż w zakresie wszystkich trzech grup, czyli włącznie z LNA. Porównanie 
odpowiednich współczynników korelacji w wariancie dwu- i trójgrupowym przedstawia tab. 5 i 6.

Tabela 6.
Korelacje dwuseryjne rbis (54) pomiędzy zaprzeczaniem chorobie a badanymi zmiennymi, obliczone na podstawie 
wyników wszystkich trzech grup jednocześnie: REP (zaprzeczający chorobie) oraz HNA i LNA (niezaprzeczający 
chorobie), traktowanych jako jedna grupa, a także rbis (35) tylko dla dwu grup: REP i HNA (niezaprzeczający 
chorobie, z silną dyspozycją do reagowania lękiem)
Zmienna Grupy REP, HNA i LNA Grupy REP i HNA

Korelacja rbis p Korelacja rbis p

Postawa wobec choroby
Wiedza o chorobie
Poczucie krzywdy
Aktualny nastrój
Akceptacja leczenia
Domaganie się opieki
Poziom niepokoju
Oczekiwania wobec przyszłości
Cele życiowe
Poczucie inwalidztwa
Lęk przed przyszłością
Przewidywanie sukcesów
zawodowych
Obawa przed powtórnym zawałem

0,50
0,30
0,25
0,49
- 0,36
0,26
0,41
0,61
0,45
0,33
0,53

0,46
0,49

0,001
0,024
0,066
0,001
0,008
0,055
0,002
0,001
0,001
0,014
0,001

0,001
0,001

0,76
0,39
0,44
0,82
0,03
0,39
0,65
0,81
0,67
0,46
0,87

0,68
0,57

0,001
0,017
0,006
0,001
0,870
0,015
0,001
0,001
0,001
0,004
0,001

0,001
0,001

Jak się okazuje, uwzględnienie w obliczeniach wyników tylko dwu grup badanych: zaprzeczających (REP) 
i niezaprzeczających z silną tendencją do reagowania niepokojem (HNA, wysoki lęk-cecha) pozwala uzyskać 
znacznie wyższe współczynniki korelacji pomiędzy dyspozycją do zaprzeczania a nasileniem emocji 
w porównaniu z obliczeniami obejmującymi wszystkich badanych, podzielonych na grupę REP 
i niezaprzeczających, bez względu na poziom deklarowanej gotowości do reagowania niepokojem (lęk-cecha). 
Prawidłowość ta ujawniła się w przypadku lęku, badanego jako aktualny stan emocjonalny, i agresji w zakresie 
wyniku ogólnego i jej niektórych komponentów (tab. 5). Nadal jednak nie stwierdzono zależności pomiędzy 
zaprzeczaniem a depresją i poczuciem winy. Również korelacja pomiędzy Zaprzeczaniem chorobie a Skalą 
kłamstwa w kwestionariuszu Eysencka jest nieistotna.
Po redukcji grup badanych z trzech do dwu otrzymano również wyższe współczynniki korelacji pomiędzy 
dyspozycją do zaprzeczania a postawą wobec choroby zarówno w przypadku miar ogólnych: Postawa wobec 
choroby, Wiedza o chorobie, jak i poszczególnych komponentów postawy, z wyjątkiem zmiennej: Akceptacja 
leczenia, która jest większa w grupie HNA + LNA niż w grupie REP, dlatego korelacja jest istotna, ujemna, gdyż 
w grupie HNA + LNA zmienna Zaprzeczanie chorobie przyjmuje wartość 0. Natomiast w grupach HNA i REP 
Akceptacja leczenia ma wartość prawie taką samą (tab. 4), stąd współczynnik korelacji staje się bliski zeru.
Stwierdzenie istotnych współzależności pomiędzy dyspozycją do zaprzeczania chorobie a wieloma zmiennymi 
sugeruje następne pytanie: czy pomiędzy nimi istnieje zależność przyczynowo-skutkowa. W celu znalezienia 
odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono analizę ścieżek, której wymiki przedstawiono na rys. 4-9.
Rys. 4. Model oddziaływania zmiennych – badanych kwestionariuszem Eysencka – na zaprzeczanie chorobie, zredukowany z czterech do dwóch istotnych ścieżek. Parametry zredukowanego modelu: 
wariancja wyjaśniona = 61%; χ2 (2) = 0,92; ni, GOF = 0,990; AGOF = 0,925.

Rysunek 4 przedstawia model weryfikujący hipotezę, zgodnie z którą zaprzeczanie chorobie jest uwarunkowane 
osobowościowo. W kategoriach teorii Eysencka można mówić o wpływie neurotyzmu: im neurotyzm większy, 
tym zaprzeczanie słabsze. Znaczenie ma także ekstrawersja, która oddziałuje stymulująco na tendencję do 
zaprzeczania. Obie zmienne wyjaśniają wariancję zaprzeczania w zakresie 61%. Zredukowany model, 
przedstawiony na rys. 4, ma parametry wskazujące na spełnienie kryteriów statystycznej poprawności.
Następnie określono wpływ zaprzeczania chorobie na procesy emocjonalne, uwzględnione w badaniu. 
Stwierdzono, że zaprzeczanie w sposób znaczący redukuje lęk i agresję. Charakterystyka psychometryczna 
modelu ilustrującego te zależności (rys. 5) wskazuje na fakt, że pomimo redukcji ścieżek oddaje on dane 
wyjściowe w sposób właściwy. Zaprzeczanie wyjaśnia 60% zmienności wyników w zakresie lęku i agresji.
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Rys. 5. Model oddziaływania zaprzeczania chorobie na procesy emocjonalne, zredukowany z czterech do dwóch istotnych ścieżek. Parametry zredukowanego modelu: wariancja wyjaśniona = 60%; χ2 (8) = 
9,21; ni, GOF = 0,925; AGOF = 0,859.

Rys. 6. Model oddziaływania zaprzeczania chorobie na komponenty agresji, zredukowany do siedmiu istotnych ścieżek. Strzałkami pogrubionymi zaznaczono ścieżkę oddziaływań zaprzeczania chorobie 
na poszczególne formy agresji. Parametry zredukowanego modelu: wariancja wyjaśniona = 63%; χ2 (21) = 30,76; ni, GOF = 0,849; AGOF = 0,741.

W celu dokładniejszego poznania zakresu oddziaływania zaprzeczania chorobie na agresję zweryfikowano model 
(rys. 6) uwzględniający komponenty agresji, wyróżnione w kwestionariuszu Bassa i Durkee. Okazało się, że 
zaprzeczanie redukuje agresję głównie w postaci agresji fizycznej oraz irytacji. Aby jednak w modelu uwzględnić 
informację zawartą w danych wyjściowych, konieczne było wprowadzenie zależności pomiędzy poszczególnymi 
komponentami agresji. W ten sposób ujawniono wyraźną ścieżkę oddziaływań (na rys. 6 zaznaczoną 
pogrubionymi strzałkami), inicjowaną przez zaprzeczanie chorobie redukujące uczucie irytacji, które z kolei 
zmniejsza poczucie rozgoryczenia, podejrzliwość i negatywizm. Poza ścieżką pozostaje wpływ stymulujący 
agresji słownej na irytację. Wszystkie opisane zależności wyjaśniają 63% zmienności procesów uwzględnionych 
w modelu.
Rys. 7. Model oddziaływania zaprzeczania chorobie na postawę wobec choroby, zredukowany do dwóch istotnych ścieżek. Parametry zredukowanego modelu: wariancja wyjaśniona = 57%; χ2 (1) = 1,91; 
ni, GOF = 0,967; AGOF = 0,800.

Rys. 8. Model oddziaływania zaprzeczania chorobie na komponenty postawy wobec choroby, zredukowany do siedmiu istotnych ścieżek. Linią pogrubioną zaznaczono najbardziej znaczącą ścieżkę 
modelu. Parametry zredukowanego modelu: wariancja wyjaśniona = 76%; χ2 (14) = 20,02; ni, GOF = 0,871; AGOF = 0,742.
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Kolejne pytanie ukierunkowujące analizę wyników dotyczyło wpływu zaprzeczania chorobie na ogólną postawę 
wobec choroby (rys. 7). Im silniejsze jest zaprzeczanie, tym lepsza postawa wobec choroby, a pośrednio lepiej się 
przedstawia komponent poznawczy postawy – wiedza o chorobie. Uwzględnienie tylko tych dwu ścieżek pozwala 
w stopniu satysfakcjonującym odtworzyć empiryczne dane wyjściowe i wyjaśnia wariancję zmiennych na 
poziomie 57%.
Ponieważ jednak określenie „lepsza postawa wobec choroby” bardziej nawiązuje do wyniku liczbowego 
kwestionariusza niż wyjaśnia sens tego stwierdzenia, zbadano wpływ zaprzeczania chorobie na komponenty 
postawy wobec choroby (rys. 8). Analizując ten model, należy pamiętać o regule, o której wspomniano przy 
okazji omawiania tab. 4. Zgodnie z nią, im wyższy wynik w kwestionariuszu PWCh, tym korzystniejsza 
postawa. W modelu ujawniono istnienie łańcucha przyczynowo-skutkowego (ścieżka oznaczona linią 
pogrubioną), który rozpoczyna Zaprzeczanie chorobie, poprawiające obecny nastrój. Prowadzi to do redukcji 
niepokoju, co pozytywnie wpływa na oczekiwania wobec przyszłości. Druga ścieżka istotna w tym modelu, także 
inicjowana przez Zaprzeczanie chorobie, wskazuje, że pozytywny nastrój zmniejsza postawę domagania się 
opieki, co z kolei redukuje poczucie krzywdy. Zaprzeczanie chorobie sprzyja lepszym oczekiwaniom wobec 
przyszłości. Są więc one determinowane przez tę zmienną zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Rys. 9. Model oddziaływania zaprzeczania chorobie na komponenty postawy wobec choroby: Oczekiwania wobec przyszłości, zredukowany do siedmiu istotnych ścieżek. Linią pogrubioną zaznaczono 
podstawową ścieżkę modelu. Parametry zredukowanego modelu: wariancja wyjaśniona = 78%; χ2 (8) = 11,78; ni, GOF = 0,914; AGOF = 0,775.

Ogólnie zaprzeczanie chorobie ma wpływ pośredni lub bezpośredni na wszystkie zmienne występujące 
w modelu, z wyjątkiem Akceptacji leczenia, która oddziałuje na Poczucie krzywdy. Im większa akceptacja, tym 
mniejsze poczucie krzywdy. Zaprzeczanie chorobie – wbrew założeniom teoretycznym – nie ma wpływu w tym 
modelu na Akceptację leczenia, ponieważ po eliminacji grupy LNA korelacja pomiędzy tymi dwiema zmiennymi 
zmalała prawie do zera (por. tab. 6). Model ten, o dobrych miarach wykorzystania danych, pozwala wyjaśnić 
76% zmienności wyników.
Ponieważ w modelu przedstawionym na rys. 8 istotną zmienną okazały się Oczekiwania wobec przyszłości, 
dlatego przeprowadzono analizę wyników pozwalającą bardziej konkretnie określić znaczenie tego pojęcia. 
Model, jaki powstał w wyniku tej analizy, przedstawia rys. 9. Zaprzeczanie chorobie redukuje lęk przed 
przyszłością. Osoba o mniejszym lęku lepiej postrzega możliwość osiągania sukcesów zawodowych, mniej obawia 
się inwalidztwa i bardziej optymistycznie patrzy na szansę realizacji celów życiowych. Obok tej podstawowej 
ścieżki w modelu wyodrębniono jeszcze dwie, a mianowicie: a) zaprzeczanie chorobie ogranicza lęk przed 
powtórnym zawałem, co z kolei zmniejsza obawę przed trwałym inwalidztwem i subiektywnie zwiększa szansę 
realizacji celów życiowych; b) zaprzeczanie chorobie redukuje lęk przed przyszłością, co bezpośrednio zwiększa 
poczucie realizacji szans życiowych. Zmienna ta jest więc determinowana na trzy sposoby i pełni w tym modelu 
istotną rolę. W punkcie wyjścia każdej ze ścieżek występuje Zaprzeczanie chorobie, które tak czy inaczej ma 
wpływ na wszystkie zmienne w modelu. Pomimo redukcji model ten jest uzasadniony statystycznie i oddaje 
zależności wyjaśniające 78% wariancji wszystkich zmiennych wynikowych.

DYSKUSJA

Blisko połowa badanych, w okresie średnio pięciu lat po zawale serca, w większym lub mniejszym stopniu 
zaprzecza wystąpieniu tego doświadczenia, z czego 16% zdecydowanie twierdzi, że zawału nie przebyła, wbrew 
przekazanej im, udokumentowanej diagnozie. Wynik ten wskazuje na działanie mechanizmu zaprzeczania 
chorobie, którego częstość – według danych z piśmiennictwa – kształtuje się na poziomie 20%, a więc w tych 
badaniach zaprzeczanie chorobie występuje nieco rzadziej, biorąc pod uwagę tylko osoby zdecydowanie zaprze-
czające. Hackett i Cassem (1974) za pomocą swojej metody Hackett-Cassem Denial Scale (Skali Zaprzeczania) 
w grupie 89 osób z chorobą wieńcową 21 osób (około 24%) określili jako zaprzeczające. Przytaczają oni też 
badania 231 osób z chorobą nowotworową, spośród których 19% zaprzeczyło istnieniu w ich organizmie zmian 
nowotworowych (Aitken-Swan, Easson, 1959). W tej samej grupie klinicznej badania prowadzili Gilbertson 
i Wangensteen (1962). Na 100 osób chorych, których poinformowano, że mają nowotwór złośliwy, 20% zareago-
wało stwierdzeniem, że to w ogóle nie jest nowotwór lub że nowotwór, ale niezłośliwy. W obszarze kardiologii 
analogiczne badania prowadził Croog wraz ze swoim zespołem. Badając 345 mężczyzn po zawale serca 
stwierdził, że już po trzech miesiącach 20% badanych zaprzecza, jakoby przebyli zawał (Croog, Shapiro, Levine, 
1971).
Zaprzeczanie chorobie, jak wynika z tego przeglądu badań, wcale nie jest charakterystyczne wyłącznie dla 
pacjentów kardiologicznych, ale występuje również, a może nawet tym bardziej, w chorobie nowotworowej, 
według tej samej zasady: lękogenne treści ulegają wyparciu. W ogóle problem zaprzeczania pojawił się 
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w medycynie już w 1885 r., kiedy to von Monakow opisał pacjentów zaprzeczających zaburzeniom wzroku. 
W 1914 r. Józef Babiński opisał sytuację, w której pacjent zaprzeczył istnienia u siebie lewostronnego porażenia. 
Objaw nazwany przez Babińskiego anozognozją został poźniej wielokrotnie potwierdzony. Weinstein i Kahn 
opublikowali w 1955 r. książkę Zaprzeczanie chorobie, rozszerzając pojęcie „anozognozja” na wiele innych 
schorzeń i rozróżniając zaprzeczanie wprost – gdy objaw występuje, a chory twierdzi, że nie występuje – od 
unikania tematu choroby. Oni właśnie wprowadzili określenie „zaprzeczanie chorobie”, niezależnie od 
wcześniejszego dorobku psychoanalizy, a zwłaszcza Anny Freud, która podjęła zagadnienie zaprzeczania jako 
psychicznego mechanizmu obronnego, rozpoczynając całą serię badań i obserwacji klinicznych dotyczących 
znaczenia zaprzeczania w normie i chorobie psychicznej. Jest to więc zagadnienie psychologiczne, podejmowane 
na gruncie psychiatrii, neurologii, w medycynie chorób wewnętrznych i onkologii.
Wracając do wyników badań ocenianych z perspektywy hipotezy dotyczącej osobowościowych determinant 
zaprzeczania chorobie, uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że dyspozycja do zaprzeczania chorobie jako jednej 
ze strategii ogólnego stylu zaprzeczania jest zdeterminowana nie wyłącznie, ale istotnie cechami ekstrawersji. 
Potwierdzono więc wyniki Eriksena (cyt. za: Eysenck, 1970, s. 265), który tendencję do stosowania wyparcia 
wiązał bardziej z ekstrawersją niż introwersją. Biorąc pod uwagę cechy ekstrawersji takie, jak stosunkowo duża 
potrzeba stymulacji, aktywności życiowej, ukierunkowanie aktywności psychicznej na zewnątrz można 
domniemywać, że osoby ekstrawertywne są narażone w dużo większym stopniu na dyskomfort psychiczny, 
związany z przepisami roli rekonwalescenta kardiologicznego. Niepokój wywołany dysonansem poznawczym 
pomiędzy obrazem siebie kreowanym zgodnie z zaleceniami prewencji zawału serca a spostrzeganym realnie 
redukują poprzez zaprzeczanie chorobie. Proces ten można wyjaśnić również w kategoriach neutralizacji urazu 
psychicznego, koncepcji przedstawionej w osobnej pracy (Ostrowski, 1995).
Drugą obok ekstrawersji osobowościową dyspozycją determinującą zaprzeczanie chorobie jest neurotyzm. Jeśli 
czynnikiem aktywizującym mechanizmy obronne, w tym zaprzeczanie, jest lęk, to należałoby oczekiwać, iż 
zależność będzie dodatnia: im wyższy poziom neurotyzmu, tym silniejsze zaprzeczanie. Jednak obie zmienne 
skorelowane są znacząco, ale negatywnie, dlatego też otrzymanie efektu stymulacyjnego w analizie wpływu 
neurotyzmu na zaprzeczanie chorobie jest niemożliwe. W takim razie budzi się wątpliwość, czy wynik ten jest 
zgodny z ogólną teorią psychologiczną. W mechanizmie aktywizacji zaprzeczania, w tym zaprzeczania chorobie, 
bezpośrednie znaczenie ma lęk przed chorobą. Jednakże osobę, którą stać na zaprzeczanie chorobie, wydaje się 
charakteryzować opanowanie i spokój, przynajmniej na poziomie świadomym. Są to cechy charakterystyczne dla 
człowieka nastawionego na dużą aktywność życiową o motywacji pozytywnej (realizowanie celów i wartości), 
a nie negatywnej (unikanie choroby).
Do czynników kształtujących prawdopodobieństwo wystąpienia zaprzeczania chorobie należy również 
wykształcenie badanych. W grupie badanych z wykształceniem podstawowym 72% to osoby zaprzeczające 
przebytemu zawałowi.
Dyspozycje osobowościowe, wykształcenie to zmienne kształtujące prawdopodobieństwo wystąpienia 
zaprzeczania chorobie. Do bezpośrednich przyczyn wyzwalających bądź redukujących przejawy zaprzeczania 
należą objawy chorobowe. W przypadku osób po zawale istotnym predyktorem redukującym gotowość do 
zaprzeczania okazało się występowanie bólów wieńcowych, a prawie istotnym – duszności angoidalnej. Obydwa 
te symptomy są podstawowe w chorobie niedokrwiennej serca. Wynik wskazuje na fakt, że w przypadku 
utrzymujących się dolegliwości dusznicowych zaprzeczanie chorobie trafia na istotne przeszkody, ponieważ 
doświadczenie przebytego zawału jest aktualizowane poprzez odczuwane dolegliwości.
Istotne predyktory, tzn. ekstrawersja i neurotyzm, wyjaśniają zaprzeczanie chorobie w 61%, a podstawowe 
wykształcenie oraz występowanie bólu wieńcowego – w 19%.
Zaprzeczanie chorobie ma określone implikacje psychiczne, tzn. redukuje lęk rozumiany jako aktualny stan 
emocjonalny, a zwłaszcza lęk przed chorobą i jej konsekwencjami: ponownym zawałem, trwałym inwalidztwem. 
Sprawia, że osoby zaprzeczające lepiej widzą swoją przyszłość, szanse na sukces zawodowy, realizację celów 
życiowych – w ogóle bardziej są skłonne do podejmowania pracy po zawale serca.
Zaprzeczanie chorobie kojarzone jest z redukcją lęku, a powyższe wyniki są potwierdzeniem powszechnie 
znanych praw ogólnej teorii psychologicznej, jednak w wymiarze emocjonalnym zaprzeczanie chorobie ma także 
wpływ na poziom agresji bezpośredni lub pośredni, w różnych jej wymiarach. Ten wynik, występujący wcześniej 
w badaniach Denolleta (1991), wzbogaca rozumienie psychologicznego znaczenia mechanizmu zaprzeczania.
Zaprzeczanie chorobie w sposób oczywisty ma wpływ na ogólną postawę wobec choroby. Omawiając wyniki 
badań, potwierdzono to w dwu komponentach postawy: emocjonalnym i poznawczym. Zaprzeczanie chorobie 
eliminuje lęk przed chorobą tak dalece, iż sprawia, że człowiek po zawale jest skłonny przyjmować postawę 
lekceważącą, ryzykancką wobec swego zdrowia. To stwierdzenie skłania do refleksji, jaka – z psychologicznego 
punktu widzenia – jest osoba zaprzeczająca chorobie. W świetle wyników badań można powiedzieć, że 
ekstrawertywna, zrównoważona emocjonalnie, przywiązująca dużą wagę do aktywności życiowej, realizacji 
celów, zaangażowana w pracę zawodową. Idąc w interpretacji krok dalej, można hipotetycznie sugerować, że jest 
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to osoba przyjmująca aktywny, dynamiczny styl życia, w którym nie ma miejsca na chorobę czy niedyspozycję. 
Takie osoby są społecznie wartościowe, twórcze, konsekwentne w działaniu. Za taką orientację życiową płaci się 
jednak czasem wysoką cenę – nagłego zawału serca, zatrzymania krążenia. Wydaje się, że chodzi tu bardziej 
o to, aby intensywnie żyć, niż o to, by żyć długo i bezpiecznie.
Zrównoważenie emocjonalne, ekstrawertywność, aktywność zawodowa, podstawowe wykształcenie wydają się 
elementami spójnego psychologicznie obrazu osoby zdrowej czy pacjenta, w przypadku którego można oczekiwać 
zaprzeczania choroby. Jest ono w tym wypadku naturalną reakcją i – co więcej – psychologicznie pozytywną. 
Nieco inaczej sprawa ta przedstawia się z lekarskiego punktu widzenia, gdyż taki pacjent wypiera objawy 
choroby, a po zawale jest skłonny lekceważyć zasady dobrej rehabilitacji. Jednakże „garnie się do życia”, co 
także ma znaczenie prozdrowotne. Dlatego rozumiejąc jego potrzebę aktywności życiowej, należy dużo bardziej 
zadaniowo i z dopuszczeniem wysiłku formułować zalecenia w porównaniu z chorym, który skłonny jest raczej 
do lękowego, zachowawczego trybu życia.

Wnioski
1. W okresie średnio pięciu lat po zawale serca zdecydowane zaprzeczanie przebyciu zawału występuje u 16% 
badanych, a zaprzeczanie z wahaniem – u dalszych 30%.
2. Spośród zmiennych uwzględnionych w badaniu zaprzeczanie przebycia zawału serca jest osobowościowo 
pozytywnie zdeterminowane cechami ekstrawersji oraz niskim poziomem neurotyzmu.
3. Gotowość do zaprzeczania przebycia zawału serca występuje częściej u osób z wykształceniem podstawowym.
4. Spośród objawów chorobowych tendencję do zaprzeczania przebycia zawału redukuje odczuwanie bólu 
wieńcowego oraz – w zakresie zbliżonym do istotnego statystycznie – odczuwanie duszności.
5. Wstępnie można powiedzieć, że osoba po zawale serca z wykształceniem podstawowym, cechach ekstrawersji, 
niskim neurotyzmie oraz bez dolegliwości angoidalnych będzie szczególnie skłonna do zaprzeczania chorobie.
6. W wymiarze psychologicznym zaprzeczanie chorobie ma dla takich osób znaczenie korzystne, gdyż prowadzi 
do obniżenia lęku, agresji, skłaniając do aktywności zawodowej i ogólnej aktywności życiowej.
7. Z punktu widzenia lekarskiego osoba stosująca mechanizm zaprzeczania chorobie w okresie po zawale serca 
należy do grupy zwiększonego ryzyka, ze względu na tendencję do lekceważenia objawów i zaleceń.
8. Biorąc pod uwagę dużą potrzebę aktywności życiowej takich osób, zalecenia wobec nich należy formułować 
w kategoriach zadań wymagających wysiłku i wytrwałości, eliminując równocześnie ograniczenia, o ile tylko 
pozwala na to stan zdrowia.
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