
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 1999, TOM 42, NR 7, 13-15

Wprowadzenie

Wśród psychologów uczestniczących w XXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
w 1996 roku w Gdańsku najbardziej aktywne były osoby skupione wokół problematyki psychologii zdrowia oraz 
psychologicznych aspektów choroby somatycznej. Warsztaty oraz sześć sympozjów koordynowanych przez Sekcję 
Psychologii Chorego Somatycznie trwały przez cały okres Zjazdu. Było to wyraźnym sygnałem wzrostu 
popularności tych zagadnień wśród psychologów. Dla porównania – w czasie analogicznego zjazdu w Opolu 
w roku 1993 referaty z obszaru psychologii zdrowia wypełniły program jednego dwudniowego sympozjum.
Wyrazem rozwoju tego działu psychologii stosowanej są także publikacje, które ukazały się ostatnio, 
a mianowicie wydana w 1997 roku przez PWN Psychologia zdrowia pod redakcją Ireny Heszen-Niejodek 
i Heleny Sęk, stanowiąca przegląd dorobku czołowych autorów w Polsce i na świecie, a także podręcznik 
Psychologia zdrowia Charlesa L. Sheridana i Sally A. Radmacher, opublikowany w 1998 roku przez Instytut 
Psychologii Zdrowia, pod redakcją Kazimierza Wrześniewskiego.
Niektóre z prac  referowanych w czasie Zjazdu w Gdańsku, zredagowane w formie artykułów, znalazły miejsce 
w tym numerze Przeglądu Psychologicznego. Rozpoczyna je artykuł Kazimierza Popielskiego, wzbogacający 
psychologię zdrowia o perspektywę fenomenologiczno-egzystencjalną. Zgodnie z założeniami koncepcji V. E. 
Frankla, któremu praca jest dedykowana, nakreślona koncepcja osoby wychodzi poza tradycję dualizmu 
kartezjańskiego. W dziedzinach, które poprzedziły psychologię zdrowia i były źródłem inspiracji dla niej, takich 
jak: medycyna psychosomatyczna, medycyna, behawioralna, medycyna skupiona na pacjencie oraz psychologia 
medyczna, postulowano całościowe ujęcie problemów człowieka w zdrowiu i chorobie, obejmujące wymiar 
somatyczny, psychiczny i społeczny. Z perspektywy wypracowanej przez Popielskiego nooteorii i nooterapii 
(polskiej wersji logoterapii Frankla) jest to model nadal redukcjonistyczny, ponieważ zamyka człowieka 
w granicach somatopsychicznych, czyli tych sfer osoby, które są człowiekowi dane i które dopiero stanowią 
podstawę ontycznej, a więc specyficznie ludzkiej sfery egzystencjalnej w strukturze osoby. Człowiek nie stanowi 
zamkniętego systemu; z jednej strony jest ściśle związany ze światem przyrody, z drugiej − otwarty 
transcendentnie na świat wartości i absolutu. Rodzi się pytanie, czy tak zakreślona wizja osoby nie jest zbyt 
rozległa, aby stanowić teoretyczną przesłankę badań psychologicznych. Czy jej filozoficzne podstawy nie 
wykraczają poza obszar aparatu pojęciowego oraz metodologii psychologicznej. Popielski wykazuje, że przyjęcie 
trójczynnikowego modelu człowieka sprawdza się w weryfikowaniu hipotez o zależnościach natury psy-
chosomatycznej, a równocześnie umożliwia spojrzenie na człowieka w całym bogactwie jego osoby.
Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne psychologii zdrowia podejmuje Zygfryd Juczyński, wychodząc od dwu 
podstawowych paradygmatów: poznawczo-behawioralnego oraz radzenia sobie ze stresem. Przedstawia model 
określający relacje pomiędzy konstruktami teoretycznymi, takimi jak: predyspozycje i różnice indywidualne, 
stres i radzenie sobie, przekonania i postawy, stan zdrowia i zachowania zdrowotne oraz ból i zmaganie się 
z chorobą. Model ten stwarza możliwość wyróżnienia i operacjonalizacji zmiennych istotnych w badaniach 
psychologicznych zdrowia i choroby.
Artykuł Doroty Kubackiej-Jasieckiej otwiera serię prac poświęconych aplikacjom koncepcji psychologicznych 
w problemach zdrowia i choroby. Autorka podejmuje temat psychologicznych uwarunkowań zmagania się 
z ciężką chorobą somatyczną, zwracając szczególną uwagę na poznawczy wymiar tego procesu, a głównie na rolę 
subiektywnych przekonań i złudzeń. Są one istotnym komponentem subiektywnego obrazu choroby, który 
stanowi element psychologicznych zasobów w radzeniu sobie z chorobą, pod warunkiem, że sprzyjają poczuciu 
kontroli nad sytuacją choroby. Praktyczne zalecenia wynikające z koncepcji poznawczych determinant poczucia 
kontroli sytuacji dotyczą między innymi tego, aby w postępowaniu z chorym bardziej niż dotychczas zwracać 
uwagę na psychologiczną funkcję subiektywnych przekonań o chorobie, włącznie ze złudzeniami i fałszywą 
nadzieją.
Z obszaru psychologii poznawczej i doświadczeń z zakresu interwencji kryzysowej, w którym porusza się 
Kubacka-Jasiecka, przechodzimy do kategorii neobehawiorystycznych w pracy Jana Tylki. Autor przypomina 
okoliczności wyłonienia Wzoru zachowania A jako psychologicznego czynnika zagrożenia chorobą niedokrwienną 
serca oraz programy prewencji oparte na tym konstrukcie. Jakkolwiek historia badań dotyczących znaczenia 
Wzoru zachowania A w rozwoju chorób somatycznych ma już ponad czterdziestoletnią tradycję, dyskusja jest 
nadal aktualna ze względu na kilka czynników, a mianowicie: niejednoznaczne rezultaty poszczególnych 
programów, zmieniające się w czasie patogenne znaczenie poszczególnych komponent Wzoru zachowania A, 
dane wskazujące na znaczenie Wzoru zachowania A w etiologii innych schorzeń somatycznych, a nie tylko 
chorób układu krążenia, oraz ciekawe wyniki badań porównawczych prowadzonych w różnych kulturach.
Artykuł Niny Ogińskiej-Bulik zatrzymuje nas w tym samym obszarze teoretycznym – problematyki Wzoru 
zachowania A − i w podobnej atmosferze psychologicznych oddziaływań prewencyjnych. Przedstawione przez 
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autorkę badania dotyczące ewaluacji programu prewencyjnego choroby wieńcowej są szczególnie cenne, 
ponieważ odnoszą się do redukcji czynników zagrożenia chorobą somatyczną u dzieci, a więc obszaru niezwykle 
istotnego społecznie i stosunkowo rzadko zgłębianego przez psychologów.
Problematykę psychologicznych aspektów chorób układu krążenia kontynuuje Dorota Włodarczyk, 
wprowadzając czytelnika w kategorie pojęciowe i metodologiczne związane z radzeniem sobie ze stresem oraz 
wsparciem społecznym. Podejmuje zagadnienie zależności pomiędzy zapotrzebowaniem na wsparcie, a stylem 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zależności te traktowane są jako czynniki, które zgodnie z oczekiwaniami 
autorki mogą zarówno determinować wystąpienie zawału serca, jak i przebieg rehabilitacji po zawale. Walorem 
metodologicznym pracy są wnioski dotyczące metod badania wsparcia społecznego, którymi posłużyła się 
autorka.
Ostatnia praca w cyklu, mój artykuł, również łączy aspekty badawcze z metodologicznymi. Dotyczy wpływu 
mechanizmu zaprzeczania chorobie na zachowanie mężczyzn w odległym czasie po zawale serca. Podjęcie 
zagadnienia mechanizmów obronnych nieodmiennie kieruje myśl ku tradycji psychoanalitycznej i niewątpliwie 
taki jest rodowód pojęć „wyparcie” czy „zaprzeczanie”. Niemniej jednak w artykule obu tych terminów używano 
raczej w ich wymiarze poznawczym. Zaprzeczanie chorobie określono jako specyficzny treściowo przejaw ogólnej 
dyspozycji, stabilnej w formie i czasie, uwarunkowanej osobowościowo – stylu radzenia sobie w sytuacji trudnej, 
który można określić zaprzeczaniem. Dyskutowane są ponadto zdrowotne następstwa zaprzeczania chorobie, 
jednakże nacisk położono na metodologiczne problemy badania tego mechanizmu obronnego za pomocą metod 
samoopisu. W części badawczej pracy przedstawiono psychologiczne determinanty mechanizmu zaprzeczania 
chorobie oraz jego następstwa analizowane w wymiarze psychologicznym. Istotne zależności wyrażono za 
pomocą modeli weryfikowanych przy użyciu analizy ścieżek. Na podstawie wyników przedstawionych badań 
można stwierdzić, iż w przypadku osób o określonych dyspozycjach osobowościowych zaprzeczanie chorobie ma 
w sensie psychologicznym znaczenie pozytywne.
Jak wynika z dokonanego przeglądu, artykuły uporządkowano zgodnie z kryterium: od teorii poprzez 
metodologię do aplikacji. Odstąpiono tym samym od często stosowanego podziału na prace przeglądowe 
i oryginalne. Wypada jednak stwierdzić, że zbiór ten zawiera autorskie propozycje teoretyczne oraz wyniki 
badań własnych, co może służyć dalszemu rozwojowi psychologicznej refleksji nad zdrowiem i chorobą.
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