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STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM A ZDROWIE 
W UJĘCIU HOLISTYCZNO-FUNKCJONALNYM 
U PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Problem

W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne wyniki badań ukazujące rodzaj i skalę 
problemów, z jakimi zmagają się pacjenci cierpiący na łuszczycę. Wskazują one na do-
tyczący tychże chorych – rujnujący życie i pociągający za sobą konsekwencje we 
wszystkich niemalże obszarach funkcjonowania – brak zdrowia, nie tylko w wymiarze 
somatycznym, ale również psychicznym i społecznym. 

Najbardziej alarmujące dane donoszą, iż u pacjentów zmagających się z tą chorobą 
znacznie częściej niż w populacji ogólnej stwierdza się występowanie zaburzeń psy-
chicznych i trudności w funkcjonowaniu psychicznym. Zaburzenia psychiczne dotyczą-
ce głównie lęku oraz depresji (Akton, Ozmen 1998) diagnozuje się w poszczególnych 
badaniach u 40–46% pacjentów (Miniszewska, Chodkiewicz, Zalewska 2004), nato-
miast obecność nieprawidłowości psychicznych, Weelye i Lewis stwierdzają aż u 90% 
chorych (Pacan, Szepietowski 1999). 

Wyniki badań Joblinga (1976) dowodzą, iż aż 84% badanych przez niego chorych na 
łuszczycę ma trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów i znajomości. 

Wagę problemów pacjentów łuszczycowych również istotnie podkreślają dane po-
chodzące z badań Rappa i współpracowników, które pokazują, iż 1/4 badanych przez 
nich chorych przynajmniej jeden raz z powodu łuszczycy przeżywała pragnienie śmier-
ci, 8% w trakcie badania twierdziło, że z tą chorobą nie warto żyć, a u 1,6% była ona 
powodem okaleczenia czy targnięcia się na życie (Pietrzak, Janowski, Lechowska-
-Mazur, Krasowska 2006).

Brak szeroko pojętego zdrowia pacjentów łuszczycowych uświadamiają wyniki an-
kiet ukazujące, że około 40% ankietowanych przyznaje, iż wolałoby cierpieć na tak po-
ważne schorzenia, jak astma oskrzelowa czy cukrzyca, niż na tę, często mylnie uznawa-
ną wyłącznie za problem kosmetyczny, chorobę (Borzęcki, Cielica 2002).

W obliczu tych, jak wcześniej wspomniano, bijących na alarm danych, konieczne 
staje się poszukiwanie antidotum, służącego usprawnieniu codziennego funkcjonowania 
tej aż 2% grupy populacji. 

Konstruktywne dla zachowania jak najlepszego, całościowo ujmowanego zdrowia 
tychże chorych, zdaje się stosowanie przez nich skutecznych stylów radzenia sobie ze 
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stresem. Przemawia za tym fakt, iż łuszczyca należy do grupy schorzeń dermatologicz-
nych, w których choroba skóry w istotny sposób modyfi kowana jest przez czynniki psy-
chiczne (Pacan, Szepietowski 1999), w tym głównie stres, uznawany za czynnik nie 
tylko wywołujący, ale podtrzymujący, jak również zaostrzający przebieg choroby. 
Badacze występowanie zmian skórnych wiążą z jego obecnością u 40–80% chorych, 
natomiast odpowiedzialność za ich nasilenie przypisują stresowi w 45% przypadków 
(Pietrzak, Janowski, Lechowska-Mazur, Krasowska 2006, Januszkiewicz-Borowiec 
1999, Pacan, Szepietowski 1999, Pacan, Szepietowski, Kiejana 2002). 

Ważne staje się również w tym miejscu wskazanie na fakt, że w przypadku chorych 
na łuszczycę, obok oddziałujących na nich czynników ogólnie uznawanych za stresują-
ce, dodatkowo bardzo poważnym źródłem stresu jest sama choroba. Stres pacjentów 
cierpiących na łuszczycę wiąże się zarówno ze złym stanem fi zycznym, towarzyszącym 
im negatywnym obrazem własnego ciała, negatywnymi reakcjami otoczenia wynikają-
cymi często z utożsamiania zmian skórnych z brakiem higieny oraz związanymi z cho-
robą ograniczeniami (Miniszewska, Chodkiewicz, Zalewska 2004). Zmianom chorobo-
wym towarzyszy bowiem ciągłe uczucie dyskomfortu związanego z napięciem skóry, jej 
suchością, świądem i bólem (Miedziński 1982). Ponadto niektóre odmiany łuszczycy 
wiążą się z ryzykiem pojawienia się bardzo poważnych zaburzeń współwystępujących. 
Łuszczycy krostkowej może towarzyszyć grożąca zejściem śmiertelnym wtórna amylo-
idoza, polegająca na pozakomórkowym odkładaniu się różnych rodzajów biologicznie 
nieaktywnego białka, powodującego niewydolność poszczególnych organów. 
W przypadku łuszczycy stawowej zniekształcenia stawów międzypaliczkowych palców 
dłoni i stóp, zniekształcenia kręgosłupa, stawów barkowych, kolanowych, łokciowych 
czy biodrowych mogą się stawać przyczyną trwałego i nieodwracalnego inwalidztwa 
(Jabłońska, Chorzelski 1988, Wolska 2006). 

Bardzo stresująca dla pacjentów cierpiących na łuszczycę jest świadomość braku 
leków prowadzących do całkowitego wyleczenia. W ostatnich latach wprowadzono wie-
le nowych metod jej leczenia, jednakże pozostaje ona nadal chorobą przewlekłą i lecze-
nie związane z licznymi, złożonymi, czasochłonnymi, jak również nie zawsze bezpiecz-
nymi dla zdrowia zabiegami musi być prowadzone do końca życia z okresowymi jedynie 
przerwami (Nockowski 2001). 

Wskazać należy w tym miejscu, iż stosowane w leczeniu łuszczycy preparaty bardzo 
często posiadają liczne działania uboczne. Prowadzą do: podrażnień skóry, odczynów 
zapalnych (Łoza, Wach, Borzęcki 1999), reakcji wypryskowych, przebarwień i odbar-
wień skóry oraz jej zaników. Stosowane na duże powierzchnie łatwo wchłaniają się do 
krwiobiegu i mają działanie ogólne. Mogą być szczególnie niebezpieczne dla układu 
kostnego i hormonalnego (Jabłońska, Chorzelski 1988). Prowadzą do zwłóknienia 
i marskości wątroby, uszkodzenia nerek, indukcji nadciśnienia tętniczego, podwyższo-
nego poziomu bilirubiny, cholesterolu, transaminaz i trójglicerydów (Pura-Rynasiewicz 
2006). Przyczyniają się do rozwoju nowotworów, powodują bóle głowy, bóle mięśnio-
wo-stawowe (Prins, Krabbe, Swinkle, 2005), przerzedzenie włosów, suchość śluzówek 
jamy ustnej, nosa i spojówek (Piechula b.d.). Przy długotrwałym stosowaniu mogą się 
stawać przyczyną lekooporności (Jabłońska, Chorzelski 1988).

Dla kobiet szczególnym źródłem stresu jest przyjmowanie leków doustnych. 
Większość środków posiada bowiem działanie teratogenne, co oznacza, że mogą one 
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powodować wady wrodzone płodu, a ich niepożądane działanie może się utrzymywać 
nawet do dwóch lat po zaprzestaniu ich zażywania (Lech 1999). 

Stresujące dla pacjentów jest stosowanie promieniolecznictwa, kontrowersyjnie 
uznawanego za najbezpieczniejszą formę terapii. W istocie wiąże się ono z koniecznoś-
cią wkomponowywania zabiegów w zwykłe czynności dnia codziennego, jak również 
prowadzi do występowania mdłości, wymiotów, uszkodzeń wątroby, reakcji fototok-
sycznych, nasilonego rumienia, wysiewu pęcherzy, przedwczesnego starzenia się skóry, 
raka skóry, uogólnionego świądu czy wtórnego nasilenia objawów (Miedziński 1982, 
Lech 1999, Wolska 2006, Łoza, Wach, Borzęcki 1999).

Ponadto leczenie bardzo często powiązane jest z koniecznością przyjmowania niety-
powych, nie do końca akceptowanych przez otoczenie zachowań. Stosując różnego ro-
dzaju maści, zaleca się nie tylko kilkudniowe powtarzanie tego zabiegu i zrezygnowanie 
na ten czas z wykonywania innych czynności higienicznych, ale także krępujące w przy-
padku dzielenia lokum ze współtowarzyszem zabezpieczanie części ciała przed przed-
wczesnym usunięciem preparatu ze skóry (Lech 1999). Trudnościom związanym z nano-
szeniem preparatu na skórę i jego utrzymywaniem towarzyszą też działania mające na 
celu pozbywanie się ich z jej powierzchni z zastosowaniem specjalnie przeznaczonych 
do tego środków (Łoza, Wach, Borzęcki 1999). Dodatkowym źródłem stresu jest fakt, że 
te nanoszone na skórę preparaty często cechuje przykry zapach, a zawarte w nich bar-
wniki jeszcze bardziej potęgują doświadczane poczucie bycia naznaczonym czy wręcz 
nieczystym. Owe związane z wyjątkowym dbaniem o kosmetykę procedury są szczegól-
nie stresujące dla nastolatków i młodych ludzi, chcących uczestniczyć we wszystkich 
tych formach aktywności, co zdrowi rówieśnicy (Barańska-Rybak, Nowicki, 
Jakuszkowiak, Cubała 2005).

Mówiąc o stresie związanym z chorobą i jej leczeniem, nie można pominąć faktu, iż 
środki lecznicze bardzo często wiążą się z wysokim nakładem fi nansowym. Choć nie-
znane są koszty leczenia pacjentów łuszczycowych w Polsce, wiadomo jednak, że 
w USA problem leczenia szacowany jest na 2–3 miliardy dolarów w skali roku (Pietrzak, 
Janowski, Lechowska-Mazur, Krasowska 2006).

Występowanie zaostrzeń procesu chorobowego i nawrotów może być powodowane 
przez różne czynniki egzogenne i endogenne (Borzęcki, Cielica 2002). Poważne źródło 
stresu stanowi konieczność unikania kontaktu z niepożądanymi faktorami, nasilającymi 
objawy choroby. Specjalnej troski wymaga dobór środków kosmetycznych i higienicz-
nych, odpowiedniej odzieży i diety, trybu życia, jak również sposobu codziennego funk-
cjonowania. Szczególnie stresujący jest fakt pojawiania się wielu czynników nasilają-
cych objawy choroby czy prowadzących do jej nawrotu niezależnie od pacjenta. Należą 
do nich trudne do uniknięcia ostre bakteryjne i wirusowe infekcje, schorzenia przewle-
kłe, nieoczekiwana konieczność zażywania określonych leków (głównie antybiotyków), 
ostry i przewlekły stres, mechaniczne podrażnienia skóry, niedobory pierwiastków lub 
schorzenia intensywnie zmieniające przemianę materii (Łoza, Wach, Borzęcki 1999). 

Nawrotowe i grudkowe wykwity skórne stają się ponadto poważnym źródłem stresu 
z powodu konieczności częstych hospitalizacji (tamże) i niewolnych od ocen spojrzeń 
i zainteresowania innych (Miękoś-Zydek, Ryglewska-Cho, Lassota-Falczewska, Czyż, 
Kaszuta 2006). Ze stresem bardzo często u pacjentów cierpiących na łuszczycę wiąże się 
nieakceptowanie przez nich wyglądu swojej skóry, tym bardziej że zmiany często doty-



86

czą miejsc uważanych za priorytetowe we własnym wizerunku (Miniszewska, 
Chodkiewicz, Zalewska 2004, Miedziński 1982). Zajmują bowiem bardzo często owło-
sioną część głowy i pasmowato przylegający odcinek skóry czoła (Pietrzak, Janowski, 
Lechowska-Mazur, Krasowska 2006). U około 30–50% pacjentów występują zmiany na 
paznokciach. Przyjmują one szponiasty, pokryty żółtymi grudkami wygląd (Pura-Ryna-
siewicz 2006). U 93% zmiany te stanowią poważny problem kosmetyczny, u 52% są one 
bolesne, a u 58% powodują trudności w czynnościach dnia codziennego (Michalak-
-Stoma, Juszkiewicz-Borowiec, Wojnowska 2006). Największy poziom stresu odczuwa-
ją jednak pacjenci, u których zmiany chorobowe lokalizują się w okolicach twarzy, dłoni 
i genitaliów (Kowalczuk-Zieleniec, Nowicki, Majkowicz 1999). Około 50% z nich 
twierdzi, że choroba w znaczny sposób wpływa na ich życie płciowe (Borzęcki, Cielica 
2002), a około 7% przyznaje, że nie są akceptowani w związkach intymnych (Łoza, 
Wach, Borzęcki, Cielica 1999).

Lansowanie na każdym kroku nieskazitelnie pięknego ciała, z pominięciem innych, 
znacznie bardziej cennych ludzkich wartości, wiąże się z tym, że dla osób cierpiących na 
łuszczycę, podobnie jak dla jednostek cierpiących na inne choroby i schorzenia derma-
tologiczne, bardzo stresujące są sytuacje wymagające obnażenia własnego ciała. 
Większość z nich rezygnuje z takich aktywności, jak pływanie, opalanie się, uprawianie 
sportu. Bardzo stresujące są dla nich wizyty u fryzjera, kupowanie odzieży czy korzysta-
nie ze środków lokomocji (Borzęcki, Cielica 2002). 

Rozległe i widoczne zmiany skórne nierzadko uniemożliwiają wykonywanie wyma-
rzonego zawodu (Miękoś-Zydek, Ryglewska-Cho, Lassota-Falczewska, Czyż, Kaszuta 
2006, Kowalczuk-Zieleniec, Nowicki, Majkowicz 1999). Stres w tym przypadku wiąże 
się nie tylko z brakiem możliwości samorealizacji, lecz również bardzo często jest zwią-
zany z zachwianiem fi nansowego bezpieczeństwa czy zagrożeniem egzystencji. Jest to 
szczególnie stresująca sytuacja dla mężczyzn, według wzorca kulturowego uznawanych 
za głównych żywicieli rodziny (Bąk-Sosnowska 2004). 

Mimo że model dziedziczenia tej choroby nie został do końca poznany, to jej gene-
tyczne uwarunkowanie nie budzi żadnych wątpliwości (Piechula b.d.). Choć nie jest re-
gułą, że wystąpi ona u wszystkich dzieci chorych rodziców, to zawsze towarzyszy im 
dodatkowy stres, czy obciążą genetycznie chorobą swoje potomstwo (Lech 1999). 

Ponadto pacjenci z łuszczycą doświadczają ogromnej stygmatyzacji (Miękoś-Zydek, 
Ryglewska-Cho, Lassota-Falczewska, Czyż, Kaszuta 2006). 1/5 z nich uważa, że jest 
odrzucona społecznie, a 10–12% doznaje upokorzeń ze strony najbliższych (Łoza, Wach, 
Borzęcki 1999). Towarzyszy im poczucie wstydu, „wybrakowania”, winy. Cierpią z po-
wodu doświadczania od innych litości i współczucia (Pietrzak, Janowski, Lechowska-
-Mazur, Krasowska 2006), postrzegania przez społeczeństwo choroby jako zakaźnej 
(Roenick, Roenick 1978), a ich samych niczym trędowatych. 

Stosowanie skutecznych stylów radzenia sobie ze stresem jest bardzo istotne również 
z tego względu, iż powodowane stresem zmiany skórne pociągają za sobą problemy 
w sferze zdrowia psychicznego. Ogółem aż 75% wszystkich zaburzeń psychicznych wy-
stępujących u pacjentów cierpiących na choroby dermatologiczne ma ścisły związek 
z chorobą skóry, w 20% współwystępowanie zaburzeń może być przypadkowe, a jedy-
nie w 5% ma charakter wyłącznie psychiatryczny (Steuden, Janowski 2000). 
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W związku z tym celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, które ze 
stylów radzenia sobie ze stresem służą zachowaniu przez pacjentów cierpiących na łusz-
czycę dobrego, holistycznie ujmowanego zdrowia, obejmującego 7 składających się na 
nie wskaźników, wyróżnionych na podstawie danych empirycznych, dotyczących naj-
częstszych problemów zdrowotnych tychże chorych, w wymiarze somatycznym, psy-
chicznym i społecznym. Do wskaźników tych należały:

• dobry stan fi zyczny (w subiektywnej ocenie pacjenta);
• obiektywnie dobry stan zdrowia;
• dobra ogólna kondycja psychiczna;
• satysfakcja z życia;
• brak depresji;
• brak zaburzeń lękowych;
• aktywny udział w życiu społecznym. 

Założenia, techniki badania i charakterystyka badanych

Badanie stanowiło weryfi kację hipotezy zakładającej, iż zachowaniu przez pacjentów 
łuszczycowych szeroko pojętego zdrowia sprzyja stosowanie przez nich stylu radzenia 
sobie ze stresem zorientowanego na zadaniu.

Zmienna zależna – zdrowie – diagnozowana była za pomocą wywiadu standaryzo-
wanego, Kwestionariusza STAI C.D. Spielbergera, J. Strelaua, M. Tysarczyk i K. Wrześ-
niewskiego oraz skali szacunkowej. 

Wywiad standaryzowany obejmował łącznie 32 pytania. Pierwszych pięć dotyczyło 
określenia płci badanych, ich wieku, odmiany zdiagnozowanej postaci łuszczycy, czasu 
jej trwania i obszarów ciała objętych chorobą. Pozostałe służyły diagnozie wskaźników 
zdrowia: stanu fi zycznego w subiektywnej ocenie pacjenta, kondycji psychicznej, satys-
fakcji z życia, braku depresji i aktywnego udziału w życiu społecznym. 

Stanowiły one zarówno pytania zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru, zaopa-
trzone w przewidywane warianty odpowiedzi oraz pytania otwarte, pozostawiające ba-
danym całkowitą swobodę wypowiedzi. Jedną pozycję stanowiła skala szacunkowa 
z opisanymi jej punktami krańcowymi (zdrowie–choroba). 

Współczynniki rzetelności alfa-Cronbacha dla poszczególnych pięciu skal wahały 
się w przedziale od α = 0,64 do α = 0,73.

W celu zdiagnozowania braku lęku w Kwestionariuszu STAI, przyjmującym formę 
narzędzia złożonego z dwóch 20- stwierdzeniowych skal: 

• X-1 służącej do badania lęku jako stanu; 
• X-2 służącej do badania lęku jako cechy, 

zastosowano odwrócony klucz zliczania wyników. Odnosił się on zarówno do L-stanu 
– rozumianego jako przejściowy, sytuacyjnie uwarunkowany stan oraz L-cechy – rozu-
mianej jako względnie stała cecha osobowości (Wrześniewski, Sosnowski, Matusik, 
2002). 

Siódmy wskaźnik zdrowia – obiektywna ocena stanu zdrowia badanych pacjentów 
– diagnozowany był przez lekarza dermatologa. Jego zadaniem było zaznaczyć miejsce 
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cierpiącej na łuszczycę osoby na kontinuum, którego jeden koniec oznaczał zdrowie, 
a przeciwległy chorobę. 

Zmienna niezależna – style radzenia sobie ze stresem – była badana za pomocą 
Kwestionariusza CISS N.S. Endlera i J.D.A. Parkera (1990, 1994) w adaptacji P. Szcze-
paniaka, J. Strelaua i K. Wrześniewskiego. Styl radzenia sobie ze stresem defi niowano 
jako typowy dla danej jednostki sposób zachowania w różnych sytuacjach stresowych 
i jednocześnie będący w jej dyspozycji zbiór strategii. 

Zadaniem osób badanych było ustosunkowanie się do każdego z 48 stwierdzeń doty-
czących zachowań w sytuacjach stresowych i zakreślenie jednej wybranej cyfry – od 1 
do 5 – najlepiej odzwierciedlającej częstotliwość wykonywanej czynności. Pozwalało 
ono zdiagnozować typową dla badanych tendencję do przyjmowania w sytuacjach stre-
sowych:

• wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu poprzez zmiany sytuacji czy 
ich poznawcze przekształcanie (styl zorientowany na zadaniu); 

• zachowań związanych z koncentracją na sobie i własnych przeżyciach emocjo-
nalnych, czy zachowań związanych z myśleniem życzeniowym i fantazjowaniem 
(styl zorientowany na emocjach);

• lub zachowań odwracania uwagi, angażowania się w czynności zastępcze bądź 
poszukiwania kontaktów towarzyskich (styl zorientowany na unikaniu) (Endler, 
Parker 1990).

Badana grupa składała się z 30 pacjentów zmagających się ze zwykłą, stawową, 
krostkową i wysiękową postacią łuszczycy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w wieku 
17–59 lat. Czas trwania ich choroby wynosił od jednego roku do 43 lat. Zmianami skór-
nymi objęte były różne obszary ciała. 

Wyniki

W celu weryfi kacji przyjętej hipotezy, pomiędzy danymi dotyczącymi stylów radzenia 
sobie ze stresem i zdrowia obliczono współczynniki korelacji r-Pearsona.

Poniższa tabela zawiera zestawienie uzyskanych współczynników dla korelowanych z sobą zmiennych.

Style radzenia sobie ze stresem

Styl zorientowany 
na zadaniu

Styl zorientowany 
na emocjach

Styl zorientowany na unikaniu

Odwracanie uwagi
Poszukiwanie 

kontaktów 
towarzyskich

Zdrowie 0,11 –0,24 –0,50* 0,59**
Dobry stan fi zyczny (ocena 

subiektywna) 0,09 –0,13 –0,47* 0,82***

Obiektywnie dobry stan 
zdrowia 0,17 –0,17 –0,54** 0,67***
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Dobra ogólna kondycja 
psychiczna 0,18 –0,37 –0,57** 0,47*

Satysfakcja 
z życia 0,10 –0,45* –0,49* 0,56**

Brak depresji 0,29 –0,31 –0,60** 0,60**

Br
ak

 za
bu

rze
ń 

lęk
ow

yc
h

Lęku jako
cechy 0,09 –0,50* –0,34 0,52**

Lęku
jako 

stanu

0,19 –0,59** –0,63*** 0,53**

Aktywny udział 
w życiu społecznym –0,10 –0,33 –0,29 0,51*

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Wyniki zawarte w tabeli wykazują, iż zdrowiu pacjentów chorych na łuszczycę nie 
sprzyja styl radzenia sobie ze stresem zorientowany na emocjach czy styl zorientowany 
na odwracaniu uwagi. 

Styl zorientowany na emocjach nie służy doświadczaniu satysfakcji z życia (r = 
–0,45) i nie niweluje lęku (r = –0,50 oraz r = –0,59). Ujemnie (p > 0,05) koreluje również 
z pozostałymi wskaźnikami zdrowia.

Wyniki podskali stylu zorientowanego na unikaniu – odwracanie uwagi – korelują 
także negatywnie ze wszystkimi siedmioma wskaźnikami zdrowia. Najsilniejsze ujemne 
zależności występują pomiędzy tym stylem a lękiem jako stanem (r = –0,63), brakiem 
depresji (r = –0,60) i ogólną dobrą kondycją psychiczną (r = –0,57). W następnej kolej-
ności należy wskazać na korelacje z obiektywnie dobrym stanem zdrowia (r = –0,54), 
satysfakcją z życia (r = –0,49) i dobrym stanem fi zycznym w subiektywnej ocenie pa-
cjenta (r = –0,47). 

Bardzo słabo, pozytywnie prawie ze wszystkimi wskaźnikami zdrowia, zgodnie z za-
łożoną hipotezą, koreluje styl radzenia sobie ze stresem zorientowany na zadaniu. Są to 
jednak zależności statystycznie nieistotne i uogólnienie ich na całą populację chorych 
mogłoby się okazać poprawne dopiero po objęciu badaniami większej grupy chorych. 

Istotne dodatnie zależności występują pomiędzy zdrowiem a podskalą stylu zoriento-
wanego na unikaniu – poszukiwaniem kontaktów towarzyskich. Okazuje się, że stoso-
wanie właśnie tego stylu radzenia sobie ze stresem najlepiej sprzyja zdrowiu. Korelacja 
pomiędzy nim a dobrym stanem zdrowia w subiektywnej ocenie pacjentów wynosi 
r = 0,82, obiektywnie dobrym stanem r = 0,67, brakiem depresji r = 0,60, satysfakcją 
z życia r = 0,56, brakiem lęku r = 0,53 i r = 0,52, aktywnym udziałem w życiu społecz-
nym r = 0,51 i dobrą kondycją psychiczną r = 0,47. Całościowo ujmowane zdrowie ko-
reluje pozytywnie ze stylem poszukiwania kontaktów (istotność p > 0,01).
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Podsumowanie i wnioski

Otrzymane wyniki badań ujawniają, że chorych na łuszczycę charakteryzuje stosowanie 
stylu skoncentrowanego na unikaniu, polegającego na odwracaniu uwagi od choroby 
i sytuacji z nią związanych poprzez wykonywanie czynności zastępczych. Równocześnie 
chory poszukuje kontaktów towarzyskich, o czym świadczą wysokie korelacje ogólnego 
wskaźnika zdrowia i wszystkich jego komponentów ze stylem nastawionym na poszuki-
wanie kontaktów.

Ta pozorna sprzeczność świadczy o tym, że chory poszukuje kontaktów z otocze-
niem społecznym, które traktuje jako źródło wsparcia ze strony innych ludzi. W nieco 
mniejszym stopniu charakteryzuje go stosowanie także stylu skoncentrowanego na emo-
cjach.

Na podstawie literatury przedmiotu można wnioskować, że style zmagania się 
z chorobą u pacjentów z łuszczycą nastawione na unikanie i koncentrację na emocjach 
nie sprzyjają zdrowiu (Wrona-Polańska 2003).

Rozstrzygnięcie tej problematyki wymaga dalszych badań opartych na większej li-
czebnie grupie chorych. Cenne będzie również wzbogacenie wiedzy o tym, jakie zasoby 
osobiste sprzyjają zachowaniu lepszego zdrowia chorych. Nie ulega wątpliwości, że po-
stawa pełna akceptacji i otwartości może stanowić istotny zasób społeczny. Konieczne 
jest obalenie ciągle żywego w społeczeństwie mitu na temat zakaźnego charakteru tej 
choroby. Tylko ugruntowana wiedza na temat jej prawdziwej etiologii może oznaczać 
koniec traktowania chorych na łuszczycę niczym trędowatych. Zwiększenie świadomo-
ści społeczeństwa w tym zakresie może uczynić życie chorych bardziej znośnym i po-
móc im zbliżać się w kierunku bieguna zdrowia. 
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