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PREDYKTORY POSTAWY WOBEC CHOROBY 

NIEDOKRWIENNEJ SERCA

1.  TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ

Postawa wobec choroby ma istotny wpływ na współpracę pacjenta z zespołem 
leczącym, dlatego określenie psychologicznych korelatów postawy wobec cho
roby należy do zagadnień o dużym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym 
(Ostrowski i Śnieżek-Maciejewska, 1983; Wrześniewski, 1976a, 1976b, 1976c, 
1978). Pojęcie to jest rozumiane zgodnie z definicją K. Wrześniewskiego, autora 
metody zastosowanej w badaniach przedstawionych w części empirycznej. Po
stawę wobec choroby charakteryzuje on zgodnie z podejściem klasycznym, 
w którym człowiek ma wobec przedmiotu postawy jakiś stosunek emocjonalny 
(komponent emocjonalny postawy), coś o nim wie (wymiar poznawczy) i jakoś 
się wobec niego zachowuje (wymiar behawioralny). Przez postawę wobec cho
roby Wrześniewski rozumie: „stosunek pacjenta do faktu choroby i sytuacji 
związanych z leczeniem i rehabilitacją”, odzwierciedlony przez komponent 
emocjonalny (Wrześniewski, 1975, s. 100). 

Celem badań było określenie predyktorów postawy wobec choroby osób po 
świeżym zawale mięśnia serca. To ogólne pytanie uszczegółowiono, uwzględnia
jąc trzy grupy potencjalnych predyktorów, a mianowicie: związane ze środowi
skiem, psychologiczne i zdrowotne. Do pierwszej grupy zaliczono: sytuację za
wodową, wielkość wspólnie zamieszkującej rodziny, występowanie konfliktów 
rodzinnych, sytuację mieszkaniową, lokalizowanie zasadniczych źródeł doświad
czanego stresu w pracy lub w domu, palenie tytoniu, małą aktywność fizyczną, 
picie czarnej kawy więcej niż 2 razy dziennie, spożywanie posiłków zawierają
cych dużą ilość tłuszczów zwierzęcych oraz uzależnienie od alkoholu i od leków. 
W zakresie kategorii psychologicznych uwzględniono lokalizację poczucia kon
troli rozumianą zgodnie z koncepcją J. B. Rottera oraz charakterystykę stanu emo
cjonalnego, uwzględniając lęk, smutek, wigor, uczucie znużenia i zakłopotania.  
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W obszarze danych dotyczących stanu zdrowia wzięto pod uwagę wyniki autor
skiej skali o nazwie Medyczny Wskaźnik Stanu Zdrowia wraz z jej podskalą: 
Wskaźnikiem Objawów Podmiotowych, kategorie NYHA oraz CCS, występowa
nie schorzeń towarzyszących oraz stosowanie leków psychotropowych.

W koncepcji lokalizacji poczucia kontroli J.B. Rotter wyróżnił wewnętrzne 
i zewnętrzne poczucie kontroli (Rotter, 1966; Stokłosa, 1986; Szmigielska, 
1995), które stanowią kontinuum. Poczucie kontroli przejawia się poprzez po
strzeganie zależności między własnym działaniem a jego efektami. Osoba 
o wewnętrznym poczuciu kontroli będzie głównie sobie przypisywać rezultaty 
własnego działania, natomiast zewnętrzne poczucie kontroli wyraża się w prze
konaniu, że rezultaty działania są w znacznej mierze efektem czynników ze
wnętrznych, takich jak inni ludzie, a także przypadek, los, szczęście. Hipotezę 
o zależności pomiędzy postawą wobec choroby a lokalizacją poczucia kontroli 
postawiono w nawiązaniu do badań dotyczących pojęcia pokrewnego, jakim jest 
oczekiwanie własnej skuteczności, które ma podstawowe znaczenie jako pre- 
dyktor zachowań prozdrowotnych (Juczyński, 2001; Rodin i Salovey, 1997; 
Schwarzer, 1997).

W myśl wstępnych hipotez badawczych na postawę chorego wobec choroby 
w pierwszych jej dniach ma wpływ: jego dotychczasowe życie w określonym śro
dowisku społecznym oraz predyspozycje osobowe, takie jak umiejscowienie po
czucia kontroli, doświadczane aktualnie emocje, oraz stan zdrowia. Oczekiwano, 
że postawa będzie tym lepsza, im bardziej korzystne dla zdrowia będą warunki 
życia i styl życia, im słabsze będzie doświadczenie emocji negatywnych, a silniej
sze pozytywnych, oraz im lepszy będzie stan zdrowia pacjenta. Hipotetycznie lep
szą postawę wobec choroby wiązano z wewnętrznym poczuciem kontroli.

2. METODA I PROCEDURA BADAŃ

Badania przeprowadzono głównie w Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardio- 
grafii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Kierowni
kiem Zakładu jest dr hab. med. Krzysztof Żmudka, który konsultował badania 
od strony medycznej1. Zbadano 60 osób w okresie od 2 do 7 dni po świeżym 
zawale serca, w tym 18 kobiet w wieku od 40 do 75 lat (średnia 58,94; odchyle
nie standardowe 8,63), oraz 42 mężczyzn od 33 do 71 roku życia (średnia 51,26; 
odchylenie standardowe 8,89). Różnica między wiekiem kobiet i mężczyzn jest 
istotna: t (58) = 3,13,p < 0,0027.

1 Badania wykonała Joanna Dolata od sierpnia 2002 do września 2003 r.

Zastosowano wywiad ustrukturowany, kwestionariusz K. Wrześniewskiego 
Postawa Wobec Choroby PWCh, wersja C (Wrześniewski, 1975), Skalę I-E 
Rottera, test Profile of mood states (POMS) McNaira, Lorra i Dropplemana 
w polskiej adaptacji B. Dudka i J. Koniarka (1987) oraz Tadeusza M. Ostrow
skiego Medyczny Wskaźnik Stanu Zdrowia (MWSZ) i jego podskalę: Wskaźnik 
Objawów Podmiotowych.
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Wywiad ustrukturowany przygotowano na podstawie analogicznej metody 
opracowanej przez Jadwigę Berezowską-Pogoń. Dotyczy on środowiska życia 
pacjenta, stylu życia, czynników ryzyka i chorób współistniejących.

Kwestionariusz PWCh ma charakter jednoczynnikowy i składa się z 53 
twierdzeń (wersja C), z których każde ma postać pięciopunktowej skali typu 
likertowskiego. Im wyższy wynik, tym lepsza jest postawa badanego wobec 
choroby. Rzetelność metody określona jako stabilność bezwzględna kształtuje 
się na poziomie rxy = 0,92, natomiast trafność diagnostyczna, mierzona za po
mocą współczynnika korelacji rangowej Spearmana pomiędzy wynikami kwe
stionariusza a średnimi ocenami sędziów, ma wartość p(rho) = 0,52 i jest staty
stycznie istotna (p < 0,05).

Skala I-E Rottera jest metodą złożoną z 29 pozycji. Każda z nich zawiera 
stwierdzenie typu A i B. Jeśli wybór A oznacza wewnętrzne poczucie kontroli, 
to wybranie twierdzenia B liczy się jako odpowiedź wskazującą na zewnętrzne 
poczucie kontroli. Jak podaje autor, rzetelność metody - określona jako zgod
ność wewnętrzna liczona według wzoru Spearmana-Browna - wynosi od 0,69 
do 0,79. Stabilność wewnętrzna, mierzona metodą test-retest, wynosi 0,60-0,83 
po jednym miesiącu i 0,49-0,61 po dwóch miesiącach.

Test POMS w polskiej adaptacji B. Dudka i J. Koniarka (1987) to metoda 
badania aktualnego stanu emocjonalnego. Badany zakreśla wartości pięcio
punktowych skal likertowskich umieszczonych obok przymiotników, które opi
sują odczuwane przez niego emocje, przypisane do sześciu grup. W ten sposób 
określa się poziom emocji negatywnych, takich jak: przygnębienie i depresja, 
napięcie i niepokój, złość i wrogość, znużenie i zmęczenie oraz zmieszanie 
i zakłopotanie. Bada się również odczucia pozytywne - wigor i aktywność. Auto
rzy stwierdzają, że współczynniki zgodności wewnętrznej wahają się dla sześciu 
skal od 0,84 do 0,95. Stabilność bezwzględna skal, mierzona współczynnikiem rtt, 
przy dwukrotnych pomiarach była na poziomie 0,74—0,65. Dudek i Koniarek 
(1987), którzy opracowali polską wersję metody, na podstawie analizy czynniko
wej wyników swoich badań potwierdzili trafność wyróżnienia sześciu skal.

Techniką nową jest Medyczny Wskaźnik Stanu Zdrowia i jego podskala: 
Wskaźnik Objawów Podmiotowych, metody opracowane przez autora i poddane 
weryfikacji empirycznej.

3. BADANIA WARTOŚCI PSYCHOMETRYCZNEJ
MEDYCZNEGO WSKAŹNIKA STANU ZDROWIA I JEGO 
PODSKALI: WSKAŹNIKA OBJAWÓW PODMIOTOWYCH 
W OPRACOWANIU T.M. OSTROWSKIEGO

MWSZjest skalą obejmującą wyniki wszystkich podstawowych badań charakte
ryzujących stan zdrowia pacjenta kardiologicznego. Lekarze kardiolodzy przy
pisali poszczególnym wynikom wagi od 3 do 9, zależnie od znaczenia określo
nego badania jako komponentu całościowej oceny stanu zdrowia chorego. 
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Wynik uzyskany przez badanego dzieli się przez wynik maksymalny, jaki 
mógłby on uzyskać w wykorzystanych badaniach, a iloraz mnoży przez 100%. 
W ten sposób otrzymuje się wskaźnik stanu zdrowia w skali od 1 do 100%, tym 
wyższy, im lepsze są wyniki badań. Mówi on o tym, jaki procent możliwych do 
uzyskania wyników stanowi suma punktów, które zebrał badany.

Z całej skali wyodrębniono objawy odczuwane podmiotowo, takie jak: ból 
wieńcowy, duszność, ból niewieńcowy w klatce piersiowej oraz odczuwanie 
zaburzeń rytmu serca. Liczone analogicznie jak cała metoda stanowią Wskaźnik 
Objawów Podmiotowych (WOP).

Rzetelność metody określono na podstawie współczynnika stabilności bez
względnej, korelując wyniki badania 66 osób po świeżym zawale serca, zbada
nych dwukrotnie, w odstępie 3 miesięcy. Wyniki przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Współczynniki stabilności bezwzględnej Medycznego Wskaźnika Stanu Zdrowia, 

Wskaźnika Objawów Podmiotowych oraz skali NYHA (« = 66)

NYHA, badanie 2 MWSZ, badanie 2 WOP, badanie 2

NYHA, badanie 1 0,62 -0,31 -0,53

p = 0,0001 p = 0,0106 p = 0,0001

MWSZ, badanie 1 -0,23 0,32 0,34

p = 0,0603 p = 0,0085 p = 0,0058

WOP, badanie 1 -0,47 0,27 0,59

p = 0,0001 p = 0,0309 p = 0,0001

Współczynnik stałości wyników MWSZ jest niski, jakkolwiek istotny staty
stycznie.

Problem rzetelności, badanej jako stałość wyników, jest powiązany z zagad
nieniem trafności diagnostycznej rozumianej jako wrażliwość metody na zmia
nę. Pod tym względem MWSZ jest narzędziem dobrym, podczas gdy WOP, 
NYHA oraz CCS nie informują o zmianach w stanie zdrowia badanych, które 
zaszły w okresie trzech miesięcy od zawału (tabele 2 i 3)

Tabela 2. Istotność zmian w wynikach Medycznego Wskaźnika Stanu Zdrowia, Wskaźnika

Objawów Podmiotowych oraz skali NYHA w okresie trzech miesięcy (n = 66)

Zmienne
Badanie 1 Badanie 2

*(65) P<
M SD M SD

MWSZ 0,64 0,10 0,73 0,11 -6,12 0,0001

WOP 0,71 0,21 0,73 0,19 -1,09 0,2816

NYHA 2,11 1,04 2,15 0,88 -0,43 0,6650

Nota2: n - liczba badanych, M- średnia arytmetyczna, Me - mediana, SD - odchylenie standardowe.

2 Przez „notę” zgodnie z terminologią standardów American Psychological Association autor 

rozumie objaśnienia, które dotyczą wszystkich tabel i rycin w tej pracy.
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Tabela 3. Istotność zmian w wynikach CCS w okresie trzech miesięcy (n = 46)

Zmienna Badanie 1 Badanie 2 t(45) P

M SD M SD

CCS 2,46 1,00 2,30 0,92 1,26 0,2122

Trafność zbieżną metody określono na podstawie wyników badania 230 osób 
po świeżym zawale serca, korelując je z kategoriami NYHA (tabela 4) oraz CCS 
<tabcla5) Bibl Jsg.

Tabela 4. Korelacje między Medycznym Wskaźnikiem Stanu Zdrowia, Wskaźnikiem Objawów 
Podmiotowych oraz skaląNYHA (n = 230)

Zmienna korelowana NYHA r(228) P<

M SD M SD

MWSZ 0,66 0,10 2,32 1,09 -0,45 0,0001

WOP 0,69 0,20 2,32 1,09 -0,58 0,0001

Tabela 5. Korelacje między Medycznym Wskaźnikiem Stanu Zdrowia, Wskaźnikiem Objawów

Podmiotowych oraz skalą CCS (n = 170)

Zmienna korelowana CCS r(168) P<

M SD M SD

MWSZ 0,65 0,10 2,52 0,99 -0,52 0,0001

WOP 0,68 0,20 2,52 0,99 -0,69 0,0001

NYHA 2,42 0,99 2,52 0,99 0,95 0,0001

Podsumowując, można stwierdzić, że MWSZ jest mniej rzetelny, ale bardziej 
diagnostyczny, natomiast WOP - wysoce rzetelny, ale mało wrażliwy na zmiany.

Ponieważ badane zmienne są skalami różnego rodzaju, warto dodać, że 
współzależność pomiędzy zmiennymi nominalnymi i porządkowymi a metrycz
nymi określano za pomocą współczynnika korelacji poliseryjnej (rpj), natomiast 
pomiędzy zmiennymi metrycznymi liczona jest korelacja prostoliniowa w po
staci r Pearsona (r). Na podstawie tak przygotowanych macierzy przeprowadzo
no analizę ścieżek.

4. WYNIKI BADAŃ WERYFIKUJĄCYCH HIPOTEZY

Na początku omówienia wyników badań zostanie scharakteryzowana zmienna 
zależna - postawa wobec choroby. Jej charakterystykę opisową zawiera tabela 
6. Rozkład wyników nie odbiega w sposób znaczący od krzywej normalnej (ryc. 
1). Potwierdza to test normalności rozkładu W Shapiro-Wilka, który ma wartość 
0,97 i jest nieistotny (p < 0,22).
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Tabela 6. Statystyka opisowa wyników kwestionariusza Postawa Wobec Choroby

n M Me Minimum Maksimum SD Asymetria Kurioza

Wynik PWCh 60 128,22 131,5 68 204 32,1 0,0026 -0,6098

Ryc. 1. Rozkład wyników kwestionariusza Postawa Wobec Choroby

(oś pozioma - wyniki, pionowa - liczba osób, linia ciągła - rozkład normalny, n = 60)

Mężczyźni charakteryzują się lepszą postawą wobec choroby niż kobiety: t (58) 
= 3,54; p < 0,0008 (ryc. 2).

Ryc. 2. Postawa wobec choroby mężczyzn (z lewej) i kobiet (z prawej). Kwadrat 
w środku oznacza średnią, większy prostokąt - zakres ±1 odchylenia standardowego, 

a linie zewnętrzne - ±1 odchylenie standardowe pomnożone przez 1,96 z
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Znaczenie ma również wiek badanych: im są starsi, tym gorsza jest postawa: 
r (58) = -0,28, p < 0,0276, oraz sytuacja zawodowa: F = 3,36; p = 0,0156. Lep
szą postawę mają bezrobotni i osoby pracujące, gorszą emeryci i renciści. Jed
nak ta ostatnia zmienna związana jest z wiekiem badanych (ryc. 3).

Renta 56 lat Etat 50 lat “O" PWCH

Ryc. 3. Sytuacja zawodowa a postawa wobec choroby (w = 60); 
obok kategorii zawodowych podano średnie wieku danej grupy

Poszukując predyktorów postawy wobec choroby, zwrócono uwagę na 
zmienne niezależne skorelowane z nią w sposób istotny. Okazało się, że takich 
zmiennych jest 14 (tab. 7). Uwagę zwracają wyniki istotne i oczekiwane, takie 
jak wysoka korelacja negatywna pomiędzy smutkiem i depresją a postawą wo
bec choroby, czy stanem zdrowia a postawą. Zdziwienie natomiast mogą budzić 
współczynniki wskazujące na fakt, że lepszą postawę wobec choroby mają palą
cy, których jest większość, oraz osoby doświadczające stresu w pracy. Takie 
rezultaty wskazują zazwyczaj na konieczność przeprowadzenia analizy jedno- 
-wielozmiennowej. Dokonano analizy regresji wielokrotnej, jednakże ze wzglę
du na liczebność grupy badanej (n = 60) nie było możliwe wprowadzenie rów
nocześnie, do jednego równania wszystkich istotnych zmiennych niezależnych3. 
Podzielono je na trzy grupy, zgodnie z hipotezami. Wyróżniono zmienne zwią
zane ze środowiskiem, psychologiczne i zdrowotne. W tych trzech grupach 
przeprowadzono analizę regresji.

3 Na jedną zmienną niezależną powinno przypadać 10 osób badanych, a koniecznie nie mniej 

niż 5 (Wrześniewski, 1996).
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Tabela 7. Zmienne niezależne skorelowane istotnie z postawą wobec choroby 
(M postawy = 128,22; SD = 32,10; n = 60)

Zmienna niezależna M SD r(X,Y) P<
Pleć: kobiety 

mężczyźni

18

42
G»(1) = -0,55 0,0008

Wiek 53,57 9,34 458) = -0,28 0,0276

Sytuacja zawodowa: 

Bezrobocie 

Renta 

Emerytura 

Etat 

Kilka etatów

6

15

13

23

3

M7) = 0,27 0,0350

Palący

Niepalący

44

16
641) = 0,33 0,0100

Stres w pracy 

Nie występuje

25

35
641) = 0,46 0,0001

Choroby tarczycy

Nie występują

5

55
641) = -0,59 0,0001

Dolegliwości reumatyczne 

Nie występują

26

34
641) = -0,39 0,0020

Napięcie i niepokój 5,72 7,95 458) = -0,43 0,0007

Przygnębienie i depresja 14,93 13,32 458) = -0,50 0,0001

Wigor i aktywność 14,57 8,78 458) = 0,36 0,0044

Znużenie i zmęczenie 10,10 7,68 458) = -0,40 0,0018

Zmieszanie i zakłopotanie 5,10 5,70 458) = -0,30 0,0202

Medyczny wskaźnik zdrowia 56,90 8,44 458) = 0,25 0,0504

Wskaźnik objawów podmiotowych 62,13 19,65 458) = 0,35 0,0068

Objaśnienia: r(58) - współczynnik korelacji r Pearsona, 6»(1)~ poliseryjny współczynnik korela
cji, w nawiasach stopnie swobody

W grupie zmiennych środowiskowych z postawą wobec choroby korelowa
ły: płeć, wiek, sytuacja zawodowa, palenie papierosów i stres pracy zawodowej, 
W krokowej analizie regresji do równania weszła na poziomie istotnym tylko 
jedna zmienna, a mianowicie płeć pacjentów (tab. 8). Spośród pięciu zmiennych 
niezależnych znaczenie pozytywne ma tylko płeć męska, a pozostałe korelację 
z postawą wydają się spowodowane powiązaniem tych zmiennych z płcią. 
Sprawdzenie tej interpretacji zostanie przedstawione w rozdziale poświęconym 
weryfikacji modeli zależności przyczynowo-skutkowych.
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W zakresie zmiennych psychologicznych z postawą wobec choroby zna
miennie korelowały: przygnębienie i depresja, napięcie i niepokój, znużenie 
i zmęczenie, zmieszanie i zakłopotanie oraz wigor i aktywność, czyli wszystkie 
emocje badane za pomocą techniki POMS z wyjątkiem złości i wrogości.

Tabela 8. Wyniki krokowej analizy regresji wielokrotnej wyniku w kwestionariuszu PWCh 
w stosunku do zmiennych związanych ze środowiskiem (n = 60)

Zmienne
Standaryzowany współ

czynnik regresji
t(58) P<

Pleć -0,29 -2,16 0,0354

Stała 137 30,24 0,0001

Równanie wyjaśnia wariancję postawy w 17,78%; F (1,58) = 12,533; p < 0,0008

Uwaga: Istotność elementów równania regresji (współczynniki regresji standaryzowane) badano za 
pomocą statystyki t, natomiast istotność procentu wariancji zmiennej zależnej (komponentów po
stawy) — statystyki F (F SSregrtsjt^SSnszttij

Wewnętrzne poczucie kontroli korelowało z postawą wobec choroby na po
ziomie trendu (r (58) = 0,23; p < 0,0741), co wskazuje na fakt, że w większej 
grupie badanych zależność ta może okazać się istotna.

Za pomocą krokowej analizy regresji ustalono, że spośród 5 kategorii emo
cji, do których dodano płeć i wiek, predyktorem postawy wobec choroby jest 
tylko przygnębienie i depresja wraz z wiekiem badanych. W obu wypadkach 
współzależność jest negatywna (tab. 9). Pozostałe emocje, poza zmieszaniem 
i zakłopotaniem, weszły do równania tylko na poziomie wskazującym na ten
dencję ku współzależności, a nie na istotną zależność. Oznacza to, że w korela
cjach tych emocji z postawą, ujawnionych w analizie jedno-jednozmiennowej, 
znaczący był udział przygnębienia i depresji, a ich znaczenie samodzielne może 
się ujawnić w większej grupie badanej. Wyjaśnienie to będzie analizowane 
w następnym rozdziale.

Tabela 9. Wyniki krokowej analizy regresji wielokrotnej wyniku w kwestionariuszu PWCh 

w stosunku do emocji oraz pici i wieku pacjentów (n = 60)

Zmienne
Standaryzowany współ

czynnik regresji
»(57) P<

Przygnębienie i depresja -0,55 -5,25 0,0001

Wiek -0,36 -3,41 0,0012

Stała 214,1624 10,45 0,0001

Równanie wyjaśnia wariancję postawy w 38,06%; F(2,57] = 17,511; p< 0,0001

Uwaga: jak w tabeli 8.
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W zakresie zmiennych charakteryzujących stan zdrowia, z postawą wobec 
choroby były znamiennie skorelowane: medyczny wskaźnik zdrowia, wskaźnik 
objawów podmiotowych, dolegliwości reumatyczne i nadczynność tarczycy. 
Wśród zmiennych niezależnych ponownie uwzględniono płeć i wiek. Do rów
nania, jako istotne predyktory postawy, weszły: wskaźnik objawów podmioto
wych i występowanie dolegliwości reumatycznych (tab. 10).

Tabela 10. Wyniki krokowej analizy regresji wielokrotnej wyniku w kwestionariuszu PWCh 
w stosunku do zmiennych charakteryzujących stan zdrowia oraz płci i wieku pacjentów 

(n = 60)

Zmienne
Standaryzowany współ

czynnik regresji
t(56) P<

WOP 0,29 2,49 0,0160

Płeć kobieca -0,28 -2,29 0,0258

Reumatyzm -0,24 -2,02 0,0487

Stała 111,43 8,56 0,0001

Równanie wyjaśnia wariancję postawy w 29,25%; F(3,56; = 7,72; p< 0,0002

Uwaga: jak w tabeli 8.

Tabela 11. Wyniki krokowej analizy regresji wielokrotnej wyniku w kwestionariuszu PWCh 
w stosunku do zmiennych wyodrębnionych jako istotne w dotychczasowych obliczeniach 

(m = 60)

Zmienne
Standaryzowany współ

czynnik regresji
»(56) P<

Przygnębienie i depresja -0,47 -4,36 0,0001

Wiek -0,39 -3,76 0,0004

WOP 0,24 2,18 0,0337

Stała 192,22 8,63 0,0001

Równanie wyjaśnia wariancję postawy w 43%; F (3,56) = 14,019; p< 0,0001

Uwaga: jak w tabeli 8.

W podsumowaniu analizy wyników badań można stwierdzić, że predykto- 
rami pozytywnej postawy wobec choroby niedokrwiennej serca, przejawianej 
przez osoby po świeżym, niepowikłanym zawale mięśnia serca, są: płeć, wiek, 
wskaźnik kardiologicznych objawów podmiotowych, występowanie dolegliwo
ści reumatycznych oraz odczuwanie przygnębienia i depresji. Postawa jest lep
sza w przypadku, gdy pacjent jest mężczyzną, w młodszym wieku, nie odczuwa 
silnych objawów dusznicowych ani zaburzeń rytmu serca, nie reaguje przygnę
bieniem i depresją oraz nie skarży się na objawy reumatyczne. Natomiast płeć 
kobieca, wiek starszy, natężenie objawów dusznicowych, występowanie odczu
wanych podmiotowo zaburzeń rytmu, zaostrzenie dolegliwości reumatycznych, 
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przygnębienie i depresja pozwalają przewidywać postawę wobec choroby nieko
rzystną z punktu widzenia potrzeb leczenia i rehabilitacji.

Pięć zmiennych niezależnych, wyodrębnionych w dotychczasowych anali
zach regresji jako istotne, zebrano i poddano raz jeszcze analizie krokowej. 
Okazało się, że największe znaczenie spośród nich mają: przygnębienie, depre
sja, wiek i natężenie objawów dusznicowych oraz występowanie odczuwanych 
podmiotowo zaburzeń rytmu - WOP (tab. 11). Zmienne te wyjaśniają wariancję 
postawy w około 43%. Wśród znamiennych predyktorów postawy wobec cho
roby znalazło się po jednej zmiennej z każdej z trzech wyróżnionych na wstępie 
grup: przygnębienie i depresja okazały się istotne w grupie zmiennych psycho
logicznych, wiek - w grupie charakterystyki formalnej i związanej ze środowi
skiem, a WOP - spośród danych klinicznych. W nawiązaniu do ostatniego wy
niku należy zauważyć, że o postawie wobec choroby bardziej decydują objawy 
odczuwane subiektywnie przez pacjenta niż wyniki badań przedmiotowych.

5. WERYFIKACJA MODELI DETERMINANT POSTAWY 
WOBEC CHOROBY

Przedstawiając wyniki badań, kilkakrotnie sformułowano hipotetyczne inter
pretacje, które obecnie zostaną sprawdzone za pomocą konfirmacyjnej analizy 
ścieżek. Jest to metoda modelowania strukturalnego stwarzająca szansę znale
zienia takiego modelu zależności pomiędzy zmiennymi, który z jednej strony 
jest dobrze dopasowany do danych empirycznych, a z drugiej pozwala zweryfi
kować prawidłowość modelu teoretycznego. Modele takie symulują w sposób 
statystyczny zależności przyczynowo-skutkowe.

Za pomocą analizy regresji wykazano, że spośród zmiennych o charakterze 
środowiskowym związek z postawą wobec choroby ma tylko płeć (tab. 8), 
a istotne korelacje pozostałych zmiennych z postawą mogą być spowodowane 
współzależnością z płcią. Powstaje pytanie, czy w świetle danych empirycznych 
takie wyjaśnienie można uważać za prawdziwe. Aby się o tym przekonać, zbu
dowano model zależności strukturalnych symulujący oddziaływanie zmiennych 
określonych jako środowiskowe na postawę wobec choroby (ryc. 4). Do modelu 
wprowadzono pięć zmiennych skorelowanych z postawą wobec choroby. Oka
zało się, że za determinantę postawy można uważać tylko płeć. Ścieżki od pozo
stałych zmiennych do postawy są nieistotne. Tym samym analiza ścieżek po
twierdza rezultaty regresji wielokrotnej (tab. 8), w której płeć jest jedyną 
zmienną niezależną w równaniu regresji postawy. Uzupełnia jednak wyniki 
analizy regresji, ponieważ uwidacznia zależności pomiędzy pozostałymi zmien
nymi, sugerując odpowiedź, dlaczego są one istotnie skorelowane z postawą, 
a nie sąjej predyktorami. Równocześnie zwiększa się wariancja wyjaśniona po
stawy, z około 18% w regresji do 32% w analizie ścieżek. W świetle wyników 
analizy ścieżek można stwierdzić, że pozostałe zmienne są powiązane między 
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sobą przyczynowo, a z postawą „kontaktują się” rzeczywiście tylko za pośred
nictwem zmiennej - płeć.

Ryc. 4. Model oddziaływania zmiennych środowiskowych na postawę wobec choroby; 
parametry modelu: wariancja postawy wobec choroby wyjaśniona w 32%,(7) = 7,18; 

p < 0,41; GOF = 0,96; AGOF=Q,W

Podobnie w przypadku zmiennych o charakterze psychologicznym. Za po
mocą analizy regresji ustalono, że spośród 5 kategorii emocji, do których doda
no płeć i wiek, predyktorem postawy wobec choroby jest tylko przygnębienie 
i depresja wraz z wiekiem badanych (tab. 9). Analiza ścieżek pozwala sformu
łować odpowiedź na pytanie, dlaczego pozostałe emocje są skorelowane z po
stawą, a nie z jej predyktorami (ryc. 5). Jest tak, ponieważ cała grupa pięciu 
emocji powiązana jest między sobą różnymi zależnościami, natomiast zmienną, 
która wiąże je z postawą, jest tylko przygnębienie i depresja.
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Ryc. 5. Model oddziaływania zmiennych psychologicznych na postawę wobec choroby; 
parametry modelu: wariancja postawy wobec choroby wyjaśniona w 39%, 

X2 (17) = 26,07; p < 0,073; GOF = 0,92; AGOF = 0,82

Sytuacja powtarza się w przypadku zależności między postawą wobec cho
roby a zmiennymi określającymi stan zdrowia. Z postawą istotnie skorelowane 
były: medyczny wskaźnik zdrowia, wskaźnik objawów podmiotowych, dolegli
wości reumatyczne i nadczynność tarczycy. Do równania regresji jako istotne 
predyktory postawy weszły: wskaźnik objawów podmiotowych i występowanie 
dolegliwości reumatycznych (tab. 10). Analiza ścieżek potwierdza oddziaływa
nie tych dwu zmiennych na postawę wobec choroby, ale równocześnie pozwala 
odtworzyć ścieżki zależności między pozostałymi zmiennymi a postawą (ryc. 
6). Medyczny wskaźnik zdrowia ma wpływ na wskaźnik objawów podmioto
wych, a za jego pośrednictwem - na postawę. Natomiast występowanie nad
czynności tarczycy pogłębia odczuwanie kardiologicznych objawów podmioto
wych i pośrednio wpływa na postawę. Zarówno nadczynność tarczycy, jak 
i dolegliwości reumatyczne częściej występują u kobiet. W ten sposób płeć po
średnio oddziaływuje na postawę. Podobnie wiek ma wpływ na postawę, ponie
waż nadczynność tarczycy częściej występuje u osób starszych.
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Ryc. 6. Model oddziaływania zmiennych charakteryzujących stan zdrowia na postawę 
wobec choroby; strzałkami pogrubionymi zaznaczono sprzężenia zwrotne; parametry 

modelu: wariancja postawy wobec choroby wyjaśniona w 32%, %2 (9) = 16,54;

p < 0,056; GOF = 0,93; AGOF = 0,78

Zwraca uwagę zamknięty układ zależności między postawą wobec choroby, 
nadczynnością tarczycy i wskaźnikiem objawów podmiotowych. Im lepszy 
wskaźnik, mniejsze dolegliwości kardiologiczne, tym lepsza postawa. Ma ona 
jednak zwrotny wpływ na nadczynność tarczycy, która w wielu wypadkach ma 
psychosomatyczny charakter, podobnie jak dolegliwości reumatyczne. Odczuwa
nie dolegliwości ze strony tarczycy pogarsza stan podmiotowy pacjenta po zawale 
serca, co nie pozostaje bez wpływu na jego postawę wobec choroby. Tworzy się 
„błędne koło” zależności patogenetycznych. Oznacza to, że pacjenci po zawale 
z nadczynnością tarczycy wymagają szczególnej uwagi zespołu leczącego.

W końcowej analizie ścieżek (ryc. 7) uwzględniono wszystkie zmienne, któ
re dotąd okazały się istotnymi determinantami postawy wobec choroby. Podob
nie jak w analizie regresji (tab. 11), tak i tutaj okazało się, że istotnym predykto- 
rem postawy jest: wiek, wskaźnik objawów podmiotowych oraz występowanie 
przygnębienia i depresji. Jednakże analiza ścieżek wyjaśnia 66% wariancji po
stawy, w odróżnieniu od regresji wielokrotnej, która wyjaśnia 32%. Diagram 
ścieżek uwzględnia również wpływ przygnębienia i depresji na stan podmioto
wy chorego, a poza tym pozwala stwierdzić, że płeć w tym układzie zależności 
jest powiązana z występowaniem dolegliwości reumatycznych, a ścieżka od
działywania na postawę jest znacząca tylko jako wskazówka występowania ten
dencji, a nie determinacji.
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Ryc. 7. Model oddziaływania zmiennych ujawnionych w dotychczasowych analizach 
jako istotne na postawę wobec choroby; parametry modelu: wariancja postawy wobec 

choroby wyjaśniona w 66%, %2 (6) = 1 l,18;p < 0,083; GOF = 0,94; AGOF = 0,80; 

linią przerywaną zaznaczono ścieżkę nieistotną statystycznie, wskazującą jedynie 
na tendencję do zależności

6. WNIOSKI

Analiza wyników badań, przeprowadzona w trzech fazach: korelacje - regresje 
- oddziaływania, pozwala na sformułowanie następujących konkluzji:

1. Poszukując predyktorów postawy wobec choroby, znaleziono 14 zmien
nych niezależnych skorelowanych w sposób istotny z postawą wobec 
choroby (tab. 7). Podzielono je na trzy grupy, zgodnie z hipotezami. Wy
różniono zmienne związane ze środowiskiem, psychologiczne i zdrowot
ne. W tych trzech grupach przeprowadzono analizę regresji.

2. W grupie zmiennych środowiskowych z postawą wobec choroby korelo
wały: płeć, wiek, sytuacja zawodowa, palenie papierosów i stres pracy 
zawodowej. W krokowej analizie regresji do równania weszła na pozio
mie istotnym tylko jedna zmienna, a mianowicie płeć pacjentów (tab. 8).

3. W zakresie zmiennych psychologicznych z postawą wobec choroby zna
miennie korelowały: przygnębienie i depresja, napięcie i niepokój, znu
żenie i zmęczenie, zmieszanie i zakłopotanie oraz wigor i aktywność, 
czyli wszystkie emocje badane za pomocą techniki POMS, za wyjątkiem 
złości i wrogości.

4. Za pomocą krokowej analizy regresji ustalono, że spośród tych 5 katego
rii emocji, do których dodano płeć i wiek, predyktorem postawy wobec 
choroby jest tylko przygnębienie i depresja wraz z wiekiem badanych. 
W obu wypadkach współzależność jest negatywna (tab. 9).
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5. Wewnętrzne poczucie kontroli korelowało z postawą wobec choroby na 
poziomie trendu (r (58) = 0,23; p < 0,0741), co wskazuje, że w większej 
grupie badanych zależność ta może okazać się istotna.

6. W zakresie zmiennych charakteryzujących stan zdrowia z postawą wobec 
choroby były znamiennie skorelowane: medyczny wskaźnik zdrowia, 
wskaźnik objawów podmiotowych, dolegliwości reumatyczne i nadczyn
ność tarczycy.

7. Do równania, jako istotne predyktory postawy, weszły: wskaźnik obja
wów podmiotowych i występowanie dolegliwości reumatycznych (tab. 
10).

8. Spośród wszystkich wyodrębnionych predyktorów postawy największe 
znaczenie mają: przygnębienie i depresja, wiek, a także natężenie obja
wów dusznicowych oraz występowanie odczuwanych podmiotowo zabu
rzeń rytmu, czyli wskaźnik objawów podmiotowych (tab. 11, ryc. 7). 
Zmienne te wyjaśniają wariancję postawy w 66%.

9. Predyktorami pozytywnej postawy wobec choroby niedokrwiennej serca, 
przejawianej przez osoby po świeżym niepowikłanym zawale mięśnia 
serca, są: płeć, wiek, wskaźnik kardiologicznych objawów podmioto
wych, występowanie dolegliwości reumatycznych oraz odczuwanie przy
gnębienia i depresji.

10. Postawa jest lepsza, gdy pacjent jest mężczyzną, w młodszym wieku, nie 
odczuwa silnych objawów dusznicowych ani zaburzeń rytmu serca, nie 
reaguje przygnębieniem i depresją oraz nie skarży się na objawy reuma
tyczne. Natomiast płeć żeńska, starszy wiek, natężenie objawów dusznico
wych, występowanie odczuwanych podmiotowo zaburzeń rytmu, zaostrze
nie dolegliwości reumatycznych, przygnębienie i depresja pozwalają 
przewidywać postawę wobec choroby niekorzystną z punktu widzenia 
potrzeb leczenia i rehabilitacji.
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