PRACE
ORYGINALNE

Czynniki psychologiczne a wybór metody
leczenia nerkozastêpczego u chorych
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek
Praca jest prób¹ wyodrêbnienia charakterystycznych czynników motywacyjnych le¿¹cych u pod³o¿a wyboru przez pacjenta rodzaju dializy (dializa otrzewnowa, hemodializa). Realizacja tego celu wymaga udzielenia odpowiedzi na
pytanie czy pomiêdzy grup¹ osób dializowanych otrzewnowo a grup¹ osób hemodializowanych istniej¹ statystycznie istotne ró¿nice w zakresie: poziomu
neurotyzmu, umiejscowienia kontroli zdrowia, poczucia w³asnej skutecznoci,
dyspozycyjnego optymizmu oraz stopnia akceptacji choroby. Grupê badan¹ stanowi¹ przewlekle dializowani pacjenci (N=55) wroc³awskich oddzia³ów nefrologicznych powy¿ej 18 roku ¿ycia, którzy zostali poddani testom psychologicznym pozwalaj¹cym na okrelenie natê¿enia badanej cechy. U pacjentów wybieraj¹cych dializê otrzewnow¹ odnotowano istotnie wy¿szy stopieñ akceptacji
choroby (poziom p=0,000096), wiêksze poczucie w³asnej skutecznoci (poziom
p=0,000000), wiêkszy dyspozycyjny optymizm (poziom p=0,000001) oraz ni¿szy
poziom neurotyzmu (poziom p=0,000015), a tak¿e maj¹ silniejsze przekonanie,
¿e kontrola stanu zdrowia zale¿y bardziej od nich samych (poziom p=0,000000)
ni¿ od oddzia³ywania innych czy przypadku. Uzyskane wyniki pozwalaj¹ za³o¿yæ, i¿ odmiennie powinna wygl¹daæ relacja personel medyczny-pacjent w obu
grupach, aby wspó³praca miêdzy chorym a lekarzem by³a efektywna.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 221-225)

Psychological factors versus the choice of a renal
replacement therapy for patients with chronic
renal insufficiency
This paper constitutes an attempt to distinguish characteristic motivational
factors underlying patient's choice of dialysis (peritoneal dialysis, hemodialysis).
In order to fulfill this objective it is necessary to answer whether between groups
of peritoneally dialysed and hemodialysed persons there are statistically significant differences with regard to: neurotism level, locus of health control, sense
of self-efficacy, dispositional optimism and illness acceptance level. The examined group consists of patients (N=55) above 18 years of age, undergoing a
prolonged dialysis at Wroclaw's nephrological wards, who were subjected to
psychological tests allowing determination of an examined feature. The patients
who choose peritoneal dialysis exhibit a significantly higher degree of illness
acceptance (p-level: 0.000096), a higher sense of own efficiency (p-level:
0.000000), higher dispositional optimism (p-level: 0.000001) and a lower level of
neurotism (p-level: 0.000015), they also are more strongly convinced that the
control over their health condition depends more on themselves (p-level:
0.000000) than on other people's influence, or on chance. Gained results allow
an assumption that in order for a patient - physician cooperation to be effective
the relation between medical personnel and the patient ought to differ in both
groups.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 221-225)

Wprowadzenie
Przewlek³a niewydolnoæ nerek jest procesem nieuchronnie prowadz¹cym do wdro¿enia leczenia nerkozastêpczego. Wspó³czenie stosowane s¹ dwie zasadnicze
metody leczenia dializ¹: hemodializa (HD) i
dializa otrzewnowa (DO). Z perspektywy
medycznej i psychologicznej rozpoczêcie
leczenia nerkozastêpczego stanowi krytyczny moment w leczeniu przewlek³ej niewydolnoci nerek. Wzglêdnie stabilna sytuacja

¿yciowa chorego i jego najbli¿szych zostaje
zachwiana, za rytm ¿ycia pacjenta i bliskich
mu osób zostaje cile podporz¹dkowany
rytmowi terapii [6]. Wspó³czenie wybór
metody leczenia nerkozastêpczego dokonywany jest wspólnie przez zespó³ medyczny
oraz pacjenta. W powszechnej opinii [9,
13,17] dializie otrzewnowej przypisuje siê
wiêcej zalet a mniej wad ni¿ hemodializie;
chorzy dializowani otrzewnowo maj¹ m.in.
mo¿liwoæ bardziej samodzielnego funkcjo-
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nowania w swoim rodowisku. Tym samym
wydawa³oby siê, ¿e pacjenci, którzy mog¹
wybraæ pomiêdzy rodzajem dializy bêd¹
preferowaæ dializê otrzewnow¹. Badania
prowadzone przez Watsona i wsp. wykaza³y zró¿nicowanie w wyborze metody dializoterapii w omiu orodkach nefrologii pediatrycznej (Helsinki, Heidelberg, Utrecht,
Strasburg, Milan, Gdañsk, Nottingham, Ateny), co by³o uwarunkowane m.in. wiekiem
pacjentów, odleg³oci¹ miejsca zamieszkania od orodka dializacyjnego, a tak¿e czynnikami socjalnymi i psychologicznymi. Autorzy obliczyli, ¿e wiêkszoæ pacjentów korzysta³a z dializy otrzewnowej (62%), pozostali za z hemodializy (27%) lub te¿ wykonano u nich przeszczep nerki przed wdro¿eniem do programu dializ (11%) [15]. Do
chwili obecnej brak jest podobnych doniesieñ dotycz¹cych osób doros³ych.
Celem niniejszej pracy jest wyodrêbnienie czynników psychologicznych wp³ywaj¹cych na wybór metody leczenia nerkozastêpczego u osób doros³ych cierpi¹cych na
schy³kow¹ niewydolnoæ nerek, a tak¿e próba odpowiedzi na pytanie czy zasadny by³by ró¿ny w badanych grupach sposób komunikacji personel medyczny - pacjenci.
Materia³ i metody

Materia³ badawczy stanowi³o 55 pacjentów
powy¿ej 18 roku ¿ycia znajduj¹cych siê pod opiek¹ wroc³awskich stacji dializ funkcjonuj¹cych przy
Klinice Nefrologii Pediatrycznej AM, Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. ¯adna z osób
badanych nie mia³a przeciwwskazañ medycznych
do wdro¿enia którejkolwiek z form terapii nerkozastepczej. 29 osób wybra³o dializê otrzewnow¹, 26
 hemodializê. Czynniki socjoekonomiczne ( m. in.
wiek, p³eæ, struktura rodzinna, warunki mieszkaniowe, sytuacja zawodowa)  ustalone w czasie
wywiadu  w obu grupach by³y podobne.
Wszyscy chorzy zostali poddani badaniom
psychologicznym polegaj¹cym na samodzielnym
wype³nianiu kwestionariuszy, co pozwoli³o na ocenê nastêpuj¹cych cech:
 poziom neurotyzmu: Kwestionariusz Osobowoci Eysencka EPQ-R (Eysenck Personality
Qeustionnaire - Revised) w polskiej adaptacji adaptacji P. Brzozowskiego i £. Drwala.
Podstaw¹ teoretyczn¹ EPQ-R jest teoria osobowoci Eysencka [4]. Zak³ada ona, ¿e jednym z
wymiarów osobowoci jest neurotyzm. Wymiar ten
mo¿na przedstawiæ na continuum od zrównowa¿enia emocjonalnego do jego braku. Im bardziej
wyniki danej osoby zbli¿aj¹ siê do krañca opisywanego przez brak zrównowa¿enia, tym wy¿szy
jest u nich poziom neurotyzmu zwi¹zany z nasileniem takich cech, jak du¿a wra¿liwoæ i chwiejnoæ
emocjonalna oraz z wysokim poziomem lêku.
Stosowana w tej pracy wersja kwestionariusza jest przeznaczona do badania osób doros³ych
i m³odzie¿y od 16-go roku ¿ycia. Test mierzy m. in.
poziom neurotyzmu (skala neurotyzmu). Osoby badane mog¹ uzyskaæ w skali neurotyzmu od 0 do
24 punktów. Do celów diagnostycznych wyniki surowe przelicza siê na steny. Steny 1-4 (co odpowiada 0-12 punktom dla kobiet i 0-8 punktom dla
mê¿czyzn) otrzymuj¹ osoby zrównowa¿one emocjonalnie, 5-6 (13-18 punktów dla kobiet, 9-17
punktów dla mê¿czyzn) umiarkowanie zrównowa222

Tabela I
Statystyka opisowa: rednie arytmetyczne (X), odchylenia standardowe (SD), mediana (Me) oraz wartoci
graniczne: minimalna (min) i maksymalna (max) w zakresie badanych cech u pacjentów dializowanych otrzewnowo (DO) i pacjentów hemodializowanych (HD).
Statistical analysis: arithmetical mean (x), standard deviation (SD), mediana (Me) and border values: minimal
(min) and maximal (max) in the studied characteristics of peritoneal dialysis and hemodialysis patients.
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Tabela II
Statystyka testowa: Test U Manna-Whitneya: istotne statystycznie ró¿nice w zakresie natê¿enia badanych
cech pomiêdzy pacjentami dializowani otrzewnowo (N=29) a pacjentami hemodializowanymi (N=26). Wszystkie
wyniki s¹ istotne z p<0,05000.
Test statistics: Mann-Whitney in the studied characteristics between peritoneal dialysis patients (N=29) and
hemodialysis patients (N=26). All values are significant (p<0.05000).
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¿one emocjonalnie, 7-10 (19-24 punkty dla kobiet,
18-24 punkty dla mê¿czyzn)  neurotycy.
 trzy wymiary umiejscowienia kontroli zdrowia (wewnêtrzny, wp³yw innych, przypadek): Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia MHLC (Multidimensional Health Locus of Control Scale) autorstwa K. A.Wallston, B.S. Wallston,
R. DeVellis w polskiej adaptacji Z. Juczyñskiego.
Test sk³ada siê z trzech podskal mierz¹cych
trzy wymiary umiejscowienia kontroli zdrowia [7]:
wewnêtrzne: W (kontrola nad w³asnym zdrowiem
zale¿y ode mnie), wp³yw innych: I ( w³asne zdrowie jest wynikiem oddzia³ywania innych, zw³aszcza personelu medycznego) oraz przypadek: P (o
stanie zdrowia decyduje przypadek lub inne czynniki zewnêtrzne). Mo¿na przyj¹æ, i¿ im wy¿szy wynik
w ka¿dej z podskal tym odpowiednio wy¿sze przekonanie, ¿e stan zdrowia zale¿y od nas samych (W), od
personelu medycznego czy oddzia³ywañ osób bliskich
(I) lub od przypadku, losu b¹d boga (P).
Test przeznaczony jest do badania osób doros³ych. W ka¿dej z podskal osoby badane mog¹
uzyskaæ od 6 do 36 punktów. Wyniki odnosi siê do
próby normalizacyjnej (rednie: W-24,87; I-23,43;
P-21,05) lub odpowiedniej grupy klinicznej (rednie dla pacjentów dializowanych: W-24,13; I-25,13;
P-21,45).
 poczucie skutecznoci zwi¹zane z kontrol¹ w³asnych dzia³añ: Skala Uogólnionej W³asnej Skutecznoci GSES (Generalized Self-Efficacy Scale) w polskiej wersji opracowana przez: R.
Schwarzera, M. Jerusalema i Z. Juczyñskiego.

Oczekiwanie skutecznoci wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ kontroli w³asnych dzia³añ. GSES mierzy si³ê
ogólnego przekonania jednostki co do skutecznoci radzenia sobie z pojawiaj¹cymi siê problemami [7]. Przekonanie to zwi¹zane jest z ocen¹ zasobów osobistych (do których nale¿y miêdzy innymi poczucie humoru czy mo¿liwoæ uzyskania
wsparcia spo³ecznego) w sytuacji stresowej oraz
z poczuciem wp³ywu na zaistnia³¹ sytuacjê. Osoby z wysokim poczuciem w³asnej skutecznoci w
sytuacji trudnej czêciej wykazuj¹ siê aktywnoci¹
d¹¿¹c do rozwi¹zania problemu.
Test przeznaczony jest do badania osób doros³ych. Osoby badane mog¹ uzyskaæ od 10 do
40 punktów. Wysokie poczucie w³asnej skutecznoci maj¹ osoby osi¹gaj¹ce wyniki powy¿ej 30, niskie - poni¿ej 25, a przeciêtne - pomiêdzy 25 i 30.
 stopieñ akceptacji choroby: Skala Akceptacji Choroby AIS (Acceptance of Illness Scale)
autorstwa B.J. Felton, T. A. Revenson, G. A. Hinrichsen w polskiej adaptacji Z. Juczyñskiego.
Skala ta s³u¿y do oceny przystosowania siê
pacjenta do choroby. Przejawia siê ono w mniejszym nasileniu negatywnych reakcji i emocji zwi¹zanych z aktualna chorob¹ [7]. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e
osoby uzyskuj¹ce wysokie wyniki w tej skali ³atwiej godz¹ siê z niedogodnociami zwi¹zanymi z
chorob¹ przewlek³¹. W zwi¹zku z tym rzadziej pojawia³yby siê u nich zachowania agresywne w stosunku do najbli¿szych czy personelu medycznego, rzadziej te¿ przejawia³yby obni¿ony nastrój czy
myli rezygnacyjne, a wiêc zachowania typowe dla
A. Wlaz³o i wsp.
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Rycina 1
Graficzne przedstawienie rozk³adu dla neurotyzmu (poziom p: 0,000015): 1 
grupa pacjentów z dializ¹ otrzewnow¹, 2  grupa pacjentów hemodializowanych.
The graph represents the range for neurotism (level p: 0.000015): 1 group 
peritoneal dialysis patients, 2 group hemodialysis patients.
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Rycina 2
Graficzne przedstawienie rozk³adu dla kontroli wewnêtrznej zdrowia (poziom p:
0,000000): 1  grupa pacjentów z dializ¹ otrzewnow¹, 2  grupa pacjentów hemodializowanych.
The graph represents the range of internal health (level p: 0.000000): 1 group 
peritoneal dialysis patients, 2 group  hemodialysis patients.
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Rycina 3
Graficzne przedstawienie rozk³adu dla wp³ywu innych na zdrowie (poziom p:
0,000006): 1  grupa pacjentów z dializ¹ otrzewnow¹, 2  grupa pacjentów hemodializowanych.
The graph represents the range of influence of other people (level p: 0.000006):
1 group  peritoneal dialysis patients, 2 group  hemodialysis patients.
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Rycina 4
Graficzne przedstawienie rozk³adu dla wp³ywu przypadku na zdrowie (poziom p:
0,000000): 1  grupa pacjentów z dializ¹ otrzewnow¹, 2  grupa pacjentów hemodializowanych.
The graph represents the range of chance on health (level p: 0.000000): 1 group
 peritoneal dialysis patients, 2 group  hemodialysis patients.
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Rycina 5
Graficzne przedstawienie rozk³adu dla stopnia akceptacji choroby (poziom p:
0,000096): 1  grupa pacjentów z dializ¹ otrzewnow¹, 2  grupa pacjentów hemodializowanych.
The graph represents the range of the degree of disease acceptance (level p:
0.000096): 1 group  peritoneal dialysis patients, 2 group  hemodialysis patients.
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Rycina 6
Graficzne przedstawienie rozk³adu dla poczucia w³asnej skutecznoci (poziom
p: 0,000000): 1  grupa pacjentów z dializ¹ otrzewnow¹, 2  grupa pacjentów
hemodializowanych.
The graph represents the feeling of own efficacy (level p: 0.00000): 1 group 
peritoneal dialysis patients, 2 group  hemodialysis patients.
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osób z rozpoznaniem choroby przewlek³ej [8].
Test jest przeznaczony dla osób doros³ych,
aktualnie chorych. Osoby badane mog¹ uzyskaæ
od 8 do 40 punktów. Im ni¿szy wynik, tym s³absza
akceptacja w³asnego stanu oraz silniejsze poczucie dyskomfortu psychicznego.
 dyspozycyjny optymizm: Test Orientacji
¯yciowej LOT-R (Life Orientation Test) autorstwa
M.F. Scheier, Ch.S. Carver, M.W. Bridges w polskiej adaptacji R. Poprawy i Z. Juczyñskiego.
Za³o¿eniem teoretycznym le¿¹cym u podstawy LOT-R jest pojêcie dyspozycyjnego optymizmu
rozumianego jako uogólnione oczekiwania pozytywnych wydarzeñ. Tak zdefiniowany optymizm
stanowi jeden z wymiarów osobowoci [7]. Optymizm mo¿na te¿ potraktowaæ jak jeden z zasobów
osobistych pozwalaj¹cych na lepsze radzenie sobie ze stresem [10]. Badania wskazuj¹, i¿ leczenie osób z wysokim poziomie optymizmu przebiega o wiele sprawniej.
Test s³u¿y do pomiaru dyspozycyjnego optymizmu u osób doros³ych obojga p³ci. Osoby badane mog¹ uzyskaæ od 0 do 24 punktów. Uzyskane wyniki mo¿na porównaæ z odpowiednim wynikiem rednim, a tak¿e przeliczyæ je na steny. Osoby, które otrzyma³y niskie wyniki (0-12) maj¹ sk³onnoæ do pesymizmu, natomiast te, które otrzyma³y
wyniki wysokie (17-24) do optymizmu.
Poniewa¿ nie wszyscy autorzy stosowanych
testów uwzglêdniali normy stenowe, dla zachowania przejrzystoci obliczeñ analizowano wy³¹cznie
wyniki surowe (WS). Uzyskane dane opracowano
metod¹ analizy statystycznej (statystyka opisowa
oraz testowa: test U Manna-Whitney`a) za pomoc¹ programu komputerowego "Statistica 6".
Udzia³ w badaniu by³ dobrowolny. Ka¿dy pacjent zosta³ poinformowany na czym polega badanie, oraz ¿e w ka¿dej chwili bêdzie siê móg³ z
niego wycofaæ. Pacjenci mogli równie¿ otrzymaæ
informacjê zwrotn¹, je¿eli byli ni¹ zainteresowani.
Wyniki
Analiza danych pozwoli³a na odrzucenie hipotezy zerowej mówi¹cej o populacyjnym braku ró¿nic pomiêdzy grup¹ pacjentów dializowanych otrzewnowo a grup¹ pacjentów hemodializowanych (por.: tabela II)
w zakresie wszystkich badanych zmiennych
psychologicznych. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e
ka¿da z tych w³aciwoci wp³ywa na wybór
metody leczenia nerkozastêpczego. Uzyskane wyniki (por.: tabela I) wskazuj¹ na wy¿szy stopieñ akceptacji choroby, wiêksze
poczucie w³asnej skutecznoci, wiêkszy
dyspozycyjny optymizm oraz ni¿szy poziom
neurotyzmu u pacjentów wybieraj¹cych dializê otrzewnow¹. Maj¹ oni równie¿ silniejsze przekonanie, ¿e kontrola stanu zdrowia
zale¿y bardziej od nich samych ni¿ od oddzia³ywania innych czy przypadku.
Omówienie wyników
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na to, i¿ pacjenci wybieraj¹cy dializê otrzewnow¹ w
wiêkszym stopniu ni¿ osoby hemodializowane akceptuj¹ swoj¹ chorobê (rycina 7). Byæ
mo¿e dla osób decyduj¹cych siê na hemodializê wa¿ne jest, ¿e nie musz¹ koncentrowaæ siê na swoim stanie somatycznym poza
szpitalem (nie maj¹ na przyk³ad w domu
cyklera, którego widok nieustannie przypomina³by im o chorobie). Pacjentów hemodializowanych cechuje ponadto ni¿szy po-
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Rycina 7
Graficzne przedstawienie rozk³adu dla dyspozycyjnego optymizmu (poziom p: 0,000001): 1  grupa pacjentów z dializ¹ otrzewnow¹, 2  grupa pacjentów hemodializowanych.
The graph represents the order of dispositional optimism (level p: 0.00001): 1  group of patients with peritoneal dialysis, 2  group  hemodialysis patients.

ziom dyspozycyjnego optymizmu (rycina 7)
rozumianego jako uogólnione oczekiwanie
pozytywnych wydarzeñ [11]. Rzadziej wiêc
bêd¹ oni wybierali strategie radzenia sobie
z trudnociami ukierunkowane na problem,
a raczej bêd¹ sk³onni do niepodejmowania
¿adnych dzia³añ. Podczas gdy optymici
stosuj¹ adaptacyjne strategie skoncentrowane na emocjach  takie jak akceptacja i humor  pesymici skupi¹ siê na odwracaniu
uwagi i zaprzeczaniu [5]. Dializa, której pacjenci s¹ poddawani na terenie szpitala u³atwia najprawdopodobniej korzystanie w³anie z tych dwóch ostatnich mechanizmów
obronnych (³atwiej chocia¿by zaprzeczaæ
chorobie je¿eli w domu nie stoi cykler). Mo¿na za³o¿yæ, ¿e je¿eli osoby dializowane
otrzewnowo maj¹ wy¿szy poziom optymizmu, to s¹ sk³onne  wg teorii Seligmana
[14]  uznawaæ za chwilowe pora¿ki (tak¿e
te zwi¹zane z terapi¹); ³atwiej wiêc motywowaæ ich do wytrwa³oci w podjêtych dzia³aniach. Co wiêcej, nie bêd¹ one uogólniaæ
niepowodzeñ, które odnosz¹ w jednym z
aspektów funkcjonowania, na pozosta³e sfery ¿ycia, a to z kolei sprawia, ¿e chêtnie
wspó³pracuj¹ w przypadku koniecznoci
modyfikacji leczenia. Natomiast pacjenci
hemodializowani bêd¹ raczej przekonani o
sta³oci i uniwersalnoci przyczyn pora¿ek,
wiêc zanim przyst¹pi siê do korygowania
terapii w przypadku jej nieskutecznoci,
warto powiêciæ nieco czasu na przedstawienie przyk³adów, w których taka zmiana
przynios³a poprawê stanu zdrowia i wp³ynê³a
korzystnie na jakoæ ¿ycia. Nale¿a³oby te¿
podkrelaæ drobne nawet sukcesy terapeutyczne, aby utrzymaæ optymalny poziom
motywacji u pacjenta.
Poczucie uogólnionej w³asnej skutecznoci ocenia si³ê indywidualnych przekonañ
jednostki co do w³asnych zdolnoci poradzenia sobie w sytuacji trudnej [7]. Udowodniono istnienie pozytywnej korelacji pomiêdzy
t¹ dyspozycj¹ a podejmowaniem zachowañ
prozdrowotnych [13]. Osoby o wysokim natê¿eniu tej cechy koncentruj¹ siê nie tyle na
samych wynikach podjêtych czynnoci, co
na umiejêtnociach pozwalaj¹cych zmaksymalizowaæ efektywnoæ dzia³ania. Prawdopodobnie pacjenci hemodializowani, o ni¿-

szym poczuciu w³asnej skutecznoci (rycina 6), czêciej myl¹ nie tyle o samym procesie leczenia nerkozastêpczego, co o jego
wymiernych efektach. Poniewa¿ efekty te
mog¹ byæ nie tylko korzystne, ale te¿ bywaj¹ zwi¹zane z pojawieniem siê negatywnych
dla zdrowia skutków, osoby takie obawiaj¹
siê podjêcia ryzyka samodzielnego kontrolowania dializy. Hipotezê tê potwierdza³by
te¿ wy¿szy u nich poziom neurotyzmu (rycina 1) zwi¹zany z wy¿szym poziomem lêku,
a tak¿e wspomniany wczeniej ni¿szy poziom dyzpozycyjnego optymizmu (rycina 7)
oraz mniejsze poczucie, ¿e kontrola w³asnego zdrowia zale¿y od nich samych (rycina
2). Co wiêcej, osoby z wysokim wewnêtrznym poczuciem kontroli s¹ bardziej autonomiczne w podejmowaniu decyzji, czêciej
anga¿uj¹ siê w dzia³alnoæ prozdrowotn¹.
Maj¹ te¿ poczucie wiêkszej odpowiedzialnoci za swoje zdrowie [1]. S¹ to w³aciwoci, których wiêksze natê¿enie wystêpuje u
pacjentów decyduj¹cych siê na dializê
otrzewnow¹. Natomiast pacjenci hemodializowani s¹ przekonani, ¿e ich zdrowie zale¿y raczej od dzia³añ personelu medycznego (rycina 3) oraz  w podobnym stopniu
 od przypadku (rycina 4). Nie anga¿uj¹c
siê aktywnie w proces dializy, odczuwaj¹
mniejsz¹ odpowiedzialnoæ za prawid³owy
przebieg terapii, a tak¿e nie musz¹ d¹¿yæ
do zdobywania informacji dotycz¹cych tego
typu leczenia nerkozastêpczego. Zarówno
koniecznoæ przejêcia odpowiedzialnoci,
jak i uzyskanie zbyt szczegó³owych informacji mo¿e nasilaæ u nich lêk, albowiem tak
w³anie funkcjonuj¹ osoby, u których stwierdza siê podwy¿szony poziom neurotyzmu.
Z tego te¿ wzglêdu tego typu pacjentom
nale¿a³oby udzielaæ raczej minimum informacji dotycz¹cych samych mechanizmów
dzia³ania sztucznej nerki, je¿eli oczywicie,
nie bêd¹ dopytywali siê o szczegó³y. Natomiast osobom deklaruj¹cym chêæ dializy
otrzewnowej warto dok³adnie wyt³umaczyæ
na przyk³ad zasady dzia³ania cyklera nie tylko z powodów pragmatycznych, ale tak¿e
dla obni¿enia u nich poczucia lêku.
Bardzo istotne jest to, i¿ pacjenci dializowani otrzewnowo w porównaniu do populacji osób zdrowych uzyskuj¹ nie tylko wy-
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soki wynik [por.: 6] w zakresie wewnêtrznej
kontroli zdrowia, ale tak¿e w odniesieniu do
uznania wp³ywu innych na zdrowie; natomiast minimalizuj¹ rolê przypadku. Z jednej
strony taki uk³ad cech jest niezwykle korzystny  bêd¹ oni bowiem realizowaæ zalecenia
lekarskie oraz mobilizowaæ siê do podjêcia
efektywnego dzia³ania. Z drugiej jednak strony nie wiadomo czy tak wysoki wynik w zakresie kontroli wewnêtrznej nie bêdzie
wiadczy³ o sk³onnoci do korygowania terapii bez wczeniejszych uzgodnieñ z personelem medycznym. Warto wiêc podkrelaæ istotnoæ dok³adnego przestrzegania
zaleceñ lekarskich, a tak¿e szczegó³owo
wypytywaæ o przebieg terapii, której pacjent
poddaje siê poza szpitalem. Wykazanie w
badaniach, ¿e osoby hemodializowane s¹
przekonane o bardzo silnym wp³ywie przypadku na stan zdrowia sygnalizuje mo¿liwoæ trudnoci we wspó³pracy z tymi pacjentami dotycz¹cych zw³aszcza motywowania pacjentów do aktywnego udzia³u w
procesie leczenia. Nie doceniaj¹ oni bowiem
w³asnych mo¿liwoci, trudno im mobilizowaæ
siê samodzielnie do efektywnego dzia³ania.
Mog¹ albo nie podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoci zwi¹zanej z procesem terapeutycznym, albo siêgaæ po rodki paramedyczne.
Oceniaj¹ oni jednak równie wysoko co
wp³yw przypadku, wp³yw personelu medycznego na stan zdrowia, co oznacza, ¿e wskazówki terapeutyczne otrzymywane od lekarzy oraz motywowanie pacjenta do podjêcia dzia³ania mo¿e przynieæ oczekiwany
skutek, o ile jednak w stosunkowo krótkim
czasie bêd¹ widoczne korzystne efekty
wspó³pracy lekarz-pacjent. Mo¿na równie¿
za³o¿yæ, ¿e osoby takie najlepiej bêd¹ siê
czu³y w relacji paternalistycznej, czyli oczekiwa³y bêd¹ wysokich kompetencji i du¿ej
pewnoci siebie personelu medycznego
przejawiaj¹cej siê zarówno w sferze zachowañ niewerbalnych (np.: odpowiednio modulowany ton g³osu czy dynamiczny chód)
jak i werbalnych (np.: udzielanie zwiêz³ych,
rzeczowych informacji).
Ka¿da z badanych cech wi¹¿e siê ze
spostrzeganiem zdarzeñ w kategoriach wyzwania b¹d zagro¿enia oraz z procesem
radzenia sobie z sytuacja trudn¹. Choroba,
zw³aszcza przewlek³a, sama w sobie stanowi stresuj¹cy bodziec. Osoby, u których konieczne jest wdro¿enie leczenia nerkoza-

stêpczego, stykaj¹ siê z wieloma specyficznymi stresorami. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
zmianê motywacji do wyboru dializy, a tak¿e poprawê funkcjonowania psychospo³ecznego osób dializowanych uzyskano by poprzez uczestniczenie tych pacjentów w
warsztatach opartych na technikach poznawczo-behawioralnych i ucz¹cych w jaki
sposób radziæ sobie ze stresem. Poniewa¿
mo¿liwoæ zorganizowania profesjonalnych
zajêæ jest raczej niewielka, warto zwróciæ
uwagê na opisane w niniejszej pracy charakterystyczne czynniki psychologiczne, na
które personel medyczny mo¿e bezporednio wp³ywaæ.
Podsumowanie
1. Uzyskane w badaniach ró¿nice pomiêdzy pacjentami dializowanymi otrzewnowo a
hemodializowanymi w zakresie takich zmiennych jak: neurotyzm, umiejscowienie kontroli
zdrowia, stopieñ akceptacji choroby, poczucie w³asnej skutecznoci oraz dyspozycyjny
optymizm pozwalaj¹ za³o¿yæ i¿ odmiennie
powinna wygl¹daæ relacja personel medyczny-pacjent w obu grupach.
2. Pacjenci hemodializowani wydaj¹ siê
preferowaæ model paternalistyczny relacji z
personelem medycznym, w którym wiêksz¹
czêæ odpowiedzialnoci za przebieg terapii
przejmuje lekarz. Na ogó³ dok³adnie wype³niaj¹ zalecenia terapeutyczne, je¿eli tylko
cz³onkowie personelu wydaj¹ siê im osobami o wysokich kompetencjach zawodowych.
Trudniej ich jednak motywowaæ do podejmowania aktywnoci, le reaguj¹ na pora¿ki 
³atwo siê zniechêcaj¹, mog¹ prezentowaæ
zachowania agresywne, ³atwiej popadaj¹ w
depresjê i czêciej miewaj¹ zmiany nastroju, st¹d nale¿y zwracaæ uwagê na ich emocje. Wymagaj¹ stanowczego prowadzenia i
krótkich rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia.
3. Pacjenci dializowani otrzewnowo wydaj¹ siê preferowaæ model partnerski relacji
z personelem medycznym, w którym odpowiedzialnoæ za przebieg leczenia spoczywa nie tylko na s³u¿bie zdrowia, ale i na pacjencie. Potrafi¹ sami motywowaæ siê do
dzia³ania, niestety czasami mog¹ ignorowaæ
zalecenia lekarza. Wymagaj¹ obszernych i
wyczerpuj¹cych informacji o stanie zdrowia,
przebiegu leczenia oraz rokowaniach. Bardziej koncentruj¹ siê na problemie ni¿ na
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emocjach, st¹d warto przedyskutowywaæ z
nimi kolejne etapy terapii i ich ewentualne
modyfikacje.
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