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Monografia prezentuje problematykŒ zdrowia i choroby w ujŒciu holistyczno-
-funkcjonalnym, uwzglŒdniaj„c jego wielorakie uwarunkowania i konteksty.

Specyficzne dla prezentowanych treCci w poszczeg!lnych czŒCciach jest po-
szukiwanie psychologicznych mechanizm!w i czynnik!w warunkuj„cych zdrowie
i chorobŒ w aspekcie pe‡nionych przez cz‡owieka r!l spo‡ecznych i zawodowych.
Role te pozwalaj„ na zaspokajanie w‡asnych potrzeb i samorealizacjŒ, jednak
wci„¿ rosn„ce wymagania spo‡eczne i koniecznoCE zwiŒkszania w‡asnych kom-
petencji mog„ wyzwalaE poczucie destabilizacji, kt!re w spos!b bezpoCredni
i poCredni, poprzez wzrost obci„¿eæ i prze¿ywanych napiŒE, obni¿a jakoCE
¿ycia i zagra¿a zdrowiu cz‡owieka. R!wnoczeCnie szybki rozw!j medycyny
i nauk pokrewnych stwarza mo¿liwoCE leczenia tych chor!b, kt!re do niedawna
mia‡y charakter nieuleczalny, i daje mo¿liwoCE odzyskania zdrowia czy ¿ycia
dziŒki nowoczesnym metodom leczenia, np. transplantologii. Jednak¿e jest to
pocz„tek drogi do zdrowia, kt!rej przebieg zale¿y od mechanizm!w psycholo-
gicznych @ wyzwolenia aktywnoCci wewn„trzpsychicznej i behawioralnej
sprzyjaj„cych odzyskaniu zdrowia. To ogromne wyzwanie dla psycholog!w
zdrowia.

Monografia sk‡ada siŒ z trzech czŒCci.
W pierwszej, pt. Podmiotowe determinanty zdrowia a psychospo‡eczne

funkcjonowanie, autorzy koncentruj„ siŒ na podmiotowych zasobach cz‡owieka,
m.in. poczuciu koherencji, stylu radzenia sobie ze stresem czy temperamencie
cz‡owieka, kt!re maj„ istotne znaczenie dla jego psychospo‡ecznego funkcjono-
wania w zdrowiu i chorobie.

Helena Wrona-Polaæska przedstawia autorski model zdrowia i choroby,
stanowi„cy efekt wieloletnich prac badawczych oraz bogatego praktycznego
doCwiadczenia Autorki jako psychologa zdrowia. W rozdziale mo¿na znalez·E
@ skr!towe z koniecznoCci @ informacje na temat inspiracji i przes‡anek, kt!re
leg‡y u podstaw konstrukcji Funkcjonalnego Modelu Zdrowia, a tak¿e rezultaty



badaæ, w kt!rych model ten weryfikowano. Obiecuj„ce wyniki tych analiz
wskazuj„ na przydatnoCE modelu w badaniach.

Barbara Pietryga-Szkar‡at oraz Helena Wrona-Polaæska poddaj„ analizie
zdrowie funkcjonalne gimnazjalist!w. Prezentowane badanie mia‡o charakter
eksploracyjny. Otrzymane wyniki potwierdzaj„ przedstawiony w rozdziale
pierwszym Funkcjonalny Model Zdrowia. Wykazano, ¿e istnieje zwi„zek
miŒdzy zdrowiem a stresem, radzeniem sobie oraz poczuciem koherencji.

Agnieszka Laskowska przedstawia czynniki wp‡ywaj„ce na przystosowanie
do choroby nowotworowej p‡uc. Za miarŒ przystosowania przyjŒto poziom
jakoCci ¿ycia, czynnikami wyjaCniaj„cymi zaC s„ temperament i styl radzenia
sobie ze stresem mierzone za pomoc„ kwestionariuszy. Zar!wno przyjŒte
zmienne o charakterze dyspozycji osobowoCciowych, metoda badania, jak
i korelacyjna analiza zmiennych sprawiaj„, ¿e otrzymane wyniki nale¿y
traktowaE z ostro¿noCci„. Warto podkreCliE, ¿e o jakoCci ¿ycia chorych na
nowotwory decyduje przede wszystkim percepcja sytuacji choroby nowotwo-
rowej i jej dynamika, bŒd„ca z·r!d‡em wysokiego lŒku, potŒgowanego przez
negatywne i lŒkowe postawy zwi„zane z rakiem.

Micha‡ Ziarko prezentuje badania dotycz„ce zwi„zk!w miŒdzy zasobami
a dobrostanem os!b z chorob„ niedokrwienn„ serca, z uwzglŒdnieniem
mediacyjnej roli poczucia koherencji. Autor zastosowa‡ bogat„ bateriŒ kwestio-
nariuszy mierz„cych funkcjonowanie emocjonalne (lŒk, depresja), satysfakcjŒ
z ¿ycia oraz takie zasoby, jak poczucie koherencji, poczucie w‡asnej
skutecznoCci, sprŒ¿ystoCE psychiczn„ i wsparcie spo‡eczne. Badanie przynios‡o
interesuj„ce informacje, potwierdzaj„ce znaczenie poczucia zrozumia‡oCci
i zaradnoCci dla emocjonalnego funkcjonowania jednostki oraz mniejsz„ rolŒ
poczucia sensownoCci. Wyniki analiz potwierdzaj„ tezŒ o roli poczucia kohe-
rencji w zarz„dzaniu zasobami.

Anna Trzcieniecka-Green i Weronika Ryszko analizuj„ rolŒ wizualizacji
w rehabilitacji pacjent!w po udarze m!zgu. Autorki przedstawiaj„ mo¿liwoCci
stosowania technik mentalnych, kt!re stymuluj„ procesy reorganizacji m!zgu
w zakresie por!wnywalnym z efektami Ewiczeæ ruchowych. Wykazano, ¿e
otrzymane wyniki badaæ pacjent!w po udarze m!zgu zale¿„ g‡!wnie od ich
stanu funkcjonalnego, lokalizacji udaru, wykszta‡cenia oraz wieku. Natomiast
nie mia‡ istotnego znaczenia czynnik czasu, kt!ry up‡yn„‡ od wyst„pienia incy-
dentu naczyniowego. Autorki podkreClaj„ indywidualne podejCcie w zakresie
w‡„czania technik mentalnych do opieki nad pacjentami po udarach.

Problematyka drugiej czŒCci, zatytu‡owanej Stres a zdrowie/choroba, dotyczy
stresu jako czynnika w etiologii i przebiegu r!¿nych chor!b somatycznych oraz
jego nastŒpstw, pozytywnych i negatywnych, dla zdrowia.

Autorki @ Milena Pyra i Ewa Pisula @ przedstawiaj„ problematykŒ stresu
w etiologii i przebiegu nieswoistego zapalenia jelit, obejmuj„cego wrzodziej„ce
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zapalenie jelita grubego i chorobŒ LeCniowskiego-Crohna, kt!re przebiegaj„ ze
zmiennym nasileniem. Etiologia tych chor!b nie jest jeszcze w pe‡ni poznana, co
znacznie utrudnia leczenie. Autorki, na podstawie bogatej literatury, g‡!wnie
obcojŒzycznej, wskazuj„ na istnienie rozmaitych powi„zaæ miŒdzy stresem i jego
specyfik„ a powstawaniem i przebiegiem tych chor!b, co ma istotne znaczenie
dla planowania dzia‡aæ terapeutycznych, a tak¿e profilaktycznych i promuj„cych
zdrowie

Natomiast Aleksandra Kroemeke omawia zagadnienie potraumatycznego
wzrostu oraz stresu i radzenia sobie u os!b po zawale miŒCnia sercowego. Celem
opisanych badaæ by‡o okreClenie czŒstoCci wystŒpowania objaw!w zaburzenia
po stresie traumatycznym oraz zjawiska wzrostu potraumatycznego, ich
wzajemnych zale¿noCci oraz swoistych i wsp!lnych predyktor!w w zakresie
strategii radzenia sobie ze stresem u os!b bŒd„cych szeCE lat po zawale serca.
Rezultaty badaæ wskaza‡y na istnienie swoistych predyktor!w PTG i PTSS,
przybli¿aj„c tym samym do poznania odmiennych dr!g pozytywnych
i negatywnych zmian powsta‡ych w efekcie choroby somatycznej.

W czŒCci trzeciej pt. Psychospo‡eczne predyktory funkcjonowania zawodo-
wego autorzy omawiaj„ problematykŒ psychospo‡ecznych wyznacznik!w, kt!re
mog„ sprzyjaE prawid‡owemu funkcjonowaniu zawodowemu lub je utrudniaE.

Autorzy, Piotr Tomaszewski i Rados‡aw Wieczorek, w fascynuj„cy spos!b,
odwo‡uj„c siŒ do anegdot, w‡asnych doCwiadczeæ oraz bogatej literatury przed-
miotu, charakteryzuj„ r!¿ne podejCcia do g‡uchoty i wskazuj„ na potrzebŒ
odejCcia od traktowania jej jako stanu patologicznego. Ten nurt, obecny w nie-
kt!rych krajach od dziesiŒcioleci, w Polsce ma znacznie s‡abiej ugruntowan„
pozycjŒ. Tekst z pewnoCci„ pobudzi Czytelnik!w do refleksji nad sytuacj„ os!b
g‡uchych w naszym spo‡eczeæstwie, a tak¿e dostarczy okazji do podwa¿enia
utartych przekonaæ i wyobra¿eæ na ten temat.

NastŒpnie Rafa‡ Dziurla i Kamilla Bargiel-Matusiewicz przedstawiaj„ bada-
nia pilota¿owe dotycz„ce oceny poznawczej sytuacji poszukiwania zatrudnienia
u os!b g‡uchych i s‡abo s‡ysz„cych, uczestnicz„cych w zatrudnieniu wspomaga-
nym. Wyniki tych badaæ ukazuj„, ¿e Crednia wartoCE oceny sytuacji poszukiwa-
nia pracy zawodowej jako wyzwania jest wy¿sza w grupie os!b korzystaj„cych
z zatrudnienia wspomaganego w por!wnaniu z grup„ os!b niepe‡nosprawnych
niekorzystaj„cych z tej metody. Osoby postrzegaj„ce w ten spos!b sytuacjŒ
poszukiwania pracy widz„ j„ jako mo¿liwoCE realizacji w‡asnego potencja‡u, co
w konsekwencji mo¿e przyczyniaE siŒ do wzrostu aktywnoCci zawodowej os!b
niepe‡nosprawnych.

Na zakoæczenie, autorzy Anna Kuna i Roman CieClak, na podstawie
konstruktu spo‡eczno-poznawczej teorii Bandury @ w‡asnej skutecznoCci,
prezentuj„ specyficzny rodzaj przekonaæ @ w‡asn„ skutecznoCE w poszukiwaniu
zatrudnienia. Na podstawie bogatej literatury, g‡!wnie angielskojŒzycznej,
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om!wiono jej znaczenie w kontekCcie szukania pracy, w interwencjach, oraz jej
powi„zania z poziomem zdrowia os!b bezrobotnych, wskazuj„c na dalsze kie-
runki poszukiwaæ i badaæ.

Monografia, ze wzglŒdu na holistyczno-funkcjonalne i interdyscyplinarne
ujŒcie zdrowia i choroby, osadzone w problematyce pe‡nionych r!l spo‡ecznych
i zawodowych, kt!re mog„ sprzyjaE lub zagra¿aE zdrowiu, adresowana jest do
szerokiego grona odbiorc!w: psycholog!w, lekarzy, pielŒgniarek, pedagog!w
oraz student!w tych kierunk!w, stanowi„c inspiracjŒ do dalszych poszukiwaæ
i badaæ.

Helena Wrona-Polaæska
Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Ewa Pisula
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