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a b s t r a c t

Objectives: The aim of the study is to determine the level of acceptance and differences

in subjective perception of disease and the relation between the level of acceptance,

perception, and demographic factors. Methods: The study included 100 patients with

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) treated in two Pomeranian hospitals:

Pneumonology and Allergology Department of Medical University of Gdansk and J.K.

Lukowicz Specialist Hospital in Chojnice. Study participants have been divided into two

groups: Group I consisted of patients with degree I and II of airways obturation assessed

by spirometry: Group II consisted of patients with degree III and IV. The disease percep-

tion assessment and acceptance were evaluated respectively with use of The Brief Illness

Perception Questionnaire (Brief IPQ) and Acceptance of Illness Scale (AIS). Results and

conclusions: There have been proven differences in the subjective perception of the

disease in patients with COPD. The disease among patients with severe and very severe

obturation degree is considered as life threatening. The colloquial idea about causes of

COPD in half of the cases is the same as the medical knowledge about its etiology.

Patients with mild and moderate obturation present good level of acceptance; patients in

poorer health condition present medium level of illness acceptance.
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Introduction

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is
a common disease in which the course can be modified
through prevention and treatment. COPD is characterized
by chronically poor airflow through lower airways. The
airflow limitation is usually progressive and is related to
excessive inflammatory reaction in bronchi and lung to
harmful gases and pollutants; in Poland it is mostly tobacco
smoke [1].

CODP as a chronic disease has a significant impact on
the overall functioning of patients – affects lifestyle and
the possibilities to play social roles, it threatens the
patient's identity and the basic values in life and life itself
[2, 3]. Lack of health becomes one of the sources of
a chronic stress. This leads to development of different
attitudes towards disease [4]. Patients' reactions to disease
and the vision of disease built by patients shape many
different planes of life. Those factor also impact treatment
process and quality of cooperation of the patient with
medical staff [5].

The level of the illness acceptance has a relevant mea-
ning in adjusting to restrictions resulting from COPD. It also
impacts relations with other people, self-esteem, and
quality of life. The higher is the level of acceptance, the
better adjusted is the patient and less discomfort due to
disease [6, 7]. The acceptance allows taking actions helping
to maintain a normal functioning in spite of disease [5, 8].
The most desirable attitude towards disease is the attitude
adequate to health condition, in which the patient res-
ponds in a rational way to disease symptoms and treat-
ment [9]. Patients, who accept their disease, present an
optimistic outlook and are filled with hopeful approach to
life, confidence in doctors and treatment methods and take
an active role in therapy [10]. The higher is the level of
acceptance, the less strong are negative emotions towards
disease [11].

The determining factor of a patient's behavior is also the
disease's perception. On the basis of cognitive functions, the
mental representation of illness is created (scheme). In the
structure of the scheme can be distinguished the element of
an objective knowledge, usually based on information obtai-
ned from medical personnel and a subjective element,
constituting so called “self-cognition”, own operationaliza-
tion of somatic difficulties and their context.

Beliefs about disease are created during the whole life
and can significantly influence the course of the disease and
the treatment's effect. Knowledge about disease and its
acceptance are also changing with duration of the illness
[12].

On the basis of the assessment of the elements of the
picture of the disease, it is possible to estimate their impact
on further functioning of the patient. Negative beliefs can also
be to some extent modified, which might result in increase of
chances to return to the proper functioning [12, 13].

Many contemporary researchers refer in their works for
the concepts of attitude towards disease. Howard Leventhal
[14] on the basis of many years of research created so called
“the common-sense model of self-regulation of health and
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illness”. In this model, disease is seen through a prism of
understanding the grounds of disease and experiencing its
symptoms. According to Leventhal's views, people mostly
create the cognitive representation of their health problems
on the basis of five features: the name of the disease and its
symptoms, etiology of disease, the expected duration of the
disease, and the anticipated consequences and treatment
options to control the disease process [14].

A disease can take various emotional meanings;
a disease can be an obstacle, a loss, a relief, a benefit, or
value. Mostly it is interpreted as an obstacle or a loss [15].

The aim of the study is to identify subjective perception
about disease among COPD patients, to assess the degree of
acceptance of disease, and the impact of demographic
variables. Patients have been divided into two groups. Group
I were the patients with FEV1 (forced expiratory volume in
1 second) >50% of the predicted value, Group II were the
patients with FEV1 < 50% of the predicted value. The follo-
wing research questions were asked:
1. Are there any differences in subjective view of a disease

(perception of a disease) between patients from Group
I and Group II?

2. What is the level of illness acceptance in study groups?
3. Is there a relation between the level of illness acceptance

and a subjective view of a disease?
4. Is level of an illness acceptance determined by demo-

graphic factors (age, sex, level of education)?

Material and methods

The study was conducted between the year 2011 and 2013
in two Pomeranian hospitals – Pneumonology and Allergo-
logy Department of Medical University of Gdansk and J.K.
Lukowicz Specialist Hospital in Chojnice.

The study included 100 patients with COPD diagnosed
based on criteria of compliant with recommendations of
Polish Society for Lung Diseases [1]. The study group
consisted of 42 women (42%) and 58 men (58%), aged from
40 to 78 years. Around 29% of the surveyed had elementary
education, 35% vocational, 29% secondary, and 7% higher.
The Group I included 46 patients; Group II had 54 patients.
The study has obtained the approval of the Bioethical
Committee of Research of Medical University of Gdansk no
NKEBN/397/2011.

The study used two questionnaires. The Brief Illness
Perception Questionnaire (Brief IPQ, B-IPQ) [11] was used to
analyze the view of a disease. The second questionnaire is
the Acceptance of Illness Scale (AIS). This scale has been
created by B.J. Felton and coworkers from the Center for
Community Research and Action, Department of Psycho-
logy, New York University. It has been adjusted to Polish
reality by Professor J. Juczynski [11]. Three levels of illness'
acceptance have been separated: 8–15 points (low level),
16–28 points (medium level), and 29–40 points (high level)
[16, 17].

In order to verify the above research questions, with use
of Statistica Program version 10.0, the statistical analysis
was performed, using analysis of variance (ANOVA test).
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Table I – The average number of accepted patients with
disease

AIS sum Avarage N

Group I 32.80 46
Group II 25.48 54
Total 28.85 100

p o s t Ę p y p s y c h i a t r i i i n e u r o l o g i i x x x ( 2 0 1 5 ) x x x – x x x 3

PIN-47; No. of Pages 10
Results

The subjective view of a disease among COPD patients

Univariate ANOVA for each variable (Figs. 1 and 2) showed
significant differences in relation to individual points
of subjective picture of the disease between Group I and
Group II.

The analysis showed differences in range of “impact on
life B-IPQ1” (a disease has a stronger impact on life in Group
II than in Group I), “subjective duration of a disease B-IPQ2”
(patients from Group II consider their disease as incurable),
“conviction about effectiveness of treatment B-IPQ4”
(patients from Group I have a positive view of treatment),
“subjective assessment of severity of symptoms B-IPQ5”
(Group II has less positive view), “having concerns about
health condition B-IPQ6” (patients from Group II are more
concerned about their health condition), and “the impact on
emotional state B-IPQ8” (patients from Group II have
a stronger feeling of a negative influence on emotional
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Fig. 1 – Average results for questions 1–4 in B-IPG
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Fig. 2 – Average results for questions 5–8 in B-IPQ
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condition). In two aspects there has been no differences
between study groups: sense of control over the disease
(B-IPQ3) and sense of understanding of the disease (B-IPQ7).

The questionnaire included also open questions about
opinions of respondents on causes of disease. The reasons
that were mentioned the most often were: tobacco smoking
(42%), previous illnesses and health problems (34%), profes-
sional work (12%), lifestyle (6%), and stress (5%).

The level of disease acceptance

The average acceptance in study group was 28.85, which
means a medium level of acceptance (Tab. I). Higher level
was observed among patients from Group I. Additionally,
univariate ANOVA for each variable was performed.

The analysis showed the statistical differences in the
acceptance of the disease in all aspects. The largest diffe-
rences occurred in the question concerning “dependence on
others”, the question about “being a burden”, and in the
question concerning “embarrassment of others in the face
of disease”. It can be generally concluded that the patients
from Group II present lower level of a disease acceptance
than patients from Group I (Fig. 3).

The relation between the level of acceptance of the disease and
the perception of the disease

Group I
In this group of patients the highest statistical differences
were observed in two variables: impact on life and impact on
emotional condition. The disease's impacts on health are the
strongest when it is correlated with lack of acceptance, and
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Fig. 3 – The average for the summary results – the sum of AIS
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are the least strong when the level of acceptance is on a good
level. The highest impact on emotional state is observed
when it is correlated with lack of acceptance of disease.

Group II
The analysis showed the statistical significance for the
degree of a level of disease acceptance only for one variable:
“sense of control over the disease”, which means that the
weakest sense of control in this group occurs for patients
presenting lack of disease acceptance.

Impact of demographic factors

No relation between demographic factors like age, sex, level
of education, and disease perception and illness acceptation
was found in the study.

Discussion

In chronic diseases level of adjustment to disease plays an
important role, and includes factors like perception and
acceptance of the disease [18].

The study indicated that there are differences in subjec-
tive perception of a disease among COPD patients from
Group I (I and II degree of airways obturation assessed by
spirometry) and Group II (III and IV degree of airways
obturation). The groups of patients with more severe symp-
toms of COPD have less positive view of a disease. Those
patients consider the disease as life threatening. Patients
with III and IV degree of airways obturation see more
consequences of a disease and higher impact on their life.

Patients from Group I have less severe symptoms. In the
first stage of a disease, patients usually do not even think
about the disease, and even if they do, the first positive
treatment's results help to obtain stabilization of emotional
state. Patients with less severe disease often believe that their
condition will not get worse. Those patients claim they can
control the disease. The time of its course is theoretically
unknown and severe symptoms occur mainly during so
called exacerbations.

In Group II patients' symptoms are more severe and they
occur every day. That impacts every day functioning, and
often inhibits those patients from possibility to lead normal
life – go to work or even do simple, every day activities. The
immunologic system of those patients is weak and symp-
toms are visible and annoying.

A strong feeling about success of treatment and possibili-
ties to control the course of a disease are related with
anticipation of a short period of disease lasting and fewer
consequences. At the same time when the disease is conside-
red to be chronic and the symptoms frequent, that is often
related with considering the disease consequences as severe,
there is less hope for success of treatment and possibilities to
control the course of disease. The way disease is considered
by a patient can explain often irrational behavior presented
by patients during diagnostic and treatment procedures,
and that often leads to lack of compliance [12, 13].

Important elements that impact the view of a disease are
the beliefs about disease's etiology. Colloquial ideas about
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the cause of the disease are not always consistent with the
position represented by scientific medicine. It has been
proved, among others, in a study carried out by Tobiasz-
Adamczyk among patients suffering from colorectal cancer.
Those patients most often pointed a stressful lifestyle as
a cause of the disease [19]. In the presented study
a significant number of patients (48%) considered harmful
behavior from the past (active and passive tobacco smoking)
as a cause of the disease. The rest of the patients presented
both rational and irrational beliefs about COPD etiology.
Among others there were also causes like obesity, unhealed
earlier diseases, genes, cough, poverty, and poisoning.

COPD patients show some similarities to a group of
people suffering from type 1 diabetes [20]. Due to the
imposed restrictions of physical activity, patients with
diabetes perceive their disease mostly as a threat and an
obstacle due to the need for continuous monitoring of blood
glucose, the need to maintain a specific diet, or limited
opportunities to take exercise. An interesting comparison
material could also be a study carried out by Kossakowska
and Zielazny [16] among patients with HIV and AIDS in
which it is proven that people who are aware of the fact
that they have HIV virus infection have a different disease
perception than patients who are diagnosed with AIDS.
Patients with diagnosed AIDS present less positive percep-
tion of a disease. Situation of patients with AIDS, similarly
to patients with advanced COPD, is more difficult both in
medical and psychological aspects.

The level of acceptance in the study group was 28,85
which means a medium level of acceptance. There have
been significant differences observed between the two study
groups – Group I and Group II. Group I presents good level
of acceptance and Group II medium level. High scores on
the level of acceptance among representatives of the Group
I might result from the fact that those patients were
surveyed during hospitalization. A hospital is considered by
patients as a place where they can get professional care,
which will result in increase in quality of life. During
hospitalization patients feel “taken care of”, are under
constant care of doctors, get treatment, are being further
diagnosed, and are contacted by a psychologist – all those
factors can lead to a better perception of a course of
a disease and better acceptance of the health condition at
that moment. Patients from Group I have fewer negative
somatic and psychological symptoms in comparison with
patients from Group II.

The strongest differences were observed in “dependence
on others”, “being a burden to others”, and “embarrassment
of others in the face of disease”. Patients from Group II are
more dependent on other people and as a result, they
consider their health condition as a burden to close family
members. Patients from Group I accept their condition more
easily, are stronger, and have higher motivation to fight
with a disease. However, they might not always be aware of
the consequences of a chronic disease [21]. Lower level of
acceptance among representatives of Group II might also be
a result of the fact that these patients are often tired with
long-lasting, constant treatment.

The results gained in this study are corresponding with
results of other researchers. One of the examples is a study
cal aspects in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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carried out by Jozefowska and Majda [7], in which it has
been proven that patients with COPD present a medium
level of disease acceptance (score 20.6). In this study it has
also been proven that there are differences among women
and men in the level of disease acceptance (higher score for
women). In the presented study such differences were not
found. Jozefowska and Majda have also found that level of
a disease acceptance is related to level of education. In the
group of patients with higher education it was 29.7 and
among patients with elementary education it was 22.6. The
medium level of acceptance among COPD patients was also
obtained in other studies, like Kowalczyk-Sroka et al. [22],
where most of the representatives gained medium level of
a disease acceptance.

The study results are slightly different from the results
gained with use of the same scale but in patients suffering
from different diseases. In the study of Rusik-Pawelek et al.
[5], carried out on a group of 140 patients suffering from
asthma, the average level of acceptance was 29,4. Women
declared slightly lower level of acceptance (28.8) than men
(30.3). The obtained results are higher than those obtained
in clinical groups by Niedzielski et al. [2], where the level of
acceptance was assessed by different clinical groups, inclu-
ding asthma patients. The acceptance level was 25.56. The
research done by Krana-Matykaszek et al. [10] carried out in
patients with glaucoma proved that the particular levels of
acceptance (low, medium, good) are represented by the
same number of patients (around 30% for each level of
acceptance). In a study carried out by Kulak and Kondzior
[23] among patients with degenerative disc disease of
lumbo-sacral part of a spine, the researcher has proven
high level of a disease acceptance (48% of surveyed). In
study of Pawlik and Kaczmarek-Borowska [24] carried out
on a group of women after mastectomy similar outcomes
were obtained. Most of the surveyed women presented
good level of acceptance. However, in studies by Kurowska
and Kasprzyk [25] in patients on dialysis an average level of
acceptance of the disease was achieved. A higher level
evinced men, people aged up to 59 years of age, and living
in the city. Almost half of the surveyed (46%) presented
high level of acceptance. In a Zielazny et al. [26] study
carried out among patients with degenerative disease of
the spine, it has been proved that most of the patients to
a higher or smaller extent accept the fact they have health
problem. Only 8.6% of patients presented lack of acceptance
of their condition.

In the presented study a relation between level of disease
acceptance and a subjective view of disease has also been
analyzed. The results of this part of the study are corres-
ponding with most of the research done in this subject. Lack
of disease acceptance, feeling threatened by the disease,
and depressed mood can lead to a decrease in level of
motivation to fight with a disease and decrease in social
functioning of a patient, which has a relevant impact on
patient's life, its quality, and emotional condition. A similar
relation has been proved in a Kurowska and Siekierska
study [27] carried out among patients after kidney removal
because of cancer disease – the higher was the level of
acceptance, the stronger was the feeling of a control over
the disease.
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Conclusion

� COPD in patients with FEV1 < 50% of the predicted value is
considered to be a severe and life-threatening condition.

� People with FEV1 > 50% of the predicted value present
good level of disease acceptance. Patients with FEV1 < 50%
of the predicted value present medium level of accep-
tance. In case of patients with mild and moderate
obturation, lack of acceptance impacts quality of life and
emotional condition.

� There have been no relations found between disease
perception, acceptance of disease, and demographic fac-
tors.

� The therapeutic process dedicated for COPD patients
should be accessed by specialists from an area of clinical
and health psychology.

Wstęp

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszech-
nie występującą chorobą poddającą się profilaktyce i leczeniu.
Cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza
przez dolne drogi oddechowe. Ograniczenie to zazwyczaj
postępuje i jest związane z nadmierną reakcją zapalną
w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie
gazów i pyłów, w Polsce najczęściej dymu tytoniowego.
Zaostrzenia i obecność chorób współistniejących niekorzystnie
wpływają na przebieg POChP u poszczególnych chorych [1].

POChP, jako choroba przewlekła, ma istotny wpływ na
całościowe funkcjonowanie pacjenta – na styl życia i pełnienie
ról społecznych, zagraża koncepcji świata i własnej tożsa-
mości, a także podstawowym wartościom i życiu człowieka
[2, 3]. Brak zdrowia staje się jednym ze źródeł przewlekłego
stresu. Przyczynia się to do kształtowania różnych postaw
wobec choroby [4]. Reakcja na chorobę oraz wyobrażenie
o niej wpływa na wiele płaszczyzn życia pacjenta oraz na
proces i stopień współpracy z zespołem medycznym [5].

Poziom akceptacji choroby ma istotny wpływ na przysto-
sowanie się do ograniczeń związanych z chorobą, wpływa na
relację z innymi osobami, na poczucie własnej wartości,
a także na jakość życia. Im większa akceptacja, tym lepsza
adaptacja i mniejsze poczucie dyskomfortu wynikające
z choroby [6, 7]. Akceptacja pozwala na podejmowanie
działań dotyczących utrzymania korzystnego funkcjonowania
mimo istniejącej choroby [5, 8]. Najbardziej pożądaną
postawą wobec choroby jest postawa adekwatna do stanu
chorobowego, kiedy pacjent w racjonalny sposób reaguje na
objawy choroby i leczenie [9]. Chorzy, którzy akceptują
chorobę, wykazują optymistyczne, pełne nadziei podejście do
życia, zaufanie do lekarzy, do metod leczenia, a także biorą
aktywny udział w terapii [10]. Im większy stopień akceptacji,
tym lepsze przystosowanie i mniejsze nasilenie negatywnych
emocji [11].

Czynnikiem determinującym zachowania osoby chorej
jest także percepcja choroby. Na podstawie funkcji percepcyj-
nych tworzona jest umysłowa reprezentacja choroby
(schemat). W strukturze schematu choroby wyróżnić można
element wiedzy obiektywnej, opierający się zazwyczaj na
cal aspects in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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informacjach uzyskanych od personelu medycznego, oraz
element subiektywny, stanowiący tzw. „samorozpoznanie”
pacjenta, jego własną operacjonalizację doświadczanych
trudności somatycznych oraz ich kontekst.

Przekonania dotyczące choroby tworzą się przez całe
życie i mogą istotnie wpływać na przebieg i efekt leczenia.
Wiedza o chorobie i jej akceptacja zmienia się także wraz
z czasem jej trwania [12].

Na podstawie oceny elementów obrazu choroby można
szacunkowo określić ich wpływ na dalsze funkcjonowanie
pacjenta. Można również do pewnego stopnia modyfikować
niekorzystne przekonania, zwiększając w ten sposób szanse
na powrót do prawidłowego funkcjonowania [12, 13].

Wielu współczesnych badaczy odwołuje się w swoich
pracach do koncepcji postaw wobec choroby. Howard Leven-
thal [14] na podstawie swoich wieloletnich badań stworzył
model samoregulacji zachowania w obliczu choroby
i zdrowia (the common-sense model of self-regulation of health
and illness). W modelu tym choroba widziana jest poprzez
pryzmat rozumienia jej i odczuwania jej objawów przez
pacjenta. Zgodnie z poglądami Leventhala, ludzie najczęściej
tworzą poznawczą reprezentację swoich trudności zdrowot-
nych na podstawie pięciu cech: nazwa choroby i objawy,
przyczyny choroby, przewidywany czas trwania choroby,
przewidywane konsekwencje, możliwości leczenia i kon-
trolowania procesu chorobowego [14].

Choroba może przyjmować różne emocjonalne znaczenie:
choroba jako przeszkoda, choroba jako strata, choroba jako
ulga, choroba jako korzyść, choroba jako wartość. Najczęściej
bywa interpretowana jako przeszkoda albo strata [15].

Celem badania było rozpoznanie u chorych na POChP
subiektywnych wyobrażeń na temat choroby oraz ocena
stopnia jej akceptacji i wpływu zmiennych demograficznych.
Pacjentów podzielono na dwie grupy badawcze. Do grupy
I zaliczono pacjentów z FEV1 ( forced expiratory volume in
1 second) >50% wartości należnej, do II grupy zaliczono
osoby z FEV1 <50% wartości należnej. Postawiono następu-
jące pytania badawcze:
1. Czy istnieją różnice w subiektywnym wyobrażeniu cho-

roby (percepcja choroby) pomiędzy grupą I a II?
2. Jaki jest poziom akceptacji stanu chorobowego u po-

szczególnych grup pacjentów?
3. Czy istnieje zależność pomiędzy poziomem akceptacji

choroby a subiektywnym obrazem choroby?
4. Czy na poziom akceptacji choroby i percepcji choroby mają

wpływ czynniki demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie)?

Materiał i metoda

Badanie zostało przeprowadzone w dwóch pomorskich szpi-
talach: Klinika Alergologii i Pneumonologii Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego oraz Szpital Specjalistyczny w Choj-
nicach w latach 2011–2013.

W badaniu wzięło udział 100 chorych z rozpoznaniem
POChP ustalonym na podstawie kryteriów zgodnych z za-
leceniami PTChP [1]. W badanej grupie było 42 (42%) kobiet
i 58 (58%) mężczyzn, w wieku od 40 do 78 lat. Wśród
ankietowanych 29% miało wykształcenie podstawowe, 35% –

zawodowe, 29% – średnie wykształcenie, 7% – wyższe. Do
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grupy I włączono 46 chorych, do grupy II – 5. Badanie
uzyskało zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań
Naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nr
NKEBN/397/2011. Każda z osób została poinformowana
o temacie, zakresie oraz anonimowości. Chory wypełniał
arkusze samodzielnie.

W badaniu użyto dwóch kwestionariuszy. Do analizy
obrazu choroby zastosowano Kwestionariusz Percepcji Cho-
roby – wersja skrócona (B-IPQ; The Brief Illness Perception
Questionnaire) [11]. Kwestionariusz ten składa się z ośmiu
pytań, które mierzą kolejno: wpływ choroby na życie, subiek-
tywny czas jej trwania, subiektywne poczucie kontroli nad
chorobą, przekonanie o skuteczności leczenia, subiektywną
ocenę nasilenia objawów, zamartwianie się stanem zdrowia,
poczucie zrozumienia choroby, ocenę wpływu na stan emo-
cjonalny [16, 17].

Drugi kwestionariusz to Skala Akceptacji Choroby (AIS;
Acceptance of Illness Scale). AIS jest skalą skonstruowaną
przez B. J. Felton i współpracowników z Center for Community
Research and Action, Departament of Psychology, New York
University, do warunków polskich zaadaptowaną przez prof.
Z. Juczyńskiego [11]. Skala zawiera osiem stwierdzeń opisu-
jących negatywne konsekwencje złego stanu zdrowia. Suma
wszystkich punktów jest ogólną miarą stopnia akceptacji
choroby, a jej zakres mieści się między 8 a 40 punktów.
Wyodrębniono trzy poziomy akceptacji choroby: 8–15 punk-
tów (poziom niski), 16–28 punktów (poziom średni), 29–40
punktów (poziom wysoki) [11, 16].

W celu zweryfikowania postawionych pytań badawczych
została przeprowadzona analiza statystyczna z zastoso-
waniem analizy wariancji (test Anova). Do analizy użyto
program Statistica wersja 10.0.

Wyniki

Subiektywny obraz choroby u chorych na POChP

Jednoczynnikowa analiza wariancji dla każdej zmiennej
(Ryc. 1 i 2) wykazała istotne różnice w odniesieniu do
cal aspects in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 of the disease. Postępy Psychiatr. Neurol. (2015), http://dx.doi.org/
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poszczególnych punktów subiektywnego obrazu choroby
pomiędzy grupą I i II.

Analiza wykazała różnice w zakresie „wpływu na życie
B-IPQ100 (choroba bardziej wpływa na życie osób z grupy II
niż I), w zakresie „czasu trwania B-IPQ200 (pacjenci z grupy II
postrzegają POChP jako chorobę nieuleczalną), w zakresie
„efektu leczenia B-IPQ400 (chorzy z grupy I mają pozytywny
obraz leczenia), w aspekcie „nasilenie objawów B-IPQ500

(grupa II ma mniej korzystny obraz), w aspekcie „zamartwia-
nie się B-IPQ600 (osoby z grupy II bardziej martwią się o stan
swojego zdrowia) oraz w aspekcie „wpływ na stan emocjo-
nalny B-IPQ800 (osoby z grupy II w większym stopniu
odczuwają niekorzystny wpływ choroby na stan emocjo-
nalny). W 2 aspektach nie odnotowano różnic między
grupami: poczucie kontroli (B-IPQ3) oraz rozumienie choroby
(B-IPQ7).

Ankieta zawierała także 3 pytania otwarte na temat
najważniejszych zdaniem badanych przyczyn choroby. Naj-
częściej wskazywaną przyczyną choroby było palenie papie-
rosów (42%), wcześniejsze choroby i kłopoty ze zdrowiem
(34%), praca zawodowa (12%), styl życia (6%), stres (5%).

Poziom akceptacji choroby

Średnia akceptacja w badanej populacji wynosiła 28,85, co
oznacza akceptację przeciętną (Tab. I). Wyższy poziom
akceptacji przejawiały osoby z grupy I. Dodatkowo przepro-
wadzono jednowymiarową analizę wariancji dla każdej ze
zmiennych.

Analiza wykazała różnice statystyczne w akceptacji cho-
roby we wszystkich aspektach. Największe różnice wystąpiły
Tabela I – Średnia akceptacja choroby

AIS suma Średnia N

Grupa I 32,80 46
Grupa II 25,48 54
Ogół 28,85 100
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w pytaniu dotyczącym „zależności od innych”, pytaniu
o „poczucie bycia ciężarem”, pytaniu dotyczącym „zakłopo-
tania innych w obliczu choroby”. Można ogólnie stwierdzić,
że chorzy z grupy II gorzej akceptują chorobę niż pacjenci
z grupy I (Ryc. 3).

Zależność pomiędzy poziomem akceptacji choroby a percepcją
choroby

Grupa I
W tej grupie chorych największe różnice statystyczne wyka-
zano w zakresie dwóch zmiennych: wpływ na życie i wpływ
na stan emocjonalny. Choroba najbardziej wpływa na życie
pacjentów przy braku akceptacji choroby, a najmniej, gdy
akceptacja jest na poziomie dobrym. Największy wpływ
choroby na stan emocjonalny pacjentów występuje przy
braku akceptacji.

Grupa II
Analiza wykazała istotność dla czynnika „stopień akceptacji
choroby” tylko dla jednej zmiennej „poczucie kontroli”, co
oznacza, że najmniejsze poczucie kontroli w tej grupie
chorych wykazują pacjenci z brakiem akceptacji choroby.

Wpływ czynników demograficznych

Nie wykazano zależności pomiędzy czynnikami demogra-
ficznymi, takimi jak płeć, wiek i wykształcenie a percepcją
i akceptacją choroby.

Omówienie wyników

W przypadku chorób przewlekłych dużą rolę odgrywa przy-
stosowanie się do nich, a wiec takie czynniki, jak percepcja
i akceptacja choroby [18].

Badanie wykazało, że istnieją różnice w zakresie subiek-
tywnego postrzegania choroby u chorych na POChP pomiędzy
cal aspects in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 of the disease. Postępy Psychiatr. Neurol. (2015), http://dx.doi.org/
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grupą I (obturacja łagodna i umiarkowana) a II (obturacja
ciężka i bardzo ciężka). Można powiedzieć, że grupa badanych
z bardziej zaawansowanymi stanami POChP ma mniej
korzystny obraz choroby, tj. postrzega ją jako ciężką i za-
grażającą życiu. Osoby ze stopniem III i IV wskazują na
większe konsekwencje i większy wpływ choroby na życie.
Chorzy ci postrzegają swój stan jako nieuleczalny, martwią
się tym stanem, doświadczają poważniejszych objawów oraz
twierdzą, że choroba wpływa na ich emocjonalność.

Osoby z grupy I odczuwają mniej dolegliwości somatycz-
nych. W początkowych etapach choroby chorzy najczęściej
nie myślą o niej, a nawet jeśli tak, to po pierwszych efektach
leczenia przychodzi czas wyciszenia stanu emocjonalnego.
Ci, u których choroba jest mniej zaawansowana, wierzą, że
do dalszego rozwoju może nie dojść. Osoby te twierdzą, że
mogą kontrolować chorobę, czas jej trwania jest teoretycznie
nieznany, a poważne objawy występują tylko w tzw.
zaostrzeniach. To sprawia, że bardziej wierzą w wyleczenie
niż osoby w zaawansowanym stadium.

U osób z grupy II objawy z reguły są nasilone i występują
codziennie. Wpływa to na codzienne funkcjonowanie, często
uniemożliwia wykonywania pracy zawodowej, a niejed-
nokrotnie prostych czynności. Układ immunologiczny cho-
rego jest osłabiony. Objawy choroby są widoczne i dokuczliwe.
Chorzy obserwując swój stan, zamartwiają się, stają się
pesymistami, a często zapadają na depresję.

Silne przekonanie o możliwości wyleczenia i kontro-
lowania choroby wiąże się z przewidywaniem krótkiego
czasu jej trwania i mniejszych konsekwencji. Z kolei przeko-
nanie o przewlekłym charakterze choroby i towarzyszących
jej licznych objawach często wiąże się z postrzeganiem jej
konsekwencji jako cięższych i z mniejszą nadzieją na
wyleczenie czy możliwości kontrolowania choroby. Sposób
postrzegania choroby przez pacjenta może tłumaczyć jego
nierzadko nieracjonalne zachowania związane z po-
stępowaniem diagnostycznym czy leczeniem, co może pro-
wadzić do braku współpracy podczas badania i leczenia
[12, 13].

Istotnym elementem, który wpływa na obraz choroby, są
przekonania na temat etiologii. Potoczne wyobrażenia
o przyczynie choroby nie zawsze pokrywają się ze stanowi-
skiem reprezentowanym przez naukową medycynę. Wyka-
zano to m.in. w badaniach prowadzonych przez Tobiasz-
-Adamczyk wśród pacjentów chorych na raka jelita grubego,
którzy najczęściej jako przyczynę choroby podawali stresu-
jący styl życia [19]. W naszym badaniu znaczna część
pacjentów (48%) za przyczynę POChP uznała szkodliwe dla
zdrowia zachowania w przeszłości (aktywne i bierne palenie
papierosów). Pozostała grupa badanych uciekała się do
wyjaśnień racjonalnych, jak i irracjonalnych. Wśród przy-
czyn wymieniano np.: otyłość, niewyleczone wcześniejsze
choroby, geny, kaszel, biedę, zatrucia.

Grupa chorych na POChP wykazuje podobieństwo do
grupy osób chorujących na cukrzycę typu 1 [20]. W związku
z nakładanymi ograniczeniami aktywności fizycznej chorzy
na cukrzycę postrzegają swoją chorobę głównie jako zagroże-
nie oraz utrudnienie ze względu na potrzebę ciągłej kontroli
glikemii, utrzymywania określonej diety czy ograniczone mo-
żliwości podejmowania wysiłku fizycznego. Ciekawym mate-
riałem porównawczym są także badania przeprowadzone
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przez Kossakowską i Zielaznego [16] wśród osób zakażonych
wirusem HIV i chorych na AIDS, w którym wykazano, że
osoby zakażone wirusem HIV różnią się w zakresie percepcji
choroby od osób, u których zdiagnozowano AIDS. Pacjenci
z AIDS mają zdecydowanie mniej korzystny obraz niż osoby
z wirusem HIV. Sytuacja chorych z AIDS, podobnie jak
chorych na zaawansowane stadia POChP pod względem
medycznym i psychologicznym jest trudniejsza. Konsekwen-
cje choroby są poważne, a chorzy, obserwując swój stan
bardziej, zamartwiają się, co wpływa na percepcję choroby.

Akceptacja choroby ułatwia proces adaptacji do nowej
sytuacji związanej z chorowaniem. Poziom akceptacji cho-
roby w badanej grupie wyniósł 28,85, co oznacza średnią
akceptację, przy czym wystąpiły istotne różnice pomiędzy
grupą I a II – grupa I wykazuje się dobrą akceptacją choroby,
natomiast grupa II akceptacją średnią. Wysokie wyniki
akceptacji choroby w grupie I mogą być spowodowane
pobytem w szpitalu. Szpital w świadomości pacjentów jawi
się jako miejsce, w którym otrzymuje się pomoc medyczną
w znaczny sposób poprawiającą jakość życia. W czasie
hospitalizacji pacjenci mają poczucie otoczenia opieką, są
pod kontrolą lekarską, otrzymują odpowiednie leki, wykony-
wane są dalsze badania diagnostyczne, kontaktuje się
z nimi psycholog – te wszystkie składowe mogą przyczynić
się do lepszego odbioru choroby lub czasowego podniesienia
akceptacji swojego stanu. Pacjenci z grupy I odczuwają
mniej dolegliwości somatycznych i psychologicznych zwią-
zanych z POChP w porównaniu z osobami z grupy II.

Największe różnice wystąpiły w zakresie poczucia uza-
leżnienia od innych, poczucia bycia ciężarem i zakłopotania
innych w obliczu choroby. Chorzy z grupy II są bardziej
uzależnieni od otoczenia i częściej postrzegają swój stan
jako ciężar dla bliskich, natomiast pacjenci z grupy I łatwiej
akceptują swój stan zdrowia, mają więcej sił i większą
motywacje do walki z chorobą. Jednakże nie zawsze mogą
zdawać sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie ze sobą
przewlekłe schorzenie [21]. Mniejsza akceptacja choroby
wśród osób z II grupy może także wynikać ze zmęczenia
nieustannym leczeniem. Trudno jest im zaakceptować fakt,
że większą część swojego życia poświęcają na czynności
medyczne.

Uzyskane wyniki są zbieżne z badaniami innych auto-
rów. Przykładowo w badaniach Józefowskiej i Majdy [7]
wykazano, że pacjenci z POChP charakteryzują się średnim
poziomem akceptacji (wskaźnik 20,6). W badaniu tym odno-
towano także różnice pomiędzy kobietami (wyższa akcepta-
cja) i mężczyznami (niższa akceptacja), czego nie potwier-
dziły nasze badania. Józefowska i Majda odnotowały także
różnice w grupie pacjentów z wykształceniem wyższym
i podstawowym, gdzie wskaźnik akceptacji choroby u osób
z wykształceniem podstawowym wyniósł 22,7, a z wykształ-
ceniem wyższym 29,7. Średni poziom akceptacji choroby
u pacjentów z POChP potwierdziły także Kowalczyk-Sroka
i Marmurowska-Michałowska [22], w badaniach których
większość osób uzyskała wyniki świadczące o przeciętnym
poziomie akceptacji choroby.

Wyniki nieznacznie różnią się od badań przeprowadzo-
nych tą samą skalą wśród pacjentów z innymi chorobami.
W badaniach Rusik-Pawełek [5] przeprowadzonych na gru-
pie 140 pacjentów chorych na astmę oskrzelową średni
cal aspects in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 of the disease. Postępy Psychiatr. Neurol. (2015), http://dx.doi.org/
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poziom akceptacji choroby wyniósł 29,4. Kobiety deklaro-
wały nieznacznie niższy poziom akceptacji (28,8) niż męż-
czyźni (30,3). Osiągnięte wyniki są wyższe od osiąganych
w grupach klinicznych w badaniach prowadzonych przez
Niedzielskiego [2], gdzie określono poziom akceptacji cho-
roby przez różne grupy kliniczne, w tym pacjentów z astmą
oskrzelową. Akceptacja choroby przez pacjentów z astmą
oskrzelową wynosiła tam 25,56. Badania zespołu Karnej-
Matyjaszek [10] dokonane wśród pacjentów z rozpoznaną
jaskrą wskazały, że poszczególne stopnie akceptacji choro-
by (słaba, średnia, dobra) dotyczą pacjentów jaskrowych
w takim samym zakresie, tzn. obejmują po około 30%
chorych. W badaniach Kułak i Kondzior [23] wśród pacjen-
tów z dyskopatią kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego
stwierdzono wysoką akceptację choroby (48% badanych).
W badaniach Pawlika i Karczmarek-Borowskiej [24] przepro-
wadzonych wśród kobiet po mastektomii uzyskano podobne
wyniki. U większości kobiet stwierdzono akceptację choroby.
Prawie połowa pacjentek (46%), które pogodziły się z cho-
robą, wykazywała wysoki poziom akceptacji. Natomiast
w badaniach Kurowskiej i Kasprzyk [25] u osób dializowa-
nych uzyskano przeciętny poziom akceptacji choroby. Wyż-
szy poziom przejawiali mężczyźni, osoby w wieku do 59. rż.
oraz zamieszkujące w mieście. W badaniach przeprowadzo-
nych wśród pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgo-
słupa przez Zielaznego [26] wykazano, że większość pacjen-
tów, w mniejszym bądź większym stopniu, akceptuje swoją
chorobę, a tylko 8,6% jej nie akceptuje.

Analizie została poddana także zależność pomiędzy
poziomem akceptacji choroby a jej subiektywnym wyobra-
żeniem. Uzyskane wyniki są zgodne z większością przepro-
wadzonych badań w tym zakresie. Brak akceptacji choroby,
poczucie zagrożenia czy obniżony nastrój może powodować
obniżenie poziomu motywacji do walki z chorobą, pogorsze-
nie funkcjonowania społecznego, co ma zasadniczy wpływ
na życie pacjenta, jego jakość i stan emocjonalny. Podobny
związek uzyskano w badaniach Kurowskiej i Siekierskiej [27]
wśród pacjentów po usunięciu nerki z powodu nowotworu,
gdzie wykazano, że im większa akceptacja, tym większe
wewnętrzne poczucie kontroli. Otrzymane wyniki mogą
świadczyć, że zaakceptowanie choroby i poczucie wewnętrz-
nej kontroli oraz poczucie, iż inni mają wpływ na nasze
zdrowie, mogą mieć znaczenie w powrocie do optymalnego
powrotu do zdrowia.

Psychologiczny wymiar choroby to wymiar zdecydowanie
subiektywny. Związany jest z indywidualną perspektywą
spojrzenia pacjenta na pojawiające się zaburzenia i trudności
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. To zarówno poznaw-
czy obraz sytuacji, jak i złożony zespół emocji oraz zespół
działających w chorobie mechanizmów psychologicznych
[17]. Poznanie tego wymiaru dostarcza najważniejszych infor-
macji potrzebnych do zrozumienia pacjenta, gdyż tu właśnie
mieści się większość czynników decydujących o jego zacho-
waniu (komunikacja terapeutyczna).

Wnioski

� POChP w grupie badanych z FEV1 < 50% należnej wartości
postrzegana jest jako stan ciężki i zagrażający życiu.
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� Osoby z FEV1 > 50% należnej wartości wykazują dobrą
akceptację choroby, natomiast osoby z FEV1 < 50% należnej
wartości wykazują akceptację średnią. W przypadku osób
z obturacją łagodną i umiarkowaną brak akceptacji choroby
wpływa na jakość życia, a także stan emocjonalny.

� W badaniu nie odnotowano istotnych powiązań pomiędzy
percepcją choroby, akceptacją choroby a zmiennymi
demograficznymi.

� W proces terapeutyczny pacjentów z POChP należy włączyć
specjalistów psychologii klinicznej i psychologii zdrowia.
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