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Role człowieka w życiu a choroba. 
 
Zadowolenie  z życia, jakość życia  to czynnik, który  bardzo chętnie jest badany przez 
naukowców z dziedziny medycyny i socjologii. Jednak podejście do tych badań 
najczęściej bardzo się różni wśród tych  dwóch bliskich a jednak bardzo odmiennych 
profesji.  W medycynie jakość życia oceniana jest przez mnóstwo czynników, w tym  
bardzo dużo odnosi się do wskaźników choroby, skuteczności leczenia, wyników badań, 
sposobu leczenia, procedur leczniczych … itd. W badaniach socjologicznych  częściej  
oceniane są subiektywne wrażenia, odczucia, relacje badanego. Tak jak obie dziedziny 
tak i podejście do badań jest odmienne.  Jednak zarówno jedne jak i drugie pozwalają na 
uzyskanie cennych danych a przeprowadzone na tej samej grupie mogą także pomóc       
w interpretacji  i ocenie wyników.  Zatem czy dobrą jakość życia powinni wykazywać 
chorzy skutecznie leczeni,  dobrze rokujący ale jednak chorzy ?  Czy dobrą jakość życia 
powinni wykazywać Ci chorzy, dla których  wpływ choroby  na dotychczasowe 
zachowania i przyzwyczajenia  jest niewielki ?  Wydaje się, że zarówno jedni jak i drudzy 
mają się z czego cieszyć . Jednak w badaniach  opartych na wystandaryzowanych testach 
i ankietach  można uzyskać niekiedy ciekawe wyniki, szczególnie porównując  oba 
rodzaje badań – w podejściu biologiczno –medycznym  i socjologicznym.  
Niejednokrotnie  zdarza się, że pacjent ciężko chory, któremu zagrażało trwałe kalectwo 
lub często śmierć, mimo  skutecznego wyleczenia  nie wykazuje lepszej jakości życia         
a nawet wydaje się odwrotnie. Innym razem patrzymy na chorego, ciężko chorego, 
nieuleczalnie, który cieszy się z najdrobniejszych przyjemności, który pozytywnie  
podchodzi do trudnego i bolesnego leczenia.  Dlaczego ?  Przyczyna najczęściej tkwi        
w tej części subiektywnej, nie biologicznej.  Wpływ choroby  na jakość życia  człowieka 
powinien zawsze być rozpatrywany nierozłącznie z jego aktualną sytuacją życiową,         
w jakim punkcie jest obecnie, ile ma lat, co robi, czy ma rodzinę, czy ma środki 
finansowe do życia, czy ma gdzie mieszkać, co „zabiera” mu choroba poza zdrowiem ?  
Jednym słowem dla oceny wpływu choroby na życie ( jego jakość) ma znaczenie jakie 
role życiowe akurat wypełnia, na ile są one dla  tego chorego istotne i jak bardzo 
odczuwa ich zakłócenie; role zawodowe – ciekawa kariera młodej, samotnej osoby 
przerwana nawet skutecznym wyleczeniem z choroby nowotworowej  wcale nie musi 
poprawiać jakości funkcjonowania tego człowieka. Tutaj odzywa się jeszcze czynnik 
psychologiczny, rola rozmowy z zespołem leczącym a przede wszystkim wsparcie od 
osób ważnych, bliskich.  Dlatego tak ważne jest, by  rozmowa w szpitalu nie dotyczyła 
tylko parametrów, wskaźników, wyników  ale  by ocena  zawierała również  otoczenie 
chorego, jego aktualną sytuację życiową, istotność  tego co „traci” lub „przerywa” 
choroba, pobyt w szpitalu, konieczność regularnych zabiegów. Niekiedy  poprawa              
i pomoc  w zmianie podejścia pacjenta do własnych problemów, które zostawił w domu, 
w pracy, wśród bliskich  diametralnie zmienia uczestniczenie, postawę tej osoby               
w leczeniu, zwiększa się jego zaangażowanie,  podejmuje wyzwanie „bycia w roli 
pacjenta.” Skuteczność terapii,  relacje z personelem medycznym, relacje ze swoim 
środowiskiem bardzo często ulegają radykalnej poprawie i chory nie tylko wraca do 
zdrowia lecz przede wszystkim chwile, gdy jest chory  przeżywa  lepiej.  Różnice               
w podejściu  pacjentów do choroby wynikają zatem najczęściej z aktualnej roli  
pełnionej  na danym etapie życia oraz jej znaczenia dla danej osoby.  Młodzi ludzie 



dotkliwiej odczują brak możliwości  nauki i kontaktów z rówieśnikami niż  osoby  w sile 
wieku, pracujący. Dla tej grupy bardziej dotkliwa będzie utrata kontaktu z rodziną             
i zagrożenie utraty pracy oraz podważenie roli „głowy” rodziny, „opiekuna”. Dla 
starszych choroba będzie tym dotkliwiej odczuwalna im bardziej  unieruchomią                  
i uzależnia, im bardziej pozbawi samodzielności w podstawowych czynnościach dnia ( 
mycie, poruszanie, sporządzanie posiłku).  Zatem  w kontakcie z osobą chorą jej reakcje 
wynikają z tego co traci poprzez chorobę, ocena wartości straty jest bardzo subiektywna 
i nieraz całkowicie niezrozumiała dla otoczenia – ale najważniejsza dla tego chorego. 
Dlatego pracując z osobami chorymi należy bardzo poważnie  brać pod uwagę ich, 
niekiedy nieśmiałe, rozmowy o problemach innych niż zdrowotne,  należy o nie 
wypytać, by planując terapię znać postawy i preferencje  chorego ( one nie podlegają 
algorytmom, standardom, procedurom !)  i podejść bardziej indywidualnie. Skuteczność 
terapii oraz efekt  nawiązanej relacji, wzajemny wzrost zaufania dadzą niekiedy  lepsze 
wyniki niż najdroższa terapia.  Potrzeba indywidualnego podejścia wzrasta szczególnie 
tam, gdzie kontakty  rodzinne nie są najlepsze a wsparcie  wśród  otoczenia jest zbyt 
małe.  
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