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Interakcje społeczne i wsparcie społeczne 
u chorych leczonych nerkozastępczo metodą 
hemodializy. Część 1. Kondycja emocjonalna 
chorych i relacje wewnątrzrodzinne

Wprowadzenie: Głównym problemem współczesnej medycyny są choroby 
przewlekłe wymagające obok leczenia, także edukacji pacjenta oraz udzielania 
mu wsparcia. Wsparcie społeczne stanowi jeden z podstawowych warunków 
minimalizowania negatywnych konsekwencji choroby przewlekłej oraz podno-
szenia jakości życia pacjenta.

Celem pracy było określenie wybranych problemów somatycznych i emo-
cjonalnych doświadczanych przez pacjentów leczonych nerkozastępczo meto-
dą hemodializy oraz ocena poziomu wsparcia ze strony rodziny. 

Materiał i Metodyka: Przy zastosowaniu autorskiego kwestionariusza prze-
badano 260 pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, leczonych nerko-
zastępczo metodą hemodializy; 40% to mężczyźni, a 60% kobiety. Średni wiek 
ankietowanych: 66,63 lata (SD=12,36).

Wyniki: U 35% pacjentów przyczynę przewlekłej niewydolności nerek stano-
wiły schorzenia nerek, przyczyny genetyczne zostały podane przez 12% osób, 
powikłania innych chorób określone zostały przez 28% chorych, 25% badanych 
nie zna przyczyny niewydolności.

Badani pacjenci byli dializowani średnio od 4,46 lat. Subiektywna ocena 
uciążliwości dializoterapii w 7-punktowej skali Likerta wyniosła dla mężczyzn: 
4,19, dla kobiet: 4,33. Aż 67% pacjentów czuje się bezsilnych wobec swej cho-
roby. Najczęściej deklarowanym powikłaniem dializoterapii były kurcze mię-
śniowe (24%). Ponadto pacjenci uskarżali się na osłabienie (22%) oraz spadki 
ciśnienia tętniczego krwi (20%). Wśród badanych 92% stwierdziło, iż posiada 
osobę, do której może zawsze się zwrócić. Stopień, w jakim osobom dializo-
wanym pomagają ich członkowie rodziny został oceniony na poziomie 5,35 
w 7-punktowej skali Likerta.

Wnioski 
1. 2/3 pacjentów leczonych nerokozastępczo czuje bezsilność wobec swej 

choroby, co może negatywnie wpływać na przebieg leczenia.
2. Poziom wsparcia spostrzeganego jest wyższy niż poziom wsparcia otrzy-

mywanego. 
3. Najważniejszymi donorami wsparcia otrzymywanego są dla pacjentów 

hemodializowanych członkowie ich rodzin. 
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 110-114)

Social interactions and social support among 
hemodialysed patients. Part 1. Patients’ emotional 
health and intra-family relations

Introduction: The main problem of contemporary medicine are chronic dise-
ases, that should be not only treat, but its need also giving patients education 
and support. The social support is one of the most important condition of mi-
nimization negative consequences of chronic disease and improving patient’ 
quality of life.

The aim of the study was identifying selected somatic and emotional pro-
blems, that are experienced by hemodialysed patients. The level of social and 
family support was also studied.

Material and Methods: With using original questionnaire 260 patients with 
end-stage renal disease (ESRD), treated by hemodialysis were studied. Among 
researched group 40% were men, and 60% women. The average age: 66.63 
years (SD=12.36).

Results: At 35% of patients the main cause of chronic renal disease were 
chronic kidney diseases, at 12% of patients were genetic diseases, 28% pa-
tients claimed that have chronic renal disease as complications of other di-
seases, but 25% do not know about the reason of their chronic renal disease. 
The average time to be hemodialysed was 4.46 years. In subjective patients’ 
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opinions, hemodialysis were burdensome for men 4.19 points and for women 4.33 points in 1-7-points Likert scale. But 
67% of patients feel powerless against their disease. The most often declared complication of hemodialysis was muscle 
cramps (24%). Patients also complained about weakness (22%) and drops in blood pressure (20%). Among patients 92% 
said that have person, to whom always can ask the problem. In subjective patients’ opinions, the level of family support 
was evaluated on 5.35 points in 1-7-points Likert scale.

Conclusions:
1. 2/3 of patients feel powerless against their disease, what can has negative consequences for treatment. 
2. The level of perceived support is higher than level of received support.
3. The most important donors for hemodialysed patients are the members of their families.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 110-114)

Wprowadzenie 
Głównym problemem współczesnej 

medycyny są choroby przewlekłe wymaga-
jące obok leczenia, także edukacji pacjen-
ta oraz udzielania mu wsparcia. Wsparcie 
społeczne, czyli pomoc dostępna dla jed-
nostki w sytuacjach trudnych, przełomo-
wych czy problemowych jest wynikiem 
przynależności danej jednostki do społecz-
nych sieci [1], stanowi jeden z podstawo-
wych warunków minimalizowania nega-
tywnych konsekwencji choroby przewlekłej 
oraz podnoszenia jakości życia pacjenta.

Kluczowe znaczenie dla koncepcji 
wsparcia społecznego mają społeczne sie-
ci i społeczne więzi [2]. Społeczne sieci to 
nic innego jak zbiór powiązanych ze sobą 
jednostek danej społeczności. To syste-
my, które poprzez działania rzeczywiste 
bądź potencjalnie możliwe do wdrożenia, 
stanowią o pozytywnym oddziaływaniu na 
członków przynależących do sieci [3]. Łą-
czące nas związki z innymi są odzwiercie-
dleniem istniejących sieci, które mogą mieć 
charakter naturalny bądź formalny. Grupy 
pierwotne, jak rodzina, przyjaciele czy lo-
kalna społeczność są tymi systemami, któ-
re mają znamienne znaczenie w odniesie-
niu do ochronnej roli dla jej członków. Ich 
działanie cechuje spontaniczność, wysoka 
skuteczność, dobrowolność uczestnictwa 
oraz, co ważne, brak napiętnowania oso-
by będącej w potrzebie, jaką z pewnością 
jest choroba przewlekła. Funkcje więzi 
społecznych obejmują natomiast: porady, 
pomoc w działaniu, zażyłość, podkreśle-
nie bądź przywrócenie godności osobistej 
człowieka, przynależność i sposobność do 
kształtowania określonych zachowań [4].

Najważniejszą rolę w oferowaniu 
wsparcia przypisuje się rodzinie. Pomimo 
różnorodnych przemian społecznych rodzi-
na z racji panujących w jej obrębie uczuć 
wyższych, stanowi najistotniejsze źródło 
wsparcia, zapewniając przede wszystkim 
potrzeby bezpieczeństwa, przynależności 
i miłości. Natomiast w przypadku osób he-
modializowanych rodzina zwiększa także 
znacząco poziom jakości życia [5]. Nieste-
ty, zauważyć należy, iż rodzina jako wspól-
nota musząca się zmierzyć z problemem 
w postaci choroby przewlekłej czy niepeł-
nosprawności może stać się rodziną w ja-
kimś stopniu dysfunkcyjną, narażoną na 
wyższy poziom codziennego stresu i wy-
magającą działań o charakterze wsparcia, 
zwłaszcza instrumentalnego [6].

Opracowanie składa się z dwóch czę-
ści ujmujących wielotorowo zagadnienie 
wsparcia jakie otrzymują pacjenci lecze-
nie metodą hemodializy. Pierwsza dotyczy 
kondycji emocjonalnej pacjentów hemo-

dializowanych oraz wsparcia istniejące-
go w rodzinach tychże pacjentów. Druga 
część natomiast analizuje wsparcie otrzy-
mywane przez pacjentów ze strony dalsze-
go otoczenia społecznego oraz personelu 
medycznego. 

Cel badania
Celem pracy było określenie wybra-

nych problemów somatycznych i emocjo-
nalnych doświadczanych przez pacjentów 
leczonych nerkozastępczo metodą hemo-
dializy oraz w związku z nimi ocena pozio-
mu wsparcia ze strony rodziny. 

Materiał i Metodyka
Badaniem objęto 260 pacjentów ze 

schyłkową niewydolnością nerek, leczo-
nych nerkozastępczo metodą hemodializy; 
40% (104 osoby) grupy badanej to męż-
czyźni, a 60% (156 osoby) kobiety. Średnia 
wieku ankietowanych wynosiła 66,63 lata 
(SD=12,36), przy czym minimalny wiek 
osoby badanej to 25 lat, a maksymalny 94 
lata (leczeniem hemodializami objęci są 
chorzy niezależnie od wieku, który do nie-
dawna stanowił przeszkodę kwalifikacji do 
tego typu leczenia). Wśród respondentów 
37% to osoby mieszkające na wsi, osoby 
zamieszkujące na terenie miast stanowiły 
63%.

Wśród ankietowanych pacjentów naj-
liczniejszą grupę stanowiły osoby z wy-
kształceniem zawodowym (40%), z wy-
kształceniem średnim było 27,5% osób, 
podstawowym 18,5% osób, natomiast 
z wykształceniem wyższym 14% osób. 
W badanej grupie aktywnymi zawodowo 
pozostawało jedynie 7,5% pacjentów, ren-
cistami było 36,5% osób. Emeryci stanowili 
najliczniejszą grupę -53%, a jako bezrobot-
ny określiło się 3% osób

Badania przeprowadzono na terenie 
ośrodków dializ w Krakowie i Myślenicach, 
po uzyskaniu odpowiednich zgód ze strony 
dyrekcji stacji dializ. 

Kwestionariusz własnej konstrukcji, 
utworzony na potrzeby pracy, składał się 
z 42 pytań. Część z nich wymagała kon-
kretnej odpowiedzi na zadane pytanie 
poprzez wybór właściwej, a zatem były to 
pytania zamknięte, pytania koniunktyw-
ne – umożliwiały wybór kilku odpowiedzi, 
a na część należało odpowiedzieć poprzez 
ustosunkowanie się do siedmiostopniowej 
skali, gdzie jeden oznaczał poziom naj-
niższy, a siedem najwyższy, na podstawie 
subiektywnych odczuć badanych. Pytania 
dotyczyły aspektów medycznych, odczuć 
subiektywnych, emocji, oceny wsparcia 
z różnych źródeł oraz pozycji społeczno 
– demograficznej respondentów. Przed ba-

daniem właściwym kwestionariusz ankiety 
został poddany weryfikacji – pilotażową 
wersję ankiety rozdano 10 pacjentom.

Chorzy zostali zapewnieni o anonimo-
wości badań, braku powiązań wyników 
z konkretnymi osobami. Część respon-
dentów wypełniało ankietę na terenie sta-
cji dializ, zazwyczaj w trakcie oczekiwania 
na zabieg hemodializy, nieliczni pacjenci 
zabrali kwestionariusz ankiety do domu 
oddając go przy najbliższym spotkaniu na 
terenie ośrodka.

Po utworzeniu bazy danych wyniki pod-
dano opracowaniu statystycznemu przy 
użyciu licencjonowanej wersji programu 
Statistica version 13.1. Za próg istotności 
statystycznej przyjęto poziom p<0,05.

Wyniki 
U 35% pacjentów przyczynę prze-

wlekłej niewydolności nerek stanowiły 
schorzenia nerek, przyczyny genetyczne 
zostały podane przez 12% osób, powikła-
nia innych chorób określone zostały przez 
28% chorych. Stosunkowo duża liczba 
chorych – 25% badanych nie zna przyczy-
ny utraty funkcji nerek.

Badani pacjenci byli dializowani śred-
nio od 4,46 lat. Najkrócej dializowani to 
osoby leczone tą metodą od pół roku, zaś 
najdłuższy staż dializowanej osoby to 25 
lat (SD=3,77 roku). Stwierdzono zależność 
statystyczną (p=0,043) między wiekiem 
badanych a czasem dializowania – im oso-
by są starsze, tym ich staż dializowania 
jest dłuższy. Średni czas trwania zabiegu 
hemodializy wśród badanych wynosił 4 go-
dziny 17 minut. Wszyscy pacjenci biorący 
udział w badaniu poddawali się zabiegom 
hemodializ trzy razy w tygodniu.

Poproszono pacjentów o subiektywną 
ocenę na ile dializy utrudniają codzienne 
życie. W tym celu posłużono się 7-punk-
towa skalą Likerta od 1 do 7, gdzie 1 
oznaczało utrudnienie najmniejsze, a 7 
trudności największe. Za najmniejszym 
utrudnieniem (1 punkt) życia codzienne-
go wskutek dializoterapii opowiedziało się 
17% badanych, maksymalne utrudnienie 
(7 punktów) wskazało 21% osób.

Nie stwierdzono zależności statystycz-
nej między subiektywną oceną uciążliwo-
ści dialozoterapii a płcią badanych (średnia 
w 7-punktowej skali dla mężczyzn: 4,19, 
dla kobiet: 4,33). Analizując związek uciąż-
liwości dializ z wiekiem chorych również 
nie stwierdzono zależności statystycznej. 

Zadano pacjentom pytanie o powi-
kłania i dolegliwości towarzyszące terapii 
nerkozastępczej. Najczęściej zaznaczaną 
dolegliwością były kurcze mięśniowe, na 
które uskarżało się 24% pacjentów. Ko-
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lejnymi powikłaniami dializoterapii było 
osłabienie, które dotyczyło 22% osób oraz 
spadki ciśnienia tętniczego krwi, na które 
wskazało 20% badanych (Ryc. 1).

W tabelach I i II zawarto wyniki doty-
czące wybranych aspektów kondycji emo-
cjonalnej kobiet i mężczyzn leczonych me-
todą hemodializy, obrazujących nie tylko 
stosunek do własnej choroby, ale i do oto-
czenia społecznego, w którym na co dzień 
pacjenci ci funkcjonują. Ponadto wykaza-
no, że pacjenci uważają siebie za osoby 
umiejące okazywać własne emocje (70%), 
choć 37% zdarza się udawać i „zakładać 
maskę” przed bliskimi i nie uzewnętrzniać 
swych negatywnych emocji. Zaskakujące 
jest, że dializowane kobiety dwukrotnie 
częściej niż dializowani mężczyźni udają 
przed bliskimi swe emocje (p=0,009). 

W związku z powikłaniami i uciążliwo-
ściami dializ oraz ich konsekwencjami dla 
stanu emocjonalnego, zapytano badanych 
o wsparcie, jakie otrzymują od swych naj-
bliższych. 92% osób badanych uznało, iż 
posiadają osobę, do której mogą zawsze 
się zwrócić. Zaufanie do osób bliskich ba-
dani ocenili na 5,67 punktu w 7-punktowej 
skali (SD 1,68). Pacjenci mieli ocenić także 
w skali od 1 do 7 w jakim stopniu pomagają 
im członkowie rodziny, gdzie 1 oznaczało 
pomoc najmniejszą, a 7 największą. Uzy-
skano średnią 5,35 (SD=2,05). Najczęściej 
od członków rodziny chorzy otrzymują po-
moc w codziennych czynnościach – 34% 
osób, a 27% jest wyręczanych w pracach 
domowych. 

Pacjenci wypowiedzieli się na także te-
mat wsparcia spostrzeganego. 67% osób 
jest przekonanych o tym, że mogą liczyć 
na pomoc finansową ze strony członków 
rodziny, gdyby takowej pomocy potrzebo-
wali. 18% osób nie może na taką pomoc 
liczyć, a brak wiedzy w tej kwestii wyraziło 
15% badanych Wsparcie materialne jest 

o tyle ważne, że spośród osób, które wzię-
ły udział w badaniu 67% stwierdziło, że ich 
sytuacja materialna uległa pogorszeniu od 
momentu, gdy zachorowali (por. część 2. 
Profesjonalna i pozaprofesjonala struktura 
pomocy udzielanej pacjentom leczonym 
nerokzastępczo metodą hemodializy).

Zadowolenie z relacji panujących 
w rodzinie wyraziło 89% osób, a odpo-
wiedzi negatywnej udzieliło 11% pacjen-
tów. Poziom stresu odczuwanego w domu 
mierzony w skali od 1 (najniższy poziom) 
do 7 (poziom najwyższy) plasował się na 
poziomie średniej 2,63, przy SD=2,06. 
Wykazano związek statystyczny między 
natężeniem stresu mierzonym w 7-punk-
towej skali a stażem dializoterapii- korela-
cja mierzona testem rang-Spearmana jest 
dodatnia (p=0,024) – im dłużej pacjent jest 
leczony, tym wyższy odczuwa poziom co-
dziennego stresu.

Dyskusja
Uciążliwość zabiegów, konieczność 

długoletniego i powtarzanego trzy razy 
w tygodniu leczenia wyklucza w znacz-
nej mierze chorych z życia zawodowego, 
utrudnia kontakty towarzyskie oraz zmie-
nia dotychczasową sytuację materialną. 
Dla większości osób badanych w badaniu 
własnym źródłem utrzymania była emery-
tura oraz renta. Prawidłowość tę potwier-
dzają badania Chojak-Fijałki i Smoleń-
skiego [7]. Często jednak te świadczenia 
są niewystarczające, gdyż zmiana stylu 
życia, rezygnacja z pracy, dostosowanie 
się do reżimu dietetycznego i konieczność 
zakupu niezbędnych leków sprawia, że 
chorzy oceniają swą sytuację materialną 
jako przeciętną [8]. Badania własne po-
twierdziły pogorszenie sytuacji material-
nej u ponad połowy respondentów, a swą 
sytuację materialną jako złą oceniło 10% 

Tabela I
Subiektywna ocena  kondycji emocjonalnej pacjentów (N=260).
Subjective evaluation patients’ emotional situation (N=260).

Stwierdzenie
(w skali od 1 do 7) Średnia arytmetyczna Odchylenie standardowe Średnia dla kobiet Średnia dla mężczyzn Poziom istotności 

statystycznej
Boję się śmierci                  2,63 2,06 2,89 2,46 NS

Czuję się samotny/a 2,96 2,24 3,21 2,83 NS
Czuję się zrozumiany 

przez bliskich 5,13 2,00 5,09 5,16 NS

Ufam swoim bliskim 5,67 1,68 5,83 5,57 NS
Ufam obcym, których 
spotykam na co dzień 3,30 1,84 3,43 3,32 NS

Tabela II
Subiektywna ocena stosunku do życia i choroby (N=260).
Subjective evaluation patients’ way of thinking and beliefs about life and disease (N=260).

Stwierdzenie Odsetek odpowiedzi 
twierdzących (dla ogółu badanych)

Odsetek odpowiedzi 
twierdzących (dla kobiet)

Odsetek odpowiedzi 
twierdzących (dla mężczyzn)

Poziom istotności 
statystycznej

Czuję się bezsilna/y 
wobec swej choroby 67% 73% 63% NS

Mam poczucie, ze życie 
nie ma sensu 40% 46% 35% NS

Czuję się ciężarem 
dla otoczenia 29% 28% 30% NS

Miewam myśli samobójcze 15% 17% 14% NS

Rycina 1
Powikłania dializoterapii deklarowane przez pacjentów leczonych metodą hemodializy (N=260).
The complications of the hemodialysis declared by demodialyzed patients (N=260).

U. Marcinkowska i wsp.
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badanych. Choć stosunkowo niewiele jest 
badań, które potwierdzałyby wpływ sy-
tuacji ekonomicznej na stan zdrowia [9] 
większość badaczy odnosi się do statusu 
materialnego jako czynnika źle korelują-
cego z ogólnie pojmowaną jakością życia, 
niejednokrotnie pogorszeniem stanu zdro-
wia [10] oraz stanowiącego o braku za-
dowolenia z życia [11] dlatego ważne jest 
poznanie statusu ekonomicznego chorych 
by wspierać ich poprawiając subiektywną 
ocenę życia [12].

Liczne współistniejące dolegliwo-
ści i powikłania dializy, zgłaszane przez 
badanych są dużym obciążeniem dla 
codziennego funkcjonowania. Na pod-
stawie badań własnych stwierdzono, że 
najczęściej występującym powikłaniem 
są kurcze mięśniowe, kolejno osłabienie 
i spadki ciśnienia tętniczego krwi. Badania 
Rutkowskiego [13] wskazują, że na pierw-
szym miejscu wśród niepożądanych po-
wikłań znajdują się spadki ciśnienia krwi, 
które według Davenporta znacznie obni-
żają subiektywną ocenę zastosowanego 
leczenia [14].

Należy jednak zauważyć, że choć nie 
wszystkie badania potwierdzają znacz-
nie nasilenie objawów somatycznych 
wynikających z leczenia hemodializą, to 
jednak wskazują na znaczne obniżenie 
komfortu życia w wyniku terapii nerkoza-
stępczej [15].

Aspekt medyczny leczenia nerkoza-
stępczego jest bardzo istotny w odnie-
sieniu do komfortu życia z przewlekłą 
chorobą, ale sfera psychiczna, duchowa 
i społeczna, stanowi również duże wyzwa-
nie w leczeniu [16]. Trudności w wyrażaniu 
emocji zgłaszane przez część badanych, 
skrywanie uczuć i udawanie przed bliskimi 
poprzez chowanie ich pod „maską” sprzyja 
poczuciu izolacji. Chorzy wstydzą się swo-
ich słabości, nie potrafią przyznać się do 
niepokojących odczuć, mają trudność z za-
akceptowaniem swej choroby, co częściej 
dotyczy osób starszych oraz dializowanych 
przez dłuższy okres [17-18]. Kraczkowska 
[18] zwróciła uwagę na cierpienie psychicz-
ne wynikające z poczucia niemocy, stanów 
przygnębienia i załamania. W badaniu wła-
snym chorzy również deklarowali doświad-
czanie takich przykrych emocji doświad-
czali – stanu bezsilności wobec aktualnej 
sytuacji życiowej doświadczało ponad 2/3 
osób, a czasem również poczucie bezsen-
sowności życia. Częste stany przygnębie-
nia świadczą o samotności w wymiarze 
egzystencjalnym. 

Kraczkowska na podstawie rozmów 
z pacjentami, oceniła chorych dializowa-
nych jako osoby, które śmierć traktują 
jako nieuniknioną kolej losu, lecz mają do 
niej swego rodzaju dystans [18]. Do tego 
aspektu w podobny sposób ustosunko-
wała się Bereza, która zwróciła uwagę na 
obawę nie przed śmiercią, lecz przed bez-
zasadnym przedłużaniem egzystencji i by-
ciem ciężarem dla otoczenia [19]. Poczucie 
bycia ciężarem dla otoczenia w badaniach 
własnych zgłosiła prawie ¼ osób, co za-
pewne ma istotne znaczenie w odniesieniu 
do poczucia pustki egzystencjalnej, jakiej 
doświadczają pacjenci. 

Na podstawie analizy wyników stwier-
dzono niepokojącą tendencję w postaci 
zgłaszanych przez pacjentów leczonych 
hemodializą myśli samobójczych. Badania 
własne wskazują, iż myśli samobójczych 
doświadcza aż 15% pacjentów. Mogą one 
wynikać z nakładających się problemów 
natury psychospołecznej. Steciwko stwier-
dził, iż 48% do 60% badanych pacjentów 
hemodializowanych wykazuje cechy de-
presji, zaś myśli samobójcze co dziesiąty 
badany [20]. Chorzy hemodializowani czę-
ściej aniżeli osoby dializowane otrzewno-
wo zgłaszają myśli samobójcze i stany su-
gerujące depresję [21].

Uzyskane wyniki potwierdziły, że osoby 
leczone przewlekle dializami doświadcza-
ją problemów natury psychospołecznej. 
Zwrócić uwagę należy przede wszystkim 
na wykluczenie z aktywności zawodowej, 
poczucie bezsilności, bezradności, sta-
ny smutku i przygnębienia [22], a także 
odczucia charakterystyczne dla stanów 
depresji [23], która jest częstą reakcją na 
zastosowane leczenie [24]. Z badań Sapi-
laka wynika, ze objawy depresyjne obser-
wuje się u połowy osób dializowanych [25], 
natomiast dializowanie należy do sytuacji 
szczególnie stresujących, które mogą pro-
wadzić do depresji [26]. Zatem jakość życia 
pacjentów leczonych hemodializą koreluje 
w znacznym stopniu z poziomem lęku oraz 
ze stanami depresyjnymi [27].

Wnioski
1. Większość osób leczonych metodą he-

modializy jest nieaktywna zawodowo. 
Pacjenci deklarują pogorszenie sytu-
acji materialnej po stwierdzeniu u nich 
przewlekłej niewydolności nerek.

2. Najczęściej deklarowanymi skutkami 
niepożądanymi hemodializy były kur-
cze mięśni, osłabienie oraz wahania 
ciśnienia krwi. Długość okresu dializo-
wania wzrastała wraz z wiekiem pa-
cjentów.

3. 15% pacjentów przyznawało się do 
myśli samobójczych, co stanowić może 
wyznacznik osamotnienia w wymiarze 
duchowym oraz zaburzeń w postrze-
ganiu sensu życia.

4. 2/3 pacjentów leczonych nerokoza-
stępczo czuje bezsilność wobec swej 
choroby, co może wpływać na przebieg 
leczenia.

5. Poziom wsparcia spostrzeganego jest 
wyższy niż poziom wsparcia otrzymy-
wanego. Najważniejszymi donorami 
wsparcia otrzymywanego są człon-
kowie rodziny, Zasadnicze znaczenie 
w odniesieniu do udzielanej pomocy, 
określanej jako wsparcie społecz-
ne ma rodzina, która udziela przede 
wszystkim wsparcia emocjonalnego 
i wartościującego. Również rodzina 
udziela największego wsparcia mate-
rialnego.

6. Kobiety leczone nerokozastępczo dwu-
krotnie częściej w porównaniu do męż-
czyzn udają ukrywając przed bliskimi 
swe rzeczywiste stany emocjonalne, 
co może wskazywać na ich wyższy 
poziom obciążenia psychicznego cho-
robą i leczeniem. Kobiety-pacjentki nie 

zawsze w pełni potrafią podzielić się 
z otoczeniem swymi troskami, proble-
mami skrywając je pod płaszczem wła-
snych, wewnętrznych odczuć.
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