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Istnieją lepsze i gorsze sposoby radzenia sobie ze stre-
sem. Które ze znanych psychologii strategii są polecane 
dla osób chorych przewlekle? 

Mateusz Banaszkiewicz: – Za niekorzystne uważane są tzw. 
bierne strategie zaradcze, to znaczy strategie skoncentrowa-
ne na unikaniu. Ich stosowanie zwykle sprzyja występowaniu 
konsekwencji negatywnych, które w efekcie mogą prowa-
dzić do jeszcze większych trudności. Jakość życia z chorobą 
przewlekłą obniża także dominujące przeżywanie emocji ne-
gatywnych. Natomiast przystosowaniu i poprawie komfortu 
życia sprzyja radzenie sobie ze stresem skoncentrowane na 
zadaniu oraz na znaczeniu. Ten pierwszy styl zakłada różnego 
typu aktywności, w tym poszukiwanie wsparcia instrumen-
talnego, czyli np. pozyskiwanie konkretnych informacji od 
innych. Drugi obejmuje np. rewizję dotychczasowych przeko-
nań czy celów życiowych.

Joanna Dudek: – Z perspektwy terapii akceptacji i zaangażo-
wania (w skrócie ACT – red.), należącej do nurtu poznawczo-

-behawioralnego, istotna jest przede wszystkim elastyczność 
w stosowaniu różnych strategii. Niekiedy mogą być one skon-
centrowane na zadaniu, które możemy podjąć i które, jeśli się 
w nie zaangażujemy, pomoże nam rozwiązać problem (np. 
pójście do lekarza w przypadku nawrotu choroby). W innych 
sytuacjach bardziej korzystne jest jednak skupienie się na emo-
cjach (np. akceptacja emocji związanych z reakcją na chorobę), 
a w jeszcze innych – koncentracja na nadawaniu znaczenia (np. 
szukanie odpowiedzi na pytanie, jak realizować ważne dla mnie 
wartości mając RZS albo jak ta choroba może mi pomagać  
w bardziej wartościowym życiu). 

Osoby cierpiące na RZS w postrzeganiu choroby często 
koncentrują się na braku decydującego wpływu na stan 
swojego zdrowia. Na ile takie widzenie swojej sytuacji 
może ją jeszcze bardziej komplikować?

J.D. – Zgodnie z założeniami ACT to właśnie próby zmiany tego, 
czego zmienić się nie da (myśli, emocji, doznań, choroby samej 
w sobie), powodują największe cierpienie psychiczne. Według 
tej metody należy zaakceptować to, na co wpływu nie mamy, 
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i skoncentrować uwagę na tym, co możliwe do zmiany, czyli 
na przykład na podejmowaniu działań zgodnych z wartościami, 
ucząc się jednocześnie radzenia sobie z bólem, myślami i emo-
cjami w inny sposób, spoglądania na nie z pewnej perspek-
tywy, jak na przemijające doświadczenia wewnętrzne. Innymi 
słowy ma tutaj zajść zmiana z: „zacznę żyć, jak choroba przemi-
nie” na: „żyję teraz z chorobą tak intensywnie i wartościowo, jak 
to tylko możliwe oraz dbam o swoje zdrowie w takim stopniu  
i w takim obszarze, w jakim mam na to wpływ”. 

M.B. – Zamiast walczyć ze stresem i postrzegać go jako wy-
raz trudności w radzeniu sobie lub sygnał, że doświadczamy 
czegoś złego, lepiej jest, gdy ludzie akceptują jego obecność 
i próbują skorzystać z niego, by rozwiązać czy zmienić sytu-
ację. Osobiście lubię się tu posługiwać pojęciem transformacji 
stresu, czyli jego zamiany na coś pozytywnego, np. określone 
działanie, które – nawet jeśli jest trudne – to stanowi wyraz na-
szej odwagi. Stres może też stanowić bodziec do poszukiwania 
kontaktu z innymi. Generalnie warto nauczyć się traktować go 
jako sygnał, że dzieje się coś ważnego, na co nasze ciało reagu-
je, wyzwalając energię. Zamiast postrzegać tę energię jako tok-
syczną, niszczącą, lepiej spożytkować ją, robiąc rzeczy, przez 
które troszczymy się o siebie lub o innych albo dajemy wyraz 
temu, co dla nas ważne. 

RZS to choroba, która ma trudny do przewidzenia prze-
bieg (występują w niej tzw. remisje i rzuty). Czy ten aspekt 
może potęgować stres i sprawiać, że jest on trudniejszy do 
opanowania? 

J.D. – Życie to ciągła zmiana, wszystko jest więc kwestią psy-
chologicznej elastyczności. Osoby o wysokim jej poziomie to 
te, które przystosowują się do zmieniającego się kontekstu. Na 
szczęście tę elastyczność można wypracować. Samo nasilenie 
choroby ani jej nieprzewidywalność czy poziom bólu nie są 
predyktorami jakości życia. Duże znaczenie ma sposób, w jaki 
na to reagujemy. Poza elastycznością psychologiczną istotne 
jest również wsparcie społeczne, poczucie bliskości z inny-
mi. Istnieje duża liczba różnych koncepcji i ujęć tego tematu. 
Część z nich koncentruje się na cechach osobowościowych, 
uwarunkowaniach temperamentalnych, inne na środowisku, 
genetyce, a jeszcze inne na umiejętnościach czy posiadanych 
zasobach.

Musi nastąpić zmiana z „zacznę żyć, jak 
choroba przeminie” na „żyję teraz z cho-
robą tak intensywnie i wartościowo jak to 
tylko możliwe oraz dbam o swoje zdrowie 
w takim stopniu i w takim obszarze, w ja-
kim mam na to wpływ”.
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Na ile to, jak radzimy sobie ze stresem, zależy od czynni-
ków demograficznych, takich jak płeć? Pytam o to, ponie-
waż na RZS częściej zapadają kobiety…

J.D.: – W porównaniu z mężczyznami kobiety zazwyczaj radzą 
sobie ze stresem lepiej lub równie dobrze. Natomiast często 
ich objawy (szczególnie ból) poddawane są stereotypizacji  
i w związku z tym umniejsza się je, przypisuje czynnikom psy-
chologicznym, ignorując biologiczne podłoże choroby. 

Czy każdy człowiek jest w stanie opanować sztukę lepsze-
go, zdrowszego odpowiadania na sytuacje, które generu-
ją napięcie i przyzwyczaić się do tego, że są one naturalną 
składową życia? 

J.D.: – Tak. Stres jest po prostu reakcją organizmu. W rozwoju 
elastyczności psychologicznej chodzi o to, żeby „surfować na 
falach życia”. Gdybyśmy czekali na życie bez stresu, czasem nie 
bylibyśmy w stanie żyć w ogóle.

M.B.: – Stres jest nieodłącznie związany z procesem uczenia 
się. Oznacza to, że nasz sposób reagowania na niego wynika 
nie tylko z różnic indywidualnych, takich jak temperament, ale 
również z tego, jaki sposób odpowiedzi na niego wykształcili-
śmy sobie na przestrzeni czasu. Pozytywną stroną tego pro-
cesu jest fakt, że jeśli zajdzie taka konieczność, mózg potrafi 
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nauczyć się reagować na stres inaczej. Czasem jest to zasłu-
ga doświadczenia, a czasem określonego wsparcia i treningu. 
Wiele wiemy na przykład o tym, jak negatywny wpływ na orga-
nizm ma długofalowe przeżywanie reakcji „walki albo ucieczki”. 
Na szczęście ludzie posiadają szerszy repertuar odpowiedzi na 
stres. Badaczka Shirley Taylor wykazała, że może nią być rów-
nież znacznie korzystniejsza dla człowieka reakcja „wspierania  
i zaprzyjaźniania” (ang. tend and befriend response), która uru-
chamia silny instynkt pomagania innym ludziom, gdy są w po-
trzebie oraz poszukiwania wsparcia u otoczenia w momencie, 
kiedy my go potrzebujemy. 

Jak można się nauczyć dobrych technik radzenia sobie ze 
stresem? Czy konieczne jest do tego na przykład uczest-
nictwo w kursie, terapia? A może ich podstawy da się opa-
nować samodzielnie? 

M.B. – Z podręczników samopomocowych czy materiałów 
zamieszczanych w internecie oczywiście można korzystać. 
Zawsze należy jednak sprawdzać, z jakiego źródła pochodzą 
zawarte w nich informacje oraz czy ich autorzy to specjaliści. 
Wśród oddziaływań profesjonalnych na pewno warta polece-
nia jest psychoterapia. Jeśli chodzi o trening uważności (red. 
– mindfullness) to udowodnioną skuteczność mają 8-tygodnio-
we zajęcia prowadzone przez osoby, które uzyskały odpowied-
nie przygotowanie. 


