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Mind and Body) Wyd. I. Wroclaw: Wyd.

ASTRUM, ss. 598

Psychologia zdrowia jako dziedzi-

na psychologii zajmujaca sie zalezno-

sciami miedzy stanem psychicznym

i zachowaniem czlowieka a jego zdro-

wiem fizycznym, ma stosunkowo krótka

historie. Przyjmuje sie, ze stala sie ona

odrebna dyscyplina od momentu utworze-

nia w 1978 roku w Amerykanskim Towa-

rzystwie Psychologicznym - Sekcji Psy-

chologii Zdrowia. Dynamiczny, w ostatnim

czasie, rozwój zawdziecza psychologia

zdrowia szeregu czynnikom. Coraz cze-

sciej w ostatnich latach poddawano

w srodowisku medycznym laytyce, przy-

jeta w 1948 roku przez WHO, definicje

zdrowia, uznajac ja za zdecydowanie

niejednoznaczna i zbyt wyidealizowana.

Poddawano równiez w watpliwosc slusz-

nosc modelu biomedycznego jako pod-

stawy rozumienia zdrowia i choroby.

Jednoczesnie zmienil sie radykalnie glo-

balny rozklad wystepowania chorób i tym

samym najczestsze przyczyny zgonów.

Znaczny wzrost kosztów opieki

zdrowotnej w odniesieniu przede wszy-

stkim do chorób zwiazanych z niewla-

sciwym stylem zycia i negatywnymi na-

wykami zdrowotnymi, zwrócil uwage

srodowisk medycznych na koniecznosc

opracowania i wdrozenia skutecznych

metod i technik zmiany tych niekorzyst-

nych przyzwyczajen. Ksiazka Georga D.

Bishopa wychodzi naprzeciw tym ocze-
kiwaniom.

Zdaniem autora bylo co najmniej

kilka powodów, które zainspirowaly go

do napisania tej ksiazki:

- opracowanie przystepnego przewodni-

ka po aktualnym stanie wiedzy w dzie-

dzinie psychologii zdrowia,

- zwrócenie uwagi czytelnika na znaczna

róznorodnosc wzajemnych powiazan

miedzy sfera psychiczna (umyslem)

czlowieka ajego cialem,

- wskazanie psychologicznych metod

wspomagania zdrowia, umozliwiaja-

cych zastosowanie najnowszych osia-

gniec psychologii zdrowia do rozwia-

zywania istotnych problemów zdro-

wotnych.

Ksiazka sklada sie z szesciu za-

sadniczych czesci obejmujacych 16

szczególowych rozdzialów, w których

scharakteryzowano glówne obszary zain-

teresowan wspólczesnej psychologii

zdrowia. W czesci pierwszej, która sta-

nowi teoretyczna i metodologiczna pod-

stawe rozwazan autora, przedstawiono

najwazniejsze zadania i problemy znaj-

dujace sie w centrum zainteresowan psy-

chologii zdrowia oraz koniecznosc i zasa-

dy wspóldzialania z innymi dziedzinami

nauki, zajmujacymi sie zdrowiem i choro-

ba, m.in.: medycyna psychosomatyczna,

psychologia kliniczna, socjologia medy-

cyny i antropologia medyczna. W jednym

z rozdzialów G. D. Bishop rozwija mysl

przewodnia ksiazki, mówiaca o ujmowa-

niu psychologii zdrowia jako interakcji

czynników fizycznych z psychicznymi

i behawioralnymi. Propaguje jednoczesnie

biopsychospoleczny model rozumienia

zdrowia i choroby, poddajac laytyce po-



214

wszechnie wystepujacy np. w lecznictwie

oraz edukacji lekarzy w naszym kraju -

model biomedyczny. W ostatnim roz-

dziale tej czesci ksiazki autor omawia

podstawowe metody badawcze, charakte-

rystyczne dla psychologii zdrowia (kli-

niczne, eksperymentalne, epidemiologicz-

ne i ankietowe) oraz etyczne aspekty tego

typu badan.

Problematyka zwiazana z zacho-

waniem zdrowia oraz zapobieganiem

chorobom zostala szerzej zaprezentowana

w drugiej czesci ksiazki. W rozdziale

dotyczacym wplywu stylu zycia na zdro-

wie czlowieka, poddano analizie role

niektórych czynników behawioralnych

w wystepowaniu chorób i ich znaczenie

w profilaktyce zdrowotnej. Przedstawiono

takze teoretyczne modele zachowan zdro-

wotnych oraz ich wyznaczniki. Wyniki

badan i teorie czynników detenninujacych

zachowania zdrowotne omówiono w aspe-

kcie podstawowych zasad higieny zdro-

wotnej. W kolejnym rozdziale tej czesci

ksiazki autor zajmuje sie psychologiczny-

mi aspektami promowania zdrowia. Przed-

stawia w nim role psychologów w dziala-

niach na rzecz zmiany przekonan i postaw

ludzi z punktu widzenia potrzeb promocji

zdrowia, mozliwosci wykorzystania tech-

nik behawioralnych w promocji zdrowia,

praktyczne zastosowanie zasad zmiany

zachowan i postaw oraz terapie okreslo-

nych zachowan zdrowotnych, zwiazanych

m.in. z choroba alkoholowa i otyloscia.

Nalezy podkreslic, ze G. D. Bishop

w rozdziale tym analizuje i ocenia nie tylko

skutecznosc tych dzialan, ale wskazuje

jednoczesnie na sposoby zwiekszenia ich

efektywnosci.

W czesci trzeciej autor omawia

znaczenie stresu w powstawaniu choroby.

Wyjasnia pojecie stresu, sposoby jego

pomiaru i jego zwiazek ze zdrowiem oraz

role stresu w niektórych zaburzeniach

czynnosciowych, np. w chorobie wrz0-

dowej zoladka i dwunastnicy oraz astmie

oskrzelowej. Próbuje równiez odpowie-

dziec na pytanie, jak sobie radzic ze stre-

sem, wymieniajac techniki kontrolowania

stresu oraz akcentujac role osobowosci

i wsparcia spolecznego w walce ze stre-
sem.

Kolejna czesc ksiazki poswiecona

jest problematyce róznic miedzy reakcja-

mi ludzi na objawy choroby i sama cho-

robe. W pierwszym rozdziale tej czesci

autor omawia znaczenie, jakie ludzie

przypisuja róznym objawom i chorobom.

Po przedstawieniu socjokulturowych aspe-

któw choroby, dokonuje szczególowej

analizy psychicznych procesów zwiaza-

nych z percepcja i interpretowaniem obja-

wów chorobowych, pozwalajacych zrozu-

miec istote choroby. W rozdziale drugim

omawia zasady wspólpracy w ramach

systemu opieki zdrowotnej, w tym charak-

ter relacji lekarza i pacjenta oraz bariery

utrudniajace ich wzajemne porozumienie

sie. Poruszany jest równiez problem prze-

strzegania zalecen lekarskich i braku

wspólpracy pacjenta podczas dzialan tera-

peutycznych (równiez w warunkach ho-

spitalizacji). W kolejnym rozdziale tej

czesci pracy Bishop próbuje odpowie-

dziec na pytanie jak radzic sobie z choro-

ba przewlekla? Omawia psychiczne

i spoleczne problemy stojace przed osoba

chora, m.in. na cukrzyce, artretyzm

i chorobe Alzheimera, a takze zadania

psychologów zdrowia majace na celu

poprawe samopoczucia chorego. W ostat-

nim rozdziale tej czesci pl. Smierc i umie-
ranie jest mowa o ostatnim okresie zycia

czlowieka. Zaprezentowano w nim psy-

chologiczne i spoleczne aspekty umiera-

nia zarówno z punktu widzenia pacjenta

(takze dziecka), jak i jego otoczenia.



W przedostatniej, piatej czesci

ksiazki G. D. Bishop przedstawia stano-

wisko wspólczesnej psychologii zdrowia

wobec najwazniejszych problemów zdro-

wonych przelomu wieków, m.in.: AIDS,

chorób nowotworowych i choroby wien-

cowej. Prezentujac wyniki naj nowszych

badan z zakresu psychoneuroimmunologii,

fizjologii i patofizjologii, biologii oraz psy-

choimmunologii omawia charakter i przy-

czyny tych chorób oraz sposoby zapobie-

gania im. Akcentuje zwiazki miedzy czyn-

nikami psychicznymi i stylem zycia

a etiologia tych chorób. Bardzo interesuja-

ca czesc tych rozdzialów stanowi dyskusja

na temat psychicznych i spolecznych

aspektów procesu powrotu do zdrowia po

przebytym zawale miesnia sercowego,

sposobów radzenia sobie z chorobami

nowotworowymi oraz metod pomocy

ludziom chorym na AIDS. Ostatni roz-

dzial tej czesci ksiazki autor poswieca

omówieniu problematyki wplywu bólu na

zdrowie czlowieka. Przybliza spoleczne i

kulturowe determinanty bólu, jego naj-

nowsze terie, charakteryzuje zwiazane z

nim procesy fizjologiczne i psychiczne

oraz opisuje techniki radzenia sobie z

ostrym i przewleklym bólem.

Ostatnia czesc ksiazki - stanowia-

ca epilog rozwazan G. D. Bishopa - doty-

czy perspektyw i kierunków rozwoju

psychologii zdrowia jako nauki i jej dal-

szego wkladu w problematyke zdrowia

fizycznego. Autor prezentuje perspektywy

rozwoju zarówno badan naukowych, jak

i praktyki psychologii zdrowia i jej moz-

liwosci zastosowan klinicznych. Charak-

teryzuje ponadto psychologie zdrowia

jako zawód. Jego zdaniem - mimo swojej

krótkiej historii - psychologia zdrowia po-

przez ukazanie praktycznych zastosowan

zasad psychologicznych i behawioralnych

do zagadnien zdrowia fizycznego i jego
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ochrony, w znacznym stopniu przyczynila

sie do podniesienia skutecznosci dzialan

diagnostycznych, terapeutycznych i pro-

filaktycznych w praktyce medycznej.
Przez wiele lat definiowano zdro-

wie jako brak choroby, a medycyna miala

charakter wylacmie naprawczy. Wspól-

czesnie o zdrowiu myslimy juz zupelnie

inaczej. Traktujemy je w sposób holi-

styczny, jako calosc wplywajacych na

siebie sfer funkcjonowania czlowieka.

Zdrowe zycie, to nie tylko zdrowe cialo,

ale takze zdrowe srodowisko oraz prawi-

dlowe relacje ze spolecznym otoczeniem.

Tak wiec zdrowie, jak slusznie stwierdza

autor ksiazki, to proces "osiagniecia inte-

gracji ciala, psychiki i duszy czlowieka".

Propagowana w ksiazce przez prof. Geor-

ga D. Bishopa holistyczna koncepcja

zdrowego czlowieka i zdrowego spole-

czenstwa, to zdecydowanie najwiekszy

walor tej pracy. Niewatpliwa wartoscia

ksiazki jest takze dokonanie przez autora

szczególowej analizy obecnego stanu psy-

chologii zdrowia oraz okreslenie kierun-

ków jej rozwoju w nadchodzacym XXI
wieku. Analiza udokumentowana zostala

niezwykle obszernym wykazem literatury;

ponad 1200 pozycji z zakresu psychologii
zdrowia.

Z punktu widzenia praktyki lekar-

skiej, najbardziej interesujaca czesc ksiazki

stanowia rozdzialy opisujace relacje psy-

chologii zdrowia wobec aktualnych pro-

blemów zdrowotnych, dotyczacych m.in.

sposobów radzenia sobie z cukrzyca, ar-

tretyzmem, choroba Alzheimera, AIDS,

chorobami nowotworo�i, choroba

wiencowa i innymi chorobami serca oraz

ujmowanie problematyki zdrowia w po-

wiazaniu z szeregiem dyscyplin humani-

stycznych; socjologia medycyny, antro-

pologia medyczna, psychologia kliniczna
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i spoleczna, edukacja medyczna oraz róz-

nymi formami psychoterapii.

Istotnym walorem ksiazki G. D. Bi-

shopa jest równiez jej przejrzysty uklad,

w znacznym stopniu ulatwiajacy lekture.

Kazdy rozdzial posiada jednolita strukture;

rozpoczyna go krótki opis jego zawartosci,

a konczy streszczenie. Wszystkie trudniej-

sze pojecia wyjasniane sa na biezaco. Dla

lepszego zrozumienia szeregu zagadnien,

autor uzupelnia je opisami przypadków

z praktyki lekarskiej. Innym udogodnie-

niem sa dodatkowe artykuly w fonnie

komentarza (dygresji), gdzie czytelnik

znajdzie opis konkretnych przypadków,

przyklady technik terapeutycznych oraz

metod badawczych. Biorac pod uwage

równiez inne pozytywne walory struktury

logicznej ksiazki, mozna stwierdzic, iz jest

to podrecznik napisany - z dydaktycznego

punktu widzenia - w bardzo nowoczesny

sposób. Ksiazka Bishopa, jako przewodnik

po badaniach, teorii i praktyce psychologii

zdrowia, pelni jednoczesnie fimkcje ,,malej

encyklopedii zdrowia" i moze stanowic

kompendium informacji dla wszystkich

interesujacych sie problematyka psycho-

logicznych aspektów zdrowia i choroby.
Pewne zastrzezenia budzi niedo-

kladna korekta tlumaczenia na jezyk pol-

ski. Jezeli mozna wybaczyc bledy typu

"podwójnego liternictwa" (str. 38), to

niestety pomylki w nazwiskach sa w tego

typu wydawnictwach niedopuszczalne

(Kiiler-Ross zamiast Kiibler-Ross, str.

385). Ponadto w przedmowie do wydania

amerykanskiego (str. 16) autor pisze, ze

trudniejsze pojecia zdefiniowane sa

w slowniczku na koncu podrecznika. Nie-

stety, w wydaniu polskim wydawca z

niewiadomych wzgledów takiego slow-
niczka nie zamieszcza.

Ksiazka adresowana jest przede

wszystkim do sredniego i wy�rego per-

sonelu medycznego: lekarzy, pielegnia-

rek, pracowników socjalnych, psychote-

rapeutów, rehabilitantów, a takze studen-

tów psychologii, medycyny oraz promocji
zdrowia.

Leszek Rebala


