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6. STRESZCZENIE 
 

Choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają w czołówce przyczyn zgonów 
na świecie i w Polsce. Dzięki rozwojowi kardiologii interwencyjnej stale zwiększa się 
liczba  pacjentów po ostrym epizodzie kardiologicznym, którzy wymagają profilaktyki 
wtórnej do zaistniałego zdarzenia kardiologicznego oraz rehabilitacji kardiologicznej. 
Wpływa to na kształt oddziaływań profilaktycznych i powoduje rozwój metod 
rehabilitacji kardiologicznej. Wymusza to na psychologach pracujących z pacjentami 
dotkniętymi chorobami układu sercowo-naczyniowego dostosowania metod 
interwencyjnych do stanu psychosomatycznego pacjenta oraz do czasu i miejsca 
odbywania rehabilitacji.  Psycholodzy na oddziałach kardiologicznych stosują metody 
psychoterapii zbliżone do metod interwencji kryzysowej oraz wstępnej psychoedukacji. 
W warunkach rehabilitacji kardiologicznej, gdzie czas pobytu jest odpowiednio długi, a 
pacjent jest zmotywowany oraz skoncentrowany na poprawie stanu zdrowia, stosuje się 
oddziaływania skierowane na relaksację, pogłębioną psychoedukację oraz oddziaływania 
zmierzające do zmiany szeroko rozumianego stylu życia. Światowe trendy psychologii 
skupiają się odziaływaniach typu mindfulness, czyli na treningu uważności, który może 
być stosowany w celu poprawy funkcjonowania osób z wieloma  stanami 
psychosomatycznymi, w tym z chorobami układu sercowo-naczyniowego.  

Cel badania: 
Celem badania było podjęcie próby zaadaptowania technik uważności 

(mindfulness) do warunków rehabilitacji sanatoryjnej, wśród pacjentów z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. Określenia czy i jakie zmiany zachodzą w procesach psychicznych mających wpływ na 
występowanie i przebieg chorób układu krążenia u pacjentów Uzdrowiska Nałęczów po 
udziale w 10-dniowym treningu uważności w zakresie następujących zmiennych 
psychologicznych: 
a – radzenia sobie ze stresem, b – struktury i poziomu depresji, c – struktury i poziomu 
koherencji, d – samoświadomości. 

2. Scharakteryzowania i porównania wewnątrzgrupowych procesów psychicznych u 
pacjentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej na początku (PRE-TESTY) i na końcu 
pobytu w Sanatorium (POST-TESTY) w zakresie badanych zmiennych 
psychologicznych. 
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3. Określenia różnic w procesach psychicznych między pacjentami biorącymi udział w 
treningu uważności, a pacjentami z grupy kontrolnej objętymi podstawowymi usługami 
rehabilitacyjnymi Uzdrowiska Nałęczów na początku (PRE-TESTY) i na końcu (POST-
TESTY) pobytu w Sanatorium w zakresie badanych zmiennych psychologicznych 

4. Określenia wpływu treningu uważności na ciśnienie krwi u pacjentów z grupy 
eksperymentalnej w porównaniu z grupą kontrolną 

5. Oszacowania częstości wystąpienia nasilenia objawów  depresji po udziale w 10-
dniowym treningu uważności wśród pacjentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej 

Pacjenci i metody badań: 
Przebadano łącznie 70 osób, 38 należało do grupy eksperymentalnej (I) oraz 32 

do grupy kontrolnej (II). W grupie I, średnia wieku wyniosła 55,44 ±11,13 lata. Pod 
względem płci przeważały kobiety 60,52% (23 osoby), mężczyźni, stanowili 39,47% (15 
osób). W grupie II średnia wieku wyniosła 61,5 ± 5,53 lat. W grupie II przeważali 
mężczyźni, którzy stanowili 62,5% (20 osób) grupy, pozostały odsetek 37,5% (12 osób) 
stanowiły kobiety. Badane osoby zostały dwukrotnie poproszone o wypełnienie 
zestawów kwestionariuszy składających się z:  Ankiety własnej mierzącej uważność, 
Inwentarza Lęku Stanu i Lęku Cechy STAI C. D. Spielberger’a, Inwentarza do pomiaru 
metod radzenia sobie ze stresem Mini- Cope, S.C. Carver’a, Inwentarza Objawów 
Depresyjnych Beck’a BDI, Kwestionariusza Orientacji Życiowej SOC-29, A. 
Antonovky’ego. Pacjenci z grupy eksperymentalnej (I)  zostali poddani treningowi 
uważności w ciągu 10 (2 x po 5 dni) 1-godzinnych spotkań (45min zajęcia, 15 min 
omówienie doświadczeń). W tym czasie rozwijano uważność uczestników poprzez 
skupianie uwagi na oddechu, skanowaniu ciała, oraz śledzeniu myśl. 

 Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie 
komputerowe STATISTICA v.10.0. Cechy jakościowe między grupami porównano 
testem Chi2. W związku z brakiem normalności rozkładu badanych zmiennych 
zastosowano test Wilcoxona dla danych powiązanych ( analiza wewnątrzgrupowa przed 
i po treningu). Do porównania grupy I i II użyto testu U Manna – Whitney’a dla 
zmiennych niepowiązanych. W pracy przyjęto 5% ryzyko błędu wnioskowania, a wartość 
p ≤ 0,05 uznano za istotną statystycznie. Do obliczenia częstości ryzyka wystąpienia 
depresji w badanych grupach pacjentów obliczono iloraz szans (Odds Ratio, OR). 

Wyniki badań: 
Analiza otrzymanych wyników testu Mini-Cope Carver’a, przed treningiem 

uważności pozwoliła na potwierdzenie występowania w obu grupach zdrowotnie 
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korzystnych stylów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Jednakże grupa 
kontrolna (II) istotnie częściej ujawniała destrukcyjne tendencje w stosowaniu używek 
(p<0,01). Po 10-dniowym treningu uważności pacjenci z grupy eksperymentalnej (I) 
istotnie częściej używali planowania (p<0,01) i akceptacji (p<0,01) jako metod radzenia 
sobie ze stresem oraz istotnie rzadziej używali strategii zaprzeczania (p<0,05). W 
stosunku do grupy II, pacjenci z grupy I istotnie częściej  używali jeszcze częściej metody 
zaprzestania działań (p<0,01). U pacjentów z grupy kontrolnej po pobycie w sanatorium 
wystąpiło istotne obniżenie poziomów nieefektywnych stylów radzenia sobie ze stresem, 
takich jak „zajmowanie się czymś innym” (p<0,05) i „zaprzeczanie” (p<0,05). 

Stwierdzono, że na początku pobytu w sanatorium grupy nie różniły się 
statystycznie między sobą ogólnym poziomem depresji BDI oraz większości jej 
komponentów. Ogólny wynik depresji wskazywał na łagodne objawy depresji 
występujące u pacjentów obu grup. Pacjenci grupy eksperymentalnej (I) istotnie bardziej, 
niż badani z grupy II statystycznie doświadczali impulsów autoagresywnych takich jak 
„poczucie kary” (p<0,05) i „oskarżanie siebie” (p<0,01). Wśród osób badanych w grupie 
(I), po 10 dniowym treningu uważności, w sposób wysoce statystycznie istotny obniżył 
się ogólny poziom depresji (p<0,001) oraz uległy poprawie takie objawy depresji jak: 
obniżony nastrój (p<0,01), brak zadowolenia (p<0,05), nienawiść do siebie (p<0,01), 
oskarżanie siebie (p<0,01), płaczliwość (p<0,05), drażliwość (p<0,05), izolacja społeczna 
(p<0,05),  troska o zdrowie somatyczne (p<0,01). U pacjentów z II grupy po pobycie w 
sanatorium stwierdzono istotne obniżenie ogólnego poziomu depresji (p<0,05) oraz 
poprawę zdolności do pracy (p<0,05). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań 
wykazano, że prawdopodobieństwo wystąpienia objawów depresji w grupie  
eksperymentalnej obniżyło się o 31%, natomiast w grupie kontrolnej o 16%. 

Wyniki Inwentarza Lęku Stanu i Lęku Cechy STAI C.D. Spielbergera 
przeprowadzonego przed treningiem uważności nie potwierdziły istotnie statystycznych  
różnic pomiędzy grupami. Analiza wyników wykazała, że u pacjentów po treningu 
uważności statystycznie istotnie  obniżył się poziom poczucia lęku stanu (X1) (p<0,05) 
oraz lęku cechy (X2) (p<0,05). Nie stwierdzono innych statystycznie istotnie różnic w 
zakresie odczuwania lęku podczas trwania badania.  

Poczucie koherencji mierzone Kwestionariuszem Orientacji Życiowej SOC-29,  
A. Antonovsky’ego kształtowało się na średnim poziomie w badanych grupach na 
początku badania. Pacjenci z grupy kontrolnej (II) byli statystycznie istotnie bardziej 
zaradni (p<0,05) niż pacjenci z grupy eksperymentalnej (I). Jednakże wyniki badań 
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wskazują na istotny spadek w globalnym poczuciu koherencji SOC (p<0,01) u pacjentów 
z grupy kontrolnej (II) po pobycie w sanatorium.  

Obserwacja wyników otrzymanych na podstawie ankiety własnej użytej do 
pomiaru uważności ujawniła, że w fazie PRE-TESTÓW umiejętność skupiania uwagi 
była tak sama w obydwu grupach; nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między 
grupami. Interpretacja statystyczna otrzymanych wyników badań wykazała, że  
uczestnictwo w treningu uważności  w sposób statystycznie istotny poprawiło 
rozmienienie sygnałów płynących z ciała p<0,05, poczucie radości p<0,001oraz 
świadomości swoich myśli p<0,05 i przekonań u pacjentów z grupy eksperymentalnej (I) 
w porównaniu z grupą kontrolną (II). 

Wnioski: 
1. U pacjentów  z grupy eksperymentalnej  stwierdzono znaczący wpływ treningu 
uważności na umiejętność radzenia sobie ze stresem w postaci poszerzenia gamy 
zachowań pożądanych, najbardziej korzystnych dla zdrowia, tj. aktywnego radzenia 
sobie, akceptacji oraz strategii ochronnych, jak strategie unikowe. 
2. Trening uważności wpłynął na ustąpienie objawów depresji w grupie 
eksperymentalnej. Zmiana dotyczyła skali uczuciowości, stosunków społecznych oraz 
reakcji somatycznych. Nastąpiło również statystycznie istotne obniżenie wszystkich a 
objawów depresji, poza jednym, tj. chęci samokarania. W grupie poddanej treningowi 
uważności o 31% obniżyło się prawdopodobieństwo nawrotu objawów depresji w 
porównaniu do 16% w grupie kontrolnej 
3.  Po treningu uważności u pacjentów w grupie I statystycznie istotnie obniżył się poziom 
lęku stanu (X1) i lęku cechy (X2). Po zakończeniu treningu pacjenci z grupy I odczuwali 
mniej napięcia i niepokoju związanego z pobudzeniem autonomicznego układu 
nerwowego (X1), a także rzadziej martwili się i spostrzegali zdarzenia jako zagrażające 
zdrowiu i życiu (X2). 
4. Po odbyciu treningu uważności pacjenci z grupy I istotnie poprawili swoje 
funkcjonowanie psychosomatyczne określone poczuciem uważności (samoświadomości 
ciała), tj. lepiej rozpoznawali potrzeby swojego ciała,  rozumieli psychofizjologiczny 
zapis emocji i rozumieli jej znaczenie. Oznacza to, że pacjenci po treningu uważności 
byli bardziej świadomi, zdystansowani oraz  lepiej rozumieli siebie i swoje potrzeby. 
5. W porównaniu do grupy eksperymentalnej  w grupie kontrolnej po pobycie w 
sanatorium wystąpiło statystycznie istotne obniżenie poziomu depresji, lęk u pacjentów 
z grupy II utrzymywał się na tym samym poziomie oraz wystąpił istotny spadek poczucia 
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koherencji. Pobyt w Uzdrowisku Nałęczów nie wpłynął na poprawę funkcjonowania 
psychosomatycznego pacjentów z grupy kontrolnej, tj. nie zmienił poczucia uważności i 
samoświadomości ciała. 
6. W trakcie trwania treningu uważności stwierdzono statystycznie istotne obniżenie 
ciśnienia skurczowego w grupie I w porównaniu z grupą II 
7. Jak wykazały badania własne trening uważności prowadzony u pacjentów  po ostrym 
epizodzie kardiologicznym w ramach rehabilitacji kardiologicznej, w sposób istotny 
wpływa na czynniki psychofizjologiczne leżące u podłoża chorób układu sercowo-
naczyniowego. 
 
 


