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PROCES ,,CHOROWANIA’’ W RODZINIE

MODELE ZDROWIA I CHOROBY

Prowadza˛c badania złożonych zjawisk i procesów psychospołecznych coraz
trudniej jest nakreślić model badawczy z klasycznym podziałem na zmienne
zależne i niezależne. Zdaje sie˛ to jednoznacznie dowodzić, że deterministyczny
paradygmat wyjaśniania zależności mie˛dzy zjawiskami staje sie˛ już niewystarczaja˛cy. Alternatywa˛ dla niego jest model cyrkularny, który najpełniejszy
wyraz znalazł w postaci ogólnej teorii systemów.
Koncepcja systemowa zaistniała także w psychologii – pierwotnie, jako
sposób rozpatrywania psychopatologii jednostek w kontekście dynamiki procesów
rodzinnych. Pojawia sie˛ jednak coraz wie˛cej prac wskazuja˛cych na to, że
systemowy model myślenia, zakładaja˛cy konieczność rozpatrywania zjawisk
w ich wzajemnych interakcjach, może być przydatny w wielu różnych obszarach
badawczych. Niniejszy artykuł jest próba˛ przeniesienia niektórych zasad koncepcji
systemowej do psychologii zdrowia, ujmowanej tradycyjnie w perspektywie
jednostkowej i indywidualnej.
Dominuja˛cy współcześnie w naukach lekarskich biomedyczny model zdrowia
traktuje każde jego zaburzenie (chorobe˛) jako problem niemal wyła˛cznie cielesny,
ciało zaś – jak maszyne˛, ,,naprawiana˛’’ za pomoca˛ usuwania lub wymiany
wadliwych cze˛ści (np. chirurgia) albo niszczenia ciał obcych stanowia˛cych
przyczyne˛ problemu. Myślenie takie jest pozostałościa˛ po kartezjańskim
dualizmie, zakładaja˛cym dwoista˛ nature˛ człowieka, czyli rozdzielenie pierwiastka
cielesnego i psychicznego. Ewentualne dolegliwości psychiczne stanowia˛ w tym
uje˛ciu jedynie uboczne skutki choroby, wynikaja˛ce głównie z ograniczeń
aktywności, bólu i cierpienia chorego lub też z ucia˛żliwości procesu leczenia
i rehabilitacji.
[197]

198
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Model biomedyczny redukuje człowieka wyła˛cznie do jego organizmu,
a tymczasem już w 1946 r. Światowa Organizacja Zdrowia przyje˛ła definicje˛
mówia˛ca˛, że zdrowie to nie tylko brak chorób i niedomagań, lecz ,,pełny
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny’’. Pojawia sie˛ postulat poszerzenia
modelu biomedycznego, który proponuje wa˛skie specjalizacje i kosztowne
metody leczenia, budza˛c rosna˛ce niezadowolenie z systemu opieki zdrowotnej,
o czynniki społeczne i psychologiczne, które również wpływaja˛ na problemy
zdrowotne. Proponowany model biopsychospołeczny wychodzi z założeń ogólnej
teorii systemów i zakłada spostrzeganie każdego zjawiska w zwia˛zku z jego
elementami składowymi (podsystemami), ale również w kontekście jego
,,nadsystemu, czyli ogólnej sytuacji, w jakiej to zjawisko powstaje. Przyje˛cie
takiego podejścia musiałoby skłonić lekarzy do koncentrowania sie˛ nie tylko
na składnikach systemu, zlokalizowanych w pacjencie (czyli na chorym
organizmie i nieprawidłowo funkcjonuja˛cych narza˛dach), ale również do
uwzgle˛dniania całego kontekstu społecznego i psychologicznego, w jakim
choroba pacjenta przebiega. Uzasadnione byłoby wie˛c mówienie nie o fakcie
choroby i jej leczeniu, lecz o procesie chorowania i wspomaganiu w nim
pacjenta zarówno pod wzgle˛dem biologicznym, jak i społecznym oraz psychologicznym.
Warto dodać, że paradygmat biomedyczny bywa również stosowany, na
zasadzie analogii, w odniesieniu do problemów natury psychologicznej.
Wie˛ kszość klientów gabinetów psychologicznych oczekuje, że psycholog–terapeuta przy pomocy specyficznych metod ,,naprawi’’ sprawiaja˛ce trudności
wychowawcze i nieposłuszne dziecko, nadużywaja˛cego alkohol partnera czy
stosuja˛cego przemoc współmałżonka.

ZROZUMIEĆ CHOROBE˛ W RODZINIE

Bardzo popularna swego czasu tzw. teoria podwójnego wia˛zania G. Batesona
głosiła, że do powstania schizofrenii u dzieci przyczynia sie˛ niespójność
komunikatów ich rodziców, wyrażaja˛ca sie˛ niezgodnościa˛ pomie˛dzy tym, co
sie˛ mówi, a tym, jak sie˛ to mówi (np. słowa kocham cie˛ wypowiedziane do
dziecka z nuta˛ zniecierpliwienia i irytacji w głosie). Osoby szczególnie wrażliwe
na komunikaty niewerbalne (w powyższym przykładzie sa˛ nimi ton głosu
i emocjonalna atmosfera kontaktu), nie potrafia˛c jednoznacznie zinterpretować
tak sprzecznych przekazów, miały uciekać od nich, tworza˛c własny, jednostkowy
świat znaczeń i symboli (Walker 2001). Według innego teoretyka komunikacji
interpersonalnej P. Watzlawicka samo podwójne wia˛zanie generuje samonape˛dzaja˛cy sie˛ wzorzec komunikowania sie˛, obarczony wysokim poziomem
zakłóceń. Jest on zupełnie niezrozumiały dla otoczenia, które w tej sytuacji
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uznaje je za zespół objawów chorobowych (schizofrenie˛). Ta uproszczona
koncepcja, przypisuja˛ca jednoznacznie rodzicom odpowiedzialność za rozwój
choroby u ich dzieci, została zanegowana i przeszła do historii psychiatrii
(Simon, Stierlin 1998). Niemniej jednak pozwoliła zwrócić uwage˛ naste˛pnych
pokoleń badaczy, w tym i lekarzy, na to, że niektóre objawy choroby maja˛
nie tylko swoje przyczyny, ale pełnia˛ również określona˛ role˛ w życiu
chorego (w podanym przykładzie służyły ucieczce od niezrozumiałości
i niepewności).
Zacze˛to dostrzegać coraz liczniejsze przykłady świadcza˛ce o tym, że
istotnie wiele zaburzeń zachowania powstaje i trwa nie tylko dlatego, że
coś je wywołało, ale również dlatego, że ich istnienie pełni konkretna˛
funkcje˛ . Istnieja˛ one po coś, w jakimś celu, który najcze˛ ściej nie jest
uświadomiony. Na przykład, uporczywe i nawracaja˛ce przez szereg dni bóle
głowy sprawiaja˛, że trudna˛ i ryzykowna˛ decyzje˛ odkładamy ,,na później’’;
dokuczliwe i niepokoja˛ce bóle w okolicy serca u młodej żony, jedynaczki
bardzo zwia˛zanej z rodzicami powoduja˛, że małżonkowie odkładaja˛ przeprowadzke˛ do własnego mieszkania i na czas choroby postanawiaja˛ mieszkać w domu rodziców, a wysta˛pienie stanu przedzawałowego u me˛ ża
w przeddzień rozprawy rozwodowej skłania żone˛ do wycofania wniosku
i zaopiekowania sie˛ partnerem, i tak dalej (de Barbaro 1997).
W przytoczonych przykładach wyste˛puja˛ce zaburzenia zdrowia miały bardzo
konkretne naste˛pstwa w postaci zmiany poste˛powania dotknie˛tych nimi osób
oraz ich otoczenia, odegrały wie˛c role˛ sprawcza˛. W podanych powyżej
przykładach (opartych na rzeczywistych przypadkach pacjentów) wykluczono
świadome sugerowanie otoczeniu, że jest sie˛ poważnie chorym, czyli symulacje˛,
chociaż takie ich wyjaśnienie wydaje sie˛ najbardziej kusza˛ce ze wzgle˛du na
swoja˛ prostote˛ i racjonalność. Ludzie wszak symuluja˛ objawy chorobowe
zwykle po to, żeby osia˛gna˛ć nienależne im korzyści: zwolnienie lekarskie,
rente˛, zwolnienie od odpowiedzialności karnej czy też po prostu w celu
uniknie˛cia przewidywanej, a trudnej sytuacji. Czasami wie˛c podejrzenie symulacji
nasuwa sie˛ samo przez sie˛. Przeanalizujmy jednak kilka kolejnych przypadków,
które być może pozwola˛ inaczej spojrzeć na problem funkcji pełnionych
przez chorobe˛.
Przypadek 1. 26-letni Maciej od dzieciństwa cierpi z powodu bólów
kości i kre˛gosłupa oraz zwie˛kszonej podatności na łamliwość kończyn. Sa˛ to
rezultaty dynamicznego przyrostu wysokości ciała w okresie dojrzewania
(obecnie Maciej ma ponad dwa metry wzrostu). Po zdaniu matury w liceum
ogólnokształca˛cym rozpocza˛ł studia, które jednak po pierwszym roku przerwał.
Ponieważ nie może podejmować pracy zwia˛zanej z wysiłkiem fizycznym,
zatrudnił sie˛ w rodzinnej wypożyczalni kaset wideo. Zamieszkał u swojej
starszej siostry, a przerwanej nauki już nie podja˛ł. Można by wie˛c przypuszczać,
że dolegliwości Maćka, na które okresowo uskarża sie˛ w dalszym cia˛gu,
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stanowia˛ dla niego wygodna˛ wymówke˛ , usprawiedliwiaja˛ca˛ fakt, że nie
podejmuje prób samodzielnego ułożenia sobie życia. Jednak poznanie pewnych okoliczności dotycza˛cych rodziny Macieja rzuca dodatkowe światło na
zaistniała˛ sytuacje˛. Otóż Maciek jest najmłodszy z czworga rodzeństwa,
w dodatku był dzieckiem nieplanowanym. Decyzje˛ o jego urodzeniu matka
podje˛ła na prośbe˛ starszych dzieci, które zobowia˛zały sie˛ do opieki nad
bratem. Siostra, u której obecnie Maciek mieszka, jest 41-letnia˛ samotna˛
osoba˛, która w ten sposób ,,realizuje’’ podje˛te kiedyś zobowia˛zanie. Opieka
nad chorym bratem jest wie˛c dla niej racjonalnym uzasadnieniem swego
statusu i chroni przed etykietka˛ ,,starej panny’’. Uzasadnione jest wie˛ c
przypuszczenie, że w otoczeniu Macieja działaja˛ mechanizmy, które wre˛cz
powstrzymuja˛ go przed rozpocze˛ciem w pełni samodzielnego życia; sa˛ to
jednocześnie mechanizmy podtrzymuja˛ce jego chorobe˛. Tak wie˛c stwierdzenie, że Maciek jest tylko pasożytem symuluja˛cym objawy choroby, byłoby
w tym przypadku zupełnie nieuzasadnione. Choroba Maćka pełni wie˛ c
funkcje˛ ochronna˛ (wobec niego i siostry), a jednocześnie stabilizuja˛ca˛
aktualna˛ sytuacje˛ rodzinna˛.
Przypadek 2. Nauczyciele i rodzice doskonale znaja˛ prawdziwe ,,epidemie’’ chorób, które pojawiaja˛ sie˛ przed trudnymi klasówkami, żeby później
równie gwałtownie wygasna˛ć. Czy jednak do symulacji zdolne jest małe
dziecko? Przeanalizujmy naste˛puja˛ca˛ sytuacje˛. W małżeństwie Anny i Piotra
przed mniej wie˛cej dwoma laty pojawiły sie˛ poważne problemy, których
tłem było obcia˛żenie małżonków czasochłonnymi zaje˛ciami pozazawodowymi, a także skłonność Piotra do nadużywania alkoholu. Dochodziło do
gwałtownych awantur, a nawet do re˛koczynów. Kilka miesie˛cy później
u ich syna, 5-letniego Tomka, wysta˛piły pierwsze objawy zaburzeń ze
strony przewodu pokarmowego: bóle w obre˛bie jamy brzusznej, wymioty,
biegunki, a także brak łaknienia. Wkrótce chłopiec zacza˛ł sie˛ moczyć, stał
sie˛ nerwowy i niespokojny. Liczne badania lekarskie wykluczyły organiczne
tło zaburzeń zdrowia u chłopca. Objawy chorobowe skoncentrowały uwage˛
rodziców i dziadków na Tomku; Anna i Piotr zaprzestali kłótni, stali sie˛
dla siebie milsi i bardziej wyrozumiali, a ojciec przestał zagla˛dać do
kieliszka. Mamy tutaj klasyczny niemal przykład integracji (a właściwie
reintegracji) zagrożonej rozpadem rodziny przy pomocy choroby dziecka,
która skłoniła rodziców do zaje˛cia sie˛ zdrowiem Tomka, a tym samym
zbliżyła ich do siebie.
Przypadek 3. 52-letni Władysław, ojciec trojga dorosłych już dzieci, był
właścicielem zakładu naprawy samochodów, który odziedziczył ok. 10 lat
temu. Przed siedmiu laty u Władysława rozpoznano rozedme˛ płuc, co stało
sie˛ bezpośrednim powodem przekazania zakładu bratu. W tym samym jednak
czasie urodził sie˛ najmłodszy syn Władysława, 7-letni obecnie Jakub, który
stał sie˛ ulubieńcem rodziny i ,,oczkiem w głowie’’ Władysława. Rezygnacja
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z pracy pozwoliła mu poświe˛cać synowi cały czas, którego obecnie ma znacznie
wie˛cej niż kiedyś. Chciałby, żeby Jakub zrealizował w przyszłości jego
niespełnione marzenia. Ponieważ żona Władysława cały czas pracuje, realizuja˛c
sie˛ w pełni w swoim zawodzie, przeja˛ł on w całości funkcje˛ prowadzenia
domu i wychowywania syna. W sprawach gospodarskich pomaga mu czasami
matka, która od kilkunastu lat jest samotna i pozbawiona poczucia sensu życia.
Odpowiednio leczona rozedma płuc nie upośledza możliwości kontynuowania
pracy zawodowej; w przypadku Władysława nie było takich wskazań lekarskich.
Jednak rozpoznanie choroby doprowadziło do znacza˛cych modyfikacji w funkcjonowaniu rodziny, które pozwoliły wielu jej członkom lepiej (z ich punktu
widzenia) zaspokoić swoje potrzeby psychologiczne: Władysław mógł bez
ograniczeń oddać sie˛ pokierowaniu wychowaniem ukochanego syna, jego żona
odzyskała nieskre˛powana˛ niczym możliwość kontynuowania kariery zawodowej,
zaś matka, po utracie me˛ża, odzyskała poczucie sensu życia i zacieśniła wie˛ź
ze swoim synem.
Opisane powyżej historie pozwalaja˛ dostrzec, że choroba może paradoksalnie
przynosić różnorodne korzyści systemowi rodzinnemu: może go stabilizować,
modyfikować, integrować oraz ochraniać system lub tylko niektórych członków
rodziny. Analiza wielu przypadków skłania do wniosku, że funkcji takich
można wymienić wie˛cej, sa˛ one również realizowane przy pomocy różnorodnych
zachowań członków rodziny. W wielu sytuacjach objawy chorobowe szybciej
by usta˛piły, gdyby ich istnienie nie pomagało rodzinie w rozwia˛zywaniu
różnych życiowych trudności.
Przewlekła choroba somatyczna uruchamia w rodzinie wiele procesów. Do
najważniejszych funkcji, wyzwalanych przez proces chorowania, można zaliczyć:
1) funkcje˛ łagodza˛ca˛ różnice, co pozwala na wzrost tolerancji, bliskości
emocjonalnej i uczuciowej oraz bardziej skuteczne rozwia˛zywanie konfliktów
rodzinnych,
2) funkcje˛ reguluja˛ca˛ dystans (zmniejszanie dystansu pozwala na wzrost
wie˛zi uczuciowych w rodzinie; zwie˛kszanie dystansu stanowi warunek sprzyjaja˛cy indywidualnemu rozwojowi jednostek),
3) funkcje˛ racjonalizuja˛ca˛, która pozwala na uzasadnienie odmienności
i różnic indywidualnych (np. na niższy poziom osia˛gnie˛ć szkolnych).
Badania, którym poddano ponad 120 rodzin z osoba˛ przewlekle chora˛
wykazały, że wskaźnik zmian o zasie˛gu ogólnorodzinnym wynosi ponad 1,8.
Oznacza to, że w każdej rodzinie, w której zaistniał ,,proces chorowania’’,
pojawiaja˛ sie˛ średnio prawie dwie zmiany strategiczne, służa˛ce całej rodzinie
(Świe˛tochowski 2003).

202
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MEDYCZNA TERAPIA RODZIN

Psychoterapeuci rodzinni pracuja˛cy według założeń podejścia systemowego
zadaja˛ sobie cze˛sto pytanie: Kto w rodzinie odnosi korzyść z istnieja˛cego
problemu (choroby, zaburzeń zachowania, konfliktu itp.)? Odpowiedź na tak
sformułowane pytanie pomaga w opracowaniu hipotez systemowych, które
ukierunkowuja˛ interwencje terapeutyczne. Podobne pytanie można zupełnie
zasadnie postawić również w odniesieniu do choroby somatycznej lub psychosomatycznej. Nie ulega oczywiście wa˛tpliwości, że w przypadku ostrych
zaburzeń – infekcji, chorób zakaźnych – nie ma ono wie˛kszego sensu, trudno
bowiem tutaj mówić o jakichkolwiek korzyściach. Ale już choroby długotrwałe,
przewlekłe, nawracaja˛ce – generuja˛ w rodzinie sytuacje˛, która˛ można nazwać
,,procesem chorowania’’. Wymuszona choroba˛ zmiana tempa i rytmu codziennego
życia, czynności piele˛gnacyjne, dieta, rehabilitacja itd. rzutuja˛ na funkcjonowanie
wszystkich członków rodziny, zmieniaja˛c je czasami nawet zasadniczo.
Niezależnie od bólu i cierpienia, które sa˛ nieodła˛cznymi atrybutami towarzysza˛cymi chorobie i chorowaniu – niektórzy członkowie rodziny, a cze˛sto
i sami choruja˛cy, odnosza˛ oczywiste i odczuwalne korzyści, które służa˛
zaspokojeniu istotnych potrzeb psychologicznych: potrzeby znaczenia (gdy np.
syn przejmuje cze˛ść obowia˛zków choruja˛cego ojca, w wyniku czego wzrasta
jego pozycja w rodzinie), potrzeby władzy (kiedy choruja˛ce dziecko ,,decyduje’’
kiedy i w jakim zakresie skłóceni rodzice be˛da˛ sie˛ nim wspólnie zajmować),
potrzeby bezpieczeństwa (choroba zwalnia od podejmowania ryzykownych
decyzji do czasu wyleczenia), czy potrzeby uznania (poświe˛caja˛c swój czas
opiece nad chorym izolowany dotychczas członek rodziny zyskuje szacunek
i wdzie˛czność pozostałych). W takich przypadkach pytanie o to, kto ma
korzyści z chorowania (a nie z choroby), jest wie˛c całkowicie uzasadnione.
Trafna odpowiedź na to pytanie może pomóc w podje˛ciu takich interwencji
psychologicznych, które pomoga˛ zaspokoić te potrzeby bez uciekania sie˛ do
korzystania ze swojej lub czyjejś choroby. Wówczas znikna˛ mechanizmy
podtrzymuja˛ce proces chorowania, a pozostana˛ jedynie te, które go zwalczaja˛.
A o to przecież chodzi.
Jak wskazuja˛ doświadczenia terapeutyczne, psychologiczna terapia systemowa
jest szczególnie wskazana w leczeniu takich zaburzeń zdrowotnych, jak: choroby
psychosomatyczne (astma, alergie, łuszczyca, niektóre postacie choroby
wrzodowej), bezpłodność i samoistne poronienia, wiele chorób przewlekłych
(w tym neurologiczne, nowotworowe oraz cukrzyca i funkcjonalne deficyty
słuchu i wzroku), choroby chroniczne u dzieci a także autodestrukcyjne
zaburzenia behawioralne (nikotynizm, alkoholizm, anoreksja i bulimia), a także
wielu innych (McDaniel, Hepworth, Doherty 1992).
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ZAKOŃCZENIE

W koncepcji systemowej przyjmuje sie˛ założenie, iż problemy pacjenta
powstaja˛ i istnieja˛ w złożonym kontekście, jakim jest jego najbliższe i naturalne
środowisko funkcjonowania, tzn. rodzina. Rodzine˛ zaś rozpatruje sie˛ jako
zorganizowana˛ całość, a złożone mechanizmy nim rza˛dza˛ce jako istotna˛
okoliczność wyzwalaja˛ca˛ objawy chorobowe lub podtrzymuja˛ca˛ je. Źródłem
problemów jest w tym uje˛ciu nieprawidłowo funkcjonuja˛cy system. Skoro
tak, to pacjent, poddany jedynie terapii indywidualnej (medycznej czy
psychologicznej), po jej zakończeniu powraca do swojego środowiska, które,
poprzez zaburzone mechanizmy homeostatyczne, nie dopuszcza do skorzystania
ze zdobyczy odbytego leczenia. Efektem tego moga˛ być nawroty objawów,
co neguje skuteczność terapii, a w najlepszym razie znacza˛co ja˛ obniża.
Alternatywe˛ stanowić może medyczna terapia rodzinna. Wydaje sie˛ ona
niezbe˛dna, szczególnie w przypadku takich sytuacji, gdzie w proces ,,chorowania’’ pacjenta w istotnym stopniu wła˛czone jest najbliższe otoczenie, którym
zwykle jest jego bliska i dalsza rodzina. Stanowi ona wówczas nie tylko
kontekst owego chorowania, ale może także być ważnym elementem procesu
odzyskiwania przez pacjenta utraconego czy choćby tylko nadwa˛tlonego zdrowia.
Należy przy tym podkreślić, że powyższa konkluzja nie oznacza, iż należy
terapie˛ medyczna˛ zasta˛pić terapia˛ psychologiczna˛. Byłoby to zbyt daleko ida˛ce
i niebezpieczne stwierdzenie. Zmiany chorobowe w budowie i funkcjonowaniu
narza˛dów organizmu powoduja˛ konieczność skorzystania w pierwszym rze˛dzie
z pomocy lekarskiej, dla której terapia psychologiczna może stanowić ważne
uzupełnienie, a czasami nawet bardzo istotne wsparcie.
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Gdańsk
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LONGTERM ILLNESS IN FAMILY CONTEXT
The paper ins proposition of understanding longterm illness in terms of process regulating the
family homeostasis. It includes four case studies of illnesses as crucial element of family process
context. In the end author suggests deeper integration of therapeutic activity both medical and
psychological in treatment of certain longterm somatic illnesses.
Key words: ‘‘process of being ill’’, systemic family therapy.

