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Streszczenie 

Wstęp. Wizerunek starości u osób chorych na chorobę Parkinsona może oddziaływać na poziom radzenia sobie z diagnozą choroby 
Parkinsona i procesem chorobowym. Stereotypy mogą powodować większy stres, a tym samym, dodatkowo działać niekorzystnie na 
proces leczenia.  
Cel. Celem pracy była ocena wizerunku starości i osób starszych spostrzeganych przez osoby chore na chorobę Parkinsona oraz 
wsparcie, które otrzymują i oczekują. 
Metodyka. Badaniem objęto 49 osób chorujących na chorobę Parkinsona, z różną liczbą lat po diagnozie. Do oceny stereotypów na 
temat starości wykorzystany został specjalnie w tym celu przygotowany kwestionariusz, oparty na metodzie dyferencjału semantycz-
nego Osgooda. Do badania wsparcia otrzymywanego i oczekiwanego skonstruowano ankietę. 
Wyniki. Wyniki analizy skupień wg metody k-średnich (na osobach) pokazały, że osoby chore na chorobę Parkinsona podzielić 
można na 4 grupy: (1) osoby idealizujące starość; (2) osoby o finansowej stabilizacji, ale stagnacji w innych obszarach; (3) osoby  
o realistycznej wizji starości; (4) osoby postrzegające starość jak wyrok. Stwierdzono korelację między liczbą lat po zdiagnozowaniu, 
a pozytywnym wizerunkiem starości w obszarach RS i BF. I korelację ujemną między czasem chorowania a wizerunkiem starości  
w obszarze AK. 
Wnioski. Wyniki badań pokazały, że pomimo choroby Parkinsona są osoby, nie oceniające starości negatywnie, które otrzymują 
takie wsparcie, którego oczekują. Są jednak także osoby chore, traktujące starość negatywnie. Należy pracować nad optymalizacją 
wsparcia udzielanego osobom chorym na chorobę Parkinsona, w celu dostosowania wsparcia do wymogów sytuacji i samych osób 
potrzebujących. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: choroba Parkinsona, stereotypy negatywne, stereotypy pozytywne, radzenie sobie ze stresem, wsparcie. 

Abstract 

Introduction. Image of old age among people suffering from Parkinson’s disease can influence the level of coping with the diagnosis 
and morbidity. Stereotypes can cause greater stress and in this way additionally negatively affect treatment. 
Aim. The aim of the paper was evaluation of the image of elderly age and the elderly perceived by people suffering from Parkinson’s 
disease and support that they receive and expect. 
Methodology. Research involved 49 persons suffering from Parkinson’s disease with various number of years after the diagnosis. 
For evaluation of the stereotypes of elderly age a questionnaire was especially constructed for this aim based on the method of se-
mantic differential by Osgood. For testing of support received and expected a survey was constructed. 
Results. The results of concentration analysis by the method of k-average (on persons) showed that people suffering from Parkin-
son’s disease can be divided into 4 groups: (1) people idealizing elderly age; (2) people with financial stability and stagnation in other 
areas; (3) people with realistic vision of elderly age; (4) people perceiving elderly age as a sentence. There was a correlation between 
the number of years after the diagnosis and positive image of elderly age in the RS and BF areas. And negative correlation was found  
between the time of suffering and the image of elderly age in the AK area. 
Conclusions. The results of the research showed that in spite of Parkinson’s disease there are people not evaluating the elderly age in 
a negative way, who receive the kind of support they expect. There are also people with Parkinson’s disease who treat the elderly age 
in a negative way. It is necessary to work on optimization of support given to people suffering from Parkinson’s disease in order to 
adapt the support to the demands of the situation and the people in need. 
 
KEY WORDS: Parkinson’s disease,  negative stereotypes, positive stereotypes, coping with stress, support. 
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Wstęp 
W całej Europie i także w Polsce zwiększa się w po-

pulacji odsetek ludzi starszych [1], co niesie z sobą ko-
nieczność radzenia sobie z problemami, które związane 
są ze starzeniem się społeczeństwa. Dodatkowym wy-
zwaniem, dla osób i instytucji wspomagających, jest 
pomoc osobom, które zachorowały na chorobę przewle-
kłą i postępującą, jaką jest choroba Parkinsona. W Polsce 
żyje ok. 80 000 osób chorujących na chorobę Parkinso-
na, wśród wszystkich osób powyżej 65. r.ż. szacuje się, 
że jest ich około jednego procenta [2]. Wyzwaniem staje 
się optymalizacja programów wsparcia, pomocy, a w 
okresie bardzo zaawansowanych objawów choroby – 
optymalizacja opieki nad osobami chorymi na Parkinso-
na. Rodzaje wsparcia, ze względu na treść, podzielić 
można na: emocjonalne, poznawcze, instrumentalne, du- 
chowe i materialne. Badania pokazały, że rodzaje udzie-
lanego wsparcia można ogólnie podzielić na wsparcie 
praktyczne i emocjonalne. W samym procesie pomaga-
nia ważna jest też relacja między osobą, wspierającą  
i osobą otrzymującą wsparcie [3]. 

Choroba Parkinsona jest jednym z najczęściej występu-
jących zaburzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu 
nerwowego [4]. Charakteryzuje się zanikiem komórek 
nerwowych istoty czarnej, które mają zasadnicze znaczenie 
dla ruchu zależnego od woli człowieka [2].  

Objawy choroby Parkinsona są bardzo zróżnicowa-
ne, może mieć to związek z dodatkowymi indywidual-
nymi problemami związanymi z wiekiem i z obciąże-
niami zdrowotnymi, a także z szerokim przedziałem 
wieku zachorowania (21–80 lat), istnieniem różnych 
postaci rozwiniętej choroby Parkinsona, odmiennymi 
objawami występującymi jako pierwsze, zróżnicowaną, 
indywidualną reakcją na leczenie, indywidualną reakcją 
psychiczną na chorobę [2]. Do głównych objawów cho-
roby należy spowolnienie ruchowe, drżenie mięśni, 
zwiększone napięcie mięśni, zaburzenia postawy ciała. 
Obok zaburzeń osiowych w chorobie Parkinsona wystę-
pują także zaburzenia pozaruchowe, a wśród nich zabu-
rzenia poznawcze i psychiczne. U niektórych osób wy-
stąpić może zespół otępienny [5]: pogorszenie pamięci, 
spowolnienie uczenia się nowych informacji, upośledze-
nie zdolności osądu i myślenia (ma to wpływ na prze-
twarzanie informacji, planowanie i organizację czynno-
ści). Zmiana może wystąpić w sferze emocjonalnej, 
motywacyjnej i społecznej. U 40–60% osób z chorobą 
Parkinsona występuje depresja, częste są także zaburze-
nia lękowe [2]. Taka różnorodność objawów choroby, 
powoduje, że niezwykle trudno dostosować właściwe 
działania, aby poprawić jakość życia osób chorych.  

Stereotypy dotyczące starości przyjęte przez osoby 
cierpiące na chorobę Parkinsona mogą powodować selek-
tywne przyswajanie informacji dotyczących starości i póź-
niejsze ich wykorzystywanie. Mogą też mieć wpływ na 
stosunek do choroby Parkinsona i do samego procesu cho-
rowania. 

We wnioskach z badań nad dobrostanem psychicznym 
Polaków sformułowanych w Diagnozie Społecznej 2011, 
najważniejszym czynnikiem wyjaśniającym ogólny dobro-
stan  psychiczny jest wiek życia. Im ktoś starszy, w tym 
gorszej jest kondycji psychicznej, szczególnie dotyczy to 
symptomów  związanych z depresją [6]. Na kształtowanie 
się i utrwalanie wizerunku starości, jaki przyjmują osoby 
chore na chorobę Parkinsona, mogą mieć wpływ: 

a) zasoby subiektywne (wewnętrzne) i obiektywne 
(zewnętrzne, środowiska), 

b) etapy choroby Parkinsona,  
c) jakość oferty wspierającej (medycznej, psycholo-

gicznej i edukacyjnej) proponowanej przez różne instytucje,  
d) obciążenia subiektywne (traktowanie choroby jako 

zagrożenia lub wyzwania, przekonania na temat choroby  
i chorowania, bycie obciążeniem dla innych), i obiektywne 
(choroba Parkinsona to choroba neurodegeneracyjna, co 
związane jest z postępującym nasileniem symptomów),  

e) dopasowanie udzielanego wsparcia na zapotrze-
bowanie na nie, 

f) stereotypy, jakie na temat starości mają osoby cho-
re na chorobę Parkinsona, a także osoby z ich otoczenia.  

Powstaje zatem pytanie, czy pomimo choroby i za-
awansowanego wieku są osoby, które nie oceniają staro-
ści negatywnie i potrafią radzić sobie z trudnościami, 
które wynikają z symptomów postępującej wraz z wie-
kiem choroby? Wyniki cytowanych badań [6] pokazują, 
że zależeć to może od wsparcia społecznego, które sta-
nowi ważny element wpływający na dobrostan psy-
chiczny Polaków (małżeństwo i liczba przyjaciół). Innym 
ważnym czynnikiem, który przywołany został w bada- 
niach, a który sprzyja fizycznemu i psychicznemu zdro-
wiu, jest aktywność fizyczna. 

Niezwykle ważne wydaje się rozpoznanie problemów 
badanej grupy, szczególnie ze względu na odmienny prze-
bieg choroby Parkinsona i zróżnicowanie wiekowe cho-
rych [2].  

Materiał i metody badań 
W okresie od grudnia 2012 roku do stycznia 2013 roku 

przeprowadzono badania prepilotażowe na 49 osobach 
chorych na chorobę Parkinsona. Badanie przeprowadzono 
za pomocą ankiety specjalnie przygotowanej na potrzeby 
badania. Pierwszą jej część stanowi skala służąca do bada-
nia stereotypów dotyczących osób starszych. Skala ta zosta-
ła skonstruowana w 2009 roku, na potrzeby badania opie-
kunów osób starszych oraz młodzieży przygotowującej się 
do zawodu opiekuna osoby starszej [7]. Wykorzystuje ona 
metodę dyferencjału semantycznego, nazywaną również 
skalą Osgooda [8]. Liczba pól w każdej pozycji na skali jest 
nieparzysta (wynosi ona 7). Dzięki temu można ustalić 
centralny punkt skali. Osoby badane proszone były o doko-
nanie oceny życia osoby starszej, odpowiadając na pytanie 
„Jakie jest Pana/Pani zdaniem życie osoby starszej?”. Oce-
niały one wybierając natężenie cechy opisanej dwoma 
przeciwstawnymi określeniami dwóch przeciwnych 
zagadnień, np. nudne – interesujące; godność, szacunek 
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Tabela 1. Zmienna: stereotyp starości  
Table 1. Variable: stereotype of elderly age  
 

Test  
Kołmogorowa-Smirnowa Stereotyp 

starości N Minimum Maksimum Me M SD Skośność Kurtoza 
Z p 

SA 49 ,50 5,75 3,38 3,42 1,44 -0,18 -1,06 ,88 ,419 

AK 49 0,00 5,60 2,20 2,46 1,54 0,63 -0,52 1,03 ,235 

RS 49 0,00 5,25 2,25 2,52 1,34 0,22 -0,76 ,88 ,418 

BF 49 0,00 6,00 3,00 3,06 1,84 -0,18 -1,12 1,29 ,071 
 

– brak szacunku. Skala składa się z 18 pozycji. Określe-
nia negatywne i pozytywne znajdują się jednakową licz-
bę razy po lewej i po prawej stronie arkusza. Wyniki 
punktowano od 0 do 6. Im wyższy wynik (suma punk-
tów na skali 0–108 pkt., 18 pozycji x 6 pkt.) tym silniej-
szy stereotyp negatywny, im niższy wynik tym silniejszy 
jest stereotyp pozytywny. Rzetelność skali została usta-
lona w badaniach z 2009 roku, na podstawie badania 
zgodności wewnętrznej na 94 pomiarach ważnych (spo-
śród 98 wszystkich), poprzez zastosowanie wskaźnika 
alfa-Cronbacha i wynosi 0,903 (rzetelność połówkowa: 
0,862). 

W badaniach prowadzonych na potrzeby tego artyku-
łu w drugiej części kwestionariusza osoby badane były 
proszone o odpowiedź na pytania związane z różnymi 
formami rehabilitacji. W tej części ankiety badano 
wsparcie postrzegane i wsparcie oczekiwane. Skala 
składa się z 20 określeń dotyczących różnych form ak-
tywności, a osoby badane proszone były o odpowiedzi 
na pytania: „Czy korzysta Pan/i z” i „Czy chciałby/aby 
Pan/i korzystać z”. 

 
Osoby badane 

Badaniem objęto 49 osób chorujących na chorobę Par-
kinsona, z różną liczbą lat po diagnozie. Badania prowa-
dzone były wśród osób z Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Osób z Chorobą Parkinsona, w przychodni parkinsonow-
skiej w Warszawie współpracującej z Fundacją „Żyć z cho- 
robą Parkinsona”, wśród członków Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, oraz wśród osób 
chorych z innych miast Polski. W skład badanej grupy 
wchodziło 29 kobiet (min. 39, maks. 85, M = 64,72, SD = 
10,47) i 20 mężczyzn (min. 42, maks. 84, M = 67, 60, SD = 
11,61). Osoby badane, w pozycji „liczba lat po zdiagnozo-
waniu chP” zaznaczały od 1 roku do 20 lat (M = 6,56, SD = 
3,69). W badanej grupie, najmniej osób podało wykształce-
nie podstawowe (4,3%) i zawodowe (4,3%), a najwięcej 
wykształcenie średnie (53,2%). Wykształcenie wyższe po- 
dało 38,3 5 osób badanych. Dwie osoby nie podały infor-
macji na temat wykształcenia. Spośród osób badanych 
najmniej osób mieszkało z „innymi osobami” – 15, 2%,  
a najwięcej „z rodziną” – 47,8 %. 37% osób zaznaczyło 
kategorię „sam/a” na pytanie o mieszkanie.  

Wyniki 
W poprzednich badaniach wykorzystujących skalę do-

tyczącą stereotypów [9], na podstawie aglomeracyjnej 
analizy skupień na zmiennych, wyodrębniono cztery jako-
ściowo odmienne wiązki: SA – Samopoczucie (dotyczy 
określeń: smutne – pogodne; nerwowość, niepokój – spo-
kój, równowaga; powolność, niezdarność – aktywność, 
ruch; choroby i ból – zdrowie; zdanie na opiekę innych – 
samodzielność; smutne – wesołe; chłodne – ciepłe; rozpacz, 
przygnębienie – refleksja, dojrzałość), AK – Aktywność 
(dotyczy określeń: nuda – marzenia i pasje; szare – koloro-
we; brak wdzięczności – wdzięczność; brak akceptacji – 
akceptacja; pustka, wypalenie – mądrość, wiedza), RS – 
Relacje Społeczne (dotyczy określeń: samotność – życie 
towarzyskie, rodzina; nudne – interesujące; nieżyczliwość 
ludzi – sympatia, miłość; brak szacunku – szacunek) oraz 
BF – Bezpieczeństwo Finansowe (dotyczy określenia: brak 
pieniędzy – oszczędności, stabilność finansowa). W aktual-
nych badaniach wyodrębniono zmienną stereotyp starości, 
w skład której wchodziły poszczególne „wiązki” obliczone 
przez uśrednienie odpowiedzi na pozycje składające się na 
poszczególne wiązki (Tabela 1). 

Zmienna wsparcie postrzegane („jak jest”), obliczona 
została przez zsumowanie odpowiedzi „tak”. Z tej zmien-
nej wyodrębniono kategorie, w których osoba badana 
korzystała z pomocy sama lub przy udziale drugiej osoby. 
Takiego samego podziału na kategorie dokonano przy 
zmiennej wsparcie oczekiwane („jak chcę, żeby było”), 
która także powstała przez zsumowanie odpowiedzi „tak”. 
Testem Kołmogorowa-Smirnowa sprawdzono, że rozkład 
wyników dotyczących stereotypów starości, wsparcia 
postrzeganego i oczekiwanego, w badanej populacji osób 
chorych na chorobę Parkinsona, nie różni się istotnie od 
rozkładu normalnego. 

 
Typy wizerunku osoby starszej w oczach osób chorych 
na chorobę Parkinsona 

W celu wyodrębnienia z badanej grupy osób, które ma-
ją podobną opinię na temat starości, wykonano analizę 
skupień metodą k-średnich (na osobach). W wyniku tej 
analizy wyodrębniono cztery skupienia osób (Rycina 1): 

Przy pomocy analizy wariancji sprawdzono czy osoby 
należące do różnych skupień w poszczególnych skalach 
(SA, AK, RS, BF), różnią się między sobą. W skali SA 
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         Rycina 1. Skupienia obszarów stereotypu starości 
         Figure 1. Concentration of stereotype of elderly age 

 
Tabela 2. Kierunek różnic określony na postawie testów post hoc Duncana – średnie z wyników surowych 
Table 2. Direction of differences determined on the basis of post hoc tests by Duncan – average of raw results  
 

Numer skupienia 

1 2 3 4 Obszar 
stereotypu 

M SD M SD M SD M SD 

SA 5,02 a 0,56 2,43 b 0,82 4,51 a 0,39 2,35 b 1,01 

AK 4,78 a 0,63 1,62 c 0,85 2,37 b 0,77 1,42 c 0,64 
RS 4,02  a 0,81 1,85 b 0,49 3,42 a 0,74 1,44 b 0,86 
BF 4,17 a 1,59 4,20 a 0,92 4,22 a 0,83 1,11 b 0,90 
 

Test post hoc Duncana: a = a; b = b; c = c; a > b > c 
 

(Samopoczucie) uzyskano wynik F(3,45) = 38,34; p < 
0,001, w skali AK (Aktywność): F(3,45) = 60, 43; p < 0,001; 
w skali RS (Relacje Społeczne) F(3,45) = 34,17; p < 0,001; 
w skali BF (Bezpieczeństwo Finansowe) F(3,45) = 29,73;  
p < 0,001. Analiza wariancji wykazała, że wyniki osób ba-
danych między poszczególnymi skalami różnią się między 
sobą istotnie statystycznie. Kierunek różnic określony został 
na postawie testów post hoc Duncana (Tabela 2). 

Osoby badane, ze skupienia nr 1 nie różnią się od osób 
ze skupienia nr 3 w skali Samopoczucie. Tak samo wysoko 
(pozytywnie) postrzegają wizerunek starości. Osoby ze sku- 
pienia nr 2 i nr 4 tak samo nisko (negatywnie) postrzegają 
wizerunek starości w obszarze Samopoczucie. W skali AK 
(Aktywność) osoby badane, ze skupienia nr 1 mają istotnie 
statystycznie wyższy pozytywny wizerunek starości niż 
osoby ze skupienia nr 3. Osoby ze skupienia nr 2 i nr 4, tak 
samo negatywnie postrzegają starość. W skali RS (Relacje 
Społeczne), osoby badane ze skupienia nr 1 i nr 3, tak samo 
pozytywnie spostrzegają starość. Osoby ze skupienia nr 2  
i nr 4 nie różnią się między sobą w negatywnym postrzega-
niu starości na wymiarze relacji społecznych. W wymiarze 
BF (Bezpieczeństwo Finansowe) osoby badane ze skupie-
nia nr 1, nr 2 i nr 3 nie różnią się między sobą w pozytyw-
nym postrzeganiu starości w tym wymiarze, natomiast 
różnią się istotnie od osób ze skupienia nr 4, które nega-
tywnie postrzegają starość w tym wymiarze.  

Skupienie nr 1 (n = 12 osób): Idealizacja starości  
Osoby badane w tym skupieniu pozytywnie oceniają 

funkcjonowanie osób starszych we wszystkich czterech 
wymiarach: Samopoczucia (SA), Aktywności (AK), Rela-
cji Społecznych (RS) i Bezpieczeństwa finansowego (BF). 
Stereotypy najbardziej pozytywne należą do wymiaru 
Aktywności, a najmniej pozytywne do Bezpieczeństwa 
Finansowego. Osoby chore na chorobę Parkinsona uważa-
ją, że osoby starsze mają dobre samopoczucie, cechuje je 
wysoki poziom aktywności, dobre relacje społeczne, mają 
też zapewnione finansowe bezpieczeństwo. Co oznacza, 
że osoby badane czas starości oceniają jako okres spełnia-
nia marzeń i pasji. W efekcie akceptują ten okres, który 
według nich charakteryzuje się mądrością i wiedzą. Ak-
ceptują stan starości także dlatego, że kojarzy im się on  
z życiem towarzyskim i rodzinnym, sympatią i miłością 
innych ludzi, z samodzielnością i zdrowiem. 
 
Skupienie nr 2 (n = 10 osób): Finansowa stagnacja 

W tej podgrupie osoby chore na chorobę Parkinsona 
przyjmują negatywne stereotypy w obszarach Samopoczu-
cia, Aktywności i Relacji Społecznych i pozytywne stereo-
typy na temat starości w wymiarze Bezpieczeństwa Finan-
sowego. Oceniają życie osób starszych jako smutne, 
samotne, pełne przygnębienia i naznaczone rozpaczą, a tak- 
że powolne, pełne chorób i bólu, nudne. Mają przekonanie, 
że osoby starsze spotykają się z objawami wdzięczności  
i szacunku ze strony innych osób. Uważają jednak, że oso-
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          Rycina 2. Skupienia obszarów wsparcia otrzymywanego i oczekiwanego 
          Figure 2. Concentration of support received and expected 

by starsze posiadają oszczędności i osiągają stabilizację 
finansową. Finansowa stabilizacja powoduje jednak stagna-
cję w innych obszarach. 
 
Skupienie nr 3 (n = 9 osób): Realistyczna wizja 

Uzyskane dane wskazują, że osoby badane przyjmują 
pozytywne stereotypy dotyczące starości w wymiarach: 
Samopoczucia, Relacji Społecznych oraz Bezpieczeństwa 
Finansowego i w sposób realny oceniają starość w wymia-
rze Aktywności – brak stereotypów. Osoby badane, ocenia-
jąc starość w wymiarze aktywności, uważają, że w tym 
czasie możliwe jest spełnianie swoich marzeń i pasji, pod 
warunkiem dostosowania ich do wieku. Realnie oceniają 
poziom wiedzy i mądrości osób starszych. Zdają sobie 
sprawę z tego, że życie osób starszych może być i szare,  
i kolorowe, czasem takie, a czasem takie. 
 
Skupienie nr 4 (n = 18 osób): Starość jako wyrok  

Osoby badane, które znalazły się w tym skupieniu, 
posiadają negatywny wizerunek starości we wszystkich 
czterech wymiarach stereotypów: Samopoczucia (SA), 
Aktywności (AK), Relacji Społecznych (RS) i Bezpie-
czeństwa Finansowego (BF). Oceniają życie osób star-
szych jako czas smutku, wypełniony rozpaczą i przygnę-
bieniem. Dla nich to czas wypełniony chorobą i bólem, 
to czas nerwowości i niepokoju, powolności i niezdarno-
ści, w którym osoby starsze zdane są na opiekę innych. 
Osoby badane nie akceptują starości, w efekcie przyjęcia 
jej obrazu, charakteryzującego się pustką i wypaleniem. 
Według ich oceny z czasem starości związany jest też 
brak stabilizacji finansowej. 
 
Skupienia obszarów wsparcia otrzymywanego i oczeki-
wanego 

W celu wyodrębnienia z badanej grupy osób, które mają 
podobną opinię na temat wsparcia otrzymywanego i ocze-
kiwanego, wykonano analizę skupień metodą k-średnich 
(na osobach). W wyniku tej analizy wyodrębniono dwa 
skupienia osób (Rycina 2): 

W ramach wsparcia (ogólnego) wyodrębniono dwie 
zmienne: wsparcie otrzymywane i oczekiwane, które na-
stępnie podzielono na trzy wymiary: „na czynności wyko-
nywane samodzielnie”, „czynności wykonywane z drugą 
osobą”, „ogólne wsparcie”. 
 
Skupienie nr 1 (n = 12 osób): Potrzeby zaspokojone 

Analiza wariancji wykazała, że osoby ze skupienia nr 1 
otrzymują istotnie statystycznie więcej wsparcia we wszyst-
kich trzech wymiarach (czynności wykonywane samodziel-
nie, czynności wykonywane z drugą osobą i ogólne wspar-
cie) i oczekują statystycznie więcej wsparcia, niż osoby ze 
skupienia nr 2, na wymiarach „czynności wykonywane  
z drugą osobą” i „ogólne wsparcie”. Badanie dokładnym 
testem Fishera wykazało, że do tego skupienia należy wię-
cej kobiet niż mężczyzn. Osoby należące do tego skupienia 
otrzymują dużo wsparcia, ale też ich oczekiwania są duże. 
W wyniku obliczenia współczynnika korelacji Pearsona  
(p < 0,05), dla wsparcia i stereotypów w obszarze RS, oka-
zało się, że istnieje zależność między tymi dwoma zmien-
nymi. Im dłużej osoby badane chorują, tym bardziej pozy-
tywny okazuje się wizerunek starości w obszarze Relacji 
Społecznych. Podobnie istnieje zależność między czasem 
chorowania, a Bezpieczeństwem Finansowym (BF) osób 
badanych (współczynnik korelacji Pearsona (p < 0,05). Im 
dłużej osoby badane chorują, tym bardziej pozytywny jest 
wizerunek osób starszych w obszarze BF. 
 
Skupienie nr 2 (n = 35 osób): Brak potrzeb 

Osoby chore na chorobę Parkinsona wchodzące w skład 
skupienia nr 2 otrzymują mniej wsparcia w „czynnościach 
wykonywanych samodzielnie”, w „czynnościach wykony-
wanych z drugą osobą” i „ogólnym wsparciu” oraz oczekują 
mniej wsparcia w „czynnościach wykonywanych z drugą 
osobą” i we „wsparciu ogólnym”. Osoby w tym skupieniu 
otrzymują mało wsparcia, ale też ich oczekiwania w tym 
względzie są małe. W wyniku obliczenia współczynnika 
korelacji Pearsona (p < 0,05) dla wsparcia i stereotypów  
w obszarze AK, okazało się, że istnieje poziom zależności 
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między tymi dwoma zmiennymi. Im dłużej osoby badane 
chorują, tym bardziej negatywnie postrzegają osoby starsze 
w obszarze wymiarów związanych z Aktywnością. Wtedy 
uaktywnia się postrzeganie starości poprzez stereotypy nega-
tywne: nudy, braku wdzięczności, braku akceptacji, pustki  
i wypalenia.  

Analiza wariancji wykazała, że wyniki osób badanych 
w wymiarze „wsparcie oczekiwane” w „czynnościach 
wykonywanych samodzielnie” nie różnią się między sobą 
istotnie statystycznie w obu skupieniach. A to może ozna-
czać, że osoby badane w obu grupach mają poczucie samo-
dzielności na tym samym poziomie. Badanie dokładnym 
testem Fishera wykazało, że do tego skupienia należy wię-
cej mężczyzn. 

Dyskusja 
Według modelu salutogenetycznego A. Antonovsky’ego, 

zdrowie polega na „wykorzystaniu dostępnej człowiekowi 
energii do sprostania wymaganiom zewnętrznym i we-
wnętrznym bez chronicznego zakłócenia procesu dyna-
micznej równowagi” [10]. W ujęciu tym poziom zdrowia 
można ocenić na „wymiarze zdrowia”, jest ono więc uj-
mowane procesualnie i stopniowalne. Według A. Antonov-
sky’ego stan zdrowia zależy od następujących czynników:  

1. Ogólnych zasobów odpornościowych, którymi mo-
gą być wszystkie cechy człowieka i środowiska. Ważną 
częścią składową, także dla wsparcia osób chorujących na 
chorobę Parkinsona, są tutaj indywidualne zasoby psy-
chiczne jednostki, zwane potencjałami zdrowia. Do nich 
można zaliczyć poczucie tożsamości, poczucie sprawstwa 
i kontroli, wszelkie kompetencje, inteligencję, wiedzę. 
Można je na każdym etapie choroby wspierać, wybierając 
metody wsparcia adekwatne wobec osoby.  

2. Stresorów, którymi w przypadku choroby Parkinsona 
może być sam fakt diagnozy, z czasem postępujące symp-
tomy choroby, brak dobrze dobranego sposobu na leczenie 
objawów, towarzyszące chorobie inne problemy zdrowotne 
i umysłowe. Według A. Antonovsky’ego, stresory mogą 
pełnić funkcję rozwojową, mogą mobilizować i wyzwalać 
energię. Choroba Parkinsona jest wymaganiem/stresorem, 
na który nie ma gotowych, automatycznych odpowiedzi. 
Ważne jest, jakie znaczenie osoby chore na chorobę Parkin-
sona nadają temu, co dzieje się w ich życiu i jak radzą so-
bie, same lub/i z pomocą innych osób, z trudnościami z niej 
wynikającymi. 

3. Poczucia koherencji [11] – to wewnętrzny czynnik, 
który powoduje, że osoby chore na chorobę Parkinsona 
mogą sobie radzić ze stresem, jakim jest choroba. Na po-
czucie koherencji składają się: 

a) poczucie zrozumiałości; to zdolność osoby chorej do 
spostrzegania napływających do niej informacji w sposób 
spójny i uporządkowany,  

b) poczucie zaradności-sterowalności jest przekonaniem 
osoby chorującej, że w jej otoczeniu są dostępne jej zasoby, 
które mogą pomóc jej radzić sobie z chorobą; mogą to być 
różne sieci wsparcia, rodzina, grupy pomocowe, stowarzy-
szenia i inne, 

c) poczucie sensowności –  to umiejętność nadania sen-
su temu, co dzieje się z osobą w trakcie procesu chorowa-
nia, na każdym etapie jego zdrowia/choroby,  

d) zachowanie chorego i jego styl życia, w przypadku 
osób chorych na chorobę Parkinsona mogą także wspomóc 
radzenie sobie z chorobą. 

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w czło-
wieku wraz z wiekiem [12, 13, 14] i zmiany, jakie do-
datkowo współtowarzyszą osobom w trakcie postępo-
wania choroby Parkinsona, można stwierdzić, że jest to 
czas dużych, długotrwałych wyzwań zarówno dla osoby 
chorującej, jak i dla jej otoczenia społecznego. Reakcja 
na stres ma swoje skutki w sferze fizjologicznej, emo-
cjonalnej, behawioralnej i poznawczej [15]. Sfery te nie 
pozostają bez wpływu na jakość życia osoby chorującej 
na chorobę Parkinsona. W sytuacjach stresowych zwięk-
sza się zużycie dopaminy i innych substancji przekaźni-
kowych mózgu, których i tak brakuje już w chorobie 
Parkinsona [2]. 

Ocena sytuacji jako zagrażającej lub jako stanowiącej 
wyzwanie, może zależeć od subiektywnej oceny wew- 
nętrznych sił, którymi dysponuje osoba, od oceny siły 
stresora (np. choroby), a także od wsparcia, na które może 
ona liczyć. Aby stresory (jakim może być sama choroba  
i jej fazy) mogły pełnić funkcję rozwojową i aby miały 
zdolność do mobilizowania i wyzwalania energii [10], 
potrzebne jest traktowanie ich jako wyzwań, a nie jako 
zagrożenia. Aby taka ocena miała miejsce, potrzebne jest 
adekwatne do potrzeb wsparcie osób chorych na chorobę 
Parkinsona.  

Wizerunek starości w oczach osób chorych na chorobę 
Parkinsona może mieć wpływ na ich podejście zarówno 
do postępującego procesu chorobowego, jak i do starzenia 
się. Negatywny wizerunek starości może przekładać się 
także na ocenę sytuacji, w której znalazła się osoba w 
kategorii zagrożenia, a nie wyzwania. I tak, dla osób ze 
skupienia nr 1 (Idealizacja starości), postrzeganie starości 
w stereotypach pozytywnych, we wszystkich czterech 
wiązkach (SA, AK, RS, BF) może przyczynić się do 
zmniejszenia lęku przed starością i może stanowić sposób 
na poradzenie sobie z postępującym charakterem choroby 
Parkinsona. Idealizacja starości może być metodą kom-
pensacji, dzięki której osoba chora na chorobę Parkinsona 
traktuje diagnozę i chorowanie jako wyzwanie, a nie jako 
zagrożenie. Być może też takie podejście do wizji starości 
jest spowodowane tym, że osoby należące do tego skupie-
nia mają łagodny przebieg choroby, a tym samym łagodne 
symptomy i z takiej perspektywy widzą też swoje starze-
nie się (wymaga to jednak dodatkowych badań). Ale może 
są to osoby, które posiadają wewnętrzne zasoby, dzięki 
którym potrafiły już wcześniej radzić sobie ze stresorami  
i te wewnętrzne zasoby pozwalają traktować diagnozę  
i chorowanie z perspektywy wyzwania, a nie zagrożenia. 
Zagrożenie związane z takim sposobem patrzenia na sta-
rość, może skutkować brakiem realizmu i niedostatecz-
nym przygotowaniem się na postępujące fazy choroby 
Parkinsona. Dla osób ze skupienia nr 2 (Finansowa sta-
gnacja) sferą, która może kompensować niedomagania 
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związane z fizycznością, są finanse. Jednak bezpieczeń-
stwo i stabilizacja finansowa nie chronią tych osób przed 
postrzeganiem starości poprzez negatywne stereotypy. 
Osoby w skupieniu nr 3 (Realistyczna wizja), poprzez 
realistyczne postrzeganie starości w sferze związanej z 
marzeniami i pasjami, mogą być bardziej aktywne i sa-
modzielne w każdej fazie choroby Parkinsona. Brak ste-
reotypów związanych z mądrością i wiedzą, która charak-
teryzuje według nich osoby starsze, może skutkować 
akceptacją i lepszym radzeniem sobie ze skutkami choro-
by Parkinsona. Dla osób ze skupienia nr 4 (Starość jako 
wyrok) postrzeganie starości poprzez negatywne stereoty-
py może przyczynić się do gorszego radzenia sobie lub w 
ogóle do nieradzenia sobie ze skutkami choroby Parkin-
sona. Posiadanie negatywnej wizji starości i postępująca 
choroba Parkinsona może przyczynić się do gorszego 
samopoczucia w sferze Psyche, Soma i Polis, a tym sa-
mym, na zasadzie błędnego koła skutkować gorszym 
radzeniem sobie z chorobą.  

Jan F. Terelak, powołując się na S. Epsteina, twierdzi, 
że przystosowanie do sytuacji stresowej lub jej przekształ-
cenie, jest możliwe poprzez: 

a) uczenie się nowych zachowań, które mają zapobie-
gać niepożądanym skutkom stresu,  

b) regulację poziomu pobudzenia, mającą na celu zmi-
nimalizowanie reakcji fizjologicznych (tzw. kosztu fizjolo-
gicznego) w sytuacji stresu, 

c) organizację systemu pojęciowego, w celu rozpozna-
nia źródeł stresu i zaplanowania sposobów walki ze stresem 
[15]. 

Należy zatem dostosować wsparcie dla osób chorych na 
chorobę Parkinsona zarówno w sferach związanych z fi-
zycznością, psychiką, ale też ze sferą społeczną. Jak wyka-
zały badania J. Czapińskiego J. i T. Panka, „wsparcie mie-
rzone liczbą przyjaciół generalnie wpływa pozytywnie na 
różne aspekty dobrostanu psychicznego, jak również łago-
dzi wpływ stresu życiowego. Skłonności samobójcze nara-
stają a poczucie szczęścia spada wraz ze stresem życiowym 
bardziej u osób samotnych niż otoczonych przyjaciółmi” 
[6]. W skupieniu osób z zaspokojonymi potrzebami (nr 1), 
lata choroby korelowały z pozytywnym wizerunkiem staro-
ści w obszarach RS i BF, co być może wyjaśnia fakt, iż 
przedłużanie się choroby skutkowało coraz większym zain-
teresowaniem osób bliskich osobą chorą i szacunkiem jej 
okazywanym. Efektem może być budowanie i wzmacnia-
nie sieci wsparcia.  

W skupieniu nr 2 (Brak potrzeb) postawa osób, które 
dostają mało wsparcia, ale też nie posiadają oczekiwań w 
tym obszarze, skutkuje zmniejszeniem częstości nawiązy-
wania kontaktów społecznych, co może przekładać się na 
mniejszą liczbę sieci wsparcia i skutkować gorszym radze-
niem sobie z własną starością i chorobą Parkinsona. 

W procesie udzielania wsparcia ważne jest, aby pamię-
tać o tym, że wsparcie udzielane osobie może działać nie-
korzystnie, gdy jest : 

a) nadmierne (powoduje niekorzystanie z własnych za-
sobów i ogranicza samodzielność), 

b) niedostosowane do wymagań sytuacji, 

c) niedostosowane do potrzeb osób wspierających, 
d) ze źródeł patologicznych i niedających poczucia bez- 

pieczeństwa, 
e) związane z niesprawiedliwą dystrybucją dóbr i nieja-

sne są reguły wymiany [3]. 
Wiara w stereotypy może wpływać na podejście do 

samego siebie, do świata, do przyszłości. Zagrożeniem 
mogą być zarówno stereotypy pozytywne, jak i nega-
tywne [16]. Pozytywne mogą powodować nadmierny 
optymizm, mogą być związane z zaprzeczeniem realno-
ści związanej z chorobą Parkinsona i ze starością. Nega-
tywne mogą powodować wycofanie się z życia, niechęć 
do podejmowania czynności, które mogłyby przedłużyć 
sprawność funkcjonowania. Jedne i drugie mogą być 
źródłem braku trafnego rozpoznania potrzeb [9] osób 
chorych na chorobę Parkinsona. Na utrwalanie wizerun-
ku starości wśród osób chorych na Parkinsona może 
mieć wpływ traktowanie choroby jako zagrożenia lub 
wyzwania, przekonania na temat choroby i chorowania, 
przekonania na temat „bycia” obciążeniem dla innych. 
Choroba Parkinsona to choroba neurodegeneracyjna, co 
związane jest z postępującym nasilaniem symptomów, 
należy zatem odróżnić stereotypy od rzeczywistego 
obciążenia symptomami chorobowymi i bólowymi. 

Co powoduje stereotypowy sposób myślenia o starości 
w przypadku ludzi chorujących na chorobę Parkinsona? 

Uleganie stereotypom można tłumaczyć: 
a) brakiem wzorców osób, które (pomimo upływają-

cych lat) radzą sobie z chorobą Parkinsona, z coraz bardziej 
postępującymi symptomami choroby,  

b) obserwacją osób chorych na chorobę Parkinsona, 
które nie radzą sobie z chorobą, starością,  

c) stereotypami na temat choroby Parkinsona i samego 
procesu chorowania,  

d) własnym lękiem przed starością i śmiercią,  
e) brakiem wsparcia rodziny, innych osób bliskich, bra-

kiem wsparcia społecznego, brakiem dostępności specjali-
stycznej pomocy: oddziałów geriatrycznych, przychodni 
chorób pozapiramidowych, poradni parkinsonizmu, ośrod-
ków, które wykonują interwencje neurochirurgiczne w 
sytuacji, gdy leczenie farmakologiczne jest już niewystar-
czające, 

f) brakiem wiedzy o przebiegu choroby, o jej fazach  
i o odpowiednim wsparciu adekwatnym do etapu,  

h) brakiem wiedzy o ośrodkach, które udzielałyby 
wsparcia rodzinie wtedy, gdy stan osoby chorej na chorobę 
Parkinsona bardzo się pogarsza lub brakiem dostępu do 
nich.  

Ważne zatem staje się dopasowanie i dostępność 
wsparcia udzielanego przez otoczenie, ale także osobista 
umiejętność poradzenia sobie ze zmianami, które w choro-
bie Parkinsona są przy obecnym stanie wiedzy niemożliwe 
do zatrzymania. Ważna wydaje się wiara osoby chorej  
w posiadanie wpływu na rzeczywistość, utrzymanie samo-
dzielności i autonomii.  

Zgodnie z koncepcją wspierania osób starszych [17] 
można przyjąć strategię dotyczącą trzech sfer: przygotowa-
nia do starości, aktywizacji, stymulowania samodzielności. 
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Wnioski 
Wyniki badań dowiodły, że: pomimo choroby Par-

kinsona są osoby, nie oceniające starości negatywnie, 
może to być wynikiem dopasowania wsparcia do zapo-
trzebowania na nie; istnieje konieczność dalszych badań, 
szczególnie w przypadku tych osób, które postrzegają sta-
rość negatywnie; jest to tym bardziej potrzebne, że ich 
negatywne postrzeganie starości będą potęgowały postępu-
jące symptomy choroby Parkinsona; korzystanie ze wspar- 
cia społecznego pomaga lepiej radzić sobie z chorobą 
Parkinsona.  
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