
Popularnonaukowe streszczenie projektu 
Cel projektu. Wnioskowany projekt dotyczy oceny zależności somatopsychicznych u chorych 

leczonych z powodu skoliozy. Podejście somatopsychiczne koncentruje się na mechanizmach wpływu 
choroby somatycznej i metod jej leczenia na psychikę i osobowość człowieka. Wyjaśnia ono, w jaki sposób 
diagnoza choroby przewlekłej wpływa na mechanizmy regulujące zachowanie, strukturę Ja, samoocenę oraz  
odporność na stresory. Celem projektu jest trzykrotna ocena zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym 
dorastających chorych ze skoliozą idiopatyczną przed i po zakończonym leczeniu operacyjnym. Cel ten 
podkreśla wielowymiarowość oddziaływań choroby somatycznej na pacjenta, a w szczególności znaczenie 
wizerunku sylwetki i  kosmetycznych rezultatów leczenia dla jego prawidłowego rozwoju. Odnosi się także 
do oceny skomplikowanych, nie do końca wyjaśnionych zależności pomiędzy obiektywną oceną kliniczną i 
radiologiczną, a subiektywnym postrzeganiem poszczególnych elementów deformacji tułowia z perspektywy 
pacjentów. Podłużny charakter badań umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące mechanizmów 
adaptacji chorego do choroby, po zastosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej. Podczas tej formy terapii, 
pacjenci będą przepracowywać emocje i przekonania dotyczące negatywnego obrazu ciała oraz 
konsekwencji zachowań  związanych z negatywnym obrazem ciała. Pacjenci zostaną poproszeni o 
przepracowania zachowań kompensujących negatywny obraz ciała. Terapia poznawczo-behawioralna służyć 
może również wspieraniu pacjentów w zaakceptowaniu aktualnego kształtu sylwetki oraz doświadczaniu 
pozytywnych emocji dotyczących kosmetycznego efektu leczenia chirurgicznego.  

Jak do tej pory, zdecydowana większość prac w analizowanym obszarze miała charakter badań 
ilościowych. Z tego względu, zastosowanie zadań badawczych z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej 
oraz badań o charakterze jakościowym (Test Rysunku Postaci Ludzkiej), będą cennym uzupełnieniem i 
rozszerzeniem zakresu badań. Na przykład, w Teście Rysunku Postaci Ludzkiej osoby badane będą 
poproszone o narysowanie siebie, a następnie dodatkowo wizerunku typowej kobiety i mężczyzny. 
Podobnie, nowe, niezwykle obiecujące perspektywy badawcze stwarzają metody wykorzystujące elementy 
graficzne, mające na celu zobiektywizowanie estetycznej oceny deformacji tułowia u chorych ze skoliozą, 
dokonywanej przez lekarza za pomocą Trunk Aesthetic Clinical Evaluation zaplanowane we wnioskowanym 
projekcie.  Należy podkreślić, że wnioskowany projekt jest pierwszym tego typu projektem, nacelowanym 
na zastosowanie biometrycznych postaci w rzeczywistości wirtualnej do oceny obrazu ciała u chorych ze 
skoliozą. Zadania związane z rzeczywistością wirtualną były już stosowane, min. do oceny zachowań 
społecznych wobec różnych grup zagrożonych stygmatyzacją.  Ta nowoczesna metodyka stworzyła nam 
możliwości manipulacji kształtem ciała ocenianych spersonalizowanych postaci oraz ocenę kształtu 
własnego ciała przez chore w kontrolowany sposób. Osobom badanym zostanie przekazana informacja, że 
wezmą udział w badaniu oceniającym ich obecny oraz pożądany kształt ciała.  

Powody podjęcia tematyki badawczej. Proponowany projekt badawczy odnosi się do 
psychologicznej i socjologicznej koncepcji choroby i fizycznej niepełnosprawności. Zakłada poszerzenie 
wiedzy o somatopsychicznych zależnościach w chorobach przewlekłych w okresie dorastania, 
przebiegających z widocznymi deformacjami ciała, również z perspektywy personelu medycznego. 
Młodzieńcza skolioza idiopatyczna jest jednym z najczęstszych zniekształceń rozwojowych narządu ruchu. 
Stwierdzana jest u około 2-3% dzieci i osób w okresie dorastania. Skoliozy o wyższych wartościach 
kątowych, wymagających leczenia, częściej są stwierdzane u dziewcząt, niż u chłopców. Skolioza może 
doprowadzić do ograniczenia wydolności fizycznej, zaburzeń neurologicznych, a w skrajnych przypadkach 
nawet do przedwczesnej śmierci chorych. Zniekształcenie tułowia stanowi dodatkowo bardzo istotny 
problem kosmetyczny i psychologiczny, szczególnie w przypadku garbu żebrowego czy asymetrii talii.   
Diagnoza choroby przewlekłej w okresie dorastania może zaburzyć osiągnięcie celów istotnych dla dalszego, 
prawidłowego rozwoju. Najczęściej na problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym uskarżają się 
pacjenci, u których rozpoznano choroby ograniczające aktywność ruchową lub powodujące zmiany w 
wyglądzie zewnętrznym.  Nowatorski charakter projektu dotyczy połączenia strategii badań podłużnych oraz 
poprzecznych, dzięki któremu dokonamy oceny efektów wybranej metody leczenia skoliozy z subiektywnej 
perspektywy dorastających chorych, oraz  lekarzy prowadzących. Analiza ilościowa i jakościowa pozwoli 
lepiej opisać i zrozumieć mechanizmy wpływu choroby somatycznej oraz metod jej leczenia na 
dorastającego pacjenta. Dodatkowo, wprowadzenie kontrolnej grupy zdrowych dziewcząt pomoże nam 
lepiej zrozumieć zjawisko percepcji sylwetki przez chore ze skoliozą. Ponadto, metody oparte na 
rzeczywistości wirtualnej mogą posłużyć rozwojowi interwencji terapeutycznych służących redukcji 
stygmatyzujących przekonań o osobach z łatwo rozpoznawalnymi deformacjami ciała. Ta perspektywa 
badawcza może znaleźć w przyszłości praktyczne zastosowanie przez klinicystów, psychologów oraz 
edukatorów zdrowotnych pracujących z pacjentem i jego bezpośrednim otoczeniem, zwiększając 
prawdopodobieństwo podporządkowania się wymogom leczenia skoliozy przez chore oraz otrzymania 
kompleksowego wsparcia po zakończonym leczeniu chirurgicznym.  
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