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W związ ku ze wzra sta ją ca licz bą cho rych on ko lo gicz nych po wsta ła no wa
dzie dzi na me dy cy ny, ja ką jest psy cho on ko lo gia. Sy tu acja ta nie zwal nia jed -
nak le ka rzy in nych spe cjal no ści od świad cze nia po mo cy wszyst kim pa cjen -
tom znaj du ją cym się w po trze bie. Po moc ta po win na być pro fe sjo nal na
i opie rać się na wza jem nym za ufa niu oraz zro zu mie niu. Czę sto jej po cząt -
kiem jest już sa mo na kła nia nie pod opiecz ne go do proz dro wot ne go sty lu
ży cia, a już z ca łą pew no ścią po win no nią być po dej rze nie cho ro by on ko -
lo gicz nej.

Ry zy ko po ja wie nia się i roz wo ju ra ka po wo du je spe cy ficz ne za cho wa nia
u dia gno zo wa ne go pa cjen ta. Jest to bar dzo trud ny okres, w któ rym uczu -
cia stra chu i nie pew no ści są do mi nu ją ce. Cho ry zo sta je po sta wio ny w no -
wej dla nie go i za gra ża ją cej do tych cza so we mu funk cjo no wa niu sy tu acji,
któ ra cał ko wi cie mo że zmie nić je go obec ne ży cie. Naj praw do po dob niej
prze obra że niu ule gną peł nio ne do tej po ry funk cje ro dzin ne, spo łecz ne
i za wo do we. Za gra ża ją ca cho ro ba prze war to ścio wu je jed nak nie tyl ko ży -
cie sa me go pa cjen ta, lecz ta kże je go naj bli ższych i ca łe go oto cze nia. Po wo -
du je ta kże ak ty wi za cję spe cy ficz nych, sta łych i po dob nych u wszyst kich
cho rych wzor ców za cho wań zwią za nych z za ist nia łą sy tu acją, któ re zo sta -
ły opi sa ne w in nych roz dzia łach tej ksią żki.

War tość re gu lar nej opie ki ofe ro wa nej przez pro fe sjo na li stów, a w tym
roz mo wy z cho rym, po świę ce nia mu uwa gi czy da wa nia na dziei, jest waż -
nym źró dłem kom for tu za rów no dla nie go sa me go, jak i je go ro dzi ny.

Mi mo znacz ne go po stę pu me dy cy ny dia gno za cho ro by no wo two ro wej
jest wciąż sy no ni mem bó lu, cier pie nia, a w kon se kwen cji zbyt szyb kiej
śmier ci. Sa mo jej po sta wie nie jest pro ce sem, w któ re go skład wcho dzą
trzy fa zy:
1. po dej rze wa nia cho ro by,
2. ba dań dia gno stycz nych,
3. po twier dze nia roz po zna nia.

W ka żdej z nich cho ry ma pra wo prze ja wiać ob ja wy stre su, któ ry jest po -
tę go wa ny przez ko niecz ność po dej mo wa nia cię żkich i no wych de cy zji, co
jest do dat ko wo utrud nio ne przez czę sto po ja wia ją ce się u dłu go trwa le
cho ru ją cych pa cjen tów zmia ny w ob rę bie oso bo wo ści. Nie po kój cho re go
mo żna zmniej szyć, oka zu jąc mu em pa tycz ną po sta wę peł ną zro zu mie -
nia, co gwa ran tu je po zna nie je go po trzeb, umo żli wia okre śle nie stop nia
ich re ali za cji, stwa rza wa run ki do udzie le nia cho cia żby po mo cy ko mu ni -
ka cyj nej. Wią że się ona z za spo ko je niem po trzeb ko mu ni ka cyj nych przy
jed no cze snej tro sce o za cho wa nie nie za le żno ści cho re go. Ko mu ni ka cja
em pa tycz na opie ra się na wro dzo nych, bio lo gicz nych i dzia ła ją cych au to -
ma tycz nie me cha ni zmach na śla do wa nia i prze ży wa nia we wnętrz nych sta -
nów or ga ni zmu oraz prze cho wy wa niem w pa mię ci za pi su do świad czeń
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