
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM  

Wstęp 

Choroby nowotworowe są poważnym problemem współczesnych społeczeństw. 

Rozpoznawanie trudności w funkcjonowaniu psychosomatycznym pacjentów jest konieczne 

do świadczenia trafnej pomocy. Korzystanie z pomocy psychologicznej może być ważnym 

elementem podnoszącym jakość życia pacjentów i ich rodzin.   

Cel badań 

Badania miały na celu ocenę stanu psychosomatycznego pacjentów leczonych 

z powodu nowotworu, na który składały się: strategie radzenia sobie z chorobą, jakość życia, 

stan funkcjonalny, objawy choroby, objawy lęku, depresji, rozdrażnienia/agresji, poziom 

dystresu, problemy w funkcjonowaniu codziennym, rodzinnym, emocjonalnym, fizycznym, 

spostrzegane wsparcie społeczne. Kolejnym celem była ocena zapotrzebowania na 

profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz ocena zależności między stanem 

psychosomatycznym a zapotrzebowaniem na wsparcie. Ocenę zmiennych 

psychosomatycznych i zapotrzebowania na profesjonalne wsparcie psychologiczne 

uzupełniono o opis w kontekście czynników socjodemograficznych i medycznych.  

Materiał i metody 

Przebadano 180 osób z rozpoznaniem nowotworu o różnej lokalizacji. Kryteriami 

włączenia do badania oprócz rozpoznania nowotworu był wiek powyżej 18 lat, diagnoza 

postawiona nie później niż w 2012 roku, aktualnie prowadzone bądź zaplanowane leczenie 

przeciwnowotworowe, wyrażenie zgody na udział w badaniu. Po odrzuceniu ankiet 

uzupełnionych niepoprawnie, bądź w sposób niepełny pozostało 159 pacjentów. Badanych 

podzielono pod względem lokalizacji nowotworu pierwotnego – uzyskano 10 grup. Do 

ostatecznych analiz włączono 4 najliczniejsze grupy, pacjentów z nowotworem: głowy i szyi, 

płuca, układu pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego, na które składało się 124 

pacjentów.  

Na potrzeby badania sformułowano ankietę umożliwiającą uzyskanie danych 

socjodemograficznych i medycznych. Zmienne psychologiczne i somatyczne określono 

korzystając z następujących narzędzi: Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby 

Nowotworowej (Mini-MAC), Kwestionariusz EORTC QLQ-C30, Szpitalna Skala Lęku i 

Depresji HADS-M, Termometr Dystresu, Kwestionariusz Wsparcia Społecznego KWS K14.  



Do pomiaru zapotrzebowania na profesjonalne wsparcie psychologiczne sformułowano 

7 autorskich pytań. 

Badania trwały od stycznia 2016 do grudnia 2017 roku, prowadzone były w Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Procedura badawcza uzyskała zgodę Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o numerze KE-0254/334/2015 oraz KE-

0254/91/2016.  

Wyniki 

U badanych pacjentów dominującą strategią radzenia sobie z chorobą nowotworową 

była strategia konstruktywna, na którą składały się style: duch walki i pozytywne 

przewartościowanie.  

W zakresie czynników socjodemograficznych wykazano, że im starsi pacjenci tym 

większe jest prawdopodobieństwo stosowania stylu bezradność-beznadziejność. Płeć 

różnicowała pacjentów pod względem stosowanych strategii. Kobiety osiągały istotnie wyższe 

niż mężczyźni wyniki w zakresie wykorzystywania konstruktywnych stylów – duch walki i 

pozytywne przewartościowanie. Wykształcenie i stan cywilny nie różnicowały badanych.  

Czas jaki upłynął od diagnozy choroby nowotworowej nie różnicował pacjentów. 

Sposób leczenia był czynnikiem różnicującym pacjentów pod względem stosowanych strategii. 

Pacjenci mający za sobą doświadczenia leczenia chemio bądź radioterapią istotnie częściej 

stosowali strategie konstruktywne niż badani, którzy do tej pory nie przeszli leczenia. Pacjenci 

leczeni wcześniej chirurgicznie istotnie częściej niż badani nie leczeni chirurgicznie osiągali 

wyższe wyniki w stosowaniu konstruktywnych strategii. 

Ogólna jakość życia dla badanej grupy pacjentów onkologicznych wyniosła średnio 

53,02 na 100 punktów. Analizując stan funkcjonalny badanych można stwierdzić, że najwyżej 

ocenili swoje funkcjonowanie poznawcze, a najniżej funkcjonowanie społeczne. W zakresie 

objawów choroby jako najbardziej dotkliwe pacjenci wskazali: zmęczenie, bezsenność i ból. 

Analizy czynników socjodemograficznych wykazały, że ogólna jakość życia pacjentów, 

funkcjonowanie fizyczne i emocjonalne obniża się wraz z wiekiem. Płeć oraz wykształcenie 

nie różnicowały pacjentów ze względu na funkcjonowanie w chorobie oraz jakość życia. W 

zakresie wykształcenia w skalach objawowych różnice istotne statystycznie wystąpiły w 

objawie jakim jest duszność oraz w pytaniu o wpływ stanu zdrowia i leczenia na sytuację 

finansową. Dla osób z zawodowym wykształceniem objaw jakim jest duszność był bardziej 

dotkliwy niż dla badanych z średnim i wyższym wykształceniem. Pacjenci z wyższym 

wykształceniem lepiej niż osoby z wykształceniem zawodowym oceniły swoją sytuację 



finansową. W zakresie stanu cywilnego analizy wykazały, że osoby będące w związku 

zgłaszają mniejszą dotkliwość zaparć i problemów z apetytem. Ogólna jakość życia i stan 

funkcjonalny był podobny u badanych bez względu na stan cywilny.  

Będący dłużej niż 2 lata po otrzymaniu diagnozy oceniali swoją sytuację finansową 

gorzej niż badani z pozostałych grup. Leczenie przeciwnowotworowe różnicowało pacjentów 

w zakresie zgłaszania zaparć. U pacjentów nie leczonych za pomocą radioterapii dolegliwości 

były rzadziej zgłaszane.  

Lęk i objawy rozdrażnienia/agresji o różnym nasileniu towarzyszyły ponad połowie 

badanych (55%). Objawy depresji o nasileniu od łagodnych poprzez umiarkowane do ciężkich 

dotyczyły połowy badanych – ciężkie objawy występowały u 6,45% respondentów.  

Analizując czynniki socjodemograficzne można stwierdzić, że wiek nie różnicował 

badanych ze względu na nasilenie badanych objawów. Płeć męska wiązała się z wyższą średnią 

w zakresie objawów depresji. Wykształcenie różnicowało badanych w każdym z badanych 

objawów. Pacjenci z wyższym wykształceniem ociągali istotnie niższe wyniki niż pacjenci z 

podstawowym, średnim i zawodowym wykształceniem. 

Pacjenci, u których czas od diagnozy wyniósł więcej niż 2 lata osiągali istotnie 

statystycznie wyższe wyniki w skali lęku niż osoby, u których czas ten był krótszy. Pacjenci 

poddawani wcześniej chemioterapii doświadczali w mniejszym stopniu objawów depresji niż 

pacjenci, nie mający doświadczeń z tego typu leczeniem. W zakresie pozostałych sposobów 

leczenia różnice istotne nie wystąpiły. 

Badani osiągali przeciętny poziom dytsresu. Najczęściej zgłaszanymi problemami 

fizycznymi były: zmęczenie, ból i problemy z zasypianiem. Najczęściej zgłaszaną trudnością 

w funkcjonowaniu codziennym był problem związany z lokomocją/transportem. Relacje z 

partnerem stanowiły problem dla 16% badanych, a relacje z dziećmi dla około 10%.  W 

zakresie emocji najwięcej badanych wskazywało na martwienie się, podenerwowanie i smutek. 

Problemy religijne/duchowe dotyczyły ponad 10% badanych. 

Na poziom odczuwanego dystresu nie miały wpływu żadne z czynników 

socjodemograficznych (wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny) ani medycznych (czas od 

postawienia diagnozy, dotychczasowe leczenie). 

Badana grupa pacjentów onkologicznych osiągnęła we wszystkich skalach mierzących 

spostrzegane wsparcie społeczne (wsparcie emocjonalne, praktyczne, integracja społeczna i 

ogólne) średnie wyniki bliskie wartości 4 na 5-cio stopniowej skali. 

Pod względem czynników socjodemograficznych wiek pacjentów miał związek z 

wysokością spostrzeganego wsparcia emocjonalnego, integracja społeczną i ogólnym 



spostrzeganym wsparciem. Im większy wiek pacjentów tym niższe spostrzegane przez nich 

wsparcie emocjonalne, niższa integracja społeczna i niższy ogólny wynik spostrzeganego 

wsparcia społecznego. Płeć i stan cywilny nie różnicowały pacjentów ze względu na 

spostrzegany poziom wsparcia społecznego. Wykształcenie różnicowało badanych. Pacjenci z 

wyższym wykształceniem istotnie wyżej oceniali swoją integrację społeczną niż pacjenci z 

podstawowym wykształceniem. 

Czynniki medyczne takie jak czas od diagnozy oraz dotychczasowe leczenie także nie 

różnicowały pacjentów ze względu na spostrzegane wsparcie społeczne i jego wymiary. 

Analizując odpowiedzi pacjentów dotyczące zapotrzebowania na profesjonalne 

wsparcie psychologiczne można stwierdzić, że najwięcej badanych (ponad 30%) wskazywało 

na chęć rozmowy z psychologiem po otrzymaniu diagnozy. Około jedna czwarta pacjentów 

zgłaszała chęć korzystania z pomocy psychologa podczas pobytu w szpitalu, chęć korzystania 

z pomocy także po zakończonym leczeniu szpitalnym, a także potrzebę, aby ich bliscy mieli 

możliwość kontaktu z psychologiem.  

W zakresie czynników socjodemograficznych i medycznych grupa kobiet i grupa 

mężczyzn różniły się pod względem deklaracji odnośnie chęci korzystania z grupowej pomocy 

psychologicznej – kobiety częściej deklarowały chęć uczestnictwa. Wiek, wykształcenie i stan 

cywilny oraz czas jaki minął od diagnozy nie różnicowały pacjentów pod względem 

zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne.  

Pacjenci, zgłaszający różne formy zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne 

częściej niż pacjenci nie zgłaszający takiej potrzeby charakteryzowali się: większym 

nasileniem dystresu i lęku, gorszym funkcjonowaniem fizycznym, emocjonalnym 

i społecznym. Mieli gorszą sytuacja finansową, a także zgłaszali większą dotkliwość bólu, 

bezsenności, problemów z apetytem, zmęczenia, duszności, nudności i wymiotów, zaparć i 

biegunek. 

Wnioski 

Pacjenci leczeni z powodu nowotworu stosują konstruktywne strategie radzenia sobie z 

chorobą. Badani najlepiej oceniają swoje funkcjonowanie poznawcze, a najgorzej 

funkcjonowanie społeczne. Jako najbardziej dotkliwe objawy somatyczne wskazują: 

zmęczenie, bezsenność, ból. Negatywne emocje o różnym nasileniu towarzyszą przynajmniej 

połowie pacjentów onkologicznych. Nasilony lęk oraz objawy rozdrażnienia/agresji dotyczą 

55% pacjentów, objawy depresji zgłasza 50% badanych. Pacjenci onkologiczni doświadczają 

przeciętnego nasilenia poziomu dystresu, a najczęściej zgłaszanymi problemami są: w sferze 



fizycznej – zmęczenie, ból, problemy z zasypianiem, w sferze codziennego funkcjonowania – 

transport/lokomocja, w sferze relacji – relacja z partnerem, w sferze emocji – martwienie się, 

podenerwowanie, smutek. Pacjenci doświadczają także problemów religijno/duchowych. 

Zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie psychologiczne wśród pacjentów onkologicznych 

wynosi od 10% do 30,65% w zależności od rodzaju proponowanego wsparcia.  

Stosowane strategie radzenia sobie z chorobą, poziom funkcjonowania fizycznego i 

emocjonalnego, a także dotkliwość objawów somatycznych oraz nasilenie lęku i dystresu 

wpływają na deklarowanie przez pacjentów chęci korzystania z profesjonalnej pomocy 

psychologicznej. 

Słowa kluczowe: nowotwory, stan psychiczny i somatyczny, jakość życia, radzenie 

sobie z chorobą, zapotrzebowanie na wsparcie 

 


