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Dzisiejsza kobieta żyje w świecie domagającym się nieustannego rozwoju i 

niekończących się wyzwań, w którym siłą napędową do działania jest dążenie do 

dobrobytu i długowieczności.  

 

Kult ciała, wiecznej młodości oraz przymus ciągłego udowadniania swojej wartości 

prowadzi do braku odporności na zdarzenia naruszające równowagę życiową. 

M. Kosowicz. Psychoonkologia, w tym relacje w związkach a nowotwór u kobiet. [W]: D. Dudek;J. Rymaszewska (red). Psychiatria na 

obcasach. Warszawa 2014 



       Kobieta z historią… 



                                                           Czas przed diagnozą 

 

Diagnoza  
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Rozwój choroby 
 

 

 

 

                                                                            Umieranie   

Ból psychofizyczny 



Ważnym kryterium, często pomijanym, w rozważaniach nad radzeniem sobie w sytuacjach 

kryzysowych jest problem naruszenia indywidualnych etapów rozwojowych człowieka, które 

wyznaczają dynamikę jego rozwoju  na wielu płaszczyznach- fizycznej, psychicznej i społecznej.  

 

Od chwili poczęcia człowiek dąży do aktualizacji samego siebie. Aktualizacja ta obejmuje zmiany na 

poziomie zachowania, na poziomie struktur umysłowych, w strukturze osobowości oraz w interakcjach 

osoba - otoczenie.  

 

Dlatego nie jest bez znaczenia, w którym okresie życia jednostka doświadcza poważnego kryzysu.  

 

Choroba i naruszenie faz rozwojowych w życiu człowieka 
 



 „Diagnoza choroby nowotworowej w ciąży powoduje 

uczucia beznadziei i lęku przed śmiercią, która przeplata 

się  z radością i naturalnym stresem związanym ze 

zbliżającym się macierzyństwem.” 

Henry, M., Huang, L. N., Sproule, B. J., & Cardonick, E. H. (2012). The psychological impact of a cancer diagnosed during pregnancy: 

determinants of long-term distress. Psycho-Oncology, 21(4), 444-450. doi:10.1002/pon.1926 

  



One day I was looking forward to becoming a mum of 

two and meeting my little girl, and the next I was told I 

had incurable cancer and just three years to live. 



  

 

Kryzys jest reakcją nie tylko na aktualną 

sytuację, ale też jest reakcją na inne kryzysy, 

które pozostawiły po sobie jakiś uraz. 

 

Wcześniejsze, nieadaptacyjne rozwiązania 

stanowią zawsze dodatkowe brzemię w 

aktualnym kryzysie… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilecka. K. „Kryzys Psychologiczny. Wybrane zagadnienia” Kraków (2004), s.89 

 

O kryzysie psychologicznym mówimy wówczas, gdy trudne wydarzenie życiowe powoduje 

przeciążenie zdolności jednostki do skutecznego radzenia sobie. 

Jednostka ma ograniczony dostęp do osobistych zasobów zaradczych. 

Kryzys psychologiczny  

Pilecka. K. „Kryzys Psychologiczny. Wybrane zagadnienia” Kraków (2004)  



„Kobieta dotknięta rakiem piersi może doświadczać samotności zarówno w wymiarze 

społecznym, psychicznym, jak i duchowym. Choroba nowotworowa w dramatyczny sposób 

ingeruje w uporządkowaną egzystencję, niweluje poczynione plany, podważa kształtowaną 

przez długi czas hierarchię wartości, wreszcie przyczynia się do poczucia ogromnego 

osamotnienia. Mimo tego, że kobieta ma kochającą rodzinę, empatycznych przyjaciół oraz 

wspierających przedstawicieli opieki medycznej, może czuć się samotna i niezrozumiana” 

E. Mazurek Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi 2013,s.40 



Bukovic D, Fajdic J, Hrgovic Z, Kaufmann M, Hojsak I, Stanceric T. Sexual dysfunction in breast cancer survivors. Onkol. 2005; 28 (1): 29–34. 10.  

 

Currin J, Meister EA. A hospital-based intervention using massage to reduce distress among oncology patients. Cancer Nurs. 2008; 3, 31: 214–221. 

Wśród niekorzystnych następstw psychicznych radykalnego leczenia chirurgicznego 

nowotworu  piersi dominującymi reakcjami emocjonalnymi najczęściej są: strach, gniew, 

przygnębienie, a przede wszystkim lęk i depresja. 



Depresja! 

Depresji i stany lekowe dotyczą 45 % kobiet po mastektomii, co w istotny 

sposób pogarsza ich jakość życia w wymiarze osobistym, zawodowym i 

finansowym. 

Pasquini M, Biondi M..Depression in cancer patients: critical review. Clin pract and epidemiol in menthal health. 2007;3(2):1-9. 

 

Rymaszewska J,Podolak-Dawidziak M, Kiejna A.Zaburzenia psychiczne w przebiegu nowotworów.  Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach 

złośliwych. Onkol.Prakt.Klin. 2007;3(supl.C cz.1):439-444. 



 

 

Ból- Depresja 
 
Badania ostatnich lat, dzięki rezonansowi funkcjonalnemu (fMRI), wykazały, że zarówno w depresji, 

jak i w procesie odczuwania bólu zaangażowane są te same struktury mózgu. Należą do nich kora 

przedczołowa, wyspowa, przednia kora obręczy, ciało migdałowate, hipokamp.  

 

W przebiegu depresji i bólu przewlekłego struktury te tracą swoją neuroplastyczność i wykazują zmiany 

w funkcjonowaniu, a nawet w objętości tkanki mózgowej. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dudek D. Ból i Depresja. (2011) 



„Choroba nowotworowa piersi to dla wszystkich chorych kobiet czas wielu wyzwań, m.in. 

weryfikacji osobistej dojrzałości, trwałości związku partnerskiego i umiejętności życia z 

naznaczeniem choroby, która w dalszym ciągu wzbudza wiele negatywnych skojarzeń i 

emocji” 

M. Kosowicz. Psychoonkologia, w tym relacje w związkach a nowotwór u kobiet. [W]: D. Dudek;J. Rymaszewska (red). Psychiatria na obcasach. Warszawa 

2014 



Skutki uboczne leczenia (utrata włosów, wymioty, bladość, zmiany skórne, zmiana wagi 

masy ciała) wpływają niekorzystnie na samopercepcję kobiety, co nierzadko przejawia się 

w nadmiernym krytycyzmie z tendencją do poniżania siebie i pomniejszania swoich 

walorów, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. 

Chwałczyńska A. et al.: Jakość życia kobiet po mastektomii. 

Wiadomości Lekarskie 2004; 57: 221-216. 



„Niekiedy konsekwencje zmiany w obrazie własnego ciała bywają tak traumatyczne, 

że kobieta może nie być zdolna do integracji swojego nowego stanu fizycznego z 

poczuciem własnego „ja” 

Zaburzenia wokół myślenia „kim byłam”, a „kim jestem obecnie” wprowadzają 

nasiloną tendencję do apatii, rezygnacji z realizacji siebie, izolację od otoczenia.  

Tomaszewska I.: Psychologiczne aspekty depresji w chorobach 

nowotworowych. Psychoonkologia 2000; 7: 9-18. 



Zaburzony obraz własnego ciała wpływa negatywnie na satysfakcję ze związku 

partnerskiego, co przekłada się na satysfakcję z bliskości seksualnej. 

 

Holt A., Lyness K.P.: Body image and sexual satisfaction: implications for couple therapy. Journal of Couple & Relationship 

Therapy 2007:  



Według badań w ciągu kilku miesięcy po mastektomii jedna na pięć kobiet traci 

zainteresowanie seksem. 

Ślubowska M., Ślubowski T.: Problemy psychosocjalne w raku 

piersi. Praca poglądowa. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2008, 

Psychoonkologia 12; 19-22. 



Przedwczesna menopauza… 
 

W perspektywie psychologicznej farmakologiczna kastracja wyzwala żal, przygnębienie, 

poczucie niższości, depresję.  

 
 

•Holland J.C., Lesko LM. Chemiotherapy, endocrine therapy, and immunotherapy. 

W: J.C. Holland, J.H. Rowland (1989). Handbook of psychooncology. New York: 

University Press, 146–162 

Jestem za młoda na 

menopauzę! 



Ważnym problemem zakłócającym pożycie intymne w związkach partnerskich jest 

zmiana we wzajemnym postrzeganiu siebie, gdzie zdrowy partner zaczyna widzieć w 

chorym osobę słabą, wymagającą ciągłej opieki, niepełnosprawną, a chora osoba 

zaczyna traktować zdrowego partnera jak opiekuna. Zanika wówczas wzajemna 

atrakcyjność, a wspólne życie ogranicza się do wykonywania codziennych czynności.  

Kosowicz M., Dojrzałe małżeństwo fundamentem rodziny, [w:] Roczniki Warszawskiej Szkoły 

Zdrowia (2011), red. I. Celejowa, Oficyna Wydawnicza WSEiZ s. 123–133. 



Poważny problem związany z dysfunkcjami seksualnymi stanowią blokady komunikacyjne partnerów 
dotyczące emocji, intymności, wzajemnych potrzeb i ograniczeń.  

 

Holt A., Lyness K.P.: Body image and sexual satisfaction: implications for couple therapy. Journal of Couple & Relationship Therapy 2007:  



W wielu pracach poświęconych funkcjonowaniu związków w sytuacji kryzysu choroby 

nowotworowej podkreśla się, że sama choroba nie wpływa na kondycję związku, lecz 

stanowi sprzyjające środowisko do ujawnienia się niedojrzałości współpartnerów. 

Hinnen C., Hagedoorn M., Ranchor A.V., Sanderman R.: Relationship 

satisfaction in women: A longitudinal case-control study about 

the role of breast cancer, personal assertiveness, and partners’ relationship focused doping. 

British Journal of Health Psychology 2008; 13: 737-754. 



Rowland  wykazała, że problem rozstań w związkach kobiet po nowotworze piersi jest na 

podobnym poziomie, jak u kobiet zdrowych, a w niektórych sytuacjach związki kobiet chorych 

na nowotwór piersi okazały się trwalsze 

Rolland J.S.: Families, illness, and disability: An integrative treatment model. Basic Books, 

Nowy Jork 1994. 



Dziękuję za uwagę. 

Jakie to dziwne, tak bolało, nie chciało się żyć...  

A teraz takie nieważne, niemądre jak nic... 


