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Nowotwór to problem społeczny 

 

Zachorowalność na nowotwory złośliwe (2013) – 156 487 

 

Umieralność na nowotwory złośliwe (2013) – 94 125  

 

 

 

 

 
Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów 
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Społeczeństwo i chory 

Świadomość społeczna 
 

Zaufanie do 
lekarzy/systemu 
  

Piętno choroby 
nowotworowej 
dyskryminacja, 
naznaczanie, wykluczenie  
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Świadomość społeczna  

Stereotypy  
• Rak to wyrok 
• Lepiej się nie badać, 

żeby czegoś nie znaleźć 
• nie wolno ruszać 

(drażnić) raka  
• leczenie onkologiczne 

szkodzi zdrowiu  
• leczenie 

niekonwencjonalne na 
pewno nie szkodzi a 
często pomaga  

Przekonania fatalistyczne 
blokują zachowania 
prewencyjne, mniejsza 
zgłaszalność do lekarza 

Ocena skuteczności leczenia 
32% - zła lub bardzo zła (42% 
chorych i 50% ich rodzin) 
 
Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, 2012 

Uleczalność 
Wg 15% Polaków odsetek 
wyleczeń chorych onkologicznie 
nie przekracza 10% 
  
Polska Koalicja Organizacji Pacjentów 
Onkologicznych, 2012  

 

Rak to: 
Wyrok 
Śmierć 
Cierpienie  
Niemoc 
Nadzieja 
 
Fundacja DKMS, 
2016  

Odczucia 
strach, niepokój, rozpacz, 
bezradność, nadzieja  
Fundacja DKMS, 2016  
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Przekaz medialny 
tworzony przez 
dziennikarzy  

świadomość społeczna 

Blogi chorych  

Treści w mediach 
społecznościowych  

Kampanie 
społeczne  

Filmy i seriale  

Opinie 
rodziny/znajomych 
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Nowotwór w prasie 

 Metoda badawcza: analiza 

zawartości najbardziej popularnych 

dzienników 

 Treści artykułów, które ukazały się w 

okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 

czerwca 2017 r.  

 Hasła: rak, nowotwór 

6 



W okresie 1.01-30.06.2017 r. pojawiło się 329 artykułów o nowotworach. 

 

19,1% (63) – historie chorych na raka  

14,9% (49) – osoby znane chorują i umierają na raka 

5,2% (17) – niemedyczne/niekonwencjonalne sposoby zwalczania raka 

4,3% (14) – wysokie koszty leczenia raka 

3,0% (10) – rosnąca liczba chorych na raka 

1,5% (5) – wysoka śmiertelność chorych na raka 

 

 

12,5% (41) – profilaktyka  

8,8% (29) – o organizacji opieki onkologicznej w Polsce  

8,8% (29) – nowe metody rozpoznawania i leczenia raka 

1,5% (5) – kampanie społeczne  

 

5,5% (18) – o raku ogólnie/ rozmowy o raku  

5,5% (18) – akcje pomocy chorym na raka/ zbiórki dla chorych  

2,4% (8) – życie po raku  

7,0% (23%) – inne  
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Nowotwory w prasie  

48,0% 

31,6% 

20,4% 



Walka z rakiem 

Nauka wciąż prowadzi 
wyścig zbrojeń z 
nowotworami. Chociaż do 
stworzenia broni idealnej jest 
jeszcze daleko, badacze 
odnoszą na tym polu wiele 
sukcesów. (…) Ten scenariusz 
zna każdy, kto zmagał się z 
rakiem. (DGP) 

 

 

 

Ubranie plemników w żelazną 
zbroję i sterowanie nimi za 
pomocą pola magnetycznego 
jest nowym pomysłem na 
dostarczanie leków 
zwalczających nowotwory dróg 
rodnych u kobiet. 
Zdumiewającym, ale nie bez 
szans na powodzenie. („Gazeta 
Wyborcza”)  
 

Polscy naukowcy stworzyli 
rewelacyjny aparat do 
śródoperacyjnego naświetlania 
raka. Z precyzją najlepszego 
chirurga zabija złośliwe komórki, 
nie robiąc przy tym szkody 
zdrowym. („Gazeta Wyborcza”)  
 

Moje ciało mnie zdradziło. 
Tak myślę o raku. Choć to 
mój organizm, to teraz 
muszę z nim walczyć: albo 
on mnie pokona, albo ja 
jego. (DGP) 
 

Przegrał walkę z rakiem. (Fakt) 
 

Zabił go nowotwór. („Super Express”) 



• Malutka Amelka potrzebuje pomocy: w mojej głowie mieszka śmierć i 

rak. („Super Express”) 

 

• Rak zabrał polskiej gwieździe niemal wszystkich bliskich. („Fakt”) 

Nowotwór i …  



„Nowotworowe metafory” 

To bardzo zła wiadomość, bo eksperci ostrzegają, że obecnie przez 

Polskę przetacza się „onkologiczne tsunami”. („Gazeta Wyborcza”)  

 

Życie z nowotworem jest jak huśtawka. W jednej chwili wszystko może 

się zmienić. Jestem gotowy na każdy scenariusz. („Fakt”)  

 



Poseł PiS Dominik Tarczyński, który niedawno nazwał Lecha Wałęsę „bydlakiem”, Nowoczesną określił mianem 

„nowotworu polskiej polityki”. („Gazeta Wyborcza”) 

Zero tolerancji dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków. Zero tolerancji dla tego nowotworu. Ten 

nowotwór wymaga chemioterapii (...) i tą chemioterapią jest bezkompromisowy narodowo-katolicki radykalizm. 

(„Gazeta Wyborcza”) 

Tu chodzi nie tylko o to, że komuś się nie podoba Fundacja Batorego, ale też o całą tkankę społeczną, która 

została zainfekowana nieufnością. Jeśli ten nowotwór będzie się rozrastał, to zatruje nam cały organizm 

państwa - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. („Gazeta Wyborcza”) 

Pikieta KOD: „dobra zmiana" niszczy wszystko niczym nowotwór. („Gazeta Wyborcza”) 

 

 

Nowotwór metaforą 
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Chory w społeczeństwie  

Rodzina  

Praca   

Interakcje społeczne 
  

Role społeczne 
  

Przyjaciele/znajomi  

Sytuacja materialna 
chorego i rodziny   

Instytucje medyczne 
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Choroba nowotworowa – nierówności społeczne  

Sytuacja materialna  
 
Wykształcenie  
 
Wsparcie społeczne  

Styl życia  



VII Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2017  

Wnioski  

• Budowanie pozytywnego przekazu 
 

• Zachęcanie do profilaktyki i zdrowego 
stylu życia  
 

• Przeciwdziałanie rakofobii i zwalczanie 
stereotypów  
 

Mniejsza liczba zachorowań 
 

Większa liczba nowotworów 
wykrytych na wczesnych etapie – 

większa skuteczność leczenia  
 

Niższe koszty leczenia  
 


