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CHOROBA NOWOTWOROWA

Choroba nowotworowa i jej leczenie znacznie pogarszają 

jakość życia we wszystkich aspektach.



JAKOŚĆ ŻYCIA

Jakość życia to postrzeganie przez jednostkę jej pozycji 

w życiu w kontekście uwarunkowań kulturowych, 

systemu wartości, w którym żyje oraz relacji do własnych 

celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań.



JAKOŚĆ ŻYCIA

Zależna od zdrowia jakość życia to poczucie jednostki 

co do jej stanu:

– fizycznego,

– psychicznego (i duchowego),

– pozycji społecznej.



CHOROBA NOWOTWOROWA - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Utrata zdolności do normalnego funkcjonowania na 

poziomie:

• biologicznym

• psychologicznym

• społecznym



PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Po zakończeniu leczenia onkologicznego człowiek 

przestaje być pacjentem i często nie wie, jak się ma 

czuć, zachowywać, żyć itd.

• czy ma się cieszyć z końca terapii?

• czy koniec leczenia oznacza, że jest całkiem zdrowy?

• czy choroba może wrócić?

• czy ma domagać się częstych wizyt kontrolnych?

• czy zapomnieć o chorobie i żyć normalnie jak przed 

chorobą?



PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Człowiek po leczeniu

• czuje się pozbawiony dotychczasowej opieki 

i wsparcia,

• jest zagubiony, 

• jest niepewny swojej sytuacji i przyszłości,

• wymaga pomocy innych specjalistów, 

• wymaga świadczeń rehabilitacyjnych

socjalnych, rentowych. 



PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Większość ludzi w momencie rozpoznania 

choroby nowotworowej chce tylko żyć.

Po leczeniu pacjenci chcą żyć „normalnie”,

jak przed chorobą, 

bez powikłań, kalectwa itp.



PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Połowa osób wyleczonych z nowotworu wraca do dobrego 

stanu zdrowia i normalnego życia.

Część pacjentów odczuwa bardzo długo, czasem do końca 

życia, skutki przebytej choroby nowotworowej i jej leczenia 

– zarówno fizyczne, jak i psychiczne i społeczne. 



PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 

Człowiek po chorobie

1. Stara się włączyć do życia – wymaga wysiłku fizycznego 

i psychicznego.

2. Wyłącza się z życia.

Nowa „normalność”



PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

1/3 osób wyleczonych z nowotworu ma objawy depresji,

1/5 osób ma objawy stresu pourazowego.



REHABILITACJA PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Rehabilitacja jako proces społeczno-medyczny mający 

na celu poprawę jakości życia we wszystkich jej 

elementach.

1. Rehabilitacja fizyczna

2. Rehabilitacja psychiczna 

3. Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja zawodowa



NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Na poziomie psychologicznym:

• lęk/strach

• poczucie zagrożenia

• zaburzone widzenie własnego ciała

• zmniejszona samoocena



NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Życie współczesnego człowieka kształtowane jest przez 

media, które wyznaczają kanony wyglądu, zachowań, 

stylu życia.

Społecznie wykreowane standardy atrakcyjności 

dostarczają wzorów, do których dąży człowiek.



REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA

Ma na celu 

• maksymalne przystosowanie do otoczenia społecznego,

• przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,

• psychiczne przystosowanie do istniejącej 

niepełnosprawności,

• budowanie na nowo poczucia własnej wartości i akceptacji 

siebie,

• redefinicję celów życiowych,

• ułatwienie podejmowanie aktywności w różnych obszarach 

życia,

• przywrócenie równowagi psychicznej.



NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Na poziomie społecznym:

utrudnienie/uniemożliwienie pełnienia ról

brak możliwości/utrata pracy

zmniejszenie dochodów

brak możliwości realizacji planów



REHABILITACJA SPOŁECZNA

Ma na celu

• umożliwienie uczestniczenie w życiu społecznym,

• przywrócenie możliwie pełnej samodzielności społecznej

• umożliwienie korzystania ze wszystkich dóbr kulturowych 

i społecznych



REHABILITACJA SPOŁECZNA

• turnusy rehabilitacyjne

• warsztatach

• terapia zajęciowa

• grupy samopomocy



REHABILITACJA ZAWODOWA

Ma na celu

• powrót do środowiska pracy na dotychczasowym 

stanowisku,

• ułatwienie uzyskania i utrzymania odpowiedniego 

zatrudnienia,

• zapewnienie awansu zawodowego.



REHABILITACJA ZAWODOWA

• poradnictwo zawodowe

• szkolenia zawodowe

• przekwalifikowanie zawodowe

• przystosowanie warunków pracy

• pośrednictwo pracy

• przyznanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego



WSPARCIE 

Poczucie jakości życia może być modyfikowane wsparciem -

jakie otrzymuje, bądź nie - jednostka. 

Może mieć charakter:

• emocjonalny,

• praktyczny.



WSPARCIE

Wsparcie jako działanie/proces społeczno-medyczny 

mający na celu poprawę jakości życia we wszystkich 

jej elementach.

1. Wsparcie fizyczne

2. Wsparcie psychiczne (i duchowe)

3. Wsparcie społeczne (i zawodowe)



WSPARCIE EMOCJONALNE

Pomoc w uwolnieniu się od napięć i negatywnych uczuć 

(np. lęku): 

• okazanie troski, zrozumienia i akceptacji,

• zachęta, doping emocjonalny,

• okazywanie uznania dla osiągnięć. 

Prowadzi do podwyższenia samooceny i poczucia 

własnej wartości.



WSPARCIE WARTOŚCIUJĄCE

• wyrażanie akceptacji,

• wzmacnianie, 

• docenianie wysiłku,

• akcentowanie potencjału,

• zauważanie dokonań (np. w pełnieniu ról społecznych, 

twórczości artystycznej, rywalizacji sportowej).

Daje poczucie sprawczości i kontroli nad własnym 

życiem.



WSPARCIE INFORMACYJNE

Udzielanie wyjaśnień i porad: 

• przekazywanie wiedzy i instruktażu o możliwych 

sposobach i środkach służących rozwiązywaniu 

problemów, 

• dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, 

doświadczeniami i skutecznymi rozwiązaniami możliwych 

problemów przez osoby, które przeżywały podobne 

sytuacje. 

Sprzyja podejmowaniu odpowiednich decyzji i 

znajdywaniu skutecznych rozwiązań.



WSPARCIE INSTRUMENTALNE

• świadczenie konkretnych usług, zabiegów i aplikacji 

sposobów postępowania.

• wyposażenie w sprawności i umiejętności w zakresie 

samoopieki.

Prowadzi do maksymalizacji potencjału bio-psycho-

społecznego, sprzyja wypracowaniu mechanizmów 

kompensujących.



WSPARCIE RZECZOWE

Formy poprawy sytuacji egzystencjalnej przy pomocy 

świadczeń finansowych – zapomóg, dopłat, darowizn 

rzeczowych. 

Pomaga kompensować upośledzoną pozycję 

ekonomiczną, spowodowaną ograniczonymi 

możliwościami pracy zarobkowej.



WSPARCIE DUCHOWE

Pomoc w zauważeniu/odkryciu/kontemplacji

• sensu życia,

• cierpienia,

• wartości pozamaterialnych

Prowadzi do uzyskania spokoju duchowego.



PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Choroba nowotworowa drastycznie zmienia życie człowieka.

Nie musi być końcem wszystkiego, może być początkiem.


