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Celem pracy była analiza zależności między satysfakcją z życia kobiet po mastektomii a formowaniem 
motywacji do podjęcia decyzji o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii, które podjęły decyzję 
o rekonstrukcji piersi w odniesieniu do pacjentek, które po zabiegu amputacyjnym nie poddały się 
leczeniu rekonstrukcyjnemu.
Materiał i metodyka. Analizą porównawczą objęto pacjentki po mastektomii, które podjęły decyzję 
o wykonaniu rekonstrukcji piersi (40 kobiet) oraz pacjentki, które nie poddały się temu zabiegowi (40 
kobiet). Badania przeprowadzono w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi CZMP 
w Łodzi, w latach 2013-2015. W pracy postanowiono odpowiedzieć na pytanie, czy większa satysfakcja 
z życia pozwala podjąć decyzję o rekonstrukcji piersi. W tym celu wykorzystano skalę satysfakcji z ży-
cia SWLS oraz ankietę własnego autorstwa. Związki pomiędzy statystycznymi parametrami oceniono 
przy użyciu testu chi-kwadrat.
Wyniki. Wykazano różnice w poziomie satysfakcji z życia pomiędzy pacjentkami, które zdecydowały 
się na rekonstrukcję piersi a kobietami, które nie poddały się temu zabiegowi. Stwierdzone różnice 
mogą odzwierciedlać zróżnicowanie systemu wartości i poziomu zadowolenia z życia przed podjęciem 
leczenia rekonstrukcyjnego, a także wskazywać na potencjalny wpływ tych czynników na podjęcie 
decyzji o leczeniu.
Wnioski. 1. Różnice w strukturach poznawczych u amazonek wpływają na podjęcie decyzji o leczeniu 
rekonstrukcyjnym. 2. Przepływ informacji między zespołem terapeutycznym a kobietami po mastek-
tomii jest niezadowalający. 3. Wyższy poziom satysfakcji z życia ma pozytywny wpływ na podjęcie 
decyzji o rekonstrukcji piersi.
Słowa kluczowe: mastektomia, satysfakcja z życia, rekonstrukcja piersi

The aim of the study was to analyse the correlation between satisfaction with life in women after 
mastectomy and motivation to undergo breast reconstruction, compared to women who after breast 
amputation did not decide to undergo reconstructive treatment.
Material and methods. Comparative analysis comprised patients after mastectomy, who decided on 
breast reconstruction (40) and those who did not undergo reconstructive surgery (40). The study was 
conducted in the Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Medical University of 
Lodz and Department of Oncological surgery and Breast Diseases ICZMP, Łódź, between 2013-2015. 
In the study the question whether higher satisfaction with life prompts decision on breast reconstruc-
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Recent advances in molecular biology, 
biochemistry, immunology and genetics and 
development in diagnostic and therapeutic 
methods have led to progress in multispecial-
istic treatment of patients after mastectomy. 
Currently not only the efficacy of therapeutic 
process is stressed, but also individual ap-
proach comprising patient’s identity, psycho-
social needs and choices that influence satis-
faction with life and quality of life. Satisfac-
tion with life reflects satisfying quality of life, 
degree to which important needs are fulfilled 
and depends on individual aspirations, social 
status and cognitive processes of the indi-
vidual. According to WHO, Quality of Life is 
an individual perception of the person’s posi-
tion in life in the context of the culture and 
value systems in which they live and in rela-
tion to their goals, expectations, standards 
and concerns. It is a subjective evaluation of 
a person’s life situation compared with other 
people from the same age group or achieve-
ment of a highly valued merit (1). In literature 
these terms are often used and synonymous, 
but are defined differently depending on the 
clinical specialty (psychology, psychopathol-
ogy, sociology, medical sociology, philosophy 
or medicine) (2). According to Jurczyński 
satisfaction with life depends on the result of 
comparing own situation with established 
individual standards (3). According to Halicka 
this term reflects a balanced multifactorial 
evaluation – of current life and achievements, 
however, Jaracz determined it as a conscious 
grading of various life aspects as a whole (4). 
Satisfaction with life may become a useful 
tool in empirical studies in medicine (5). Con-
tentment as a cognitive element of mental 
well-being is defined as a process dependent 
on comparison between a given individual 

tion was investigated. The Satisfaction with Life Scale (SWLS) was used, as well as an original ques-
tionnaire. The correlations between statistical parameters were evaluated using the chi-square test.
Results. We have demonstrated differences between the level of satisfaction with life in patients who 
decided to undergo breast reconstruction and those who did not choose reconstructive surgery. The 
discrepancies may reflect differences in the system of values and level of satisfaction with life before 
reconstructive treatment and also point to potential effect of these factors on the decision to undergo 
surgery.
Conclusions. 1. Differences in cognitive structures between ‘Amazons’ determine the decision on 
reconstructive treatment. 2. Transfer of information between the therapeutic team and women after 
mastectomy is not satisfactory. 3. Higher level of satisfaction with life has a positive effect on the deci-
sion of breast reconstruction.
Key words: mastectomy, satisfaction with life, breast reconstruction

Osiągnięcia w dziedzinie biologii molekular-
nej, biochemii, immunologii i genetyki oraz 
rozwój metod diagnostycznych i terapeutycz-
nych wpływają na postęp w wielospecjalistycz-
nym leczeniu pacjentek po mastektomii. Obec-
nie duży nacisk kładzie się nie tylko na efek-
tywność procesu terapeutycznego, ale również 
indywidualne podejście do pacjentki z uszano-
waniem jej podmiotowości, potrzeb psychospo-
łecznych, wyborów, które mają wpływ na ocenę 
satysfakcji i jakości życia. Satysfakcja z życia 
jest wyrazem zadowalającej jakości życia, stop-
nia zaspokajania ważnych potrzeb i zależy od 
indywidualnych aspiracji, statusu społecznego 
i procesów poznawczych jednostki. Według de-
finicji WHO jakość życia to subiektywna ocena 
własnej sytuacji w odniesieniu do innych osób 
w tym samym wieku lub osiągnięcie wysoko 
cenionej wartości (1). W piśmiennictwie są to 
pojęcia często stosowane i bliskoznaczne, ale 
definiowane różnie zależnie od dyscypliny kli-
nicznej (psychologia, psychopatologia, socjolo-
gia, socjologia medyczna, filozofia czy medycy-
na) (2). Zdaniem Jurczyńskiego ocena satysfak-
cji z życia zależy od wyniku porównania własnej 
sytuacji z ustalonymi przez siebie standardami 
(3). Według Halickiej termin ten wyraża zbilan-
sowaną ocenę wieloczynnikową – obecnego życia 
oraz życiowych dokonań, natomiast Jaracz 

określiła ją jako świadomą ocenę różnych sfer 
życia jako całości (4). Satysfakcja z życia może 
stanowić użyteczne narzędzie w badaniach 
empirycznych w medycynie (5). Zadowolenie 
jako poznawczy komponent dobrostanu psy-
chicznego, definiowane jest jako proces zależny 
od porównania warunków jednostki ze standar-
dowymi. Im mniejsza rozbieżność między aspi-
racjami a osiągnięciami, tym wyższy poziom 
satysfakcji z życia. Struktury poznawcze to 
system informacji o świecie zewnętrznym 
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i o własnej osobie, wpływający na zachowania 
i rozwój osobowości (6). U kobiet po mastektomii 
normy kulturowe narzucają im określony spo-
sób zachowania, jednocześnie powodując dys-
komfort i poczucie ograniczenia.

Wyniki prezentowanego badania przedsta-
wiają poziom satysfakcji z życia w grupie kobiet 
po mastektomii i jego wpływ na podejmowanie 
decyzji o rekonstrukcji piersi.

Celem pracy była analiza zależności między 
satysfakcją z życia kobiet po mastektomii a for-
mowaniem motywacji do podjęcia decyzji o re-
konstrukcji piersi u kobiet po mastektomii, 
które podjęły decyzję o rekonstrukcji piersi 
w odniesieniu do pacjentek, które po zabiegu 
amputacyjnym nie poddały się leczeniu rekon-
strukcyjnemu.

MATERIAŁ I METODYKA

Do badania kwalifikowano pacjentki powyżej 
18. roku życia, przynajmniej rok po zakończeniu 
leczenia chirurgicznego, które wyraziły formalną 
zgodę na udział w badaniu. Zgodę na przeprowa-
dzenie badań w Klinice Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Łodzi oraz 
w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Pier-
si CZMP w Łodzi, w latach 2013-2015 uzyskano 
od Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi (RNN /233/13/KE).

Analizą objęto 80 pacjentek w wieku od 32 
do 60 lat po wykonaniu mastektomii. Grupę tę 
podzielono na dwie podgrupy: badaną (A) – 40 
kobiet, które podjęły decyzję o wykonaniu re-
konstrukcji piersi oraz porównawczą (B) – 40 
kobiet, które nie poddały się temu zabiegowi. 
W badaniu zastosowano autorską ankietę skła-
dającą się z 48 pytań dotyczących choroby oraz 
różnych aspektów życia i osobowości pacjentek. 
Spośród powyższych wybrano 17 pytań pogru-
powanych w sześć obszarów mogących wpływać 
na poziom satysfakcji z życia kobiet po mastek-
tomii:
1. Aspekt informacyjny (Czy po wykonaniu za-

biegu mastektomii czułam potrzebę pogłębia-
nia wiedzy dotyczącej mojej choroby? Od kogo 
otrzymałam największe wsparcie informacyj-
ne? Czy zostałam poinformowana o możliwo-
ści rekonstrukcji piersi przed wykonaniem 
mastektomii? Czy poinformowano mnie 
o możliwości rekonstrukcji brodawki i otocz-
ki? Czy poinformowano mnie o powikłaniach 
towarzyszących rekonstrukcji piersi?).

conditions with the standard ones. The 
smaller the discrepancy between aspirations 
and achievements, the higher the level of 
satisfaction with life. Cognitive structures 
represent a system of information about the 
outside environment and internal world, 
determining behaviour and development of 
personality (6). In women after mastectomy 
culture norms dictate a certain way of behav-
iour, at the same time creating discomfort 
and sense of constraint.

The results of the presented study reflect 
the level of satisfaction with life in a group of 
women after mastectomy and its effect on the 
decision of breast reconstruction.

The aim of study was analysis of the cor-
relation between satisfaction with life in 
women after mastectomy and motivation to 
undergo breast reconstruction, compared to 
women who after breast amputation did not 
decide to undergo reconstructive treat-
ment.

MATERIAL AND METHODS

The study involved patients aged 18 years 
and more, at least 1 year after completion of 
surgical treatment, who gave formal consent 
to participation in the study. The study at the 
Department of Plastic, Reconstructive and 
Aesthetic Surgery, Medical University of 
Łódź, and Department of Clinical Oncology 
and Breast Diseases between 2013 and 2015 
was approved of by the Bioethical Committee 
of the Medical University of Łódź (RNN 
/233/13/KE).

The analysis comprised 80 patients aged 
between 32 and 60 years after mastectomy. 
The group was divided into two subgroups: 
studied (A) – 40 women who decided on breast 
reconstruction and comparative (B) – 40 
women who did not undergo reconstructive 
surgery. An original questionnaire was used, 
consisting of 48 questions on the disease and 
various aspects of patients’ life and personal-
ity. From the above 17 questions were se-
lected, grouped into 6 areas which may di-
rectly affect the level of satisfaction with life 
in women after mastectomy:
1. Information aspect (After mastectomy, did 

you feel the urge to learn more about your 
disease? Who provided most information? 
Were you informed about the possibility of 



478 H. Miśkiewicz i wsp.

2. Środowisko zawodowe (Czy moje samopoczu-
cie jest dobre tylko wtedy gdy pracuję? Czy 
w pracy spotykam się często z tzw. nieprzy-
chylnym dla siebie środowiskiem? Czy cho-
roba spowodowała u mnie pracoholizm? Czy 
jestem wyczulona na wszystko co może za-
grozić mojej pozycji materialnej?).

3. Środowisko domowe (Czy poczucie wartości 
materialnej zależy od moich dochodów? Czy 
podstawą mojego bezpieczeństwa jest akcep-
tacja rodziny?).

4. Życie osobiste (Czy moja choroba znacznie 
ograniczyła aktywność seksualną?).

5. Relacje z partnerem (Czy partner dawał mi 
poczucie bezpieczeństwa? Czy często docho-
dziło do różnicy zdań z partnerem? Czy moje 
leczenie jest ważne dla partnera?).

6. Aspekt społeczny (Czy po zabiegu starałam 
się ograniczyć kontakty międzyludzkie? Czy 
aspekt religijny był podstawą mojego bezpie-
czeństwa?).
Na każde z pytań respondentki mogły odpo-

wiedzieć wybierając jeden z pięciu możliwych 
wariantów: zdecydowanie tak, raczej tak, trud-
no powiedzieć, raczej nie lub zdecydowanie 
nie.

Poza badaniem ankietowym w obu grupach 
kobiet zastosowano narzędzie psychologiczne 
badające satysfakcję z życia. Skala SWLS służy 
do mierzenia poziomu zadowolenia z życia, któ-
ry rozumiany jest jako wynik porównania wła-
snej sytuacji z ustalonymi przez siebie standar-
dami i składa się z pięciu twierdzeń ocenianych 
na siedmiostopniowej skali Likerta. Wynikiem 
jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia 
z życia określany poprzez zsumowanie odpowie-
dzi. Im wyższy wynik, tym to poczucie jest 
większe. W polskiej adaptacji Jurczyńskiego 

narzędzie posiada zadowalające wskaźniki psy-
chometryczne. Wskaźnik rzetelności alfa Cron-
bacha wynosi 0,81, a trafność narzędzia mierzo-
na za pomocą korelacji z poczuciem własnej 
wartości 0,56; w porównaniu z dyspozycyjnym 
optymizmem korelacja wystąpiła na poziomie 
0,45 (1). Test został przeprowadzony przez jed-
nego z autorów pracy, posiadającego stosowne 
uprawnienia (Pracownia Testów Psychologicz-
nych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 
Zaświadczenie Nr 264/2013).

Do oceny statystycznej istotności różnic po-
między grupami wykorzystano program STA-
TISTICA 7.1 PL. Za pomocą badania analizy 
rozkładu porównano częstości odpowiedzi w po-
szczególnych wariantach ścieżki powiązań 

breast reconstruction before mastectomy? 
Were you informed about the possibility 
of the nipple-areola complex reconstruc-
tion? Were you informed about possible 
complications of breast reconstruction?).

2. Professional environment (Do you feel well 
only at work? Do you encounter the so 
called unfavorable (towards you) environ-
ment at work? Has the disease led to 
workaholism in your case? Are you more 
sensitive to everything that might impair 
your material status?).

3. Domestic environment (Does your sense 
of material worth depend on your income? 
Is family acceptance the source of your 
sense of safety?).

4. Private life (Has the disease significantly 
limited your sexual activity?).

5. Relations with the partner (Did your part-
ner give you sense of safety? Did you often 
quarrel with your partner? Is your treat-
ment important for your partner?).

6. Social aspect (After surgery, did you try to 
limit social contacts? Was religious faith 
the source of your sense of safety?).
The respondents answered each of the 

questions by choosing from 5 possible vari-
ants: strongly agree, agree, hard to say, dis-
agree, strongly disagree.

Apart from the questionnaire, in both 
groups of women a psychological tool evaluat-
ing satisfaction with life was employed. The 
SWLS scale is used to measure the level of 
satisfaction in life, as a result of comparison 
between own situation and self-developed 
standards and constitutes of 5 statements 
assessed according to the 7-grade Likert 
scale. The result is obtained by adding the 
points for each statement. The higher the 
score, the great er the level of satisfaction. In 
the Polish adaptation by Jurczyński the tool 
shows satisfactory psychometric parameters. 
The Cronbach reliability index is 0.81, and 
sensitivity measures by the correlation of the 
tool with the level of self-esteem is 0.56; with 
optimism the correlation was at the level of 
0.45 (1). The test was conducted by one of the 
authors, who had appropriate qualifications 
(Pracownia Testów Psychologicznych Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego, Cer-
tificate no 264/2013).

Statistical significance of differences be-
tween groups was evaluated using the STA-
TISTICA 7.1 PL software. The analysis of 
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między zmiennymi niezależnymi kobiet po ma-
stektomii za pomocą testu chi-kwadrat.

WYNIKI

Na pytanie dotyczące wsparcia informacyj-
nego w trakcie choroby respondentki w obu 
grupach odpowiadały podobnie (p=0,2538). Ko-
biety największe wsparcie informacyjne uzy-
skały od lekarza prowadzącego (A – 50% oraz 
B – 30%) i za pośrednictwem internetu (A – 20% 
oraz B – 35%) (tab. 1). Nie stwierdzono istotnych 
różnic w zakresie potrzeby pogłębiania wiedzy 
dotyczącej choroby u kobiet z grupy A i B 
(p=0,2496). Wśród pacjentek, które zdecydowały 
się na zabieg odtworzenia piersi, jak również 
wśród tych, które nie podjęły takiej decyzji, naj-
więcej kobiet deklarowało potrzebę pogłębiania 
wiedzy dotyczącej choroby (odpowiednio 47,5% 
i 55%). Podobne wyniki uzyskano co do możliwo-
ści rekonstrukcji piersi przed mastektomią 
(p=0,2382). W tym przypadku kobiety z obu grup 
w przeważającej części uważały, że nie zostały 
poinformowane o takiej możliwości (A – 52,5% 
oraz B – 55%). Pod względem uzyskania infor-
macji o powikłaniach towarzyszących różnym 
metodom rekonstrukcji grupa badana i porów-
nawcza nie różniły się istotnie (p=0,5034). W obu 
grupach częściej kobiety odpowiadały: „raczej 
nie” i „zdecydowanie nie” (A – 57,5% i B – 
62,5%).

Odnotowano istotne zróżnicowanie odpowie-
dzi na pytanie dotyczące poinformowania o moż-
liwości rekonstrukcji brodawki i otoczki 
(p=0,0262). Kobiety, które poddały się rekon-
strukcji częściej odpowiadały, że zostały poin-
formowane (27,5% vs 12,5%), natomiast pacjent-
ki, które nie zdecydowały się na odtworzenie 
piersi częściej udzielały na to pytanie odpowie-

distribution was employed to compare the 
frequency of responses in particular variants 
of correlation between independent variables 
in women after mastectomy using the chi-
square test.

RESULTS

The responses to question on information 
sources during the disease were similar in 
both groups (p=0.2538). The respondents 
obtained most information from their physi-
cian (A – 50% and B – 30%) and from the 
internet (A – 20% and B – 35%) (tab. 1). There 
were no significant differences between 
women from group A and B in the urge to 
learn more about their disease (p=0.2496). 
Patients who decided on breast reconstruc-
tion, but also those who did not choose sur-
gery, in general declared the need to learn 
more about the disease (47.5% and 55%, re-
spectively). Similar results were obtained for 
the possibility of breast reconstruction before 
mastectomy (p=0.2382). In both groups the 
women claimed that they had not been prop-
erly informed about such possibility (A – 
52.5% and B – 55%). Information on complica-
tions of various methods of reconstruction 
was provided to both groups, there was no 
significant difference (p=0.5034). In both 
groups the women answered: “disagree’’ and 
“strongly disagree” (A – 57.5% and B – 
62.5%).

There were differences in the response to 
question on information about possibility of 
the nipple-areola complex reconstruction 
(p=0.0262). Women who underwent recon-
structive surgery more frequently reported 
that they had been informed (27.5% vs 12.5%), 

Tabela 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Od kogo otrzymałam największe wsparcie informacyjne?” 
Table 1. Responses to question “Who gave you most information?’’

Grupa / Group

Lekarza 
pierwszego 
kontaktu / 

Family doctor

Lekarza 
prowa-

dzącego / 
My doctor

Zespołu 
pielęgniar-

skiego / 
Nursing team

Psycholo-
ga / 

Psycholo-
gist

Z Inter-
netu / 

Internet

Inne / 
Other

Razem / 
Total

Kobiety bez rekonstrukcji (B) / 
women without reconstruction (B)

3 12 1 2 14 8 40
7,50% 30% 2,50% 5% 35% 20% 100%

Kobiety po rekonstrukcji (A) / 
women after reconstruction (A)

3 20 0 0 8 9 40
7,50% 50% 0% 0% 20% 32,50% 100%

Razem / total 6 32 1 2 22 17 80

Kobiety bez rekonstrukcji vs po rekonstrukcji p=0,2538 / Women without reconstruction vs after reconstruction p=0.2538
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dzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie” (80% vs 
62,5%) (tab. 2).

Na pytanie o kontakt z nieprzychylnym dla 
siebie środowiskiem w pracy (p=0,3029), kobie-
ty z obu grup zazwyczaj odpowiadały „raczej nie” 
i „zdecydowanie nie” i nie różniły się istotnie 
w strukturze odpowiedzi (A – 57,5% i B – 60%). 
Rozkład odpowiedzi pomiędzy grupami w kon-
tekście zagrożenia pozycji materialnej w dwóch 
grupach wynosił p=0,2563. Kobiety, które nie 
zdecydowały się na rekonstrukcję najczęściej 
odpowiadały „raczej nie” i „zdecydowanie nie” 
(A – 57,5% i B – 60%), natomiast te spośród 
respondentek, które poddały się rekonstrukcji 
piersi częściej udzielały odpowiedzi „raczej tak”. 
Rozkład odpowiedzi dotyczących dobrego samo-
poczucia związanego z pracą zawodową nie 
różnił się istotnie w obu grupach (p=0,5884), 
przy czym pozytywnie odpowiedziało na to py-
tanie 60% kobiet, które poddały się rekonstruk-
cji i 47,50% kobiet, które nie zdecydowały się na 
zabieg. Podobny rozkład odpowiedzi uzyskano 
w pytaniu na temat pracoholizmu (p=0,1024). 
Respondentki z obu badanych grup udzielały 
najczęściej odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydo-
wanie nie” (A – 67,5% i B – 57,5%).

W celu oceny jakości środowiska domowego 
porównano poczucie posiadanej wartości mate-
rialnej i jej uzależnienie od dochodów badanych 
(p=0,5472). Na te pytania kobiety najczęściej 
odpowiadały „zdecydowanie tak” i „raczej tak” 
(A – 57,5% i B – 62,5%). Pod względem odpowie-
dzi na pytanie „Czy podstawą mojego bezpie-
czeństwa jest akceptacja rodziny?”, grupy róż-
niły się istotnie (p=0,0037). Wśród kobiet, które 
zdecydowały się na zabieg rekonstrukcyjny, 
częściej padały odpowiedzi przeczące (A – 22,5%, 
B – 0,0%) (tab. 3).

Następnie ocenie poddano poczucie bezpie-
czeństwa zapewniane przez partnera, które nie 

than those who did not decide on breast re-
construction – the percentage of responses 
“disagree” and “strongly disagree” was higher 
in this group (80% vs 62.5%) (tab. 2).

The question about unfavorable environ-
ment at work (p=0.3029) usually elicited 
responses „disagree” and „strongly disagree”, 
but there were no significant differences be-
tween the groups (A – 57.5% and B – 60%). 
The distribution of responses on unstable 
financial position in both groups was p=0.2563. 
Women who did decide on reconstructive 
surgery more frequently answered „disagree” 
and „strongly disagree” (A – 57.5% and B – 
60%), while those respondents who under-
went breast reconstruction more frequently 
replied “disagree”. The distribution of re-
sponses on well-being connected with profes-
sional activity did not differ significantly 
between the two groups (p=0.5884), positive 
response to this question was given by 60% 
of women who underwent reconstruction and 
47.50% of those who did not decide on sur-
gery. Similar distribution was seen among 
responses to question on workaholism 
(p=0.1024). Women from both groups most 
frequently replied “disagree” and „strongly 
disagree” (A – 67.5% and B – 57.5%).

In order to evaluate the quality of domes-
tic environment, financial status and its de-
pendence on income of the respondents was 
questioned (p=0.5472). Te responses to these 
questions were most frequently “strongly 
agree” and “agree” (A – 57.5% and B – 62.5%). 
There were significant differences between 
groups in responses to question,, Is family 
acceptance the source of your sense of safety?” 
(p=0.0037). Among women who underwent 
breast reconstruction negative answers pre-
vailed (A – 22.5%, B – 0.0%) (tab. 3).

Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zostałam poinformowana o możliwości rekonstrukcji brodawki 
i otoczki sutkowej?” 

Table 2. Responses to question “Were you informed about the possibility of nipple-areola complex reconstruction?’’

Grupa / Group

Zdecydowa-
nie tak / 
Strongly 

agree

Raczej tak / 
Agree

Trudno 
powiedzieć / 
Hard to say

Raczej nie / 
Disagree

Zdecydowa-
nie nie / 
Strongly 
disagree

Razem / 
Total

Kobiety bez rekonstrukcji (B) / 
women without reconstruction (B)

5 1 2 10 22 40
12,50% 2,50% 5% 25% 55% 100%

Kobiety po rekonstrukcji (A) / 
women after reconstruction (A)

11 3 1 1 24 40
27,50% 7,50% 2,50% 2,50% 60% 100%

Razem / total 16 4 3 11 46 80

Kobiety bez rekonstrukcji vs po rekonstrukcji p=0,0262 / Women without reconstruction vs after reconstruction p=0.0262
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różniło się u kobiet z obu grup (p=0,3553). Ba-
dając wpływ partnera na satysfakcję z życia 
kobiet po mastektomii ustalono, iż u responden-
tek, które zdecydowały się na rekonstrukcję, 
częściej dochodziło do różnicy zdań z partnerem 
(A – 67,5%, B – 47,5%), chociaż różnice te nie 
były istotne statystycznie (p=0,1902). Odpowie-
dzi dotyczące znaczenia rekonstrukcji piersi dla 
partnera również nie różniły się istotnie między 
obiema grupami (p= 0,9666), większość respon-
dentek deklarowała, że operacja ta jest dla ich 
partnera ważna.

Rozkład odpowiedzi dotyczących ogranicze-
nia aktywności seksualnej różnił się w obu 
grupach kobiet (p=0,0119). Kobiety, które nie 
poddały się rekonstrukcji częściej odpowiadały 
„trudno powiedzieć” (B – 27,5% i A – 5%), nato-
miast w grupie, która poddała się operacji czę-
ściej zdecydowanie zaprzeczano ograniczeniu 
aktywności seksualnej (A – 22,5% i B – 2,5%) 
(tab. 4).

Dla kobiet, u których nie wykonano rekon-
strukcji aspekt religijny był w ich przekonaniu 
podstawą bezpieczeństwa (B – 82,50%, A – 
47,50%) (p=0,0002) (tab. 5).

Pod względem ograniczenia kontaktów mię-
dzyludzkich po wykonaniu mastektomii, obie 

Sense of safety provided by the partner did 
not differ in both groups (p=0.3553). Evalua-
tion of the impact of partner on satisfaction 
with life among women after mastectomy 
revealed that respondents who decided on 
breast reconstruction more frequently quar-
reled with their partners (A – 67.5%, B – 
47.5%), though the differences were not sig-
nificant statistically (p=0.1902). Responses 
on the value of breast reconstruction for their 
partner did not differ significantly between 
both groups (p= 0.9666), and the majority of 
respondents declared that this operation was 
important for their partner.

There was a difference in the distribution 
of responses to question on limits to sexual 
activity between both groups (p=0.0119). 
Women who did not decide on breast recon-
struction more frequently replied „hard to 
say” (B – 27.5% and A – 5%), while in the 
breast reconstruction group the women de-
nied any limits to their sexual activity (A – 
22.5% and B – 2.5%) (tab. 4).

For women who did not decide on recon-
struction, religious faith was the source of 
their sense of safety (B – 82.50%, A – 47.50%) 
(p=0.0002) (tab. 5).

Tabela 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podstawą mojego bezpieczeństwa jest akceptacja rodziny?” 
Table 3. Responses to question “Is family acceptance the source of your sense of safety?”

Grupa / Group

Zdecydowa-
nie tak / 
Strongly 

agree

Raczej tak / 
Agree

Trudno 
powiedzieć / 
Hard to say

Raczej nie / 
Disagree

Zdecydowa-
nie nie / 
Strongly 
disagree

Razem / 
Total

Kobiety bez rekonstrukcji (B) / 
women without reconstruction (B)

32 8 0 0 0 40
80% 20% 0% 0% 0% 100%

Kobiety po rekonstrukcji (A) / 
women after reconstruction (A)

21 6 4 5 4 40
52,50% 15% 10% 12,50% 10% 100%

Razem / total 53 14 4 5 4 80

Kobiety bez rekonstrukcji vs po rekonstrukcji p=0,0037 / Women without reconstruction vs after reconstruction p=0.0037

Tabela 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy moja choroba ograniczyła aktywność seksualną?” 
Table 4. Responses to question “Has the disease limited your sexual activity?”

Grupa / Group

Zdecydowa-
nie tak / 
Strongly 

agree

Raczej tak / 
Agree

Trudno 
powiedzieć / 
Hard to say

Raczej nie / 
Disagree

Zdecydowa-
nie nie / 
Strongly 
disagree

Razem / 
Total

Kobiety bez rekonstrukcji (B) / 
women without reconstruction (B)

9 9 11 10 1 40
22,50% 22,50% 27,50% 25% 2,50% 100%

Kobiety po rekonstrukcji (A) / 
women after reconstruction (A)

11 9 2 9 9 40
27,50% 22,50% 5% 22,50% 22,50% 100%

Razem / total 20 18 13 19 10 80

Kobiety bez rekonstrukcji vs po rekonstrukcji p=0,0119 / Women without reconstruction vs after reconstruction p=0.0119
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grupy poddane analizie nie wykazywały istot-
nych różnic (p=0,6120). Rozkład odpowiedzi na 
pytanie: „Czy nastąpiła zmiana jakości życia po 
mastektomii?” różnił się statystycznie w obu 
podgrupach (p=0,0117). Kobiety, które poddały 
się rekonstrukcji częściej określały aktualną 
jakość życia jako „raczej pogorszoną” (A – 42,5% 
i B – 10%), natomiast kobiety, które nie podda-
ły się zabiegowi częściej jako „zdecydowanie 
pogorszoną” (B – 32,5% i A – 12,5%) (tab. 6).

Wyniki badania oceniające satysfakcję życio-
wą (SWLS) wykazały różnice istotne statystycz-
nie (p=0,0354). Kobiety, które poddały się re-
konstrukcji piersi częściej deklarowały wyższą 
satysfakcję życiową (32,5%), natomiast respon-
dentki, które nie poddały się temu zabiegowi 
częściej przeciętną jakość życia (45%) (tab. 7).

OMÓWIENIE

Zasadność rozważań na temat satysfakcji 
z życia u kobiet po mastektomii i prowadzenia 
badań w tym zakresie potwierdzają zarówno 
kobiety, dla których ten zabieg i jego efekt sta-
nowią ważny element życia, jak i ich otoczenie. 
W przeprowadzonym przez nas badaniu anali-

There were no significant differences be-
tween the two groups in diminishing social 
contacts after mastectomy (p=0.6120). The 
distribution of responses to the question „has 
the quality of life changed after mastectomy?” 
was statistically significantly different in both 
groups (p=0.0117). Women who underwent 
breast reconstruction more frequently de-
scribed current quality of life as „rather 
worse” (A – 42.5% and B – 10%), while wom-
en who did not decide on reconstruction more 
frequently as “significantly worse” (B – 32.5% 
and A – 12.5%) (tab. 6).

The results of the life satisfaction question-
naire (SWLS) showed statistically significant 
differences (p=0.0354). Women who under-
went breast reconstruction more frequently 
declared higher satisfaction with life (32.5%), 
while those who did not decide on reconstruc-
tive surgery more frequently declared average 
satisfaction with life (45%) (tab. 7).

DISCUSSION

The need of studies on satisfaction with 
life in women after mastectomy is confirmed 

Tabela 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy wiara religijna była podstawą mojego bezpieczeństwa?” 
Table 5. Responses to question “Is religious faith the source of your sense of safety?”

Grupa / Group

Zdecydowa-
nie tak / 
Strongly 

agree

Raczej tak / 
Agree

Trudno 
powiedzieć / 
Hard to say

Raczej nie / 
Disagree

Zdecydowa-
nie nie / 
Strongly 
disagree

Razem / 
Total

Kobiety bez rekonstrukcji (B) / 
women without reconstruction (B)

24 9 5 2 0 40
60% 22,50% 12,50% 5% 0% 100%

Kobiety po rekonstrukcji (A) / 
women after reconstruction (A)

7 12 5 6 10 40
17,50% 30% 12,50% 15% 25% 100%

Razem / total 31 21 10 8 10 80

Kobiety bez rekonstrukcji vs po rekonstrukcji p=0,0002 / Women without reconstruction vs after reconstruction p=0.0002

Tabela 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy nastąpiła zmiana jakości życia po mastektomii?” 
Table 6. Responses to question “Has the quality of life changed after mastectomy?”

Grupa / Group

Zdecydowa-
na poprawa / 

Definite 
improvement

Raczej 
poprawa / 
Improve-

ment

Trudno 
powiedzieć / 
Hard to say

Raczej 
pogorszenie 
/ Deteriora-

tion

Zdecydowane 
pogorszenie / 

Definite 
deterioration

Razem / 
Total

Kobiety bez rekonstrukcji (B) / 
women without reconstruction (B)

3 6 14 4 13 40
7,50% 15% 35% 10% 32,50% 100%

Kobiety po rekonstrukcji (A) / 
women after reconstruction (A)

4 5 9 17 5 40
10% 12,50% 22,50% 42,50% 12,50% 100%

Razem / total 7 11 23 21 18 80

Kobiety bez rekonstrukcji vs po rekonstrukcji p=0,0117 / Women without reconstruction vs after reconstruction p=0.0117
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zie poddaliśmy grupę kobiet po mastektomii, 
która podjęła decyzję o rekonstrukcji piersi 
i porównaliśmy ich odpowiedzi z wynikami 
pacjentek, które nie poddały się leczeniu re-
konstrukcyjnemu. W Polsce nadal jedynie 
niewielki odsetek kobiet decyduje się na od-
tworzenie piersi po mastektomii. Badanie 
ankietowe wśród pacjentek po amputacji pier-
si, dopiero rozważających dalsze etapy lecze-
nia, pozwoliło lepiej ocenić czynniki wpływa-
jące na motywację do podjęcia decyzji o podda-
niu się zabiegowi rekonstrukcyjnemu. Na 
podstawie wyników podjętych badań (SWLS) 
można stwierdzić, że istniały istotne różnice 
w ocenie satysfakcji z życia między badanymi 
kobietami. Respondentki, które podjęły decyzję 
o rekonstrukcji piersi zdecydowanie częściej 
uzyskiwały w tej skali wysokie wyniki, co może 
świadczyć o subiektywnie odczuwanej wyższej 
satysfakcji z życia. Kobiety te odczuwały rów-
nież mniejsze pogorszenie jakości życia po 
zabiegu w porównaniu do kobiet, które nie 
zdecydowały się na zabieg rekonstrukcyjny. 
Ogólne zadowolenie z życia jest odzwierciedle-
niem stanu zdrowia badanych, obejmującego 
zarówno elementy emocjonalno-uczuciowe, jak 
i poznawcze, które kształtują motywację do 
podjęcia decyzji o rekonstrukcji piersi.

Pod względem jakości życia kobiet, które 
poddały się rekonstrukcji piersi, wyniki badań 
własnych pozostają zgodne z przedstawionymi 
przez Szadowską-Szlachetkę i Musiał (7, 8). 
W badanej przez nas grupie respondentki, 
które nie zdecydowały się na rekonstrukcję 
częściej wskazywały na obniżenie jakości życia, 
jak również nisko oceniały satysfakcję z życia. 
Prawdopodobnie kobiety, które poddały się 
rekonstrukcji piersi pozytywnie przewartościo-
wały życie, podjęły świadomie decyzję o tej 
operacji i dlatego ich poczucie satysfakcji z ży-
cia było wyższe. Według Szczepańskiej-Gie-

by the patients themselves, for whom the sur-
gery and its effect constitute an important 
element of life, as well as by their families. In 
our study we analyzed a group of women after 
mastectomy, who decided on breast reconstruc-
tion, and compared their responses with those 
of women who did not undergo reconstructive 
surgery. In Poland still a small percentage of 
women opt for breast reconstruction after 
mastectomy. The questionnaire study among 
women after breast removal who have not yet 
decided on further course of their treatment 
allowed for evaluation of factors influencing 
the decision on reconstructive surgery. On the 
basis of the results of our study (SWLS) it is 
clear that there are significant differences 
between satisfaction with life among the stud-
ied women. Respondents who decided on breast 
reconstruction significantly more frequently 
scored higher values in this scale, which may 
reveal higher subjective satisfaction with life. 
These women reported also smaller deteriora-
tion of their quality of life after mastectomy as 
compared to those who did not decide on breast 
reconstruction. General satisfaction with life 
reflects overall health condition of the respon-
dents, comprising both emotional and cognitive 
aspects, which determine the motivation for 
the decision on breast reconstruction.

Our findings on the quality of life in women 
after breast reconstruction confirm the results 
of Szadowska-Szlachetka and Musiał (7, 8). In 
our study the respondents who did not decide 
on reconstructive surgery more frequently 
reported decreased quality of life and evalu-
ated their satisfaction with life as low. Prob-
ably women who underwent breast reconstruc-
tion positively re-evaluated their life and made 
a conscious decision for surgery, and thus their 
sense of satisfaction with life was higher. Ac-
cording to Szczepańska-Gierach, satisfaction 

Tabela 7. Poziom satysfakcji z życia uzyskany w skali SWLS 

Table 7. Satisfaction with life in SWLS scale

Grupa / Group
Wyniki opracowane w stenach / Sten scores

Razem / 
Totalniski / low

pośredni / 
intermediate

wysoki / high

Kobiety bez rekonstrukcji (B) / women 
without reconstruction (B)

16 18 6 40
40% 45% 15% 100%

Kobiety po rekonstrukcji (A) / women 
after reconstruction (A)

19 8 13 40
47,50% 20% 32,50% 100%

Razem / total 35 26 19 80

Kobiety bez rekonstrukcji vs po rekonstrukcji p=0,0354 / Women without reconstruction vs after reconstruction p=0.0354
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rach, satysfakcja z życia kobiet po amputacji 
piersi rośnie wraz z upływem czasu od zabiegu 
rekonstrukcyjnego (9).

W przypadku kobiet, które nie poddały się 
rekonstrukcji piersi można przypuszczać, iż 
negatywny wpływ psychologiczny mastektomii 
ma głębokie oddziaływanie względem funkcjo-
nalnego dobrego samopoczucia. Na obraz ten 
może mieć wpływ starszy wiek kobiet, bowiem 
jak wskazują badania u płci żeńskiej poziom 
satysfakcji z życia spada wraz z upływem lat, 
zwłaszcza w okresie menopauzy (10).

Satysfakcja z życia kobiet po mastektomii 
jest definiowana poprzez porównanie sytuacji 
realnej z oczekiwaną, co tłumaczy ich chęć do 
poprawy własnej jakości życia. Respondentki 
grupy badanej osiągnęły to w różny sposób, 
często zniekształcając zbyt pozytywnie ocenę 
sytuacji rzeczywistej, uznając ją za lepszą niż 
jest ona w istocie. Osoby, które nie poddały się 
rekonstrukcji piersi wykształciły mechanizmy 
obronne, pomagające oswoić się z chorobą, a po-
wrót do zdrowia, który osiągnęły sprawił, że 
inne wartości są dla nich ważniejsze (np. opa-
nowanie bólu, poprawa sprawności ruchowej 
itd.). Taka zmiana hierarchii wartości spowo-
dowała u badanych rozwinięcie pozazdrowot-
nych potrzeb. Kobiety te, jak wykazuje przed-
stawione badanie, zmieniły całkowicie dotych-
czasowy system wartości, dostrzegając i doce-
niając nieznane im dotąd problemy pozaosobo-
we: religijne i rodzinne.

Aspekt religijny również może mieć wpływ 
na podjęcie decyzji o rekonstrukcji piersi. U ko-
biet, które nie poddały się temu zabiegowi 
zdecydowanie częściej wiara była podstawą 
bezpieczeństwa. Zasady etyki chrześcijańskiej 
mogły mieć wpływ na duchowość i filozofię życia, 
które inspirowały procesy poznawcze nawet 
w późniejszym wieku. Rozwój wymiaru ducho-
wego wg Heszen-Niejodek może być wskaźnikiem 
ważnych potrzeb społecznych nie znajdujących 
zaspokojenia w świecie konsumpcji i wartości 
materialnych (11). Szadowska-Szlachetka wy-
kazała, iż pacjentki leczone z powodu raka pier-
si potrzebują wsparcia duchowego (12). W bada-
niu własnym wykazano, iż u kobiet, które nie 
poddały się rekonstrukcji piersi zaobserwowano 
wyraźny przyrost „duchowości”.

Przedmiotem analiz była również subiektyw-
na ocena możliwości funkcjonowania kobiet po 
mastektomii w rodzinie. Respondentki odpo-
wiadały na pytanie dotyczące bezpieczeństwa 
zapewnianego im ze strony rodziny. Wszystkie 

with life in women after breast removal in-
creases with time after reconstructive surgery 
(9).

In women who did not choose breast recon-
struction we may suppose that psychological 
negative impact of mastectomy has a signifi-
cant effect on the functional aspect of their 
well-being. It may also be connected with 
older age of these women, as in females the 
level of satisfaction with life decreases with 
time, in particular around the menopausal 
period (10).

Satisfaction with life in women after mas-
tectomy is defined by comparison of their real 
situation with an expected one, which is why 
they want to improve their quality of life. 
Respondents from the study group achieved 
this aim via various methods, oftentimes 
distorting the real situation picture, claiming 
it better than in reality. Patients who did 
not undergo breast reconstruction developed 
defensive mechanisms to help them cope 
with the disease and reconvalescence led to 
reevaluation of various aspects of life which 
turned out to be more important (as for ex-
ample pain relieve or improvement of phys-
ical activity). Such change in the hierarchy 
of values led to the development of extra-
physical needs not connected with their 
health. These women, as it turned out in the 
study, have completely changed their system 
of values, appreciating extra-personal issues, 
not noticed before: religious, familial.

The religious aspect may also have an 
impact on the decision of breast reconstruc-
tion. In women who did not undergo recon-
structive surgery religious faith was the 
source of the sense of safety. The ethical rules 
of Christianity may affect the spiritual do-
main and philosophy of life, which inspire 
cognitive processes even in later stages of life. 
The development of the spirituals dimension 
according to Heszen-Niejodek may determine 
crucial social needs that are not satisfied in 
the realm of consumption and material values 
(11). Szadowska-Szlachetka demonstrated 
that patients treated for breast cancer are in 
need of spirituals support (12). In our study 
women who did not undergo breast recon-
struction demonstrated clear increase of 
“spirituality”.

The analysis comprised also subjective 
evaluation of how women after mastectomy 
function in their families. The respondents 
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kobiety po wykonanej mastektomii, które nie 
poddały się rekonstrukcji stwierdzały, że taka 
akceptacja leży u podłoża ich poczucia bezpie-
czeństwa. Koncentracja na rodzinie i wzajem-
nych relacjach daje kobiecie szansę głębokiej 
więzi i miłości. Kobiety skoncentrowane na 
rodzinie czerpią poczucie bezpieczeństwa i oso-
bistej wartości z tradycji rodzinnej. Znaczenie 
rodziny jako istotnego źródła wsparcia podkre-
śla de Walden-Gałuszko, która podaje, że za-
równo sposób reagowania pacjenta, jak i jego 
rodziny na chorobę, w dużej mierze zależy od 
przyjętego systemu wartości (13).

Także relacja między zespołem terapeutycz-
nym a pacjentem jest bardzo ważnym elemen-
tem procesu leczenia i może wpłynąć na podję-
cie świadomej decyzji o niej. Umiejętność poro-
zumienia między zespołem terapeutycznym 
a kobietami może mieć korzystny wpływ na 
podejmowanie decyzji o rekonstrukcji piersi. 
W naszym badaniu stwierdziliśmy, że kobiety 
w obu grupach w zdecydowanej większości nie 
zostały poinformowane o możliwości wykonania 
rekonstrukcji piersi. Podobnie Jankau i Girrot-
to podkreślają pozytywny wpływ informowania 
pacjentek o przebiegu leczenia operacyjnego. 
Zdaniem autorów pomaga to wpłynąć na pozy-
tywną ocenę psychologiczną, jak również zaak-
ceptować wynik estetyczny (14, 15). Wyniki 
badań na całym świecie wykazały, iż zapotrze-
bowanie na wsparcie informacyjne dotyczące 
wiedzy o chorobie, leczeniu, powikłaniach, ro-
kowaniach, możliwości nawrotu oraz szansach 
na odtworzenie gruczołu piersiowego jest znacz-
ne (16). Aspekt informacyjny ma bezpośredni 
wpływ na subiektywną satysfakcję z życia, 
a ona z kolei pośrednio – na podjęcie decyzji 
o odtworzeniu piersi.

Aspekt seksualny nie wpływał bezpośrednio 
na podjęcie decyzji w kwestii rekonstrukcji 
piersi, ale kobiety, które się jej poddały zaprze-
czały stwierdzeniu, że „choroba znacznie ogra-
niczyła aktywność seksualną”. Według dostęp-
nej publikacji istotnymi czynnikami indywidu-
alnie wpływającymi na powodzenie w związkach 
partnerskich, w tym satysfakcję seksualną, są: 
więź emocjonalna i miłość. U kobiet powiązana 
jest ona z potrzebą budowania bliskich i szcze-
rych relacji, realizowania siebie oraz osiągania 
wspólnych celów w związku (17). Pośredni 
wpływ na podjęcie decyzji o rekonstrukcji pier-
si ma motywacja pacjentek dotycząca przywró-
cenia poczucia kobiecości i pewności siebie. 
Natomiast dbałość o satysfakcję z życia seksu-

answered question on the sense of safety 
provided by their families. All women after 
mastectomy who did not decide on breast 
reconstruction claimed that family accep-
tance is the source of their sense of safety. 
Focusing on the family and inter-relations 
gives a woman a chance to develop deep 
bonds and love. Women focused on the fam-
ily base their sense of safety and personal 
value on family tradition. The value of fam-
ily as a special source of support has been 
stressed by de Walden-Gałuszko, who wrote 
that the way the patient, as well as her fam-
ily, react to the disease depends to a large 
extent on the adopted system of values 
(13).

The relationship between the patients and 
her therapeutic team is a crucial element of 
the therapeutic process and may influence the 
decision about further treatment. The ability 
to create a bond and understanding between 
the patient and therapeutic team may posi-
tively affect the decision on further breast 
reconstruction. In our study the majority of 
women in both groups were not informed 
about the possibility of breast reconstruction. 
Similarly, Jankau and Girrotto stress positive 
effect of providing information to patients on 
the course of operative treatment. According 
to authors, it helps to create positive psycho-
logical approach and accept the esthetic result 
(14, 15). The results of studies worldwide 
show that need of information about the dis-
ease, treatment, complications, prognosis, 
chance of recurrence and possibilities of 
breast reconstruction is great (16). The infor-
mation aspect has a direct impact on subjec-
tive satisfaction with life, which affects di-
rectly the decision-making process on breast 
reconstruction.

Sexual aspect did not affect directly the 
decision on breast reconstruction, but women 
who decided on reconstructive surgery denied 
that „the disease limited significantly their 
sexual activity”. According to available lit-
erature, significant factors individually af-
fecting success in relationships, including 
sexual satisfaction, are emotional bond and 
love. In women it is connected with the need 
of close and honest relationship, self-esteem 
and attaining common aims in a relationship 
(17). An indirect motivation for breast recon-
struction is regaining the sense of womanli-
ness and self-assurance. Care for satisfaction 
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alnego jest rzadziej zgłaszana (18, 19, 20). 
Według niektórych autorów odtworzenie utra-
conej piersi powoduje większą akceptację ciała 
oraz lepszą jakość życia kobiet (14, 21).

Zaprezentowane wyniki zostały opracowane 
na podstawie danych uzyskanych w grupie 
80-osobowej. Niemniej jednak można je potrak-
tować jako badania wstępne do przeprowadze-
nia dalszych analiz, zajmujących się podobnym 
problemem wśród kobiet po wykonanej ma-
stektomii.

WNIOSKI

1. Różnice w strukturach poznawczych u ama-
zonek wpływają na decyzję o leczeniu re-
konstrukcyjnym.

2. Przepływ informacji między zespołem tera-
peutycznym a kobietami po mastektomii 
jest niezadowalający.

3. Wyższy poziom satysfakcji z życia ma pozy-
tywny wpływ na podjęcie decyzji o rekon-
strukcji piersi.

from sexual life was not as frequently reported 
(18, 19, 20). According to some authors recon-
struction of the removed breast leads to better 
self-acceptance and better quality of life of 
patients (14, 21).

The presented results were obtained in a 
group of 80 patients. However, they may be 
regarded as initial studies for further analyses 
on similar problems among women after mas-
tectomy.

CONCLUSIONS

1.  Differences in cognitive structures between 
‘Amazons’ determine the decision on recon-
structive treatment.

2.  Transfer of information between the thera-
peutic team and women after mastectomy 
is not satisfactory.

3.  Higher level of satisfaction from life has a 
positive effect on the decision of breast re-
construction.
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