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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Rak płuca jest  najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie, a  także jednym z  najgorzej rokujących. 
Akceptacja choroby jest najważniejszym elementem w procesie przystosowania się do życia. Im wyższa, tym mniejszy stres 
i większe poczucie własnej wartości, co ułatwia   przystosowanie do sytuacji zdrowotnej. 

  Cel: Celem pracy była ocena akceptacji choroby u chorych przed i po operacji raka płuca 

  Materiały i metody: Badanie przeprowadzono w 2016 roku w Centrum Onkologii oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Pul-
munologii w Bydgoszczy. W badaniu uczestniczyło tych samych 87 osób przed i po operacjami raka płuca. Do badania użyto 
autorskiego kwestionariusza ankiety oraz Skali Akceptacji Choroby.

  Wyniki: Mężczyźni stanowili 75% badanej grupy, 65% osób było w wieku 50–69 lat. Największa liczba pacjentów – 25 osób (28,7%) – pa-
liło 5 paczkolat, natomiast najmniejsza – 8 osób (9,2%) – 2,5 paczkolat. Poziom akceptacji choroby przed i po operacji różnił się u 58 osób. 
U 29 pacjentów poziom akceptacji był taki sam, u 45 nastąpił jego spadek, natomiast u 13 wzrost. Przed operacją średnia punktowa ak-
ceptacja choroby wyniosła 26,2 punktu, po operacji 20,89 punktu. Chorzy zarówno  przed, jak i po operacji mieli podobne średnie punk-
towe akceptacji choroby niezależnie od  płci, wieku, wykształcenia miejsca zamieszkania i aktywności zawodowej.

  Wnioski: U ponad połowy chorych akceptacja choroby zmniejsza się po operacji i jest na przeciętnym poziomie. Zmienne socjo-
demograficzne w okresie zarówno przed operacją jak i w okresie  pooperacyjnym  takie jak, płeć, wiek, wykształcenie miejsce za-
mieszkania, aktywność zawodowa nie mają wpływu na akceptację choroby Z poszczególnych składowych  socjodemograficznych  
znamiennie gorszą akceptację choroby w okresie z  przed operacji do okresu pooperacyjnego wykazują mężczyźni i chorzy w wieku 
50–69 lat, z wykształceniem podstawowym/zawodowym,  średnim, osoby pracujące i nie zależnie od miejsca zamieszkania.  

SŁOWA KLUCZOWE:   rak płuca, operacja, akceptacja choroby

ABSTRACT:   Summary: Lung cancer is the most common malignant tumor in the world, as well as one of the cancers with the most fatal 
prognosis. The acceptance of the disease is the most important element of the adaptive process. The better the illness accept-
ance, the lower the stress level and the higher the self-esteem, which facilitates the adaptation to the health status.

 Aim: The aim of this study was to assess the acceptance of the disease in patients before and after lung cancer surgery.

  Materials and methods: The study was conducted in 2016 at the Center of Oncology in Bydgoszcz and the Kuyavian and Pomer-
anian Pulmonology Center in Bydgoszcz. The study involved 87 patients who were assessed both before and after lung cancer 
surgery. Original questionnaire, as well as the Acceptance of Illness Scale, were used.

  Results: Men accounted for 75% of the probands, 65% of the study population were 50-69 years old. The highest number of pa-
tients – 25 (28.7%) had a 5-pack-year history, and the lowest amount of patients – 8 (9.2%) had a 2.5-pack-year history. The level of 
acceptance of illness before and after surgery differed in 58 persons. In 29, the level of acceptance remained the same, in 45, the 
level of acceptance decreased, and in 13 – it increased. Before surgery, the mean acceptance of illness score was 26.2 points, and 
after surgery – 20.89 points. The patients both after and before surgery had acceptance of illness scores regardless of their gender, 
age, education, place of residence or occupational activity.

  Conclusions: In more than a half of the patients, the acceptance of illness decreases after surgery and is at an average level. Male 
patients, patients aged 50-69 years, with primary, middle or vocational education, employed persons show a significantly worse 
illness acceptance, regardless of their place of residence. Gender, age, education, place of residence, and occupational activity do 
not influence the acceptance of the disease.
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Rak płuca to najczęstszy nowotwór złośliwy na świecie, a także 
jeden z najgorzej rokujących. Rocznie z jego powodu umiera po-
nad 1 milion osób. W Polsce co roku rak płuca rozpoznawany jest 
u 6000 kobiet i u 15 000 mężczyzn. W 2013 roku częstość zacho-
rowań u mężczyzn wyniosła 18,5% oraz 8,8% u kobiet. W ostat-

nich latach zachorowalność kobiet znacznie wzrosła, ale liczba 
zachorowań wśród mężczyzn jest nadal 3-krotnie wyższa [1].

Choroby przewlekłe, wśród nich choroby nowotworowe, mają 
różny przebieg, metody leczenia i rokowanie. Życie chorego na 
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nowotwór zmienia się, często konieczne jest przewartościowanie 
celów życiowych, rezygnacja z niektórych marzeń. U pacjentów 
ważna jest psychiczna reakcja na chorobę. W społecznym odbio-
rze nowotwór jest postrzegany jako zagrożenie życia, źródło cier-
pienia i towarzyszącego lęku [2]. Czynnikiem obniżającym jakość 
życia jest więc lęk, gniew, przygnębienie, a te reakcje są najczęściej 
związane z rokowaniem choroby, lokalizacją nowotworu, etapem 
choroby, rodzajem leczenia [3]. Inną ocenę jakości życia obserwu-
je się przed leczeniem, inną po nim. Nowotworami predestynują-
cymi do obniżonej jakości życia są kolejno: nowotwór głowy, szyi, 
płuc, piersi, przewodu pokarmowego, a najbardziej stresującym 
leczeniem jest leczenie chirurgiczne (lęk przed narkozą, oczeki-
waniem na wyniki, bólem pooperacyjnym, amputacjami, a także 
niepomyślnym zakończeniem terapii) [4].

Akceptacja choroby jest najważniejszym elementem w procesie 
przystosowania się do życia z nią. Każdy człowiek inaczej reaguje 
na informacje o chorobie, a im szersza jej akceptacja, tym mniej 
negatywnych emocji związanych z diagnostyką, leczeniem i reha-
bilitacją, a także mniejsze poczucie dyskomfortu [5]. Im większa 
akceptacja choroby, tym mniejszy stres i większe poczucie własnej 
wartości, co ułatwia przystosowanie się do sytuacji zdrowotnej. 
Choroba jest wyzwaniem dla człowieka, aby mu sprostać należy 
się z nim zmierzyć [6]. 

CEL BADANIA

Celem była ocena akceptacji choroby przed i po operacji raka płu-
ca. Celem drugoplanowym była odpowiedź na pytanie: czy istnieje 
związek pomiędzy płcią, wiekiem, wykształceniem, aktywnością 
zawodową, miejscem zamieszkania, aktualną sytuacją zdrowot-
ną (przed lub po operacji), a akceptacją choroby nowotworowej?

MATERIAŁ I METODY

Badaniom poddano 87 pacjentów w wieku od 30 do 70 lat, przed 
i po operacji raka płuca. Zabiegi wykonywane były w 2016 roku 
w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Byd-
goszczy oraz w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmunologii 
w Bydgoszczy. Do badania włączono chorych na raka płuca ocze-
kujących na leczenie chirurgiczne, a następnie te same osoby po 
leczeniu, o ile czas upływający od zabiegu był nie krótszy niż 14 
dni i nie dłuższy niż 60 dni. 

Pierwszą ankietę stanowił własny kwestionariusz zawierający dane 
socjodemograficzne oraz wywiad chorobowy.  Druga ankieta to 
standaryzowany kwestionariusz Skali Akceptacji Choroby zawie-
rający 8 pytań dotyczących negatywnego postrzegania choroby. 
Jego wynikiem było określenie stopnia akceptacji choroby [7].

Badanie było w pełni anonimowe. Rozprowadzenie i gromadzenie 
ankiet było przeprowadzone przez osoby spoza środowiska bada-
nych, nie znające danych personalnych pacjentów. Osoby badane 
były informowane o możliwości i sposobie wypełnienia ankiet.

W analizie opisowej zastosowano tabele, w których przedstawio-
no liczbę i procent odpowiedzi na poszczególne pytania kwestio-
nariusza. Zastosowano także średnią arytmetyczną i odchylenie 
standardowe. Współzależność pomiędzy dwiema zmiennymi 

Tab. I. Dane socjodemograficzne.

ZMIENNA LICZBA 
CHORYCH %

Płeć
kobiety 21 24,1

mężczyźni 66 75,9

Wiek

30–49 lat 9 10,3

50–69 lat 58 66,7

 powyżej 70 lat 20 23,0

Wykształcenie

podstawowe/ zawodowe 41 47,1

średnie 33 37,9

wyższe 13 14,9

Miejsce zamieszkania
wieś 23 26,4

miasto 64 73,6

Aktywność zawodowa
pracuję 57 65,5

nie pracuję 30 34,5

Tab. II. Dane dotyczące wywiadu.

STWIERDZENIE LICZBA %

Czas od pojawienia się 
pierwszych objawów do 
zgłoszenia się do lekarza

<30 dni 48 55,2

30 dni do 3 miesięcy 23 26,4

>3 miesięcy 16 18,4

Czas od zgłoszenia się do 
lekarza do rozpoznania 
choroby

<30 dni 71 81,6

30 dni do 3 miesięcy 15 17,2

>3 miesięcy 1 1,1

Paczkolata 

0 17 19,5

2,5 8 9,2

5 25 28,7

10 20 22,9

20 17 19,5

Uzyskanie informacji o 
rokowaniu choroby

tak 67* 77,0 81** 93,1

nie 20 23,0 6 6,9
* przed operacją
** po operacji

Tab. III. Średnie punktowe stwierdzeń akceptacji choroby przed i po operacji.

STWIERDZENIE
PRZED OPERACJĄ PO OPERACJI

ŚREDNIA/ SD ŚREDNIA/ SD

Mam kłopoty z przystosowaniem się do 
ograniczeń narzuconych przez chorobę. 3,05/ 1,1 2,24/ 1,03

Z powodu swojego stanu zdrowia nie jestem 
w stanie robić tego, co najbardziej lubię. 2,99/ 0,92 2,30/ 1,02

Choroba sprawia, że czasem czuję się 
niepotrzebny. 3,2/ 1,02 2,63/ 1,1

Problemy ze zdrowiem sprawiają, że jestem 
bardziej zależny od innych niż tego chcę. 3,2/ 1,06 2,30/ 1,16

Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla 
swojej rodziny i przyjaciół. 3,47/ 1,04 2,89/ 1,3

Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się 
człowiekiem pełnowartościowym. 3,3/ 1,17 2,75/ 1,28

Nigdy nie będę samowystarczalny w takim 
stopniu, w jakim chciałbym być. 3,15/ 1,15 2,23/ 1,16

Myślę, że ludzie przebywający ze mną są 
często zakłopotani z powodu mojej choroby. 3,85/ 1,30 3,55/ 1,26
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operacją średnia punktowa akceptacja choroby wyniosła 26,2 pkt 
(górny przeciętny poziom akceptacji). Po operacji średnia akcep-
tacja choroby wyniosła 20,89 pkt (dolny przeciętny poziom akcep-
tacji) (p<0,001) (tab. 4).

4.  Akceptacja choroby, a wybrane zmienne: płeć, wiek, 
wykształcenie, aktywność zawodowa i miejsce 
zamieszkania

Przed operacją średnia punktowa dla kobiet wynosiła 25,48 pkt 
i 26,42 pkt dla mężczyzn. Natomiast po operacji dla kobiet 21,29 
pkt i 20,76 pkt dla mężczyzn. Średnia punktowa akceptacji choro-
by po operacji  obniżyła się u kobiet (p=0,156) i znamiennie u męż-
czyzn (p<0,001). Przed operacją wyższą średnią akceptacji choroby 
– 26,22 pkt – miały osoby w wieku 50–69 lat, a najniższą – 25,45 
pkt chorzy w wieku powyżej 70 lat. Natomiast po operacji najwyż-
szą średnią – 22,5 pkt – miały osoby w wieku powyżej 70 lat, a naj-
niższą – 20,33 pkt – chorzy w wieku 50–69 lat. Średnia punktowa 
akceptacji choroby po operacji obniżyła się we wszystkich grupach 
wiekowych. W grupie 30–49 lat (p=0,237), w grupie 50–69 lat zna-
miennie (p<0,001) i w grupie powyżej 70 lat (p=0,248). Przed ope-
racją najwyższą średnią punktową akceptacji choroby miały osoby 
z wykształceniem średnim – 27,94 pkt, a najniższą z wykształce-

obliczono za pomocą współczynnika korelacji R. Spearmana. Za-
stosowano również nieparametryczny test Wilcoxona stanowią-
cy nieparametryczną alternatywę testu t-Studenta dla zmiennych 
powiązanych. Przyjęto poziom istotności p<0,05. 

WYNIKI BADAŃ

1. Charakterystyka chorych 

Większość chorych – 66 osób (75,9%)  stanowili mężczyźni. Naj-
liczniejszą grupą – 58 (66,7%) byli chorzy w wieku 50–69 lat, naj-
mniej liczną  30-49 lat – 9 pacjentów (10,3%). 41. (47,1%) chorych 
posiadało wykształcenie podstawowe/zawodowe, najmniej – 13 
(14,9%) wykształcenie wyższe. Większość chorych - 64 (73,6%) 
mieszkało w mieście. Najliczniejszą grupę – 57 (65,5%) stanowiły 
osoby pracujące (tab. 1).   

2. Wywiad chorobowy
Najwięcej chorych – 48 osób (55,2%) – zgłosiło się do lekarza w cią-
gu 30 dni od pojawienia się pierwszych objawów, a najmniej – 16 
pacjentów (18,4%) – w czasie dłuższym niż 3 miesiące po wystą-
pieniu pierwszych objawów. 

Większość pacjentów – 71 osób (81,6%) stwierdziło, że od zgło-
szenia się do lekarza do rozpoznania choroby upłynęło do 30 dni. 
Najmniej – 1 osoba (1,1%) określiła opóźnienie postawienia dia-
gnozy na ponad 3 miesiące. 

Najwięcej chorych – 25 pacjentów (28,7%) wypalało 5 paczkolat, 
natomiast najmniej – 8 osób (9,2%) 2,5 paczkolat. Przed opera-
cją najwięcej chorych – 67 osób (77%) zostało poinformowanych 
o rokowaniu choroby, natomiast po operacji – 14 pacjentów do-
datkowo uzyskało informacje na ten temat, a 6 takiej informacji 
nie miało (tab. 2).

3. Akceptacja choroby
Przed operacją wśród wszystkich stwierdzeń dotyczących akceptacji 
choroby najwyższe wskazania miało zdanie: „myślę, że ludzie prze-
bywający ze mną są często zakłopotani z powodu mojej choroby”  
(średnia 3,85) oraz „choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swo-
jej rodziny i przyjaciół” (średnia 3,47). Natomiast najniższe: „mam 
kłopoty z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych przez 
chorobę” (średnia 3,05) oraz „z powodu swojego stanu zdrowia 
nie jestem w stanie robić tego, co najbardziej lubię” (średnia 2,99). 

Po operacji ze wszystkich stwierdzeń akceptacji choroby najwy-
żej chorzy ocenili frazę: „myślę, że ludzie przebywający ze mną są 
często zakłopotani z powodu mojej choroby” (średnia 3,55) oraz 
„choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyja-
ciół” (średnia 2,89). Natomiast najniżej: „mam kłopoty z przysto-
sowaniem się do ograniczeń narzuconych przez chorobę” (średnia 
2,24) oraz „nigdy nie będę samowystarczalnym w takim stopniu, 
w jakim chciałbym być” (średnia 2,23) (tab. 3).

Przed operacją przeciętny poziom akceptacji choroby miało 49 
chorych (56,3%), a 12 pacjentów (13,8%) niski. Natomiast po ope-
racji – 39 pacjentów  (44,8%) miało poziom akceptacji choroby 
przeciętny, a 10 chorych (13,8%) wysoki. Poziom akceptacji cho-
roby różnił się przed i po operacji u 58 osób. U 29 był taki sam, 
u 45 nastąpił spadek akceptacji, natomiast u 13 osób wzrósł. Przed 

Tab. IV. Poziom akceptacji choroby przed i po operacji.

PRZED OPERACJĄ PO OPERACJI P

Poziom n % n %

niski 12 13,8 38 43,7

<0,001
przeciętny 49 56,3 39 44,8

wysoki 26 29,9 10 11,5

Średnia akceptacji/ 
SD 26,2/ 6,49 20,89/ 6,44

Tab. V. Średnie punktowe akceptacji choroby a wybrane zmienne przed i po operacji.

ZMIENNA

PRZED 
OPERACJĄ PO OPERACJI

P

ŚREDNIA/SD ŚREDNIA/SD

Płeć

kobiety 25,48/ 6,91 21,29/ 6,93 0,157

mężczyźni 26,42/ 6,39 20,76/ 6,32 <0,001

p 0,628 0,519

Wiek

30–49 lat 25,78/ 4,84 20,89/ 8,57 0,237

50–69 lat 26,52/ 6,69 20,33/ 5,93 <0,001

powyżej 70 lat 25,45/ 6,73 22,50/ 6,89 0,248

p 0,934 0,158

Wykształcenie

podstawowe/ 
zawodowe 25,76/ 6,74 20,85/ 6,96 0,004

średnie 27,94/ 5,24 20,48/ 5,55 <0,001

wyższe 23,15/ 7,61 22,00/ 7,19 0,753

p 0,542 0,400

Miejsce 
zamieszkania

wieś 27,17/ 5,69 19,13/ 6,06 0,002

miasto 25,84/ 6,76 21,52/ 6,5 0,007

p 0,214 0,076

Aktywność 
zawodowa

pracuję 26,75/ 6,24 20,09/ 6,27 <0,001

nie pracuję 25,13/ 6,92 22,40/ 6,58 0,136

p 0,353 0,244
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wie połowa chorych była silnie uzależniona od nikotyny, wiązało 
się to również z wysokim poziomem stresu [11]. Pomimo wiedzy 
o znacznym wpływie palenia tytoniu na zachorowalność na raka 
płuca oraz choroby serca chorzy w zdecydowanej większości po 
zabiegu nadal palili papierosy. Prawdopodobnie jest to związane 
z wysokim poziomem stresu i silnym nałogiem.

Pacjenci chorzy na raka  płuca wymagają ciągłej edukacji. Sys-
tematyczna edukacja pacjentów między innymi o szkodliwo-
ści palenia papierosów przygotowuje ich do aktywnego udzia-
łu w procesie leczenia, prowadzi do umiejętnego prowadzenia 
samokontroli, zmniejsza liczbę powikłań, a także zmniejsza 
bezpośrednie koszty opieki medycznej i przez to wpływa na 
lepszą akceptacje choroby.

W chwili badania prawie wszyscy pacjenci wiedzieli, iż palenie 
tytoniu wywołuje raka płuca, natomiast jedna trzecia z nich nie 
wiedziała o tym w chwili rozpoczęcia palenia. Prawdopodobnie 
edukacja w młodości w zakresie ryzyka zachorowania była niewy-
starczająca. Być może gdyby palacze wcześniej wiedzieli o ryzyku 
zachorowania, część z nich nie rozpoczęłaby palenia.

Chorzy mieli najmniejszy problem ze stwierdzeniem zwią-
zanym z zakłopotaniem rodziny z powodu własnej choroby. 
Największym utrudnieniem były dla nich natomiast trudności 
z przystosowaniem się do sytuacji chorobowej i niemożność 
wykonywania tych czynności, które najbardziej lubią. Po ope-
racji dodatkowo wzrosła obawa, iż nie będą w zadowalającym 
stopniu samowystarczalni.

Ogólnie u prawie połowy chorych akceptacja choroby zmniejszy-
ła się po operacji i była na przeciętnym poziomie. Na akceptację 
choroby tak przed, jak i po operacji nie wpływały znamiennie 
płeć, wiek, wykształcenie, aktywność zawodowa i miejsce za-
mieszkania. Natomiast zmniejszenie po operacji średnich punk-
towych świadczyło znamiennie o gorszej akceptacji choroby 
wśród mężczyzn, chorych w wieku 50–69 lat, z wykształceniem 
podstawowym/zawodowym i średnim oraz pracujących, w rów-
nym stopniu mieszkańców miast i wsi. W innych badaniach, prze-
prowadzanych wśród pacjentów nieonkologicznych, analizując 
parametr wieku wykazano również, że u starszych pacjentów 
akceptacja choroby jest gorsza [12]. Być może jest to związane 
z utrudnionym przystosowaniem się osób najstarszych do choro-
by. Chorzy w wieku powyżej 70 lat mają częściej współwystępu-
jące inne choroby i dolegliwości. Na akceptację choroby wpływ 
ma również poczucie uzależnienia od innych. U osób starszych 
następuje spadek wydolności fizycznej, a przez konieczność ko-
rzystania z pomocy innych dochodzi do utraty poczucia nieza-
leżności i wolności [13].

Po operacji osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym 
i średnim częściej miały gorszą  akceptację choroby niż te z wyż-
szym. Dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi u innych auto-
rów. Największą akceptację choroby mieli badani z wyższym wy-
kształceniem [14]. Prawdopodobnie jest to związane z edukacją 
prozdrowotną prowadzoną na uczelniach. Im większa wiedza na 
temat choroby, tym niższy stres z nią związany. W badaniu prze-
prowadzonym  przed operacją i niezależnie po operacji osoby 
mieszkające na wsi miały porównywalną akceptację choroby, jak 
te mieszkające w mieście.  Natomiast akceptacja badana  przed i po 
okresie pooperacyjnym znamiennie uległa pogorszeniu u miesz-

niem wyższym – 23,15 pkt. Natomiast po operacji najwyższą śred-
nią miały osoby z wykształceniem wyższym – 22 pkt, a najniższą 
– 20,48 pkt ze średnim. Średnia punktowa akceptacji choroby po 
operacji obniżyła się u chorych z wykształceniem podstawowym/
zawodowym (p=0,004), średnim (p<0,001) i nieznamiennie z wyż-
szym (p=0,753). Przed operacją wyższą średnią punktową akcepta-
cji choroby miały osoby mieszkające na wsi – średnia 27,17 pkt od 
tych mieszkających w mieście – 25,84 pkt. Natomiast po operacji 
wyższą średnią punktową akceptacji mieli mieszkańcy miast – 21,52 
pkt, niż wsi – 19,13 pkt. Średnia punktowa akceptacji choroby po 
operacji obniżyła się znamiennie dla mieszkańców wsi (p=0,002) 
i miasta (p=0,007). Przed operacją wyższą średnią punktową akcep-
tacji choroby miały osoby nieaktywne zawodowo – 26,75 pkt, ak-
tywne – 25,13 pkt. Natomiast po operacji wyższą średnią punktową 
miały osoby aktywne zawodowo – 22,4 pkt, a nieaktywne – 20,09 
pkt. Średnia punktowa akceptacji choroby po operacji obniżyła się 
w obu grupach zawodowych, u pracujących znamiennie (p<0,001) 
i niepracujących (p=0,136). Dodatkowo chorzy zarówno  przed, jak 
i po operacji mieli podobne średnie punktowe akceptacji choroby 
niezależnie od  płci, wieku, wykształcenia miejsca zamieszkania 
i aktywności zawodowej (p>0,05) (tab. 5). 

DYSKUSJA

W badaniu większość chorych stanowili mężczyźni, co ma po-
twierdzenie w epidemiologii raka płuca. Byli oni w wieku 50–69 
lat, aktywni zawodowo i mieszkający w mieście. Zdecydowana 
większość pacjentów była poinformowana o rokowaniu choroby. 
Przekazywanie wiadomości na temat choroby jest trudne i wyma-
ga dużej empatii. Profesor J. Nielubowicz w „Polskim Tygodniku 
Lekarskim” z 1991 roku napisał: „Wielka jest siła lekarskiego sło-
wa, daje możliwości leczenia i nauczania. Słowo jest potrzebne le-
karzowi do wykonywania zawodu tak, jak każde inne narzędzie. 
Słowo lekarskie, które wywodzi się z prawdziwej wiedzy i chęci 
pomożenia choremu ma rzeczywistą, skuteczną siłę” [8]. W 1960 
roku Scottish Association for Mental Health opublikowała dane 
na temat psychologicznych problemów, które pojawiają się u pa-
cjentów leczonych w szpitalach. Okazało się, że zasadniczym po-
wodem złego samopoczucia były przede wszystkim: brak wiedzy 
albo informacji na temat samej choroby, zastosowanego i możli-
wego leczenia, prognoz w danej chorobie, czasu koniecznego do 
wyzdrowienia i powrotu do pracy [9].

Czas od pojawienia się pierwszych objawów do zdiagnozowania 
choroby, jak i do podjęcia leczenia, był stosunkowo krótki. Według 
danych NFZ czas oczekiwania na wizytę w Poradni Onkologicznej 
w Bydgoszczy wynosi 14–69 dni i jest kilkukrotnie krótszy od czasu 
oczekiwania w innych poradniach specjalistycznych [10]. Stosun-
kowo krótki czas od pojawienia się pierwszych objawów do zdia-
gnozowania choroby może wpływać na poprawę wyników leczenia 
raka płuca i lepszą akceptację choroby. Może on być wydłużony 
zarówno z powodu opieszałości pacjenta w zgłaszaniu się do spe-
cjalistów, jak i procedur diagnostycznych i nadmiernych regulacji.

W badaniu zastosowano umowne określenie zagrożenia rozwoju 
chorób zależnych od ilości dymu tytoniowego – paczkolata. Jedna 
czwarta pacjentów paliła 5 paczkolat, natomiast aż 20% paliła po-
wyżej 10 i 20 paczkolat. W badaniu obejmującym 100 pacjentów 
hospitalizowanych na Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II pra-
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WNIOSKI 

• U ponad połowy chorych akceptacja choroby zmniejsza się 
po operacji i jest na przeciętnym poziomie. 

• Zmienne socjodemograficzne w okresie zarówno przed 
operacją jak i w okresie  pooperacyjnym  takie jak, płeć, 
wiek, wykształcenie miejsce zamieszkania, aktywność 
zawodowa nie mają wpływu na akceptację choroby. 

• Z poszczególnych zmiennych  socjodemograficznych  
znamiennie gorszą akceptację choroby  z  przed 
operacji do okresu pooperacyjnego wykazują 
mężczyźni i chorzy w wieku 50–69 lat, 
z wykształceniem podstawowym/zawodowym,  
średnim, osoby pracujące i nie zależnie od miejsca 
zamieszkania. 

kańców wsi, jak również miast. Dotyczyć ona mogła zarówno do-
stępności leczenia, jak i możliwości skorzystania z różnego rodza-
ju wsparcia i rozrywek.

W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku wśród 36 chorych na 
raka płuca, pacjenci stosowali konstruktywne strategie radzenia 
sobie ze stresem, przede wszystkim strategię ducha walki i pozy-
tywnego przewartościowania, natomiast w sytuacjach stresowych 
strategię zadaniową. Osoby, które stosowali styl zadaniowy do-
świadczali większej chęci działania i mniej bezradności. U nas, 
jak i u innych, pacjenci znajdowali się we wczesnej fazie choro-
by, w której dominuje nadzieja na powrót do zdrowia. Strategia 
unikowa pojawia się głównie dopiero w dalszej fazie leczenia 
przyczynowego. Jakość życia jest lepsza u pacjentów bagatelizu-
jących chorobę, natomiast gorsza u osób odczuwających lęk [15]. 
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