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STRESZCZENIE:    Wstęp: Ból w klatce piersiowej jest jednym z objawów raka płuca. Prowadzi on zwykle do pogorszenia funkcjonowania pa-
cjentów w sferze somatycznej i psychicznej. 

  Cel: Ustalenie, czy obecność bólu w klatce piersiowej oddziałuje na poziom lęku okołooperacyjnego u chorych z rakiem płuca? 
Czy pogorszone funkcjonowanie codzienne z powodu tego objawu wykazuje zależność z poziomem lęku okołooperacyjnego? 
Czy istnieje związek między płcią osób badanych a poziomem lęku okołooperacyjnego związanego z bólem? Co jest przyczy-
ną lęku okołooperacyjnego w tej grupie pacjentów? 

  Metodologia: Badaniem objęto 150 pacjentów z rakiem płuca przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Narzędziem ba-
dawczym była autorska ankieta do oceny poziomu lęku okołooperacyjnego u pacjentów z rakiem płuca. 

  Wyniki: Ból w klatce piersiowej występował u 63 (42%) pacjentów, natomiast u 87 (58,0%) objawu tego nie stwierdzono. 
Obecność lęku okołooperacyjnego deklarowało 50 (33,3%) badanych odczuwających ból w klatce piersiowej i 35 (23,3%) osób 
bez objawu. U pacjentów z rakiem płuca zależność między bólem w klatce piersiowej a poziomem lęku okołooperacyjnego 
wynosiła (Z = -4.67; p< .001). Zależność między utrudnionym funkcjonowaniem codziennym z powodu bólu a lękiem oko-
łooperacyjnym miała wartość (Z = -4.72; p< .001). Zależność między płcią a lękiem okołooperacyjnym związanym z bólem 
wynosiła (Z= - 3,24; p= 001). Przyczyną lęku okołooperacyjnego były: ból (37,3%), duszność (24,0%), niesprawność ruchowa 
(16,0%), zaburzenia łaknienia (12,0%), zaburzenia snu (9,3%), nic (1,3%). 

  Wnioski: Pacjenci z bólem w klatce piersiowej wykazywali istotnie wyższy poziom lęku okołooperacyjnego, niż chorzy bez 
tego objawu, a także wyższy poziom lęku z powodu pogorszonego funkcjonowania codziennego wywołanego dolegliwościa-
mi. Kobiety charakteryzowały się wyższym poziomem lęku związanego z bólem niż mężczyźni w okresie okołooperacyjnym. 
Pacjenci z rakiem płuca najbardziej obawiali się bólu w związku z zabiegiem operacyjnym.

SŁOWA KLUCZOWE:   lęk okołooperacyjny, ból, rak płuca

ABSTRACT:   Introduction: Chest pain is one of the symptoms of lung cancer.Chest pain disrupts patient’s functioning in somatic and psychic area. 

  Purpose: Whether the existence of chest pain affects the level of perioperative anxiety in lung cancer patients. Is there a rela-
tionship between everyday functioning due to the chest pain and the level of perioperative anxiety? Is there a relation betwe-
en anxiety associated with pain and gender? What is the cause of anxiety in this group of the patiens? 

  Methodology: The study was conducted among 150 patients with lung cancer before the scheduled surgery. Data was collec-
ted with the use of questionnaire assessment of perioperative anxiety level in patients with lung cancer. 

  Results: The chest pain before the surgery was confirmed by 63 (42%) patients, in case of 87 (58%) patients it was not identi-
fied. Chest pain was in case of 48% women and 36% men. 50 (33,3%) research participants who experienced chest pain and 35 
patients (23,3%) without this symptom declared experiencing perioperative anxiety. In patients with lung cancer, the correla-
tion: between chest pain and perioperative anxiety was (Z = -4.67; p< .001); between the difficult daily functioning of pain and 
perioperative anxiety was (Z = -4.72; p< .001); between gender and perioperative anxiety associated with pain was (Z = -3.24; p 
= 001). Patients afraid of: pain (37,3%), breathing problems (24,0%), physical disability (16,0%), eating problems (12,0%) sle-
ep disorders (9,3%), nothing (1,3%). 

  Conclusions: Patients with chest pain exhibited significantly higher of perioperative anxiety levels than non-symptomatic patients, 

WSTĘP

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym 
u mężczyzn na świecie, a piątym u kobiet. Z powodu raka płuca 

umiera rocznie w Polsce około 16 000 mężczyzn i 6 200 kobiet [1, 
2]. Ból występuje u więcej niż połowy pacjentów z chorobą nowo-
tworową, objaw ten może przebiegać z okresowymi zaostrzenia-
mi dolegliwości, co często obniża jakość życia pacjentów [3]. Ból 
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natomiast 10 – najwyższy. Aby przeprowadzić jakościową analizę 
danych  skalę zredukowano do trzech kategorii: „zdecydowanie 
tak”, „umiarkowanie”, „nie”. W pracy zawarto analizy danych ja-
kościowych, jak i ilościowych. W przypadku danych ilościowych, 
które nie spełniały warunku normalności rozkładu, zastosowano 
testy nieparametryczne. Aby porównać dwie grupy, posłużono się 
testem U Manna-Whitneya. 

w przypadku raka płuca ma charakter nieswoisty i zróżnicowany 
[4]. U niektórych pacjentów występuje ból opłucnowy. Charak-
teryzuje się nasilaniem się przy ruchach oddechowych, ma cha-
rakter kłujący, zmniejsza się po zredukowaniu ruchomości klatki 
piersiowej. Może dotyczyć również ściany klatki piersiowej z do-
datkowo współistniejącym komponentem neuropatycznym. Ból 
w klatce piersiowej ma związek z obecnością guza, przerzutowy-
mi zmianami, toczącym się w zajętym przez nowotwór obszarze 
procesem zapalnym lub zatorowością płucną [5, 6]. Ból u chorych 
na raka płuca powstaje również w wyniku badań diagnostycznych 
i zabiegów – biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej przez ścianę klatki 
piersiowej, nakłucia jamy opłucnowej, mediastinoskopii, biopsji 
nadobojczykowej węzłów chłonnych, wideotorakoskopii, torako-
tomii – co jest związane z naruszeniem ciągłości tkanek w obrębie 
klatki piersiowej [7, 8]. 

Odczuwanie lęku przez pacjentów z rakiem płuca może mieć różne 
oblicza. Jednym z czynników mogących nasilać tego typu reakcje 
jest właśnie ból [9, 10]. Gdy stan kliniczny nie jest zadowalający, 
co wiąże się z doświadczaniem coraz intensywniejszych objawów 
związanych z chorobą lub leczeniem (ból i inne dolegliwości), do-
chodzi niekiedy do trudności adaptacyjnych, załamania mechani-
zmów radzenia sobie z trudnościami. Jednym z najczęściej odczu-
wanych objawów jest lęk [11]. Ból i lęk u chorych operowanych są 
zjawiskami, które często występują razem i wzajemnie mogą na 
siebie oddziaływać. Jak pokazują badania Nelsona i wsp. [12] lęk 
może zwiększać odczuwanie bólu, natomiast ból powoduje nara-
stanie lęku. Z kolei lęk odczuwany przed zabiegiem operacyjnym 
może niekorzystnie wpływać na parametry anestezji, nasilać ból 
pooperacyjny i wydłużać okres hospitalizacji. Nowicki i wsp. [10] 
wykazali wobec tego, że stan somatyczny w okresie okołoopera-
cyjnym wywiera największy wpływ na pacjentów z rakiem płuca, 
a w szczególności ból, który pogarsza funkcjonowanie badanych 
zarówno w sferze somatycznej, jak i psychicznej, obniżając tym 
samym ich jakość życia. 

Celem przeprowadzonego badania było określenie, czy występowa-
nie bólu w klatce piersiowej oddziałuje na poziom lęku okołoope-
racyjnego u chorych z rakiem płuca, a także czy pogorszone funk-
cjonowanie codzienne (spowodowane bólem w klatce piersiowej) 
wykazuje korelację z poziomem lęku okołooperacyjnego. Celem 
dodatkowym badania było ustalenie występowania związku między 
płcią pacjentów z rakiem płuca a lękiem okołooperacyjnym wywoła-
nym bólem, jak również tego, co jest przyczyną największych obaw 
związanych z leczeniem torakochirurgicznym w tej grupie badanych.

MATERIAŁ I METODY

Badanie zostało przeprowadzone w Klinice Chirurgii Klatki Pier-
siowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. W badaniu wzięli udział 
pacjenci przyjęci w trybie planowym do zabiegu operacyjnego 
płuca z powodu guza nowotworowego. Badanie obejmowało wy-
pełnienie przez pacjentów stworzonego przez nas zestawu pytań 
– Ankiety poziomu lęku okołooperacyjnego u pacjentów z rakiem 
płuca. Grupę badaną stanowiło 150 chorych w wieku od 60 do 80 
lat. Chorych podzielono na dwie grupy. Pierwszą stanowiło 75 ko-
biet (50%), drugą 75 mężczyzn (50%). Średni wiek badanych wy-
nosił 69 lat, odchylenie standardowe SD = 1,80. Do oceny pozio-
mu lęku okołooperacyjnego zastosowano umieszczoną w ankiecie 
skalę od 1do 10, gdzie 1 oznaczało najniższy możliwy poziom lęku, 

Ryc. 1.  Zależność między bólem w klatce piersiowej a poziomem lęku 
okołooperacyjnego.

Ryc. 2.  Zależność między pogorszonym funkcjonowaniem codziennym z powodu 
dolegliwości bólowych a poziomem lęku okołooperacyjnego.

Ryc. 3.  Przyczyny lęku okołooperacyjnego u pacjentów z rakiem płuca.
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•	 dla osób bez utrudnień: N = 114, M = 5,0965, SD = 3,13126, 
SE = 0,29327.  

Test U Manna-Whitneya wykazał, że osoby, którym objawy bólowe 
utrudniają codzienne funkcjonowanie charakteryzują się istotnie 
wyższym lękiem okołooperacyjnym niż te, których stan zdrowia 
nie wpływa na codzienne funkcjonowanie (Z = -4,72; p< .001), co 
obrazuje rycina 2. W badaniu sprawdzono również, jakie objawy 

WYNIKI

Odczuwanie bólu w klatce piersiowej zgłaszało 63 badanych (42%), 
natomiast 87 chorych (58,0%) nie stwierdzało takiego objawu. 
W grupie osób bólem w klatce piersiowej znajdowało się 36 ko-
biet (48,0%) oraz 27 mężczyzn (36,0%). W grupie nie zgłaszającej 
bólu było 39 pacjentek (52,0%) i 48 pacjentów (64,0%). Sprawdzo-
no obecność lęku okołooperacyjnego u chorych, którzy zgłaszali 
występowanie bólu w klatce piersiowej, a potem u badanych bez 
tego objawu. Zauważono, że obecność lęku okołooperacyjnego 
zdecydowanie potwierdziło 50 pacjentów odczuwających ból w 
klatce piersiowej (33,3%) i 35 chorych bez tego objawu (23,3%). W 
grupie badanych z bólem w klatce piersiowej 9 pacjentów (6,0%) 
odczuwało lęk na poziomie umiarkowanym, a 4 (2,7%) na niskim. 
W grupie chorych bez dolegliwości umiarkowany i niski poziom 
lęku odczuwało po 26 pacjentów (17,3%). Przeprowadzono test U 
Manna-Whitneya, by zweryfikować, czy osoby z bólem w klatce 
piersiowej istotnie różnią się pod względem lęku okołooperacyj-
nego (mierzonego w skali od 1 do 10) od osób bez bólu w klatce 
piersiowej. Statystyki podstawowe dla zmiennych „ból w klatce 
piersiowej” i „lęk okołooperacyjny” wynosiły:

•	 dla osób potwierdzających objaw: N = 63, M = 7,1905, SD = 
2,38177, SE = 0,30007

•	 dla osób bez objawu: N = 87, M = 4,6322, SD = 3,13686, 
SE=0,33631.  

Test U Manna-Whitneya wykazał, że pacjenci z bólem w klatce pier-
siowej charakteryzują się istotnie wyższym poziomem lęku okołoope-
racyjnegow porównaniu z pacjentami bez bólu w klatce piersiowej 
(Z = -4.67; p< .001). Zależność między bólem w klatce piersiowej a 
lękiem okołooperacyjnym przedstawiono na rycinie 1. W związku 
z tym, że pacjenci w grupie badanej zgłaszali dolegliwości soma-
tyczne, głównie ból, w tym ból w klatce piersiowej, sprawdzono, czy 
te dolegliwości utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Dla 114 
chorych (76,0%) dolegliwości somatyczne, w tym ból, nie stanowiły 
utrudnienia w zakresie codziennego funkcjonowania. Dla 36 pacjen-
tów (24%) były jednak czynnikiem obciążającym – 25 kobiet (33,3%) 
przyznało, że stanowi to dla nich poważny problem, natomiast 11 
mężczyzn (14,7%) mówiło o nim jako o niedogodności. W grupie 
chorych, dla których stan zdrowia nie stanowił obciążenia znalazło 
się 50 kobiet (66,7%) oraz 64 mężczyzn (85,3%). Sprawdzono grupę 
badanych pod kątem obecności lęku okołooperacyjnego w związku 
z utrudnieniem codziennego funkcjonowania w wyniku objawów 
bólowych. Okazało się, że w grupie 36 pacjentów (24,0%) gorzej 
funkcjonujących na co dzień znajdowało się 31 (20,7%) takich, któ-
rzy zdecydowanie deklarowali obecność lęku okołooperacyjnego. 
W grupie odczuwającej lęk na poziomie umiarkowanym było 4 pa-
cjentów (2,7%), natomiast u jednego badanego lęk nie występował 
w ogóle. W grupie bez obciążeń 54 badanych (36,0%) zdecydowanie 
zgłaszało obecność lęku, 31 (20,7%) na poziomie umiarkowanym, 
a 29 (19,3%) na niskim. Przeprowadzono test U Manna-Whitneya, 
by zweryfikować, czy osoby którym dolegliwości bólowe utrudniają 
codzienne funkcjonowanie istotnie różnią się pod względem lęku 
okołooperacyjnego (mierzonego w skali 1–10) od osób bez trud-
ności w zakresie funkcjonowania codziennego. Statystyki podsta-
wowe dla zmiennych „utrudnienie funkcjonowania codziennego z 
powodu bólu” i „lęk okołooperacyjny” wynosiły:

•	 dla osób z utrudnieniem funkcjonowania: N = 36, M = 
7,6389, SD = 2,08605, SE = 0,34767

Ryc. 4.  Zależność między płcią a lękiem okołooperacyjnym związanym z bólem w klatce 
piersiowej.

Tab. I.  Ankieta do oceny poziomu lęku okołooperacyjnego u pacjentów z rakiem płuca.

1. Płeć a) K b) M

2. Wiek a) 60-70 b) 71-80

3. Kolejność zabiegu operacyjnego a) pierwszy b) kolejny

4. Choroby towarzyszące w wywiadzie a)tak b)nie

5. Obecność bólu w klatce piersiowej? a)tak b)nie

6. Czy odczuwa pan)pani aktualnie lęk? a)tak b)nie

7.Proszę zaznaczyć na skali 1–10, na 
jakim poziomie odczuwa pan/pani lęk? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Jakich objawów najbardziej obawia 
się pan/pani w związku z operacją?

a) wystąpienia bólu lub jego nasilenia 
b) duszności c) niesprawności 
ruchowej d) zaburzeń snu e) zaburzeń 
apetytu f) niczego

9. Czy zna pan/pani diagnozę choroby? a)tak b)nie

10. Czy ma pan/pani złe doświadczenia 
związane z zabiegiem operacyjnym? a)tak b)nie

11. Czy otrzymuje pan/pani wsparcie 
rodziny? a)tak b)nie

12. Czy odbyła się konsultacja 
psychologa? a)tak b)nie

13. Czy jest pan/pani zadowolony/
zadowolona z opieki okołooperacyjnej? a)tak b)nie

14. Czy ból i inne objawy utrudniają 
panu/pani codzienne funkcjonowanie? a)tak b)nie

15. Które objawy najbardziej 
utrudniają panu/pani wykonywanie 
codziennych czynności?

a) ból b) duszność c) niesprawność 
ruchowa d) gorsza tolerancja wysiłku 

16. Czy odczuwa pan/pani lęk związany 
z bólem lub możliwością jego nasilenia 
w wyniku zabiegu operacyjnego?

a)tak b)nie
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ca jest lęk wynikający z bólu, ale równie ważny jest sam lęk przed 
bólem, potęgowany wspomnieniami i doświadczeniami chorego. 
Istotna jest wówczas nie tylko właściwa opieka lekarska, ale rów-
nież wsparcie psychologiczne, korzystanie z innych, niefarmako-
logicznych metod radzenia sobie z bólem. Występowanie bólu 
przewlekłego lub źle leczonego może doprowadzić do obniżenia 
poziomu motywacji do dalszych zmagań z chorobą, nasilać lęk i 
poczucie utraty kontroli nad swoim ciałem [6]. 

Pacjentki z rakiem płuca w okresie okołooperacyjnym charakte-
ryzowały się istotnie wyższym poziomem lęku w związku z możli-
wością odczuwania bólu, a także nasileniem tego objawu w wyniku 
zabiegu operacyjnego. Wykazywały również więcej obaw związa-
nych z leczeniem, a objawy somatyczne stanowiły dla nich duże 
utrudnienie w funkcjonowaniu codziennym. Badani płci męskiej 
w tych sytuacjach wykazywali niższy poziom lęku. Koreluje to ze 
spostrzeżeniami i badaniami innych autorów, takich jak Kępiński 
[18] i Sęk [19], potwierdzających wyższy wskaźnik lęku wśród ko-
biet, a także większe nasilenie takich postaw wobec choroby no-
wotworowej i objawów somatycznych z nią związanych, jak np.: 
zaabsorbowanie lękowe lub dystres emocjonalny. 

Jeżeli doznania bólowe są intensywne i długotrwałe, objaw traci 
funkcję czynnika ostrzegawczo-obronnego i staje się uporczy-
wym problemem pogarszającym funkcjonowanie codzienne jed-
nostki [8]. W badaniu zwrócono uwagę właśnie na fakt pogorszo-
nego funkcjonowania codziennego u pacjentów z rakiem płuca, 
cierpiących na dolegliwości somatyczne w tym ból, który istot-
nie przyczyniał się do wzrostu poziomu lęku okołooperacyjne-
go. Na aspekt ten wskazywali wcześniej inni autorzy, np. Murray 
[20], który podkreślał zależność między pogorszoną sprawnością 
codzienną a dobrostanem psychicznym u chorych na raka płu-
ca. Lęk u pacjentów z rakiem płuca według Sella [21] wiązał się 
również z pogorszeniem jakości życia, występowaniem objawów 
bólowych, słabszą wydolnością i odpornością na wysiłek, a co za 
tym idzie brakiem efektywności w życiu codziennym. Pacjenci z 
rakiem płuca w okresie okołooperacyjnym mieli jasno sprecyzo-
wane stanowisko wobec czynników lękotwórczych związanych z 
taką formą leczenia. Wskazywali przede wszystkim na ból, jako 
główny czynnik wywołujący lęk, oraz obawy związane z funkcjo-
nowaniem w okresie rekonwalescencji. Stoi to w opozycji do opi-
nii innych autorów, którzy podają: na pierwszym miejscu obawy 
przed „niewybudzeniem się” po operacji, następnie niebezpie-
czeństwo przebudzenia się w trakcie zabiegu, na trzecim dopiero 
lęk przed odczuwaniem bólu lub innymi objawami [22]. Kulpa i 
Stypuła-Ciuba [23] udowodniły, że zredukowanie bólu u pacjen-
tów z nowotworem przyczynia się do poprawienia samopoczucia 
psychicznego i obniżenia poziomu lęku, ułatwia również akcep-
tację siebie w roli pacjenta i lepsze przygotowanie do leczenia. 
Uznano wobec tego, że zasadne jest poszerzenie opieki nad pa-
cjentem z bólem o opiekę psychologiczną w celu poprawy jakości 
życia i obniżenia postrzeganego nasilenia bólu nowotworowego. 
Wysoki poziom lęku w opiece okołooperacyjnej stanowi znacz-
ne utrudnienie. Nie tylko z przyczyn emocjonalnych, ale również 
medycznych, przyczynia się bowiem do wystąpienia powikłań i 
przez to negatywnej oceny jakości opieki okołooperacyjnej [24]. 

WNIOSKI

W badaniu potwierdzono, że ból w klatce piersiowej przyczynia się 

somatyczne są najczęściej przyczyną lęku okołooperacyjnego. Dla 
56 badanych (37,3%) najistotniejszą przyczyną obaw związanych z 
planowanym zabiegiem było wstąpienie bólu pooperacyjnego lub 
nasilenie tego objawu w wyniku interwencji chirurgicznej. Trzy-
dziestu sześciu chorych (24,0%) uznało, że najbardziej niepokojące 
mogą być duszność lub problemy z oddychaniem. U 24 ankieto-
wanych (16,0%) największe wątpliwości wzbudzała niesprawność 
ruchowa (fizyczna), natomiast 18 ankietowanych (12,0%) uważa-
ło, że kłopotliwe może być zmniejszenie łaknienia. Na zaburzenia 
snu wskazywało 14 chorych (9,3%), natomiast 2 pacjentów (1,3%) 
nie miało sprecyzowanych obaw w odniesieniu do objawów so-
matycznych związanych z interwencją chirurgiczną (ryc. 3). W 
grupie pacjentów najbardziej obawiających się bólu było 41 kobiet 
(27,3%) i 15 mężczyzn (10%). Aby przetestować zależność między 
płcią osób badanych a poziomem lęku okołooperacyjnego zwią-
zanego z bólem, przeprowadzono testy U Manna-Whitneya dla 
prób niezależnych. Statystyki podstawowe – dla zmiennych płci i 
poziomu lęku okołooperacyjnego związanego z bólem – wynosiły:

•	 dla kobiet: N = 75, M = 6,4533, SD = 2,94221, SE = 0,33974
•	 dla mężczyzn: N = 75, M = 4,9600, SD = 3,10379, SE = 

0,35839.  

Wykazano, że kobiety charakteryzują się istotnie wyższym pozio-
mem lęku okołooperacyjnego w związku z dolegliwościami bólo-
wymi niż mężczyźni (Z = -3.24; p = 001) (ryc. 4). 

OMÓWIENIE 

Wśród chorych onkologicznie lęk okołooperacyjny jest zjawi-
skiem powszechnym. Wynika on zarówno z faktu konieczności 
interwencji chirurgicznej o niepewnym wyniku, jak również samej 
choroby, która oceniana jest przez społeczeństwo jako przewlekła, 
zagrażająca życiu i nieuleczalna [3, 13]. Zabieg operacyjny jest dla 
pacjentów źródłem napięcia emocjonalnego, ponieważ wiedzą, że 
interwencja w organizm niesie za sobą ryzyko. Jeżeli temu napię-
ciu towarzyszy ból, to pacjent gorzej adaptuje się do sytuacji cho-
roby i może odczuwać lęk [14]. Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że dolegliwości bólowe, w tym ból w klatce piersiowej, 
występował u mniejszej grupy pacjentów z rakiem płuca, którzy 
byli przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Koresponduje 
to z badaniami przeprowadzonymi przez innych autorów, wska-
zujących na to, że ból w klatce piersiowej nie jest dominującym 
objawem w raku płuca i występuje jedynie u ok. 15–20% chorych, 
a jego nasilenie wzrasta wraz z zaawansowaniem choroby [2]. 
Zdecydowana większość pacjentów odczuwających ból w klatce 
piersiowej charakteryzowała się istotnie wyższym poziomem lęku 
okołooperacyjnego w stosunku do badanych, którzy nie cierpieli 
z powodu dolegliwości bólowych. Jak twierdzą również inni au-
torzy, lęk i ból są silnie ze sobą powiązane, gdyż stanowią sygnał 
alarmowy i pogarszają funkcjonowanie jednostki w wielu aspek-
tach [15]. Ból i lęk u chorych operowanych są zjawiskami, które 
często występują razem i wzajemnie mogą na siebie oddziaływać. 
Jak pokazują badania Nelsona i wsp. [12], lęk może zwiększać od-
czuwanie bólu, natomiast ból powoduje narastanie lęku. Według 
Salmona [16] lęk w czasie trwania choroby nowotworowej może 
nasilać się w związku z występowaniem objawów bólowych wy-
nikających z umiejscowienia guza, jego progresji (przerzuty, na-
ciekanie nowotworu, wyniszczenie) lub samego leczenia. Według 
Basińskiej [17] zjawiskiem powszechnym u pacjentów z rakiem płu-
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cia szczególną opieką pacjentów z chorobą nowotworową płuca i 
współistniejącymi dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej, 
które mogą w znacznym stopniu obniżać funkcjonowanie psychicz-
ne i somatyczne chorych, a także pogarszać proces przystosowania 
się do funkcjonowania w czasie choroby oraz jej leczenia. Mimo 
że ból w klatce piersiowej nie jest dominującym objawem w raku 
płuca, jego występowanie wpływa na wzrost poziomu lęku i pogar-
sza przygotowanie psychiczne chorych do zabiegu operacyjnego. 
Celem zespołu leczącego powinno być uwzględnienie wszystkich 
możliwych przyczyn powstawania lęku okołooperacyjnego, w tym 
bólu w klatce piersiowej, oraz wdrożenie działań, które mogłyby 
zredukować objaw bólowy i obniżyć lęk do poziomu umożliwia-
jącego funkcjonowanie w trakcie hospitalizacji okołooperacyjnej. 

do wzrostu poziomu lęku w okresie okołooperacyjnym u pacjentów 
z rakiem płuca, a pogorszone funkcjonowanie codzienne wywołane 
tym objawem skutkuje nasileniem reakcji lękowych i wydłużeniem 
procesu przystosowania się do funkcjonowania w chorobie nowo-
tworowej. Wbrew wcześniejszym założeniom okazało się, że moż-
liwość wystąpienia dolegliwości bólowych, lub ich nasilenie, zostały 
uznane przez większość pacjentów za podstawową przyczynę lęku 
okołooperacyjnego. Zjawisko to obserwowano w szczególności u 
pacjentek, które charakteryzowały się wyższym poziomem lęku, 
gorszym funkcjonowaniem psychicznym przed zabiegiem opera-
cyjnym i wykazywały więcej obaw związanych ze sferą somatyczną. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność obję-
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