
 

VIII. Streszczenie:  

 

 

Rak jajnika jest w chwili obecnej jednym z najtrudniejszych problemów ginekologii 

onkologicznej. Dzieje się tak ze względu na niekorzystne trendy epidemiologiczne, lokalizację 

narządową nowotworu, trudności diagnostyczne oraz brak efektywnego przesiewowego testu 

diagnostycznego, a także niecharakterystyczne objawy kliniczne w początkowym okresie 

choroby. Wszystkie omówione czynniki sprawiają, iż ostateczne rozpoznanie stawiane jest 

dopiero w wysokich stopniach zaawansowania klinicznego nowotworu. To z kolei sprawia, że 

postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne cechuje wysoka inwazyjność, co nie gwarantuje 

często całkowitego wyleczenia. Jak potwierdzono w literaturze choroba ze śmiertelnej 

przechodzi w przewlekłą. Uciążliwa, a często okaleczająca terapia odbija swoje piętno również 

na psychice chorego. Fakt ten implikował, iż prześledzono zachodzące w trakcie choroby zmiany 

struktury psychicznej chorych. Celem aplikacyjnym pracy była chęć wsparcia tych chorych w 

momentach załamania się stylu konstruktywnego i przewagi reakcji destruktywnych, mogących 

prowadzić nawet do autodestrukcji. Omawiane oceny prowadzono za pomocą autorskiego 

kwestionariusza, przygotowanego na potrzeby niniejszej pracy, składającego się z czterech 

części. Kwestionariusz ten został wsparty Skalą Przystosowania Psychicznego do Choroby: 

Mini-Mac Juczyńskiego (2001). Była ona adaptacją narzędzia autorstwa Watsona (1989), która 

służy do oceny przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej i jej bezpośrednich 

konsekwencji: bólu i złego samopoczucia. Dodatkowo stosowano kwestionariusz Skali 

Satysfakcji z Życia (SWLS). Skala ta generalnie jest przeznaczona do indywidualnej i grupowej 

oceny jakości życia zdrowych i chorych osób dorosłych.  

Autorska część ankiety składała się z dwóch części. Pierwsza części zawierała pytania o 

charakterze formalnym, dotyczące charakterystyki grupy. Natomiast część druga była złożona z 

pytań zamkniętych, które oceniły subiektywne odczucia ankietowanych pacjentek odnośnie ich 

samopoczucia na różnych etapach leczenia oraz ocenić relacje pacjentek z osobami 

wspierającymi proces terapeutyczny.  

Materiał badany stanowiło 106 kobiet operowanych w Klinice Ginekologii i Ginekologii 

Onkologicznej z powodu raka jajnika w latach 2012 i 2014. Populację badanych kobiet 

podzielono na dwie grupy, przyjmując za kryterium podziału nasilenie objawów klinicznych 

przed zgłoszeniem się do szpitala. W pierwszej grupie znalazły się pacjentki z I i II stopniem 

zaawansowania klinicznego wg FIGO, natomiast w grupie II kobiety w III i IV stadium choroby. 

Odpowiedzi, uzyskane od pacjentek, poddane były analizie statystycznej w której wykorzystany 

został program Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011). Zgodność rozkładów zmiennych ilościowych 

z rozkładem normalnym badano za pomocą testu Shapiro-Wilka. Wykorzystano również metody 

nieparametryczne. Do porównań między dwiema grupami w przypadku skal kwestionariusza 



Mini-Mac użyto testu U Manna-Whitney’a, do porównań pozostałych zmiennych wyrażonych na 

skalach jakościowych wykorzystano test chi-kwadrat. Do oceny różnic między trzema etapami 

badania w odniesieniu do skal wynikowych kwestionariusza Mini-Mac wykorzystano test 

Wilcoxona. Założono poziom istotności α=0,05.  

Uzyskane wyniki wskazały, iż:  

I. Choroba nowotworowa jajnika powoduje zmiany struktury psychicznej chorych a stopień tych 

zmian zależy od:  

a – wyjściowej struktury psychicznej chorych  

b – woli walki w przezwyciężaniu choroby, cechującej się przewagą strategii konstruktywnych 

nad destruktywnymi  

c - wpływu szeroko rozumianych czynników zewnętrznych.  

II. Na każdym etapie klinicznego zaawansowania schorzenia pacjentki potrzebują szerokiego 

wsparcia realizowanego poprzez:  

a – zindywidualizowane podejście do chorej  

b – tworzenie „sieci” wsparcia i pomocy obejmującej środowiska medyczne i pozamedyczne z 

otoczenia chorej  

III. Wprowadzenie elementów psychoonkologii w szkoleniach pielęgniarek i położnych jest 

warunkiem efektywnego uczestnictwa tych grup zawodowych w programach wsparcia chorych 

na nowotwory.  

 


