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„ŻYCIE W RAMACH”  
WYZNACZONYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ  

– ROLA SOCJOLOGII MEDYCYNY

Nie jest małą rzeczą mieć raka – zdać sobie 
sprawę z tego, że jesteś chory, cierpieć z powodu 
choroby i ryzyka śmierci – być umierającym lub 
powrócić do życia i zacząć życie od nowa, mając 
wiedzę o własnej śmiertelności 

(Arthur W. Frank, 1989) 

Streszczenie
Śledząc rozwój socjologii choroby i zmiany, jakie się w niej dokonały za 

sprawą stosowanych perspektyw teoretycznych i paradygmatów, zwrócono 
uwagę na choroby nowotworowe w relacji do psychospołecznych konsekwen-
cji diagnozy, leczenia i życia po raku. Odwołując się do własnych doświad-
czeń badawczych ukazano znaczenie zachowań w chorobie oraz koncepcji 
jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia dla „społeczeństwa remisji”.

Słowa kluczowe: socjologia choroby, życie z rakiem, zachowania w cho-
robie nowotworowej, jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia

WSTĘP

Rozwój socjologii medycyny i zmiany, jakie dokonały się w jej obrębie na 
przestrzeni ostatnich 60. lat spowodowały, jak zaznacza Bernice A. Pescosolido 
[2011a], coraz mocniej zaznaczającą się obecność socjologów w medycynie, 
w zdrowiu publicznym i pokrewnych obszarach. Z tej właśnie perspektywy 
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prezentowana praca przedstawia spojrzenie na szeroko rozumianą socjologię 
choroby i niepełnosprawności, które obejmuje swym zakresem wielość aspektów 
nawiązujących do klasycznego podziału dokonanego przez R. Strausa. Sociolo-
gy in medicine odnosiła się właśnie do wykorzystania teorii, koncepcji, metod 
badania rzeczywistości społecznej w celu określenia wpływu uwarunkowań 
społecznych na stan zdrowia, choroby oraz zachowań w zdrowiu i chorobie 
[Tobiasz-Adamczyk 2005].

Ten obszar badawczy był jednym z najwcześniej odkrytych pod kątem pene-
tracji socjologicznej i nadal pozostaje jednym z głównych nurtów (mainstream) 
w socjologii medycyny, koncentrując się na nowych ujęciach zagadnień zdrowia, 
choroby i leczenia – niemniej gwałtowny rozwój epidemiologii społecznej np. 
w Stanach Zjednoczonych (rozgraniczenie tych dwu dyscyplin jest bardzo trudne) 
stworzył wyraźną konkurencyjność dla podejmowanych tematów badawczych, 
ale przede wszystkim dla społecznego znaczenia wyników uzyskiwanych na 
podstawie prowadzonych badań, gdyż siła społecznego oddziaływania epidemio-
logii społecznej jest znacznie większa i bardziej przekonująca dla decydentów 
[Berkman, Kawachi 2000].

W perspektywie europejskiej w ostatnich trzech dekadach, głównie w Wielkiej 
Brytanii, zaznaczał się wyraźny trend budowania nowej subdyscypliny w obrębie 
socjologii medycyny, tj. socjologii niepełnosprawności i chorób przewlekłych. 
[Thomas 2007]. Graham Scambler i Sasha Scambler [2010] jako alternatywę 
dla tradycyjnej socjologii chorób przewlekłych i niepełnosprawności (sociology 
of chronic illness and disability) proponują nową subdyscyplinę tj. sociology of 
disablism and impairment – socjologię złego traktowania osób niepełnospraw-
nych i społecznej niepełnosprawności. Podkreślić należy, że Scambler i Scambler 
[2010] zarzucali ujęciu strukturalno-funkcjonalnemu ignorowanie problemu 
chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

W perspektywie teoretycznej, którą posługiwali się socjologowie medycyny, 
paradygmat dewiacji społecznej w odniesieniu do choroby dominował przez 
długie lata (funkcjonalne podejście do choroby według T. Parsonsa, choroba jako 
specyficzna rola społeczna – sick role, społeczne konsekwencje uprawomocnienia 
pozycji społecznej poprzez chorobę – legitimate sickness), podobnie jak odwoły-
wanie się do interpretatywnej socjologii, głównie ze względu na klasyczne prace 
E. Goffmana, a także poprzez szukanie wyjaśniania przebiegu choroby za pomocą 
socjologii fenomenologicznej i etnometodologii [Morrall 2009; Thomas 2007].

Socjologia choroby zmierza do wyjaśnienia trzech podstawowych kwestii: 
określenia, czym jest choroba z perspektywy socjologii, a tym samym do stwo-
rzenia socjologicznej koncepcji choroby; określenia społecznych uwarunkowań 
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choroby oraz określenia społecznych konsekwencji choroby [Tobiasz-Adamczyk 
2005].

Zgodnie z przyjętą obiektywną klasyfikacją (disease), choroby nowotworowe 
są traktowane jako choroby przewlekłe, prowadzące do niepełnosprawności, tak 
w wymiarze zaburzeń funkcjonowania na poziomie organizmu biologicznego, 
jak i w wymiarze ograniczeń w czynnościach dnia codziennego i pełnienia ról 
społecznych (zgodnie z klasyfikacjami World Health Organisation’s Internatio-
nal Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, 1980 oraz obecną 
International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO 2001). 
Natomiast socjologowie posługują się definicjami niepełnosprawności (zwykle 
opartymi na nieprofesjonalnych znaczeniach), w myśl których oznacza ona 
ograniczoną aktywność – tj. niemożność wykonywania pewnych czynności, 
które dla danej grupy wiekowej i płci uznawane są za „normalne”. U podstaw 
tak rozumianej niepełnosprawności leżą pewne zaburzenia prawidłowego funk-
cjonowania poszczególnych systemów organizmu lub organizmu biologicznego 
jako całości (impairment), przy czym wyróżnia się funkcjonowanie ciała (body 
functions) jako fizjologiczne funkcje systemu organizmu (włączając w nie również 
funkcje psychologiczne) i struktury organizmu (body structures) – obejmujące 
anatomiczne części ciała, takie jak poszczególne organy [Thomas 2007]. 

W klasycznych studiach socjologicznych nad chorobą przewlekłą i niepełno-
sprawnością przez długi czas życie z chorobą nowotworową nie pojawiało się, 
raczej poświęcano uwagę takim chorobom, jak epilepsja, stwardnienie rozsiane 
czy chorobom reumatoidalnym. W badaniach nad chorobami przewlekłymi uwaga 
socjologów medycyny skupiała się na indywidualnym przeżywaniu choroby i psy-
chospołecznej adaptacji do społecznie zdefiniowanego statusu dewianta, rzadziej 
odnoszono się do konsekwencji społecznych długotrwałych stanów chorobowych. 
W ostatnich latach proponuje się nowe ujęcie sytuacji osób przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych, tworząc pojęcie disablism (na wzór ageism) i koncentrując 
się na społecznych konsekwencjach złego traktowania osób chorych (opresja 
społeczna, imperializm kulturowy, różne formy społecznego wykluczenia czy też 
stosowanie różnych form przemocy) [Thomas 2007; Scambler, Scambler 2010].

Określeniu „życie w ramach choroby nowotworowej” można nadać wieloraki 
sens – poddanie się przez ludzkość swoistemu „terrorowi” ze strony tych chorób; 
przymus, dyktat związany z koniecznością postępowania zgodnie z prozdrowot-
nym stylem życia (bio-power), często związany z wyrzekaniem się własnych 
upodobań i sposobów relaksacji tylko po to, aby obniżyć ryzyko zachorowania; 
zachowania w chorobie związane z podjęciem walki, nierzadko skazanej na 
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niepowodzenie lub wyleczenie okupione uciążliwą terapią związaną z bólem, 
zmianami w obrazie ciała i własnej tożsamości.

Choroby nowotworowe powinny stanowić przedmiot zainteresowania socjo-
logii choroby z następujących względów:

– były i są poważnym problemem społecznym, przede wszystkim ze wzglę-
du na straty społeczne, które stanowią ich następstwo; prawdopodobieństwo 
zachorowania na nie jest wysokie i będzie wzrastać wraz ze starzeniem się 
społeczeństw – w związku z tym poczucie zagrożenia tymi chorobami oznacza 
„życie wyznaczone ryzykiem” (np. poprzez uwarunkowania genetyczno-rodzinne, 
antyzdrowotny styl życia, zagrożenia środowiskowe);

– rak każdego roku przynosi wielkie straty społeczne w skali globalnej: blisko 
8 milionów ludzi zmarło z tej przyczyny w roku 2008, około 2015 umrze już 
9 milionów, a w 2030 – ponad 11 milionów [Morrall 2009];

– szansa wyleczenia z choroby nowotworowej dotyczy obecnie ok. 50–60% 
osób w Stanach Zjednoczonych i o 10–15% mniej w warunkach europejskich 
[Pescosolido 2011];

– Scamber i Scambler [2010] zwracają uwagę, że obecnie wraz ze wzrostem 
szans na skuteczne wyleczenie choroby nowotworowej mamy do czynienia ze 
„społeczeństwem remisji”, bo coraz więcej ludzi żyje po wyleczeniu z choroby 
nowotworowej.

SOCJOLOGIA DIAGNOZY

We wprowadzeniu do Towards a sociology of diagnosis: refections and 
opportunities [„Social Science and Medicine” 2011] Redakcja odwołuje się do 
opisanych przez Mildred Blaxter własnych doświadczeń trwających ponad 141 
dni, związanych z diagnozowaniem choroby nowotworowej [Blaxter 2009]. 
Z perspektywy socjologicznej Blaxter po raz pierwszy ukazała znaczenia 
procesu tej diagnozy; posługując się teoriami socjologicznymi podjęła próbę 
wyjaśnienia „sensu nadawanego procesowi diagnozowania”. Takie ujęcie (jak 
zaznacza Blaxter) ujawnia zderzenie się różnych perspektyw, interakcji pomię-
dzy osiągnięciami naukowymi i technologiami medycznymi, uwarunkowaniami 
kulturowymi, doświadczaniem choroby (przekaz narracyjny). Socjologią profesji 
medycznych nazywa relacje lekarzy i pacjentów, socjologią wiedzy – dochodze-
nie do ostatecznej diagnozy poprzez to wieloaspektowe analityczne spojrzenie. 
Ta nowa subdyscyplina jaką jest „socjologia diagnozy” powinna być jednym 
z głównych obszarów zainteresowania socjologii medycyny, gdyż diagnoza 
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„jest punktem wyjścia dla określenia społecznych konsekwencji zdefiniowanej 
choroby, jest wszechobecna w doświadczaniu choroby i narracyjnym opisie 
przeżyć z nią związanych”. Według Blaxter diagnoza medyczna jest najczęściej 
rozpoznawana i postrzegana jako „oficjalna etykietka” klasyfikująca chorobę 
lub problem medyczny.

Obecnie pojęcie diagnozy (również z punktu widzenia socjologii medycyny) 
uległo znacznemu rozszerzeniu i odnosi się do choroby, czyli „kategorii” ściśle 
określającej osoby znajdujące się w grupie ryzyka zachorowania na chorobę 
nowotworową (wiek wskazujący na ryzyko nowotworu, palenie tytoniu i ryzy-
ko raka płuc, uwarunkowania rodzinne w większości chorób nowotworowych). 
Zdiagnozowanie osoby przynależnej do nowej kategorii „potencjalnych chorych”, 
z racji narażenia na ryzyko zachorowania, wiąże się również z nową identyfi-
kacją społeczną tych osób. W oparciu o określone medycznie czynniki ryzyka 
dla większości chorób nowotworowych, medycyna dokonuje selekcji, tworząc 
(w oparciu o predyktory choroby) nową kategorię osób potencjalnie zagrożonych 
zachorowaniem. Osoby te coraz częściej poddawane są presji badań kontrolnych 
w celu wychwycenia choroby we wczesnym stadium, warunkującym późniejszy 
wybór metody leczenia i przebieg procesu terapeutycznego [Jutel, Netteleton 
2011]. Siła społeczna tej nowej diagnostycznej klasyfikacji w znaczący sposób 
może wpływać na ich społeczną identyfikację („jeszcze zdrowi, ale być może 
już za chwilę chorzy”).

SYMBOLICZNE ZNACZENIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Przez całe lata większość ludzi odczuwała „terror chorób nowotworowych”. 
Rak, cancer – to „hasło” oparte na dawnych przekonaniach o braku szans na wyle-
czenie, okropnych cierpieniach, brutalnych terapiach i wielkim prawdopodobień-
stwie śmierci. Nadal z całą mocą ujawnia się w sytuacji diagnozy nowotworowej 
[Lewin 1999]. Według Susan Sontag [1999, 2006], choroby nowotworowe z racji 
swej wieloprzyczynowości (i do końca nieznanej etiologii) nadal pozostają nie 
w pełni odkrytą „tajemnicą”, co stwarza szerokie pole dla tworzenia metafor, 
przy czym – jak zaznaczała Sontag – rak (cancer) nie jest chorobą, którą można 
wiązać z romantycznym charakterem, jak to miało miejsce z gruźlicą w XIX w.

Wyobrażenie o chorobie jako karze czy też wyznaczenie kary poprzez 
chorobę ma długą historię i odnosi się szczególnie do raka. Według S. Sontag, 
zachorować na raka („dostać raka”) jest czasami rozumiane jako wina kogoś, 
kto dopuścił się niebezpiecznych zachowań – alkoholika, który zachorował 
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na raka przełyku, palacza tytoniu chorującego na raka płuc – ale też jako kara 
za prowadzenie antyzdrowotnego życia. Podobnie jest z rakiem jelita grubego 
i spożywaniem posiłków obfitych w tłuszcze zwierzęce. Równocześnie ci, 
którzy musieli wykonywać pracę związaną z niebezpiecznymi warunkami, np. 
w zakładach petrochemicznych i zachorowali na raka pęcherza wcale nie są tak 
postrzegani. Ocena zależy od tego, czy zachowanie postrzegane jako przyczyna 
choroby nowotworowej było wyrazem słabej woli, czy też braku roztropności, 
albo odwrotnie – było zachowaniem społecznie akceptowanym, nawet ze świa-
domością kosztów zdrowotnych (bo ktoś musi wykonywać pewne prace, nawet 
jeśli wiążą się z narażeniem na czynniki chemiczne i grożą określonymi konse-
kwencjami zdrowotnymi). Symboliczne znaczenia przypisywane nowotworom 
często utożsamiają nieprawidłowy rozwój komórek nowotworowych z „demonem 
rosnącym w ciele człowieka”.

Podejmuje się walkę, krucjaty przeciwko chorobom nowotworowym, bo rak 
był i jest postrzegany jako killer, zabójca, a ludzie chorujący na raka – jako jego 
„ofiary”. Chorobę uważa się za winowajcę, ale winowajcami są także niektórzy 
ludzie. Terminologia opisująca chorobę nowotworową odwołuje się do określeń 
militarnych: rak to wróg, rozwój choroby to „inwazja” komórek nowotworowych, 
ale też w odniesieniu do stosowanych terapii używana jest podobna terminologia 
– „zabić” komórki nowotworowe, „bombardowanie” komórek nowotworowych. 
Ciało „atakowane” jest przez chorobę – leczenie to „kontratak” – aby zabić raka. 
„Rak” to wróg społeczny, z którym się walczy, leczenie postrzegane jest jako 
brutalne – „leczenie gorsze niż sama choroba”. Wojna z chorobami nowotwo-
rowymi, wypowiedzenie wojny tym chorobom – to tylko niektóre z określeń 
związanych z chorobami nowotworowymi i ich leczeniem.

Obecnie diagnoza choroby nowotworowej coraz częściej stwarza szansę 
skutecznej terapii, a prawdopodobieństwo utożsamiania choroby nowotworowej 
ze stanem nieuleczalnym i terminalnym w odniesieniu do pewnych lokalizacji 
znacznie się obniżyło. Również coraz częściej w stosowanych terapiach przewa-
żają względy „humanitarne”, oznaczające po etapie ratowania życia za wielką 
cenę (nie bacząc na konsekwencje) kierowanie się w procesie leczenia późniejszą 
jakością życia chorych po przebytym leczeniu.

PIĘTNO W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

Przez lata osobom dotkniętym chorobą nowotworową przypisywano status 
związany z dewiacją wtórną – odwoływanie się do choroby jako formy dewiacji 
ma bowiem, jak już wspomniano, jedną z najdłuższych tradycji w historii socjo-
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logii medycyny (T. Parsons, A. Twadle, E. Goffman). Choroby nowotworowe 
łączy się z klasyczną teorią labellingu (stygmatyzacji), przede wszystkim w uję-
ciu Goffmana [2005], który w swoim Piętnie odwołuje się również do sytuacji 
społecznej chorych na raka jelita grubego. 

W odniesieniu do chorych na choroby nowotworowe reakcja społeczna 
przez lata była oparta na stereotypach o braku szans na skuteczne wyleczenie 
i przekonaniu o nieuleczalności raka. Przez długi czas pojawiały się również inne 
stereotypy (np. „rak nie lubi noża”), co w praktyce oznaczało brak przyzwolenia 
chorych na proponowane leczenie chirurgiczne. Klasyczna stygmatyzacja doty-
cząca osób chorujących na choroby nowotworowe oparta jest „niepewności co 
do przyszłości” – ta niepewność bierze się z braku odpowiedzi na pytanie, jak 
długo chory/chora będzie żyć, a także niepewności co do ryzyka wystąpienia 
przerzutów choroby do innych części organizmu, powodujących nowy proces 
chorobowy, często trudniejszy do wyleczenia i nierzadko niepozwalający na 
osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. 

Odwołanie się do Goffmana nadal jest aktualne, gdy wyjaśnia zmianę stosun-
ku do chorego po zdiagnozowaniu go jako osoby chorej na raka, np. z szansami 
na wyleczenie (we wczesnym stadium choroby) lub gdy diagnoza oznacza stan 
nieuleczalny. To przypisanie osobom chorującym na chorobę nowotworową sta-
tusu dewianta, nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji choroby nieuleczalnej, 
stadium umierania, często związanego z pobytem w takich instytucjach total-
nych, jak zakłady dla osób przewlekle chorych lub hospicja. Szczególnie relacja 
między pacjentem nowotworowym w ostatnim stadium choroby a personelem 
medycznym i – rolą instytucji medycznych w procesie „odchodzenia chorego” 
jest nadal przedmiotem wielu dyskusji. 

Naznaczenie w chorobach nowotworowych może wynikać z następujących 
uwarunkowań:

– jeszcze w latach 90. XX w. ludzie w dalszym ciągu wierzyli, że zdiagno-
zowanie osoby jako chorej na raka jest równoznaczne z wyrokiem śmierci, np. 
62,5% Amerykanów wierzyło, że rak jest chorobą zakaźną, którą można się 
zarazić, zatem lepiej unikać osób chorych na raka; 

– niemożności kontrolowania przebiegu choroby nowotworowej (w prze-
ciwieństwie np. do chorób układu krążenia) co oznacza, że zmiana stylu życia 
(diety, aktywności) nie ma żadnego wpływu na losy chorego;

– niedostatecznej wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i możli-
wościach skutecznej terapii, całkowitego wyleczenia [Bloom, Kessler 1994].

Negatywne postawy otoczenia wobec chorych na raka są w różny sposób 
wyjaśniane i usprawiedliwiane.
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1. Uważa się, że spędzanie czasu z pacjentem chorym na raka stwarza dwu-
znaczność w interakcjach społecznych, ludzie nie wiedzą, jak się zachować, co 
powiedzieć i jak pomóc takiej osobie. Nie wiedzą, czy mówić, czy nie mówić 
o chorobie, udawać, że nie wiedzą (pomimo że wiedzą) na co choruje, pilnować 
się, aby w rozmowie nie padły żadne stwierdzenia, które mogłyby pogorszyć stan 
emocjonalny chorego. Ta dwuznaczność, konieczność udawania przed chorym 
może być źródłem dyskomfortu psychicznego i napięć, dlatego ludzie unikają 
chorych na raka lub ograniczają kontakty z nimi do niezbędnego minimum. Takie 
zachowania ze strony otoczenia wobec chorych na nowotwory noszą znamiona 
psychologicznego mechanizmu „wycofywania się”, jakkolwiek sami pacjenci 
mogą również poddać się temu mechanizmowi.

2. Często osoby chore na raka postrzegane są (lub same tak się postrzegają) 
jako ofiary, np. chory na raka płuc jako ofiara nałogu palenia tytoniu. Postrze-
ganie osoby chorej na raka jako ofiary pewnych zachowań antyzdrowotnych, 
sprzyjać może również omijaniu takiej osoby, aby uniknąć samoidentyfikacji 
z takim samym lub podobnym zachowaniem, którego konsekwencją może być 
ten sam lub podobny los. 

3. „Uleganie zranieniu” na skutek kontaktu z osobą chorą, która poprzez sam 
fakt tej choroby została zraniona. To zranienie w sensie psychologicznym może 
być przeniesione na osobę wchodzącą w relacje z chorym na raka (cierpi się na 
równi z chorym) [Tobiasz-Adamczyk i in. 1999].

Praca Stigma, Shame and blame experienced by patients with lung cancer 
[Chapple et al. 2004] wskazuje, że chorzy na raka płuc doświadczają wszystkich 
wymienionych w tytule doznań: strachu przed stygmatyzacją – ludzie omijali 
ich, aby unikać kontaktu, bo ta choroba nadal jest kojarzona z „okropną śmier-
cią”; unikano ich, bo nie wiedziano, co powiedzieć. Stygmatyzacja w przypadku 
raka płuc wiąże się z łączeniem przyczynowym tej choroby z paleniem tytoniu, 
zatem postrzeganiem jej jako formy samozranienia, szczególnie w odniesieniu 
do palaczy tytoniu – do tej stygmatyzacji przyczynia się wysokie ryzyko zgonu 
z tej przyczyny i rodzaj śmierci (trudności w oddychaniu, duszenie się). Zaak-
ceptowanie przez samych chorych faktu, że palenie tytoniu przyczyniło się do ich 
choroby wiąże się z poczuciem ponoszenia odpowiedzialności za stan choroby 
i poczuciem winy („I am gilty”) [Chapple et al. 2004].

Bloom i Kessler [1994], odwołując się do wcześniejszych badań, w których 
podjęto próby wyjaśnienia, dlaczego osoby zdiagnozowane jako cierpiące na 
chorobę nowotworową tracą swoje dotychczasowe relacje społeczne, wykazały, 
że koncentrowały się one na piętnie związanym z tymi chorobami, oznaczającymi 
negatywną ocenę charakterystyki takich osób, która lokuje je poza pewnymi spo-
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łecznie akceptowanymi standardami związanymi z indywidualnymi atrybutami 
lub zachowaniami. Przez lata, zgodnie z ujęciem piętna według Goffmana [2005], 
kobiety z rakiem piersi, z racji ich choroby, traktowano jako „inne”, różniące 
się znacząco od swoich rówieśniczek. Stąd w ostatnich latach w Stanach Zjed-
noczonych, po okresie walki o lepsze wyniki leczenia, mówi się głośno o tym, 
że rak piersi już nie stygmatyzuje kobiet, bo odnoszą sukces w pokonywaniu tej 
choroby – z ofiar stały się „osobami odnoszącymi zwycięstwo” nad tą chorobą.

PSYCHOSPOŁECZNE KONSEKWENCJE CHOROBY

Poszukiwanie relacji między początkiem choroby a społecznymi uwarunkowa-
niami chorób, np. stresującymi wydarzeniami życiowymi – warunkami życia, pracy 
zawodowej (narażenie na czynniki karcynogenne w środowisku pracy) jest jedną 
z przyczyn odwoływania się do life course approach lub biografii osób chorujących. 

Fakt zdiagnozowania poważnej choroby, jaką jest rak i stosowane wobec 
chorych leczenie, może okresowo lub trwale powstrzymywać osoby leczone z tej 
przyczyny przed ich dotychczasową aktywnością i odpowiedzialnością w odnie-
sieniu do pełnionych ról społecznych, np. kontynuowanie pracy zawodowej może 
okazać się niemożliwe ze względu na ograniczenia zdrowotne, role rodzinne 
z podobnych powodów także mogą ulec zmianie. Zwykle każda z pełnionych 
ról społecznych niesie ze sobą związane z nią relacje społeczne i obowiązki 
wobec innych osób, a jednostki postrzegają swoje życie społeczne zgodnie ze 
stawianymi im oczekiwaniami, wynikającymi z pełnionych ról społecznych, 
wyznaczających ich zachowania i poczucie społecznej tożsamości [Antonowsky 
1979, za: Bloom, Kessler 1994]. 

Choroba nowotworowa, a przede wszystkim jej konsekwencje, zmiany w peł-
nionych rolach społecznych mogą spowodować utratę tożsamości społecznej, 
co oznacza, że człowiek, który nie wie, kim jest w sensie społecznym, nie wie 
również, jak ma się zachować w określonych sytuacjach. Napięcia związane z za-
chwianiem identyfikacji społecznej mogą prowadzić do psychicznej i społecznej 
izolacji chorego, stąd wsparcie np. ze strony rodziny może zapobiec tym nega-
tywnym konsekwencjom. Ponadto dezorganizacja sytuacji życiowej, związana 
ze zmianą zachowań chorego w wyniku poważnej choroby może spowodować, 
że chory znajdzie się poza sferą swej dotychczasowej aktywności, a tym samym 
zakres jego relacji społecznych ulegnie zawężeniu [Tobiasz-Adamczyk i in. 1999].

Choroba przewlekła, podobnie jak wynikająca z niej niepełnosprawność, 
są konstruktami społecznymi – szczególnie w odniesieniu do piętnowania osób 
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chorych i dokonywanej przez nie zmiany samoidentyfikacji, będącej efektem 
funkcjonowania konstruktu choroby nowotworowej lub wielu jej przejawów, 
bo te konstrukty ulegają rozszczepieniu i fragmentaryzacji – inny jest konstrukt 
społeczny raka piersi, inny raka płuc (szczególnie kiedy zachorowanie dotyczy 
intensywnego palacza tytoniu), inny w odniesieniu do chorującego dziecka w po-
równaniu do chorującej osoby młodej, w średnim wieku lub starszej.

Według M. Isabelli Bisschop [2004], choroby przewlekłe zmuszają osoby nimi 
dotknięte do stałej konfrontacji z różnymi zagrożeniami i wyzwaniami, takimi 
jak: ból, zaburzenia lub ograniczenia sprawności fizycznej, obawa utraty życia 
i konieczności zmiany planów, co niejednokrotnie oznacza, że chory nie przewi-
duje przyszłości, bo jawi się ona często jako niepewna i nieprzewidywalna. Wielu 
przewlekle chorych zmuszonych jest do całkowitej, nieodwracalnej zmiany stylu 
życia i zależności od innych; wielu doświadcza przejawów stygmatyzacji, utraty 
szacunku, obniżenia poczucia własnej wartości, stałej niepewności wynikającej 
z postawionej diagnozy i obniżania się posiadanych zasobów. Choroba przewlekła 
stanowi doświadczenie, które wpływa na układ i sposób spędzania każdego dnia. 
To doświadczenie często wiąże się z bólem, cierpieniem, prawdopodobieństwem 
zbliżającej się śmierci; sprawia, że osoby chore, ich rodziny, a także inne osoby 
połączone z nimi relacjami społecznymi wchodzą w odmienny układ interakcji; 
muszą zmierzyć się z konsekwencjami choroby lub niepełnosprawności, co wy-
maga od nich zmiany dotychczasowych relacji i okazania wzajemnego wsparcia 
[Bury 1982]. Doświadczenia wynikające z życia z chorobą przewlekłą, tak jak to 
zaprezentował Bury [1997, za: Thomas 2007], odnoszą się do trzech aspektów 
„biograficznych zakłóceń”: konsekwencji leczenia, długofalowej adaptacji oraz 
zorganizowania życia. Życie z chorobą wymaga aktywności od chorego i jego 
najbliższego otoczenia, stąd w koncepcjach zmagania się z chorobą wyróżnia 
się takie znaczące etapy, jak coping, strategy and style procesu prowadzącego do 
normalizacji – chorzy uczą się, jak powinni się zachowywa, aby nie różnić się od 
osób zdrowych i uniknąć naznaczenia (np. maskowanie lub ukrywanie choroby). 
Codzienna aktywność chorego jest sprowadzana do jego zdolności samodzielnego 
wykonania podstawowych czynności związanych z samoopiekę lub konieczności 
korzystania z pomocy innych osób (cierpienie w samotności, zamykanie drzwi, 
aby nie przeszkadzać choremu, mówienie po cichu) [Williams 2005].

Kathy Charmaz [1983] zwraca uwagę, że choroba przewlekła jest doświadcze-
niem, w którym następuje przedefiniowanie koncepcji własnej osoby. Występujące 
ograniczenia wymagają „przedefiniowania” własnych możliwości działania, 
czemu służy „urzeczywistnienie” lub „zmaterializowanie” choroby. Umiejętność 
„odseparowania” choroby od koncepcji własnej osoby (separatiom from self) 
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zależy od zasobów kulturowych [Bury 1982]. Caroline Sanders i Anne Rogers 
[2011] analizują doświadczenia związane z przeżywaniem choroby przewlekłej 
i wskazują w nawiązaniu do M. Bury’ego na fakt, że wielu chorych wiąże po-
czątki choroby z wystąpieniem wydarzeń wskazujących na osobisty kryzys, który 
prowadził do niepewności, zaburzeń, czasami przerwania aktywności życiowej 
i do zaburzenia poczucia własnej tożsamości. W tych rozważaniach odwołują 
się do zaproponowanego przez M. Bury’ego rozróżnienia pomiędzy znaczeniem 
przypisywanym objawom i ich znaczeniem w przebiegu biografii chorego (tj. 
meanning as consequence i meaning as significance). Oddzielenie znaczenia cho-
roby przewlekłej, wynikające z pojawienia się pewnego problemu zdrowotnego, 
oznaczającego dla jednostki pewne restrykcje w dotychczasowej aktywności od 
społecznych niedogodności – będących konsekwencjami wynikającymi z cho-
roby jednostki. Znaczenie odnoszące się do istotności (meaning of significance) 
jest związane z symbolicznym znaczeniem choroby w danej kulturze, ale także 
z szerszą percepcją objawów w odniesieniu do pewnych konotacji społecznych, 
również piętna społecznego [Scambler, Scambler 2010]. Mylne przedstawianie 
relacji między chorobą a tożsamością społeczną sięga czasów Parsonsa [1978] 
– wpływ choroby na identyfikację społeczną (teoria choroby – specyficznej roli 
społecznej); choroba jako forma społecznej dysfunkcji (obowiązkiem chorego jest 
zrobić wszystko, aby wyjść z tego stanu i powrócić do społecznie użytecznych 
ról – reintegracja społeczna). Choroba przewlekła, pomimo dobrej woli chore-
go, nie pozwala wielokrotnie wyjść z tej roli, podobnie korzystanie z instytucji 
medycznych i współpraca z personelem lekarskim również nie zawsze pozwala 
na wyzwolenie się z tej roli (za to krytykowano Parsonsa). Interakcje pomiędzy 
jednostką a społeczeństwem pozwalają chorym zrozumieć i zaakceptować fakt, 
że aby podjąć próbę wyzdrowienia, zgadzają się na wprowadzanie do swego or-
ganizmu trucizny (chemioterapia), której zwykle towarzyszy osłabienie, nudności 
wymioty i ogólne rozdrażnienie. Podobnie, aby wyzdrowieć, trzeba się zgodzić 
na wycięcie zajętych przez guz części organizmu, co oznacza zmianę poprzez 
interakcję przekonania – wbrew dawniejszym obawom – że jeżeli możliwe jest 
wycięcie czegoś, to jest szansa uratowania zdrowia i życia. 

W ujęciu interakcyjnym (interakcjonizm symboliczny) szczególne znaczenie 
przypisuje się „negocjowaniu porządku interakcyjnego pomiędzy chorym a leka-
rzem” (odwołanie się do modelu „kryzysu” wywołanego chorobą i negocjowa-
nie przebiegu trajektorii choroby w kierunku „normalizacji” sytuacji życiowej, 
przede wszystkim przez chorych). Zgodnie z perspektywą interakcjonistyczną 
– ludzie interpretują i nadają znaczenie swoim objawom chorobowym, stwier-
dzonym chorobom, nadają też znaczenie oraz interpretują choroby występujące 
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w swoim najbliższym otoczeniu lub w społeczeństwie, w którym funkcjonują. 
Interakcjonistyczne podejście do choroby, reprezentowane przez Goffmana, 
a także zaproponowanie przez niego dramaturgiczne ujęcie relacji lekarz – pacjent 
w przypadku diagnozy nowotworowej i przebiegu ich wzajemnych interakcji 
w procesie leczenia choroby nowotworowej nabiera szczególnego znaczenia. 
Obowiązujący przez lata model stosowania selekcji informacji przekazywanych 
przez lekarza pacjentowi dotyczył głównie podstawowego dylematu, czy mówić, 
czy też nie (a jeśli tak, to co i w jakim zakresie) o wyniku diagnozy potwierdza-
jącej raka; czy uświadamiać, że chory zgłosił się za późno i tym samym nie ma 
szans na skuteczne leczenie, czy wskazywać możliwość zastosowania w takich 
przypadkach tylko terapii paliatywnej; czy mówić, że pacjentowi zostało kilka 
miesięcy, a może tylko dni do końca życia?

ZMIANY W CIELE A KONSEKWENCJE PSYCHOSPOŁECZNE

Carol Thomas [2007], snując rozważania dotyczące ciała (The Body: lost and 
found), odwołuje się do ciała żyjącego, odczuwającego i postrzeganego. Spośród 
różnych koncepcji związanych z ciałem wyróżnia się perspektywa feministyczna, 
która łączy znaczenie ciała uszkodzonego (niepełnosprawnego) z subiektywnymi 
doświadczeniami życiowymi w zależności od różnic genderowych, wieku, klasy 
społecznej, seksualności i typu niepełnosprawności. Pojęcie niepełnosprawności 
towarzyszące chorobom nowotworowym i zmiany w obrazie ciała lokują kon-
sekwencje tych chorób w obrębie socjologii ciała [Turner 2005]. Symboliczne 
interakcje pomiędzy pojęciem normalności w odniesieniu do wyglądu ciała lub 
funkcji poszczególnych jego narządów wiązać się mogą z utratą znaczących 
atrybutów, prowadzą do naznaczenia, zgodnego z ujęciem prezentowanym przez 
Goffmana. 

Badania Paquette i Raine [2004] pokazały, jak kobiety interpretują oczekiwa-
nia ze strony ich środowiska społeczno-kulturowego w formułowaniu wyobrażeń 
o ciele – to wyobrażenie nie jest konstruktem statycznym, ale dynamicznym, 
składającym się z wielu elementów, które również ulegają zmianie (koncepcja 
własnej osoby, wpływ mediów, ale także wpływ rodziny, przyjaciół i sieci relacji 
społecznych). Kobiety dokonują reinterpretacji przekazów społeczno-kulturo-
wych dotyczących ciała. W chorobie poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem 
jest jedną z najważniejszych konsekwencji – identyfikacja społeczna oddziałuje 
poprzez zmiany w ciele (ciało wyniszczone, ciało pozbawione pewnych organów 
wewnętrznych, niewidocznych) lub ciało z widocznymi, naznaczonymi chorobą 
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i niepełnosprawnością zmianami lub okaleczenie w wyniku zastosowanej terapii, 
czemu może towarzyszyć stygmatyzacja i poczucie zawstydzenia, skrępowania, 
zażenowania z powodu piętna choroby na ciele.

Kobieta z rakiem piersi jest postrzegana jako osoba chora na zagrażającą 
życiu chorobę, ale w społecznym odbiorze choroba ta dotyczy piersi, będących 
w wielu społeczeństwach symbolem kobiecości. Ten atrybut kobiecości jest 
tak głęboko zakorzeniony w świadomości społecznej, że może być uważany za 
wyznacznik wszystkich relacji międzyludzkich, w których kobieta uczestniczy. 
W konsekwencji utrata piersi przez kobietę jest faktem społecznie ją dyskrymi-
nującym i definiowanym jako stigma. 

Feministyczne teorie niepełnosprawności zwracają uwagę na znaczenie in-
gerencji ze strony chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii kosmetycznej w procesie 
normalizacji niepełnosprawności – w odróżnieniu od roli chirurgii estetycznej 
zmierzającej do kształtowania oczekiwanego obrazu ciała kobiety (fizycznej 
cielesności). Publikowanie zdjęć znanych postaci po amputacji piersi łączy się 
z pytaniem, czy narządy te mają być rekonstruowane (zgodnie z seksistowską 
interpretacją) – znane są przykłady ze Stanów Zjednoczonych, gdy znane publicz-
nie kobiety (właśnie na znak protestu przeciw seksizmowi) odmówiły protezy 
utraconej piersi, powodując podjęcie dyskusji na temat kulturowo zdefiniowanego 
znaczenia sekwencji „pierś – piersi pod nóż” [Garland-Thomson 2006].

Poczucie tożsamości społecznej budowanej za pośrednictwem ciała i kon-
cepcja obrazu własnego ciała oznacza kontrolowanie własnej sytuacji życiowej 
poprzez skuteczność podejmowanych działań, mających podtrzymać lub zwery-
fikować dotychczasowe relacje społeczne [Kelly, Field 2005]. Choroba oznacza 
stan negocjacji – wynik zależy od akceptacji zmian przez kobietę (po leczeniu 
raka piersi), która ich doświadczyła i „wynegocjowania” przez nią nowego po-
rządku interakcji ze swoim otoczeniem.

Tak jak utrata piersi wiąże się z poczuciem utraty kobiecości i atrakcyjności, 
tak rak prostaty, którego operacyjne leczenie może prowadzić do impotencji, 
wiąże się z utratą poczucia męskości [Oliffe 2005]. Podobne problemy dotyczą 
mężczyzn po pewnych operacjach raka jelita grubego i odbytnicy. Odwołanie się 
do konstruktu „męskości” w znaczeniu społecznym, historycznym i kulturowym 
pozwala zdefiniować idealne formy zachowań, wskazujące na oczekiwany wzór 
męskości [Connell 1987, za: Oliffe 2005]. Seksualność mężczyzn i intymne 
relacje, związane z aktywnością seksualną (wyuczone w procesie socjalizacji), 
zaburzone procesem chorobowym i przebytym leczeniem, mogą się wiązać 
z poczuciem utraty najważniejszego atrybutu męskości i niemożności spełniania 
oczekiwań społecznych w odniesieniu do aktywności seksualnej. Indywidualne 
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reakcje na chorobę mogą zależeć od stopnia poddania się hegemonii „obowią-
zującej męskości” i obawy przed, naznaczeniem („nieprawdziwy mężczyzna”). 
Wskazuje się jednak, że rak prostaty dotyka mężczyzn w starszym wieku, 
których obowiązujące kanony męskości mniej dotyczą, a społeczny konstrukt 
często ich dyskredytuje. Niemniej jednak ciało starszego mężczyzny pozbawione 
wigoru, seksualnej potencji i erotyzmu nie pozbawia go jego siły „społecznej” 
– rekompensatą może być przeniesienie męskości z ciała na takie aspekty życia, 
jak bogactwo czy status społeczny. Rak prostaty, który wpływa na seksualność 
mężczyzn, wbrew oczekiwaniom wcale nie prowadzi do obniżenia intymnych 
relacji wielu par – badania pokazują, że tradycyjne pojęcie męskości ulega 
przedefiniowaniu w kierunku okazywania bardziej „kobiecych” cech w relacjach 
intymnych, tj. ekspresji uczuć i empatii [Oliffe 2005].

CZAS W CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ  
– W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

Czas w chorobach nowotworowych nabiera szczególnego znaczenia – czas, 
który upływa pomiędzy wystąpieniem objawów a ich zdiagnozowaniem może 
warunkować sukces leczenia. Pięcioletni okres przeżycia oceniany jest jako wy-
leczenie i oznacza sukces terapeutyczny, ale czas ten to również okres leczenia 
wyznaczony przez serie chemioterapii lub leczenie chirurgiczne. Czas w chorobie 
nieuleczalnej oznacza oczekiwanie na śmierć, przygotowywanie się na odejście 
chorego przez członków jego rodziny lub przez niego samego.

Problem czasu w chorobie z perspektywy przeżyć chorego (również w cho-
robie nowotworowej) został opisany przez A. Ostrowską [2008]. B. Glaser 
i A. Strauss [1968] stworzyli koncepcję trajektorii umierania wskazując, że 
śmierć na raka przyjmuje odmienną trajektorię niż śmierć na skutek obrażeń 
pochodzących z wypadku. W przypadku choroby nowotworowej trajektoria 
może oznaczać różny wymiar czasowy (odroczenie śmierci), ale zawsze wynika 
z dwóch uwarunkowań: chory zostaje zdefiniowany jako umierający, natomiast 
czas śmierci nie jest pewny, jakkolwiek wiadomo, że ona nastąpi. 

TRAJEKTORIE CHOROBY

Ian Robinson [1990] wskazuje, że w momencie diagnozy pojawia się pro-
blem czasu, jaki chory ma szansę przeżyć (z racji choroby). Trajektoria związana 
z obiektywnym przebiegiem choroby (disease) może oznaczać utrzymujący się 
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stan stabilny, ale może również wskazywać na oczekiwaną dalszą progresję 
choroby. Najbardziej pozytywna sytuacja jest wtedy, gdy trajektoria ta zmierza 
w kierunku pełnego wyzdrowienia. Z perspektywy analizowania przebiegu cho-
roby często obok czynnika czasu przeżycia (prognozy) pojawia się niepewność na 
skutek nie zawsze przewidywalnych kolejnych nawrotów choroby. Obiektywna 
trajektoria choroby może w różny sposób wpływać na jej indywidualną percepcję, 
a także na społeczną sytuację chorego.

Robinson [1990] analizuje przebieg trzech trajektorii: biologiczno-medycz-
nej (wynikającej z obiektywnej choroby – disease), związanej z subiektywnym 
odczuciem choroby (illness) i społecznej, wyznaczonej legalizacją społeczną 
choroby (sickness). Mogą one przebiegać równolegle, przecinać się lub rozcho-
dzić [Robinson 1990]. Trajektoria choroby oznacza pewne kontinuum stanów 
biologicznych, wywołujących określone reakcje u samego chorego i w jego 
otoczeniu, tworząc np. trajektorię stygmatyzacji [Alonzo, Reynolds 1995]. 
Od lat 80. XX w. w badaniach nad chorobami przewlekłymi zaczęto stosować 
perspektywę narracyjną. Perspektywa fenomenologiczna pozwala przedstawić 
codzienne zmaganie się z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością – kładąc 
nacisk na ukazanie osób chorych przewlekle lub niepełnosprawnych jako „ofiar” 
społecznego znaczenia chorób.

CHOROBA JAKO NARRACJA

Scambler i Scambler [2010: 48] opisują życie z rakiem i wskazują, że 
termin ten może być raczej utożsamiany z życiem „po raku” – jako stadium 
niepełnosprawności i disablismu, jakkolwiek wiele osób, które przeszły choro-
bę nowotworową nie chce uchodzić za osoby niepełnosprawne. Nadal jednak 
obszarem eksploracji badawczej mogą być cierpienie, kryzys egzystencjonalny 
i organizowanie życia pomimo występujących symptomów, strategie radzenia 
sobie z chorobą. Życie po raku oznacza powrót do codziennej aktywności, za-
kończenie intensywnej opieki medycznej, ale socjologiczne aspekty tego życia 
wiążą się z określeniem, w jakim stopniu choroba zaburzyła biografię każdego 
chorego, spowodowała utratę poczucia własnego „ja” i zaznaczyła swoje znamię 
poprzez przejawy naznaczenia społecznego. „Życie po raku” lub „z rakiem” 
wymaga akceptacji fizycznej niepełnosprawności i ograniczeń w codziennych 
czynnościach – pod wpływem fizycznego i psychicznego cierpienia, akceptacji 
zmian w ciele i przejęcia kontroli nad ciałem oraz zaakceptowania zmian tożsa-
mości. Według tych autorów przejawem disablismu wobec osób, które przeszły 
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chorobę nowotworową może być brak szansy na powrót do pracy, niski dochód, 
niemożność zrealizowania odczuwanych podstawowych potrzeb, brak zabez-
pieczenia na starość, pogodzenie się z reakcją innych osób np. na wiadomość 
o rozpoznaniu raka płuc (izolacja, przekonanie, że nie ma się szans przeżycia).

Narracja choroby oznacza „nadanie sensu chorobie” – w chorobie nowotwo-
rowej obejmuje szok związany z diagnozą, wcześniejsze stresujące wydarzenia 
życiowe, myślenie o szansach przeżycia w konkretnej chorobie (statystyki me-
dyczne), przewidywanie przyszłości, zmiany dotyczące priorytetów i własnej 
osoby, przebieg choroby, samoopieka związana z leczeniem, plan leczenia, 
„edukowanie się w chorobie”, zmiany w ciele, rozpad relacji społecznych, „obiek-
tywizowanie” choroby, problemy z zatrudnieniem, poszukiwanie i uzyskiwanie 
potrzebnych informacji, rola pacjenta – zmiany stałe w obrazie własnej osoby, 
w ciele, w relacjach społecznych, planowanie przyszłości i odwoływanie się do 
innych doświadczeń. „Ja przed rakiem” i „ja po raku” – ten podział dychotomicz-
ny może oznaczać zupełnie inne perspektywy życiowe [Mathieson, Stam 1995]. 
Wskazane elementy związane z pojawieniem się choroby nowotworowej mogą się 
łączyć z zadawaniem sobie przez chorą/chorego następujących pytań: czy moje 
życie się zmieni, jak się zmieni, co rak znaczy dla mnie, na czym polega moja 
rola jako pacjenta, jak powinnam/powinienem się zachowywać, czego się ode 
mnie oczekuje, jak moje otoczenie mnie postrzega, zaś po przebytym leczeniu 
– kim jestem teraz po chorobie i leczeniu, co się na dobre zmieniło? Te pytania 
są wyrazem pojawienia się stresu związanego z diagnozą, odniesienia swej ak-
tualnej choroby do sytuacji życiowej w aspekcie społecznego funkcjonowania, 
renegocjowania poczucia tożsamości, określenia swojego miejsca w układach 
społecznych, wyznaczonego lub zmienionego przebytą chorobą lub leczeniem. 
Dla poczucia tożsamości społecznej, koncepcji własnej osoby, przewidywanej 
trajektorii choroby ważna jest odpowiedź na pytanie, co znaczy być „pacjentem 
nowotworowym” lub co znaczy mieć raka (w czasie teraźniejszym i w czasie 
przeszłym – walka ze stygmatyzacją chorób nowotworowych, walka z przeko-
naniem, że choroba nowotworowa oznacza wykluczenie z życia, usunięcie poza 
nawias życia, uczenie się „języka choroby”, terminów medycznych związanych 
z terapią, np. rodzajów chemioterapii, dawek, stosowanych leków).

ZACHOWANIA W ZDROWIU I CHOROBIE

Fakt, że prawie wszyscy znamy kogoś, kto chorował lub choruje na chorobę 
nowotworową, powoduje, że świadomość obecności tych chorób w społeczeń-
stwie jest coraz wyższa, co może skutkować zgodą na postępowanie zgodnie 
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z zaleceniami profilaktycznymi, np. zaprzestanie palenia tytoniu, zmianami 
zwyczajów dietetycznych (np. większa ilość jarzyn i owoców w diecie) celem 
zapobiegania nowotworom przewodu pokarmowego, poddawanie się badaniom 
profilaktycznym. Zatem zgadzamy się na medykalizację życia społecznego, 
pozwalając na kontrolę sprawowaną przez medycynę nad różnymi wymiarami 
życia społecznego.

Zmiana w traktowaniu osób, które własnym zachowaniem okazywały lek-
ceważenie zasad prozdrowotnego stylu życia poprzez szkodzenie zdrowiu (np. 
palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, stosowanie niewłaściwego sposobu 
odżywiania się), a wręcz czynienie ich odpowiedzialnymi za stan choroby (ne-
gujące założenie zawarte w klasycznym ujęciu choroby jako specyficznej roli 
społecznej T. Parsonsa, gdzie człowiek nie ponosi odpowiedzialności za stan 
choroby) – wynika z prawdopodobieństwa związku pomiędzy określonymi za-
chowaniami (np. palenie) a konsekwencjami (np. zachorowanie na raka krtani, 
raka płuc) i grozi naznaczeniem, wykluczeniem tych, którzy nie stosują się do 
zaleceń profilaktycznych, bo swoim zachowaniem mogą narażać na konsekwencje 
zdrowotne również inne osoby (np. bierne palenie).

Age of Biopower – to pojęcie wprowadzone przez M. Foucaulta [1995, 2009], 
które oznacza „dyktat stosowany przez medycynę, która wyznacza kryteria 
«normalności» i «nienormalności» również w odniesieniu do zachowań. Za 
przeciwstawianie się dyktatowi związanemu z medykalizacją życia społecznego, 
a przede wszystkim przeniesienia na każdego z nas odpowiedzialności za zdrowie 
własne i innych osób (w myśl podstawowej zasady głoszonej przez Światową 
Organizację Zdrowia) uznać można postawę M. Foucaulta, zgodną z postmoder-
nistycznym podejściem, propagującą wolny wybór stylu życia (nawet prowadzący 
do autodestrukcji i samozagłady) i samodecydowania o swoich zachowaniach 
(nawet jeśli zagrażają one zdrowiu i życiu)” [za: Morrall 2009].

D. Mechanic [1978], jeden z filarów badań nad zachowaniami w chorobie 
(umiejętność obserwacji własnego ciała, jego funkcjonowania i zmian w nim 
występujących; ocena pojawiających się objawów pod względem ich zagrożenia 
dla zdrowia i życia; czynniki decydujące o momencie szukania pomocy lekarza), 
którym to tematom poświęcał uwagę w swoich rozważaniach, rozpoczynając 
nowy etap badań poświęconych tym zagadnieniom. 

Mechanizmy decydujące o przebiegu zachowań w chorobie, szczególnie 
w okresie dostrzeżenia objawów, ich percepcji, oceny, odwołują się do lay refer-
ral system, tj. wiedzy i doświadczeń osób znajdujących się w otoczeniu osoby, 
u której pojawiają się niepokojące objawy, szczególnie, gdy w świadomości 
społecznej funkcjonują one jako wyraźne znamiona choroby nowotworowej. 
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Jeden z najstarszych modeli – Health Belief Model Rosenstock, 1966 – akcen-
tuje indywidualną odpowiedź jednostki na występujące objawy [Rosenstock 
1966, za: Tobiasz-Adamczyk 2000], która zależy od postrzeganej podatności na 
zachorowanie, wczesnych doświadczeń z chorobą oraz analizy zysków i strat, 
mogących wynikać z wejścia w rolę chorego.

Opóźnienia w zdiagnozowaniu choroby nowotworowej (raka płuc), pomi-
mo występujących objawów, mogą wynikać z postawy chorego (lęku, braku 
wiedzy o objawach, nieinterpretowania ich jako poważnych), z winy lekarzy 
(błędna interpretacja zgłaszanych objawów, nieskierowanie na właściwe testy 
diagnostyczne) oraz z winy systemu opieki zdrowotnej, który sprzyja opóźnianiu 
diagnozy (zbyt długie oczekiwanie na badania lub wizytę u lekarza). Badania 
Corner i in. [2006], dotyczące przyczyn opóźnień w diagnozowaniu raka płuc 
(największa liczba zgonów w porównaniu z innymi chorobami nowotworowy-
mi) wykazały, że czynnikami odpowiedzialnymi za zwlekanie z poszukiwaniem 
pomocy medycznej były: niepewność związana z występującymi objawami (czy 
to normalne mieć takie objawy?) i niespieszenie się ze zgłoszeniem do lekarza; 
zmiany stanu zdrowia postrzegane jako element codziennego funkcjonowania 
organizmu, niewłaściwa interpretacja zmian w organizmie; problemy wynikające 
z równoczesnego występowania innych chorób; niełączenie zmian stanu zdrowia 
z rakiem płuc i poczucie braku zaufania do leczenia [Corner i in. 2006].

Badania własne pokazały, że częste bagatelizowanie przez chorych z rakiem 
żołądka i jelita grubego objawów chorobowych łączyło się nie tylko z ich małą 
uciążliwością, lecz także z działającym uspokajająco myśleniem: jestem już stary, 
wobec tego mój przewód pokarmowy ma prawo źle działać, wszystko się „zuży-
wa” w miarę upływu lat. Zdarzało się również, że nawet powtarzające się krwa-
wienia z odbytu nie były wystarczającym powodem szukania pomocy u lekarza, 
bowiem łączono je z hemoroidami (potocznie uważanymi za niegroźną chorobę). 
Wobec małej uciążliwości symptomów chorobowych wielu chorych uważało się 
za zdrowych, a nawet, jeśli mieli poczucie, że są chorzy, w ich odczuciu choroba 
nie mogła być poważna, skoro podobne dolegliwości odczuwało wiele osób z ich 
najbliższego otoczenia [Tobiasz-Adamczyk, Szafraniec, Bajka 1999].
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WYOBRAŻENIA O PRZYCZYNACH  
CHOROBY NOWOTWOROWEJ (BADANIA WŁASNE)1

Dotychczasowe badania nad potocznym rozumieniem przyczyn chorób no-
wotworowych wskazują na różne rodzaje wyjaśnień podawanych przez chorych, 
uzasadniających odczuwaną chorobę:

– choroba jako wynik upływu czasu, starzenia się, organizm zaczyna szwan-
kować, a pojawienie się choroby jest wyrazem „zużycia się organizmu”;

– choroba jako wynik mechanicznych uszkodzeń organizmu;
– choroba jako zaburzenie równowagi systemu lub zachwianie relacji po-

między poszczególnymi elementami organizmu;
–  choroba jako wyraz zaburzenia relacji pomiędzy jednostką a jej środowi-

skiem;
– choroba w wyniku przedostania się do organizmu chorobotwórczych pier-

wiastków (np. wirusa). 
Analogie te kształtują sposób myślenia chorych o swojej chorobie. Wiele 

potocznych sądów o przyczynach choroby ma charakter irracjonalny i nie daje 
możliwości logicznego wyjaśnienia [Furnharm 1994]. Wyobrażenia te mają wiele 
źródeł, ulegają zmianom w zależności od rozwoju choroby i różnych okoliczności, 
które jej towarzyszą. Przekonania o przyczynach chorób osób cierpiących na nie 
zwykle są odbiciem wierzeń i przekonań panujących w środowisku, z którego 
wywodzą się chorzy. 

A. Furnham [1994] omawia odmienne sposoby postrzegania choroby, odwo-
łując się do różnych przekonań o przyczynach jej powstawania:

– podejście do organizmu jak do maszyny, a do choroby jak do defektu w jej 
funkcjonowaniu; w tym rozumieniu każda choroba może zostać wyleczona przy 
użyciu nowoczesnych metod terapeutycznych;

– organizm jako przedmiot ataku, narażony na wpływy czynników choro-
botwórczych i stresów związanych z aktywnością społeczną (na atak narażona 
zarówno sfera fizyczna, jak i psychiczna organizmu);

– choroba jako wynik nierówności społecznych na skutek niejednakowego 
dostępu do świadczeń medycznych tych, którzy ich aktualnie potrzebują;

1 Badania nad stylem życia chorych z rakiem jelita grubego i środowiskowymi uwarunko-
waniami przebiegu choroby i leczenia – projekt nr 4 PO5D 025 11 finansowany przez Komitet 
Badań Naukowych; Społeczne determinanty jakości życia kobiet po przebytym leczeniu z powodu 
raka piersi – program statutowy nr 501/P/241/L; Jakość życia chorych po operacyjnym leczeniu 
wybranych nowotworów przewodu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego) – program 
statutowy nr 501/NKL/54/L
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– choroba jako wynik kulturowych uwarunkowań;
– choroba jako wynik niezaakceptowania prozdrowotnego stylu życia, który 

ma na celu utrzymanie dobrego zdrowia i zapobieganie chorobom;
– choroba jako konsekwencja prawa do satysfakcji z życia, wolności prze-

sądzającej o tym, że styl życia jest wyborem dokonanym przez jednostkę bez 
względu na myślenie o etiologii chorób z nim związanych;,

– choroba jako wynik oddziaływania mocy Boga – kiedy zdrowie jest po-
twierdzeniem życia bez grzechu, a choroba karą za grzechy (lub ujawnieniem 
grzechów); zdrowie stanowi wyraz opieki Boskiej, odzwierciedlenie stanu du-
chowego jednostki;

– zdrowie postrzegane jako siła woli jednostki – zdolność do kontrolowania 
zachowań, przyzwyczajeń, słabostek, moralna odpowiedzialność za zdrowie 
(choroba w tym ujęciu jest zaprzeczeniem tej postawy). 

Odwołując się do badań własnych, warto przytoczyć dane świadczące o tym, 
jak chorzy z rakiem żołądka i jelita grubego starali się dociec przyczyn odczu-
wanych przez siebie objawów przez odwoływanie się do „własnych biograficz-
nych uwarunkowań” i próbowali ustalić, kto lub co ponosi odpowiedzialność za 
chorobę, która ich dotknęła. Analizowanie przebiegu całego życia, ewentualnych 
związków między wydarzeniami biograficznymi a pojawieniem się dolegliwości, 
wiązało się również z poczuciem odpowiedzialności za te dolegliwości. 

W poszukiwaniu przyczyn swej choroby chorzy na raka jelita grubego 
podawali następujące wyjaśnienia [Tobiasz-Adamczyk i in. 1999], uważając 
chorobę za: 

– wynik antyzdrowotnego stylu życia prowadzonego w przeszłości (56% 
chorych obu płci); 

– zrządzenie losu, doświadczenie dane przez Boga, niezależne od starań 
o własne zdrowie (50% mężczyzn i 65% kobiet).

– wyzwanie, które trzeba traktować jako jeszcze jedno trudne wydarzenie 
życiowe, któremu należy się aktywnie przeciwstawić (79,2% mężczyzn i 67,8% 
kobiet);

– krzywdę, niesprawiedliwość (14,6% mężczyzn i 28,7% kobiet).
– wynik zaniedbań ze strony lekarza (7,3% mężczyzn i 9,2% kobiet).
Interesujące było również wiązanie przez chorych na raka jelita grubego wy-

stąpienia choroby lub jej początków ze stresującym trybem życia (51% mężczyzn 
i 57,5% kobiet) oraz narażeniem się na stresujące wydarzenie życiowe w ostatnim 
czasie – trzykrotnie częściej przytaczane przez kobiety (39,1%) w porównaniu 
do mężczyzn (13,5%). 
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Wiążąc występowanie choroby z narażeniem na stresujący tryb życia lub 
stresujące wydarzenia życiowe najczęściej wymieniono następujące zdarzenia, 
które były źródłem stresu i „ponosiły odpowiedzialność” za powstanie i rozwój 
choroby (wg kolejności wskazań): śmierć kogoś bliskiego np. matki (na to 
zdarzenie wyjątkowo często wskazywały kobiety), współmałżonka, dziecka, 
choroba w rodzinie (zwłaszcza choroba bądź niepełnosprawność dziecka), nie-
powodzenia zawodowe lub przejście na emeryturę oraz rodzinne predyspozycje 
do chorób przewodu pokarmowego (chorował ojciec, matka, brat albo siostra) 
bądź skłonności do chorób nowotworowych w ogóle – np. brat choruje na raka 
płuc itp. Łączono również aktualną chorobę z błędami lekarskimi (uszkodzenie 
jelit w czasie innej operacji, np. przewodu moczowego, pęcherzyka żółciowego, 
chorób kobiecych), nadużywaniem leków zapisanych przez lekarza (np. sterydów, 
efekt uboczny działania antybiotyków czy leku pomagającego w odchudzaniu 
– izolipanu).

Postrzeganie związków choroby z nieprawidłowościami w stylu życia (od-
żywianiu) oraz ze stresującymi wydarzeniami życiowymi (trudne życie w ogóle, 
niedożywienie, praca ponad siły, trudne dzieciństwo) pokrywa się z teoriami 
przyczynowymi panującymi w medycynie.

BADANIA NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA UWARUNKOWANĄ  
STANEM ZDROWIA

Już w 1987 r. S Levine w The Changing Terrains in Medical Sociology: 
Emergent Concern with Quality of Life wyraźnie wskazywał na nowe obszary 
badań dla socjologii medycyny związane ze śledzeniem jakości życia uwarun-
kowanej stanem zdrowia. Nowa sytuacja, jaką jest nabyta choroba, wymaga od 
jednostki, aby nauczyła się żyć nie tylko z ograniczeniami wywołanymi zmianami 
w stanie zdrowia, szczególnie, jeśli mają one charakter nieodwracalny, lecz także 
zaakceptowała zależność od leków lub reżimu narzuconego przez postępowanie 
terapeutyczne [Siegrist, Junge 1990]. 

Według Pescosolido [2011b], ostatnia dekada przyniosła konsensus w rozu-
mieniu zdrowia, choroby i leczenia przez odwołanie się do Complexity Theory. 
Złożoność tych zagadnień została przedstawiona przez tę autorkę w The Network 
Episode Model, odwołującym się do metafory miejsca, przestrzeni i lokalizacji, 
sytuujących poziom kontekstu społecznego ponad poziomem jednostkowym 
(body i self), poprzez oddziaływanie systemu wsparcia, pochodzącego z indywi-
dualnej sieci, systemu instytucjonalnego (organizacji) i na poziomie społeczności 
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(miejsce). Zdrowie jest definiowane i postrzegane poprzez interakcje jednostki 
z rodziną, przyjaciółmi, systemem opieki medycznej, systemem wsparcia, gru-
pami religijnymi itd. Pescosolido, prezentując spojrzenie na „karierę choroby”, 
przypisujące kluczowe znaczenie rolom na „wejściu” i na „wyjściu” jako punk-
tom wyznaczającym proces choroby – wpływającym na wzory postępowania 
i przebieg trajektorii, obejmujących strumień poznawczy (coping), strumień 
działania (strategy) i strumień emocjonalny (affective stream). Zrozumienie 
przebiegu różnych trajektorii choroby daje szansę poznania dynamiki procesu 
chorobowego (możliwość wyjścia z roli chorego, podobnie jak z roli pacjenta, 
ale ten przebieg jest inny w przypadku choroby przewlekłej, podobnie jak w roli 
osoby niepełnosprawnej lub w sytuacji chorego umierającego, z której wyjście 
możliwe jest tylko poprzez śmierć. Sukces leczenia lub jego brak, a także konse-
kwencje sukcesu terapeutycznego niejednokrotnie w znaczący sposób wpływają 
na pozycję chorego w sieci jego relacji społecznych i w relacji do szerszych 
układów środowiskowych. 

Zainteresowanie od lat 70. XX w. problematyką jakości życia uwarunkowa-
ną stanem zdrowia wiązało się ściśle z nowym podejściem do oceny skutków 
leczenia, nie tylko poprzez tradycyjne mierzenie długości przeżycia (np. po 
zastosowaniu określonej terapii), lecz także z perspektywy pacjenta, jego su-
biektywnej oceny własnego życia, przedłużonego sukcesem terapeutycznym. 
Oznaczało to wprowadzenie do medycyny nowej koncepcji, odpowiedzialnej 
za „zdrowie pacjenta, w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym”. 
Skoncentrowano się nie tylko na przedłużaniu życia w sensie fizycznym, ale 
na stosowaniu takich metod terapeutycznych, które dawałyby szansę na dalsze 
życie (po przebytej chorobie, leczeniu lub pomimo trwania choroby), zbliżone 
lub podobne do prowadzonego przez zdrowych [Frank 1989; Davies i in. 2000]. 
Z perspektywy wkładu nauk społecznych to ważna koncepcja, bo dzięki niej po 
raz pierwszy świat medyczny spojrzał „na osobę leczoną” poprzez pryzmat za-
kończonego leczenia lub przekazania pacjenta w ręce lekarza rodzinnego, okazał 
zainteresowanie sferą jego codziennego funkcjonowania w środowisku domowym 
i w szerszych układach społecznych, myśląc o społecznych konsekwencjach 
choroby, a przede wszystkim leczenia, odwołując się do ról społecznych i relacji 
społecznych swoich pacjentów. Michel Foucault wskazywał, że ocena jakości 
życia chorych stanowi kolejny przejaw biowładzy i biopolityki [Foucault 1998]. 

Obecnie obowiązuje definicja WHO [WHOQOL 1995], zgodnie z którą jakość 
życia to „indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej 
w kontekście kulturowym i systemu wartości, w którym żyje oraz w odniesieniu 
do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowi-
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skowymi”. W takim ujęciu termin „oznacza kompleksowy sposób oceniania 
przez jednostkę jej zdrowia fizycznego, stanu emocjonalnego, samodzielności 
w życiu i stopnia niezależności od otoczenia, a także relacji ze środowiskiem 
oraz osobistych wierzeń i przekonań [WHOQOL 1995]. Inne ujęcie zakłada, 
że jakość życia może być oceniana na podstawie różnicy pomiędzy aktualnym 
stanem zdrowia a stanem funkcjonalnym i aspiracjami jednostki, wynikającymi 
z oczekiwań społecznych i porównań z innymi osobami (gap theory) [Carr, 
Higginson 2003; Carr i in. 2003]. 

Jakość życia ocenia się w kontekście tego, jak pacjenci postrzegają swoje zdro-
wie oraz poziom satysfakcji z różnych wymiarów swojego życia, co przekładać 
się może także na zadowolenie z przebytego leczenia. Definicja opracowana przez 
WHO odwołuje się do faktu, że nadzieje i oczekiwania chorego są modyfikowane 
przez jego doświadczenia w zmaganiu się z chorobą i wskazuje na indywidualną 
percepcję statusu, wyznaczonego chorobą oraz na indywidualną ocenę obec-
nej sytuacji, w porównaniu do idealnego, oznaczającego możliwość realizacji 
ważnych życiowo zadań. Od lat toczy się dyskusja związana z teoretycznymi 
podstawami jakości życia, uwarunkowanej stanem zdrowia [Rosenberg 1995]. 
Początkowo w badaniach odwoływano się do strukturalizmu funkcjonalnego, 
kierując się zasadą, że wyleczenie powinno zmierzać do ponownej aktywizacji 
społecznej [Bowling 2003].

Ujęcie fenomenologiczne zakłada, iż jakość życia jest pojęciem relatyw-
nym, zależnym od percepcji oraz interpretacji dokonanej przez chorego. Takie 
podejście dowodzi, że mierzenie różnych wymiarów jakości życia nigdy nie jest 
pełne, ponieważ nie ma pewności, czy wszystkie ważne dla danego człowieka 
aspekty życia zostały uwzględnione. Modele oceny jakości życia były budowane 
na różnych przesłankach: na teorii potrzeb, pojęciu satysfakcji życiowej (life 
satisfaction) i dobrostanu społecznego (social well-being) oraz na koncepcji sieci 
relacji społecznych (social network) i wsparcia społecznego (social support). 
Modele psychologiczne koncentrują się przede wszystkim na możliwościach 
rozwoju jednostek i kontrolowania różnych wymiarów życia, kompetencjach 
i zdolności do adaptacji [Tobiasz-Adamczyk 2009].

Jakość życia odwołuje się także do koncepcji wskazującej na stopień możli-
wości realizacji nadziei i aspiracji. Konsekwencje choroby mają zróżnicowany 
wpływ na indywidualną sytuację życiową poszczególnych chorych w sześciu 
wymiarach życia: stan funkcjonalny; aktywność społeczna oraz interakcje 
społeczne, stosunki społeczne; finanse lub praca zawodowa; stan emocjonalny; 
wyobrażenie o własnym ciele i poczucie własnej wartości. Zaproponowany przez 
Pescosolido [2011b] Network Episode Model daje szansę wyjaśnienia nowego 
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obszaru badawczego, tj. roli opiekunów, przede wszystkim nieformalnych, ale 
również formalnych, w przebiegu trajektorii choroby nowotworowej. Rola 
rodziców – opiekunów dzieci chorych na raka, opiekunów rodzinnych, a także 
opiekunów wywodzących się z grupy przyjaciół, sąsiadów w odniesieniu do 
chorych będących w trakcie terapii (np. chemioterapii, radioterapii), wracających 
do „zdrowia” po przebytych terapiach, w sytuacji nawrotu choroby – przerzu-
tów, utrzymujących się objawów choroby (spadku energii życiowej, zmęczenia, 
ograniczeń w stanie funkcjonalnym), doświadczenia związane z opieką i dawanie 
różnych form wsparcia wskazują na znaczenie sił społecznych zaangażowanych 
w oddziaływanie wsparcia społecznego. Badanie jakości życia opiekunów cho-
rych na choroby nowotworowe (dzieci, osób dorosłych, osób starszych) ukazuje 
również koszty społeczne i zdrowotne, wynikające z pełnienia tych ról.

W badaniach nad jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia (HRQOL) 
przedstawiony Network Episode Model wydaje się oddawać istotę tej koncep-
cji, tj. odwołanie się do subiektywnych ocen doświadczeń życia z chorobą, 
konsekwencjami choroby lub konsekwencjami leczenia przez osobę, która 
chorowała lub nadal choruje na chorobę nowotworową i z tego powodu przeszła 
lub przechodzi określoną terapię. W odniesieniu do pewnych typów choroby 
doświadczenia te mogą mieć szczególne znaczenie dla relacji pomiędzy cho-
rym/rekonwalescentem a siecią jego relacji (np. oddychanie za pomocą rurki 
tracheotomijnej przez chorego leczonego z powodu raka krtani, utrata piersi lub 
jej rekonstrukcja u chorych z rakiem sutka, sztuczny odbyt, stomia, u chorych 
z rakiem jelita grubego). W dotychczasowych badaniach odwoływano się do 
założeń teoretycznych, wynikających z:

– koncepcji funkcjonalnych – określających jakość życia chorych przewle-
kle w kategoriach możliwości pełnienia przez nich ról społecznych oraz stopnia 
aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego;

– koncepcji choroby i niepełnosprawności traktowanej jak wielowymiaro-
wa dewiacji, a w jej konsekwencji naznaczenia społecznego (etykietowania/
labellingu);

– symbolicznego znaczenia choroby-niepełnosprawności w danej kulturze;
– koncepcji choroby-niepełnosprawności, stanowiącej stresujące wydarzenie 

życiowe, strategię radzenia sobie z trudną sytuacją (coping strategy) i adaptacją;
– koncepcji choroby-niepełnosprawności jako podstawy nierówności społecz-

nych, decydującej o niejednakowych szansach życiowych w osiąganiu cenionych 
społecznie wartości; wyznaczającej mechanizmy selekcji społecznej, opartej na 
stanie zdrowia i uruchamiającej mechanizmy społecznego wycofywania się, 
utraty niezależności, popadania w zależność od innych;
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– reakcji społecznych na chorobę-niepełnosprawność, których wyrazem są 
postawy różnych grup społecznych wobec osób chorych, niepełnosprawnych, de-
cydujące o stopniu dystansu społecznego pomiędzy zdrowymi a chorymi, którego 
wyrazem może być integracja lub izolacja społeczna [Tobiasz-Adamczyk 2009]. 

Hierarchiczny model konceptualizacji jakości życia został opracowany na 
użytek badań klinicznych przez Berta Spilkera 1990 [za: Arnold i in. 2004]. Model 
ten obejmuje trzy poziomy konceptualizacji pojęcia jakość życia: od najbardziej 
ogólnego (poziom I) do określającego wskaźniki, jakimi można posługiwać się 
badając różne wymiary jakości życia (poziom III). Ogólna ocena jakości życia 
jest według tego modelu utożsamiana z ogólną satysfakcją z życia i ogólnym 
dobrostanem (well-being). 

Nie zawsze występuje zgodność pomiędzy obiektywnym stanem zdrowia 
a samooceną jakości życia lub oceną dokonaną przez chorego, profesjonalistów 
medycznych lub przez osoby zdrowe, a także przez różnych chorych w podobnej 
sytuacji zdrowotnej. Chorzy mogą bardzo wysoko oceniać jakość swojego życia 
na przekór obiektywnym ocenom dokonywanym przez lekarzy lub mogą wska-
zywać na pozytywne zmiany jakości życia, czego nie potwierdzają obiektywne 
wskaźniki kliniczne. Zdarza się, że lekarze mają trudności w zrozumieniu tych 
„zawyżonych” ocen, dokonywanych przez samych chorych. Julia Addington-Hall 
[Addington-Hall, Kalra 2003] przytacza przykłady oceny jakości życia przez 
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, którzy wpraw-
dzie przyznawali się do obniżenia stanu funkcjonalnego, ale nie dotyczyło to 
innych wymiarów jakości życia. Podobnie chorzy znajdujący się w hospicjum 
potwierdzali obniżenie dwóch wymiarów jakości życia, tj. psychofizjologicznego 
samopoczucia i stanu funkcjonalnego, natomiast nadal dobrze oceniali społeczny 
i spirytualny (duchowy) wymiar. Ten paradoks próbuje się wyjaśnić zmianami, 
jakie wystąpiły w wyznaczonych przez chorych priorytetach, które w ostatnim 
okresie życia mogły się zmienić.

Ocena jakości życia jako efektu leczenia lub określonej interwencji jest 
pojęciem dynamicznym, może się zmieniać i oznaczać reakcję (response shift), 
wynikającą z dokonującej się zmiany w samodefiniowaniu konstruktu, będącego 
przedmiotem osądu (tj. jakości życia) na skutek zmiany standardów oceniania 
przez oceniającego, zmiany systemu wartości (w ocenie ważności lub kryteriach 
ważności różnych wymiarów życia). Zależy od czasu, w którym jest dokonywana, 
jakkolwiek często trudno jest ustalić, kiedy „trajektoria choroby” była oceniana. 
Reakcja na chorobę ma charakter indywidualny i nawet obserwacje kliniczne, 
które koncentrują się na ocenie konsekwencji choroby w zbliżonym lub tym sa-
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mym przedziale czasu, jaki upłynął od zakończenia terapii mogą nie uwzględniać 
różnych stadiów reakcji psychospołecznej na chorobę. 

JAKOŚĆ ŻYCIA UWARUNKOWANA STANEM ZDROWIA A ŻYCIE 
„PO RAKU” LUB „Z RAKIEM”

David Victorson i in. [2007], wskazując na modele określające jakość ży-
cia osób, które przeżyły chorobę nowotworową (odwołujące się do klasycznej 
definicji zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia, w myśl której zdrowie to 
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby, 1948), 
podkreśla wielowymiarowość i hierarchiczność wymienianych wymiarów zdro-
wia. Zdrowie fizyczne obejmuje stan funkcjonalny/poziom niepełnosprawności 
oraz utrzymywanie się symptomów/komplikacji; zdrowie psychiczne dotyczy 
również stresu emocjonalnego, dobrostanu psychologicznego, postrzegania 
zdolności poznawczych oraz wymiaru spirytualnego (duchowego, związanego 
z problemami egzystencjalnymi); zdrowie społeczne jest mierzone statusem 
społeczno-ekonomicznym, zmianami w pełnionych rolach i stosunkach społecz-
nych, postrzeganiem otrzymywanego wsparcia społecznego i satysfakcją z tego 
wsparcia oraz partycypacją społeczną. 

Obiektywnie jakość życia w chorobach nowotworowych mierzona jest dłu-
gością przeżycia, rozwojem choroby, konsekwencjami leczenia, możliwością 
kontrolowania symptomów. Subiektywny wymiar jakość życia oznacza sposób, 
w jaki pacjent (były pacjent) ocenia wpływ choroby na aktywność społeczną oraz 
fizyczne, psychiczne i społeczne samopoczucie [Bowling 1995]. Wiele badań 
dowodzi, że diagnoza medyczna w przypadku choroby nowotworowej, przebieg 
choroby i leczenie mają olbrzymi wpływ nie tylko na pacjenta, lecz także na całą 
jego rodzinę, np. rak piersi u kobiet wywołuje stres psychiczny, poczucie seksu-
alnej dysfunkcji, izolację społeczną. Poczucie zmęczenia jest dominujące wśród 
kobiet z rakiem piersi, leczonych paliatywnie, a chęć przebywania w środowisku 
domowym – tak długo jak jest to możliwe – charakteryzuje chorych bez pozy-
tywnych rokowań. Stopień przystosowania się chorego do choroby jest zależny 
od przekonania, że panuje nad swoją chorobą, jakkolwiek kontrolowanie sytuacji, 
szczególnie w przypadku choroby nowotworowej, jest zmienne [Payne 1992].

Szczególnie w takich chorobach nowotworowych jak rak piersi, szyjki 
macicy, prostaty, jelita grubego lub odbytnicy (po pewnego typu zabiegach), 
przebyte leczenie może prowadzić do rozlicznych dysfunkcji w realizacji po-
trzeb seksualnych. Konsekwencje choroby i leczenia w przypadku raka piersi, 
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ale także raka narządów rodnych, związane z całkowitym ich usunięciem nie 
pozostają bez wpływu na życie seksualne kobiet [Wronkowski, Brużewicz 2007]. 
Badania przeprowadzone wśród pacjentek Centrum Onkologii w Warszawie 
potwierdziły istotny wpływ choroby i leczenia na samoocenę pacjentek i ich 
relacje seksualne z partnerem. Jak podkreślają autorzy, „zachowania seksualne 
partnerów zależały od relacji poprzedzających chorobę – jeśli wcześniej były 
bardzo dobre lub dobre, pozostawały niezmienione, podobnie jak atrakcyjność 
kobiety. W przypadkach, kiedy przed rozpoznaniem raka piersi były mierne, 
niezbyt dobre lub złe – choroba i leczeniem były pretekstem do opuszczenia 
przez partnera – powody opuszczenia przez partnera były różne, od obawy przed 
«zarażenia się nowotworem» do negatywnej zmiany atrakcyjności seksualnej 
partnerki” [Wronkowski, Brużewicz 2007]. 

R. Kaplan [1982] zwracał uwagę, że jakość życia chorych, który przeszli 
leczenie z powodu choroby nowotworowej może nie przeszkadzać w społecznym 
funkcjonowaniu człowieka, natomiast możliwość wznowy, przerzutów pozosta-
wia otwartym pytanie, jak długo ten stan po wyleczeniu będzie się utrzymywał, 
a zatem na jak długo chory może planować swoją przyszłość. Ta niepewność 
może rzutować na postawy społeczne wobec chorych – nie planujemy jego/jej 
obecności, nie snujemy planów, bo nie wierzymy, że zostaną zrealizowane.

Dotychczasowe badania nad jakością życia w chorobach nowotworowych 
koncentrują się na okresie następującym po zastosowaniu różnego typu leczenia 
(chirurgicznego, chemioterapii itd.) [Knippenberg i in. 1992; Schweitzer i in. 
1995; Maas 1991]. Badanie jakości życia 92 chorych z rakiem odbytu w 3 i 6 
miesięcy po operacji miało na celu zweryfikowanie hipotezy, że długość przeży-
cia chorych na raka zależy od postawy psychospołecznej chorego po usłyszeniu 
diagnozy stwierdzającej chorobę nowotworową, tj. odrzucenia postawy „bycia 
pasywnym i pozbawionym nadziei” i przyjęcia postawy „walki z chorobą”. Ba-
dania te nie potwierdziły zależności pomiędzy postawą wobec życia a długością 
przeżycia chorych z rakiem odbytu [Richardson 1990].

Określanie kobiet wyleczonych mianem osób, które „przeżyły” (survivals) ma 
również symboliczne znaczenie. Jakość życia kobiet, które przeszły z sukcesem 
chorobę nowotworową (breast cancer survivals) jest wyznaczona dobrostanem 
fizycznym, stanem funkcjonalnym, witalnością, jakością snu. Dobrostan psy-
chologiczny jest mierzony poczuciem niepewności, napięć i depresji, funkcjami 
poznawczymi, umiejętnością koncentracji, zdolnością komunikacji, wsparciem 
emocjonalnym, izolacją/porzuceniem. O dobrostanie społecznym decydują 
pełnione role i stosunki społeczne, zdolność do okazywania emocji i poczucie 
seksualności, wygląd zewnętrzny i koncepcja własnej osoby, ,,zasoby finansowe 
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i zatrudnienie, a o dobrostanie w wymiarze duchowym – znaczenie przypisywa-
ne chorobie, religijność, transcendencja, nadzieja, poczucie siły wewnętrznej” 
[Knobf 2007].

Nawet skuteczne wyleczenie raka piersi nie pozbawia kobiet poczucia lęku 
przed nawrotem choroby, odczuwanymi zmianami w nastrojach (martwienie się, 
smutek, frustracja, gniew, pytanie: „dlaczego ja?”); nie cofa konieczności przysto-
sowania się rodziny do nowej sytuacji zdrowotnej kobiety, myślenia o kosztach 
związanych z chorobą i szansach powrotu do pracy. Lęk przed nawrotem choroby 
lub ryzykiem przerzutów do innych narządów są wyznacznikami jakości życia 
nie tylko samej kobiety, lecz także całej jej rodziny. Te reakcje są zrozumiałe 
z punktu widzenia charakteru choroby nowotworowej, stresującej i grożącej 
utratą życia [Bloom 2007, 2011]. 

Wyniki dotyczące odległej w czasie (powyżej 5 lat) jakości życia pacjentek 
z rakiem piersi są różnorodne: niektóre wyniki wskazują na negatywne zmiany 
ogólnej jakości życia i jej poszczególnych wymiarów, inne nie potwierdzają 
stałej i negatywnej zmiany jakości życia. Ocena jest zwykle najniższa zaraz po 
zakończeniu terapii – później polepsza się, bo utracone w okresie chemioterapii 
włosy odrastają, skóra zniszczona radioterapią odradza się, kobieta uczy się, jak 
„tuszować” konsekwencje choroby poprzez odpowiedni ubiór, wraca do codzien-
nej aktywności, ale jest to równocześnie okres, kiedy wsparcie ze strony rodziny 
może ulec obniżeniu, „bo wszystko wróciło do normy”, co, jak już wspomniano, 
nie jest prawdą, bo po kilku miesiącach powraca strach przed nawrotem choro-
by, utrzymuje się poczucie obniżonej atrakcyjności i seksualności, szczególnie 
w sytuacji utraty piersi po mastektomii i braku jej rekonstrukcji. Partner kobiety 
może być zmęczony rolą opiekuna i osoby stale udzielającej wsparcia. 

Choroba nie „wybiera” kobiet ze względu na status społeczny, ale jakość 
życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi zależy do ich statusu społecz-
no-ekonomicznego. Wraz z upływem czasu kobiety, które przeżyły chorobę 
wskazują na lepsze funkcjonowanie społeczne i emocjonalne oraz pozytywne 
myślenie o przyszłości, natomiast gorszy jest stan ich zdrowia fizycznego, od-
czuwają obniżenie aktywności seksualnej i satysfakcji seksualnej. Wiele badań 
potwierdza, że starsze kobiety (50 i więcej lat) lepiej przystosowują się do życia 
po przebytym leczeniu niż młodsze, co tłumaczy się faktem, że starsze kobiety 
mają lepiej ukształtowany system wsparcia społecznego. Kobiety, które wyżej 
oceniają wsparcie otrzymywane od rodziny, przyjaciół i szerszej sieci lepiej 
przystosowują się do życia w warunkach wyznaczonych chorobą lub konsekwen-
cjami przebytego leczenia. Zmiany fizyczne są łatwiej akceptowane przez osoby 
starsze, trudniej przez młodsze. 



 „ŻYCIE W RAMACH” WYZNACZONYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ... 109

Badania chorych po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego pokazują, że 
konsekwencje leczenia w postaci stomii w istotny sposób wpływają na jakość 
życia i znacząco ją różnicują w zależności od płci [Ross i in. 2007]. Kobiety 
w mniejszym stopniu niż mężczyźni kontrolują swoje emocje i swoje zachowania. 
Problemy dotyczące aktywności seksualnej zależą od płci – częściej mężczyźni 
niż kobiety ze stomią (sztuczny odbyt) potwierdzają takie problemy. Przyna-
leżność do niższej klasy społecznej, niski dochód i niski poziom wykształcenia 
mogą znacząco wpływać na możliwości zorganizowania samoopieki w sytuacji 
założenia stomii (brak wspierającej opieki). Obecność stomii może znaleźć wy-
raz w praktykach religijnych pacjentów, stanowiąc konsekwencję naznaczenia 
społecznego, ograniczeń w życiu społecznym i występującego stresu. Obniżona 
jakość życia oraz stres psychologiczny mogą być jednak niezależne od choroby 
(konsekwencja innych stresujących wydarzeń życiowych) [Sharpe, Curran 2006]. 

Identyfikacja społeczna i obraz własnej osoby są dwoma wyznacznikami 
odnalezienia się we własnym środowisku [Kelly 1992]. Badania nad jakością 
życia uwarunkowaną stanem zdrowia odzwierciedlają zadowolenie pacjenta 
z przebytego leczenia – z socjologicznego punktu widzenia badanie satysfakcji 
pacjentów może być źródłem cennych informacji, szczególnie o interpersonalnych 
relacjach między zespołem terapeutycznym a chorym [Scambler 2010]. 

Ocena jakości życia chorego w sytuacji nawrotu choroby (raka piersi czy 
prostaty) jest często dokonywana przez członków jego rodziny, gdyż sami 
zainteresowani nie są w stanie lub nie wyrażają woli dokonania takiej oceny 
[Wilson i in. 2000]. Porównanie ocen jakości życia dokonanych przez samych 
chorych z ocenami dokonanymi przez bliskich krewnych i leczących ich leka-
rzy pokazało, że krewni w swych ocenach byli bliżsi ocenom samych chorych, 
natomiast opiekujący się chorymi lekarze w przypadku chorych na raka piersi 
oceniali niżej ogólną jakość życia, funkcjonowanie społeczne oraz możliwość 
pełnienia ról społecznych, natomiast w odniesieniu do chorych ze wznową raka 
prostaty niżej niż sami chorzy oceniali objawy bólowe towarzyszące chorobie 
[Wilson i in 2000].

Badania własne nad jakością życia pacjentów po przebytym leczeniu raka 
jelita grubego, przeprowadzone średnio 2,8 roku po leczeniu chirurgicznym 
za pomocą skali Dartmooth COOP Charts, pokazały, że większość pacjentów 
oceniała swoją kondycję fizyczną jako pozwalającą na podejmowanie wysiłku 
fizycznego (nawet ciężkiego). Swój stan emocjonalny pacjenci uznawali za dobry. 
Według nich, aktualne zdrowie fizyczne i stan emocjonalny nie powodowały żad-
nych trudności w wykonywaniu codziennych zajęć, ani nie utrudniały zwykłych 
kontaktów z innymi ludźmi. Ból odczuwany prze nich określany był jako bardzo 
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mały. Większość wyleczonych osób oceniała swoje zdrowie jako dobre. Badani 
doceniali wsparcie społeczne ze strony otoczenia, udzielane im we wszystkim, 
czego potrzebowali. Swoją ogólną jakość życia badani oceniali jako względnie 
dobrą. U badanych nastąpiła wyraźna poprawa oceny jakości życia w porównaniu 
do okresu przed operacją.

Badania własne pozwoliły na wypracowanie 2 modeli, określających wy-
znaczniki jakości życia, uwarunkowanej stanem zdrowia w odniesieniu do osób 
po przebytym leczeniu raka jelita grubego. 

MODEL 1. Wyznaczniki jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia w odniesieniu do chorych 
z rakiem jelita grubego (model własny)

Bycie zdiagnozowanym 
jako osoba chorująca 

na raka

Leczenie chirurgiczne,
chemioterapia,

radioterapia

Charakter
choroby

Podwójnie
stygmatyzujące
uwarunkowania

2 x stygmatyzacja

Konsekwencje
leczenia

Choroba
nowotworowa

Stomia
(Goffman 1963)

OsobowośćSpołeczne
wpływy

Jakość życia

uwarunkowana

stanem zdrowia

Proces

indywidualnej

adaptacji

Niewidoczne
uwarunkowaniaStereotypy

kulturowe

Uprzedzenia Uprzedzenia
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MODEL 2. Wyjście z roli chorego na przykładzie chorych po leczeniu raka jelita grubego (model 
własny)

Konsekwencje 
choroby (nowotwór) Adaptacja do

choroby
Adaptacja do 
konsekwencji 

leczenia

Jakość życia 
uwarunkowana 
stanem zdrowia

Konsekwencje

interwencji

medycznej

(stomia, utrata

włosów)

„Od roli chorego/pacjenta do 
poprzednich/zmodyfikowanych ról”

Rola osoby 
chorej

STIGMA 
(„napiętnowanie 

naznaczenie”) 
etykietyzacja

- koncepcja własnej osoby
- ocena własnej osoby 
- strategie radzenia sobie z chorobą

Charakterystyka 
demograficzna 

zasoby 
psychospołeczne

Chorzy ze wznową choroby nowotworowej często obawiają się, że leczenie 
(podawanie chemioterapii) zostanie wstrzymane, jeśli okaże się, że ich stan 
zdrowia jest bardzo zły; mogą oni nawet minimalizować swoje objawy, aby nadal 
mieścić się w grupie pacjentów „definiowanych” z punktu widzenia medycyny 
jako „rokujący nadzieję na poprawę” [Wilson i in. 2000].

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej prac potwierdzających, że satys-
fakcja chorych i wysoka ocena jakości życia są predykatorami warunkującymi 
długość przeżycia w chorobach nowotworowych (np. rak trzustki, piersi), a więc 
jakość życia nabiera prognostycznego znaczenia, pozwalającego przetrwać lub 
wydłużyć walkę z chorobą [Lis i in. 2006], szczególnie w zaawansowanych 
stadiach choroby, np. rak piersi [Coates i in. 2000].
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ROLA WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój badań potwierdzających rolę 
wsparcia społecznego w sytuacjach stresu i poważnych zaburzeń stanu zdrowia 
[Ell 1996; Tijhuis i in. 1995]. Jak już wielokrotnie podkreślano, wsparcie spo-
łeczne ze strony męża/żony, partnera/partnerki oraz całej rodziny ma olbrzymie 
znaczenie w sytuacji diagnozy i przebiegu leczenia choroby nowotworowej. 
Wiele badań wskazuje, że przede wszystkim wsparcie ze strony rodziny i sieci 
relacji społecznych jest znaczącym wyznacznikiem pozycji społecznej kobiety 
po przebytym leczeniu raka piersi. 

W swoich badaniach J. Bloom i Kessler [1994] dowiodły, że niektórzy przy-
jaciele pacjentów onkologicznych „znikają” na wieść o diagnozie „rak”, a osoba 
chora zostaje pozbawiona wsparcia w sytuacji, w której jest ono najbardziej 
potrzebne. Odrzucanie chorych z chorobami nowotworowymi przez otoczenie, 
pozostawianie ich bez wsparcia emocjonalnego wyjaśniają, według Bloom, 
dwa mechanizmy – piętno związane z pojęciem choroby nowotworowej oraz 
ograniczenia wynikające z tej choroby, rzutujące na aktywność osób chorych.

Choroba wymaga rozmowy chorującej kobiety z personelem leczącym ją, 
a także z jej rodziną – wiele młodych kobiet odczuwa brak wsparcia ze strony 
personelu medycznego i unikanie podawania informacji dotyczących szczególnie 
psychospołecznych aspektów choroby, np. konsekwencji odnoszących się do 
życia seksualnego. Structured silence oznacza niepodejmowanie i nieinicjowa-
nie, zarówno przez same chore, jak i osoby je leczące, rozmowy lub dyskusji 
o sprawach, które – zdaniem kobiet – powinny być wyjaśnione [Knobf 2007]. 
Wiele osób poszukuje grup wsparcia dla chorych z rakiem, szczególnie w mo-
mencie usłyszenia diagnozy. Doświadczenia z wielu krajów, także doświadcze-
nia polskie (np. Stowarzyszenie Amazonek), wskazują na znaczącą rolę grup 
wsparcia w pokonywaniu stresu związanego z lękiem przed chorobą – grupy 
te pomagają zrozumieć normalny przebieg choroby, oferują wsparcie emocjo-
nalne i dają poczucie przynależności. W wielu krajach proponuje się tworzenie 
grup wsparcia, składających się z osób w podobnej sytuacji, co daje poczucie 
łączności i pozbawionej ocen akceptacji oraz przeciwdziała poczuciu izolacji. 
Wiele mechanizmów tłumaczy znaczenie wsparcia społecznego w odniesieniu 
do chorób nowotworowych. Social Comparison Theory [Festinger 1954] propa-
guje prezentowanie własnych doświadczeń związanych z rakiem w porównaniu 
do doświadczeń innych celem zrozumienia przeżyć, „normalizacji choroby” 
poprzez pozyskanie pozytywnych wzorów zachowań w chorobie, poprawienie 
oceny własnej osoby. W ramach helper therapy (terapia pomocnicza), Reissman 
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1965) panowanie nad sytuacją jest wypracowywane poprzez wzajemne wspoma-
ganie się. Teoria narracyjna [Campbell 2004] zakłada, że wzajemne wspieranie 
się wytwarza pewną społeczną przestrzeń współdziałania. Positioning theory 
ukazuje, jak grupa wsparcia może budować poczucie panowania nad sytuacją 
i redukować stres. Zajmując pozycje interakcyjne, dostarcza wzajemnych infor-
macji, empatii, zrozumienia, czyli tego, co „na zewnątrz” nie zawsze funkcjo-
nuje. Grupa wsparcia, jeśli cechuje się dużym stopniem kohezji, daje poczucie 
przynależności, podzielając kulturowo wytworzony model choroby [Ussher i in. 
2006]. Wsparcia w chorobie poszukuje się również w religii, stąd rola wierzeń 
religijnych i spirytualnych dotyczących walki z chorobą – odwoływanie się do 
Boga, jego siły, z wiarą, że pomoże wyzdrowieć [King 1994].

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Udział socjologów medycyny w badaniach nad zachowaniami w chorobie 
oraz jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia osób, które zwycięsko prze-
szły przez terapię lub zmagają się z chorobą nowotworową jest nadal wielkim 
wyzwaniem, wymagającym poszukiwania nowych metod badawczych, aby 
wyniki niosły ze sobą „siłę oddziaływania społecznego” i pozwoliły przekonać 
do socio-power w rozważaniach dotyczących losów chorych.
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LIFE IN THE FRAMEWORK OF CANCER – THE ROLE OF MEDICAL SOCIOLOGY

Abstract

Following the development of the sociology of illness and observed changes in relation to used 
theoretical frameworks and paradigms, special attention has been paid to cancer due to psycho-
social consequences of cancer diagnostics, medical treatment and “living with cancer”. Based on 
empirical experiences coming from performed sociomedical studies, the role of illness behaviors 
in cancer patients and subjective assessment of health-related quality of life by survivals have been 
presented in the increasing “society of remission”. 

Key words: sociology of illness, living with cancer, illness behaviours in cancer patients, 
health-related quality of life


