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psychologia

Współ cze śnie ko bie ty po ma stek to mii to
pa cjent ki od dzia łów onko lo gii; sta ją się, jak
daw ne ple mię, ko bie ta mi wal czą cy mi. Idea
ru chu ama zo nek po zwa la na iden ty fi ka cję
z in ny mi ko bie ta mi, które zna la zły się w ta -
kiej sa mej sy tu a cji, kon fron tu je nie tyl ko ze
zja wi skiem cho ro by onko lo gicz nej, ale
przede wszy st kim wska zu je na moż li wość
zwy cię skiej wal ki w tym ob sza rze. Wal ka to
sta ra nia, mo bi li za cja, wia ra i kon fron to wa nie
się z sy tu a cją zdro wot ną, to prze ci wień stwo
uciecz ki i uni ka nia. 

Sy tu a cje stre so we o cha rak te rze nie kon -
tro lo wal nym (na wy stą pie nie lub prze bieg)
mo gą sprzy jać sty lo wi ra dze nia so bie ze stre -
sem po le ga ją cym na uni ka niu kon fron ta cji
(styl uni ko wy – blun ting), na to miast sy tu a cje
o cha rak te rze kon tro lo wal nym w więk szym
stop niu sprzy ja ją sty lo wi okre śla ne mu ja ko
„czuj ny” (mo ni to ring). Te stra te gie ra dze nia
so bie ze stre sem rów nież cha rak te ry zu ją sy -
tu a cję cho ro by onko lo gicz nej – rak jest po -
strze ga ny ja ko czyn nik stre so wy nie kon tro lo -
wal ny w prze ci wień stwie np. do nad ci śnie nia
tęt ni cze go ja ko przy kła du czyn ni ka o więk -
szej kon ro lo wal no ści – po bra nie le ku bez po -

śre dnio wpły wa w da nym dniu na war to ści
ci śnie nia tęt ni cze go, pod czas gdy tak dy na -
micz ne go wpły wu za cho wa nia pa cjen ta
w cho ro bach no wo two ro wych nie moż na
ocze ki wać. Za cho wa nie się w sy tu a cji stre -
so wej jest de ter mi no wa ne za rów no przez
czyn ni ki oso bo wo ścio we, jak i sy tu a cyj ne.
War to pa mię tać, że za cho wa nie cho rej,
zwła szcza w okre sie bez po śre dnio po roz -
po zna niu, mo że sprzy jać jed nak stra te giom
uni ka nia. Waż ne jest od po wie dnie mo ty wo -
wa nie cho rej do pod ję cia wy zwań zwią za -
nych z cho ro bą i jej le cze niem. Gru py ama -
zo nek sta no wi wła śnie for mę po mo cy ak ty -
wi zu ją cej do dzia łań dla do bra wła sne go
zdro wia, a w szer szym kon tek ście też dla
do bra in nych ko biet. 

Za cho ro wal ność na ra ka pier si jest wy so -
ka, w kra jach Unii Eu ro pej skiej rak pier si jest
wy kry wa ny co dwie mi nu ty. W Pol sce każ -
de go ro ku no we za cho ro wa nie do ty czy
oko ło 15 tys. ko biet. Po stęp te ra pii przy czy -
nia się do po pra wy sku tecz no ści le cze nia –
oce nia się, że w Pol sce na peł ne wy le cze nie
moż na li czyć w oko ło 75% przy pad ków,
a mo że ono się gać na wet 90% (da ne do ty czą

Po tocz ne ro zu mie nie sło wa 'ama zon ka" we współ cze snym spo łe -
czeń stwie czę ściej jest ko ja rzo ne z ma stek to mią niż źródło wym po -
cho dze niem sło wa. Ama zon ki wg mi to lo gii grec kiej by ły ko bie ta mi
przy na le żą cy mi do wo jow ni cze go ple mie nia, a dla uspraw nie nia wal -
ki usu wa ły pierś, co po zwa la ło na ła twiejsze strzelanie z łuku. 
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USA). Przy czy nić do te go mo że za rów no
wcze sne wy kry wa nie ra ka pier si (pro gra my
pro fi lak tycz ne), jak też sto so wa nie się do za -
le ceń le kar skich ko biet z roz po zna ną cho ro -
bą – ta kie ce le sta wia ją so bie tak że sto wa rzy -
sze nia dla cho rych, w tym ruch Ama zo nek. 

Naj czę ściej u osób cho rych na ra ka dia -
gno zu je się pro ble my zwią za ne z ad ap ta cją
do no wej sy tu a cji, de pre sję oraz za bu rze nia
lę ko we, rza dziej po ja wia ją się za bu rze nia
świa do mo ści oraz za bu rze nia psy cho tycz ne,
na co mo że mieć wpływ po ja wie nie się
zmian prze rzu to wych. Roz po zna nie cho ro -
by no wo two ro wej sta no wi jed ną z naj sil niej
od dzia łu ją cych kon fron ta cji stre so wych. Le -
cze nie ra ka pier si zwią za ne jest sze re giem
licz nych sy tu a cji sprzy ja ją cych na ra sta niu lę -
ku, zwią za ne go z po czu ciem na ru sze nia in -
te gral no ści wła sne go cia ła, zmia ny wi ze run ku
ja ko ko bie ty, po ja wia się oba wa przed
odrzu ce niem w śro do wi sku spo łecz nym
oraz za wo do wym, oba wa przed utra tą
atrak cyj no ści fi zycz nej. Jak wska zu ją ba da nia,
po czu cie bra ku wpły wu po przez wła sną po -
sta wę (styl ży cia, die ta) na prze bieg cho ro by
przy czy nia się do bier nej po sta wy, zmniej -
sze nia ak tyw no ści, ne ga tyw nej po sta wie wo -
bec le cze nia. O ile w po cząt ko wej fa zie od

chwi li roz po zna nia do mi nu je lęk, fru stra cja,
emo cje ne ga tyw ne – czę ściej w dal szych
eta pach prze bie gu cho ro by po ja wia ją się ob -
ja wy de pre sji. Na wet 40% cho rych pre zen -
tu je ce chy umiar ko wa nej/cięż kiej de pre sji.
Po czu cie bez rad no ści, brak po czu cia bez pie -
czeń stwa, za bu rze nia sa mo o ce ny i trud no ści
z ak cep ta cją wła sne go wi ze run ku  – to naj -
czę ściej ob ser wo wa ne ce chy za cho wań sta -
no wią ce czyn ni ki ry zy ka cięż kiej de pre sji
u cho rej. Czę sto wska za ne jest za le ce nie do -
dat ko wych form po mo cy – psy cho te ra pia,
te ra pia gru po wa, a nie jed no krot nie tak że far -
ma ko te ra pia. 

Jak wska zu ją ba da nia, wie le ko biet po za -
cho ro wa niu na ra ka pier si, po mi mo za koń -
cze nia le cze nia i bra ku wzno wy, nie wra ca
do ak tyw no ści za wo do wej lub spo łecz nej,
bio rąc pod uwa gę, że cho ro ba do ty czy
przede wszy st kim osób w okre sie pra cy za -
wo do wej – skut ki te go scho rze nia na bie ra ją
zna cze nia rów nież w kon tek ście spo łecz -
nym, a ak ty wi za cja i po moc tym cho rym po -
win na sta no wić obo wiąz ko wy ele ment te ra -
pii. Za cho ro wa nie na ra ka pier si w szcze gól -
ny spo sób do ty ka funk cjo no wa nia ro dzi ny  –
pro po nu je się w te ra pii udział ro dzi ny, ja ko
no wa stra te gia w po stę po wa niu zo sta ła uję ta
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w ra mach nur tu okre śla ne go ja ko psy cho so -
ma ty ka ro dzin na. W te ra pii z udzia łem ro dzi -
ny pro po nu je się dzia ła nia ukie run ko wa ne na
wzmoc nie nie wię zi (zbli że nie i wza jem ne
wspar cie człon ków ro dzi ny), ogra ni cze nia
zmian nie zwią za nych z cho ro bą i ra dze niem
so bie (uni ka nie do dat ko wych czyn ni ków ob -
cią ża ją cych), ogra ni cze nia sy tu a cji kon flik to -
wych i ob cią ża ją cych emo cjo nal nie nie zwią -
za nych z cho ro bą. 

Wśród dzia łań re a li zo wa nych w ra mach
po mo cy psy cho lo gicz nej naj czę ściej znaj du je
za sto so wa nie:
• ry su nek psy cho te ra peu tycz ny,
• od gry wa nie scen zwią za nych z cho ro bą

no wo two ro wą, re la cja mi w ro dzi nie,
spo łecz ny mi kon tak ta mi i in ny mi,  

• mu zy ko te ra pia,
• gra nie ról,
• tech ni ki be ha wio ral ne, np. tech ni ki

w psy cho lo gii ma ją ce na ce lu zmia nę za -
cho wań, na sta wie nia, re a go wa nia emo -
cjo nal ne go,

• re la ksa cja,
• tre ning au to gen ny – prze pro wa dzo ny

zgo dnie z okre ślo ny mi za sa da mi tre ning
sprzy ja ją cy ob ni że niu na pię cia, zmniej -
sze nia ne ga tyw nych emo cji,

• hip no za,
• pro gram de dy ko wa ny cho rym onko lo -

gicz nym (pro gram Si mon to na).

Pro gram Si mon to na opie ra się na nur cie
po znaw czo-be ha wio ral nym, ja ko kie ru nek
psy cho te ra pii w za kre sie psy cho on ko lo gii
obej mu je pa cjen tów onko lo gicz nych i ich ro -
dzi ny. Ja ko cel sta wia po pra wę funk cjo no wa -
nia emo cjo nal ne go pa cjen ta, po pra wę re la cji
spo łecz nych i in ter per so nal nych, po pra wę
ko mu ni ka cji, zwięk sze nie je go za an ga żo wa -
nia w pro ce sie le cze nia. Au to rem pro gra mu
jest onko log ra dio te ra peu ta za an ga żo wa ny
w pro jek ty wspar cia psy cho te ra peu tycz ne go
dla cho rych onko lo gicz nych. Pro gram ule gał

licz nym mo dy fi ka cjom, a ak tu al nie obej mu je
pra cę nad sfe rą emo cjo nal ną (opa no wa nie
lę ku, roz wi ja nie i wzmac nia nie nadziei), po -
pra wę ra dze nia so bie ze stre sem, roz wój
sfe ry ko mu ni ka cji oraz sy ste mu wspar cia,
utrwa la nie i kre o wa nie wła snej dro gi do
zdro wia (mo ty wa cja do dzia łań pro zdro wot -
nych). Dzia ła nia w za kre sie tej te ra pii są
okre śla ne ja ko Ra cjo nal na Te ra pia Za cho wa -
nia, skła da się na nią za rów no te ra pia in dy wi -
du al na, jak i ro dzin na, roz wój du cho wy, ele -
men ty re la ksa cji, ak tyw ność fi zycz na, edu ka -
cja. Za sto so wa nie tech nik wy o bra że nio wych
przy czy ni ło się do lep szej to le ran cji le cze nia,
a na wet po pra wy prze ży cia cho rych. Me to -
dy wpły wu na mo ty wa cję cho re go
w później szym cza sie zna la zły szer sze za sto -
so wa nie, a ba da nia z udzia łem więk szej licz -
by cho rych po twier dzi ły wstęp ne ob ser wa -
cje do ty czą ce ko rzy st ne go wpły wu na prze -
bieg le cze nia i prze ży cie cho rych. Ak tu al nie
pro gram znaj du je za sto so wa nie w wie lu kra -
jach, np. USA, Ja po nii, Szwaj ca rii, Niem -
czech i Pol sce.

Szcze gól ną opie ką na le ży oto czyć cho re
po peł nej ma stek to mii, cho ciaż u nie których
pa cjen tek oba wa, że za bieg nie był wy star -
cza ją co ra dy kal ny sprzy ja wy stę po wa niu na -
si lo nych re ak cji lę ko wych. In ną gru pą na ra -
żo ną na bar dziej nie ko rzy st ny prze bieg ad ap -
ta cji po za bie gu ma stek to mii są ko bie ty
w wie ku me no pau zal nym – jak wska zu ją ba -
da nia czę ściej przyj mu ją po sta wę re zy gna cji,
zwła szcza je śli są osa mot nio ne (syn drom pu -
ste go gnia zda), w pro ces le cze nia nie an ga -
żu ją się oso by bli skie. Rów nież i te cho re po -
win ny mieć moż li wość odzy ska nia fi zjo lo -
gicz ne go wy glą du po przez za sto so wa nie
pro te zy, cho ciaż nie za stą pi na tu ral nej pier si,
po wa la ko bie cie na funk cjo no wa nie w sy tu a -
cjach spo łecz nych jak przed za bie giem.
Młod sze pa cjent ki nadal mo gą no sić na wet
moc no wy de kol to wa ną suk nię. Za an ga żo -
wa nie osób roz po zna wa nych me dial nie np.
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ak to rek sprzy ja podej mo wa niu przez cho re
le cze nia ra dy kal ne go, podob nie jak świa do -
mość prze zwy cię że nia cho ro by przez in ne
oso by za an ga żo wa ne w ru chu Ama zo nek.
Za pew ne lep sze „oswo je nie” no we go wła -
sne go wi ze run ku ja ko ko bie ty jest ła twiej sze
np. dzię ki ujaw nie niu fak tu podwój nej ma -
stek to mii przez oso by ko ja rzą ce się z atrak -
cyj no ścią fi zycz ną np. An ge li nę Jo lie. 

Ak tu al nie ist nie je kil ka me tod re kon struk -
cji pier si – moż na za sto so wać im plant (spe -
cjal nie przy go to wa ny krą żek o kształ cie na tu -
ral nej pier si umie szcza ny pod skórą pa cjent -
ki w miej scu usu nię tej wła snej pier si) al bo
eks pan der (me to da po le ga ją ca na umie -
szcze niu w miej scu usu nię tej pier si pod
skórą po je mni ka do peł nia ne go stop nio wo,
aby od two rzyć pierś cho rej). Obie me to dy
wy ma ga ją przy go to wa nia, w tym ćwi czeń
uła twia ją cych dre naż chłon ki z ob sza ru koń -
czy ny gór nej w ce lu unik nię cia obrzę ków
koń czy ny gór nej. Ta kie po stę po wa nie po -
zwa la na za cho wa nie fi zjo lo gicz nej syl wet ki
przez cho rą i zmniej sza po czu cie ka lec twa. 

Po nie waż lęk przed śmier cią, ka lec twem
i roz bi ciem ro dzi ny to wa rzy szy cho rej po

ma stek to mii przez ca łe jej dal sze ży cie, na le -
ży cho rą oto czyć opie ką nie tyl ko w okre sie
oko ło o pe ra cyj nym, ale dłu go ter mi no wo.
Część ko biet po mi mo wstęp nej ad ap ta cji
prze ja wia w później szym okre sie tzw. „kom -
pleks po ło wy ko bie ty”. Efek ty pro ce su ra -
dze nia so bie z pro ble mem cho ro by za le żą
od cech oso bo wo ści, od jej sy tu a cji ro dzin -
nej i spo łecz nej. In a czej zma ga ją się oso by
ma ją ce opar cie w ro dzi nie, in a czej oso by
od po wie dzial ne za ro dzi nę, in a czej oso by
sa mot ne. Ruch Ama zo nek sta no wi for mę
sta łej pra cy te ra peu tycz nej z cho ry mi, w Pol -
sce obe cny od 1987 r. Ce lem te go ru chu
jest m.in. wza jem ne wspie ra nie się, udzie la -
nie re al nej po mo cy, orga ni zo wa nie róż nych
form re ha bi li ta cji, współ pra ca z ro dzi na mi,
pro fe sjo na li sta mi i róż ny mi in sty tu cja mi. Ko -
bie ty mo gą ko rzy stać z psy cho te ra pii, której
ce lem jest po moc w odzy ska niu wła ści we go
dy stan su wo bec sy tu a cji, po pra wa przy sto -
so wa nia spo łecz ne go i za wo do we go w no -
wej sy tu a cji zdro wot nej. Klu by Ama zo nek
po ma ga ją w po wro cie do nor mal ne go ży cia
po prze by tej cho ro bie, a tak że da ją wia rę
w moż li wość wy le cze nia, po wro tu do nor -
mal ne go sa ty sfak cjo nu ją ce go ży cia we wszy -
st kich do tych cza so wych ro lach.
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