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Kampanie społeczne na rzecz pacjentów onkologicznych i ich najbliższych. Główne 

obszary działania 

 

Social campaigns aiming improvement of oncological patients and their relatives. 

Main areas of operation 

 

 

Działania na rzecz pacjentów onkologicznych i ich najbliższych to nie tylko kwestia 

dostępu do instytucji medycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości leczenia i 

rehabilitacji, ale także starania, by poprawić jakość ich życia. Jest to czas szczególnie 

trudny, pełen silnych lęków, poczucia beznadziejności, niemocy, a często rozpaczy. 

Zarówno w okresie wczesnego przystosowywania się do „życia z nowotworem”, jak i w 

trakcie leczenia oraz rehabilitacji niezbędne jest udzielanie choremu wszelkiego rodzaju 

wsparcia zarówno przez rodzinę, przyjaciół, jak i członków dalszego środowiska 

społecznego oraz – co bardzo istotne – przez personel medyczny.  

 Wizja chorego na nowotwór otoczonego wsparciem i zrozumieniem jest oczywiście 

swego rodzaju ideałem, do którego powinniśmy dążyć. Często jednak rzeczywistość nie 

dorasta do ideału. Niestety, jest tak niejednokrotnie w przypadku codziennego 

funkcjonowania pacjentów onkologicznych i ich najbliższych. W tym miejscu należy 

nawiązać do istnienia zjawiska „rakofobii”, czyli nadmiernego lęku przed nowotworami. 

Obawa przed tą chorobą, powszechne przekonanie o jej nieuleczalności, zdaje się 

przekładać na relacje z osobami chorującymi. Obserwowane jest zjawisko izolowania, 

unikania pacjentów onkologicznych (Tobiasz-Adamczyk B., Szafraniec K., Bajka J. 1999, 

s. 60-68). Tak więc w sytuacji największego zapotrzebowania na wsparcie społeczne, 

okazuje się, że chorzy – z chwilą, gdy otoczenie społeczne dowiaduje się o diagnozie „rak” 

– owo wsparcie tracą. Zjawisko to można wyjaśnić istnieniem dwóch mechanizmów 

społecznych. Pierwszym z nich jest mechanizm etykietowania, naznaczania społecznego 

związanego z pojęciem choroby nowotworowej: np. traktowanie kobiety po mastektomii 

jako mniej atrakcyjnej pod względem seksualnym, a pacjentów ze zdiagnozowanym 

rakiem jąder jako „pozbawionych męskości”; unikanie osób z widocznymi guzami 

nowotworowymi, ze zmianami skórnymi wywołanymi przez raka, ze stomią etc. 

Negatywne reakcje społeczne w stosunku do chorych na nowotwory mogą wynikać z: 

niskiego poziomu wiedzy na temat przyczyn, leczenia i możliwości wyleczenia 

nowotworów, a także możliwości zarażenia się rakiem; istnienia społecznego tabu 

związanego z chorobami nowotworowymi, stereotypów odnośnie choroby i osób chorych; 

istnienia przekonania, że nowotwory to choroby nieuleczalne i szybko prowadzące do 

zgonu; niemożności kontrolowania przebiegu choroby nowotworowej, faktu, iż już po 

zachorowaniu podejmowanie przez jednostkę działań polegających np. na zmianie stylu 

życia nie ma większego wpływu na rozwój choroby; nieumiejętności nawiązania interakcji 

z osobami cierpiącymi, zagrożonymi śmiercią czy umierającymi, strach przed rozmową z 

chorymi (czy mówić o chorobie, o ryzyku śmierci, w jaki sposób o tym mówić itp.).  

Drugi mechanizm dotyczy faktu istnienia ograniczeń wynikających z choroby 

nowotworowej, które rzutują na aktywność chorych, na możliwość wywiązywania się 

przez nich z ról narzucanych im przez tzw. grupy konwencjonalne. Choroba może 

powodować i zazwyczaj powoduje konieczność modyfikacji lub zmiany dotychczas 

pełnionych ról społecznych: w rodzinie, w grupach zawodowych, towarzyskich etc. 

Ograniczeniu ulega aktywność jednostki, zmniejsza się krąg relacji z innymi ludźmi. 

Konsekwencją jest zachwianie identyfikacji społecznej chorego oraz niejednokrotnie – 

pogłębianie się jego psychicznej i społecznej izolacji.  
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Próby przeciwdziałania powyższym zjawiskom powinny być podejmowane zarówno 

na poziomie makro- (rozwiązania prawne w zakresie pomocy pacjentom onkologicznym i 

ich najbliższym, finansowanie i wdrażanie ogólnokrajowych programów profilaktycznych 

i edukacyjnych dotyczących onkologii; wprowadzenie do standardów nauczania na 

wydziale lekarskim i pielęgniarskim zajęć z komunikacji z pacjentami nowotworowymi, z 

psychoonkologii etc.), jak i mikrostrukturalnym (np. w instytucjach służby zdrowia, 

zakładach pracy, placówkach edukacyjnych, instytucjach samorządowych oraz 

organizacjach pozarządowych etc.). Warto zauważyć, iż jednym ze sposobów walki o 

poprawę jakości życia chorych na nowotwory jest tworzenie i realizacja kampanii 

społecznych o bardzo różnym zasięgu: od regionalnych, poprzez ogólnokrajowe, 

międzynarodowe, aż po ogólnoświatowe.  

Dlatego też celem niniejszej pracy jest rozpoznanie głównych obszarów działania 

kampanii społecznych na rzecz podniesienia jakości życia pacjentów onkologicznych i ich 

najbliższych. Jako metodę badawczą zastosowano analizę treści stron www jako formy 

przekazu. Jednostkami analizy były kampanie społeczne dotyczące problematyki 

onkologicznej. Analizie socjologicznej poddano 135 polskich i zagranicznych kampanii 

społecznych dotyczących problematyki onkologicznej. Badania prowadzone były przez 

trzy lata: od stycznia 2009 r. do stycznia 2012 r. 

 Jeśli chodzi o poruszaną problematykę onkologiczną, to większość analizowanych 

kampanii dotyczy nowotworu piersi (36%) oraz ogólnie – problematyki onkologicznej 

(24%), a także – raka szyjki macicy (10%) i nowotworów tytoniozależnych (11%). 

Pozostałe rodzaje nowotworów, które stały się przedmiotem zainteresowania twórców 

omawianych kampanii, to: rak skóry (7%), białaczka (4%), rak jąder (4%); nowotwór 

prostaty (3%); nowotwór jelita grubego (2%), rak jajników (1,5%), chłoniaki (1,5%), rak 

mózgu (1,5%), nowotwory alkoholozależne (1%) oraz nowotwory tarczycy (1%).  

Jak już wspomniano, negatywne reakcje społeczne w stosunku do chorych 

onkologicznie mogą wynikać z niskiego poziomu wiedzy na temat nowotworów. Cieszy 

więc fakt, iż większość - bo 72% - analizowanych kampanii poświęcona była właśnie 

edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Podstawowym celem było podniesienie poziomu 

wiedzy poszczególnych grup społecznych na temat profilaktyki chorób nowotworowych 

(m.in. badania mammograficzne, samobadanie piersi, samobadanie jąder, badania 

cytologiczne, wizyty u lekarza w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów). 

Tego rodzaju problematykę odnaleźć można w przypadku aż 57% kampanii. Ponadto, 

twórcy 9% kampanii skoncentrowali się na podniesieniu poziomu wiedzy odbiorców na 

temat objawów chorobowych (np. „Zdemaskuj chłoniaka”; „Szpiczaści”; „An 

uncomfortable cushion”) oraz 7% kampanii – na temat leczenia chorób nowotworowych 

(np. „Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach”; „Super Donation Days”).   

Na szczególne zaakcentowanie zasługują te kampanie społeczne (30%), które 

postawiły sobie za cel przełamywanie tabu związanego z chorobami nowotworowymi. Z 

problemem tym zmierzyli się m.in. twórcy wyprawy „Mont Blanc Expedition 2011”. 

Głównym przesłaniem tej akcji była walka zarówno z rakiem, jak i właśnie ze społecznym 

tabu wokół tej choroby, które niezmiennie tkwi w naszej świadomości, choć – jak 

zauważają pomysłodawcy akcji – nie ma rodziny, która nie zetknęłaby się bezpośrednio 

lub pośrednio z nowotworem. Aby zwrócić uwagę na wagę problemu, osoby chore i 

zdrowe razem przemierzały górskie szlaki i razem pokonywały życiowe trudności.  

Jednym z aspektów tabu jest kwestia związana z intymnymi częściami ciała. 

Zagadnienie to poruszone zostało m.in. w kampanii „Zbadaj piersi swojej partnerki”, 

mającej ma na celu uwrażliwienie mężczyzn na problem raka piersi oraz w kampanii, 

propagującej samobadanie piersi i jąder (“Felt By Millions”). Twórcy tej ostatniej akcji 
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przekonywali, aby przełamać społeczne tabu w kwestii dotykania miejsc intymnych 

swojego ciała oraz przezwyciężyć ludzkie obawy przed uczynieniem tej czynności 

nawykiem ratującym życie. Natomiast w kampanii „Prostata na lata” nawoływano do 

skończenia ze wstydem, jaki wiąże się z nowotworem prostaty, do otwartości w rozmowie 

na temat choroby, a zwłaszcza o tym – jak jej uniknąć. Do przełamania ciszy, do rozmów o 

raku, do szerzenia wiedzy na jego temat namawiali także twórcy takich kampanii, jak 

m.in.: „Speak Up for Change”, czy "Naucz się rozmawiać". Interesującą inicjatywą – 

ukazującą kulturowe różnice i uwarunkowania zdrowia i choroby – jest kampania „Feel 

here. Lump”, zwracająca uwagę, iż zbyt późne wykrywanie nowotworu piersi czy 

narządów rozrodczych w krajach arabskich związane jest z tym, że intymne części ciała są 

w tej kulturze tematem absolutnego tabu. 

Należy pamiętać, że nowotwory to jedna z tych chorób, które w naszym kręgu 

kulturowym wywołują najwięcej lęków, bezpośrednio kojarzone są z nieuchronnością 

cierpienia i śmierci. Mówi o tym wiele kampanii społecznych (np. „Uratuj kobietę”). 

Problem ten - w połączeniu z zagadnieniem lęku przed odrzuceniem społecznym - 

poruszony został m.in. w polskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej poświęconej rakowi 

jądra: „Strach przed utratą sprawności seksualnej, wstyd przed kolegami i lęk przed 

odrzuceniem... burza emocji, bezradność i bezsilność. Wszystko to powoduje, że wielu 

młodych mężczyzn, nawet jeśli zauważy jakąś zmianę w swoich jądrach, ukrywa ten fakt 

przed całym światem…tym samym odbierając SOBIE szansę na zdrowie, a często i na 

dalsze życie. Każdy strach można opanować, każdy lęk można oswoić... dlatego 

wykorzystajcie te negatywne i niszczące was emocje do zbudowania solidnego 

rusztowania, na którym można się wesprzeć, na którym można, często z pomocą innych, 

budować, naprawiać. Przyjacielem strachu jest lęk i wstyd. Miej ODWAGĘ, nie daj im 

szans!!!” („Odważni wygrywają”).  

W kampaniach walczących z tabu związanym z nowotworami mówi się także o 

psychologicznym mechanizmie wyparcia wszelkich informacji o raku: „problem, który 

mnie nie dotyczy, o którym nie myślę – nie istnieje”. Przykładowo, twórcy innej kampanii 

zadają pytanie, dlaczego kobiety same na siebie wydają wyrok w postaci raka szyjki 

macicy? „Wydaje nam się, że dopóki nie wiemy, jesteśmy zdrowe. Jest wprost przeciwnie, 

bo tylko wiedza o własnym stanie zdrowia, może ocalić nam życie. Nie należy się obawiać 

pozytywnych wyników cytologii, jeśli nowotwór zostanie wykryty we wczesnym stadium i 

możemy go pokonać” („Piękna, bo zdrowa”).  

Zjawisko nadmiernego lęku społeczeństwa przed nowotworami określane jest w 

literaturze mianem „rakofobii” (Jokiel M., 1980; Chojnacka-Szawłowska G., 1994, s. 22-

25). Pomimo ogromnego postępu onkologii, nowotwory złośliwe zajmują w świadomości 

społecznej szczególne miejsce. Lęk przed rakiem wydaje się funkcjonować niezależnie od 

wzrastających wskaźników wyleczalności oraz rozwoju metod diagnostyki i terapii. 

Powszechne jest przekonanie o nieuleczalności tych chorób. Tego rodzaju postawy mogą 

mieć duży wpływ na wyleczalność nowotworów w skali społecznej.  

Dlatego cieszy fakt, że 34% analizowanych kampanii zajęło się walką z różnorodnymi 

stereotypami związanymi z chorobami nowotworowymi. Przede wszystkich 

koncentrowano się na przełamywaniu negatywnego przekazu, jaki towarzyszy chorobie 

nowotworowej (31% kampanii). Wiele uwagi poświęcono budowaniu prawidłowych 

postaw wobec choroby i osób chorych, tak by słowo „nowotwór” nie kojarzyło się z 

wyrokiem śmierci i koniecznością wycofania z wszelkiej aktywności (np. „Nie tylko leki 

leczą”; „Walczmy razem z nowotworem”). Nadmierny bowiem lęk przed jakimkolwiek 

zagrożeniem hamować może prawidłowe w danej sytuacji postępowanie ludzi. W 

przypadku chorób nowotworowych prowadzić może do niewłaściwych zachowań 

zdrowotnych (lekceważenie wskazań profilaktycznych, niezgłaszanie się do specjalisty 
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mimo zauważenia symptomów chorobowych, odmowa proponowanego przez lekarza 

leczenia). W związku z tym w omawianych kampaniach zachęca się także do 

przełamywania lęku przed pójściem do lekarza (np. „Vaccine against cancer”), przed 

badaniami, przed rozmową ze specjalistą (np. „Mam haka na raka” a; „Piękna bo zdrowa”; 

„Wielka Kampania Życia Avon Kontra Rak Piersi”).  

Choroby nowotworowe budzą większy lęk niż choroby układu krążenia, mimo że 

powodują dwukrotnie mniej zgonów. Przypadki występowania nowotworów w młodym 

wieku, wysoka śmiertelność w krótkim czasie od rozpoznania choroby oraz konieczność 

zastosowania leczenia, które samo w sobie często powoduje znaczny uszczerbek na 

zdrowiu, stwarza wokół tej grupy schorzeń atmosferę beznadziejności. Zwątpienie w 

skuteczność leczenia pogłębiają takie czynniki, jak: brak pełnej wiedzy dotyczącej 

przyczyny zachorowań, wysokie koszty leczenia oraz brak wyraźnego wpływu 

wprowadzenia nowoczesnych metod leczenia na wskaźniki stanu zdrowia populacji.  

Spośród analizowanych kampanii - 16% miało za zadanie uświadomienie 

społeczeństwu, że chorobę nowotworową można pokonać, że nowotwór można wyleczyć. 

Przesłanie to kierowane jest zarówno do osób zdrowych, jak i do pacjentów. Przykładowo, 

adresatami akcji „Walczmy razem z nowotworem” są dzieci w trakcie leczenia i ich 

rodziny. Kampanii towarzyszy hasło: „Nowotwór nie potwór” oraz plakat z 

uśmiechniętym Arkiem z potworkiem w ręku, chłopcem, który wygrał walkę ze złośliwym 

nowotworem mózgu. Hasło innej kampanii  głosi: "Chłoniak to diagnoza, nie wyrok" 

(„Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach”). W innej - przekonuje się odbiorców, iż 

„samobadanie piersi gwarantuje szybkie wykrycie zmian oraz całkowite wyleczenie” 

(„Mam haka na raka” b). Na stronie kampanii dotyczącej raka jąder przeczytać można 

wypowiedź młodego człowieka, który zmierzył się z chorobą: „Rak jądra to nie żaden 

wyrok, a jego usunięcie nie powoduje zupełnie żadnego uszczerbku na zdrowiu, czy 

męskiej dumie. Totalną głupotą byłoby tracenie czasu na zawstydzenie i przeciąganie 

wizyty u lekarza. Wszyscy moi znajomi znają moją historię. Wiedzą, że należy się badać i 

nie należy się bać” („Odważni wygrywają”).  

Twórcy jednej z kampanii, chcąc zdjąć z raka odium ciężkiej choroby, porównują go 

nawet – można zaryzykować stwierdzenie, że trochę przesadnie optymistycznie – do 

częstych dolegliwości, np. do przeziębienia. Jak mówi bohaterka spotu reklamowego: „To 

tylko zwykły rak. Jest jednak warunek – choroba musi być wcześnie wykryta” („Vaccine 

against cancer”).   

W zmaganiu się z chorobami nowotworowymi ważna jest nie tylko zmiana postaw co 

do samej choroby, ale i odnośnie osób chorych. Konieczna jest walka z piętnowaniem 

chorych, izolacją od reszty społeczeństwa, wykluczaniem z życia społecznego. Dlatego 

warto zauważyć, że 22% omawianych kampanii społecznych postawiło sobie jako 

nadrzędny cel wypracowanie poprawnego stosunku do osób chorych na nowotwory. W 

podejściu do chorych propagowany jest model holistyczny. Zwraca się uwagę na to, by nie 

patrzeć na chorego na raka tylko przez pryzmat jego choroby, czy roli chorego. Ważne jest 

dostrzeżenie, że jednocześnie pełni on szereg innych ról społecznych – rodzica, małżonka, 

pracownika oraz ma określone zainteresowania, potrzeby, marzenia i cele. Dopiero takie 

podejście jest w stanie ukazać pełnię funkcjonowania chorych na nowotwory, 

różnorodność sfer życia, w których – pomimo, a może na przekór chorobie – funkcjonują i 

chcą nadal funkcjonować. Wspaniałym przykładem działań społecznych, w które wpisuje 

się powyższa idea, jest polska kampania „Człowiek, nie pacjent”, której hasło głosi: 

„Widzimy całego człowieka, nie tylko chorobę”. Różność sfer funkcjonowania chorego, 

spraw, z którymi się on identyfikuje przedstawiono symbolicznie przy pomocy ciągu 

obrazów. W wersji „męskiej” plakatu widzimy: płytę („jestem miłośnikiem jazzu”), piłkę 

do gry („jestem fanem Barcelony”), plasterek ogórka („jestem wegetarianinem”), obiektyw 
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aparatu fotograficznego („jestem fotografem amatorem”) i w końcu – tabletkę, mówiącą 

nam, że człowiek ten „jest też chory na raka”. Ale bycie chorym to tylko jedna ze sfer jego 

życia.  Natomiast w wersji „żeńskiej” widzimy kolejno następujące obrazy: torebkę 

(„kolekcjonuję torebki”), flakon z perfumami („uwielbiam zapach jaśminu”), radio 

(„jestem fanka bluesa”), wazon („lubię dekorować dom”) oraz kroplówkę („choruję na 

raka”). 

Warto też pamiętać, że chorzy mają różne marzenia, nie tylko związane z pragnieniem 

wyzdrowienia. Naprzeciw temu wychodzi w swych działaniach Fundacja Mam Marzenie, 

która realizuje pragnienia dzieci żyjących z nieuleczalnymi chorobami. Dodatkowo, 

członkowie i wolontariusze organizacji starają się, aby najbliższa rodzina dziecka mogła - 

choć na moment - zapomnieć o tragedii, jaka ją spotkała. Dostarczając dzieciom i ich 

rodzinom radość i niezapomniane wrażenia, dają jednocześnie siłę do walki z chorobą oraz 

nadzieję na przyszłość.  

Z kolei o tym, że niejednokrotnie dzięki takim drobnym zabiegom, jak zmiana fryzury, 

nowy makijaż czy starannie pomalowane paznokcie, chore na raka mogą odzyskać 

poczucie człowieczeństwa i samoakceptacji, opowiada kampania „Mirror” (Francja 2010). 

Na plakacie widnieje hasło: „Pomóż nam pogodzić cierpiących na raka z ich 

wizerunkiem”, które doskonale uzupełnia zdanie podsumowujące spot telewizyjny: 

„Pomaganie komuś w walce z rakiem oznacza też pomaganie tej osobie w byciu Kimś”.  

Trzeba pamiętać, że patrzenie na chorych onkologicznie tylko poprzez pryzmat 

choroby może inicjować procesy ich stygmatyzacji, wykluczania z różnych sfer życia 

społecznego, czy pozbawiania ról społecznych.  W efekcie bardzo często prowadzi to do 

izolacji jednostki chorej, pozostawiania jej samej sobie w chorobie. Jak pokazują badania, 

chorzy onkologicznie bardzo często „wypadają” z tzw. konwencjonalnych grup 

społecznych (rodzinnych, zawodowych, przyjacielskich, towarzyskich), pozostając ze swą 

chorobą sami, bez wsparcia, bądź pozbawieni są tego wsparcia w wystarczającym zakresie. 

Należy dodać, że dzieje się to właśnie wtedy, kiedy tego wsparcia najbardziej potrzebują, 

mierząc się z potęgującym się cierpieniem i lękiem o życie. Kwestia ta poruszona została 

m.in. w jednej z polskich kampanii, której twórcy chcieli zwrócić uwagę na potrzeby 

chorego, jego prawo do uczestniczenia w życiu społecznym, do satysfakcjonującego życia 

rodzinnego i towarzyskiego. Jednocześnie ukazano silne emocje osób wspierających 

chorego: lęk, przygnębienie, brak umiejętności towarzyszenia w chorobie oraz poczucie 

bezsilności („Jest między nami chemia”).  

 Przeciwko skazywaniu osób cierpiących na raka na samotność i izolację wystąpili 

m.in. twórcy kampanii francuskiej. Stworzony na potrzeby akcji „film opiera się na 

motywie odkrycia: mężczyzna dowiaduje się, że jest chory na raka. Całe otoczenie cichnie 

i pustoszeje: parking, plac zabaw. Dopiero, gdy mężczyzna trafia do organizacji - 

powracają głosy, gesty przyjaźni i wsparcia („Liga dla ciebie, z tobą, dzięki tobie”). 

Pomocną dłoń do chorego wyciąga więc tutaj – organizacja pozarządowa. Ale pomoc 

powinna płynąć z różnych stron, od różnych osób. Wzywa do tego wiele akcji (np. „Join 

the fight”). Przykładowo, główną ideą kampanii „Ludzki łańcuch” jest przekonanie, że za 

każdym chorym powinni stać ludzie walczący o to, aby chory godnie stawiał czoła 

chorobie i żeby nie robił tego w samotności. Zwycięstwo z chorobą możliwe jest tylko 

dzięki współdziałaniu wielu.  

 Najważniejsze jest zaangażowanie w proces leczenia najbliższych choremu osób, a 

więc rodziny i przyjaciół. Trzeba zresztą pamiętać, że choroba nowotworowa dotyka nie 

tylko pacjenta. Wprowadza ona wiele zmian zarówno w życie chorego, jak i jego bliskich. 

Problem ten poruszony został chociażby w kampanii „Breast Friends”. "Przyjacielem od 

piersi" może być każda osoba - mąż, przyjaciel, koleżanka, która po prostu jest obok w 

trudnych momentach. Chociażby podczas wizyty u lekarza, kiedy pacjentka jest 
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przerażona diagnozą i nie pamięta o zaleceniach czy badaniach. Podobnego wsparcia - od 

rodziny, partnerki i przyjaciół - potrzebuje także bohater kampanii, skierowanej do 

mężczyzn chorujących na raka gruczołu krokowego. Podkreśla się w niej, iż aby osiągnąć 

sukces w prowadzonej terapii oraz podnoszeniu jakości życia chorych na raka, niezwykle 

ważne jest zrozumienie wszystkich aspektów funkcjonowania chorego, zarówno tych 

medycznych, jak i psychospołecznych („Męska Sprawa”). Jak zauważono w jednej z 

kampanii, „choroba jest momentem zatrzymania, czasem przewartościowań, weryfikacji, w 

tym również naszych relacji z bliskimi. W tym trudnym dla nas czasie potrzebujemy jak 

nigdy miłości, czułości, przyjaźni. To również dobry czas by dać sobie prawo do 

korzystania z pomocy („Jest między nami chemia”).  

 Bardzo istotne jest także wsparcie udzielane pacjentom przez profesjonalistów – 

psychologów, terapeutów. Dlatego też 8% kampanii zajęło się propagowaniem 

psychoonkologii w leczeniu choroby nowotworowej. Twórcy kampanii „Widzimy całego 

człowieka, nie tylko jego chorobę” podkreślają znaczenie tej dyscypliny naukowej w 

podnoszeniu jakości życia chorych, zwracając także uwagę na potrzebę włączenia 

zagadnień psychoonkologicznych do programu nauczania studentów i personelu 

medycznego oraz działalności naukowo-badawczej. Uruchamiane są również – w ramach 

realizowanych akcji – tzw. Centra Psychoonkologii, w których pacjenci i ich najbliżsi 

mogą uzyskać specjalistyczną pomoc (m.in. indywidualne wsparcie psychologiczne, 

psychoterapię grupową, treningi umiejętności psychologicznych, konsultacje ze 

specjalistami, zajęcia ruchowe i relaksacyjne) (np. „Nie tylko leki leczą”; „Jest między 

nami chemia”). 

Warto zauważyć, że aż 43% kampanii zajmujących się problematyką onkologiczną 

postawiło sobie jako cel nadrzędny właśnie udzielanie wsparcia społecznego w bardzo 

różnych jego wymiarach. Przede wszystkim twórcy 23% kampanii koncentrują się na 

dostarczaniu chorym na nowotwory oraz ich najbliższym wsparcia emocjonalnego. 

Przykładem tego rodzaju akcji jest jedna z polskich kampanii, na plakatach której 

przeczytać możemy, iż uratować kobietę można: miłością, czułością, perswazją, dobrocią, 

przykładem, determinacją, tkliwością („Uratuj kobietę”). Na szczególną uwagę zasługuje 

akcja społeczna “Przyjaciele od Piersi”, pokazująca szczególny i pełen emocji związek 

pomiędzy kobietą chorą na raka piersi a bliską osobą, która wspiera ją w trakcie zmagania 

się z chorobą. Twórcy kampanii zwracają uwagę na potrzebę bliskości, która jest 

niezbędna w przezwyciężaniu choroby. Na stronach akcji możemy zapoznać się z 

wypowiedziami Amazonek – byłych pacjentek. Jedna z nich zauważa, że: „Bliska osoba – 

przyjaciel od piersi – ma być zarówno psychicznym, jak i merytorycznym oparciem, 

pomagać chorej przejść przez kryzys związany z chorobą. Ma zadbać, aby rozpoznanie 

nowotworu było pełne, żeby pacjentka wiedziała o swoim raku jak najwięcej i dzięki temu 

miała większą szansę na wyleczenie. Jednak to nie wszystko, przyjaciel ma być również 

wsparciem chorej w codziennym życiu, dzielić z nią jej radości i smutki oraz czuwać przy 

niej w chwilach zwątpienia” (“Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”). 

Dodatkowo 3% twórców kampanii społecznych zajmujących się problematyką 

onkologiczną postawiło sobie za cel promocję wolontariatu (np. „1% wiele marzeń”; 

“Breath”) 

Kolejne 21% kampanii zajmuje się pozyskiwaniem środków na działalność organizacji 

pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) wspierających pacjentów onkologicznych i ich 

rodziny oraz działających na rzecz walki z nowotworami. Przykładowe cele, na które 

gromadzone są środki, to: realizacja programów aktywizacyjnych i pomocowych (np. 

„Save the boobies”; „Chorzy na raka potrzebują waszych datków”); realizacja programów 

edukacyjnych dla chorych i dla personelu medycznego (np. „Avon Kontra Rak Piersi”); 

finansowanie implantów dla kobiet po mastektomii (np. „Take her bra off”); pomoc 
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finansowa dla osób, które chcą rzucić palenie (np. „We All Pay the Price”, „Breath”) itp. 

Natomiast 7% analizowanych kampanii zajęło się pozyskiwaniem środków na badania nad 

rakiem, nad wynalezieniem lekarstwa na raka (np. „Stand Up to Cancer”; "Magia daru"; 

“Birthday Cards”). 

  Co istotne, oprócz uświadamiania społeczeństwu, że wczesne wykrycie nowotworu 

daje duże szanse na wyleczenie, oprócz prób zmiany postaw dotyczących zarówno 

choroby, jak i osób chorych oraz propagowania i udzielania wsparcia społecznego, twórcy 

analizowanych kampanii podejmują również działania na rzecz aktywizacji pacjentów oraz 

ich najbliższych do walki z chorobą. Tego rodzaju cel wyznaczyło sobie 16% kampanii. 

Przykładowo, twórcy kampanii „Nie tylko leki leczą” przekonują, że sukces w walce z 

rakiem zależy od aktywnej postawy chorego. Podobny wydźwięk ma hasło kampanii 

amerykańskiej: "Zrobić coś więcej niż tylko poddać się leczeniu" („Army of Women”). 

Podawane są również rozliczne przykłady zmagania chorych z rakiem. Przytaczane są w 

mediach – zwłaszcza w prasie, internecie - ich wypowiedzi na temat zmagań z chorobą 

nowotworową (np. „Przeżyć raka”). W jednym z filmów towarzyszącym akcji 

kanadyjskiej występują osoby, które zetknęły się z rakiem - chorowali oni sami bądź ich 

bliscy. Opowiadają o uczuciach związanych z leczeniem, pobytami w szpitalu, strachu 

przed rozłąką z rodziną i znajomymi oraz przed śmiercią. Deklarują ponadto gotowość do 

przeciwstawienia się rakowi. W drugim filmie widzimy siedzących przy stole ludzi, 

pokazujących sobie nawzajem swoje blizny, chwaląc się zwycięstwem z chorobą. Motyw 

walki pojawia się też w scenie, w której pielęgniarka owija młodemu mężczyźnie ręce 

bandażem na wzór rękawic bokserskich, co kojarzy się z przygotowaniami do starcia na 

ringu („Join the fight”). 

Ponadto, aktywizuje się chorych do działania poprzez zapewnienie ich, że inni ludzie 

są z nimi, że będą ich wspierać. Hasła w kampanii „Join the fight” są skierowane 

bezpośrednio do choroby: "Uważaj raku, znamy ludzi. Wielu ludzi" lub "Pamiętaj raku, 

jeśli zadzierasz z nimi, zadzierasz z nami". Natomiast twórcy wspomnianej akcji „Army of 

Women” zachęcają do stworzenia „armii miliona kobiet" walczących z rakiem piersi. 

Wszystkie te działania odwołują się do poczucia solidarności i wspólnotowej siły.  

 Wspaniałym przykładem aktywizacji chorych na rzecz zdrowia, skupiającym w 

sobie właściwie wszystkie powyżej wyróżnione cele, jest inicjatywa znana pod nazwą 

„Marszu Różowej Wstążki”. Uczestniczą w nim kobiety, które przeszły nowotwór piersi 

lub są w trakcie leczenia oraz kobiety zdrowe – w geście solidarności i wsparcia.      

 Część twórców kampanii społecznych, choć niewielka liczebnie, zwróciła także 

uwagę na konieczność poprawienia jakości relacji chorych onkologicznie i ich 

najbliższych z personelem medycznym. Pacjenci oraz ich rodziny coraz częściej szukają 

dodatkowej pomocy poza instytucjami medycznymi, m.in. w organizacjach 

pozarządowych (Synowiec-Piłat M., 2009). Z jednej strony jest to spowodowane rosnącą 

potrzebą decydowania o sobie i swoim losie, ale bez wątpienia także – a może przede 

wszystkim – niezadowoleniem z jakości świadczonych przez instytucje medyczne usług. 

Niezadowolenie to jest związane z niewystarczającym dostępem pacjentów do badań 

profilaktycznych, sprzętu, aparatury diagnostycznej czy stosowanych w krajach Europy 

Zachodniej i USA metod leczenia. Poruszana jest także kwestia niewywiązywania się 

przez służbę zdrowia w wystarczającym zakresie – z tak ważnej dla pacjentów 

onkologicznych – funkcji opiekuńczo-emocjonalnej. Chorzy, ale także i osoby zdrowe 

coraz częściej przeciwstawiają się depersonalizacji stosunków lekarz – pacjent, 

uprzedmiotawianiu pacjentów, odbieraniu im prawa decydowania o sobie.  

 I właśnie walce z instrumentalnym traktowaniem pacjentów onkologicznych przez 

personel medyczny poświęconych jest 4% analizowanych kampanii społecznych. 

Medialnie znaną akcją jest kampania „Leczyć po ludzku”, której kolejna odsłona w 2011 r. 
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dotyczyła onkologii. Dużo miejsca poświęcono w niej właśnie relacjom lekarz-pacjent. 

Mówiono o lęku pacjenta przed pójściem do lekarza, przed rozmową; o tym, że w 

gabinecie lekarskim pacjenci czują się obco, są zalęknieni, a lekarze nie potrafią z 

pacjentami rozmawiać i nie są do tego odpowiednio przygotowani – zwłaszcza, jeśli 

chodzi o tematy trudne: ciężka choroba, złe rokowania, śmierć. Najczęściej lekarz skrywa 

swą komunikacyjną niekompetencję za maską „profesjonalnego języka” i oficjalnymi, 

technicznymi stwierdzeniami, zapominając o opiekuńczo-emocjonalnej funkcji rozmowy i 

relacji z pacjentem: o podaniu ręki, uśmiechu, terapeutycznym dotyku, okazaniu 

zrozumienia i zainteresowania problemami chorego, dobrym słowie. Zwraca się uwagę, że 

pacjent – zwłaszcza ciężko chory – o wiele bardziej niż technicznych informacji na temat 

np. przebiegu operacji, potrzebuje zapewnienia, że będzie bezpieczny i że personel 

medyczny się nim właściwie zaopiekuje.   

 Do zmiany niekorzystnych dla pacjenta przyzwyczajeń zachęcają lekarzy również 

twórcy kampanii “ Przyjaciele od Piersi”. Zwrócono m.in. uwagę na fakt, iż „Pacjent, który 

po raz pierwszy słyszy diagnozę: rak! - właściwie w tym momencie się wyłącza. Tę 

pierwszą rozmowę lekarz powinien od razu spisać na straty. Tu nie ma mocnych, nie ma 

dzielnych i odważnych. Dlatego proponuje się, by w tej rozmowie pacjentowi towarzyszył 

ktoś bliski - mąż, siostra, przyjaciółka. To ona zada kolejne pytania, zapamięta więcej 

szczegółów, przytomnie porozmawia z lekarzem” (“Breast Friends – Przyjaciele od 

Piersi”). Pacjentkom daje się również praktyczne wskazówki, jak rozmawiać z lekarzem, 

jak zadawać pytania i o co pytać.  

 Z kolei w kampanii „Męska Sprawa” podkreśla się, że rola lekarza i pielęgniarki 

nie powinna sprowadzać się tylko do działań instrumentalnych, terapeutycznych. Równie 

istotne jest budowanie opartych na zaufaniu i zrozumieniu relacji z pacjentami 

onkologicznymi, co motywuje chorego do poddania się leczeniu oraz przestrzegania 

zaleceń lekarskich.  

     Wiele kontrowersji wywołała kampania Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. W 

towarzyszącym akcji spocie, wyświetlanym w warszawskim metrze, widzimy jak 

„personel wstrzykuje leki, obłapia i brutalnie bada przerażonego chłopca z chorobą 

nowotworową. Chwilę później ten sam chłopiec choruje, ale godnie i spokojnie w 

hospicjum domowym” („W domu dzieci mniej się boją”). Zadawano sobie pytanie, czy 

jest to naga prawda o polskich szpitalach, czy to tylko wizja reżysera chcącego zwrócić 

uwagę na problem warunków leczenia i umierania w placówkach służby zdrowia? Czy 

można publicznie pokazywać cierpienie dzieci spowodowane niewłaściwym 

postępowaniem personelu medycznego? Według twórców kampanii tego rodzaju silny 

przekaz bardziej trafia do świadomości odbiorców, a w konsekwencji może przyczynić się 

do pozytywnej zmiany w zachowaniu personelu medycznego, w budowaniu bardziej 

empatycznych relacji z chorymi.  

 Warto zauważyć, że zagadnienie potrzeby reorganizacji placówek medycznych 

zajmujących się pacjentami onkologicznymi stało się przedmiotem zainteresowania 

zaledwie 2% analizowanych kampanii społecznych. W jednej z kampanii mówi się np., że 

szpital ma być przyjazny, a nie straszyć. Ma to być szpital, w którym patrzy się na 

kroplówkę z wdzięcznością, jak na drzewo życia („W domu dzieci mniej się boją”). Warta 

zauważenia jest też akcja Stowarzyszenia Amazonek Warszawa – Centrum i Avon 

Cosmetics Polska, w ramach której powstała sieć „Gabinetów z różową wstążką”, 

oferujących pacjentkom badania palpacyjne piersi, kontrolne badania diagnostyczne, a 

także edukację na temat zachowań profilaktycznych. Te wzorcowe gabinety, w których 

wprowadzono najwyższe standardy, mają stać się przykładem dla wszystkich gabinetów 

ginekologicznych w Polsce, a tym samy zmobilizować zarówno kobiety, jak i lekarzy do 

aktywnej profilaktyki raka piersi. 
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 Tytułem podsumowania, można stwierdzić, iż kampanie społeczne zajmujące się 

problematyką onkologiczną podejmują bardzo różnorodne zagadnienia, realizują ważne 

dla chorych na nowotwory i ich najbliższych cele, walcząc o poprawę jakości ich życia 

oraz starając się zmniejszyć zjawisko określane mianem „rakofobii”. Warto zastanowić się 

nad problemem skuteczność tychże kampanii. Oczywiście całościowa, naukowa 

odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bowiem wymagałaby wdrożenia 

skomplikowanych narzędzi badawczych oraz prowadzenia wieloletnich badań na dużych i 

zróżnicowanych ze względu na liczne zmienne (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, 

religijność, miejsce zamieszkania etc.) grupach ludności. Niniejszy artykuł jest jedynie 

próbą zainicjowania szerszych rozważań na temat sposobu funkcjonowania problematyki 

onkologicznej w kampaniach społecznych oraz ich skuteczności.  
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http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,574,wielka_pomoc_malym_marzycielom 

 

„Gabinety z różową wstążką”, Polska 2009; Protokół dostępu; 08.10.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,1101,gabinety_ze_wstazka_i_z_ambasadorami 

„I love my healthy active childhood”, 2007: Protokół dostępu; 23.06.2000, 

www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,812,miedzynarodowy_dzien_walki_z_rakiem 

„I love my smoke-free childchood”, 2009; Protokół dostępu: 

24.06.2009.,http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,73,dziecinstwo_wolne_od_dymu 

 

„Jest między nami chemia”, Polska 2011; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1648,terapia_podwojna_chemia 

 

„Join the fight”, Kanada 2009; Protokół dostępu: 13.10.2010; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1253,srodkowy_palec_dla_raka 

 

„Keep smoking”, Kanada 2007; Protokół dostępu: 24.06.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,341,palic_by_wiedziec 

Kodeks Walki z Rakiem, Polska 2008; Protokół dostępu: 04.01. 2012, http://www.kodekswalkizrakiem.pl/ 

 

„Leczyć po ludzku”, Polska 2011; Protokół dostępu: 09.01.2012; http://wyborcza.pl/leczyc/0,0.html 

 

„Liga dla ciebie, z tobą, dzięki tobie”, Francja 2009; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,872,choroba_w_dobrym_otoczeniu 

 

„Ludzki łańcuch”, Francja 2009; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,901,grupa_za_chorym 

 

"Magia daru", Francja 2011; Protokół dostępu: 02.01.2012, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1955,teatrzyk_naukowcow 

 

„Mam haka na raka” a, Polska 2010; Protokół dostępu: 02.01.2012; http://www.zbadajprostate.pl/media/ 

 

„Mam haka na raka” b, Polska 2008; Protokół dostępu: 24.06.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,300,niewielkie_samobadanie 

 

„Marsz Różowej Wstążki”, Polska; Protokół dostępu: 08.10.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,1396,marsz_do_walki_na_rozowo 

 

„Męska Sprawa”, Polska 2008; Protokół dostępu: 02.01.2012; http://www.gladiator-prostata.pl/13/o-

kampanii-cele-zalozenia/kampania-edukacyjna-„meska-sprawa”/ 

 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,151,widzimy_calego_czlowieka
http://www.selfchec.org/
http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,1101,gabinety_ze_wstazka_i_z_ambasadorami
http://www.zbadajprostate.pl/media/


11 
 

„Mirror”, Francja 2010; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1671,makijaz_w_chorobie 

 

„Mont Blanc Expedition 2011”, Polska 2011; Protokół dostępu: 02.01.2012, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,3515,pokonali_raka_teraz_walcza_z_mont_blanc 

 

"Naucz się rozmawiać", Polska 2008; Protokół dostępu: 08.10.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,577,samsung_na_rozowo  

 

„Nie tylko leki leczą”, Polska 2009; Protokół dostępu: 27.06.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,663,nie_tylko_leki 

 

„Odważni wygrywają”, Polska 2011; Protokół dostępu: 02.01.2012; http://www.odwazni.com/1171.html 

 

„Piękna, bo zdrowa”, Polska 2012; Protokół dostępu: 02.01.2012; 

www.forumfarmaceutyczne.pl/index.php/aktualnoci/39-news/520-ogolnopolska-kampania-spoeczna-pikna-

bo-zdrowa 

 

„Pokaż komuś, że go kochasz”, Polska 2007; Protokół dostępu: 22.06.2009 r., 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,86,nie_jestes_kominem 

 

„Post-it Man”, Szwajcaria 2009; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1232,skora_tego_nie_zapomni 

 

„Prostata na lata”, Polska 2011; Protokół dostępu: 02.01.2012, http://www.prostatanalata.pl/ 

 

„Przeżyć raka”, PL 2007; Protokół dostępu: 23.06.2009; 

www.kampaniespoleczne.pl/wydarzenia,941,przezyc_raka 

„Save the boobies”, Kanada 2009; Protokół dostępu: 08.10.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,890,zachowanie_piersi 

 

„Speak Up for Change”, USA 2002-3; Protokół dostępu: 08.10.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,265,glosy_o_mocy_huraganu 

 

„Stand Up to Cancer”, USA 2008; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,321,rak_wcale_nie_jest_fajny 

 

„Super Donation Days”, Wielka Brytania 2009; Protokół dostępu: 26.11.2010; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,2285,czern_bialaczki 

 

„Szpiczaści”, Polska 2010; Protokół dostępu: 27.01. 2010, http://www.szpiczasci.org 

 

„Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach”, Polska 2010: Protokół dostępu: 26.11.2010; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1385,rak_jak_przeziebienie 

 

„Take her bra off”, Tajlandia 2008; Protokół dostępu: 24.06.2009 r., 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,706,zdjecie_biustonosza 

 

„Uratuj kobietę”, Polska 2008; Protokół dostępu: 24.06.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,432,uratuj_kobiete 

 

„Vaccine against cancer”, Peru 2010; Protokół dostępu: 26.11.2010, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1114,jest_szczepionka_na_raka 

„W domu dzieci mniej się boją”, Polska 2011; Protokół dostępu: 12.12.2011;  

http://www.kampaniespoleczne.pl/kontrowersje,3081,bez_znieczulenia 

 

„Walczmy razem z nowotworem”, Polska 2008; Protokół dostępu: 25.06.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,65,nowotwor_to_nie_potwor 

http://www.prostatanalata.pl/


12 
 

„We All Pay the Price”, USA 2011; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1897,prawda_bez_filtra 

 

„Widzimy całego człowieka, nie tylko jego chorobę”, Polska 2008; Protokół dostępu: 08.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,151,widzimy_calego_czlowieka 

 

„Wielka Kampania Życia Avon Kontra Rak Piersi”, Polska 2008; Protokół dostępu: 12.12.2011; 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,178,rozowy_spacer  

 

„Zbadaj piersi swojej partnerki”, Polska 2010; Protokół dostępu: 12.12.2011, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1448,piersi_partnerki 

 

„Zdemaskuj chłoniaka”, Polska 2008; Protokół dostępu: 24.06.2009, 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,215,demaskatorzy_chloniaka 

 

 

Streszczenie:  

 

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem pacjentów 

onkologicznych jest podniesienie jakości ich życia. Zarówno w okresie przystosowywania 

się do „życia z nowotworem”, jak i w trakcie leczenia oraz rehabilitacji niezbędne jest 

udzielanie choremu wszelkiego rodzaju wsparcia zarówno przez rodzinę, przyjaciół, jak i 

członków dalszego środowiska społecznego oraz – co bardzo istotne – przez personel 

medyczny. Na poprawność relacji z chorymi na raka rzutuje zjawisko „rakofobii”, czyli 

nadmiernego lęku społeczeństwa przez chorobami nowotworowymi oraz szereg 

stereotypów związanych z tą grupą chorób. Efektem zaś tego zjawiska jest niejednokrotnie 

piętnowanie chorych, izolowanie czy wykluczanie z ról społecznych. Zapobieganiu tego 

rodzaju zjawiskom służą m.in. działania podejmowane w ramach kampanii społecznych. 

W pracy przedstawiono socjologiczną analizę celów 135 polskich i zagranicznych 

kampanii społecznych podejmujących problematykę onkologiczną.    

 

Summary:  

 

One of the most important problems related with oncological patients functioning, is 

improvement of their quality of life.  Conceding of any support to the patient is essential in 

the period of adjustment to “living with cancer”, as well as during the medical treatment 

and rehabilitation; that support, provided by family, friends, members of further social 

environment and- what is crucial- by the medical stuff. Correctness of rate with cancer-ill 

patients is affected by the phenomenon of specific cancer-phobia, which is an excessive 

social fear of oncological illnesses, and lots of stereotypes, related with that group of 

diseases. As a result of that phenomenon, branding of patients, isolating or excluding with 

their social roles happen repeatedly. Such actions, like i.e. the operations taken up within 

the limit of social campaigns, serve prevention of phenomena of that kind. The following 

research presents sociological analysis of purpose by 135 Polish and foreign social 

campaigns, considering oncological problems. 
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