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Prowadząc badania naukowe często zadajemy sobie pytanie, jakie 
nasza praca może mieć przełożenie na praktykę dnia codzien-

nego, czy wyniki tychże analiz mogą przyczynić się do kształtowania 
pozytywnych zmian w życiu społecznym, w relacjach międzyludzkich. 
Możliwość praktycznej implikacji wyników badań daje niewątpli-
wie socjologia medycyny. Niniejszy artykuł stanowi próbę przeglądu 
dorobku badawczego polskiej socjologii medycyny w  odniesieniu do 
problematyki onkologicznej. Praktyczne zastosowanie wyników badań, 
których przedmiotem są choroby nowotworowe, jawi się współcześnie 
jako kwestia szczególnie istotna ze względu na konsekwencje zdrowot-
ne, psychologiczne i  społeczne, jakie niesie ze sobą ta grupa chorób. 
Nowotwory są obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdro-
wotnych, będąc drugą po chorobach układu krążenia przyczyną zacho-
rowań i zgonów w Europie1, w tym także w Polsce2. Należy zaznaczyć, 
że Polska należy do krajów, w których odnotowano najwyższe wskaźniki 
umieralności na raka3, a według prognoz – w 2025 roku 1,5-krotnie 

1 P. Boyle, B. Levin, World Cancer Report 2008, WHO International Agency 
for Research on Cancer, Lyon 2008.

2 B. Wojtyniak i in., Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, 
NIZP – PZH, Warszawa 2012, s. 56. 

3 European Commission EUROSTAT, 2009 (dostęp: 2013.10.29; http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/4/4e/Causes_of_death_-_
standardised_death_rate%2C_2009_(1)_(per_100_000_inhabitants_aged_
less_than_65).png). 
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wzrośnie liczba zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi 
w  porównaniu z  rokiem 20064. „Niskie wskaźniki 5-letnich przeżyć 
(…) wskazują na małą skuteczność walki z  rakiem zarówno w zakre-
sie profilaktyki pierwotnej, wczesnego wykrywania, a  także leczenia 
nowotworów”5. Polska jest w  związku z  tym krajem znacząco obcią-
żonym chorobami nowotworowymi, a Narodowy Program Zwalczania 
Chorób Nowotworowych nie przynosi zadowalających efektów. Warto 
w związku z tym zastanowić się, w jaki sposób ową sytuację zmienić? 
Jak wpłynąć na ludzkie zachowania, jak zmotywować ludzi do podda-
wania się badaniom profilaktycznym, pozwalającym na wczesne wykry-
cie choroby i szybkie, a więc dające lepsze rokowania, podjęcie leczenia 
oraz co można zrobić, by chorzy kontynuowali leczenie po usłyszeniu 
diagnozy: „rak”? Jakie należy wprowadzić zmiany w  funkcjonowaniu 
instytucji powołanych do pomagania chorym, a – jeszcze szerzej patrząc 
na problem – co można zrobić na poziomie makrostrukturalnym, by 
zmniejszyć zachorowalność i umieralność na raka oraz pomóc pacjen-
tom? Artykuł ma ukazać możliwości zastosowania prowadzonych przez 
socjologów medycyny badań empirycznych w praktyce życia społeczne-
go. Ze względu na specyfikę monografii, analizowane będą – oczywiście 
wybrane – wyniki polskich badań na ten temat. 

Kierunki rozwoju refleksji naukowej na temat 
problematyki onkologicznej w polskiej socjologii 

medycyny. Krótki rys historyczny
Badania empiryczne poświęcone społecznym aspektom chorób 

nowotworowych ukazują złożoność czynników mających wpływ na pro-
cesy podejmowania decyzji o poddaniu się badaniom profilaktycznym, 

4 J. Didkowska i  in., Prognozy zachorowalności i  umieralności na nowotwory 
złośliwe w Polsce do 2025 roku, Centrum Onkologii, Instytut M. Skłodowskiej-
-Curie, Warszawa 2009. 

5 M. Bielska-Lasota i in., Obciążenie nowotworami złośliwymi w Polsce na tle 
krajów Unii Europejskiej, w: B. Wojtyniak i in., Sytuacja zdrowotna…, s. 170.
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podjęciu leczenia onkologicznego, na stosowanie się do zalecanej tera-
pii oraz na cały proces leczenia i rehabilitacji, a także na jakość życia 
chorych i ich najbliższych. Zainteresowanie socjologów problematyką 
onkologiczną oraz rosnąca liczba i zakres tematyczny prowadzonych na 
ten temat badań empirycznych jest oczywiście ściśle związane z kwestią 
wzrostu zagrożenia społeczeństwa chorobami nowotworowymi. Warto 
przypomnieć, iż rozwój i rozkwit socjologii medycyny spowodowany 
był dokonującymi się od połowy XX wieku przemianami w obrazie 
chorób w naszym kręgu kulturowym, przejściem od chorób zakaźnych 
do przewlekłych jako dominującego problemu zdrowotnego. Udo-
wodnienie, iż choroby przewlekłe są powodowane przede wszystkim 
stylem życia jednostki oraz przypadający na lata sześćdziesiąte ubiegłe-
go wieku tzw. kryzys medycyny, skutkowały stopniowym przejściem 
od modelu biomedycznego jako wykładni teoretycznej w  podejściu 
do zdrowia do modelu społeczno-ekologicznego, ukazującego system 
skomplikowanych powiązań pomiędzy zdrowiem jednostki a jego śro-
dowiskiem. Szerokie, holistyczne podejście do zdrowia spowodowało 
stopniowe zainteresowanie, a następnie rozkwit rozważań humanistów 
na temat psychospołecznych uwarunkowań i  konsekwencji chorób, 
także nowotworowych. 

Teoretyczne podwaliny dyscypliny zawdzięczają socjologowie 
medycyny Magdalenie Sokołowskiej, która w syntetyczny i wyczerpu-
jący sposób ukazała najistotniejsze kierunki analiz badawczych. Wie-
le z tych rozważań dotyczy społeczno-kulturowego kontekstu chorób 
przewlekłych, a więc w tym i również nowotworów. Miejsce w struktu-
rze oraz otaczająca nas kultura rzutują na to, jak postrzegamy zdrowie 
i chorobę, w jaki sposób odczytujemy pojawiające się symptomy, jakie 
nadajemy im znaczenie, jakie podejmujemy strategie radzenia sobie 
w chorobie oraz w jaki sposób wchodzimy w rolę chorego. Sokołow-
ska zwróciła także uwagę na: dychotomię pomiędzy zdrowiem rozu-
mianym w sensie obiektywnym a subiektywnym, warunkującą proces 
zgłaszania się do lekarza; znaczenie samoopieki oraz wsparcia w cho-
robie; dewiacyjność niektórych chorób, a  taki charakter niewątpli-
wie mają nowotwory (tzw. choroby z piętnem); kwestie nierówności 
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społecznych wpływających zarówno na występowanie i rozwój choro-
by, jak i na zachowania i postawy zdrowotne6. 

Jedna z pierwszych socjologicznych analiz, dotyczących pośrednio 
także raka, została przeprowadzona w  latach sześćdziesiątych przez 
Janusza Bejnarowicza, a  dotyczyła wiedzy medycznej i  przekonań 
mieszkańców wsi podhalańskiej7. Przedstawione zostały poglądy na 
temat istoty oraz nadnaturalnych przyczyn choroby, a także sposobów 
rozprzestrzeniania się raka. Badana ludność twierdziła, że choroba ta 
powstaje na skutek „ukąszenia przez muchę, która uprzednio siedziała 
na padlinie raka. (…), że „rak” jest zaraźliwy, a ponadto wyróżniała 
„samca” i „samicę” raka. Według ich poglądów samica raka odznaczała 
się zdolnością do rozmnażania się i dawała przerzuty zatruwające żyły; 
rak koloru czarnego oznaczał, że jest on złośliwy”8.

Kolejne badania przeprowadzone zostały w  latach 1977–1980 
przez Zbigniewa Nęckiego wśród mieszkańców południowej Polski9. 
Według 12,7% badanych rak jest chorobą zakaźną; 18% responden-
tów było zdania, że przyczyną nowotworów są wirusy i bakterie, nato-
miast 19,8% uważało, że nie należy nawiązywać bliższego kontaktu 
z chorymi na raka. Problematyka społecznego obrazu choroby nowo-
tworowej, istnienia ugruntowanych w  świadomości, negatywnych 
postaw związanych z rakiem, była przedmiotem rozważań autora także 
w późniejszych pracach10. 

Na szczególną uwagą zasługują dokonania naukowe Marii Jokiel, 
która przyczyniła się do powstania i  rozwoju na gruncie polskim 

6 M. Sokołowska, Socjologia medycyny, PZWL, Warszawa 1986. 
7 J. Bejnarowicz, Wiedza medyczna ludności wsi podhalańskiej, w: Badania 

socjologiczne w medycynie, KIW, Warszawa 1969. 
8 Za: B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i  choroby, 

Collegium Medicum UJ, Kraków 1995, s. 60. 
9 Z. Nęcki, Postawy wobec chorób nowotworowych i  ich przekształcanie, w: 

Zeszyty Naukowe UJ, Prace Psychologiczne, Zeszyt 1, PWN 1984. 
10 Z. Nęcki, L. Górniak, Przekonania i postawy społeczne wobec chorób nowo-

tworowych, w: D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak (red.), Zmagając się z  chorobą 
nowotworową, Wyd. UJ, Kraków 1999, s. 101–122. 
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edukacji onkologicznej11 oraz wraz z zespołem prowadziła od lat sie-
demdziesiątych cykliczne badania dotyczące poziomu wiedzy i zacho-
wań zdrowotnych związanych z  profilaktyką raka szyjki macicy12. 
Analizy wykonywane w latach 1976–1998 wykazały niewielki postęp 
w zmianie świadomości społeczeństwa polskiego dotyczące profilakty-
ki, ukazując jednocześnie potrzebę uwzględniania zróżnicowań demo-
graficznych i  socjoekonomicznych społeczeństwa w działaniach edu-
kacyjnych. 

Zagadnienie nierówności społecznych13 oraz stylu życia14 w kontek-
ście chorób przewlekłych szeroko analizowane było przez Antoninę 
Ostrowską. Istotne – także w kontekście problematyki onkologicznej 
– badania nad stylem życia Polaków zostały zrealizowane w połowie lat 
dziewięćdziesiątych15. Uzyskane wyniki analizowane były pod kątem 
realizacji przez respondentów prozdrowotnego stylu życia oraz zróż-
nicowań stanu zdrowia w  kontekście stylu życia. Zdiagnozowanie, 
w  jakim zakresie obecne są w  społeczeństwie poszczególne zachowa-
nia zdrowotne, składające się na styl życia (sposób odżywiania, aktyw-
ność fizyczna, stosowanie używek, badania kontrolne, posługiwanie się 
wsparciem społecznym) ma bardzo istotne znaczenie dla zrozumienia 
przyczyn tak dużego rozprzestrzeniania się nowotworów oraz dla two-
rzenia i wdrażania programów prozdrowotnych. 

W  latach dziewięćdziesiątych przeprowadzone zostały kolejne 
analizy socjologiczne wśród chorych na raka jelita grubego i żołądka, 

11 M. Jokiel, Oświata zdrowotna w onkologii, PZWL, Warszawa 1977.
12 M. Jokiel i in.: Zmiany uświadomienia i zachowań zdrowotnych kobiet doty-

czące profilaktyki raka szyjki macicy w latach 1976, 1986, 1990 i 1998, „Przegląd 
Epidemiologiczny” 2001, 55: 323–330.

13 A. Ostrowska, Elementy kultury zdrowotnej społeczeństwa polskiego, OBOP, 
Warszawa 1980.

14 A. Ostrowska, Styl życia a zdrowie – bilans dekady, w: A. Ostrowska i in., Jak 
żyją Polacy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000.

15 A. Ostrowska, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 1999. 
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prowadzone przez zespół badawczy Beaty Tobiasz-Adamczyk16. Przed-
miotem badania była subiektywna ocena przebiegu choroby nowo-
tworowej (percepcja występujących objawów oraz umiejętność ich 
oceny pod względem zagrożenia dla zdrowia i  życia). Analizowano 
również proces podejmowania decyzji dotyczących szukania profesjo-
nalnej pomocy. Jest to interesujące badanie, ukazujące przebieg cho-
roby nowotworowej z  perspektywy pacjenta, a   jednocześnie jeden 
z nielicznych w Polsce przykładów rozważań dotyczących przekonań 
na temat raka. Zagadnienie społecznego odbioru chorób nowotworo-
wych i związana z tym problematyka „rakofobii” podejmowane były 
również wtedy przez Marię Jokiel17 oraz Gabrielę Chojnacką-Szaw-
łowską18. 

Generalnie, prowadzone na gruncie polskim badania socjologicz-
ne, dotyczące problematyki onkologicznej, cechuje fragmentarycz-
ność; brakuje też badań prowadzonych na dużych próbach losowych 
oraz analiz cyklicznie ukazujących dane zagadnienie. Powyżej przed-
stawiono jedynie najistotniejsze, prowadzone do lat dziewięćdziesią-
tych włącznie, prace empiryczne. Jest to oczywiście wybór niepełny 
i dokonany arbitralnie. Bardziej szczegółowe odniesienia, zwłaszcza do 
współczesnych wyników badań, będą miały miejsce w  dalszej części 
rozważań. 

16 B. Tobiasz-Adamczyk i in., Zachowania w chorobie. Opis przebiegu choroby 
z perspektywy pacjenta, Collegium Medicum UJ, Kraków 1999, s. 19. 

17 M. Jokiel, Opinia społeczna o chorobach nowotworowych, OBOP SP, War-
szawa, 1990. 

18 G. Chojnacka-Szawłowska, Następstwa psychologiczne nowotworu gruczołu 
piersiowego i narządów rodnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – 
Warszawa – Kraków 1994.
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Możliwości praktycznej implikacji wyników badań 
dotyczących problematyki onkologicznej w świetle 

dokonań polskiej socjologii medycyny
Wykorzystanie wyników badań socjologicznych może istotnie przy-

czynić się do realizacji dwóch nadrzędnych celów w walce z nowotwo-
rami: do zmniejszenia wskaźników zachorowalności i umieralności na 
nowotwory oraz do poprawy jakości życia chorych i  ich rodzin. Nie-
zbędne jest postawienie pytania o  to, jakie można wyróżnić kierunki 
analiz socjomedycznych, które dają możliwość implikacji wyników 
badań dla rozwiązania szeregu kwestii związanych z  problematyką 
onkologiczną? Niewątpliwie, najogólniej można by stwierdzić, że socjo-
logia medycyny daje podstawy teoretyczne i narzędzia metodologiczne 
niezbędne do budowania i wdrażania skutecznych programów z zakresu 
szeroko rozumianej promocji zdrowia. A w owej szeroko rozumianej 
promocji zdrowia mieszczą się właściwie wszystkie kierunki badawcze 
podejmowane przez socjologów medycyny, które można zastosować 
w praktyce życia codziennego. Oparta na paradygmacie socjoekologicz-
nym promocja zdrowia obejmuje bowiem swym zasięgiem nie tylko 
działania na rzecz populacji ludzi zdrowych (nadrzędny współcześnie jej 
cel, dotyczący profilaktyki pierwotnej), ale także na rzecz ludzi chorych 
(profilaktyka wtórna i trzeciego stopnia) oraz ich najbliższych, a także 
działania ukierunkowane na instytucje społeczne (medyczne, pomoco-
we) oraz inne mikrostruktury (rodzinę, organizacje pozarządowe, gru-
py samopomocowe), świadczące usługi związane z onkologią oraz na 
poziomie makrostrukturalnym – na politykę zdrowotną (z uwzględnie-
niem współpracy międzysektorowej)19. Skuteczne tworzenie i wdraża-
nie programów prozdrowotnych, ukierunkowanych na powyższe pod-
mioty, wymaga poznania, a – co ważniejsze – uwzględnienia (!) szeregu 
istotnych zmiennych społeczno-kulturowych, będących przedmiotem 
empirycznych analiz socjomedycznych, a opisanych poniżej. 

19 M. Synowiec-Piłat, Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działa-
niach organizacji pozarządowych, Wyd. Adam Marszałek & Akademia Medyczna 
we Wrocławiu, Toruń 2009, s. 39–63.
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Badanie zachowań zdrowotnych związanych 
z problematyką onkologiczną

Wysokie wskaźniki zachorowalności i umieralności na raka w Pol-
sce są z jednej strony konsekwencją wzrastającego w populacji, natu-
ralnego procesu starzenia oraz wzrastającej ekspozycji na czynniki kan-
cerogenne w środowisku. Ale z drugiej strony, w dużym stopniu jest to 
też spowodowane tzw. „rakotwórczym stylem życia” jednostek (niewła-
ściwe nawyki żywieniowe, palenie tytoniu, nadmierne picie alkoholu, 
nieumiejętność rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych, niska świado-
mość stanu zdrowia, brak regularnych badań kontrolnych)20. Współ-
cześnie w walce z  chorobami przewlekłymi, w  tym z nowotworami, 
szczególną uwagę zwraca się na konieczność kształtowania i wzmacnia-
nia zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie. 

Analiza wyników badań socjomedycznych pozwala na poznanie 
deficytów z zakresie wiedzy medycznej (na temat metod profilaktyki, 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także czynników ryzyka i elemen-
tów stylu życia mogących zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia 
raka) oraz zachowań zdrowotnych, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę w planowaniu i wdrażaniu programów prozdrowotnych w spo-
łeczeństwie. Umożliwia ona także poznanie grup docelowych tychże 
działań21. 

Istnieje bogata literatura dotycząca zachowań zdrowotnych oraz 
wiedzy na temat nowotworów. Najszerszą grupę analiz socjologicznych 
stanowią badania prowadzone wśród osób zdrowych, a koncentrują-
ce się na społeczno-kulturowych uwarunkowaniach zachowań zdro-
wotnych, zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania na raka 
i  rozwoju tej choroby, niekorzystania w  satysfakcjonującym zakresie 
z  badań profilaktycznych oraz zbyt późnego zgłaszania się ludzi do 

20 Z. Wronkowski, M. Zwierko, Promocja zdrowia a  choroby nowotworowe, 
„Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” 1994, Rocznik I, nr 3–4. 

21 M. Jokiel i in., Poinformowanie i zachowania zdrowotne kobiet dotyczące pro-
filaktyki raka piersi w latach 1998–2002, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, 57: 
523, 525.
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lekarza w  przypadku zaobserwowania niepokojących objawów. Na 
szczególną uwagę zasługują badania prowadzone na ogólnopolskich 
próbach losowych. Najbardziej wyczerpujące analizy dotyczące stylu 
życia w kontekście zdrowia Polaków, prowadzone były, o czym wcze-
śniej wspominano, przez Antoninę Ostrowską. Kolejnym przykła-
dem są badania zrealizowane przez Gabrielę Chojnacką-Szawłowską 
i  współpracowników, w  których analizowano elementy stylu życia 
i zachowania Polaków związane bezpośrednio z ryzykiem wystąpienia 
raka22. Natomiast wiele badań koncentruje się jedynie na poszcze-
gólnych elementach stylu życia całego społeczeństwa polskiego23 lub 
określonych grup społecznych24. Szczególne znaczenie mają również 
analizy naukowe o charakterze porównawczym. Przykładem mogą być 
badania prowadzone pod kierunkiem Marii Jokiel, na losowej próbie 
dorosłych Polek, a dotyczące profilaktyki raka piersi25 oraz analizy pro-
wadzone od lat siedemdziesiątych, dotyczące profilaktyki raka szyjki 
macicy26. Badania socjologiczne na temat zachowań profilaktycznych 
dotyczących nowotworów prowadzone są również na mniejszych pró-
bach, z zawężeniem do określonego regionu Polski lub/i ze względu na 
wybraną kategorią społeczną – płeć, wiek i inne27. 

22 G. Chojnacka-Szawłowska, Opinions about cancer and health-related beha-
vior in the Polish society, w: T. Maliszewski et al. (eds), Anthology of social and 
behavioural sciences, Linköping Univesrsitet, Linköping 2005. 

23 R. Boguszewski, Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach 
i  aktywnościach, CBOS nr 4690, 2012; M. Feliksiak, Zachowania żywieniowe 
Polaków, CBOS nr 5054, 2014; M. Feliksiak, Postawy wobec alkoholu, CBOS nr 
4355, 2010; P. Huras, Postawy wobec palenia papierosów, CBOS nr 4687, 2012.

24 A. Wojtyła i  in., Zachowania zdrowotne młodzieży. Raport, Wyd. IMW, 
Lublin 2011; ???. Badora i  in., Młodzież 2013, CBOS nr OiD28, 2014; M. 
Jokiel, Kobiety o profilaktyce raka piersi i raka szyjki macicy, CBOS nr 2681, 2002; 
Pål Romundstad et al., Cancer risk factors in Poland: the PONS Study, „Annals of 
Agricultural and Environmental Medicine” 2011, Vol. 18, nr 2: 251–254. 

25 M. Jokiel i in., Poinformowanie….
26 M. Jokiel i in., Zmiany uświadomienia…. 
27 A. Słopiecka, G. Wiraszka, Zachowania kobiet w zakresie profilaktyki cho-

rób narządów płciowych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 
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Przedmiotem badań socjomedycznych są również zachowania 
w chorobie, mające na celu odpowiedź na wiele istotnych pytań: w jaki 
sposób osoby chore na raka, obserwując swój organizm, reagują na nie-
prawidłowości w jego funkcjonowaniu; jak interpretują pojawiające się 
symptomy chorobowe; gdzie szukają pomocy; czy i kiedy podejmują 
decyzję o zgłoszeniu się do lekarza lub wybierają inne formy leczenia; 
dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarskich oraz kontynuują 
szkodliwy styl życia oraz dlaczego nie podejmują lub zarzucają zalecane 
leczenie28. 

Zachowania zdrowotne są analizowane pod kątem występujących 
w  społeczeństwie nierówności społecznych. Usytuowanie jednostek 
w poszczególnych klasach i warstwach społecznych skutkuje nierów-
nym dostępem do służby zdrowia oraz nierównymi możliwościami 
prowadzenia prozdrowotnego stylu życia. Dlatego też w  większości 
badań socjomedycznych poświęconych problematyce onkologicznej 
odnajdujemy korelacje pomiędzy zachowaniami zdrowotnymi oraz 
związanymi z nimi – wiedzą i przekonaniami, a poszczególnymi zmien-
nymi społeczno-demograficznymi, takimi jak płeć i wiek, stan cywilny, 
miejsce zamieszkania, wykształcenie, sytuacja ekonomiczna i pozycja 
społeczna. Analiza danych ukazuje jednoznacznie istnienie nierówno-
ści społecznych w zdrowiu, w korzystaniu z opieki zdrowotnej w sferze 
profilaktyki i  leczenia raka oraz w prowadzeniu zdrowego stylu życia 

i  Narodowego Instytutu Leków w  Warszawie”, Rzeszów 2013, 1: 50–60; 
M. Synowiec-Piłat, Stan wiedzy i zachowania zdrowotne 40–50-letnich mieszkanek 
Wrocławia odnośnie raka piersi, „Ginekologia Praktyczna” 2001, 6 (59 ): 37–44; 
E. Barnaś i  in., Czynniki wpływające na zgłaszalność kobiet z  Podkarpacia na 
badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy, „Problemy Higieny I Epidemiologii” 2008, 89(4): 482–486. 

28 B. Wybraniec-Lewicka i  in., Styl życia kobiet po mastektomii, „Studia 
Medyczne” 2008, 10: 27–30; A. Kiciak i  in., Wybrane zachowania żywieniowe 
osób z  chorobą nowotworową, „Hygeia Public Health” 2012, 47(3): 354–359; 
A. Kamińska, Psychospołeczne wyznaczniki zachowań w chorobie. Badania wśród 
chorych z rakiem jelita grubego (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr 
hab. B. Tobiasz-Adamczyk, UJ 2007).
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na niekorzyść osób z najniższych warstw społecznych29. Na szczególną 
uwagę zasługują badania socjologiczne prowadzone wśród osób naj-
uboższych, reprezentujących tzw. „styl życia w warunkach ograniczo-
nego wyboru”30, w życiu których zdrowie spychane jest na margines 
w sytuacji konieczności zabezpieczenia podstawowych potrzeb osobi-
stych oraz najbliższych członków rodziny. W efekcie osoby te częściej 
zapadają i przedwcześnie umierają z powodu chorób nowotworowych. 
Interesującym przykładem rozważań prowadzonych w  tym zakresie, 
są badania jakościowe Hanny Palskiej na temat praktyk zdrowotnych 
osób najuboższych31 oraz Antoniny Ostrowskiej, prowadzone wśród 
kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, a dotyczące profilakty-
ki raka szyjki macicy32. 

Badanie znaczenia systemów laickich  
w zdrowiu i chorobie

Jednym z najczęściej uwzględnianych w badaniach empirycznych 
czynników warunkujących zachowania w  zdrowiu i  chorobie jest 
poziom wiedzy jednostki. Nie występuje tu jednak prosta zależność, 
bowiem nawet wysoki poziom wiedzy nie zawsze skutkuje wprowa-
dzeniem w życie właściwych zachowań zdrowotnych. Ilustrują to róż-
norodne analizy psychospołeczne. Dla przykładu, badania Marii Jokiel 
i M…. Bielskiej-Lasoty pokazały, że wprawdzie w okresie 20 lat (od 
lat osiemdziesiątych) wiedza Polek w zakresie profilaktyki raka szyjki 
macicy istotnie się zwiększyła, ale ich zachowania zdrowotne uległy 

29 A. Ostrowska, Zróżnicowanie społeczne a zdrowie, IPiSS, Warszawa 2009; 
G. Chojnacka-Szawłowska, Opinions…; A. Ostrowska, Profilaktyka zdrowotna: 
interpretacje, definicje sytuacji, racjonalności (przypadek profilaktyki ginekologicznej 
kobiet), „Studia Socjologiczne” 2011, 3 (202): 73–94.

30 H. Palska, Ubodzy o chorobach i praktykach zdrowotnych, „Promocja Zdro-
wia. Nauki Społeczne i Medycyna” 2000, 18: 97–118. 

31 Tamże.
32 A. Ostrowska, Profilaktyka zdrowotna….
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poprawie już tylko w niewielkim stopniu33. Na pilną potrzebę intensy-
fikacji działań na rzecz zwiększenia świadomości poszczególnych grup 
społecznych na temat chorób nowotworowych zwraca uwagę wielu 
naukowców34. Jednakże, nawet przy istnieniu świadomości potrzeby 
poddawania się badaniom profilaktycznym oraz poczucia zagrożenia 
rakiem, motywację do ich wykonania może osłabiać szereg innych 
barier, związanych z  codziennym funkcjonowaniem, brakiem czasu 
i  trudnościami poradzenia sobie z  natłokiem obowiązków, innymi 
priorytetami (rodzina, praca zawodowa itp.)35. Jednostka staje więc 
przed koniecznością wyboru pomiędzy zdrowiem a innymi ważnymi 
celami. W  takiej sytuacji zdrowie – jako wartość najczęściej instru-
mentalna, nie zaś autoteliczna – zazwyczaj przegrywa z takimi konku-
rencyjnymi wartościami, jak rodzina, kariera zawodowa, konieczność 
zarabiania pieniędzy itp. Niejednokrotnie mamy także do czynienia 
z rozdźwiękiem pomiędzy tzw. racjonalnością profesjonalną a potocz-
ną. Zachowania zdrowotne nie są prostą wypadkową posługiwania się 
przez jednostkę modelem racjonalności wypracowanym przez medy-
cynę. Ludzie, funkcjonując w określonych środowiskach społecznych, 
nadają kwestiom zdrowia i  choroby specyficzne interpretacje oraz 
znaczenia i zgodnie z nimi podejmują działania36. Niski, niezadowa-
lający poziom wiedzy medycznej jest oczywiście jednym z czynników 
powodujących powstawanie i utrwalanie w społeczeństwie rozmaitych 

33 M. Jokiel, M. Bielska-Lasota, Rak szyjki macicy w  Polsce: uświadomienie, 
przeżycia 5-letnie, metody leczenia. Badania populacyjne, „Przegląd Epidemiolo-
giczny” 2005, 59(4): 915–921.

34 B. Tobiasz-Adamczyk, K. Szafraniec, J. Bajka, Zachowania…; I. Bojar et al., 
Prevention of female reproductive system cancer among rural and urban polish preg-
nant women, „Annales Agric… Environ… ed….” 2011, 18: 183–188; A. Pasław-
ska, Wiedza młodych kobiet na temat znaczenia badań cytologicznych w profilaktyce 
raka szyjki macicy, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2014, 95(1): 170–174. 

35 A. Łuszczyńska, A. Bukowska-Durawa, Dlaczego Polki nie robią badań cyto-
logicznych?, Siemens sp. zo.o, Warszawa 2011. 

36 I. Taranowicz, Racjonalność lekarza a racjonalność pacjenta, w: M. Synowiec-
-Piłat, A. Olchowska-Kotala (red.), Socjologia i psychologia dla pacjenta. Wybrane 
zagadnienia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 17–27.
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mitów i  stereotypów, a  także wysokiego poziomu lęku towarzyszą-
cego tej grupie schorzeń. Ale, jak zauważył E. Freidson w koncepcji 
lay referral system37, zdrowie i choroba, etiologia choroby, jej sposoby 
leczenia, diagnostyki itp. są interpretowane przez laików według kry-
teriów potocznych, nie zaś naukowych. Nasza opinia na temat raka 
jest więc częścią potocznego systemu wiedzy, kształtowanego przez 
doświadczenie zdobywane podczas socjalizacji. To zaś ma wpływ na 
postawy i zachowania zdrowotne. Potoczna wiedza może zawierać sze-
reg nieprawidłowych generalizacji i jest ona silnie związana z prawdzi-
wie mitycznym strachem przed rakiem, postrzeganym przez wiele osób 
jako „zwykły wyrok śmierci”38. 

Podczas interakcji zachodzących w  poszczególnych grupach spo-
łecznych przyjmowane są i  utrwalane przez jednostkę różnorodne 
przekonania, specyficzne podejście do choroby jako faktu społeczne-
go, do procesu chorowania i  do osób chorych. Rozważania nauko-
we na temat prewencji chorób nowotworowych i  promocji zdrowia 
wymagają zdefiniowania systemu przekonań i postaw w stosunku do 
raka w  społeczeństwie, bowiem system ów tworzy szczególny rodzaj 
orientacji zdrowotnej, manifestującej się w określonych zachowaniach. 
Przekonania na temat raka mogą motywować lub demotywować jed-
nostki do działania, do szybkiego interweniowania w przypadku zaob-
serwowania niepokojących objawów chorobowych, do poddawania 
się badaniom profilaktycznym, do podjęcia leczenia39 oraz udzielania 
wsparcia chorym. Szczególnie niekorzystne działanie w  przypadku 

37 E. Freidson, Profession of medicine: a study of the sociology of applied knowled-
ge, University of Chicago Press, Chicago 1970.

38 J.C. Holland, Fears and abnormal reactions to cancer in physically healthy 
individuals, w: J.C Holland, J.H. Rowland (red.), Handbook of Psychooncology, 
Oxford University Press, New York 1990. 

39 M. Synowiec-Piłat, Podjęcie decyzji o korzystaniu z usług medycznych w kon-
tekście koncepcji lay referral system. Przypadek chorób nowotworowych, w: A. Łaska-
-Formejster, M. Synowiec-Piłat (red.), Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedy-
kalizowanym społeczeństwie, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sociologica 45, 
Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 131–146.
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chorób nowotworowych mają przekonania fatalistyczne, charaktery-
zujące się pesymizmem, bezsilnością i  zagubieniem odnośnie możli-
wości uniknięcia raka. Mogą one blokować zachowania prewencyjne 
jednostek, a  także negatywnie wpływają na przeżywalność. Dlatego 
też, niezwykle istotną kwestią jest uwzględnianie perspektywy laickiej. 
Dogłębne poznanie przekonań zwykłych ludzi dotyczące problematyki 
onkologicznej i ich wpływu na zachowania i postawy zdrowotne jawi 
się jako obiecująca droga do wypracowania skutecznych strategii walki 
z nowotworami. 

Istnieje bogata literatura naukowa dokumentująca istnienie prze-
konań fatalistycznych na temat raka w  Europie Zachodniej i  USA, 
natomiast bardzo niewiele badań na ten temat przeprowadzono na 
społeczeństwie polskim. W Polsce dominują w tym zakresie badania 
psychologiczne, koncentrujące się przede wszystkim na problematyce 
lęku przed rakiem i  jego konsekwencjach, bardzo rzadko natomiast 
głównym przedmiotem tych analiz są przekonania na temat raka. Ana-
lizy socjologiczne dotyczące przekonań na temat nowotworów i  ich 
korelacji z  zachowaniami i postawami w zdrowiu i  chorobie są wła-
ściwie nieobecne, a dotyczą najczęściej osób chorych, a w przypadku 
badania osób zdrowych – zazwyczaj bardzo wąskiej grupy badawczej. 
Jednym z  nielicznych przykładów studiów dotyczących osób zdro-
wych są zrealizowane na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków 
badania Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej i  współpracowników40. 
Ich celem było odkrycie korelacji pomiędzy powszechnymi opiniami 
na temat raka a wzorcami zachowań zdrowotnych związanych z pro-
filaktyką pierwotną i wtórną. Kolejnym przykładem analiz na temat 
przekonań, są zrealizowane na reprezentatywnej próbie Polek, badania 
Antoniny Ostrowskiej, poświęcone profilaktyce. Analiza danych wyka-
zała istnienie przekonań fatalistycznych, którymi odznaczały się przede 
wszystkim kobiety starsze i mniej wykształcone41. W innych badaniach 
Ostrowskiej, ukazano postawy w  stosunku do raka kobiet ubogich, 

40 G. Chojnacka-Szawłowska, Opinions….
41 A. Ostrowska, Profilaktyka zdrowotna…, s. 79. 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym42. Występowanie chorób 
nowotworowych traktowały respondentki najczęściej w  kategoriach 
zdarzenia losowego. Rak kojarzył się większości kobiet z  ogromnym 
cierpieniem i nieuchronnością śmierci, powodując zwątpienie w sen-
sowność poddawania się badaniom profilaktycznym. Jak zauważa 
autorka badań, „brak wiedzy jest często kompensowany przekonania-
mi, które ograniczają odpowiedzialność za własne zdrowie”43. 

Rozważania dotyczące przekonań pacjentów odnajdujemy nato-
miast w  badaniach Beaty Tobiasz-Adamczyk i  współpracowników44. 
Analizie poddano m.in. następujące zagadnienia: postrzeganie przez 
chorych na raka objawów chorobowych; ocena częstości występowa-
nia, uciążliwości objawów oraz ich rzeczywistego zagrożenia dla życia; 
wyobrażenia na temat przyczyn choroby oraz występujących objawów; 
samoocenę stanu zdrowia. Odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki 
powodują opóźnienia badań onkologicznych w stosunku do natych-
miastowych konsultacji z lekarzem wśród pacjentów z różnymi rodza-
jami nowotworów w odniesieniu do ich pierwszych badań onkologicz-
nych, szukali również Gabriela Chojnacka-Szawłowska z  zespołem. 
Ustalono, iż opóźnienia w zgłaszalności do lekarza można przewidzieć 
na podstawie dwóch czynników: 1) przekonania, że nowotwór jest 
nieuleczalny w  połączeniu ze wzrastającym poziomem lęku, wysoką 
lub bardzo wysoką samooceną zdrowia i niskim poziomem depresji; 
2) przekonania, że nowotwór jest nieuleczalny z  towarzyszącym mu 
wzrastającym poziomem lęku i depresji45. 

Dominowanie w środowisku społecznym jednostki przekonania, że 
nowotwory to choroby nieuleczalne i  szybko prowadzące do zgonu, 
sprzyja bierności oraz podejmowaniu niewłaściwych zachowań zdro-
wotnych. 

42 Tamże, s. 81–86. 
43 Tamże, s. 86
44 B. Tobiasz-Adamczyk, K. Szafraniec, J. Bajka, Zachowania…. 
45 G. Chojnacka-Szawłowska i in., Delays in seeking cancer diagnosis in relations 

to beliefs about the curability of cancer in patients with different disease locations 
„Psychol… Health” 2013, 28 (2): 154–170.
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Badanie jakości życia chorych i ich rodzin
Lay referral system wpływa nie tylko na to, jak postrzegamy chorobę 

nowotworową, ale tworzy również w naszej świadomości obraz oso-
by chorującej wraz z emocjonalnym stosunkiem do niej. W związku 
z tym, w badaniach, których celem jest szeroko rozumiana analiza sytu-
acji życiowej chorych na raka, niezbędne jest uwzględnienie perspekty-
wy laickiej. Posiadanie raka jest faktem społecznie dyskryminującym46. 
Patrzenie na chorych onkologicznie przez pryzmat choroby może ini-
cjować procesy ich naznaczania, wykluczania z różnych sfer życia spo-
łecznego. W efekcie może to prowadzić do izolacji chorej jednostki. 
Choroba powoduje zazwyczaj konieczność modyfikacji lub zmiany 
dotychczas pełnionych ról społecznych. Ograniczeniu ulega aktyw-
ność chorego, zmniejsza się krąg relacji z  innymi ludźmi. To z kolei 
przyczynia się do zachwiania lub utraty identyfikacji społecznej oraz 
procesu psychicznej i  społecznej izolacji jednostki. Inna konsekwen-
cja to koncentrowanie się jedynie na „roli chorego”, co może z czasem 
prowadzić do całkowitego uzależnienia się od pomocy innych47. Nega-
tywne postawy społeczne w stosunku do chorych komplikują i tak już 
trudną pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym sytuację 
chorego, obniżając dodatkowo jakość jego życia. Spośród wyznacza-
nych przez WHO grup osób, nad którymi powinny się koncentrować 
badania nad jakością życia, oprócz cierpiących na cukrzycę, AIDS, nie-
pełnosprawnych, znaleźli się również chorzy na nowotwory48. Anali-
za wyników tych analiz nie tylko przybliża nas do poznania różnych 
wymiarów jakości życia chorych onkologicznie w Polsce, ale powinna 
również nieść ze sobą wymiar praktyczny w postaci budowania progra-
mów mających na celu poprawę tejże jakości życia. 

46 B. Tobiasz-Adamczyk, „Życie w ramach” wyznaczonych choroba nowotworo-
wą – rola socjologii medycyny, „Przegląd Socjologiczny” 2012, LXI(2): 81–118.

47 H. Wrona-Polańska, Zmaganie się z chorobą białaczkową a obraz siebie kobiet 
i mężczyzn, „Przegląd Psychologiczny” 1999, 42 (3): 143–156. 

48 Za: H. Schipper, Quality of life. Principles of the clinical paradigm, „Journal 
of Psychology and Oncology” 1990, 8, 23: 171–185.
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WHO definiuje jakość życia jako „indywidualny sposób postrze-
gania przez jednostki ich pozycji życiowej w kontekście kulturowym 
i systemie wartości, w którym żyją, oraz w odniesieniu do ich zadań, 
oczekiwań i  standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowi-
skowymi”49. W Polsce badania nad jakością życia chorych na raka kon-
centrują się przede wszystkim na: psychospołecznych aspektach funk-
cjonowania chorych (zaspokajanie potrzeb, wywiązywanie się z  ról 
społecznych, sprawność intelektualna i  emocjonalna)50; postrzeganiu 
sytuacji życiowej, poziomu satysfakcji z życia i samopoczucia51; okre-
śleniu przez chorych, w jakim stopniu występujące objawy chorobo-
we i kondycja fizyczna zakłócały ich codzienną aktywność (rodzinną, 
zawodową, towarzyską)52; wpływie jakości życia na ryzyko wystąpienia 
raka53. 

Jednym z  wymiarów branych pod uwagę przy analizach jakości 
życia chorych na raka jest otrzymywane przez nich wsparcie społeczne. 
Przynależność do grup społecznych, dostępność relacji z innymi ludź-
mi, pozwala jednostce realizować bardzo ważne potrzeby interperso-
nalne: bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. 

49 B. Tobiasz-Adamczyk, K. Szafraniec, J. Bajka, Zachowania…, .s 35.
50 K. Walden-Gałuszko i  in., Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową. 

Badania własne, w: K. de Walden-Gałuszko, M. Majkowicz (red.), Jakość życia 
w chorobie nowotworowej, Wyd. UG, Gdańsk 1994; A. Pacian i in., Psychosocial 
aspect of quality of life of Polish women with breast cancer, „Annals of Agricultural 
and Environmental Medicine” 2012, 19 (3): 509–512.

51 G. Chojnacka-Szawłowska, Zmęczenie chorych onkologicznych, w: G. Choj-
nacka-Szawłowska, Zmęczenie a zdrowie i choroba, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kra-
ków 2009; A. Pietrzyk, Seksualne funkcjonowanie w małżeństwie i własny obraz 
kobiet po leczeniu raka macicy. Perspektywa pacjentek i perspektywa ich zdrowych 
mężów, „Seksuologia Polska” 2009, 7 (2): 35–45.

52 B. Tobiasz-Adamczyk i in., Zachowania…, s. 34–42; L. Gapik, J. Kosmala, 
Wpływ choroby nowotworowej na sytuację rodzinną i relacje partnerskie pacjentek, 
„Seksuologia Polska” 2004, 2 (1): 25–29.

53 B. Pięta B. i in., Life style and risk of development of breast and ovarian cancer, 
„Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2012, 19 (3): 379–384.
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Badanie form, zakresu i jakości  
wsparcia społecznego w chorobie

Wsparcie społeczne ma szczególne znaczenie ze względu na bardzo 
obciążający psychicznie i  fizycznie przebieg leczenia raka oraz stoso-
waną terapię. Dodatkowo, na relacje z chorymi negatywnie wpływa-
ją takie zjawiska, jak rakofobia, przekonania fatalistyczne czy stigma 
towarzysząca chorobom nowotworowym54, powodując nieumiejętność 
rozmowy o chorobie, cierpieniu i śmierci oraz towarzyszenia choremu 
i  jego rodzinie w  codziennym życiu, udzielania szeroko rozumiane-
go wsparcia. Zarówno w okresie wczesnego przystosowywania się do 
„życia z nowotworem”, jak i w trakcie leczenia, niezbędne jest udzie-
lanie choremu oraz jego najbliższym wszelkiego rodzaju wsparcia: 
informacyjnego, emocjonalnego i społecznego, finansowego i rzeczo-
wego. Jak pokazują badania, wsparcie społeczne chroni organizm przed 
negatywnym działaniem stresu oraz zwiększa szansę na dłuższe życie55. 
Podstawą wsparcia jest obiektywne istnienie sieci społecznych. Funk-
cjonowanie w  strukturach daje jednostce poczucie bezpieczeństwa. 
Ważne jest, na ile źródeł wsparcia człowiek może liczyć, gdy znajdzie 
się w  sytuacji trudnej oraz jaka jest jakość tychże relacji, a  także jak 
silnie jest zintegrowany z innymi ludźmi56. 

Na gruncie polskim istnieje stosunkowo niewiele analiz dotyczą-
cych wsparcia udzielanego osobom chorym na raka. Jednym z nielicz-
nych przykładów są, przytaczane już wcześniej, badania Beaty Tobiasz-
-Adamczyk i  zespołu, które pokazały, że większość chorych (90%) 
pozytywnie oceniło postawę członków swojej rodziny w trakcie całej 
choroby oraz potwierdziło istnienie w  swoim najbliższym otoczeniu 
osoby, z którą mogli oni porozmawiać o chorobie, także poza rodziną 

54 A. Chapple et al., Stigma, shame, and blame experienced by patients with lung 
cancer: qualitative study, „Br… Med… J….” 2004; 328: 1470–1474. 

55 H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i  zdrowie, WN PWN, 
Warszawa 2011.

56 N. Knoll, R. Schwarzer, Prawdziwych przyjaciół… Wsparcie społeczne, stres, 
choroba i śmierć, W: H. Sęk, R. Cieślak. Wsparcie społeczne….
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(80%)57. Generalnie rodzina jest tą grupą, od której osoby chore ocze-
kują pomocy w  największym zakresie i  w  największym zakresie ją 
otrzymują. Właśnie szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania 
rodziny z chorym na raka w kontekście wsparcia społecznego poświę-
conych jest sporo prac empirycznych, najczęściej psychologicznych, 
ale także i socjologicznych58. Bardzo istotnymi wnioskami płynącymi 
z tychże analiz jest nie tylko to, jaka jest jakość wsparcia udzielanego 
choremu przez najbliższych, ale również – jakich form wsparcia potrze-
buje, a jakie otrzymuje, obciążona chorobą nowotworową rodzina. 

Ważnym elementem wsparcia jest także poprawna komunikacja 
z osobami chorymi na raka. Ze względu na istnienie zjawiska rakofobii, 
szczególnie istotne wydaje się poznanie przekonań na temat kontaktów 
z osobami chorymi panujących wśród ludzi zdrowych. Badania Mał-
gorzaty Synowiec-Piłat na próbie mieszkańców Wrocławia wykazały 
m.in., że aż 46% respondentów było przekonanych, iż „osoby chore 
na raka (…) wolą być tylko z najbliższymi”. Nie chcąc sprawić chore-
mu dodatkowego cierpienia, mamy wątpliwości, jakie tematy można 
poruszyć w rozmowie. To z kolei może prowadzić do unikania kontak-
tów z chorymi59. 

Rozszerzenie zakresu analiz socjologicznych na temat wsparcia 
w chorobie nowotworowej pozwoliłoby na bardziej wnikliwe pozna-
nie potrzeb chorych i  ich najbliższych oraz stopnia i  jakości ich 

57 B. Tobiasz-Adamczyk i in., Zachowania…, s. 68. 
58 Przykładowo: S. Pawlas-Czyż, Społeczne konsekwencje choroby onkologicznej 

dla pacjenta i  jego rodziny z perspektywy pracowników ośrodków hospicyjnych, w: 
M. Synowiec-Piłat, A. Łaska-Formejster (red.), Społeczne konteksty chorób prze-
wlekłych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 179–194; L. Gapik, J. 
Kosmala, Praca poglądowa. Wpływ choroby nowotworowej na sytuację rodzinną 
i  relacje partnerskie pacjentek, „Seksuologia Polska” 2004, 2 (1); J. Szymańska 
i in., Styl życia kobiet z choroba nowotworową. Część IV. Wsparcie rodziny w walce 
z choroba nowotworową, „Zdrowie Publliczne” 2010, 120 (2): 128–131. 

59 M. Synowiec-Piłat, Communication with cancer patients. Needs of patients 
and the social beliefs of the healthy persons, w: A. Hulewska, A. Piasecka (red.), 
Health communication in Poland, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014. 
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zaspokojenia; społecznych barier poprawnego funkcjonowania w okre-
sie choroby. To z kolei mogłoby się przyczynić do bardziej trafnego, 
adekwatnego do potrzeb konstruowania i  wdrażania form pomocy 
chorym i ich rodzinom. 

Badanie funkcjonowania mikrostruktur 
świadczących usługi na rzecz chorych  

i ich najbliższych
Obok rodziny i  przyjaciół, w  procesie wspierania pacjenta i  jego 

najbliższych uczestniczą także instytucje publiczne oraz inne formal-
ne i nieformalne grupy społeczne. Jednym z najistotniejszych źródeł 
wsparcia pacjentów onkologicznych jest personel medyczny. Poznanie 
stosunku społeczeństwa do służby zdrowia, ocena jakości i dostępno-
ści usług medycznych, wywiązywania się z funkcji instrumentalnej, ale 
i opiekuńczo-emocjonalnej oraz jakości relacji i komunikacji z perso-
nelem medycznym, powinno być istotnym parametrem branym pod 
uwagę w próbach reorganizacji służby zdrowia na rzecz walki z rakiem 
oraz w programach zachęcających jednostki do jak najszybszego kon-
taktowania się z medycyną oficjalną w przypadku zaobserwowania nie-
pokojących symptomów oraz kontynuowania leczenia w sytuacji nie-
korzystnej diagnozy. Dla przykładu, prowadzone są badania dotyczące 
społeczno-kulturowych uwarunkowań podjęcia decyzji o korzystaniu 
z  fachowej pomocy medycznej przez chorych na raka60 oraz jakości 
komunikacji lekarz–chory61. 

Badanie IPSOS „Rak – priorytet publiczny?”62 wykazało, że aż 
1/3 zdrowych Polaków, 42% chorych oraz 50% członków rodzin 

60 B. Tobiasz-Adamczyk i in., Zachowania…, s. 82–93.
61 T. Chmielewska-Ignatowicz, Diagnoza: rak. Rzecz o ważności sposobu przeka-

zywania pacjentowi przez lekarza informacji o chorobie nowotworowej, w: M. Syno-
wiec-Piłat, A. Łaska-Formejster (red.), Społeczne…, s. 27–42.

62 RAK – PRIORYTETEM PUBLICZNYM! – tego domagają się Polacy!, 
(dostęp: 20.04.2014; http://www.pkopo.pl/aktualnosci/2012/92).
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pacjentów oceniła skuteczność leczenia chorób nowotworowych jest 
złą lub bardzo złą. Dużym natomiast zaufaniem cieszą się lekarze 
POZ: 51% ankietowanych było zdania, że w przypadku podejrzenia 
wystąpienia raka, lekarz rodzinny skierowałby pacjenta na wszystkie 
konieczne badania. W  innym jednak badaniu,1/3 badanych stwier-
dziła, że przyczyny opóźnień w rozpoczęciu leczenia chorych na raka 
było spowodowane zaniedbaniem lekarza pierwszego kontaktu, który 
nie skierował chorego do specjalistycznego ośrodka onkologicznego. 
Opóźnienie to wynosiło średnio 14 tygodni63. 

Mankamenty w funkcjonowaniu instytucji medycznych są również 
zauważane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmują-
cych się problematyką onkologiczną i podejmującymi w związku z tym 
próby nawiązania współpracy na rzecz chorych. Do czynników nega-
tywnie rzutujących na współpracę zaliczono: nadmierną biurokratyza-
cję, trudności w dostępie do specjalistów, hermetyczność środowiska 
medycznego, koncentrację na funkcjach instrumentalnych, a  mini-
malizowanie znaczenia wsparcia psychospołecznego dla pacjentów, 
obojętność i brak zaangażowania personelu medycznego w problemy 
chorych i społeczności lokalnych, przedmiotowe traktowanie pacjen-
tów przez personel medyczny, niską wiedzę personelu medycznego na 
temat ich rzeczywistych potrzeb64. 

Przekonanie o  dysfunkcjonalności instytucji medycznych może 
pogłębiać fatalistyczne przekonania na temat nie tylko skuteczności 
leczenia, ale i sensowności podejmowania jakichkolwiek działań na 
rzecz zdrowia. Dlatego szczególnie istotnym wydaje się zbadanie, 
jak laicy oceniają polską onkologię, bowiem to oni podejmują decy-
zje dotyczące zdrowia oraz wpływają na decyzje zdrowotne innych 
ludzi.

Wsparcia pacjentom oraz ich najbliższym udzielają także inne insty-
tucje publiczne (hospicja, pomoc społeczna). Ważne jest więc poznanie 

63 M. Pawlicki, B. Rysz-Postawa, Badanie nad przyczynami opóźnienia w rozpo-
częciu leczenia chorych na nowotwory złośliwe, „Nowotwory” 2001, 51 (5): 494–498.

64 M. Synowiec-Piłat, Promocja…, s. 268.
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jakości tychże usług, ewentualnych braków, ale także problemów i opi-
nii zgłaszanych przez nie tylko beneficjentów, ale i pracowników insty-
tucji65. 

Działania podejmowane na rzecz chorych przez instytucje podlega-
ją znacznym komplikacjom (strukturalnym, ekonomicznym). W opie-
ce nad pacjentami onkologicznymi coraz bardziej docenia się rolę osób 
nieprofesjonalnych (ruch samopomocy) oraz znaczenie ruchu „pacjent 
dla pacjenta”. Wprowadzenie w życie koncepcji „pacjentów wspiera-
jących” przybiera formę programów odwiedzin z udziałem osób, któ-
re cierpiały na ten sam rodzaj raka, przeszły operację z pozytywnym 
skutkiem i zostały wyleczone. Nadrzędnym celem tej działalności jest 
wzbudzenie w chorych optymizmu, zmniejszenie lęku oraz pobudzenie 
do walki z chorobą. Przykładem mogą być chociażby analizy dotyczące 
Stowarzyszeń „Amazonek”, które koncentrują się przede wszystkim na 
formach działań, barierach oraz szansach rozwoju tego ruchu66, a także 
na wpływie tychże organizacji na postawy społeczne w  stosunku do 
raka i osób chorujących67. 

65 S. Pawlas-Czyż, Społeczne konsekwencje choroby onkologicznej dla pacjenta 
i jego rodziny z perspektywy pracowników ośrodków hospicyjnych, w: M. Synowiec-
-Piłat, A. Łaska-Formejster (red.), Społeczne…, s. 179–194; S. Pawlas-Czyż, 
Pomoc społeczna w systemie instytucjonalnego wsparcia rodziny osoby chorej onkolo-
gicznie. Możliwości wdrażania profesjonalnych działań pomocowych w ramach pracy 
socjalnej, w: M. Synowiec-Piłat, A. Olchowska-Kotala, Socjologia…, s. 117–144; 
A. Kacperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
Wyd. UŁ, Łódź 2006.

66 M. Synowiec-Piłat, Ruch „pacjent dla pacjenta” na przykładzie Stowarzyszeń 
Kobiet po Mastektomii („Amazonek”). Działalność na rzecz pacjentek onkologicz-
nych i terminalnie chorych, w: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tana-
tologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. XI, Wyd. WTN, Wro-
cław 2007, s. 127–134; M. Synowiec-Piłat, Rozwój ruchu „pacjent dla pacjenta” 
w Polsce na przykładzie Stowarzyszeń Kobiet po Mastektomii („Amazonek”), „Gine-
kologia Praktyczna” 2009, 2: 24–28.

67 A. Mazurkiewicz, Kobiety po mastektomii w  Polsce. Sfera prywatna, sfera 
publiczna (praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. A. Ostrowskiej, IFiS 
PAN 2012). 
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Generalnie, analizy socjologiczne dotyczące organizacji pozarzą-
dowych specjalizujących się w onkologii prowadzone są stosunkowo 
rzadko. Dotyczą one społecznych uwarunkowań funkcjonowania 
tychże grup, form działalności oraz ich znaczenia w niesieniu pomocy 
pacjentom z różnymi nowotworami i w różnych stadiach rozwoju cho-
roby oraz ich rodzinom68. Analiza funkcjonowania polskich organiza-
cji pozarządowych specjalizujących się w problematyce onkologicznej 
była przedmiotem badania przeprowadzonego przez Małgorzatę Syno-
wiec-Piłat69. Organizacje te powstają przede wszystkim z  inicjatywy 
byłych pacjentów (34%) oraz osób profesjonalnie przygotowanych do 
pomagania chorym na raka (33%). Prawie wszystkie (96%) powoła-
ne zostały w celu świadczenia pomocy chorym na nowotwory. Zakres 
podejmowanych przez organizacje pozarządowe działań jest bardzo 
szeroki, a  skierowany przede wszystkim do pacjentów we wszystkich 
fazach choroby oraz ich rodzin. Organizacje świadczą również pomoc 
na rzecz społeczności lokalnych, instytucji medycznych oraz instytu-
tów naukowych. Analizie poddano również stopień i jakość współpracy 
trzeciego sektora z instytucjami medycznymi i samorządem terytorial-
nym, czego efektem było zbudowanie modeli mogących potencjalnie 
usprawnić te relacje. 

68 M. Synowiec-Piłat, Działalność organizacji pozarządowych specjalizują-
cych się w problematyce onkologicznej na rzecz pacjentów w terminalnym okresie 
choroby, w: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycy-
na – antropologia kultury – humanistyka, t. XI, Wyd. WTN, Wrocław 2007, 
s. 121–126; J. Książek, A. Wonaszek, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca jako 
czynnik wsparcia społecznego pacjentów, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rze-
szowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, Rzeszów 2011, 3: 
374–379. 

69 M. Synowiec-Piłat, Promocja….
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Badania dotyczące działań podejmowanych 
w ramach polityki zdrowotnej 

Sukcesy w walce z  tak wysoką zachorowalnością i umieralnością na 
nowotwory w naszym społeczeństwie zależne są również od skuteczności 
prowadzenia polityki prozdrowotnej na wszystkich szczeblach zarządza-
nia. W ramach zdrowotnej polityki publicznej podejmowane są strategie 
na poziomie makrostrukturalnym (wdrażanie Narodowego Programu 
Walki z Rakiem, ustawowy zakaz palenia tytoniu w miejscach publicz-
nych, przepisy dotyczące ograniczenia skażenia środowiska, zwiększe-
nie puli środków publicznych na promocję zdrowia oraz terapię nowo-
tworów, wdrażanie programów przesiewowych itp.) oraz na poziomie 
mikrostrukturalnym (tworzenie środowisk sprzyjających prozdrowotnym 
wyborom). Decyzje polityczne tworzą odpowiednie warunki prawne, 
administracyjne i  ekonomiczne, które gwarantują (lub nie) równość 
w dostępie do zdrowego stylu życia, do zasobów niezbędnych dla zdrowia. 
Przyjmując, że związek pomiędzy zdrowiem jednostki a warunkami życia 
jest nierozerwalny, polityka publiczna powinna uwzględniać działania 
związane z promocją zdrowia we wszystkich sektorach życia społecznego 
i na wszystkich szczeblach zarządzania. Eliminacja istniejących w społe-
czeństwie dysproporcji, rzutujących na stan zdrowia, jest możliwa tylko 
w wyniku koordynacji działań wszystkich sektorów życia społecznego.

Skuteczność wdrażania poszczególnych elementów polityki antyno-
wotworowej na poziomie makrostrukturalnym oraz działań prozdro-
wotnych podejmowanych przez poszczególne mikrostruktury powin-
na być przedmiotem cyklicznych, krytycznych analiz empirycznych. 
Konieczna jest tu ewaluacja procesu wdrażania poszczególnych ele-
mentów tychże działań oraz uzyskanych wyników (ocena skuteczności) 
podejmowana zarówno przez podmioty wykonujące, jak i zewnętrzne 
– nadzorujące. Wyniki tychże badań mogą i powinny mieć praktyczne 
zastosowanie przy konstruowaniu i wdrażaniu wszelkich działań proz-
drowotnych w celu zwiększenia ich adekwatności do potrzeb i możli-
wości odbiorców, optymalizacji metod, a w konsekwencji podniesienia 
skuteczność tychże programów. 
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Krytyczną analizę istniejących programów zdrowotnych, realizowa-
nych przez różne podmioty życia społecznego odnajdujemy w  bada-
niach jakościowych Małgorzaty Synowiec-Piłat, których przedmiotem 
były kampanie społeczne dotyczące problematyki onkologicznej. Anali-
zie poddane zostały główne obszary działania podejmowane przez twór-
ców kampanii, ze wskazaniem ich istotności oraz ukazaniem obszarów 
zaniedbanych, pomijanych, a istotnych z punktu widzenia chorego oraz 
zagrożonego chorobami nowotworowymi społeczeństwa jako całości70. 
Analizowano również stosowane w kampaniach narzędzia wpływu spo-
łecznego, jako metody służące zmianie zachowań i postaw ludzkich na 
prozdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji idei upodmio-
towienia (aktywizacja jednostek i grup) na rzecz zdrowia71.

Obecne są również analizy na temat realizowanych w Polsce badań 
przesiewowych, obrazujące zasady ich przeprowadzania, zastosowane 
metody oraz efektywność72. Rozważania na temat przesłanek budowa-
nia programów profilaktycznych prowadziła także Antonina Ostrow-
ska, zwracając uwagę, że realizacja badań skriningowych napotyka na 
znaczne trudności w osiągnięciu zadowalającego poziomu realizowal-
ności, są one mało skuteczne oraz kosztowne73. Autorka zwraca uwagę 

70 M. Synowiec-Piłat, Kampanie społeczne na rzecz pacjentów onkologicznych 
i ich najbliższych. Główne obszary działania, w: M. Synowiec-Piłat, A. Olchow-
ska-Kotala (red.), Socjologia…, s. 66–83. 

71 M. Synowiec-Piłat, Realizacja idei upodmiotowienia na rzecz zdrowia w kam-
paniach społecznych dotyczących problematyki onkologicznej, w: M. Synowiec-Piłat, 
A. Olchowska-Kotala (red.), Socjologia…, s. 84–105; M. Synowiec-Piłat, J. Barań-
ski, W objęciach śmierci. Rzecz o kampaniach społecznych poświęconych problematyce 
onkologicznej, w: A. Furdal (red.), Problemy współczesnej tanatologii: medycyna - 
antropologia kultury – humanistyka, WTN, Wrocław 2012, T.16, s. 155–165. 

72 Z. Wronkowski, M. Zwierko, Zasady i  wyniki „Programu modelowego 
skrynigu raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce, 1999–2000, „Nowotwory J… 
Oncol….” 2002, 52: suppl 2:7–150; L. Januszek-Michalecka et al., Effectiveness 
of the National Population-Based Cervical Cancer Screening Programme in Poland – 
Outcomes, problems and possible solutions 7 years after implementation, “Annals of 
Agricultural and Environmental Medicine” 2013, 20 (4): 859–864. 

73 A. Ostrowska, Profilaktyka zdrowotna…, s. 76–78.
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na skłonności twórców tych programów do upatrywania źródeł niepo-
wodzeń głównie w niskiej świadomości i braku zaangażowania społe-
czeństwa, co prowadzić może do tzw. „syndromu obwiniania ofiary”. 
Natomiast bagatelizowanych jest szereg czynników o charakterze spo-
łeczno-kulturowym (np. kwestia nierówności społecznych, warunków 
życia, przekonań i nawyków zdrowotnych itp.). 

Spośród nielicznych analiz socjologicznych, dotyczących działań 
państwa w  ramach antynowotworowej polityki publicznej, ciekawe 
wyniki uzyskano we wspomnianym powyżej badaniu „Rak – priory-
tet publiczny?”74. Dwie trzecie badanych Polaków jest zdania, że to 
rak, nie zaś choroby serca czy cukrzyca, powinien być priorytetem 
systemu ochrony zdrowia. Nie wierzymy, że w naszym kraju można 
wygrać z  rakiem, 43% respondentów uważa, że NFZ nie zapewnia 
dobrej opieki onkologicznej, podkreślając kwestie nierównego dostępu 
do leczenia na niekorzyść osób biedniejszych i zamieszkujących mniej-
sze miejscowości. Ponadto – na co szczególną uwagę powinni zwrócić 
decydenci polityki zdrowotnej – 3/4 Polaków opowiada się za utwo-
rzeniem w ramach systemu opieki zdrowotnej dodatkowego funduszu, 
przeznaczonego na finansowanie leczenia nowotworów i zapewnienie 
dostępu do nowoczesnych terapii, a 83% chce, aby system pokrywał 
wysoki koszt leczenia onkologicznego przedłużającego życie chorych. 
Konieczna jest więc głęboka zmiana systemowa w  polskiej opiece 
onkologicznej oraz podjęcie prac nad nowym Narodowym Programem 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

Perspektywy rozwoju badań socjologicznych  
na rzecz problematyki onkologicznej

W  artykule przedstawiono tylko wybrane analizy i  opracowa-
nia, nie jest to oczywiście wyczerpujący przegląd dostępnych wyni-
ków polskich badań socjomedycznych, dotyczących problematyki 

74 RAK – PRIORYTETEM PUBLICZNYM! 
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onkologicznej. Wybrane badania posłużyły jako ilustracja porusza-
nych w  tekście kwestii i  rozważań. Wyniki badań socjologicznych 
dotyczących problematyki onkologicznej mogą mieć duże znacze-
nie praktyczne, mogą przyczynić się do zwiększenia zgłaszalności na 
badania profilaktyczne oraz diagnostyczne; usprawnić relacje personel 
medyczny – pacjent, a w konsekwencji zoptymalizować proces lecze-
nia i rehabilitacji oraz przyczynić się do poprawy jakości życia chorych 
onkologicznie i ich rodzin. Aby osiągnąć sukces w walce z choroba-
mi nowotworowymi, niezbędna jest współpraca wszystkich sektorów 
życia społecznego, instytucji i grup samopomocowych. Wszystkie te 
siedliska mogą działać na rzecz lub ze szkodą dla zdrowia. Skutecz-
ność programów edukacyjnych, kampanii, akcji prozdrowotnych 
wymaga określenia potrzeb środowiskowych, co dodatkowo i  silnie 
uwidacznia zasadność prowadzenia badań socjologicznych. W rzeczy-
wistości obserwujemy natomiast zarówno niedobór badań społecz-
nych, dotyczących problematyki onkologicznej, jak i niewystarczające 
zastosowanie wyników tychże badań w  praktyce życia społecznego. 
Szczególnie brakuje wszechstronnych, reprezentatywnych badań na 
populacji osób zdrowych, które są niezbędne, jeśli chcemy skutecznie 
wdrażać programy profilaktyki onkologicznej oraz redukować rakofo-
bię i postawy fatalistyczne w społeczeństwie. Badania te koncentrować 
się powinny nie tylko na analizie stanu wiedzy poszczególnych grup 
i zbiorowości społecznych na temat raka, ale także na sferze przeko-
nań, uprzedzeń i  nawyków zdrowotnych. W  tworzeniu, wdrażaniu 
i realizowaniu projektów prozdrowotnych konieczne jest uwzględnia-
nie uwarunkowań społeczno-kulturowych, zrozumienie rozdźwięku 
pomiędzy racjonalnością profesjonalną a potoczną, którą kierują się 
laicy w swym codziennym życiu. Niebranie pod uwagę tychże zagad-
nień powoduje nie tylko nieskuteczność prowadzonych działań na 
rzecz zdrowia oraz generowanie kosztów, ale może także pogłębiać 
istniejące już nierówności w zdrowiu oraz uruchamiać tzw. „syndrom 
obwiniania ofiary”. Często bowiem twórcy i realizatorzy programów 
zrzucają odpowiedzialność za niepowodzenie swoich działań na ich 
odbiorców, oskarżając o ignorancję i brak motywacji do zmiany, nie 
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rozumiejąc powodów tego rodzaju zachowań i postaw. Tym samym 
zamiast pomagać, niestety szkodzą. 

Warto też zauważyć, że skuteczność przeprowadzania programów 
prozdrowotnych wymaga właściwej komunikacji ze społeczeństwem 
oraz zaufania ludzi do grup i  instytucji je wdrażających. I  tu znów 
pojawia się konieczność poznania poziomu zaufania społeczeństwa 
do instytucji publicznych na wszystkich szczeblach zarządzania oraz 
realizowanej przez nie polityki zdrowotnej. Stąd potrzeba prowadze-
nia wnikliwych badań empirycznych na ten temat, potrzeba poznania 
przyczyn braku tego zaufania w poszczególnych grupach społecznych. 
Zaufanie, akceptacja społeczna jest podstawowym warunkiem m.in. 
skutecznego wdrażania populacyjnych badań przesiewowych. 

Jak zauważa M…. Coleman i współpracownicy, w podejmowanych 
działaniach na rzecz zwalczania chorób nowotworowych, niezbędne 
jest uwzględnienie priorytetów oraz specyfiki danego regionu. Two-
rzonym strategiom powinna towarzyszyć odpowiednia do możliwości 
poznawczych poszczególnych grup społecznych wiedza, przekazywana 
przy zastosowaniu sprawdzonych metod, z uwzględnieniem specyfiki 
kulturowej danego społeczeństwa i z poszanowaniem praw człowieka. 
Źródłem tej wiedzy powinny być natomiast rzetelne badania empi-
ryczne. Nieuwzględnianie tychże kryteriów może działać destrukcyjnie 
na kształtowanie zaufania społecznego75. Model działań na rzecz walki 
z rakiem oparty na zaufaniu społecznym wymaga znajomości potrzeb 
i oczekiwań społeczeństwa jako całości i poszczególnych mikrostruk-
tur wobec jakości i dostępności do profilaktyki, diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji oraz wobec jakości życia w chorobie. Aby było to możli-
we, niezbędny jest wysoki poziom badań socjologicznych oraz epide-
miologicznych. W skuteczność działań w walce z nowotworami wpisa-
na jest więc dynamiczna więź między wiedzą a praktyką. 

75 M. Coleman et al., Responding to the challenge of cancer in Europe, European 
Observatory. Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, 2008.


