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Wstêp

W analizach zagadnieñ opieki nad
pacjentami cierpi¹cymi na nowotwory
coraz wiêcej miejsca poœwiêca siê
problematyce wsparcia udzielanego
przez ró¿norodne grupy spo³eczne.
Podkreœla siê znaczenie wsparcia
emocjonalnego i spo³ecznego we
wszystkich fazach przebiegu choroby
nowotworowej [l], od momentu 
zdiagnozowania nowotworu a¿ do
wyleczenia pacjenta czy – niestety
– terminalnego okresu choroby. Nie-
w¹tpliwie najistotniejsz¹ rolê pe³ni tu-
taj rodzina, jako grupa najbli¿sza jed-
nostce, która w najwiêkszym zakresie
zaspokaja potrzeby emocjonalnego
wsparcia i poczucia bezpieczeñstwa.
Inne grupy spo³eczne, tradycyjnie pe³-
ni¹ce omawian¹ funkcjê, to m.in.
– choæ w ró¿nym zakresie – grupy
przyjacielskie, religijne czy spo³ecz-
noœæ lokalna. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ tak¿e organizacje pozarz¹-
dowe (stowarzyszenia i fundacje),
które w bardzo du¿ym stopniu i stosu-
j¹c ró¿norodne formy dzia³ania,
wspieraj¹ zarówno pacjentów onkolo-
gicznych, jak i ich najbli¿szych [2, 3].
Organizacje pozarz¹dowe (non-go-
vernmental organizations – NGO’s)
to grupy powstaj¹ce dobrowolnie,
z inicjatywy samych obywateli, by
odpowiadaæ na konkretne potrzeby
jednostek czy grup oraz rozwi¹zywaæ
nurtuj¹ce ich problemy. Dzia³aj¹ one

w tych obszarach ¿ycia spo³ecznego,
które s¹ zaniedbywane przez instytu-
cje publiczne, b¹dŸ z którymi sektor
publiczny – z ró¿nych wzglêdów – so-
bie nie radzi. Bardzo wiele organizacji
pozarz¹dowych dzia³a na rzecz osób
chorych, w tym na nowotwory. Jed-
nym z rodzajów tego typu organizacji
s¹ w³aœnie stowarzyszenia kobiet po
mastektomii – amazonek. Grupy te
analizowaæ mo¿na w kontekœcie ruchu
„pacjent dla pacjenta” czy, innymi
s³owy, ruchu „pacjentów wspieraj¹-
cych” [1], ich cz³onkiniami i dzia³acz-
kami s¹ bowiem chore na raka piersi
kobiety po mastektomii. To one w³a-
œnie – jako osoby maj¹ce praktyczn¹
wiedzê oraz najwiêksze doœwiadcze-
nie w zmaganiu siê z chorob¹ nowo-
tworow¹ – s³u¿¹ pomoc¹, rad¹, ale
i przyk³adem swego ¿ycia pacjent-
kom, u których zdiagnozowano raka
piersi, które s¹ leczone i przed który-
mi otwieraj¹ siê „drzwi choroby”, za
którymi czekaj¹ niepewnoœæ, lêk
i cierpienie. Dla osób cierpi¹cych na
nowotwory najbardziej wiarygodny
jest inny pacjent, który mia³ tê sam¹
jednostkê chorobow¹ i samym sob¹
œwiadczy, ¿e chorobê mo¿na pokonaæ,
¿yæ dalej, a jakoœæ tego ¿ycia – choæ
na pewno inna ni¿ przed chorob¹
– wcale nie musi byæ gorsza.

Pocz¹tki amazonek jako sponta-
nicznego, samopomocowego ruchu na
rzecz kobiet po mastektomii przypa-

Stowarzyszenia kobiet po mastek-
tomii realizuj¹ rozliczne akcje na
rzecz chorych na nowotwór piersi
oraz prowadz¹ na szerok¹ skalê
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z profilakty-
k¹ onkologiczn¹. Jednym z g³ów-
nych celów zrealizowanego
w 2006 r. badania ankietowego by-
³o stworzenie socjologicznego por-
tretu stowarzyszeñ amazonek,
a wiêc uzyskanie informacji na te-
mat za³o¿ycieli tych¿e stowarzy-
szeñ; zmiennych spo³ecznych cha-
rakteryzuj¹cych liderów; d³ugoœci
istnienia, lokalizacji, zasiêgu dzia-
³ania, bud¿etu, wielkoœci organi-
zacji oraz poziomu aktywnoœci
cz³onków, a tak¿e dzia³alnoœci wo-
lontariuszy.
Badaniem objêto wszystkie dzia³a-
j¹ce na terenie Polski stowarzysze-
nia kobiet po mastektomii (amazo-
nek), maj¹ce osobowoœæ prawn¹.
Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ by-
³a ankieta pocztowa, a dodatkow¹
metod¹ analiza dokumentów udo-
stêpnionych przez organizacje.
Zgromadzono 61 kompletnie wy-
pe³nionych ankiet oraz dokumenty
udostêpnione przez organizacje.
Analiza materia³u badawczego 
pozwoli³a na stworzenie socjolo-
gicznego modelu badanych orga-
nizacji pozarz¹dowych (non-go-
vernmantal organizations – NGO’s)
– s¹ to organizacje m³ode, wiêk-
szoœæ ma charakter lokalny oraz
dysponuje niewielkimi œrodkami
finansowymi; zdecydowana wiêk-
szoœæ to organizacje ma³e, zrzesza-
j¹ce do 100 cz³onków; w przypad-
ku prawie wszystkich badanych
NGO’s aktywnych by³o do 50
cz³onków; 57% NGO’s korzysta
w du¿ym zakresie z pomocy wo-
lontariuszek; prezesami s¹ same
kobiety, w wieku miêdzy 46. a 65.
rokiem ¿ycia z wykszta³ceniem
œrednim i wy¿szym. Ostatecznie
analiza danych potwierdzi³a za-
sadnoœæ traktowania stowarzyszeñ
kobiet po mastektomii jako ruchu
„pacjent dla pacjenta”.

S³owa kluczowe: ruch „pacjent
dla pacjenta”, organizacje poza-
rz¹dowe, stowarzyszenia kobiet po
mastektomii (amazonek), wsparcie
spo³eczne, socjologia medycyny.
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The Amazons keep undertaking
numerous actions dedicated to 
breast cancer patients and carry on
broad scale activity connected 
with cancer prevention. One of
the main aims of the survey re-
search carried out in 2006 was to
create a sociological portrait
of the Amazons. Thus, important
information was obtained, inclu-
ding the following: the associa-
tions’ leaders; social agents, 
characterizing the leaders; the or-
ganizations’ budgets, their size,
length of active existence, spec-
trum of their activity and their lo-
calization. Also, information was
obtained about the level of these
organizations’ members’ activity,
as well as the number of volunteers
and their work. The research was
done on all the associations
of Amazons which have received
legal status. The basic method
of research was a mail survey. An
additional method was an analysis
of documents. As a final result,
61 fully completed survey charts
were obtained, as well as the docu-
ments put within the research 
needs reach by these organiza-
tions.
The analysis of the research
material allowed the creation of 
a sociological profile of examined
NGOs: these organizations are
young and very small; most of
these NGOs are of local character
and have a very small budget; the
number of active members in
almost all organizations varies up
to 50 persons; 57% of NGOs are
supported to a large extent with 
the help of volunteers; the organi-
zations’ presidents are all women
aged between 46 and 65 years;
64% graduated at secondary level
or at university. The analysis of
data confirmed the legitimacy
of considering the Amazons as
the patient-to-patient movement.

Key words: „follow-patient” move-
ment, non-governmental organiza-
tions, associations of women after
mastectomy (Amazons), social sup-
port, sociology of medicine.

daj¹ na rok 1926, kiedy to w ramach
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka,
pod przewodnictwem prezydentowej
Moœcickiej i marsza³kowej Pi³sud-
skiej, grupa pañ zorganizowa³a opiekê
nad kobietami po przebytym leczeniu
nowotworów piersi i narz¹du rodnego
[4]. Dzia³alnoœæ ruchu zosta³a prze-
rwana po wybuchu II wojny œwiato-
wej, a wznowiono j¹ dopiero
w 1987 r. pod patronatem Zak³adu Re-
habilitacji Centrum Onkologii w War-
szawie oraz Polskiego Komitetu
Zwalczania Raka [5]. Powsta³ wtedy
pierwszy Klub „Amazonek” w War-
szawie, który da³ pocz¹tek tego rodza-
ju grupom w ca³ym kraju.

Polski ruch amazonek by³ wzoro-
wany na utworzonej w 1952 r. amery-
kañskiej organizacji Reach to Recove-
ry, której za³o¿ycielk¹ by³a Teresa
Lasser. Przesz³a ona leczenie nowo-
tworu piersi i na w³asnym przyk³adzie
zauwa¿y³a potrzebê tworzenia dla pa-
cjentek grup wsparcia z³o¿onych
z wolontariuszek, a mog¹cych sku-
tecznie uzupe³niaæ stricte medyczne
dzia³ania [4].

Liczba polskich klubów kobiet po
mastektomii stale roœnie. W 1993 r.
zjednoczy³y siê one w Federacjê Pol-
skich Klubów Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”. Jak potwierdzono w ba-
daniach ogólnopolskich, obejmuj¹-
cych reprezentatywn¹ próbê wszyst-
kich dzia³aj¹cych w Polsce
organizacji pozarz¹dowych specjali-
zuj¹cych siê w problematyce onkolo-
gicznej [2], spoœród porozumieñ
NGO’s najprê¿niej dzia³aj¹ stowarzy-
szenia amazonek. Celem Federacji
jest m.in. reprezentowanie interesów
kobiet po leczeniu raka piersi, dzia³al-
noœæ integruj¹ca œrodowisko amazo-
nek oraz ich rehabilitacja psychofi-
zyczna s³u¿¹ca poprawie jakoœci
¿ycia, a oparta na zasadach samopo-
mocy – w myœl zasady pomagaj¹c in-
nym, pomagasz sobie. Mo¿na stwier-
dziæ, ¿e tak silne zjednoczenie siê
stowarzyszeñ amazonek pozytywnie
oddzia³uje na zakres podejmowanych
przez nie dzia³añ. Œwiadczyæ o tym
mo¿e chocia¿by fakt, i¿ spoœród bada-
nych NGO’s to w³aœnie organizacje
specjalizuj¹ce siê w pomaganiu kobie-
tom po mastektomii s¹ inicjatorem
i realizatorem najwiêkszej liczby 
d³ugofalowych akcji, kampanii i pro-
gramów spo³ecznych, zwi¹zanych
z szeroko rozumian¹ profilaktyk¹ no-
wotworow¹ [6]. 

Cel pracy

W zwi¹zku z tak du¿ym znacze-
niem omawianych NGO’s w rozwi¹-
zywaniu problemów pacjentek po ma-
stektomii oraz ogólnie chorych na
raka piersi, jednym z g³ównych celów
zrealizowanego w 2006 r. badania an-
kietowego – oprócz poznania form
dzia³alnoœci [6] – by³o stworzenie so-
cjologicznego portretu stowarzyszeñ
amazonek, a wiêc uzyskanie informa-
cji na temat za³o¿ycieli tych¿e stowa-
rzyszeñ, zmiennych spo³ecznych cha-
rakteryzuj¹cych liderów (wiek, p³eæ,
wykszta³cenie, status zawodowy),
d³ugoœci istnienia, lokalizacji, zasiêgu
dzia³ania, bud¿etu, wielkoœci organi-
zacji oraz poziomu aktywnoœci cz³on-
ków, a tak¿e dzia³alnoœci wolontariu-
szy (liczba i stopieñ ich aktywnoœci). 

Materia³ i metody

Jako podstawow¹ metodê badaw-
cz¹ zastosowano ankietê pocztow¹.
Kwestionariusz ankiety, charakteryzu-
j¹cy siê du¿ym poziomem standaryza-
cji, skierowano do liderek organizacji.
Dodatkow¹ metod¹ by³a analiza do-
kumentów udostêpnionych przez or-
ganizacje (statut, sprawozdania, bilan-
se roczne, dane dotycz¹ce osób
korzystaj¹cych z pomocy organizacji
itd.). Badania mia³y charakter ogólno-
polski. Analizie poddano 61 stowa-
rzyszeñ amazonek. 

Omówienie wyników

Analiza danych potwierdzi³a za-
sadnoœæ traktowania stowarzyszeñ
amazonek jako ruchu „pacjent dla pa-
cjenta”, gdy¿ ponad po³owa z nich po-
wsta³a w³aœnie z inicjatywy pacjentek
z rakiem piersi (54%). Co istotniejsze,
jak ju¿ wspomniano, amazonki reali-
zuj¹ rozliczne akcje na rzecz chorych
na nowotwór piersi w ramach dzia³al-
noœci podejmowanej przez badane
stowarzyszenia. Pozostali za³o¿yciele
badanych NGO’s to osoby profesjo-
nalnie przygotowane do pomagania
chorym na nowotwór piersi (25%),
osoby ze œrodowisk nieprofesjonal-
nych (11%) oraz osoby pochodz¹ce
zarówno ze œrodowisk nieprofesjonal-
nych, jak i profesjonalnie przygoto-
wane (10%).

Badane organizacje s¹ organizacja-
mi m³odymi: a¿ 69% z nich dzia³a nie
d³u¿ej ni¿ 10 lat. Prawie 1/3 (28%) ist-
nieje od 11 do 15 lat, a 3% powy¿ej
15 lat. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e gene-
ralnie III sektor w Polsce jest sektorem
m³odym. £¹cznie w naszym kraju 74%
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wszystkich organizacji pozarz¹dowych
istnieje nie d³u¿ej ni¿ 11 lat [7].

Stowarzyszenia amazonek zlokali-
zowane s¹ przede wszystkim w mia-
stach licz¹cych 21–100 tys. mieszkañ-
ców (57%) (20% – w miastach od 101
tys. do 150 tys.; 16% – do 20 tys.,
a 7% – powy¿ej 500 tys. mieszkañ-
ców). Wiêkszoœæ badanych organiza-
cji ma charakter lokalny: 15% orga-
nizacji ogranicza zasiêg dzia³alnoœci
do miasta, w którym ma siedzibê,
42% rozszerza dzia³alnoœæ na powiat,
a 16% na gminê. Zaledwie 20% orga-
nizacji dzia³a w ramach wojewódz-
twa, tylko 2% z nich – w ramach re-
gionu, a 5% w ca³ej Polsce. Wyniki te
s¹ zbie¿ne z danymi uzyskanymi
w badaniach ogólnopolskich na repre-
zentacyjnej próbie wszystkich dzia³a-
j¹cych w Polsce NGO’s, w których
równie¿ wykazano, i¿ co druga orga-
nizacja dzia³a na terenie nie wiêkszym
ni¿ powiat [7]. Powy¿sze dane zdaj¹
siê œwiadczyæ o wprowadzaniu przez
badane NGO’s w ¿ycie zasady subsy-
diarnoœci, w myœl której bie¿¹ce pro-
blemy nale¿y staraæ siê rozwi¹zywaæ
oddolnie – w rodzinie, w mikrostruk-
turach, w których funkcjonuje jed-
nostka, w spo³ecznoœci lokalnej, a do-
piero w ostatecznoœci, odwo³uj¹c siê
do struktur pañstwowych.

Wiêkszoœæ organizacji dysponuje
bardzo ma³ymi œrodkami finansowy-
mi: bud¿et ³¹cznie 44% badanych
NGO’s nie przekracza 5 tys. z³, œrodki
zaœ 31% organizacji 10 tys. z³.; 7% ba-
danych organizacji nie ma ¿adnych
przychodów. Du¿o mniej, bo ³¹cznie
18%, jest organizacji „bogatych”, czy-
li dysponuj¹cych du¿ymi zasobami 
finansowymi: 13% – do 50 tys., 
3% – do 100 tys. i 2% – powy¿ej
100 tys. z³. Dzia³alnoœæ badanych
NGO’s niew¹tpliwie hamuje ma³a za-
sobnoœæ finansowa. Zbli¿one wyniki
uzyskano w badaniach KLON/
/JAWOR, które wykaza³y, i¿ przycho-
dy po³owy wszystkich NGO’s dzia³a-
j¹cych w Polsce nie przekroczy³y
w 2003 r. 13 tys. z³ [7].

Zdecydowana wiêkszoœæ organiza-
cji (80%) to organizacje ma³e, zrze-
szaj¹ce do 100 cz³onków. Fakt ten nie
mo¿e dziwiæ ze wzglêdu na podstawo-
we funkcje, jakie one pe³ni¹, a miano-
wicie – œwiadczenie pomocy osobom
chorym, udzielanie im emocjonalnego
i spo³ecznego wsparcia. Zbyt du¿a
liczba cz³onków w organizacji powo-
duje sformalizowanie wzajemnych re-
lacji, ich racjonalizacjê, zwiêksza siê
anonimowoœæ, nastêpuje zmniejszenie

poziomu identyfikacji z grup¹, co nie-
korzystnie wp³ywa tak¿e na jej spój-
noœæ. Natomiast organizacje niewiel-
kie liczebnie charakteryzuj¹ siê
bezpoœrednimi, emocjonalnymi relac-
jami interpersonalnymi. Cz³onkowie
grup ma³ych zazwyczaj w wiêkszym
stopniu identyfikuj¹ siê z nimi, s¹ bar-
dziej zaanga¿owani w ich dzia³alnoœæ.
Grupy te s¹ tak¿e bardziej spójne. Po-
wy¿sze cechy organizacji o ma³ej licz-
bie cz³onków niew¹tpliwie u³atwiaj¹
budowanie grup wsparcia dla pacjen-
tów cierpi¹cych na nowotwory i ich
rodzin, daj¹c im poczucie podmioto-
woœci i autentycznego zainteresowa-
nia ich problemami.

Sam fakt przynale¿noœci jednostek
do danej organizacji nie oznacza jed-
nak jeszcze faktycznego ich zaanga-
¿owania w dzia³alnoœæ tej grupy.
W zwi¹zku z tym zbadano poziom
aktywnoœci cz³onków organizacji.
Analiza danych wykaza³a, i¿ w przy-
padku prawie wszystkich badanych
NGO’s (97%) aktywnych jest do
50 cz³onków (osoby uczestnicz¹ce
w dzia³aniach, zebraniach NGO’s).

Ze wzglêdu na to, i¿ jedn¹ z pod-
stawowych cech NGO’s jest pozaza-
robkowa motywacja uczestnictwa
w nich jednostek, nie mo¿e dziwiæ, i¿
a¿ 72% badanych organizacji nie za-
trudnia p³atnego personelu. Bardzo
podobny wynik osi¹gniêto w ogólno-
polskich badaniach wszystkich orga-
nizacji pozarz¹dowych: w 2004 r. je-
dynie co trzecia organizacja mia³a
p³atnych pracowników [7].

Szczególnie cenna w praktyce
amazonek jest dzia³alnoœæ wolonta-
riuszek (ochotniczek). Wolontariusz-
ki dobrowolnie i bez wynagrodzenia
pomagaj¹ chorym na raka oraz œwiad-
cz¹ us³ugi na rzecz danej organizacji
czy instytucji. W przypadku badanych
stowarzyszeñ na szczególn¹ uwagê
zas³uguje jednak to, ¿e ochotniczkami
w nich s¹ przede wszystkim kobiety
po mastektomii, które upora³y siê
z problemem onkologicznym, prze-
sz³y specjalistyczne szkolenie psycho-
logiczne i s¹ przygotowane do niesienia
wsparcia psychicznego pacjentkom
bezpoœrednio przed operacj¹, jak i po
operacji usuniêcia piersi. Poprzez
swoj¹ dzia³alnoœæ –- przybieraj¹c¹
najró¿niejsze formy – wdra¿aj¹ w ¿y-
cie idee ruchu pacjent dla pacjenta.
Celem ochotniczek pracuj¹cych przy
³ó¿kach chorych w szpitalach, w do-
mach oraz pe³ni¹cych dy¿ury w tele-
fonach zaufania jest poprawa trudnej
sytuacji pacjentek poprzez pomoc

w ich aktywizacji spo³ecznej, naukê
powinnoœci wobec siebie i innych
w chorobie, mobilizowanie si³ psy-
chicznych do walki z chorob¹ i goto-
woœci do pomocy innym amazonkom
w szpitalach i klubach.

Stowarzyszenia amazonek przepro-
wadzaj¹ akcje szkolenia ochotniczek.
Wolontariuszki przechodz¹ szkolenia
I, II i III stopnia, zakoñczone certyfi-
katem wydawanym przez Centrum
Onkologii (np. w Krakowie). Wypra-
cowana zosta³a swego rodzaju lista
cech, którymi powinna odznaczaæ siê
ochotniczka:
• powinna byæ przynajmniej 2 lata po

leczeniu raka piersi, przeszkolona do
pe³nienia nowej roli, o czym za-
œwiadcza certyfikat ochotniczki, 

• otwarta na œwiat i ludzi, tolerancyj-
na, akceptuj¹ca ró¿ne od w³asnych
postawy ¿yciowe, cele, wartoœci,
œwiatopogl¹d, 

• zrównowa¿ona psychicznie, dojrza-
³a intelektualnie, emocjonalnie i du-
chowo, co pozwala radziæ sobie we
w³asnym ¿yciu i bezinteresownie
pomagaæ innym, 

• ³atwo nawi¹zuj¹ca kontakty z ludŸ-
mi i umiej¹ca ich s³uchaæ (¿yczliwa,
cierpliwa, optymistyczna, taktowna,
powœci¹gliwa), 

• odpowiedzialna i dyskretna, docho-
wuj¹ca tajemnicy w przypadku po-
wierzenia jej intymnych zwierzeñ, 

• wspieraj¹ca emocjonalnie, a wiêc
umiej¹ca okazywaæ zrozumienie,
akceptacjê, ¿yczliwoœæ bez zbêdne-
go rozczulania siê nad osob¹, której
udziela pomocy, 

• umiej¹ca przekazaæ w sposób upo-
rz¹dkowany i logiczny istotne dla
chorej informacje dotycz¹ce ¿ycia po
przebytej operacji, aby zachêciæ ko-
bietê do œwiadomej wspó³odpowie-
dzialnoœci za w³asne zdrowie (mo¿li-
woœci rehabilitacji psychofizycznej,
protezowanie, styl ¿ycia) [8].

Z pomocy wolontariuszek w du-
¿ym zakresie (41% – zawsze, 
16% – czêsto) korzysta w swych dzia-
³aniach a¿ 57% stowarzyszeñ amazo-
nek. W przypadku 20% NGO’s po-
moc ochotniczek jest sporadyczna,
natomiast 23% z nich nie korzysta.
W dzia³aniach ponad po³owy (59%)
badanych stowarzyszeñ uczestniczy³o
do 10 wolontariuszy, a 18% – powy-
¿ej 10 wolontariuszy (23% NGO’s
– bez wolontariuszy).

Zbadano równie¿, kim s¹ osoby
stoj¹ce na czele stowarzyszeñ amazo-
nek. Analiza materia³u badawczego
wykaza³a, i¿ ich prezesami s¹ panie.
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Niew¹tpliwie zajmowanie siê sprawa-
mi zdrowia i choroby, opieka nad cho-
rymi i cierpi¹cymi przynale¿y w na-
szym krêgu kulturowym do roli
spo³ecznej kobiety [9, 10]. Potwierdzi-
³y to równie¿ badania, w których bra-
no pod uwagê wszystkie NGO’s spe-
cjalizuj¹ce siê w problematyce
onkologicznej, a których prezesami
tak¿e a¿ w 72% s¹ kobiety [2].
W przypadku amazonek dodatkowo
jednak ukierunkowanie na pomoc cho-
rym na nowotwór piersi ma niew¹tpli-
wie decyduj¹cy wp³yw na fakt kiero-
wania nimi tylko i wy³¹cznie przez
kobiety. Warto zauwa¿yæ, i¿ to specy-
fika organizacji – zajmowanie siê jako
podstawow¹ dzia³alnoœci¹ sprawami
zdrowia i choroby – jest przyczyn¹
sfeminizowania ich kadry kierowni-
czej. Jak pokazuj¹ bowiem badania
ogólnopolskie poddaj¹ce analizie
wszystkie rodzaje NGO’s ich w³adze
sk³adaj¹ siê w 2/3 z mê¿czyzn, a w za-
rz¹dach 28% organizacji pozarz¹do-
wych nie ma ani jednej kobiety [7].

Bior¹c pod uwagê wiek liderek ba-
danych organizacji, nale¿y stwierdziæ,
¿e s¹ to g³ównie panie w przedziale
wiekowym miêdzy 46. a 65. rokiem
¿ycia (90%), czyli bêd¹ce w okresie
stabilizacji ¿yciowej, zawodowej.
Wiêkszoœæ prezesów pracuje tylko
w organizacji (66%). Legitymuj¹ siê
one wykszta³ceniem œrednim (64%)
i wy¿szym (34%). Jak wykazuj¹ ba-
dania, osoby z wy¿szym wykszta³ce-
niem odznaczaj¹ siê wiêksz¹ œwiado-
moœci¹ wystêpuj¹cych w œrodowisku
spo³ecznym problemów, tak¿e zdro-
wotnych; maj¹ wiêksz¹ wiedzê me-
dyczn¹, równie¿ odnoœnie do chorób
nowotworowych. Przyczynia siê to do
tego, i¿ osoby wykszta³cone przeja-
wiaj¹ wiêksz¹ aktywnoœæ w poszuki-
waniu opieki medycznej (zarówno
leczniczej, jak i profilaktycznej) oraz
maj¹ bardziej aktywny stosunek do
zdrowia [11–13]. Nie nale¿y zapomi-
naæ, i¿ osoby z wy¿szym wykszta³ce-
niem stanowi¹ bardzo czêsto dla in-
nych osób w danej spo³ecznoœci
lokalnej tzw. grupê odniesienia, z któ-
r¹ siê identyfikuj¹ i z której czerpi¹
wartoœci i normy. Mo¿e to byæ szcze-
gólnie wa¿ne w procesie aktywizowa-
nia kobiet po mastektomii w ich dzia-
³aniach na rzecz zdrowia. 

Wnioski

Jak wykaza³a analiza materia³u ba-
dawczego, stowarzyszenia amazonek
w Polsce rozwijaj¹ siê bardzo prê¿nie.
Œwiadczy o tym zarówno zwiêkszaj¹ca

siê liczba oddzia³ów powo³ywanych
w ramach Federacji Polskich Klubów
Kobiet po Mastektomii „Amazonki”,
jak i bardzo szeroki zakres oraz ró¿no-
rodnoœæ podejmowanych przez nie
dzia³añ na rzecz pacjentek chorych na
nowotwór piersi i ich najbli¿szych, ale
i na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, w któ-
rej funkcjonuj¹.

Analiza pozwoli³a na stworzenie
socjologicznego portretu stowarzy-
szeñ amazonek, na który sk³adaj¹ siê
nastêpuj¹ce dane:
• Fakt, ¿e ponad po³owa badanych

NGO’s powsta³a z inicjatywy pa-
cjentek z nowotworem piersi oraz
ich szerokie uczestnictwo jako wo-
lontariuszek w dzia³aniach na rzecz
kobiet, u których zdiagnozowano to
samo schorzenie, potwierdza zasad-
noœæ analizowania stowarzyszeñ
amazonek jako ruchu ,,pacjent dla
pacjenta” czy inaczej ruchu ,,pacjen-
tów wspieraj¹cych”.

• Specyfika badanych stowarzyszeñ
– koncentracja na problematyce raka
piersi spowodowa³a ich sfeminizo-
wanie. Liderami badanych organiza-
cji s¹ wy³¹cznie kobiety. Nale¿y pa-
miêtaæ, i¿ priorytetow¹ dzia³alnoœci¹
amazonek jest udzielanie wsparcia
pacjentkom po mastektomii [6].
Fakt prowadzenia tych¿e NGO’s
przez kobiety – zw³aszcza te, które
same zmaga³y siê z nowotworem
piersi – pozwala na wyeliminowanie
lub znaczne zmniejszenie skrêpowa-
nia pacjentek, lêków zwi¹zanych
z fizycznymi oraz psychospo³eczny-
mi skutkami choroby. Na korzyœæ
odbiorców dzia³añ badanych NGO’s
przemawia tak¿e fakt, i¿ kierowane
s¹ one przez panie ze œrednim i wy¿-
szym wykszta³ceniem, g³ównie
w przedziale wiekowym miêdzy 46.
a 65. rokiem ¿ycia.

• Potwierdzono du¿¹ aktywnoœæ ama-
zonek: w przypadku prawie wszyst-
kich badanych NGO’s (97%) aktyw-
nych jest do 50 cz³onków (osoby
uczestnicz¹ce w dzia³aniach, zebra-
niach NGO’s).

• Prawdopodobieñstwo skutecznej reali-
zacji podstawowego celu badanych
organizacji – niesienia pomocy pa-
cjentkom po mastektomii – zwiêk-
sza równie¿ fakt, ¿e w wiêkszoœci
(80%) s¹ to organizacje ma³e, a wiêc
zapewniaj¹ce zarówno ich cz³on-
kom, jak i osobom korzystaj¹cym
z us³ug bezpoœrednie, emocjonalne
relacje interpersonalne, poczucie
bezpieczeñstwa i podmiotowoœci.
Ponadto, ma³a liczebnoœæ zwiêksza

identyfikacjê z grup¹ oraz zaanga¿o-
wanie w jej dzia³alnoœæ.

• Amazonki to organizacje dzia³aj¹ce
lokalnie, a wiêc bêd¹ce najbli¿ej lu-
dzi i ich problemów, co zwiêksza
szansê na szybkie i skuteczne reago-
wanie na bie¿¹ce potrzeby spo³ecz-
noœci, w której funkcjonuj¹.

• Czynnikiem hamuj¹cym dzia³alnoœæ
amazonek mo¿e byæ ich niewielka
zasobnoœæ ekonomiczna.

Ruchy ,,pacjent dla pacjenta” po-
wstaj¹ na rzecz osób cierpi¹cych na
bardzo ró¿norodne schorzenia: po
operacji serca, chorych laryngekto-
mowanych, pacjentów ze stomi¹ itd.
Przyk³adem tego rodzaju ruchu, który
szczególnie prê¿nie siê rozwija w na-
szym kraju, s¹ jednak stowarzyszenia
amazonek. Œwiadczy o tym przede
wszystkim szeroka gama realizowa-
nych przez nie form aktywnoœci, spo-
œród których na szczególn¹ uwagê za-
s³uguje dzia³alnoœæ ochotniczek, które
swoj¹ postaw¹ i oddaniem sprawie
œwiadcz¹, ¿e mo¿na pokonaæ nowo-
twór oraz ¿e ¿ycie po mastektomii
mo¿e mieæ wysok¹ jakoœæ. Niew¹tpli-
wie na skutecznoœæ realizowanych
przez nie dzia³añ wp³ywaj¹ równie¿
specyficzne zmienne spo³eczne, które
sk³adaj¹ siê na przedstawiony powy-
¿ej socjologiczny portret stowarzy-
szeñ amazonek. �
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