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W okresie ostatniego stulecia w nastêpstwie rozwoju wiedzy medycznej, poznania zasad profilaktyki, postêpu metod diagnostyki i leczenia zmienia siê struktura zachorowalnoci w Polsce. Postêp medycyny, w tym szczepienia ochronne,
poprawa warunków sanitarno-higienicznych, wzrost wiadomoci zdrowotnej spowodowa³y spadek umieralnoci wskutek chorób zakanych, g³ówn¹ za przyczyn¹
umieralnoci sta³y siê choroby przewlek³e, wynikaj¹ce ze starzenia siê organizmu
lub bêd¹ce wynikiem stylu ¿ycia i ska¿enia rodowiska naturalnego1.
W gradacji przyczynowoci zgonów dominuj¹ choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory oraz urazy, wypadki i zatrucia, powoduj¹ce ³¹cznie prawie 80 % ogó³u
zgonów. Z badañ demografów i epidemiologów wynika, ¿e obok wymienionych
czynników ryzyka, podstawow¹ przyczyn¹ takiego obrazu chorób i ich natê¿enia
jest niekorzystna struktura wiekowa ludnoci.
W Polsce odsetki zgonów mê¿czyzn spowodowanych nowotworami z³oliwymi wzros³y z 11,9% w r. 1960 do 20,1% w r. 1989. W populacji kobiet wzrost
odsetka zgonów z powodu nowotworów by³ ni¿szy i uleg³ czasowo pewnej stabilizacji  13,8% w r. 1960, 17,4% w r. 1970, 17,2% w r. 1989.
1
M. Spaczyñski, Onkologia ginekologiczna, Wroc³aw 1997; Sytuacja demograficzna w Polsce
w 1995. Raport Rz¹dowej Komisji Ludnociowej, Warszawa 1996, s. 49; Z. Wronkowski i wsp.,
Epidemiologia nowotworów w Polsce, Medycyna 2000, 4546 (V), s. 5; W. Zatoñski i wsp., Nowotwory z³oliwe w Polsce, Warszawa 1993.
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Standaryzowany wed³ug wieku wspó³czynnik umieralnoci mê¿czyzn w okresie 19651990 wzrós³ ze 143,7 do 204,2, w populacji kobiet wartoæ wspó³czynnika jest bardziej stabilna  odpowiednio 105,8 i 107,4 na 10 tysiêcy. Najwy¿szy
poziom standaryzowanej umieralnoci spowodowanej chorobami nowotworowymi wystêpuje w województwach: s³upskim, gdañskim, toruñskim, szczeciñskim,
koszaliñskim, elbl¹skim i katowickim2. Województwo radomskie, podobnie jak
lubelskie znalaz³o siê w grupie województw poni¿ej redniego poziomu dla kraju.
TYPOLOGIA POSTAW

Postawa jest pojêciem, które do analiz socjologicznych wprowadzili po raz
pierwszy w 1918 r. W. I. Thomas i F. Znaniecki. Oznacza³a ona stan umys³u jednostki wobec pewnych wartoci spo³ecznych3.
W socjologii i psychologii spo³ecznej pojawi³o siê wiele definicji terminu
postawa. Wiêkszoæ z nich akcentuje stosunek nosiciela postawy do jej przedmiotu. Postawa jest zatem gotowoci¹ jednostki do reagowania w okrelony sposób na odpowiednie obiekty, jakimi mog¹ byæ zarówno przedmioty materialne,
jak i idee.
Ka¿da postawa sk³ada siê z trzech elementów:
 poznawczego, na który sk³adaj¹ siê wiadomoci o jej przedmiocie, przekonania, przypuszczenia lub zw¹tpienia (wiem, ¿e na raka umieraj¹ ludzie, przypuszczam, ¿e mnie to nie dotyczy, w¹tpiê, ¿ebym prze¿y³ leczenie). Najwa¿niejsze z tych sk³adników s¹ przekonania. Przekonanie jest intelektualnym stanem
pewnoci o realnoci lub z³udnoci jakiego przedmiotu lub zjawiska.
 emocjonalnego, które tworz¹ uczucia wy¿sze: radoæ, mi³oæ, szacunek oraz
ich przeciwieñstwa. Uczuciowy element postawy obejmuje doznania moralne,
estetyczne, spo³eczne i in., które zwykle jednostka przejawia w okrelonych sytuacjach. cile z nimi zazêbiaj¹ siê motywy, czyli pragnienia, d¹¿enia, aspiracje
i ¿yczenia, odzwierciedlaj¹ce psychospo³eczne potrzeby cz³owieka. Proste emocje i motywy wynikaj¹ce z potrzeb biologicznych nie maj¹ wiêkszego znaczenia
w postawach.
 behawiorystycznego, tj. czynnoci zorganizowanych i ukierunkowanych
na konkretny cel, jakim na przyk³ad w przypadkach wyst¹pienia choroby jest powrót do zdrowia. Ten element jest istotny, umo¿liwia bowiem diagnozowanie i podzia³ postaw na werbalne i niewerbalne, zwane te¿ motorycznymi.
Typow¹ form¹ reakcji werbalnych i manifestacj¹ postaw s¹ opinie, których
nie nale¿y uto¿samiaæ z przekonaniami, gdy¿ opinie nie zawsze je wyra¿aj¹, bêd¹c czêsto przypuszczeniami, pow¹tpieniami i przewidywaniami.
2
3

W. Zatoñski, J. Tyczyñski, Nowotwory z³oliwe w Polsce 1994, Warszawa 1997.
S. Kosiñski, Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1987.
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W ka¿dej postawie zaznaczaj¹ siê dwie strony: wewnêtrzna i zewnêtrzna.
Pierwsza z nich jest uwiadamiana i poddana introspekcji. Druga za jest dostêpna poznaniu obiektywnemu, ekstraspektywnemu.
Wszystkie postawy cechuj¹: treæ przedmiotowa, zakres, kierunek, si³a, z³o¿onoæ, zwartoæ i trwa³oæ.
Treæ przedmiotowa wskazuje, czego postawa dotyczy. W przypadku postaw
wobec zdrowia i choroby treci¹ jest zdrowie i choroba.
Zakres postawy informuje o liczebnoci jej przedmiotów. Okrelona postawa
mo¿e wystêpowaæ wobec jednej lub wielu ró¿nych chorób.
Kierunek postawy to uszeregowanie postaw od zdecydowanie pozytywnych
przez obojêtne do zdecydowanie negatywnych. Silniejsze od postaw umiarkowanych s¹ postawy krañcowo zdecydowane, pozytywne b¹d negatywne.
Z³o¿onoæ i zwartoæ to cechy postaw cile zwi¹zane z elementem poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.
Trwa³oæ to cecha postawy, która z czasem ulega zmianom.
Choroba stymuluje zachowanie cz³owieka. Dla sporej liczby ludzi stanowi
swego rodzaju wyzwanie, jako jedna z wielu trudnych sytuacji ¿yciowych, dostosowuj¹c siê w sposób elastyczny do jej przezwyciê¿enia. Innym rodzajem postawy do choroby jest pojmowanie jej jako kary, s³usznej lub niesprawiedliwej. Je¿eli uznaje siê j¹ jako zas³u¿on¹, wówczas wyzwala postawê biern¹, a nawet akceptuj¹c¹. Gdy za uznaje siê chorobê jako niezas³u¿on¹ karê, wówczas chory popada
w depresjê, wp³ywaj¹c demobilizuj¹co na proces leczenia. Choroba traktowana
jako wróg zwalczana bywa dostêpnymi rodkami w celu zmniejszenia napiêcia
wynikaj¹cego z poczucia zagro¿enia. Czasami choroba przyjmowana jest jako ulga,
pomagaj¹ca w uwolnieniu siê od trudnych problemów. Ucieczka w chorobê bywa
wykorzystywana do zwolnienia siê z normalnych obowi¹zków rodzinnych b¹d
zawodowych.
Zachowania w roli chorego zale¿ne s¹ od rodzaju choroby. Odmiennie bêd¹
kszta³towa³y siê w przypadku grypy, z³amania koñczyny i odmiennie w przypadku zawa³u serca lub nowotworu. W znacznej bowiem mierze zale¿ne to jest od
stanów emocjonalnych i reakcji w postaci lêku, poczucia zagro¿enia, apatii.
S. Greer skategoryzowa³ nastêpuj¹co postawy kobiet wobec choroby nowotworowej:
 fatalizm, zwany stoick¹ akceptacj¹. Wystêpuje on najczêciej wród kobiet
chorych na nowotwór. Uznaj¹c zagro¿enie ¿ycia, akceptuj¹ los, nie okazuj¹c emocjonalnego stresu;
 pozytywne unikanie, wyra¿a siê lekcewa¿eniem groby wynikaj¹cej z choroby;
 bezradnoæ i beznadziejnoæ, tj. postawa pasywna. Chory jakkolwiek godzi siê
na leczenie, to zazwyczaj nie przejawia samodzielnej inicjatywy w walce z chorob¹;
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 postawa walcz¹cego ducha sk³ania chorego do przyjêcia wyzwania. Chory
w zakresie leczenia szuka terapii komplementarnej;
 niespokojna troska polega na samowyjanianiu. Pacjenci, bêd¹cy nawet w stanie remisji, interpretuj¹ ka¿d¹ zmianê fizyczn¹ jako sygna³ nawrotu choroby4.
POSTAWY LUDNOCI WOBEC CHOROBY

W wyniku narastania czêstoci wystêpowania chorób przewlek³ych oraz rozwoju medycyny psychosomatycznej, gerontologii czy medycyny pracy, choroba
przesta³a byæ traktowana wy³¹cznie jako zjawisko biologiczne, zmieniaj¹c tym
samym i rozszerzaj¹c dotychczas czysto biologiczne zainteresowanie cz³owiekiem
na sferê jego psychospo³ecznego funkcjonowania.
Do niedawna panowa³o powszechne przekonanie, ¿e zdrowie spo³eczeñstwa
zale¿y przede wszystkim od efektywnoci opieki medycznej. Obecnie coraz czêciej przyjmuje siê za³o¿enie, i¿ zdrowie ka¿dego z nas zale¿y od nas samych.
Przesuwa siê zatem ciê¿ar odpowiedzialnoci za zdrowie z pañstwa i instytucji
medycznych na ludzi w wymiarze jednostkowym.
Zmieniaj¹ siê równie¿ interakcje lekarza z pacjentem, wynikaj¹ce nie tyle
z wiêkszej aktywnoci przedstawicieli zawodów medycznych b¹d wy¿szej wiadomoci zdrowotnej spo³eczeñstwa, ile ze zrozumienia przez lekarzy faktu, i¿ dominuj¹ce i przewlek³e choroby wymagaj¹ wzajemnej akceptacji i wspó³dzia³ania
lekarza z pacjentem.
W wyniku przeobra¿eñ spo³ecznych w II po³owie XX w. uleg³a zmianie nie
tylko struktura zachorowañ, lecz tak¿e zmieniaj¹ siê potrzeby i oczekiwania pacjentów.
Wspó³czesny pacjent posiada czêsto znaczny zasób wiedzy na temat ró¿nych
chorób, a g³ównie w³asnej choroby, szczególnie je¿eli jest to choroba przewlek³a.
Znacz¹c¹ rolê w podnoszeniu wiedzy zdrowotnej odgrywaj¹ rodki masowego
przekazu. Niewielu jest obecnie chorych, którzy z pokor¹ wys³uchuj¹ zaleceñ lekarza jako autorytetu. Coraz czêciej pacjent domaga siê partnerskiej dyskusji
z lekarzem na temat w³asnej choroby, metod leczenia i oczekiwanych rezultatów5.
W zasadzie wszyscy chorzy powinni byæ traktowani w analogiczny sposób,
nale¿y jednak¿e uwzglêdniaæ rodowiskowe wyznaczniki postaw i zachowañ.
Rozwa¿aj¹c postawy cz³owieka wobec choroby, szczególnie typu przewlek³ego, nale¿y uwzglêdniaæ definicjê zdrowia sformu³owan¹ przez WHO, która
wykracza poza obszar tradycyjnej medycyny.
J. Barraclough, Cancer and emotion. A practical Guide to psychooncology, [b.m.w.] 1994.
G. Chojnacka-Szaw³owska, G. Krzykowski, Niektóre psychologiczne i spo³eczne uwarunkowania obrazu chorób nowotworowych, Promocja Zdrowia. Nauki Spo³eczne i Medycyna IV, 1997,
1011, s. 75.
4
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Wed³ug Parsonsa, cz³owiek jest w pe³ni zdrowy, je¿eli jest zdolny do wykonywania zadañ, które sam sobie wyznacza lub które s¹ mu spo³ecznie narzucane,
np. obowi¹zki w rodzinie, grupie zawodowej lub innych grupach nieformalnych
oraz wykazuje siê umiejêtnociami zwi¹zanymi z pe³nieniem tych ról.
Dubois twierdzi, ¿e zdrowie to tak¿e zespó³ cech pozytywnych pozwalaj¹cych cz³owiekowi na wykorzystywanie wszelkich mo¿liwoci twórczych oraz
osi¹gniêcie si³y i szczêcia.
Wa¿na jest ponadto subiektywna ocena stanu zdrowia, niezale¿na od diagnoz
stawianych przez lekarzy, poniewa¿ czêsto ma wp³yw na podejmowane decyzje
terapeutyczne i mo¿e byæ wskanikiem nieobserwowanych potrzeb medycznych.
Nieprawid³owe funkcjonowanie organizmu w przypadku choroby wywo³uje
zachowania, których nastêpstwem mo¿e byæ zaburzenie lub niemo¿noæ wywi¹zania siê z realizacji swoich zadañ spo³ecznych.
W sensie subiektywnym choroba, jako wyraz samooceny jednostki, powoduje zwykle zmianê jej zachowañ. Wiele chorób stwierdzonych póniej w sensie
obiektywnym objawia siê pocz¹tkowo tylko dolegliwociami subiektywnymi.
Prawid³owa komunikacja miêdzy lekarzem a pacjentem i ich wzajemne interakcje w procesie leczenia wymagaj¹, by lekarz wiedzia³, w jaki sposób pacjent
ocenia w³asn¹ sytuacjê ¿yciow¹ uwarunkowan¹ stanem zdrowia.
Postawy wobec choroby w znacznym stopniu uzale¿nione s¹ od:
 rodzaju choroby,
`czasu trwania,
 zakresu i wyleczalnoci
 stopnia sprawnoci,
 potencjalnej degradacji spo³ecznej.
Osoba przewlekle chora niejednokrotnie zmuszona jest do zmiany normalnego zachowania. Badania socjomedyczne wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie zachowañ w czasie choroby. Z badañ m.in. Z. Butrym wynika, ¿e badani mieszkañcy
wsi okrelili zdrowie w wymiarze socjomedycznym nie tylko jako dobr¹ pracê
organizmu, bez potrzeby kontaktu z lekarzem, natomiast chorobê jako stan przewlekle wystêpuj¹cych dolegliwoci.
Wyeksponowanie czasu jako atrybutu choroby posiada prze³o¿enie praktyczne
na wiele obserwowanych zachowañ ludzi. Je¿eli stan niedomagania trwa krótko,
rzadko traktowany jest jako choroba.
Wiêkszoæ mieszkañców wsi zaspokaja potrzeby zdrowotne poprzez samolecznictwo, które ich zdaniem, jest tañsze i ³atwiej dostêpne6.
W wymiarze subiektywnym dla mieszkañców wsi atrybutem zdrowia jest
m³odoæ, a choroby  staroæ. Cz³owiek zdrowy to jednostka wykonuj¹ca czynno6
Z. Kawczyñska-Butrym, Pojêcia: zdrowie i choroba w pogl¹dach mieszkañców wsi, Promocja
Zdrowia. Nauki Spo³eczne i Medycyna IV, 1997, 1011, s. 65.
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ci codziennego ¿ycia i samoobs³ugi, chory natomiast to cz³owiek ma³o sprawny,
oczekuj¹cy na pomoc osób trzecich.
W wiadomoci wiêkszoci ludzi zdrowie jest dobrem po¿¹danym, niezbêdnym do realizacji pozytywnych celów. Jest zatem dobrem sytuowanym na jednym
z pierwszych miejsc w gradacji innych po¿¹danych wartoci.
Oceniaj¹c znaczenie zdrowia przez pryzmat stylu ¿ycia i postaw wobec zdrowia, w wielu przypadkach mo¿na zaobserwowaæ, ¿e postêpowanie ludzi jest zaprzeczeniem traktowania zdrowia jako wartoci nadrzêdnej.
Sposób traktowania zdrowia zmienia siê zwykle w sytuacjach jego zagro¿enia lub utraty. Nastêpuje wtedy uwiadomienie sobie wartoci zdrowia, które staje
siê dla wielu wartoci¹ autoteliczn¹. Czêæ jednak chorych, u których d¹¿enie do
zdrowia nie jest przymusem wewnêtrznym, stawia w hierarchii wartoci inne potrzeby, st¹d wynikaj¹ u nich inne postawy.
W rozumieniu zdrowia jako wartoci wród mieszkañców wsi wci¹¿ du¿e
znaczenie posiadaj¹ elementy religijne i mistyczno-magiczne. Zdrowie jest darem od Boga. ród³o zdrowia istnieje poza cz³owiekiem i od niego nie zale¿y.
Choroba natomiast jest kar¹ od Boga, z³em, które dotyka cz³owieka i na które nie
ma on wp³ywu.
POSTAWY KOBIET WIEJSKICH RADOMSZCZYZNY
WOBEC CHOROBY NOWOTWOROWEJ

Analizy porównawcze stanu zdrowia ludnoci wsi i miast wskazuj¹ na wiele
niekorzystnych dla mieszkañców wsi parametrów zdrowia.
Czynnikami warunkuj¹cymi tê negatywn¹ sytuacjê s¹ m.in. niekorzystne
warunki socjoekonomiczne, ni¿szy standard sanitarno-higieniczny, mniejsze mo¿liwoci dostêpu do wiadczeñ medycznych, a ponadto ni¿sza wiadomoæ zdrowotna.
Industrializacja, urbanizacja, migracje, przemiany w zakresie owiaty czy
oddzia³ywanie rodków masowego przekazu nie doprowadzi³y do zasadniczych
zmian we wzorach zachowañ ludnoci wiejskiej wobec choroby.
W dekadzie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych wyranie wzros³a na
wsi zachorowalnoæ spowodowana nowotworami.
Z badania socjomedycznego przeprowadzonego w 1997 roku wród 300 kobiet wiejskich woj. radomskiego leczonych z powodu choroby nowotworowej
¿eñskiego narz¹du rodnego wy³ania siê wiele cech, statystycznie istotnych, kszta³tuj¹cych postawy wobec w³asnej choroby.
Stwierdzono powi¹zanie cech spo³eczno-demograficznych badanej populacji, w szczególnoci wieku, poziomu wykszta³cenia, zawodu, stanu cywilnego,
sytuacji materialnej  ze stosunkiem do nowotworu.
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Z korelacji poziomu chorobowoci nowotworowej ¿eñskiego narz¹du rodnego ze struktur¹ wieku wynika, ¿e najwiêksze natê¿enie wystêpuje w grupie 5559
lat, z czego u prawie po³owy kobiet rozpoznano chorobê w I stopniu zaawansowania klinicznego, w II i III w granicach 2025%, a jedynie w 7,7% w stadium
przedinwazyjnym. Wraz z wiekiem wzrasta liczba rozpoznañ nowotworów w wy¿szych stopniach zaawansowania klinicznego.
Nie stwierdzono natomiast zale¿noci stopnia zaawansowania klinicznego
nowotworu od stanu cywilnego. Ze wzglêdu na to, i¿ istotne znaczenie w poziomie wyleczalnoci posiada wczesne wykrycie nowotworu, zasadnicz¹ wagê przywi¹zuje siê do badañ profilaktycznych.
Z badania wynika, ¿e wród panien 47,6% poddawa³o siê tego typu badaniom kontrolnym, za wród mê¿atek i kobiet rozwiedzionych jedynie 20%.
W populacji kobiet wiejskich stopieñ zaawansowania nowotworu zale¿a³ od
poziomu wykszta³cenia. Wraz ze wzrostem wykszta³cenia zwiêksza³a siê liczba
nowotworów rozpoznanych w stadiach ni¿szych. Charakterystyczny jest poziom
badañ profilaktycznych wed³ug stopnia wykszta³cenia. Tak wiêc wród kobiet z wykszta³ceniem podstawowym badania kontrolne przeprowadza³o 14,1%, z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym  30,8%, z wykszta³ceniem wy¿szym  57%.
W badanej grupie kobiet nie wykazano zale¿noci stopnia zaawansowania
klinicznego choroby od wykonywanego zawodu. Istnia³a natomiast zale¿noæ
wykonywanej pracy od poziomu badañ kontrolnych. Wraz ze wzrostem pozycji
zawodowej zwiêksza³a siê potrzeba przeprowadzania badañ profilaktycznych.
Sytuacja materialna w du¿ym stopniu stymulowa³a stopieñ zaawansowania
klinicznego nowotworu. Wród kobiet, które okrela³y sw¹ sytuacjê materialn¹
jako z³¹, nie stwierdzano postaci przedinwazyjnych nowotworu, natomiast wród
kobiet w dobrej i bardzo korzystnej sytuacji materialnej rozpoznawano wy³¹cznie
wczesne stopnie zaawansowania. Ponadto kobiety w z³ej sytuacji finansowej
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci (86,9%) nie przeprowadza³y badañ profilaktycznych.
Wraz ze wzrostem dobrobytu zwiêksza³y siê grupy kobiet kontroluj¹cych swoje
zdrowie.
Poziom dzietnoci nie posiada³ wp³ywu na poziom zaawansowania nowotworu. Równie¿ nie wykazano stopnia zale¿noci przeprowadzonych badañ profilaktycznych od liczby urodzonych i wychowywanych dzieci.
Podobnie nie udowodniono zwi¹zku stopnia zaawansowania i czêstotliwoci
badañ profilaktycznych z samodzielnym prowadzeniem domu, jednak kobiety, na
których ci¹¿y³ obowi¹zek samodzielnego utrzymania gospodarstwa domowego,
statystycznie czêciej poddawa³y siê badaniom kontrolnym.
Przewlek³y stres nie wp³ywa³ na stopieñ zaawansowania nowotworu, podobnie jak rytm pracy zawodowej i domowej oraz rodzaj i forma wypoczynku.
Stwierdzono natomiast korelacjê miêdzy zaawansowaniem choroby a samoocen¹ w³asnego zdrowia. Kobiety, które ocenia³y swoje zdrowie jako dobre, rza-
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dziej przeprowadza³y badania profilaktyczne i znamiennie czêciej rozpoznawano u nich wy¿szy stopieñ zaawansowania klinicznego nowotworu.
W badaniu wykazano, i¿ prawie 75% mieszkanek wsi potwierdzi³o pewien
zasób wiedzy o etiologii, metodach i efektach leczenia nowotworów; nie wp³ywa³o to jednak na zwiêkszenie czêstotliwoci wykonywania badañ kontrolnych. Wiedza ta jednak by³a powierzchowna, czego dowodem by³a znajomoæ czynników
ryzyka choroby nowotworowej ¿eñskich narz¹dów rodnych jedynie wród 5%
badanej populacji.
Poziom wiedzy na temat nowotworów nie korelowa³ równie¿ z czêstotliwoci¹ badañ kontrolnych. W grupie 11% badanej populacji choroba zosta³a wykryta w czasie badañ profilaktycznych, na które pacjentki zg³asza³y siê z w³asnej woli,
z zaleceñ pracodawcy lub zosta³y skierowane przez lekarza lecz¹cego z powodu
innej choroby. Ponad 6% kobiet trafi³o do szpitala natychmiast na skutek silnego
bólu lub krwotoku. Wród pozosta³ych kobiet mimo krwawienia, dolegliwoci
bólowych 19,3% szuka³o pomocy medycznej po 3 miesi¹cach, 22% po pó³ roku,
14,3% czeka³o rok, a 6,7% chorych po okresie d³u¿szym ni¿ jeden rok.
W polskiej praktyce ambulatoryjnej istnieje dowolnoæ informowania pacjenta
o chorobie nowotworowej. Lekarz uzale¿nia to w g³ównej mierze od odpowiedzialnoci psychicznej pacjenta. W badanej grupie kobiet nowotworowych prawie 60% z nich uzyska³o informacje o w³asnej chorobie od lekarza lecz¹cego.
Prawie 95% z nich uzna³o informacjê uzyskan¹ od lekarza za wystarczaj¹c¹, pozosta³e szuka³y potwierdzenia diagnozy u innych lekarzy. Zdecydowana wiêkszoæ
kobiet podda³a siê leczeniu w placówce specjalistycznej, niemniej jednak 12,7%
leczy³o siê wy³¹cznie b¹d równolegle metodami niekonwencjonalnymi. Rodzaj
reakcji na chorobê nie korelowa³ z wiekiem. Prawie 29% kobiet postanowi³o walczyæ z chorob¹, 42,3% wpad³o w depresjê, nieca³e 10% walczy³o z okresami za³amañ, a prawie 20% badanej populacji pogodzi³o siê z chorob¹.
Chorobie tak powa¿nej jak nowotwór, który w du¿ej mierze wskazuje na kres
¿ycia, towarzysz¹ ró¿norodne uczucia. Dominowa³ wród nich lêk (60%), w minimalnym odsetku (23%) gniew i bezsilnoæ. Prawie 15% kobiet wierzy³o w pozytywne efekty terapii.
Rozpoznanie choroby nowotworowej wi¹¿e siê dla wielu kobiet z jednej strony
z zagro¿eniem ¿ycia, a z drugiej z okaleczeniami i pozbawieniem kobiecoci oraz
utrat¹ fizjologicznych atrybutów ma³¿eñskich.
Zmienia siê równie¿ stosunek otoczenia do osoby chorej, dostrzegaj¹cego nadchodz¹c¹ stratê osoby najbli¿szej lub, zale¿nie od poziomu wiadomoci zdrowotnej, potencjalne zagro¿enie zara¿eniem chorob¹. W opinii kobiet wiejskich w 8%
zmieni³ siê stosunek mê¿a, w prawie 3% dzieci i na poziomie 1,5% dalszej rodziny.
Rozwa¿aj¹c zmiany stosunku otoczenia do osoby chorej nowotworowo, nale¿y
uwzglêdniæ fakt, i¿ szczególnie w populacji wiejskiej przewa¿a zasada, zgodnie
z któr¹ wiadomoæ o chorobie nie mo¿e przedostaæ siê poza najbli¿sz¹ rodzinê.

Postawy mieszkañców wsi wobec choroby nowotworowej
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Choroba, szczególnie nowotworowa, zmienia w sposób istotny hierarchiê
wartoci. Nastêpuje wtedy pe³ne uwiadomienie sobie wartoci zdrowia, które
dopiero wówczas dla wielu staje siê wartoci¹ uznawan¹ za jedn¹ z naczelnych.
W wiadomoci wiêkszoci ludzi zdrowie kojarzy siê z dobrem po¿¹danym, bêd¹c koniecznym i niezbêdnym warunkiem realizacji innych wartoci.
Potrzeby zdrowotne nale¿¹ bowiem do podstawowych, warunkuj¹c realizacjê potrzeb wy¿szego rzêdu. Dowodem tego przewartociowania jest fakt, i¿ przed
rozpoznaniem choroby nowotworowej jedynie 3% kobiet wiejskich stawia³o w gradacji wartoci zdrowie na pierwszym miejscu, natomiast po rozpoznaniu uzna³o je
za wartoæ najwa¿niejsz¹ 69% populacji kobiet wiejskich.
WNIOSKI

Zró¿nicowanie zachowañ pacjentów, u których stwierdzono chorobê nowotworow¹, wynika z odmiennego traktowania tej roli w ró¿nych grupach spo³ecznych. Wi¹¿e siê to cile ze spo³eczn¹ koncepcj¹ choroby lub z³ego samopoczucia, a tak¿e z rodzajem ról pe³nionych przez chorego, wówczas gdy by³ on w dobrym stanie zdrowia, z reprezentowanym przez niego systemem wartoci i miejscem, jakie zajmuje w nim zdrowie, z ca³okszta³tem obiektywnych stosunków
okrelaj¹cych leczenie w systemie instytucji medycznych.
Uznanie siebie za chorego zmienia dotychczasowe zachowania, które s¹ zale¿ne od poziomu intelektualnego i rodzaju emocjonalnoci pacjenta oraz od jego
dotychczasowej sytuacji ¿yciowej.
Z literatury przedmiotu oraz badañ w³asnych wynika pewna zbie¿noæ postaw chorych nowotworowo, jakkolwiek istniej¹ pewne zró¿nicowania w uk³adzie: rodowisko miejskie  rodowisko wiejskie. Zasadnicze ró¿nice polegaj¹ na
odmiennoci postaw wobec w³asnej choroby.
W rodowisku wiejskim dominuj¹ postawy depresji i godzenia siê z losem,
zw³aszcza w populacji powy¿ej 55 roku ¿ycia, i to wy³¹cznie wród kobiet wiejskich. Postawa walki z chorob¹ i depresj¹ wystêpowa³a przede wszystkim u kobiet m³odszych.
Ten typ postaw kszta³towany jest g³ównie przez rodki masowego przekazu,
które w sposób jednostronny, w wiêkszoci negatywny, informuj¹ spo³eczeñstwo
o czynnikach ryzyka nowotworów i szansach wyleczalnoci.
Zmianê postaw i zachowañ zdrowotnych mo¿na osi¹gn¹æ poprzez nadawanie wy¿szej rangi promocji zdrowia prowadzonej przez przedstawicieli medycyny, którzy w sposób profesjonalny kszta³towaæ mog¹ wiadomoæ spo³eczeñstwa.
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Stanis³aw Tokarski
SUMMARY

Neoplastic diseases are the second most important cause of death on the grade scale of
mortality and disease incidence. Currently, one out of five deaths in Poland is caused by
a cancerous disease.
Chances of curability of a tumorous disease, even if they are twice as low as in Western Europe, depend on many factors, primarily on the kind and location of a tumour, and on
its quick detection, i.e. in the early stages of the cancerous process. The latter factor largely
depends on the patient herself, her attitudes and behaviour.
Sociometric studies carried out in the mid-1990s among women in the rural areas of
the Radom province demonstrated that there is a statistically corroborated relation between
social-demographic characteristics of the population investigated and the incidence of tumour type. The highest intensity of the tumour of the female genitals occurs in the 5559
years age group, of which about fifty percent of women were diagnosed to be in the clinical
phase I, 2025% each in clinical phases II and III, with only 7.7% being in the pre-invasive
stage. It was also observed that the incidence of tumorous diseases in higher clinical stages
increases with age. In the studied population the degree of tumour progression also depended on the level of education: thus, with a higher level of education lower neoplastic stages
were diagnosed.
One of the attitudes towards health is to undergo preventive examinations, which
results from ones health awareness. It follows from the studies that the frequency rate of
follow-up examinations depended on the marital status, level of education and the occupational position. Among single women, 47.6% systematically underwent this type of examinations while in married and divorced women only 20%. Similarly, 57% of women with
higher education had preventive examinations, those with basic vocational education had
a 30.8% rate, while those with primary education  14.1%. The occupational position was
closely connected with a financial standing. Among women having a good and very good
financial situation early stages of tumours were diagnosed, which unequivocally demonstrates a high degree of systematic preventive examinations.
The study showed that almost 75% of women living in the Radom provinces rural
areas confirmed having knowledge of the aetiology, methods and effects of tumour treatment, yet this did not significantly affect the frequency of preventive examinations. This
knowledge appears therefore superficial, which is evidenced by the fact that only 5% of the
population investigated knew the risk factors of the tumorous diseases of the female genitals. Another fact that substantiates this thesis is that almost two thirds of women, despite
complaints of pain and bleeding, sought medical help only after three months, and ca. 7%
after one year.
The fact of tumour appearance changed the hierarchy of values: prior to falling ill,
only 3% of women regarded health as the highest value, whereas after becoming ill as
many as 69% of women recognized health as the highest value.
In the rural milieus the attitudes of depression and resignation to fate dominate, especially among older women, while the attitude of fighting against the disease and depression
is found among younger women. This type of attitudes should be largely attributed to the
media, which inform the society in a clearly negative way about the risk factors of tumours
and chances of being cured.

