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Poziom i zakres wsparcia udzielanego przez personel pielęgniarski
kobietom z nowotworem piersi po mastektomii
Streszczenie
Wstęp. W przypadku zachorowania wiedza na temat raka piersi pozwala kobietom na
świadomy udział w procesie leczenia, gdyż najczęściej rozpoznanie choroby
nowotworowej jest przeżyciem traumatycznym związanym z dużymi emocjami.
Informacje przekazane kobietom z rakiem piersi na poszczególnych etapach procesu
diagnozowania i prowadzonej terapii przyczyniają się do poprawy świadomości i
wiedzy na temat choroby. U kobiet, u których rozpoznano raka piersi i przeprowadzono
zabieg okaleczający, w zależności od stopnia adaptacji mogą wystąpić różne reakcje, na
które może mieć wpływ opieka sprawowana przez personel medyczny (w tym także
pielęgniarski). Ponadto kobiety oczekują informacji na temat leczenia, zapobiegania
nawrotom w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach), głównie od lekarzy
i pielęgniarek, a preferowaną formą odbioru jest bezpośrednia rozmowa z personelem
medycznym.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena poziomu wsparcia jakiego udzielają pielęgniarki
kobietom z rakiem piersi po mastektomii.
Materiał i metoda. Badaniem, które przeprowadzono w 2012 roku, objęto 50 pacjentek
hospitalizowanych z powodu nowotworu piersi w Dziale Chirurgii Onkologicznej,
Radioterapii i Chemioterapii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
Wyniki. Największa grupa kobiet po mastektomii była w wieku powyżej 45 lat (62%),
mieszkała w mieście (54%) i miała średnie wykształcenie (40%). 66% badanych to
kobiety aktywne zawodowo, a 78% to mężatki. 82% respondentek oceniło swój stan
zdrowia, jako średni. Wszystkie respondentki były po mastektomii, od której minęło
kilka miesięcy do kilku lat. 62% badanych było poddane zabiegowi w ostatnim roku.
46% badanych oceniło swoje samopoczucie, jako dobre. 54% respondentek było
poddane zabiegowi metodą oszczędzającą. W ramach zastosowanej terapii
wspomagającej u 60% badanych kobiet prowadzona była chemioterapia, u 46%
radioterapia, a u 30% terapia hormonalna. W toku terapii chore kobiety odczuły
wsparcie ze strony środowiska, w tym najbliższych i personelu medycznego. W obliczu
odczuwanego lęku i smutku z powodu rozpoznania choroby nowotworowej z
gotowością wysłuchania przez pielęgniarkę spotkało się 86% kobiet. Zapewnienie ciszy
i spokoju w czasie pobytu w przychodni onkologicznej uzyskało 74% badanych.
Atmosferę bezpieczeństwa w przychodni odczuwało 84%, a podczas leczenia
chemioterapią 90% kobiet uzyskało wsparcie od pielęgniarki poprzez jej obecność.
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Wzbudzanie wiary we własne siły i w możliwość walki oraz wygrania z chorobą w
formie wspierania przez pielęgniarki odczuwało 82% badanych. Z kolei mobilizowanie
pacjentki do aktywności przez pielęgniarkę czuło 84% kobiet. W razie zaistnienia
potrzeby pielęgniarka wyjaśniała wątpliwości i udzielała informacji związanych z
leczeniem 82% kobiet w trakcie terapii raka piersi. Poszczególne działania
podejmowane przez pielęgniarki w stosunku do kobiet po mastektomii uzyskały
wartości od 74% do 90%. Najczęściej badane wskazywały, na wsparcie poprzez
obecność 90%, gotowość wysłuchania 86% oraz mobilizowanie do aktywności.
Przekazanie ogólnych wskazówek w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych
występujących w czasie chemioterapii odebrało 86% badanych, a 82% kobiet zostało
poinformowane o działaniach profilaktycznych zapobiegających nudnościom i
wymiotom w czasie chemioterapii. Z kolei rozmowę na temat wypadania włosów po
podaniu leków cytostatycznych przeprowadziła pielęgniarka z 78% chorych. 68%
uzyskało w ramach wsparcia wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry głowy i włosów.
Wsparcie dotyczyło wielu obszarów funkcjonowania utrudnionych i zmienionych w
chorobie wykazując zapotrzebowanie i oczekiwanie wsparcia ze strony kobiet.
Wnioski. Dominującą metodą wspomagającą po mastektomii okazuje się
chemioterapia. Badane pozyskują wiedzę na temat choroby w przeważającej części od
lekarza, ale w grupie informatorów znalazła się też pielęgniarka. Podczas leczenia
chemioterapią przy pacjentce będącej w stresie obecna była pielęgniarka. Stwarzała ona
pacjentce poczucie bezpieczeństwa, wzbudzała wiarę we własne siły i możliwość
pokonania choroby oraz wyjaśniała wątpliwości. W przypadku odczuwania niepokoju
związanego z chemioterapią ponad 80% pacjentek otrzymało od pielęgniarki informację
o możliwościach powikłań i rodzajach objawów niepożądanych oraz sposobach
zapobiegania ich powstawaniu. Pielęgniarka pełni ważną rolę w opiece nad kobietą po
mastektomii, mimo że opieka ta jest trudna i wymaga wszechstronnej wiedzy oraz
gotowości do niesienia pomocy. Problemy opiekuńczo- pielęgnacyjne kobiet po
mastektomii dotyczą sfery biologicznej, psychicznej, społecznej oraz wiedzy. W opinii
badanych to pielęgniarka jest osobą, na którą mogą zawsze liczyć, od której doznają
wsparcia, która buduje ich poczucie siły i bezpieczeństwa na drodze walki z chorobą
nowotworową, którą toczą często przez wiele lat.
Słowa kluczowe: rak piersi, wsparcie, pielęgniarka, mastektomia
Level and scope of support provided by nurses to women with breast cancer after
mastectomy
Summary
Introduction: In case of an incident, the knowledge concerning breast cancer allows
women to take a conscious part in the process of treatment, as learning about a cancer is
a traumatic experience involving huge emotions. The information provided to women
with breast cancer during each stages of the diagnosis and therapy may improve their
awareness and knowledge concerning the disease. Among women, who were diagnosed
with breast cancer and who underwent the mutilating surgery, depending on the level of
adaptation, there may be various reactions, influenced by the care taken by the medical
personnel (including nurses). Moreover, women expect information concerning the
treatment and prevention of recurrence in hospitals or clinics, mainly from doctors and
nurses, and a preferred form is a face – to face conversation with the medical personnel.
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Aim of work: The aim of the work is the evaluation of the level of support provided by
nurses to women with breast cancer after mastectomy.
Material and method: The research, which was conducted in 2012 covered 50 patients
with breast cancer hospitalized at the Ward of Oncological Surgery, Radiotherapy and
Chemotherapy in Świętokrzyskie Centrum Onkologii in Kielce.
Results: The biggest number of women after mastectomy was over the age of 45 (62%),
living in a city (54%), with a secondary education (40%). 66% of the researched are
professionally active women, 78% are married. 82% of the respondents defined their
state of health as average. All the respondents underwent mastectomy several months to
several years before the research. 62% of the researched underwent the surgery during
the last year. 46% of the researched defined their mental and physical state as good.
54% of the respondents underwent the saving method surgery. The supporting therapy
in 60% of patients was a chemotherapy, in 46% radiotherapy and in 30% hormone
therapy. During the therapy the ill women had a support from the environment,
including their nearest and the medical personnel. Facing the fear and sadness caused by
the diagnosed cancer, 86% of women were ready to be listened to by a nurse. 74% of
the researched were provided with peace and quiet during their visit in the oncological
clinic. 84% felt the atmosphere of safety, and during the chemotherapy 90% of women
received support from the nurse just by her presence. The induction of self-confidence
and the possibility of fighting and winning with the disease through the nurse’s support
was felt by 84% of women. In case of need the nurse explained all the doubts and
provided information concerning the treatment to 82% of women during the breast
cancer therapy. All the activities undertaken by nurses towards women after
mastectomy had the values from 74% to 90%. 90% of respondents mentioned the
support by presence, 90% - readiness to listen, 86% - encouraging to being active.
Providing general hints in case of undesired symptoms taking place during
chemotherapy was mentioned by 86% of respondents and 82% of women were
informed about the preventive actions against nausea and vomiting during
chemotherapy. The nurse had a talk about the hair loss after cytostatic drugs with 78%
of the ill women. 68% during the support received information concerning taking care
of the head skin and hair. The support concerned many aspects of functioning which
were made more difficult and changed due to the illness, showing the need and
anticipation of support from the women.
Conclusions: Chemotherapy turned out to be the dominating method after mastectomy.
The respondents gain knowledge on the illness mostly from a doctor, but there was also
a nurse in the group of people providing such information. The nurse was also present
by the stressed patient’s side during the chemotherapy. She/ he created the safety
feeling, developed the feeling of self-confidence and the possibility of fighting the
disease and explained all the doubts. In case of anxiety caused by chemotherapy, over
80% of patients received from the nurse some information about the possible
complications and types of undesired symptoms and ways of preventing them. The
nurse plays a crucial role in taking care of women after mastectomy, despite the fact that
this care is difficult and requires wide knowledge and readiness to help. The care taking
problems of women after mastectomy concern the knowledge of biological,
psychological and social sphere. According to the respondents, a nurse is a person they
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can always rely on, who provides support, increases their self-confidence and safety on
their way to fight with the cancer disease, which often lasts many years.
Key-words: breast cancer, nurse, mastectomy

Wstęp
Od końca lat 70. XX w. rak piersi jest najczęstszym nowotworem
złośliwym u kobiet w Polsce (wyprzedził nowotwory złośliwe żołądka).
Jednocześnie od wczesnych lat 80. zaobserwowano proces gwałtownego
rozchodzenia się krzywych zachorowalności i umieralności na nowotwory
złośliwe piersi: zachorowalność rośnie (z około 20–25/100 000 we wczesnych
latach 80. do obecnego poziomu 47,1/100 000 w 2008 roku), a umieralność nie
ulega zmianie i utrzymuje się na poziomie około 15/100 000 (14,7/100 000 w
2008 roku) [1].
Według ostatnich dostępnych danych [2] z powodu raka sutka zmarło 5226
kobiet, a także 59 mężczyzn (6% ogółu zgonów nowotworowych i 13% zgonów
kobiet z powodu nowotworów). Zagrożenie życia kobiet z powodu nowotworu
złośliwego sutka („raka piersi”) w Polsce w latach 2009-2010 było mniejsze niż
na początku lat 2000. o 7,1% w przypadku ogółu kobiet, a o 12,2% w
przypadku kobiet w wieku 25-64 lata.
Umieralność kobiet ogółem oraz w wieku 25-64 lata z powodu raka
sutka jest w Polsce niższa niż przeciętna dla krajów UE, a ponadto, co należy
podkreślić, spadek współczynnika zgonów po roku 2008 jest w Polsce szybszy.
Wiedza na temat raka piersi pozwala kobietom na udział w badaniach
profilaktycznych, prowadzeniu samobadania, wczesnym wykrywaniu choroby i
bardziej świadomy udział w procesie leczenia, gdyż najczęściej rozpoznanie
choroby nowotworowej jest przeżyciem traumatycznym związanym z dużymi
emocjami.
Informacje przekazane kobietom z rakiem piersi na poszczególnych
etapach procesu diagnozowania i prowadzonej terapii przyczyniają się do
poprawy świadomości i wiedzy na temat choroby, a w sytuacji konieczności
dokonywania wyboru w trakcie leczenia będą pomocne i przyczynią się do
lepszego zrozumienia proponowanych metod leczenia [3].
W opiece nad kobietą po mastektomii duże znaczenie odgrywa
poznanie możliwości jej funkcjonowania fizycznego, społecznego i
emocjonalnego oraz specyficznych problemów związanych z chorobą i
leczeniem [4]. U chorych, u których rozpoznano raka piersi i przeprowadzono
zabieg okaleczający, w zależności od stopnia adaptacji, mogą wystąpić różne
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reakcje [5], na które może mieć wpływ opieka sprawowana przez personel
medyczny (w tym także pielęgniarski) [6].
Jest to o tyle istotne, że realizowane w populacji regionu
świętokrzyskiego badania wykazały, że poziom wiedzy kobiet na temat
programów profilaktycznych, czynników ryzyka oraz objawów raka piersi jest
niski. Zagrożenie wystąpieniem nowotworów w badanej populacji regionu
wynika z małej wiedzy, ale także znacznego obciążenia genetycznego
występowaniem nowotworów w rodzinie [7].
Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka piersi wśród kobiet populacji
regionu jest brak samobadania i pomijanie badania piersi podczas wizyt u
lekarza ginekologa.
Ponadto kobiety oczekują informacji na temat zapobiegania
nowotworom w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach), głównie
od lekarzy i pielęgniarek, a preferowaną formą odbioru jest bezpośrednia
rozmowa z personelem medycznym [7]. Istnieje więc duże
prawdopodobieństwo, że zapotrzebowanie i oczekiwania edukacyjne wśród
kobiet chorych na raka piersi po mastektomii jest znaczne, co zainspirowało
zespół badaczy do zgłębienia zagadnienia i oceny w zakresie poziomu wsparcia
udzielanego chorym kobietom.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena poziomu wsparcia jakiego udzielają pielęgniarki
kobietom z rakiem piersi po mastektomii.
Materiał i metoda
Badanie przeprowadzono w okresie od 15.05.2012 r. do 15.06.2012 r.
Objęto nim 50 pacjentek hospitalizowanych z powodu nowotworu piersi w
Dziale Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii i Chemioterapii Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach.
Przed przystąpieniem do badań uzyskano zgodę pacjentek na udział w
badaniach oraz zapewniono je o poufnym traktowaniu zebranych informacji na
temat ich stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.
Każda z badanych pacjentek otrzymała kwestionariusz ankiety (własnej
konstrukcji opracowanej dla potrzeb badania) i w dogodnym dla siebie czasie
uzupełniła odpowiedzi.
Za podstawę oceny wyników przyjęto ilość procentową uzyskanych
odpowiedzi w poszczególnych obszarach i pytaniach.

42

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

Wyniki
W badaniu wzięło udział 50 kobiet. Najwięcej z nich było w wieku
powyżej 45 lat (62%), a następnie w wieku 36-45 lat (26%) i 12% z przedziału
26-35 lat. Szczegółowe wyniki uzyskanych wyników przedstawia poniższy
wykres.
31=62%
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0
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26-35

36-45

Powyżej 45 lat

Wykres 1. Wiek badanych kobiet
Analizując miejsce zamieszkania badanych ustalono, że większość
kobiet mieszkała w mieście (54%), pozostała część (24%) na wsi. Struktura
miejsca zamieszkania badanych z uwzględnieniem rozdziału mieszkanek
miasta, na kobiety mieszkające w mieście i w małym mieście oraz na wsi
przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Miejsce zamieszkania badanych
Najwięcej badanych kobiet (40%) ma wykształcenie średnie. Następne grupy to
34% -wyższe, 20% - zawodowe i 6% - podstawowe lub gimnazjalne. Opisane
wyniki przedstawia wykres 3.
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Wykres 3.Wykształcenie badanych respondentek
Ocena populacji objęła także stan aktywności zawodowej. Wśród badanych
respondentek 66% to kobiety aktywne zawodowo, 22% to emerytki, 6%
rencistki i tyle samo – kobiety bezrobotne (wyniki na wykresie 4).
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Wykres 4. Stan aktywności badanych respondentek
Analizując stan cywilny badanych kobiet stwierdzono, że 78% to mężatki, 12%
wdowy i 10% kobiety niezamężne (wyniki obrazuje tabela 1).
Tabela 1. Stan cywilny badanych respondentek
Stan cywilny

N

%

Panna

5

10,0

Mężatka

39

78,0

Wdowa

6

12,0

Osoba samotna

0

0,0

Osoba samotna z dzieckiem (z dziećmi)

0

0,0

Osoba pozostająca w związku nie formalnym

0

0,0

Osoba pozostająca w związku nie formalnym z dzieckiem (z
dziećmi)

0

0,0
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Swój status materialny 82% respondentek oceniło jako średni, 10% poniżej
przeciętnego, 6% jako wysoki, a 2% jako bardzo zły (wyniki w tabeli 2).

Tabela 2. Status materialny badanych respondentek
Ocena statusu materialnego

N

%

Bardzo wysoki

0

0,0

Wysoki

3

6,0

Średni

41

82,0

Poniżej przeciętnej

5

10,0

Zły

0

0,0

Bardzo zły

1

2,0

Nie było kobiet, które oceniły swój status materialny, jako bardzo wysoki i zły.
Wszystkie respondentki były po mastektomii, od której minęło od kilku
miesięcy do kilku lat. 62% badanych było poddane zabiegowi w ostatnim roku,
u 20% mastektomię wykonano 1-5 lat temu, u 7% 5-10 lat temu, a u 2%
powyżej 10 lat (wyniki na wykresie 5).
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5- 10 lat

Powyżej 10 lat

Wykres 5. Czas od wykonania zabiegu u respondentek
Kolejnym elementem badania była samoocena samopoczucia kobiet po zabiegu
operacyjnym. Najwięcej (46%) badanych oceniło swoje samopoczucie, jako
dobre, 40%, jako średnie, 10%, jako bardzo dobre, a 4%, jako bardzo złe
(wyniki prezentuje wykres 6).
23=46%
20=40%

5=10%
2=4%

Bardzo złe

0
Złe

Średnie

Dobre

Bardzo
dobre

Wykres 6. Samopoczucie po zabiegu operacyjnym u badanych
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Swój stan zdrowia po zabiegu operacyjnym 38% badanych kobiet oceniła jako
nieco gorszy, 28%, jako podobny do stanu zdrowia z okresu przed zabiegiem,
20%, jako lepszy, 8%, jako dużo lepszy, a 6%, jako znacznie gorszy niż przed
zabiegiem (wyniki na wykresie 7).

Dużo
lepsze
4= 8%

Znacznie
gorsze
3= 6%

Lepsze
10= 20%

Podobne
14= 28%

Nieco
gorsze
19= 38%

Wykres 7. Stan zdrowia kobiet po zabiegu operacyjnym
Respondentki po mastektomii najczęściej odczuwały mrowienie i drętwienie
kończyny po stronie operowanej (28% badanych), u 24% wystąpił brak sił
fizycznych, u 22% dolegliwości bólowe związane z obrzękiem ręki, u 16%
dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa, a 10% badanych kobiet skarżyło się
na brak dobrego samopoczucia. Opisane wyniki na wykresie 8.
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samopoczuci
a 5= 10%

Brak sił
fizycznych

12= 24%

Mrowienie i
drętwienie
kończyny po
stronie
operowanej

14= 28%
Dolegliwości
bólowe ze
strony
kręgosłupa

Dolegliwości
bólowe
związane z
obrzękiem
ręki

8= 16%

11= 22%
Wykres 8. Dolegliwości odczuwane przez badane kobiety po mastektomii
54% respondentek było poddane zabiegowi metodą oszczędzającą, w 18%
badanych przypadków wykonano radykalną mastektomię, a u 8% w toku
leczenia chirurgicznego zastosowano modyfikowaną radykalną mastektomię
(wyniki na wykresie 9).
Radykaln
a
mastekto
mia

9= 23%

Zabieg
metodą
oszczędza
jącą27=

67%

Modyfiko
wana
radykalna
mastekto
mia

4= 10%

Wykres 9. Rodzaj wykonanego zabiegu
Operacja rekonstrukcji piersi była przeprowadzona podczas tej samej
operacji co mastektomia tylko u 14% kobiet leczonych z powodu raka piersi. U
86% badanych była to rekonstrukcja niejednoczesna (dokładne wyniki obrazuje
tabela 3).
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Tabela 3. Zabieg rekonstrukcji jednoczesnej u badanych respondentek
Czy u badanej pacjentki była przeprowadzana
rekonstrukcja jednoczesna?

N

%

Tak

7

14,0

Nie

43

86,0

W toku terapii nowotworu piersi zabieg mastektomii drugiej piersi
wykonany został u 6% kobiet. U 74% kobiet po mastektomii rekonstrukcja
została przeprowadzona za pomocą wyspowego płata z mięśniem najszerszym
grzbietu, w przypadku 10% badanych była to rekonstrukcja za pomocą
ekspanderoprotezy, w 8% przypadków za pomocą zwykłej endoprotezy, w
przypadku 6% za pomocą ekspandera tkankowego oraz endoprotezy, a w
przypadku 2% za pomocą wyspowego płata z mięśniem prostym brzucha
(opisane wyniki zawiera tabela 4).
Tabela 4. Rodzaj rekonstrukcji piersi u badanych respondentek
Rodzaj rekonstrukcji wykonany u badanych
pacjentek

N

%

Za pomocą ekspandera tkankowego oraz endoprotezy

3

6,0

Za pomocą zwykłej endoprotezy

4

8,0

Za pomocą ekspanderoprotezy

5

10,0

Za pomocą wyspowego płata z mięśniem najszerszym
grzbietu

37

74,0

Za pomocą wyspowego płata z mięśniem prostym
brzucha

1

2,0

Nie wiem

0

0,0
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Inne

0

0,0

W ramach zastosowanej terapii wspomagającej u 60% badanych kobiet
prowadzono była chemioterapia, u 46% radioterapia, a u 30% terapia
hormonalna (wyniki w tabeli 5).

Tabela 5. Terapia wspomagająca leczenie u badanych respondentek
Rodzaj zastosowanych terapii wspomagających u
badanych pacjentek

N

%

Radioterapia

23

46,0

Chemioterapia

30

60,0

Terapia hormonalna

15

30,0

W toku realizacji pracy badane respondentki wyraziły opinie na temat źródeł
pozyskiwania informacji na temat choroby. 88% badanych uzyskało informacje
od lekarza. Po 36% badanych, jako źródło informacji wskazało pielęgniarkę
oraz Internet, a 30% literaturę fachową. 16% pozyskuje informacje od
znajomych, 10% od grupy wsparcia i tyle samo (10%) ze strony rodziny. 6%
kobiet chorych na raka piersi czerpie wiedzę z gazet i czasopism, a tylko 4% z
radia i telewizji (opisane wyniki w tabeli 6).
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Tabela 6. Źródło pozyskania informacji o chorobie u badanych respondentek
Główne źródło informacji na temat choroby

N

%

Lekarz

44

88,0

Pielęgniarka

18

36,0

Literatura fachowa

15

30,0

Radio, telewizja

2

4,0

Internet

18

36,0

Grupy wsparcia

5

10,0

Gazety i czasopisma

3

6,0

Rodzina

5

10,0

Znajomi

8

16,0

Inne

0

0,0

W badaniu uwzględniono także doświadczenia kobiet po mastektomii w
zakresie podejmowanych przez pielęgniarki działań w przypadku problemów
pielęgnacyjnych ich podopiecznych.
Respondentki mogły wyrazić swoje zdanie na temat działań
pielęgniarek w sytuacji, gdy zmierzyły się z odczuwaniem lęku i smutku z
powodu rozpoznania choroby nowotworowej, niepokoju związanego z
chemioterapią, czy odczuwania bólu kończyny górnej po stronie operowanej.
Ważne były trudności z poruszaniem kończyną górną z powodu obrzęku
limfatycznego po usunięciu węzłów chłonnych, brak apetytu spowodowany
chemioterapią, dyskomfort spowodowany zaparciami podczas chemioterapii,
wynikający z braku dostatecznej wiedzy na temat leczenia promieniami
jonizującymi, czy świąd i pieczenie skóry okolicy napromienianej po
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zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi. Można było udzielić więcej
niż jednej odpowiedzi, więc wyniki (na wykresie 10) nie sumują się do 100%.
Wszystkie wymienione postawy, prezentowane przez pielęgniarki, można
zaliczyć do wsparcia. W obliczu odczuwanego lęku i smutku z powodu
rozpoznania choroby nowotworowej z gotowością wysłuchania przez
pielęgniarkę spotkało się 86% kobiet. Zapewnienie ciszy i spokoju w czasie
pobytu w przychodni onkologicznej uzyskało 74% badanych. Atmosferę
bezpieczeństwa w przychodni odczuwało 84%, a podczas leczenia
chemioterapią 90% kobiet uzyskało wsparcie od pielęgniarki poprzez jej
obecność.
Wzbudzanie wiary we własne siły i w możliwość walki oraz
wygrania z chorobą, w formie wspierania przez pielęgniarki odczuwało 82%
badanych. Z kolei mobilizowanie pacjentki do aktywności przez pielęgniarkę
czuło 84% kobiet. W razie zaistnienia potrzeby pielęgniarka wyjaśniała
wątpliwości i udzielała informacji związanych z leczeniem 82% kobiet w
trakcie terapii raka piersi.
Poszczególne działania podejmowane przez pielęgniarki w stosunku do kobiet
po mastektomii uzyskały wartości od 74% do 90%. Najczęściej badane
wskazywały, na wsparcie przez obecność - 90%, gotowość wysłuchania - 86%
oraz mobilizowanie do aktywności.
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Czy w razie zaistnienia potrzeby
pielęgniarka wyjaśniała Pani
wątpliwości i udzielała informacji
związanych z leczeniem?

9=18%
41=82%

Czy pielęgniarka mobilizowała
Panią do aktywności.?

8=16%
42=84%

Czy osoba pielęgniarki
wzbudzała w Pani wiarę we
własne siły i możliwości walki i
wygrania z chorobą?

9=18%
41=82%

Czy podczas leczenia
chemioterapią obecna była
pielęgniarka?

nie

5=10%
45=90%

Czy w przychodni odczuwała
Pani atmosferę bezpieczeństwa?

8=16%

Czy zapewniona była cisza i
spokój w czasie pobytu w
przychodni onkologicznej?

tak

42=84%

13=26%
37=74%

Czy ze strony pielęgniarek
odczuwalna była gotowość
wysłuchania Pani?

7=14%
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Wykres 10. Działania pielęgnacyjne w przypadku odczuwania lęku i smutku z
powodu rozpoznania choroby nowotworowej przez badane respondentki
W przypadku odczuwania niepokoju związanego z chemioterapią zalecane
działania pielęgniarskie to: wyjaśnienie istoty chemioterapii przez pielęgniarkę,
które uzyskało 80% badanych, dostarczenie/polecenie przez pielęgniarkę
literatury pomagającej zrozumieć istotę chemioterapii (48% badanych),
objaśnienie sposobu podawania i czasu wchłaniania leków cytostatycznych
(74%) oraz poinformowanie o możliwości wystąpienia objawów niepożądanych
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związanych z chemioterapią m.in.: nudności, wymioty, które odczuło 86%
badanych.
Przekazanie ogólnych wskazówek w przypadku wystąpienia objawów
niepożądanych występujących w czasie chemioterapii odebrało 86% badanych,
a 82% kobiet zostały poinformowane o działaniach profilaktycznych
zapobiegających nudnościom i wymiotom w czasie chemioterapii. Z kolei
rozmowę na temat wypadania włosów po podaniu leków cytostatycznych
przeprowadziła pielęgniarka z 78% chorych. Wskazówki dotyczące pielęgnacji
skóry głowy i włosów uzyskało w ramach wsparcia 68% (opisane wyniki na
wykresie 11).
W grupie działań najczęściej podejmowanych przez pielęgniarki dominowały
(po 86%): informowanie o możliwości wystąpienia objawów niepożądanych
związanych z chemioterapią oraz ogólne wskazówki radzenia sobie w
przypadku ich wystąpienia.

Wykres 11. Działania pielęgniarskie w przypadku odczuwania niepokoju
związanego z chemioterapią przez badane respondentki
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W przypadku odczuwania bólu kończyny górnej po stronie operowanej,
działania pielęgniarskie udzielane w ramach wsparcia w postaci
poinformowania o układaniu w ciągu dnia i nocy kończyny górnej po stronie
operowanej na klinie rehabilitacyjnym uzyskało 86% kobiet.
Zalecenie ograniczenia wysiłku fizycznego uzyskało 88% kobiet, zachęcanie do
wczesnych i systematycznych ćwiczeń rehabilitacyjnych 86% badanych,
zalecenie noszenia nieuciskającej odzieży 86% oraz zalecenie przyjmowania
środków przeciwbólowych zleconych przez lekarza 72% badanych (wyniki na
wykresie 12).

Czy pielęgniarka zaleciła
pacjentce przyjmowanie
środków przeciwbólowych
zleconych przez lekarza?

14=28%

36=72%

Czy pielęgniarka zaleciła
pacjentce noszenie
nieuciskającej odzieży?

7=14%
43=86%

Czy pielęgniarka zachęciła
pacjentkę do wczesnych i
systematycznych ćwiczeń
rehabilitacyjnych?

7=14%

nie
tak

43=86%

Czy pielęgniarka zaleciła
pacjentce ograniczenie wysiłku
fizycznego?

6=12%
44=88%

Czy pielęgniarka
poinformowała pacjentkę o
układaniu w ciągu dnia i nocy
kończyny górnej po stronie
operowanej na klinie…

7=14%
43=86%
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Wykres 12. Działania pielęgnacyjne w przypadku odczuwania bólu kończyny
górnej po stronie operowanej przez badane respondentki
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Jak wynika ze zrealizowanych badań, dominujące działania w tym obszarze to
zalecanie pacjentkom ograniczenia wysiłku fizycznego (88%), układanie w
ciągu dnia i nocy kończyny górnej po stronie operowanej na klinie
rehabilitacyjnym oraz noszenie nieuciskającej odzieży (po 86%).
Najmniej popularna porada, jakiej udzielały pielęgniarki, dotyczyła 72% kobiet,
które otrzymały zalecenie przyjmowania środków przeciwbólowych zleconych
przez lekarza, jako strategię radzenia sobie w przypadku odczuwania bólu
kończyny górnej po stronie operowanej.
Inne formy wsparcia zaproponowane kobietom po mastektomii w przypadku
trudności z poruszaniem kończyną górną z powodu obrzęku limfatycznego po
usunięciu węzłów chłonnych to m.in.: poinformowanie o układaniu kończyny
górnej strony operowanej z wykorzystaniem klina rehabilitacyjnego, celem
zmniejszenia obrzęku, wystąpienia przykurczy i odbarczania ciężaru kończyny,
które uzyskało 88% kobiet.
Przeszkolenie w zasadach automasażu w celu usprawnienia przepływu chłonki
w kończynie górnej strony operowanej uzyskało 86% badanych.
Poinformowanie o ochronie kończyny przed przeciążaniem długotrwałą pracą
fizyczną, dźwiganiem, wykonywaniem wkłuć dożylnych w kończynę po stronie
operowanej, uciskiem kończyny, urazami w obrębie kończyny, tj.
skaleczeniami, oparzeniami, nakłuciami, ukąszeniami owadów, opalaniem na
słońcu i w solarium oraz przegrzewaniem kończyny uzyskało 88% kobiet. Z
kolei o prawidłowym dobraniu protezy piersi, stanika i skierowanie do dobrze
wyspecjalizowanego sklepu z fachowym personelem przygotowanym do
współpracy z kobietami, które są po amputacji piersi otrzymało 80% badanych.
90% kobiet w ramach wsparcia pielęgniarka skierowała na rehabilitację w
ośrodku realizującym program ćwiczeń dla kobiet po mastektomii. Opisane
wyniki przedstawia wykres 13.
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Czy skierowano pacjentkę na
rehabilitację w ośrodku
realizującym program ćwiczeń dla
kobiet po mastektomii?
Czy została poinformowana o
prawidłowym dobraniu protezy
piersi i stanika?
Czy została poinformowana o
nie ochronie kończyny przed:
przeciążaniem ?
tak

Czy pielęgniarka przeszkoliła
pacjentkę w zasadach
automasażu ?
Czy została poinformowana przez
pielęgniarkę o układaniu kończyny
górnej ?
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5=10%
45=90%

10=20%
40=80%
6=12%
44=88%

7=14%
43=86%

6=12%
44=88%

Wykres 13. Formy wsparcia kobiet po mastektomii przez pielęgniarkę w
przypadku trudności z poruszaniem kończyną górną z powodu obrzęku
limfatycznego po usunięciu węzłów chłonnych
W przypadku odczuwania braku apetytu spowodowanego chemioterapią,
kobiety wspierane były poprzez informowanie, że utrata apetytu może
występować jako objaw niepożądany w przebiegu leczenia cytostatykami,
ponieważ zmienia się odczuwanie smaku niektórych potraw (86%). Zakres
wsparcia objął także edukację na temat istoty prawidłowego odżywiania w
czasie chemioterapii (82%) oraz częstości i ilości spożywania posiłków (82%).
Ponadto za formę wsparcia uznane zostało przeprowadzenie rozmowy z rodziną
na temat urozmaicenia diety chorej (50%), poinformowanie o potrzebie spaceru
przed posiłkiem, w celu nasilenia uczucia głodu (56%), zalecenie odpoczynku
po jedzeniu przez 2 godziny w pozycji siedzącej (60%) oraz wykonywanie
toalety jamy ustnej przed posiłkami (56%). Wyniki obrazuje kolejny wykres.
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Czy pielęgniarka zaleciła
pacjentce odpoczynek po
jedzeniu przez 2 godziny w …

20=40%
30=60%

Czy pielęgniarka
poinformowała pacjentkę o
potrzebie spaceru przed…

22=44%
28=56%

Czy pielęgniarka
przeprowadziła rozmowę z
pacjentki rodziną na temat…

25=50%
25=50%

Czy pielęgniarka zaleciła
pacjentce spożywania posiłków
częściej i w małych ilościach?

9=18%

Czy pielęgniarka
poinformowała pacjentkę jak
ważne jest prawidłowe…

9=18%

nie
tak

41=82%

41=82%

Czy została poinformowana, że
utrata apetytu może
występować jako objaw …

7=14%
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Wykres 14. Działania wspierające respondentki w przypadku braku apetytu
spowodowanego chemioterapią
W przypadku odczuwania dyskomfortu spowodowanego zaparciami
podczas chemioterapii kobiety od personelu pielęgniarskiego uzyskały
informację o metodach radzenia sobie z tym problemem poprzez stosowanie
diety wysokobiałkowej (58%). Zalecenie wypijania dużych ilości płynów, a
przed śniadaniem jednej szklanki przegotowanej ciepłej wody uzyskało 58%
badanych, a zachęcanie do częstszych spacerów 72% badanych.
52% kobiet po mastektomii pielęgniarka zaproponowała, po konsultacji
z lekarzem prowadzącym, przyjmowanie łagodnych ziół przeczyszczających, a
w przypadku braku wypróżnienia zastosowanie środków farmakologicznych
przeczyszczających i preparatów rozluźniających stolec (opisane wyniki na
wykresie 15).
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24=48%
26=52%
Czy pielęgniarka
zaproponowała przyjmowanie
łagodnych ziół
przeczyszczających ?
Czy pielęgniarka zachęcała do
częstszych spacerów?

14=28%
36=72%

Czy pielęgniarka zaleciła
wypijania dużych ilości płynów?
Czy pielęgniarka
poinformowała pacjentkę o
metodach radzenia sobie z
zaparciami ?

21=42%
29=58%

21=42%
29=58%

nie
tak

Wykres 15. Działania pielęgnacyjne w przypadku dyskomfortu
spowodowanego zaparciami podczas chemioterapii u badanych respondentek
W przypadku odczuwania dyskomfortu wynikającego z braku dostatecznej
wiedzy na temat leczenia promieniami jonizującymi, kobiety mogą liczyć na
wsparcie pielęgniarskie. 66% badanych pielęgniarka poinformowała o czasie
trwania terapii, 68% uzyskało informacje dotyczące procesu leczenia
promieniami jonizującymi, a 52% materiały edukacyjne. 70% kobiet było
poinformowane o możliwości wystąpienia skutków ubocznych (zmęczenie,
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utrata apetytu) i odczynu popromiennego, a 76% otrzymało zalecenie
oszczędzającego trybu życia.
80% pacjentek pielęgniarka pouczyła o konieczności noszenia miękkiego,
bawełnianego biustonosza bez fiszbinów lub chodzenie bez biustonosza, kiedy
tylko jest to możliwe w trakcie leczenia, aby uniknąć podrażnienia skóry w
napromienianym obszarze. Opisane wyniki przedstawia wykres 16.
Czy pielęgniarka pouczyła
pacjentkę o konieczności
noszenia wygodnego…

10=20%
40=80%

Czy pielęgniarka zaleciła
pacjentce podczas
radioterapii oszczędzający…

12=24%
38=76%

Czy pielęgniarka
poinformowała pacjentkę o
możliwości wystąpienia:…

15=30%
35=70%

Czy pielęgniarka dostarczyła
pacjentce odpowiednie
materiały edukacyjne?

24=48%
26=52%

Czy pielęgniarka udzieliła
pacjentce informacji
dotyczących leczenia…

16=32%

34=68%

Czy pielęgniarka
poinformowała pacjentkę jak
długo
nie będzie trwało leczenie?
tak

17=34%
33=66%
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Wykres 16. Działania pielęgnacyjne w przypadku dyskomfortu wynikającego z
braku dostatecznej wiedzy na temat leczenia promieniami jonizującymi u
badanych respondentek
Kobiety w obszarze dyskomfortu wynikającego z braku dostatecznej wiedzy na
temat leczenia promieniami jonizującymi oceniły wsparcie pielęgniarek w
poszczególnych zagadnieniach na poziomie od 52 do 80%.
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Kobiety odczuwające świąd i pieczenie skóry okolicy napromienianej po
zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi, w ramach wsparcia uzyskały
zalecenia pielęgniarskie w postaci praktycznych wskazówek dotyczących
ochrony skóry napromienianej po zakończonej radioterapii.
84% badanych dowiedziało się, że należy unikać mycia skóry okolicy
napromienianej wodą od 4-6 tygodni po zakończonej terapii, tj. do czasu
ustąpienia odczynu popromiennego oraz o wnikliwym obserwowaniu skóry w
kierunku pogłębiania się odczynu.
90% kobiet leczonych po mastektomii dowiedziało się, że wskazane jest
noszenie możliwie najbardziej przewiewnych ubrań z materiałów naturalnych, a
86% uzyskało informację o ochronie skóry przed słońcem, wiatrem i zimnem.
80% posiadło wiedzę o celowości natłuszczenia skóry przed wyjściem i
nieużywania termoforów, worków z lodem oraz nienaklejania plastrów
samoprzylepnych, oraz unikania golenia skóry okolic napromienianych
maszynką z ostrzem z powodu zagrożenia urazem i infekcją oraz unikania
noszenia odzieży krochmalonej. Opisane przedstawia wykres 17.
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Unikanie noszenia odzieży
krochmalonej.
Unikanie golenia skóry okolic
napromienianych maszynką z ostrzem
z powodu zagrożenia urazem i…

nie 10= 20%
tak 40=80%
nie 9= 18%
tak 41= 82%
nie 9=185

Nie smarowanie skóry spirytusem i
kremami kosmetycznymi.
Nie używanie termoforów, worków z
lodem, nie naklejanie plastrów
samoprzylepnych.
·
Nie stosowanie na skórę
dezodorantów, balsamów, perfum,
kosmetyków, okładów, kompresów,
Przed wyjściem na dwór natłuszczanie
skóry używając np. Linomag-u, czy
Wazeliny.

tak 41=82%

nie 10= 20%
tak 40=80%
nie 6= 12%
tak 44= 88%
nie 10=20%
tak 40=80%
nie 7=14%

·

Chronienie skóry przed słońcem,
wiatrem i zimnem.
·

·

Noszenie możliwie najbardziej
przewiewnych ubrań z materiałów
naturalnych (bawełna, jedwab).

Unikanie mycia wodą skóry okolicy
napromienianej od 4-6 tygodni po
zakończonej terapii, tj. do czasu…

tak 43=86%
nie 5=10%
tak 45=90%
nie 8=16%
tak 42=84%

Wykres 17. Działania pielęgnacyjne w przypadku świądu i pieczenia w
okolicy napromieniowanej po zakończonym leczeniu promieniami
jonizującymi
Przeanalizowane wyniki z zakresu wydawanych zaleceń udzielanych w
ramach wsparcia pacjentkom przez pielęgniarki stanowią podstawę do
podsumowania pracy i pozwalają na wnioskowanie.
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Podsumowanie
Przebieg procesu pielęgnowania kobiet chorych na raka piersi
uzależniony jest od prawidłowego rozpoznania stanu zdrowia, realnych
możliwości opiekuńczych rodziny oraz samoopiekuńczych chorego.
Rozpoznanie choroby nowotworowej powoduje ogromne przygnębienie
i lęk o własne zdrowie i życie. Równocześnie utrata piersi, najbardziej
widocznego atrybutu kobiecości, odczuwana jest przez wiele kobiet szczególnie
boleśnie. W przypadku, gdy poza leczeniem chirurgicznym stosowana jest
chemioterapia i/lub radioterapia, na samopoczucie chorej dodatkowo wywierają
wpływ objawy uboczne zastosowanego leczenia. Powoduje to przeżywanie
stresu i poczucie „wymykania się” własnego życia spod kontroli.
W leczeniu raka piersi ogromną rolę odgrywa czas. Wykrycie tego
nowotworu w jego wczesnym stadium jest możliwe i ściśle związane z
upowszechnieniem badań przesiewowych na szeroką skalę. Ważnym
czynnikiem w profilaktyce jest wiek i miejsce zamieszkania.
Kobiety młode i czynne zawodowo, mieszkające w mieście posiadają
większą świadomość w kierunku zagrożenia chorobą. Znacznie częściej też
korzystają z badań profilaktycznych i dokonują samokontroli piersi.
Kobiety w wieku starszym, zamieszkujące tereny wiejskie znacznie
rzadziej zgłaszają się na badanie profilaktyczne. Tego typu postawy wynikają
m.in. z mniejszej wiedzy na temat zachorowania i profilaktyki [7].
Wśród czynników mających znaczący wpływ na proces „walki” z
chorobą wyróżnia się wsparcie, które może mieć charakter emocjonalny.
Życzliwy i bliski kontakt z drugą osobą pozwala zmniejszyć poziom napięcia
psychicznego oraz wzmacnia nadzieję na poprawę sytuacji.
Dużym wsparciem dla kobiet w trudnych momentach jest personel
pielęgniarski. Pielęgniarka potrafi stworzyć atmosferę, która gwarantuje dobre
samopoczucie i daje pomyślną prognozę na przyszłość. Pielęgniarka staje się
kreatorem środowiska opiekuńczego, pielęgnuje, zapewnia bezpieczeństwo
psychiczne, dostarcza ważnych i niezbędnych informacji oraz edukuje
pacjentkę i jej rodzinę w sprawach zdrowia i choroby.
Opieka pielęgnacyjna nad pacjentką z rakiem piersi jest trudna, a proces
pielęgnowania po zabiegu mastektomii jest bardzo rozbudowany. Pielęgniarka
musi objąć pacjentkę kompleksową opieką, zająć się zarówno stroną
emocjonalną, jak również czynnościami po zabiegu operacyjnym. W
dogodnych chwilach powinna prowadzić edukację w zakresie pielęgnacji i
rehabilitacji po przebytym zabiegu.
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Oceniając podejmowanie bądź nie podejmowanie działań pielęgniarskich w
przypadku zetknięcia się z omówionymi w pracy problemami pielęgnacyjnymi,
ocena wypadła zdecydowanie na korzyć pielęgniarek opiekujących się
badanymi pacjentki.
W przypadku odczuwania lęku i smutku z powodu rozpoznania choroby
nowotworowej, większość analizowanych działań było podejmowanych
względem znacznej większości badanych kobiet – na poziomie 82-90%.
Najsłabiej wypadło zapewnienie ciszy i spokoju w czasie pobytu w przychodni
onkologicznej (74%).
Nieco gorzej wypadły działania pielęgniarskie w przypadku odczuwania przez
pacjentkę niepokoju związanego z chemioterapią.
W przedziale 80-86% zmieściły się działania: poinformowanie pacjentki o
możliwości wystąpienia objawów niepożądanych związanych z chemioterapią
(nudności, wymioty), przekazanie ogólnych wskazówek w przypadku
wystąpienia objawów niepożądanych występujących w czasie chemioterapii,
wyjaśnienie istoty chemioterapii przez pielęgniarkę oraz poinformowanie
pacjentki o działaniach profilaktycznych zapobiegających nudnościom i
wymiotom w czasie chemioterapii.
Pozostałe działania były realizowane w odniesieniu do 66-74% badanych
pacjentek. Największy problem stanowiło dostarczenie/polecenie przez
pielęgniarkę literatury pomagającą zrozumieć istotę chemioterapii – tylko 48%
badanych otrzymało taką pomoc.
Bardzo dobrze zostały ocenione działania pielęgniarskie w przypadku
odczuwania przez badane pacjentki bólu kończyny górnej po operowanej
stronie – miało z nimi styczność 86-88% badanych kobiet. Jedynie działanie
polegające na zaleceniu pacjentce przyjmowania środków przeciwbólowych
zleconych przez lekarza zaobserwowało mniej - 72% badanych.
W przypadku problemu polegającego na odczuwaniu trudności z poruszaniem
kończyną górną z powodu obrzęku limfatycznego po usunięciu węzłów
chłonnych, wszystkie działania pielęgniarskie odnotowane zostały u 80-90%
poddanych badaniu pacjentek.
Poddając analizie działania pielęgniarskie w przypadku odczuwania przez
badane pacjentki zaburzeń apetytu spowodowanego chemioterapią można
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stwierdzić, że większość działań zostało przeprowadzonych. Najczęściej – na
poziomie 82-86% - były to: poinformowanie, że utrata apetytu może
występować jako objaw niepożądany w przebiegu leczenia cytostatykami,
ponieważ zmienia się odczuwanie smaku niektórych potraw, poinformowanie o
prawidłowym odżywianiu w czasie chemioterapii oraz zalecenie spożywania
posiłków częściej i w małych ilościach.
Pozostałe działania: przeprowadzenie rozmowy z pacjentką i rodziną na temat
urozmaicenia jej diety, poinformowanie pacjentki o potrzebie spaceru przed
posiłkiem, jeżeli jest to możliwe, aby nasilić uczucie głodu, zalecenie pacjentce
odpoczynku po jedzeniu przez 2 godziny w pozycji siedzącej i zalecenie
pacjentce wykonywanie toalety jamy ustnej przed posiłkami - zostały
zrealizowane w przypadku 50-60% badanych kobiet.
W porównaniu z pozostałymi działaniami, nieco gorzej wypadły działania
skupione wokół odczuwania przez badane pacjentki dyskomfortu
spowodowanego zaparciami podczas chemioterapii. Poinformowanie o
metodach radzenia sobie z zaparciami przez stosowanie diety wysokobiałkowej,
zalecenie wypijania dużych ilości płynów, a przed śniadaniem jednej szklanki
przegotowanej ciepłej wody oraz zaproponowanie, po konsultacji z lekarzem
prowadzącym, przyjmowania łagodnych ziół przeczyszczających, a w
przypadku braku wypróżnienia zastosowanie środków farmakologicznych
przeczyszczających
i
preparatów
rozluźniających
stolec,
zostało
przeprowadzone u 52-58% badanych, natomiast działanie polegające na
zachęceniu do częstszych spacerów potwierdziło 72% badanych.
W przypadku odczuwania dyskomfortu wynikającego z braku dostatecznej
wiedzy na temat leczenia promieniami jonizującymi u badanych kobiet,
większość działań pielęgniarskich zostało przeprowadzonych na poziomie 6680%. Jedynie dostarczenie pacjentce odpowiednich materiałów edukacyjnych
miało miejsce u 52% badanych kobiet.
Ostatni omawiany problem tj. odczuwanie świądu i pieczenia skóry w okolicy
napromienianej po zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi był bardzo
powszechny u badanych respondentek. Zalecane działania pielęgniarskie
zostały wykonane w przypadku 80-90% badanych pacjentek.
Podsumowując, opieka pielęgniarska w omawianych obszarach wobec
badanych kobiet była na bardzo wysokim poziomie. Większość działań zostało
przeprowadzonych wobec 80-90% badanych.
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W literaturze przedmiotu, w pracy dotyczącej podobnej tematyki,
większość badanych kobiet (75%) uważała, że podczas pobytu w szpitalu
udzielono im wyczerpujących informacji o proponowanych metodach terapii
oraz poinformowano o ryzyku związanym z podjęciem każdej z metod leczenia
(79%).
Wyniki badań ankietowych wykazały, że respondentki (62%) zostały
wyczerpująco poinformowane o możliwości wystąpienia skutków ubocznych
stosowanych leków oraz o charakterze działań niepożądanych [8]. W badaniu
własnym, w zależności od metody terapii, było to 60-90%.
We wskazanym badaniu kobiety oceniły jednak pozytywnie wsparcie
udzielone im przez personel medyczny w trakcie hospitalizacji. 30%
ankietowanych oceniło je jako duże, a 25% jako bardzo duże. Około 6% kobiet
uważało, że wsparcie udzielane im w trakcie hospitalizacji było niewielkie, a
ponad 7% respondentek twierdziło, że mogły liczyć na ogromne wsparcie ze
strony zespołu terapeutycznego w trakcie zmagania się z chorobą
nowotworową. W badaniu własnym nie stopniowano wsparcia, jednak 80-90%
kobiet potwierdziło jego otrzymanie.
Można więc stwierdzić, że informacje połączone ze wsparciem
otoczenia pozwalają kobiecie przejść przez proces leczenia i zaakceptować jego
nieuniknione skutki.
Podobne wyniki uzyskali także inni autorzy [9],według których
pacjentki z nowotworem piersi (83%) oczekują jak najwięcej informacji na
temat swojej choroby, jedynie 16% respondentek życzy sobie, aby zakres
przekazywanych informacji był ograniczony.
Z badań przeprowadzonych w 2007 roku przez CMJ PASAT w SP
Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu z udziałem 784 respondentów wynika, że
jedynie 47% z nich zostało wyczerpująco poinformowanych o ryzyku
związanym z podejmowanym leczeniem [10]. Wyniki innej pracy [11]
wskazują na ogromny wpływ szeroko pojmowanego wsparcia na wynik
leczenia oraz rehabilitacji pacjentek z rozpoznaniem nowotworu piersi.
Wsparcie, szczególnie emocjonalne, pomaga redukować stres związany
z chorobą nowotworową i obniżyć poziom lęku towarzyszący chorobie [12,13]
oraz rekonwalescencji, a w efekcie zaakceptować zmienione wskutek leczenia
ciało.
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Chorzy mają prawo i oczekują od personelu medycznego, że uzyskają
pomoc, wsparcie i niezbędne informacje na temat swojej choroby.
Z perspektywy osoby oczekującej pomocy nie ma znaczenia naukowa
nazwa danego rodzaju wsparcia, lecz fakt, że każdy może go udzielić poprzez
danie okazji do wyrażenia emocji i cierpienia, dodawanie otuchy, wysłuchanie
problemów, wykazanie zainteresowania i troski o drugą osobę. Wsparcie to
także dostarczenie informacji pokazujących alternatywne sposoby działania w
danej sytuacji, udzielanie porad, umożliwienie innego spojrzenia na problem,
wyjaśnienie, opisanie, jak radzą sobie inni.
Należy pamiętać, że dawcą i źródłem wspierania (także kobiet chorych
na raka piersi po mastektomii) może być każdy: osoba bliska (partner, rodzina,
przyjaciele), pracownicy ochrony zdrowia, inni chorzy oraz członkowie grup
wsparcia.
Zgromadzenie i analiza oraz porównanie wyników badań pozwoliły na
sformułowanie wniosków.
Wnioski
1. Dominującą terapią wspomagającą po mastektomii okazuje się
chemioterapia, a związane z nią problemy są u kobiet dość powszechne.
2. Badane pozyskują wiedzę na temat choroby w przeważającej części od
lekarza, ale w grupie informatorów znalazła się też pielęgniarka.
3. Pielęgniarka jest obecna przy pacjentce odczuwającej lęk i smutek z
powodu rozpoznanej choroby nowotworowej.
4. Pielęgniarka stwarza pacjentce poczucie bezpieczeństwa, wzbudza
wiarę we własne siły i możliwość jej pokonania oraz wyjaśnia
wątpliwości.
5. W przypadku odczuwania niepokoju związanego z chemioterapią
ponad 80% pacjentek otrzymało od pielęgniarki informację o
możliwościach powikłań i rodzajach objawów niepożądanych oraz
sposobach zapobiegania ich powstawaniu.
6. Działania wspierające od personelu pielęgniarskiego w przypadku
odczuwania bólu kończyny górnej po stronie operowanej uzyskało
blisko 90% kobiet.
7. Pacjentki z trudnościami z poruszaniem kończyną górną z powodu
obrzęku limfatycznego po usunięciu węzłów chłonnych uzyskują
poradę od pielęgniarki.

