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Przekazywanie informacji
pacjentowi z chorobą nowotworową

Wia do mość o cho ro bie no wo two ro wej jest jed ną z naj bar dziej stre su ją -
cych sy tu acji, z ja ką mo że się spo tkać pa cjent, ale ta kże pro wa dzą cy go le -
karz. In for ma cja ta mo że spo wo do wać ży wio ło wą re ak cję u cho re go. Jej
prze ka za nie nie jest też bez zna cze nia dla przed sta wi cie la słu żby zdro wia.
Więk szość pa cjen tów do świad cza wte dy ta kich uczuć, jak strach, lęk i prze -
ra że nie, z któ ry mi le karz po wi nien umieć so bie po ra dzić. Jed no cze śnie sztu -
ka prze ka zy wa nia trud nych i złych wia do mo ści, o któ rej jest mo wa w jed -
nym z roz dzia łów tej ksią żki, wy ma ga od le ka rza szcze gól ne go przy go to -
wa nia cho cia żby do ty czą ce go pod staw psy cho lo gii, a ta kże wy ka za nia się
du żą do zą tak tu, zro zu mie nia i em pa tii oraz trak to wa nia cho re go w pod -
mio to wy, a nie przed mio to wy spo sób.

Opi sa na sy tu acja nie jest za tem pro sta dla żad nej ze stron pro wa dzo ne -
go dia lo gu i jest za le żna od wie lu czyn ni ków, mię dzy in ny mi ta kich jak sta -
dium za awan so wa nia cho ro by, czas jej trwa nia, ro dzaj no wo two ru, wiek
pa cjen ta, je go prze ko na nia, ewen tu al ne mo żli wo ści le cze nia i ro ko wa nia,
ale ta kże wie dza i do świad cze nie le ka rza. Istot ne są też umie jęt no ści pro -
wa dze nia do bre go dia lo gu, od naj dy wa nie się w sy tu acjach trud nych i wza -
jem ne za ufa nie.

W dzi siej szym peł nym tech ni ki świe cie, w któ rym ist nie je wą ska spe cja -
li za cja me dycz na, pa cjent czę sto czu je się za gu bio ny i tym bar dziej ocze -
ku je od zaj mu ją cych się nim osób po świę ce nia mu cza su i wy ka za nia za -
in te re so wa nia je go pro ble ma mi. Kwe stia ta szcze gól nie do ty czy cho rych
on ko lo gicz nych, dla któ rych sa ma dia gno za cho ro by no wo two ro wej mo -
że być przy czy ną stre su, a do dat ko wo przy czy nia ją się do nie go pro wa -
dzo ne ba da nia diag no stycz ne, praw do po dob ny po byt w szpi ta lu, for ma
pod ję te go le cze nia czy je go efek ty ubocz ne.
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