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POVZETEK 

 

Magistrsko delo v ospredje postavlja doživljanje žensk ob bolezni raka dojke. Rak dojke je 

danes ena izmed najpogostejših bolezni na svetu in lahko doleti vsako žensko ter pri njej 

povzroči duševno stisko. V teoretičnem delu magistrskega dela je najprej opredeljena bolezen 

rak dojke, nato pa doživljanje bolnic v vseh obdobjih bolezni. Predstavljene so tudi možne 

duševne stiske ob tej bolezni ter možnosti za razbremenitev le teh. Teoretični del zaključi 

možnost osebne posttravmatske rasti po bolezni raka dojke. V empiričnem delu so 

predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, kjer sem s polstrukturiranimi intervjuji 

raziskovala soočanje in doživljanje žensk z izkušnjo raka. V vzorec so bile vključene štiri 

ženske z izkušnjo raka dojke. Raziskovalna vprašanja so se osredotočala na njihovo 

doživljanje v vseh obdobjih bolezni, na soočanje s spremenjeno telesno podobo, uporabo 

strategij za razbremenitev čustvene stiske in učinkovitost le teh ter na pogled na življenje po 

bolezni. Rezultati so pokazali, da je bil bolezenski proces povezan z neprijetnimi čustvi in 

doživljanjem stiske, ki so bili najintenzivnejši v obdobju postavitve diagnoze in intenzivnega 

zdravljenja, v obdobju preživetja pa se je tako neprijetno doživljanje umirilo. Raziskava je 

pokazala, da je doživljanje izrazito neprijetno ob večjih telesnih spremembah, kot je izguba 

las ali dojke, kar prinaša tudi največ težav pri sprejemanju nove telesne podobe. Posameznice 

so uporabljale več strategij za čustveno razbremenitev, kot so iskanje socialne opore, iskanje 

informacij in zatekanje k veri in duhovnosti. Te strategije so bile delno učinkovite. Rezultati 

kažejo, da so bolnice po prestani bolezni in zdravljenju pridobile tudi nekatere nove pozitivne 

poglede na življenje, kar se lahko opiše kot posttravmatska rast. Raziskava bi lahko 

pripomogla k boljšemu razumevanju doživljanja posameznic v različnih obdobjih bolezni 

raka dojke oz. zdravljenja in pripomogla k njihovi bolj celostni obravnavi.  

 

KLJUČNE BESEDE: rak dojke, doživljanje ob bolezni raka dojke, strategije pri soočanju z 

rakom dojke, psihosocialna pomoč 

 

 



ABSTRACT 

 

The master’s thesis focuses on women’s experiences of breast cancer. Breast cancer in 

women is one of the most common diseases worldwide, and it can affect any woman, causing 

her considerable mental distress. The theoretical part of the thesis starts by defining breast 

cancer as a disease and then moves on to how patients experience it in the various stages of 

the disease. Possible kinds of mental distress are described which occur during breast cancer 

as well as possibilities of relieving them. The theoretical part is concluded by the presentation 

of personal, posttraumatic growth after recovery. The empirical part presents the findings of 

my qualitative research study, in which I used semi-structured interviews to examine how 

women faced and experienced breast cancer. My sample consisted of four women with the 

experience of breast cancer. The research questions focused on the women’s experiences in 

all the stages of the disease, on how they faced the changing body image, how they used 

strategies to alleviate emotional distress and how effective the strategies were and, finally, on 

the respondents’ attitudes towards life after recovery. The results show that the process of 

going through breast cancer is related to negative emotions and anguish, which are strongest 

during the periods of establishing diagnosis and intensive treatment. In the period of long-

term survival negative experiences diminish. My research study demonstrates the experiences 

to be especially traumatic at the times of more significant body changes, such as hair or 

breast loss, which also brings the most challenges in terms of accepting one’s new body 

image. The individuals in my study used various strategies for emotional relief, for instance, 

looking for information, for social, religious or spiritual support. The strategies proved only 

partly effective. The findings also show that after their treatment the patients developed 

certain new attitudes towards life, which can be described as posttraumatic growth. This 

research contributes to a better understanding of the experiences of women in the various 

stages of breast cancer and its treatment as well as to the holistic treatment of women with 

breast cancer. 

 

KEYWORDS: breast cancer, experiences of breast cancer, strategies for facing breast 

cancer, psychosocial support 
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I. UVOD 

 

Rak dojke je v razvitem svetu najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji je leta 2014 

za rakom dojke zbolelo 1301 bolnic (Onkološki inštitut, 2018). Vsako leto se število zbolelih 

oseb za rakom dojke še poveča (Primc Žakelj, Zadnik in Žagar, 2013).  

 

Bolezen raka dojke pa danes ni več samo medicinski problem, saj ugotovitve mnogih 

raziskav kažejo, da rak dojke poseže na vsa področja življenja in je tako povezan z 

doživljanjem intenzivnih neprijetnih čustvenih stanj pri bolnici ter jo lahko potisne v globoko 

stisko, ki je najgloblja v času postavitve diagnoze. Doživljanje stiske je izrazito ob 

pomembnih prelomnih dogodkih, kot so operativni poseg, začetek sistemskega zdravljenja ter 

soočanje s posledicami zdravljenja (Batkoska in Škufca Smerdel, 2017). Da posameznica 

lažje obvlada obdobja stiske, strahu in žalosti ob bolezni, razvije mehanizme, ki ji služijo za 

razbremenitev teh stanj. Učinkovitost delovanja mehanizmov se kaže v manj intenzivnem 

neprijetnem doživljanju in boljši kvaliteti življenja v času bolezni in zdravljenja. Če 

posameznica nima moči, da bi ta stanja obvladala sama, so na voljo vrste psihosocialne 

pomoči, ki so namenjene blaženju čustvenih stisk ob bolezni (Žagar, 2011).  

 

Rak dojke je največkrat zaznan kot neprijetna izkušnja, ki pa posameznicam prinese mnoge 

pozitivne spremembe v življenju, ki potem pomembno zvišujejo kvaliteto življenja in 

pripomorejo k večjemu zadovoljstvu posameznic, ki so prebolele raka dojke.  

 

V magistrskem delu bom predstavila in raziskovala doživljanje žensk, ki zbolijo za rakom 

dojke skozi vsa obdobja, od odkritja bolezni do obdobja po končanem zdravljenju. Posebno 

pozornost bom namenila možnostim samopomoči in aktiviranja notranjih virov, kakor tudi 

možnih pozitivnih vplivov in podpore, ki jo lahko zagotovi bolničino socialno okolje. 

Zaključila bom s pregledom možnosti pozitivne osebnostne rasti po bolezni raka dojke.  

  

II. TEORETIČNI DEL 

 

V teoretičnem delu najprej predstavim splošne značilnosti bolezni raka dojke in načine 

zdravljenja. Nadaljujem z opisom stresa in krize pri bolnicah z rakom dojke, ki ju povzroči 

diagnoza in bolezen raka. V tretjem poglavju je opisano doživljanje bolnic v vseh obdobjih 

bolezni. Nato predstavim potrebe onkoloških bolnic in se osredotočim na doživljanje telesnih 

sprememb in telesne samopodobe. Sledi razlaga psihološke stiske ob bolezni in predstavitev 

strategij, ki posameznicam služijo pri razbremenjevanju te stiske. V sedmem poglavju je 

predstavljena psihosocialna pomoč bolnicam, ki zajema psihosocialne intervencije, 

psihoonkologijo, pastoralno oskrbo in možnost socialno pedagoške pomoči. Nato predstavim 

še rehabilitacijo, kjer se bolj osredotočim na psihosocialno in poklicno rehabilitacijo. 

Teoretični del zaključim s posttravmatsko osebnostno rastjo po izkušnji raka dojke. 
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1. RAK DOJKE 

 

»Rak je splošno ime za skupino različnih bolezni, katerih osnovna značilnost sta 

nenadzorovana delitev in razrast spremenjenih rakavih celic« (Borštnar idr., 2006, str. 8). Rak 

dojke najpogosteje nastane v epitelnih strukturah, ki se nahajajo v dojki. V teh strukturah 

dojke pride do čezmerne delitve in kopičenja celic, posledica tega je nastanek raka dojke. 

Rakave celice se lahko vraščajo v tkiva, ki so v okolici, in jih okužijo. Lahko pa te celice 

prodrejo mezgovnice in žile, limfni sistem in krvni obtok, ki potem te okužene celice 

raznesejo v druge organe, kjer začnejo nastajati zasevki oz. metastaze, iz katerih potem 

nastane nov tumor (Borštnar idr., 2006). Razvoj rakovega tumorja tako delimo na 3 obdobja: 

 Rak raste na mestu nastanka in celice še niso začele prodirati v okolno tkivo. Gre za 

neinvazivni rak. V tem primeru ga lahko pozdravimo samo z lokalnim zdravljenjem 

(tumor se odstrani kirurško ter se obseva dojko, lahko pa pride do odstranitve cele 

dojke. Zaradi značilnosti raka je včasih potrebno še dodatno sistemsko zdravljenje1) 

(Ahčan in Kaučič, 2016). 

 V drugem obdobju so rakave celice že začele prodirati v okolno tkivo. Govorimo o 

invazivnem raku (Ahčan in Kaučič, 2016). Zaradi mikrozasevkov raka bolnice 

prejmejo eno ali več vrst dopolnilne sistemske terapije (Borštnar, 2016, v Marinko, 

2017). 

 V tretjem obdobju so celice raka že zasejane drugod po telesu. Gre za napredovalni / 

metastatski rak (Ahčan in Kaučič, 2016). Namen zdravljenja je izboljšanje kakovosti 

življenja, lajšanje simptomov bolezni in podaljšanje preživetja (Borštnar, 2016, v 

Marinko, 2017). 

 

1.1. ZNAKI RAKA DOJKE 

 

Med najpogostejše znake raka dojke uvrščamo (National Breast Cancer Foundation, 2014): 

 zatrdlino v dojki, 

 spremenjeno obliko ali velikost dojke, 

 pordelo kožo na predelu celotne dojke,  

 spremenjeno obliko bradavice (ugreznjena bradavica), 

 krvav izcedek iz bradavice, 

 povečane bezgavke ali tipno zatrdlino v podpazduhah. 

 

1.2. ZDRAVLJENJE RAKA DOJK 

 

Pri zdravljenju raka dojke se uporabljajo tri vrste zdravljenja, in sicer kirurško zdravljenje, 

radioterapija in sistemsko zdravljenje (Bešić, 2009). Običajno se za uspešno zdravljenje raka 

dojke uporablja kombinacija teh treh oblik zdravljenja (Borštnar idr., 2006). Te vrste 

zdravljenja predstavljam v nadaljevanju. 

 

Kirurško zdravljenje 

 

Pri kirurškem zdravljenju raka dojk operacije delimo na dve skupini, in sicer ohranitvene 

operacije dojke ali pa odstranitev dojke oz. mastektomija (Ahčan in Kaučič, 2016).  

 

 Pri ohranitveni operaciji dojke se odstrani samo tumor z varnostnim plaščem 

zdravega tkiva. V primeru invazivnega raka se odstranijo tudi istostranske 

                                                 
1 Načini zdravljenja raka dojke so opisani v poglavju 1.2. Zdravljenje raka dojk 
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podpazdušne bezgavke, pri neinvazivnih tumorjih se bezgavk ne odstranjuje (Borštnar 

idr., 2006). Prednost takega operativnega posega je, da dojka ohrani svojo velikost in 

obliko (Kaučič, 2013), kar pa pomeni boljši kozmetični učinek in krajše pooperativno 

okrevanje (Borštnar idr., 2006) ter krajšo hospitalizacijo po operaciji dojke. To pa 

pomeni tudi, da pacientke vse manj časa sobivajo z bolnicami, ki imajo podobno 

izkušnjo in probleme (tumor, operacija). Tako bolnice težje ustvarjajo socialno mrežo 

z drugimi bolnicami, izmenjujejo mnenja, strahove, poglede in soočanje s 

spremenjeno podobo (Kolenc, Ostrožnik in Vrhovnik, 2013). Slabost takega 

zdravljenja je, da bolnica potrebuje še obsevanje in da obstaja možnost ponovitve raka 

dojke (Ahčan in Kaučič, 2016).  

 Pri odstranitvi dojke oz. mastektomiji gre za bolj invaziven poseg, kjer se odstrani 

cela dojka z ovojnico velike prsne mišice. Poznamo več vrst mastektomije, kjer se 

poleg odstranitve dojke odstrani podpazdušne bezgavke in / ali varovalne bezgavke 

(modificirana radikalna mastektomija oz. radikalna mastektomija). Po odstranitvi 

dojke se posameznica lahko odloči za rekonstrukcijo dojke, ki se jo lahko opravi takoj 

(sočasno z odstranitvijo raka) ali kasneje z drugo, ločeno operacijo (Borštnar idr., 

2006). Prednosti takega posega so, da je ponovitev bolezni raka dojke neznatna oz. 

zelo malo verjetna, prav tako ni potrebno obsevanje. Slabosti zajemajo slabši 

kozmetični učinek pri ženskah (Ahčan in Kaučič, 2016). 

 

Radioterapija oz. obsevanje 

 

Je način zdravljenja rakavih bolezni z visokoenergetskimi delci. Potrebno je zato, ker lahko 

po operaciji tumorja v dojki ostanejo rakave celice, ki jih obsevanje naknadno uniči in 

prepreči ponovitev bolezni. Obsevanje prinese določene vidne telesne spremembe, kot so 

potemnitev in zadebeljenost kože, oteklino dojke, občutljivost kože na obsevanem predelu 

dojke (Borštnar idr., 2006). 

 

Sistemsko zdravljenje 

 

Na voljo so tri vrste sistemskega zdravljenja, in sicer citostatsko oz. kemoterapija, hormonsko 

in biološko zdravljenje (Bešić, 2009).  

 

 Kemoterapija – zdravljenje s kemoterapevtiki oz. citostatiki, ki uničujejo rakave celice 

po celem telesu, ne le v dojki. Citostatiki poleg rakavih celic lahko uničujejo tudi 

zdrave celice in zato ima zdravljenje s kemoterapijo toliko nezaželenih stranskih 

učinkov, kot so slabost in bruhanje, začasna izguba las in vseh dlak na telesu, 

utrujenost, izguba menstruacije (zavirajo delovanje jajčnikov), spremembe na koži in 

nohtih, prebavne težave (Borštnar idr., 2006).  

 Hormonsko zdravljenje - uporablja se kot dopolnilna oblika zdravljenja (poleg 

operacije ali zdravljenja z obsevanjem). Hormonsko zdravljenje je potrebno, če je rak 

hormonsko odziven (tumor vsebuje hormonske receptorje), kar pomeni, da je 

potrebna hormonska terapija, ki zavira rast rakavih celic (Borštnar idr., 2006). 

 Biološko zdravljenje – pri biološkim zdravljenjem vplivamo na biologijo rakovega 

tkiva (Čufer in Vegelj Pirc, 2007). Rakave celice imajo posebne lastnosti, ki jih pri 

celicah drugih tumorjev, ki niso rakavega izvora, ni. Biološko zdravljenje je 

usmerjeno prav na te lastnosti. Pred odločitvijo in določitvijo takega zdravljenja je 

potrebno ugotoviti, ali so take lastnosti, na katere deluje biološko zdravljenje, prisotne 

(Borštnar idr., 2006).  
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Med možne telesne posledice zdravljenja raka dojke uvrščamo omejeno gibljivost rame, 

limfedem2, kronično bolečino in posledice sistemskega zdravljenja, kot sta kronična 

utrujenost in osteoporoza (Fialka-Moser, Crevenna, Korpan in Quittanv, 2003, v Petrovič, 

2010). Ti simptomi se pri bolnicah lahko pojavijo po več kot šestih mesecih po operaciji – pri 

25-ih odstotkih bolnic se razvije limfedem, 40 odstotkov jih občuti telesno bolečino, več kot 

20 odstotkov bolnic pa občuti slabšo gibljivost zgornjega dela uda (Kozanoglu, Basaran, 

Paydas in Sarpel, 2009, v Petrovič, 2010). Opisane težave pomenijo, da imajo posameznice 

več težav pri upravljanju vsakodnevne rutine, kar potrjuje tudi raziskava (Pösl, Cieza in 

Stucki, 2007, v Potisek in Sedmak, 2011). Življenje doma oz. prihod domov namreč zajema 

vrsto gospodinjskih opravil in skrbi za dom in ravno sposobnost opravljanja takih opravil je 

za samostojno življenje posameznice bistvena in pomembno vpliva na kvaliteto njenega 

življenja (Pösl idr., 2007, v Potisek in Sedmak, 2011). 

 

2. STRES, KRIZA IN KRIZNO STANJE OB BOLEZNI RAKA DOJKE 

 

2.1. STRES OB BOLEZNI RAKA DOJKE 

 

Stres je sklop odzivov našega organizma na delovanje stresorjev. Stresorji pa so pojavi, ki 

kakorkoli telesno ali duševno obremenjujejo našo osebnost. Stres je izraz za delovanje 

stresorjev in poteka po zakonitem vzorcu. Potek stresa je sestavljen iz treh faz. V prvi, 

alarmni fazi, stresorji povzročijo upad in dezorganizacijo delovanja, ki je za posameznika 

šok. Kmalu se začne mobilizacija in pripravljenost na spoprijemanje s stresom (gre za 

protišok). V naslednji fazi odpora si organizem začne prizadevati in delovati v smeri, da bi 

uspešno obvladal učinke stresorjev. Če so prizadevanja za obvladovanje uspešna, se 

delovanje posameznika vrne na običajno raven, v nasprotnem primeru pa delovanje 

posameznika začne pešati, tako se pojavijo znaki izčrpanosti ter motnje pri delovanju 

posameznika (Musek, 1997). Stres je proces, preko katerega zaznavamo in se odzivamo na 

določene dogodke (stresorje), ki jih ovrednotimo kot ogrožajoče ali pa kot izziv. Če dogodke 

v okolju doživljamo kot izziv, lahko stresno situacijo preoblikujemo s konstruktivnim 

delovanjem. V tem primeru ne prihaja do kopičenja negativnih posledic stresa. O negativnih 

vplivih stresa pa govorimo predvsem takrat, kadar stresno situacijo doživimo kot grožnjo in 

hkrati kot lastno nemoč, da to grožnjo obvladamo (Musek, 1997).  

 

Vse, kar se nam dogaja, gre skozi naše lastno psihološko ovrednotenje. To pomeni, da stres 

izvira bolj iz tega, kako mi te dogodke ovrednotimo in manj iz dogodkov samih. Vsak 

posameznik se zato s stresom spoprijema drugače in se nanj različno odziva (Lazarus, 1998, v 

Myers, 2000).  

 

Stres je definiran kot odnos med osebo in okoljem glede na to, koliko izzivi v okolju po oceni 

osebe presegajo njene zmožnosti (Lazarus, 1991, Lazarus in Folkmann, 1984, v Schwarzer in 

Gutierrez-Dona, 2000). Oceno določa hkratno zaznavanje izzivov okolja in lastnih zmožnosti 

za premagovanje teh izzivov. Te ocene se lahko s časom spreminjajo, predvsem zaradi 

izboljšanja oz. povečanja duševnih moči za spoprijemanje s stresom (Schwarzer in Gutierrez-

Dona, 2000). Glede na vsebino je ocena stresne situacije sestavljena iz dveh komponent. Prva 

ocena se nanaša predvsem na stresno situacijo, ki je lahko različno ogrožajoča, in sicer od 

blagega izziva do velike grožnje. Sekundarna oz. drugotna ocena se nanaša na zavedanje 

razpoložljivih virov, s katerimi oseba razpolaga pri soočanju s stresno situacijo. Tu gre za 

                                                 
2 Limfedem je nabiranje tekočine v medceličnem prostoru zaradi motenega odtoka limfe. Kaže se kot otekanje 

prizadetega dela telesa (Zavratnik, Rotner, Simončič, in Ebert, 2014). 
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doživljanje samega sebe in svojih sredstev, za stopnjo samozaupanja in zavedanje osebnih 

virov. Ti viri pa so najprej osebne zmožnosti in moči, nadaljnje socialna podpora (podpora 

drugih) in razpoložljivost materialnih oz. fizičnih sredstev za prilagoditev oz. obvladanje 

situacije (Lazarus, 1991, Schwarzer, 1992, v Schwarzer in Gutierrez-Dona, 2000). 

 

Zgodnje raziskave o psiholoških vplivih raka dojke so se osredotočile na bolezen raka dojke, 

ki je imel slabšo prognozo za bolnico ter se je odzival na agresivnejše oblike zdravljenja, kot 

so popolna odstranitev dojke ter agresivna kemoterapija, ki so jo spremljali negativni stranski 

učinki. Prvi izsledki teh raziskav so pokazali, da ženske doživijo bolezen raka dojke kot zelo 

stresno in travmatično. Napredki v zgodnjem zaznavanju bolezni, kirurškem in medicinskem 

zdravljenju so izboljšali prognozo bolezni raka dojke in s tem tudi ublažili stranke učinke 

zdravljenja raka (American Cancer Society, 2001, v Compas in Luecken, 2002). Kljub 

napredkom pa bolezen raka dojke (vključno z zdravljenjem in življenjem z izkušnjo raka 

dojke) ostaja zelo stresen dogodek (Compas in Luecken, 2002). Pojav bolezni raka dojke v 

bolnici sproži proces spoprijemanja s stresom, tako v ocenjevanju stopnje ogroženosti zdravja 

kot v iskanju lastnih zmožnosti za obvladovanje te situacije (Schwarzer in Gutierrez-Dona, 

2000). 

 

V procesu ocenjevanja novo nastale življenjske situacije onkološka bolnica išče informacije o 

možnih načinih zdravljenja in verjetnosti uspešnosti tega zdravljenja. Nadalje bolnica 

ocenjuje možnosti dostopa do zdravljenja (zavarovanje in finančne možnosti), kakor tudi 

razpoložljivo socialno oporo. Ocena situacije seže tudi v čas po zdravljenju glede na 

morebitno zmanjšanje oz. onemogočenje širših življenjskih ciljev in smislov (možnost 

ustvarjanja družine, možnost nadaljevanja dela v poklicu, možnost prostočasnega 

udejstvovanja) (Park in Folkman, 1997, v Hoffman, Lent in Raque-Bogdan, 2013). Bolj kot 

posameznica dojema svojo situacijo (bolezen raka dojke) kot grožnjo, bolj se zniža raven 

duševnega blagostanja, prevladata tesnoba in strah (Hamana-Raz in Solomon, 2006, v 

Hoffman, idr., 2013). 

 

Večinoma občutek, da je rakava bolezen obvladana oz. da oseba situacijo obvladuje, 

pozitivno vpliva na duševno blagostanje onkološke bolnice. To predvsem drži v primerih, ko 

se bolnica ne sooča z obsežnimi stranskimi učinki zdravljenja, nazadovanjem izboljšanja ali 

celo ponovitvijo bolezni. V teh primerih je pomembno, da ima bolnik podporo zdravstvenega 

osebja in da lahko zaupa zdravniku in njegovim ocenam (Tomich in Helgeson, 2006, Barez, 

Blasco, Fernandez-Castro in Vilidrach, 2009, v Hoffman idr., 2013). 

 

Spoprijemanje s stresom je razumljeno kot skupek vseh posameznikovih naporov, da bi 

obvladal grožnje ali izzive iz okolja, ki jih določena situacija prinaša (Monat in Lazarus, 

1995, v Slivar, 1996). Lazarus (1993) razdeli strategije soočanja s stresom v dve skupini. V 

prvi skupini so strategije, ki se osredotočajo na spremembo problemske situacije. V teh 

primerih posameznik zmanjša stres tako, da doseže neko spremembo v zunanjem dogajanju 

ali v okoliščinah, ki povzročajo stres. V drugi skupini pa so strategije, ki so usmerjene na 

doživljanje osebe, ki jo je stres prizadel. Gre predvsem za to, kako posameznik interpretira 

zunanje dogajanje in vzroke zanj. Če so v stresnem dogajanju vključene druge osebe, je 

pomembna interpretacija motivacije za njihovo vedenje. Musek (2010) pravi, da je soočanje 

bolj uspešno, če je usmerjeno k premagovanju problema, manj pa, če prevlada čustvena 

napetost in posameznik stremi le k razbremenitvi le te.  

 

Problemsko usmerjena strategija soočanja se pri onkoloških bolnicah kaže v iskanju 

informacij in odločanju o vrstah in načinih zdravljenja (operacija, kemoterapija, obsevanje) 
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(Matthews, Cook, 2009, v Hoffman idr., 2013). Čustveno usmerjene strategije iščejo 

predvsem možne pozitivne vidike v doživljanju bolezni, kot na primer doživljanje bolezni kot 

izziv učenja iz življenjskih situacij (kaj me lahko bolezen raka nauči: o smislu življenja, o 

razvijanju osebne čvrstosti, o vživljanju in razumevanju drugih ljudi …) (Schroevers, Kraaji 

in Granefski, 2011, v Hoffman idr., 2013). 

 

Strategije, usmerjene na doživljanje, pomagajo pri obvladovanju čustvenega življenja in tudi 

k preusmerjanju na druge možne osmislitve življenja, ki še vedno ostanejo, čeprav so morda 

dosedanje osmislitve onemogočene. Te strategije pozitivno vplivajo na potek zdravljenja in 

okrevanja (Degner, Hack, O’Neil in Kristjanson, 2003, v Hoffman idr., 2013), do čim pa 

imajo negativne strategije obvladovanja čustvenega življenja (izogibanje, potlačevanje čustev 

in doživljanja) negativne posledice (Schroevers idr., 2011, v Hoffman idr., 2013).  

 

2.2. KRIZA IN KRIZNO STANJE 

 

Ko je nek dogodek izrazito stresen in presega zmožnosti posameznika za uspešno 

obvladovanje stresnega dogodka, govorimo o krizi. Ogrožajoča bolezen lahko presega 

trenutne zmožnosti posameznika za obvladovanje stresa in zato lahko sproži krizo (Musek, 

1997). Hude telesne in duševne obremenitve, ki lahko človeka potisnejo v stisko, krizo, 

predstavljajo skoraj vsa bolezenska stanja, ki jih lahko poznamo pod besedo »rak« (Škodlar, 

2002).  

 

Kriza je stanje, v katerem je porušeno posameznikovo duševno ravnovesje, ki ga povzroči 

izguba ali pa grožnja pred izgubo nečesa pomembnega. Posameznik se znajde v kriznem 

stanju, ko določen dogodek ali pa situacijo zazna za preveč ogrožajočo in le ta presega 

njegove zmožnosti obvladovanja nastale situacije (Kocmur, 1998).  

 

Musek (1997) duševno krizo pojmuje kot posebno obliko duševne obremenitve. Kriza je 

relativno huda duševna ali osebnostna obremenitev oz. stiska, ki traja dalj časa ter prizadene 

naše običajno duševno ravnovesje. Krizo povzročijo nenadni, nepričakovani dogodki ali pa 

življenjske spremembe, ki preprečujejo ali ovirajo posameznikovo izpolnjevanje ciljev. 

Duševna kriza lahko hudo prizadene posameznika, a je običajno prehodne narave in jo 

posameznik lahko sčasoma premaga.  

 

Ob boleznih raka (v tem primeru raka dojke) se lahko pojavi travmatsko krizno stanje. 

Travmatska krizna stanja so naključni dogodki, ki kakorkoli ogrozijo posameznikovo 

duševno ravnovesje (Cullberg, 1978, v Škodlar, 2002). Bolezenski proces raka dojke (ali raka 

na splošno) je lahko travmatsko krizno stanje. Sprožilni dogodek travme oz. travmatskega 

kriznega stanja ni le potrditev diagnoze raka dojke, saj v samem procesu bolezni lahko sledi 

še več kriznih doživetij, ki stanje posameznikove ranljivosti spet prevesijo v travmatsko 

stanje. Mednje spada intenzivnejše onkološko zdravljenje, kot so operacija, kemoterapija, 

obsevanja in s tem povezani neugodni učinki in telesne spremembe (izguba las, organa – 

dojke … ), informacije o bolezni (oz. o napredovanju ali ponovitvi bolezni), zmanjšanje 

socialne mreže, nezmožnost participiranja v socialnem okolju (Škodlar, 2002). 

 

M. Šmit (2004) navaja različne avtorje, ki predstavijo krizno stanje ob diagnozi raka dojke. 

Ob pojavu bolezni raka dojke nastane krizna situacija, ki jo v kriznih modelih povzema več 

avtorjev. Lindop in Cannon (2001) povzemata dva krizna modela, in sicer Davidsonov (1963) 

ter Kristjansonov in Achhroftov (1994) krizni model ob pojavu bolezni raka dojke. 

Davidsonov krizni model (1963) vsebuje več faz. V prvi fazi posameznica ugotovi, da se z 
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njo nekaj dogaja, sledi čakanje, ali bo sprememba izginila in če ne, se oseba odpravi na 

zdravniški pregled (druga faza). V tretji fazi, ki je za posameznico lahko prelomna, sledi 

zavrnitev / postavitev diagnoze oz. potrditev bolezni raka dojke, nato pa določitev ustreznega 

zdravljenja ter začetek le tega in vračanje v običajno življenje (Šmit, 2004). Kristjanson in 

Aschroft (1994) krizni model prikažeta preko različnih izkušenj, ki jih prikazujejo različne 

izkušnje bolnice in njene družine. Prvi korak bolezni predstavlja bolezenska sprememba, ki je 

bila zaznana ob preventivnem pregledu, sledi zgodnja diagnostika, zdravljenje, odpustitev iz 

bolnišnice ter rehabilitacija. Model vsebuje tudi možnost ponovitve raka dojke ter umiranje 

posameznice za boleznijo raka dojke. Avtorja poudarjata izkušnjo negotovosti, ki 

posameznico spremlja od prvega pregleda in lahko traja do konca, saj ženska nikoli ne ve, ali 

se bo zdravljenje uspešno končalo ali pa se bo bolezen ponovila. Ta izkušnja negotovosti je 

za posameznico zelo stresna (Šmit, 2004). Podobno krizno stanje v štirih stopnjah opisuje 

tudi B. Cimprich (1999). Prva stopnja predstavlja odkritje težave in sum na raka dojke. V 

drugi stopnji steče diagnostika, ki potrdi ali ovrže sum na rakavo obolenje. Če je diagnoza 

potrjena, sledi tretja stopnja, kjer se odloča o zdravljenju. Ta faza predvideva možnosti in 

načrt zdravljenja za vsako bolnico, in sicer vključuje operacijo, obsevanje in / ali 

kemoterapijo. Zadnja faza oz. predoperacijska stopnja se ukvarja z zdravljenjem in pripravo 

na operacijo, in sicer odstranitev tumorja, delna ali celotna odstranitev dojke in odstranitev 

podpazdušnih bezgavk (Šmit, 2004).  

 

3. DOŽIVLJANJE BOLNIC V RAZLIČNIH OBDOBJIH BOLEZNI RAKA DOJKE 

 

Doživljanje bolnic z diagnozo raka dojke je edinstveno in je odvisno tudi od njihovih 

sposobnosti spoprijemanja s problemi in boleznijo (Šmit, 2004).  

 

3.1. FAZA POSTAVITVE DIAGNOZE RAKA DOJKE 

 

Pri prvem odzivu na diagnozo raka se pri bolnicah pojavijo dvom, otrplost in zaskrbljenost, 

prav tako se lahko pojavijo tudi tesnobni občutki. Potrditev diagnoze bolezni raka je tako 

povezana z neprijetnimi čustvenimi stanji (Nail, 2001, v Gorman, 2006). Ko je posameznica 

soočena z boleznijo, se spopade z različnimi strahovi, ki so na eni strani povezani z boleznijo 

in zdravljenjem, na drugi strani pa z življenjskimi oz. eksistencialnimi problemi. Tako jo je 

strah same bolezni, hospitalizacije, kirurškega in nadaljnjega sistematskega zdravljenja. 

Pojavijo pa se tudi strahovi o preoblikovanju družinskih odnosov, delitvi vlog in o tem, da 

bodo bolnice ločene od svoje družine, ter vprašanja in strahovi o lastni minljivosti. Ob enem 

se pojavi tudi skrb za službo in finančno varnost zaradi daljše odsotnosti od dela (Vrbinc, 

1992). Temeljna študija Weismana in Wordena (1976 – 1977), v kateri je sodelovalo 120 

onkoloških bolnikov, je pokazala, da so bolniki v 100 dneh po potrditvi maligne diagnoze 

občutili hudo stisko, prav tako pa so bila pogosta obdobja depresije in tesnobe (Gorman, 

2006). 

 

M. Šmit (2004) navaja, da so se neprijetna čustvena stanja pojavila že ob sumu na diagnozo 

raka dojke. Ta stanja so se še okrepila ob potrditvi diagnoze. Posameznice so bile v času 

diagnoze prestrašene. Strah je bil prisoten že od suma na bolezen in se je okrepil ob potrditvi 

bolezni, še posebno zato, ker je bilo posameznice strah, da se je rak že razširil. Pojavil se je 

tudi občutek zbeganosti, zaradi prevelike količine informacij o bolezni, zdravljenju, stranskih 

učinkih. Posameznice so imele v tem času občutek negotovosti, brezizhodnosti iz situacije, v 

kateri so se znašle. V tem obdobju se pojavi tudi otopelost, prizadetost. Stopnja doživljanja 

teh čustev je bila v tem času odvisna od količine podanih informacij ter pogovorov, ki jih je 

posameznica dobila s strani zdravstvenega osebja (zdravniki, medicinske sestre). 
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Posameznice so se poskušale zaščititi z obrambnim vedenjem, tako da so bolezen zanikale v 

mislih in pogovorih (Šmit, 2004). 

 

3.2. FAZA ZDRAVLJENJA RAKA DOJKE 

 

Ko se posameznica sooči z dejstvom, da je res zbolela za rakom, se sprašuje »zakaj jaz?« in 

začne iskati informacije o bolezni, tipu raka ter načinih zdravljenja in posledicah le tega. 

Informacije, ki jih pridobijo o bolezni, jim dajejo občutek, da so si ponovno vrnile nekaj 

kontrole v svoje življenje, saj se jim je ta občutek kontrole ob bolezni zamajal. Iskanje 

informacij pa je eden izmed bolj pogostih načinov spoprijemanja z boleznijo in je najbolj 

pogost v začetni fazi bolezni, saj takrat diagnoza za posameznico pomeni nekaj novega in 

takrat se tudi srečuje z novo zdravniško ekipo, ki je vključena v plan zdravljenja (Nail, 2001, 

v Gorman, 2006). Čas od postavitve diagnoze do začetka zdravljenja je za bolnico najtežji. 

Gre za čas, v katerem se prepletajo strah, tesnoba in negotovo upanje (Vegelj Pirc, 1992). 

Potem, ko mine prvi šok ob potrditvi diagnoze in ko se čustveno stanje posameznice malo 

pomiri, lahko večina posameznic razvije načrt za zdravljenje in soočanje z boleznijo (Schell 

in Kirsch, 2001, v Gorman, 2006). Takrat posameznica ugotovi, da ni vse tako brezupno, kot 

se je morda pokazalo ob prvih trenutkih bolezni (Taylor, 1995, v Rakovec Felser, 2009). Pri 

posameznicah se tako pojavi dvig energije in lahko postanejo neučakane ter komaj čakajo, da 

se zdravljenje raka začne. Barraclough (1998) navaja, da imajo bolnice občutek, da naredijo 

nekaj pozitivnega v prid svojega zdravja in s tem pokažejo tudi zaupanje zdravniški ekipi, ki 

vodi zdravljenje (v Ličen, Čemažar in Bernot, 2008). Vedeti pa je treba, da so lahko bolnice v 

tem času tudi nezaupljive in v dvomih glede postopkov zdravljenja, saj so velikokrat 

prepuščene same sebi, obenem pa jih čaka vrsta preiskav. Tako je posameznica v tem času pri 

veliko specialistih, ki veliko sprašujejo in podajo premalo odgovorov na vprašanja, ki se 

takrat porajajo bolnici. Tudi to pomanjkanje pravih informacij pripomore k še večjem strahu 

posameznice pred boleznijo in zdravljenjem (Vegelj Pirc, 1992). 

 

V času intenzivnega zdravljenja (operativni poseg odstranitve tumorja, kemoterapija, 

obsevanja) imajo stranski učinki le tega velik vpliv na posameznico, kar lahko sproži vrsto 

negativnih odzivov in vpliva na občutenje stiske pri posameznici (Šoštarič in Šprah, 2004). 

Globljo stisko pa posameznice po navadi doživijo v času prehodov med različnimi vrstami 

zdravljenja (operacija – kemoterapija). V obdobju zaključevanja zdravljenja (konec 

kemoterapij, obsevanj) so posameznice najbolj ranljive (Holland in Breibart, 2015, v 

Batkoska in Škufca Smrdel, 2017). Po končanem zdravljenju se doživljanje strahu in 

negativnih občutij zmanjšuje oz. se posameznice naučijo živeti s strahom in ga obvladovati 

(Škufca Smrdel, 2007). Pri bolnicah se tako pojavi psihofizično ravnovesje, ki pa se lahko 

zamaje ali poruši ob raznih zdravstvenih zapletih ali pa v primeru domnevnih poslabšanj oz. 

zaznavanju simptomov bolezni (Taylor, 1995, v Rakovec Felser, 2005). 

 

M. Šmit (2004) ugotavlja, da čas zdravljenja s seboj prinaša svojevrstne obremenitve, kar se 

odraža tudi na čustvovanju. Posameznica tako doživi več neprijetnih občutij. Še vedno je 

prisoten strah, pojavijo se prizadetost, razočaranje, zgroženost. Vsa ta občutja so v veliki meri 

povezana z oblikami zdravljenja in stranskimi učinki, ki so vidni tudi na zunanji, telesni 

podobi (izguba las, izguba dojke). Pojavita se tudi izčrpanost in utrujenost. Strategije za 

lajšanje bremena raka so lahko povezane z obrambnim vedenjem, kot je npr. zanikanje, lahko 

pa so del pozitivne naravnanosti, kot je volja za spopadanje z boleznijo, pozitivno 

razmišljanje in upanje. Te so jim pomagale pri boljšem spoprijemanju z zdravljenjem, 

njegovim stranskim učinkom ter s spremenjeno telesno podobo, ki ima velik vpliv na 
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samopodobo. V času postavitve diagnoze in zdravljenja pa sta izraziti čustvi tudi žalost in 

jeza, ki sta pri posameznicah prisotni zaradi bolezni, ki jih je doletela.  

 

Epping-Jordan, Compas, Osowiecki, Oppedisano, Gerhardt, Primo in Krag (1999) navajajo 

ugotovitve raziskave o Psihološkem prilagajanju ob raku dojke – procesi čustvenih stisk, kjer 

je sodelovalo 80 žensk z diagnozo raka dojke. Ženske so v raziskavi sodelovale na treh 

testiranjih, in sicer ob postavitvi diagnoze, potem pa še v tretjem in šestem mesecu po 

diagnozi (oz. v času zdravljenja). Rezultati prikazujejo, da mlajše bolnice (tiste, ki še niso 

bile v menopavzi) v primerjavi s starejšimi doživijo oz. občutijo višjo raven stresa ob 

postavitvi diagnoze, ker se bolj obremenjujejo z nenehnim razmišljanjem o bolezni (Epping-

Jordan idr., 1999). Ta raziskava potrjuje tudi ugotovitve Barona in Kennyja (1986), ki 

navajata, da je starost ženske ob bolezni pomemben faktor za doživljanje stiske. Pri mlajših 

ženskah se je ob diagnozi pokazala večja čustvena stiska in več vsiljivih mislih o raku. Pri 

treh ali šestih mesecih po diagnozi pa starost več ne vpliva na čustveno prizadetost, imajo pa 

mlajše ženske še vedno več vsiljivih mislih o raku (Northouse, Swain, 1987, v Epping-Jordan 

idr., 1999). Ugotovitve mnogih raziskav poročajo, da mlajše ženske3, ki so zbolele za rakom 

dojke, doživljajo večjo čustveno stisko in s tem povezano slabšo kvaliteto življenja, kot 

starejše ženske z enako diagnozo (Wenzel, Fairclough, Brady, Cella, Garrett in Kluhsman, 

1999, v Carlson in Bulzt, 2003). Čustvena stiska oz. izrazito negativno doživljanje bolezni 

raka dojke se poglobi, če zdravljenje raka vpliva na slabšo plodnost oz. prinaša težave s 

plodnostjo. Neplodnost in nezmožnost ustvarjanja družine je pri mlajših ženskah vir globoke 

stiske in pomembno znižuje kvaliteto življenja (Avis, Crawford in Manuel, 2004, Fegg, Gerl, 

Vollmer, Gruber, Jost, Meiler idr., 2003, v Škufca Smrdel, 2007). Kar pri eni tretjini bolnic 

naj bi se zaradi vplivov zdravljenja s kemoterapijo na plodnost pojavljalo resno vprašanje o 

načinu zdravljenja in sprejetju le tega (National Breast Cander Fundation, 2014). Mlajše 

ženske tako sodijo v rizično skupino za nastanek psihičnih težav, kot so depresija, tesnoba, 

strah pred spremenjeno telesno samopodobo, ponovitvijo bolezni, prihodnostjo zaradi 

sovpadanja bolezni z reproduktivnimi leti oz. zmožnostjo načrtovanja družine (King in 

Hinds, 2003, v Ličen idr., 2008).  

 

3.3. FAZA PREŽIVETJA PO RAKU DOJKE 

 

Napredki in nova spoznanja v medicini omogočajo vse boljše in učinkovitejše zdravljenje 

raka dojke, kar pomeni, da vse več žensk živi z boleznijo raka dojke. Pri zdravljenju raka 

dojke je veliko pozornosti usmerjeno k informiranju o raku kot telesni bolezni, preventivi, 

zgodnjemu odkritju raka, zdravljenju, državnim programom zdravljenja raka (zraven sodi 

tudi prepoznavanje in ukrepanje pri psihosocialnih težavah bolnikov) in tudi paliativni negi 

ter seveda potrebnim izboljšavam zdravljenja raka (World Health Organisation, 2014, v 

Corbett, in Ivers, 2014), manj pozornosti pa je namenjeno življenju onkoloških bolnic po 

končanem zdravljenju oz. obdobju preživetja po bolezni raka dojke (Corbett in Ivers, 2014). 

V tem obdobju po bolezni je pomembno, da se bolnice naučijo živeti z boleznijo, se zavedajo, 

da so jo preživele in so se sposobne usmeriti v prihodnost (National Coalition for Cancer 

Survivorship, b.d.). 

 

Možno je, da končano zdravljenje in ozdravljenje raka ne pomeni, da se posameznica vrne v 

'normalno' oz. običajno življenje brez raka, saj je izkušnja raka pustila posledice na fizičnem, 

psihološkem in socialnem področju življenja. Večina preživelih bolnic raka dojke nima večjih 

težav pri prehodu v to novo obdobje. Ugotovitve raziskav pa so pokazale, da 20 odstotkov 

                                                 
3 za ta termin mlajše ženske ni določene starostne meje, gre za ženske, ki še niso v menopavzi 
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žensk, ki so prebolele raka dojke, občuti vrsto negativnih telesnih in psihosocialnih učinkov, 

ki so lahko posledica bolezni raka dojke ali zdravljenja (Ganz in Coscarelli, 2000, Aziz, 

2002, v Ivers, Dooley in Bates, 2009). Pri posameznicah, ki so preživele raka dojke, se lahko 

v obdobju po aktivnem zdravljenju raka pojavi vrsta psihosocialnih problemov, ki lahko 

pomembno znižujejo kvaliteto življenja (Ganz, 2002, v Hewitt, Greenfield in Stovall, 2006): 

 strah pred ponovitvijo bolezni, negotovost, 

 zaskrbljenost glede prihodnosti brez raka in nezmožnost načrtovanja dogodkov v 

prihodnosti, 

 žalost in okrepljena čustvena ranljivost, 

 depresija, 

 lahko se še vedno nadaljujejo težave v spolnosti in intimnosti, 

 za mlajše ženske predstavlja velik problem izguba ali težave s plodnostjo, posledično 

to pomeni težave pri ustvarjanju družine, 

 spremembe v socialnih stikih in težave pri prevzemanju 'starih' socialnih vlog, 

 finančne težave, ko posameznice več ne morejo opravljati (ali imajo težave pri 

opravljanju) poklica zaradi posledic bolezni, 

 eksistencialne in duhovne težave - v tem času se še vedno pojavljajo eksistencialna 

vprašanja, ki so večinoma povezana z minljivostjo življenja in razmišljanja o 

vrednotah in novih ciljih v življenju (Ganz, 2000, v Ganz, 2002, v Hewtt idr., 2006). 

 

Posameznice imajo lahko tudi v obdobju preživetja veliko težav zaradi telesnih sprememb po 

zdravljenju in se zaradi tega soočajo s slabšo samopodobo in nezadovoljstvom s telesnim 

izgledom. V obdobju preživetja nekatere posameznice še vedno potrebujejo pomoč pri 

opravljanju vsakodnevnih opravil, saj imajo lahko zaradi posledic zdravljenja fizične 

omejitve (gibljivost roke) (Grassi in Travado 2008, v Ivers idr., 2009). V obdobju 

rehabilitacije oz. preživetja pa naj bi se doživljanje neprijetnih čustvenih stanj začelo umirjati. 

Pri posameznicah, ki so prebolele raka dojke se še vedno občasno pojavlja strah glede 

prihodnosti brez raka in misli na možnost ponovitve bolezni (Šmit, 2004).  

 

Obdobje, ko se zaključuje intenzivno zdravljenje in se bolnica vrača v običajno življenje, je 

lahko posebej stresno in težko, zato ker je sedaj bolnica prepuščena sama sebi ter nima več 

toliko stikov z zdravstvenimi delavci, ki so ji v času bolezni pomagali ter z ostalimi 

bolnicami, ki so imele podobno izkušnjo bolezni in posledice, in to lahko za posameznico 

predstavlja velik stres (Corbett in Ivers, 2009). Posameznice to občutijo kot velik upad 

podpore pri soočanju z boleznijo raka dojke in njenimi posledicami, ki so jo imele v času 

bolezni. Velikokrat si želijo, da bi tako vrsto podpore prejele tudi v tem prehodu, saj zanje 

izkušnja raka ni končana po zaključku zdravljenja (Williams in Jeanetta, 2015). Veliko 

preživelih si nenehno prizadeva, da bi se v njihovem življenju pojavil občutek ravnovesja in 

celovitosti ter življenjskega namena po bolezni, ki jih je še pred časom resno življenjsko 

ogrožala (Ferell, 2004, v Ivers idr., 2009).  

 

Bolnice lahko stisko doživijo kadarkoli v času zdravljenja in rehabilitacije, so pa v nekaterih 

obdobjih bolezni in zdravljenja bolj ranljive in v tistem času je ta stiska lahko velika (Holland 

in Breibart, 2015, v Batkoska in Škufca Smrdel, 2017).  

 

3.4. FAZA PONOVITEV BOLEZNI RAKA DOJKE 

 

Rak dojke se lahko ponovi lokalno na prvotnem mestu operacije na dojki ali v steni prsnega 

koša, lahko pa se pojavi tudi drugje v telesu, zaradi zasevkov metastaz (Dollinger, 

Rosenbaum in Cable, 1995, v Ličen idr., 2008). 
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Skupno doživljanje večine onkoloških bolnikov je negotovost glede prihodnosti brez bolezni 

raka (Kornblith, 1998, v Škufca Smrdel, 2007). Pojavlja se strah pred ponovitvijo bolezni in 

ponovnim zdravljenjem. Ponovitev bolezni raka je definirana kot ponovitev bolezni po 

prvotnem zdravljenju in daljšem časovnem obdobju brez bolezenskih znakov raka (Gorman, 

2006). Ponovitev bolezni tako pomeni ponovno aktivno zdravljenje, ki vzbudi spomine na 

prvotno zdravljenje, bolečino in trpljenje (Glajchen, 1999, v Gorman, 2006). Bolniki v času 

ponovnega pojava raka pogosteje kot strah pred smrtjo navajajo strah pred bolečinami, 

izgubo kontrole nad seboj in tega, da postanejo odvisni od drugih ljudi ter jim ponovno 

povzročajo trpljenje. Dejavniki tveganja za ponovitev bolezni so bolj napredovalna bolezen, 

bolezen s slabšo prognozo in zdravljenje s kemoterapijo (Kornblith, 1998, v Škufca Smrdel, 

2007). M. Šmit (2004) navaja, da je v obdobju ponovitve bolezni ponovno nastopil šok ob 

informaciji o ponovnem raku. Pri posameznicah je bila prisotna tudi zaskrbljenost glede 

intenzitete bolečine. Čeprav so prevladovala večinoma neprijetna čustvena stanja in občutja, 

kot so strah, zaskrbljenost, negotovost, pa so nekatere posameznice poročale tudi o bolj 

prijetnih čustvenih stanjih / reakcijah, ki so se pojavila tekom ponovnega zdravljenja. Prijetni 

občutki posameznic so bistveno povezani z informacijami, ki so jih pridobile od zdravnikov – 

razlaga o bolezni (tip raka) in možnosti zdravljenja ter zaupanje v zdravljenje.  

 

3.5. TERMINALNA FAZA BOLEZNI RAKA 

 

Bolnice se morajo soočiti z terminalno fazo bolezni raka dojke, ko zdravljenje ni več mogoče, 

zato se je potrebno usmeriti na paliativno oskrbo bolnice. Pri bolnicah lahko ta prehod na 

paliativno oskrbo poteka na dva načina, in sicer kot postopno zavedanje, da je bolezen 

napredovala do te mere, da zdravljenje več ni mogoče, ali pa do nenadne realizacije, da 

bolezni več ni možno pozdraviti (Gorman, 2006). Tako zdravstveno stanje posameznice 

pripelje do paliativne oskrbe bolnice, ki v ospredje postavlja bolnico z napredovalno 

neozdravljivo boleznijo in s svojim delovanjem skuša preprečiti oz. lajšati telesne simptome 

in bolečino ter omogočiti čim boljšo kvaliteto življenja v zadnji fazi prestajanja bolezni in 

obenem skrbeti za psihosocialno in duhovno dimenzijo bolnice (Lunder, 2010). 

 

Čas, ko se bolnica sooča z neozdravljivo napredovano boleznijo, je zaznamovan z različnimi 

doživljanji, med katerimi je prisotna misel na smrt. To je čas postopnega umiranja 

posameznice in pri posameznici povzroča še dodatne strahove, predvsem zaradi strahu pred 

bolečino in trpljenjem v zadnji fazi življenja. Za bolnico je to obdobje zelo težko in je 

sprejemanje le tega odvisno od vsake posameznice. Pomembno je, da bolnici v tem času 

pomagamo lajšati čustvene stiske, tako kot si sama želi. Pomoč pa ob takih dogodkih 

potrebujejo tudi družinski člani. Bolnica doživi šok, ko se zave brezizhodnega stanja, ki se 

konča s smrtjo. V tem času posameznica ni sposobna sprejeti realnosti in sledi stanje, ki se 

mu lahko reče tavanje v megli in traja različno dolgo. Ko se posameznica sooči z usodo, pa 

prihajajo na vrsto spraševanja, zakaj se je to zgodilo ravno njej (Gamse, 2010). Pri 

posameznicah se pojavi strah pred smrtjo, ki predstavlja strah pred neznanim ob koncu 

življenja (Gorman, 2006). Poleg tega pa posameznice lahko doživijo vrsto strahov, kot so 

strah pred bolečino in trpljenjem, ki ju zdravstveno osebje poskuša blažiti z protibolečinskimi 

zdravili in na ta način posameznici omili fizično bolečino (Paice in Fine, 2001, v Gorman, 

2006), izgubo kontrole, identitete in svojih bližnjih (Gorman, 2006).  

 

Bolnica v tej zadnji fazi življenja, če potrebuje bolnišnično zdravljenje, doživi izgube, in 

sicer: 
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 Necelostno dojemanje osebnosti – sprejem v bolnišnico pogosto pomeni, da celovitost 

osebnosti stopi v ozadje. Tu ženska, kljub vsemu kar je prej bila, postane bolnica, ki ji 

je odrejen določen prostor. Posameznica je obravnavana zaradi svoje bolezni, 

pomembno je njeno zdravstveno stanje in tumor. Postane bolnica in ni več ženska z 

vsemi občutji, vlogami. 

 Izguba socialnega okolja – zelo obremenjuje matere in žene, ki se morajo ločiti od 

svojih otrok in partnerjev (družine). 

 Pomanjkanje občutka varnosti in izkustvo odtujenosti.  

 Otežena in skrajšana komunikacija z bližnjimi in zdravniki – bolnice ne vključujejo v 

pogovor, čeprav bi si same to želele (Pera, 1998). 

Zdravljenje raka v zadnji fazi ne sme biti osredotočeno samo na oskrbo obolelega / ranjenega 

telesa, pač pa mora biti usmerjeno na celega človeka (Pera, 1998).  

 

V tem času je pomembno, da bolnico razumemo in ji pomagamo pri uresničevanju njenih 

želja, da smo ob njej prisotni, da jo poslušamo in ji nudimo oporo – tako čustveno kot tudi 

telesno v obliki dotika, saj je dotik blažilen in veliko ljudi ga v takih trenutkih potrebuje. 

Pomembno je, da ji pomagamo lajšati čustvene stiske v tej zadnji fazi bolezni (Gamse, 2010). 

 

4. POTREBE ONKOLOŠKIH BOLNIC 

 

Bolečine, telesne težave in občutek duševnega nelagodja ovirajo bolničino (velja za vse 

onkološke bolnike) sposobnost zadovoljevanja potreb in izvrševanja vsakodnevnih opravkov. 

Ob soočanju z boleznijo raka, bolnica doživi fizične, emocionalne, socialne, psihološke, 

duhovne spremembe, ki vplivajo na njene potrebe (Fitch, 2008).  

 

Fitch (2000, v Fitch, 2008) navaja potrebe onkoloških bolnikov, jih razdeli na več področji, in 

sicer: 

 Telesne potrebe  

Potreba po telesnem blagostanju, ki ga ne ogroža bolečina / odsotnost bolečine oz. 

neobremenjenost z bolečino, zmožnost upravljanja vsakodnevnih aktivnosti, nalog. 

Zdravljenje raka in stranski učinki povzročijo določene fizične, telesne spremembe, ki se 

lahko kažejo kot bolečina, telesna šibkost, izčrpanost, slabost in bruhanje (posledica 

kemoterapije), izguba apetita, izguba las, spremembe telesne teže, menopavza, težave s 

plodnostjo. Schmid-Büchi, Halfens, Dassen in van den Borne (2008) navajajo ugotovitve 

raziskav, ki se ukvarjajo s potrebami žensk, ki so zbolele za rakom dojke. Pri telesnih 

potrebah ob zdravljenju številne raziskave navajajo izčrpanost in pomanjkanje energije kot 

pomemben problem, s katerim se soočajo ženske v času zdravljenja in tudi po njem (Hoskins, 

1997, Girgis, Boyes, Sanson-Fisher in Burrows, 2000, Hanson idr., 2000, Schultz, Klein, 

Beck, Stava in Sellin, 2005). Pojavljajo se tudi problemi, povezani z menopavzo, in problemi 

na področju spolnosti in spolnim funkcioniranjem bolnic (McPhail in Wilson, 2000, Hunter, 

Grunfeld, Mittal, Sikka, Ramirez, Fentiman in Hamed, 2004, Schultz idr., 2005). Ugotovitve 

raziskave so pokazale, da bolnice v obdobju dveh mesecev po operaciji dojke, ne glede na 

vrsto operacije (samo odstranitev tumorja, odstranitev celotne dojke), poročajo o več težavah, 

kot so zmanjšana spolna aktivnost, ali pa se spolnim odnosom izogibajo, občutijo motnje v 

vzburjenosti in doživljanju orgazma ter na splošno slabšem zadovoljstvu v spolnem življenju 

(Yurek, Farrar in Anderson, 2000, v Compas in Luecken, 2002). Motnje v spolnosti so 

pogoste pri ženskah z rakom dojke in prizadenejo tako bolnico kot partnerja ter vplivajo na 

bolničino samozavest in partnerski odnos. Izvor težav je lahko po eni strani tesneje povezan s 

telesnim področjem osebnosti, lahko pa tudi s čustvi in drugimi duševnimi procesi. Tako se 

težave lahko pojavijo zaradi spremembe spolnih organov ali zgodnjih znakov menopavze 
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(mlajše bolnice). Pogosto je vzrok težav pomanjkanje želje po spolnih odnosih, depresije in / 

ali tesnobe. Pri ženskah z rakom dojke je lahko vzrok za motnje v spolnosti in pomanjkanju 

želje po spolnih odnosih prisoten tudi zaradi vidnih telesnih sprememb na spolnih organih 

(odstranitev dojke, sprememba oblike dojke), zaradi katerih se ne počutijo več dovolj 

privlačne. Neprivlačno se počutijo tudi bolnice, ki so po zdravljenju s kemoterapijo izgubile 

lase, kar posledično vpliva na probleme v spolnosti (Takač, 2006). Več težav in stisk na 

področju spolnosti doživijo mlajše in samske bolnice, bolnice, ki so brez otrok ali pa so v 

zvezi manj časa in bolnice, ki zaradi zdravljenja ostanejo neplodne (Tuinman, Fleer, Sleijfer, 

Hoekstra in Hoekstra-Weebers, 2005, Schover, 1998, v Škufca Smrdel, 2007).  

 Informacijske potrebe  

Pri bolnicah se pojavi povečana potreba po informacijah o zdravljenju raka, stranskih učinkih 

zdravljenja in blaženju le teh. Želijo si tudi več komunikacije z zdravstvenim osebjem in 

pomoči pri odločanju o zdravljenju. S tem, ko posameznica pridobi informacije o bolezni, 

poteku zdravljenja in možnih stranskih učinkih, se zmanjšajo občutki tesnobe, strahu, 

zmedenosti. Raziskave so pokazale, da bolnice z rakom dojke želijo biti informirane o načinu 

oz. izboru zdravljenja in stranskih učinkih, kolikšna je možnost ponovitve raka, kolikšna je 

pričakovana življenjska doba glede na diagnozo, napotke, kako si lahko pomagajo pri 

zdravljenju raka (Girgis idr., 2000, Raupach in Hiller 2002, v Schmid-Büchi, Halfens, Dassen 

in van den Borne, 2008).  

 Psihosocialne potrebe  

Bolnice doživljajo v tem obdobju občutke nemoči, tesnobe, strahu, jeze in žalosti. Iz tega 

izvirajo povečane potrebe po tolažbi, pripadnosti, razumevanju in podpori. Ker se pri 

bolnicah lahko pojavi občutek izgube samokontrole, zmanjšane miselne sposobnosti in 

prizadete samopodobe, se pojavi potreba po optimalni samokontroli. Na področju 

pomembnih socialnih odnosov se lahko pojavi potreba po intenzivnejših družinskih odnosih 

ter drugih stikih in potreba po spremembi vlog v teh odnosih.  

 Duhovne potrebe  

V tem obdobju lahko bolj v ospredje pridejo potrebe, povezane z doživljanjem smisla 

življenja, in potrebe po dejavnejši duhovni oz. verski praksi. Posameznica se lahko sooča z 

občutki obupanosti in brezizglednosti, preverja dosedanje vrednote in pomene, išče smisel 

življenja. 

 Potrebe vsakdanjega življenja  

Gre za potrebe, ki so vezane na vsakdan posameznice – skrb za dom, skrb za otroke in 

družino, zaposlitev in opravljanje poklica. 

 

Te potrebe se razlikujejo od človeka do človeka in tudi pri istem človeku se v različnih 

obdobjih obolelosti oz. zdravljenja pojavljajo različne potrebe (Fitch, 2000, v Fitch, 2008).  

 

5. SAMOPODOBA 

 

5.1. SAMOPODOBA IN TELESNA SAMOPODOBA 

 

V nadaljevanju predstavim definicijo samopodobe, a se v magistrskem delu osredotočam na 

telesni vidik samopodobe. Posledice zdravljenja raka dojke na telesu posameznice pustijo 

določene spremembe, ki so lahko prehodne ali trajne narave, in le te vplivajo na doživljanje 

posameznic o svojem telesu / telesni podobi. Ugotovitve raziskav (McPhail in Wilson, 2000, 

Raupch in Hiller, 2002, Schultz idr., 2005 v Smid- Büchi idr., 2008) so pokazale, da so 

specifične telesne spremembe zaradi bolezni in zdravljenja neposredno povezane s 

psihološkimi problemi. Pacientke so tako poročale o slabši (telesni) samopodobi, izgubi 

občutka atraktivnosti, ženskosti in seksualnosti (Schmid-Büchi idr., 2008). 
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Samopodoba je kompleksen pojav, ki zajema poleg naših predstav, zaznav, misli ter 

pojmovanj o sebi tudi čustva, ki jih imamo do sebe. V to čustveno komponento samopodobe 

je vključeno tudi vrednotenje samega sebe (Musek, 2010). Vrednostni vidik samopodobe je 

definiran kot samospoštovanje (Kobal, 2001). Rosenberg (1965) ga opredeljuje kot pozitivno 

ali negativno stališče posameznika do sebe. Če ima posameznik pozitivno stališče (oz. visoko 

samospoštovanje) do sebe, to pomeni, da se spoštuje, je zadovoljen s sabo takšen, kakršen je, 

ima o sebi pozitivno mnenje. Če pa posameznik o sebi nima pozitivnega stališča in ima nizko 

samospoštovanje, to pomeni, da se ne spoštuje, se ne ceni, nima dobrega mnenja o sebi (v 

Kobal, 2011). Burns (1979) pa samospoštovanje opredeljuje kot proces, v katerem 

posameznik vrednoti svoja dejanja, sposobnosti ter lastnosti, ki so v skladu z njegovim 

ponotranjenim vrednostnim sistemom in standardi (v Kobal, 2001). Vsak posameznik ima 

težnjo po vzdrževanju pozitivne samopodobe in samospoštovanja. Aktivirajo se s 

samospoštovanjem povezani mehanizmi in strategije, ki poskušajo vzdrževati pozitivno 

vrednotenje samega sebe in tako vzdrževati pozitivno samopodobo (Musek, 2010).  

 

Telesna samopodoba 

 

Postopki zdravljenja raka dojke, kot so kirurško zdravljenje, kemoterapija in radioterapija, 

lahko na telesu posameznice pustijo prehodne ali trajne telesne spremembe. Tako lahko pride 

do poškodbe organov, raznih deformacij in spremembe fizioloških funkcij (Snoj, 2006). 

Posledice zdravljenja tako vplivajo tudi na področje telesne podobe bolnic o sebi. Telesna 

samopodoba je opredeljena kot slika samega sebe, ki pa vključuje lasten odnos do svojega 

telesa, videza, zdravja, celovitosti posameznika, njegovega delovanja in spolnosti (Fobair, 

Stewart, Chang, Donofrio, Banks in Bloom, 2006, v Škufca Smrdel, 2007). Tako telesno 

podobo posameznika sooblikujejo resnične oz. vidne značilnosti telesa kot tudi notranji oz. 

čustveni odnos do njih (Snoj, 2006).  

 

Pri telesni samopodobi gre za razpetost med telesno realnostjo, ki po operaciji dejansko 

obstaja, in med bolničino miselno predstavo, kako naj bi njeno telo izgledalo in delovalo. 

Dodatno obremenitev predstavlja tudi pojmovanje bolnice, kako pomembna je predstavitev 

telesa v zunanjem socialnem okolju. Ženske, ki so po zdravljenju raka dojke in okrnjenem 

telesu občutile večje nezadovoljstvo glede telesne samopodobe, so bile prepričane, da so 

zaradi prsi bolj privlačne, bolj ženstvene in so zaradi tega bolj cenile svojo zunanjost (Kraus 

1999, v Šmit, 2004).  

 

Zaradi telesnih sprememb, ki so posledica onkološkega zdravljenja, se s spremenjeno telesno 

podobo srečujejo vsi onkološki bolniki, vendar so telesne spremembe pri nekaterih 

onkoloških bolnikih bolj izrazite (primer: bolnice, ki so zbolele za rakom dojke, so lahko v 

času zdravljenja izgubile dojko). Večje kot so te spremembe, bolj so izraziti neprijetni 

občutki. Prehodne spremembe (izguba las pri zdravljenju s kemoterapijo) lahko sprožijo vrsto 

negativnih odzivov, ki pa so še bolj potencirani pri izgubi organov, ki imajo velik simbolen 

pomen, kot ga nosi dojka. Dojka ima pri posameznicah pomembno vlogo pri doživljanju 

občutka ženskosti, materinstva in seksualnosti. Zato imajo kirurški posegi, bodisi popolna 

odstranitev dojke ali pa ohranitveni poseg (odstranitev tumorja), pomemben vpliv na 

spremenjeno telesno samopodobo in posledično tudi na funkcioniranje ženske v različnih 

vlogah (Snoj, 2006). Bolnice se bojijo spremenjene podobe in tega, kako bodo zaradi novega 

telesnega videza sprejete v ožji ali širši okolici (Stiplošek, 2010, v Kolenc idr., 2013). 
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Ugotovitve raziskav o telesni samopodobi bolnic z rakom kažejo, da se negativna percepcija 

lastnega telesa kaže v nezadovoljstvu z videzom, doživljanju posameznic kot manj ženstvene 

in manj privlačne ter v tem, da posameznice občutijo neugodje, ko se vidijo gole in se zaradi 

tega temu tudi izogibajo ter občutijo nezadovoljstvo, ko vidijo brazgotino na mestu operacije 

(Ganz, Greendale, Petersen, Khan, in Bower, 2003, Fobair, idr., 2006, v Škufca Smrdel, 

2007). Prav tako se pojavljajo razlike v doživljanju sebe pri posameznicah glede na kirurški 

poseg. Razlike v doživljanju nove podobe in lažjem sprejetju le te, se kažejo glede na vrsto 

operacije. Posameznice, ki so imele mastektomijo z ali brez rekonstrukcije dojke imajo več 

težav s sprejemanjem telesa, kot posameznice, ki so imele ohranitveni operativni poseg 

(Yurek, Farrar in Anderson, 2000). Williams in Jeanetta (2015) v kvalitativni raziskavi o 

izkušnji preživelih raka dojke ugotavljata, da so bile za posameznice telesne spremembe, ki 

jih je prineslo zdravljenje, zelo obremenjujoče. Težko so se soočile z izgubo las, trepalnic, 

obrvi (kot posledica zdravljenja s kemoterapijo) in to je vplivalo potem na slabše soočanje z 

boleznijo in tudi nižjo samopodobo posameznic.  

 

Posameznice se lahko tako tekom zdravljenja in posledično zaradi sprememb, ki jih pusti 

zdravljenje, srečujejo s slabšo samopodobo in tako nižjim samospoštovanjem. Na slabšo 

samopodobo pa poleg spremenjenega telesnega videza lahko vpliva tudi neučinkovitost pri 

delu in drugih dejavnostih (npr. družinske in prostočasne dejavnosti) in nerealna pričakovanja 

bolnika do sebe oz. okolice do bolnika (Snoj, 2006).  

 

6. SPOPRIJEMANJE Z BOLEZNIJO RAKA DOJKE 

 

Spoprijemanje posameznice z rakom dojke je odvisno od številnih dejavnikov, ki jih lahko 

razdelimo v tri skupine.  

 Prva skupina zajema bolezen in njeno zdravljenje. Več težav imajo posameznice z 

napredovalno boleznijo (Schnoll, Harlow, Stolbach in Brandt, 1998, v Škufca Smrdel, 

2007), ob slabši prognozi bolezni ter ob večjih fizičnih težavah, ki jih spremlja 

bolečina (Zabora idr., 2001, v Škufca Smrdel, 2007).  

 V drugo skupino spadajo osebnostni dejavniki in življenjska situacija posameznice. 

Posebej ranljive so mlajše bolnice (Ganz, Greendale, Petersen, Khan in Bower, 2003, 

Avis, Crawford, Manuel, 2004, v Batkoska in Škufca Smrdel, 2017 ), bolnice, starejše 

od 65 let, bolj ogrožene so tudi bolnice, ki so samske (razveza, smrt partnerja) 

(Schover, Yetman, Tuason, Meisler, Esseltyn in Herman, 1995, v Škufca Smrdel, 

2007).  

 V tretjo skupino pa spadajo sociokulturni dejavniki – socialne predstave o raku in 

informacije o bolezni (Massie in Holland, 1998, v Škufca Smrdel, 2007).  

 

6.1. PSIHOLOŠKA STISKA 

 

Spoprijemanje z diagnozo raka dojke, boleznijo in zdravljenjem je dolgotrajen proces, v 

katerem se pri posameznici pojavljajo in prepletajo različna doživljanja, kot so šok, strah, 

obup, negotovost, depresivnost (Batkoska in Škufca Smrdel, 2017). Ob postavitvi diagnoze in 

kasneje, v času zdravljenja, se bolnice pogosto sprašujejo, zakaj je bolezen doletela ravno 

njih (»zakaj sem jaz zbolela?«) ter kaj narediti sedaj. Pojavljajo se vprašanja o njihovem 

doživljanju bolezni – ali je njihovo doživljanje »normalno«, ali pa vsa negativna občutja o 

bolezni predstavljajo »šibko psiho«. Prav tako je posameznice strah, da bi njihova nemoč ob 

bolezni lahko vplivala na potek zdravljenja oz. na slabšo prognozo. Od leta 1999 se je v 

psihoonkološki literaturi za opis takšnih odzivov na diagnozo uveljavil izraz psychological 

distress oz. psihološka / čustvena stiska. Definirana je kot neprijetna čustvena, socialna in 
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duhovna izkušnja, ki zmanjšuje sposobnost spoprijemanja z boleznijo in zdravljenjem. 

Zajema cel spekter občutij – od normalnih občutkov ranljivosti, žalosti pa do ovirajočih 

problemov (Holland, 1999, v Batkoska in Škufca Smrdel, 2017). 

 

Psihološka stiska in čustvena prizadetost sta pričakovana odziva na takšno ogrožanje 

življenja, kot je bolezen rak dojke, in ju doživi vsaka posameznica na določeni točki bolezni 

(postavitev diagnoze, čas zdravljenja, rehabilitacija) (Browne, Arpin, Corey, Fitch in Gafni, 

1990, Holland, 1999, Zabora, BrintzenhofeSzoc, Curbow, Hooker in Piantadosi, 2001, v 

Fitch, 2008). 

 

Diagnoza sproži stresni odgovor, ki ga skupaj povzročijo bolnikovo dojemanje bolezni, 

simptomi in stigma, ki so povezani z rakavim obolenjem (Masie, 1989, Massie in Popkin, 

1998, v Snoj, 2009). Tako sta žalost in potrtost razumljiva odziva, ki sta povezana s 

pričakovanimi izgubami, ki jo taka bolezen prinese s seboj in sta pričakovani čustveni 

reakciji ob postavitvi diagnoze raka. Prav tako se lahko pojavita tudi kasneje – ob prelomnih 

trenutkih razvoja bolezni ali ob možnosti napredovanja bolezni (Snoj, 2009). Pomembno pa 

je prepoznati mejo pri doživljanju bolezni, ki je pri spoprijemanju z rakom normalna, 

pričakovana, ter med tistim doživljanjem, ki je pretirano, lahko celo patološko (Passik, 

Dugan, McDonald, Rosenfeld, Theobald in Edgerton, 1998, v Škufca Smrdel, 2007). Kar 47 

– 50 % onkoloških bolnikov ima poleg bolezni še spremljajočo psihiatrično motnjo 

(Weddington, 1999, v Škodlar, 2002). Najbolj pogosti psihiatrični motnji pri onkoloških 

bolnikih sta depresija in anksioznost (Snoj, 2009). Obe motnji sta pri vseh onkoloških 

bolnikih razmeroma malokrat prepoznavani in posledično tako obravnavani, ker se pri 

ocenjevanju motenj premalo upoštevajo znaki, kot so občutki krivde bolnika, občutki 

brezupa, razmišljanja o smrti / samomoru (Passik idr., 1998, v Škufca Smrdel, 2007). Poleg 

tega pa velja prepričanje, da je za bolnika normalno, da je zaradi svoje bolezni lahko 

posledično tudi depresiven. To pa pomeni, da sta depresija in aksioznost velikokrat 

spregledani in je bolnik prepuščen samemu sebi (McDaniel, Musselman, Porter, Reed in 

Nemeroff, 1995, Derogatis, idr., 1983, Nordin, Berglund, Glimelius in Sjoden, 2001, 

Chocinov, 2001, Snoj, Primic, Žakelj, Ličina in Pregelj, 2008, v Snoj, 2009). Neprijetna 

čustva in strahove ob bolezni je potrebno odpravljati, v primeru hujših kriz, ki trajajo dalj 

časa, pa je potrebno poiskati strokovno pomoč (Borštnar idr., 2006).  

 

Povezave med depresijo in obolelostjo za rakom so potrdile tudi raziskave. Pokazalo se je, da 

se depresija in anksioznost pogosto pojavljata pri bolnicah, ki so zbolele za rakom dojke. 

Skoraj 50 % žensk, ki so jim diagnosticirali raka dojke v zgodnji fazi, je leto po postavitvi 

diagnoze občutilo anksioznost in / ali depresijo. V naslednjih dveh oz. treh letih se depresija 

in anksioznost pojavljata manjkrat. Po petih letih bolezni in zdravljenja naj bi depresijo / 

anksiznost doživljalo še 15 % obolelih žensk (Axiety, Depression and Breast Cancer, 2018).  

 

Med simptome depresije pri onkoloških bolnikih uvrščamo (Snoj, 2009):  

 občutki potrtosti, žalosti, krivde, manjvrednosti, ki jih posameznica čuti dalj časa, 

 nizko samospoštovanje, 

 pomanjkanje volje in energije za udejstvovanje v prej prijetnih dejavnostih, 

nezanimanje za vsakodnevna opravila, 

 nemir, razdražljivost, 

 motnje v pozornosti, koncentraciji in težave s spominom, 

 težave v spolnosti, 

 suicidalno razmišljanje ter 

 različni telesni znaki – kot so izguba apetita, teže. 
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Med depresivnimi simptomi pri bolnicah z rakom dojke (glede na splošno populacijo) so 

pogostejši občutki krivde, manjvrednosti, jeze in suicidalnega vedenja (Kathol, Mutgi in 

Williams, 1990, v Škodlar, 2002). Depresivnost se pri bolnicah razvija postopoma. 

Največkrat se pojavi po določeni dobi bolezni oz. šele po tem, ko je bolnica imela možnost 

urediti začetne vtise (Rakovec Felser, 2009). Navadno se tako razvije v nekaj dnevih ali 

tednih (Snoj in Ličina, 2002).  

 

Diagnozo depresije je pri bolnicah z rakom zelo težko postavitvi, zato ker se depresivni 

simptomi pojavljajo v zelo širokem spektru (od žalosti do depresivne epizode) ter tudi zato, 

ker je vse spremembe razpoloženja in vse oblike čustvovanja težko ovrednotiti – ali gre samo 

za trenuten odziv na bolezen ali pa že za depresijo (Snoj in Ličina, 2002). Predvsem pri 

prepoznavanju telesnih znakov bolezni je treba vedeti, da so lahko ti znaki posledica 

zdravljenja rakavega obolenja (zmanjšanj apetit, fizična oslabelost – posledica sistematičnega 

zdravljenja) (Snoj, 2009). Zato se pri onkoloških bolnicah diagnoza depresije utemeljuje 

predvsem na psihičnih znakih – nihajoče razpoloženje, občutki brezupa, manjvrednosti, 

krivde, misli na smrt (Snoj in Ličina, 2002).  

 

Poleg depresije je pogosta duševna težava, ki spremlja bolnice z rakom dojke, tudi 

anksioznost oz. tesnoba 

 

Rak dojke je življenjsko ogrožajoča bolezen, zato je tesnoba normalen oz. pričakovan 

čustveni odziv na bolezen. Ko so po določenem času najbolj stresni dogodki mimo (npr. 

uspešen operativni poseg), se tudi to čustvo navadno umiri. Če se tesnobni občutki 

nadaljujejo in jih bolnica težko obvlada oz. jih nima pod nadzorom, je potrebna pomoč. Gre 

za resno stanje, ko posameznico tesnoba ovira do te mere, da ne more več opravljati 

vsakodnevnih opravil (Axiety, Depression and Breast Cancer, 2018). Anksiozno doživljanje 

je pogost simptom ob soočanju z rakom in je lahko posledica soočanja z resničnim 

bolezenskim stanjem ali pa samo z namišljeno grožnjo (Massie, 1998, v Žagar, 2011). 

Večinoma je povezana z negotovostjo glede diagnoze, pomanjkanjem osebne kontrole nad 

boleznijo, mislimi o smrti in možnem napredovanju maligne bolezni (Grassi in Travado 

2008, v Žagar, 2011). 

 

Pogosti simptomi tesnobe so (Axiety, Depression and Breast Cancer, 2018): 

 hitro bitje srca, 

 bolečine / občutek tiščanja v prsnem košu, 

 preokupacija s skrbmi o raku, posledicah raka (oseba se ne more zamotiti z 

razmišljanjem o drugih dogodkih), 

 občutek napetosti, nemirnosti, 

 težave s spanjem, 

 motnja običajnega ali zaželenega delovanja pri vsakodnevnih opravilih (Stark in 

House, 2000).  

 

Stopnja tesnobe je visoka v času, ko posameznica zazna spremembo na dojki (zatipa bulico), 

med začetno preiskavo in čakanjem na diagnozo in ostaja na visoki stopnji še nekaj časa po 

postavitvi diagnoze. Nato stopnja anksioznosti upada, saj se posameznice soočijo s tem, da so 

zbolele (Fallowfield, Hall, Maguire, Baum in A’Hern, 1994, v Stark in House, 2000). 

Tesnobna občutja so v času operacije ponovno na visoki ravni, a so kratkotrajne narave, saj 

kmalu po operaciji ta občutja začnejo upadati (Stark in House, 2000). 
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Simptomi depresije in / ali anksioznosti ne vplivajo le na kvaliteto življenja posameznice, pač 

pa tudi na zmožnost bolnice, da aktivno sodeluje, vztraja in prenese vse izbrane načine 

zdravljenja in tako sovpliva na zdravljenje bolezni raka. Zato je potrebno oceniti, kdaj 

počutje posameznice prestopa meje normalnega funkcioniranja bolnice v njenem domačem, 

delovnem oz. socialnem okolju in ob tem poskrbeti za možno nadaljnjo strokovno obravnavo 

(Snoj, 2006) 

 

Rak dojk in zdravljenje na telesnem, psihičnem in socialnem delovanju posameznice lahko 

pustijo dolgotrajne posledice, ki lahko pomembno znižujejo kvaliteto življenja bolnice. 

Zaradi vseh posledic lahko mnoge posameznice potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z 

boleznijo in njenimi posledicami (Batkoska in Škufca Smrdel, 2017). 

 

Raziskave kažejo, da je čustvena stiska najvišja v času postavitve diagnoze, nato pa se v 

naslednjih treh mesecih, ko je že potrjena diagnoza raka dojke in je za bolnico že del 

zdravljenja, zmanjšuje (Carver idr., 1993, Epping Jordan idr., 1999, v Compas in Luecken, 

2002). Največji upad zaznamo v prvih treh mesecih po diagnozi. Pri večini pacientk je zaznan 

večji upad tudi pred zaključkom obsevalnih terapij ali kemoterapij. Nekatere pacientke pa 

doživljajo visoke stopnje depresije in anksioznosti tudi več mesecev ali celo let po diagnozi 

(Compas in Luecken, 2002). 

 

6.2. STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA Z BOLEZNIJO RAKA DOJKE 

 

Vsi onkološki bolniki težijo k temu, da zmanjšajo in / ali obvladajo čustveno stisko in zato se 

poslužujejo različnih vrst strategij (Friedman idr., 2006, v Žagar, 2011), kot so: 

 Zanikanje 

Ta mehanizem zanika prisotnost bolezni in diagnoze raka dojke. Pojavi se v prvih fazah šoka 

in nato hitro izzveni in posameznica se začne zavedati, da ima res raka dojke (Kreitler, 1999, 

Greer, 1992, v Šoštarič in Šprah, 2004).  

 Odvračanje misli o raku 

Posameznice so se poskušale čustveno oddaljiti od potencialne grožnje, ki jo predstavlja rak 

dojke tako, da so odrivale misli o raku ter neprijetna čustvena stanja. Da bi odvračale misli o 

bolezni, so se posameznice posvetile različnim hobijem, telesni aktivnosti in čas preživljale s 

svojimi bližnjimi (Drageset, Lindstorm in Underlid, 2009). Ukvarjanje z različnimi 

aktivnostmi kratkoročno znižuje stopnjo tesnobe, ki se pojavi kot posledica diagnoze raka 

dojke (Greer, 2008, v Žagar, 2011). 

Strategija izogibanja soočenju z realno situacijo ali strategija zanikanja bolezni lahko 

pozitivno delujeta le na kratek rok, v situacijah, kjer so možnosti za neposredno delovanje 

omejene (Jonsen, Athlin in Suhr, 2000, Drageset in Lindstrom 2005, Jadoulle, Rokbani, 

Ogez, Maccioni, Lories, BruchonSchweitzer in Constant, 2006, v Drageset, Lindstorm in 

Underlid, 2009). Take obrambne strategije soočanja pomenijo izogibanje težavam in s tem 

preprečijo ustrezno ukrepanje v procesu zdravljenja raka dojke (Hanna in Roy 2001, v 

Drageset idr., 2009).  

 Izražanje poguma pri soočanju z boleznijo 

Posameznica bolezen vzame kot izziv in začuti, da se mora začeti boriti proti bolezni in da bo 

le na ta način premagala bolezen (Greer, Moorey in Watson, 1989, Watson in Homewood, 

2008, v Grassi, Caruso, Sabato, Massarenti, Nanni idr., 2015). 

 Izražanje čustev in pogovor  

Izražanje čustev in odkrit pogovor je posameznicam prinesel olajšanje in razbremenitev 

negativnih občutij. Izražanje čustev skozi jok, pogovor ali pisanje, bolnico pomiri in 

preprečuje občutke izgube osebne celovitosti. Ženske v času stresnega dogodka želijo izražati 
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svoja čustva o bolezni in se o njej pogovarjati (Volkers, 1999, v Žagar, 2011). Izražanje 

čustev skozi različne kanale zmanjšuje čustveno stisko in izboljšuje možnost zdravljenja 

(Iwamitsu, Shimoda, Abe, Tani, Okawa in Buck, 2005, Iwamitsu in Buck 2005, v Drageset 

idr., 2009).  

 Analiza problema 

Posameznica ima potrebo, da problem analizira in ga spozna iz različnih vidikov (Rakovec 

Felser, 2009). 

 Iskanje socialne opore 

Socialna opora je najpogostejša strategija v začetni fazi soočanja z boleznijo. Ta je 

preventivni dejavnik proti stresu in kurativni dejavnik pri kroničnih boleznih, med katere 

spada tudi rak dojke, kar pomeni, da ima lahko pomemben učinek pri onkoloških bolnicah. 

Socialno podporo posameznici predstavlja družina, sorodniki in prijatelji (Ross in Mirowsky, 

1989, Cheng, Schuckers, Hauser, Burch, Emmet, Walker idr., 1994, v Šprah in Šoštarič, 

2004). Učinkovita podpora pri posameznici povečuje samozavest in samospoštovanje ter 

zmanjšuje občutke stiske in lahko preprečuje nastanek depresije (Manne in Glassman, 2000, 

v Šprah in Šoštarič, 2004).  

 Živeti običajno življenje 

Bolnice, ki se soočajo z boleznijo preko te strategije, imajo občutek, da imajo nadzor vsaj nad 

nekaterimi stvarmi (npr. opravljanje poklica, skrb za družino) v življenju, odkar je bila 

postavljena diagnoza raka dojke in to okrepi njihovo načeto samozavest (Roy, 2009, v 

Drageset idr., 2009). 

 Posvečanje prioritetam in vrednotam 

Ženske posvečajo več pozornosti prioritetam in vrednotam, katerim pripisujejo velik pomen, 

jih razveseljujejo ter jim tako prinašajo pozitivna čustva in posledično zmanjšajo čustveno 

stisko (Folkman in Moskowitz 2004, Folkman 2008, v Drageset idr., 2009). 

 Telesna aktivnost 

Različne vrste telesne aktivnosti (tek, hoja v naravi) pomagajo pri sproščanju, zmanjševanju 

stresa in blaženju stisk (Mcdonald, 1998, v Zimbardo, Weber in Johnson, 2000). 

 Duhovnost in religioznost 

Posameznica prepusti svojo usodo, zdravljenje in življenje višji sili (Lazarus in Folkmann, 

1984, v Rakovec Felser, 2009).  

 Fatalizem 

Posameznica se vda v usodo in ob tem razmišlja, da je potrebno, da živi iz dneva v dan 

(Greer idr., 1989, Watson in Homewood, 2008, v Grassi idr., 2015). 

 Vdajanje nemoči / brezupu  

Lahko se začneta pojavljati obup in občutek brezupa glede bolezni, zdravljenja in prihodnosti 

brez raka (Grassi idr., 2015). 

 

7. PSIHOSOCIALNA POMOČ BOLNICAM Z RAKOM DOJKE 

 

7.1. PSIHOSOCIALNE INTERVENCIJE 

 

Programi za zdravljenje raka so v zadnjem času začeli prepoznavati čustvene bolečine in 

stiske onkoloških bolnikov in njihovih najbližjih v času bolezni, zato so razvili programe, ki 

si prizadevajo zagotoviti podporo, pomoč in sočutje tistim, ki jih je bolezen prizadela (Bultz, 

2016). 

 

Psihosocialna pomoč se je izkazala za zelo učinkovito pri obravnavanju psiholoških 

problemov onkoloških bolnikov. Za pomoč pri soočanju z bremenom bolezni so se razvile 

različne vrste in oblike psihološke pomoči, kot so svetovanje ter bolj specifične oblike 
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psihoterapije, ki so lahko individualne, družinske ali partnerske in tudi skupinske. Pri tem se 

uporablja več psihoterapevtskih usmeritev (kognitivno vedenjska, suportivna ekspresivna, 

eksistencialna terapija). Določitev vrste intervencije pa je odvisna tudi od kliničnega 

psihološkega stanja posameznice in dostopnosti do psihoonkoloških storitev z za to 

usposobljenimi strokovnjaki (Grassi idr., 2016, Tamagawa idr., 2012, v Grassi, Spiegel in 

Riba, 2017).  

 

V nadaljevanju bom predstavila nekatere oblike pomoči, in sicer skupinsko terapijo, 

kognitivno vedenjsko terapijo in eksistencialno terapijo, kjer se osredotočim na logoterapijo. 

V tem delu opišem tudi psihoedukacijo, ki sicer ne spada med terapije, pač pa je pristop, ki 

posameznicam pomaga pri soočanju z boleznijo in obremenitvami, ki jih le ta prinaša. 

 

 Skupinska terapija 

 

Skupinske terapije so se za soočanje z rakom pokazale enako učinkovite kot individualne 

terapije, kar pa znižuje tudi stroške zdravljenja, saj lahko terapevt naenkrat obravnava večje 

število pacientov. Zaradi učinkovitosti skupinske terapije mnogo strokovnjakov priporoča to 

vrsto obravnave za lajšanje stisk onkoloških bolnikov (Classen, Butler, Koopman, Miller, 

DiMiceli in Giese-Davis, 2001, Spiegel, Morrow, Classen, Raubertas, Stott in Mudaliar, 

1999, v Šoštarič in Šprah, 2004). 

 

 Kognitivno vedenjska terapija 

 

Kognitivno vedenjska terapija je zbirka tehnik, ki združuje spremembe v razmišljanju in 

stališčih z različnimi strategijami za spreminjanje vedenja. Pogoj za spremembo vedenjskih 

vzorcev je nadomeščanje nekonstruktivnih misli z bolj konstruktivnimi in bolj racionalnim 

razmišljanjem. Pacient in terapevt skupaj določata dosegljive cilje in realistične strategije za 

njihovo doseganje ter skupaj ocenjujeta dosežene rezultate. Pri tem pacient postopno doživlja 

občutek uspešnosti in osebne učinkovitosti (Zimbardo, Weber in Johnson, 2000). Kognitivno 

vedenjska terapija lahko vključuje tehnike, kot so sprostitev, upravljanje s stresom, 

kognitivno obvladovanje, vizualna imaginacija. Naštete tehnike so se izkazale za najbolj 

učinkovite v obdobju intenzivnega zdravljenja (Jefford idr., 2004, Bottomley, 1997, v 

Šoštarič in Šprah, 2004). Sprostitvene tehnike in vizualna imaginacija sta se pokazali kot zelo 

učinkoviti tehniki pri nadziranju slabosti in bruhanja, ki sta posledica zdravljenja s 

kemoterapevtiki. Obe tehniki pa pripomoreta tudi k lajšanju fizičnih bolečin in tako 

prispevata k zmanjšani uporabi protibolečinskih tablet (Fawzy, Fawzy, Arndt in Pasnau, 

1995, v Šoštarič in Šprah, 2004).  

 

Lee, Lim, Yoo in Kim (2011) so raziskovali učinke kognitivno vedenjske terapije pri 

bolnicah z rakom dojke, ki so se zdravile z obsevanjem in so občutile vrsto negativnih 

stranskih učinkov, vključno z utrujenostjo in posledično slabšo kakovostjo življenja. Po šestih 

tednih intervencij vedenjsko kognitivne terapije so ugotovili, da bolnice lažje nadzirajo 

utrujenost in imajo posledično boljšo kvaliteto življenja kot bolnice, ki niso bile vključene v 

terapevtski proces (v Daniels, 2015). Vedenjsko kognitivna terapija se lahko izvaja tudi kot 

skupinska kognitivna terapija. Simpson, Carlson in Trew (2001) so na podlagi programa 

Cunninghama in Tocca iz leta 1989 razvili skupinsko kognitivno vedenjsko terapijo za 

ženske, ki so zaključile zdravljenje raka v zgodnjih stadijih bolezni. Terapija je trajala 6 

tednov s srečanji po 90 minut, ki jo je vodil terapevt s pomočjo dveh žensk, preživelih za 

rakom dojke. Intervencije so vključevale mišično relaksacijo, notranjo sprostitev (samo-

hipnoza), tehnike za obvladovanje stresa, vizualizacijo, določanje nadaljnjih ciljev v življenju 
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ter načrtovanje in doseganje sprememb. Ugotovitve raziskave o učinkovitosti take skupinske 

terapije so pokazale, da bolnice poročajo o manj depresivnem razpoloženju in simptomih kot 

bolnice, ki niso sodelovale pri terapijah (v Jacobson in Jim, 2008).  

 

 Eksistencialna terapija 

 

Weisman in Worden (1977) navajata, da je večina posameznikov v treh mesecih po diagnozi 

rakave bolezni začela pregledovati in ocenjevati svoje življenje do sedaj ter začela iskati 

smisel v bolezni, stiski. Gre za t.i. obdobje eksistencialne krize, ki je za posameznika lahko 

zelo težko, obremenjujoče in boleče. Pri posamezniku se lahko začnejo podirati dolgoletna 

prepričanja in na podlagi novega ovrednotenja lastne eksistence posameznik išče nov smisel 

življenja (Gorman, 2006). Veliko onkoloških bolnikov se šele ob soočenju z rakom začne 

spraševati o smislu življenja, o bolezni in trpljenju ter o možni smrti. Mnogi ugotavljajo, da 

so živeli iz dneva v dan, da so bili usmerjeni v delo in tako zanemarjali druge, sedaj ob 

bolezni, bolj pomembne vrednote. Pri bolnikih se lahko pojavljajo občutki obupa nad 

življenjem in usodo ter strahu pred trpljenjem in prihodnostjo (Vegelj Pirc, 1995).  

 

Po teoriji Viktorja Frankla, ki je ustanovitelj t. i. tretje dunajske šole (po Freudu in Adlerju), 

temeljno vodilo človeka ni ugodje (teorija po Freudu), niti volja po moči (teorija po Adlerju), 

pa tudi samouresničenje ni človekov glavni oz. dokončni motiv. Frankl meni, da je osnovni 

motiv človeka težnja po smislu oz. potreba po doživljanju smiselnosti življenja. Na podlagi 

tega izhodišča oblikuje logoterapijo kot posebno terapevtsko modaliteto (Frankl, 1962 v 

Musek, 2005). Izraz logoterapija pomeni zdravljenje duševnosti z odkrivanjem smisla – (gr. 

Logos pomeni smisel, therapeuien pomeni zdravljenje) (Frankl, 1994, po Ramovš in 

Trstenjak, 1994). V logoterapiji logos pomeni duhovno sposobnost človeka, predvsem 

sposobnost doživljanja smiselnosti življenja. Gre za specifično človeško sposobnost, ki je ni 

mogoče skrčiti na nižje duševne sposobnosti oz. na nagonsko naravo človeka (Frankl, 1994).  

 

Logoterapija se ukvarja s smislom človeškega bivanja in s človekovim iskanjem le tega. 

Iskanje smisla je človekova primarna težnja v njegovem življenju. Smisel je specifičen, 

edinstven v tem, da ga mora in more izpolniti vsak človek sam zase. Tako ne smemo iskati 

abstraktnega smisla človeškega bivanja, saj ima vsakdo svoje posebno življenjsko poslanstvo 

in ga pri tej nalogi nihče ne more nadomestiti. Življenje vsakega človeka izziva z vprašanjem 

o smislu, človek pa lahko odgovori na ta izziv samo tako, da odgovorno živi lastno življenje 

(Frankl, 1992). Ljudje najpogosteje najdejo smisel v ljubezni oz. v medčloveških odnosih, v 

ustvarjalnem delu ter v upanju in veri. Smisel človekove eksistence je možno najti tudi v 

neugodnih okoliščinah, odpovedovanju in trpljenju, ki ga življenje prinaša (Musek, 2005). 

 

V življenju oz. v usodi posameznika se pojavijo situacije, ko se človek znajde v neizogibnem 

položaju. Ko zboli za boleznijo, kot je rak, lahko nastopi stanje trpljenja. Takrat je človeku – 

po logoterapiji – dana zadnja priložnost, da ustvari najvišjo vrednoto, da iznajde najgloblji 

smisel, namreč smisel trpljenja (Frankl, 1992). To pomeni, da se človeško življenje ne 

izpopolnjuje samo v prijetnih stvareh in veselju, pač pa tudi v trpljenju. Smisel stiske je tudi v 

tem, da človeka izziva h globljemu razmisleku o pomenu življenja. Bolečina človeka že na 

biološki ravni smiselno opozarja in svari, da nekaj ni v redu in podobno funkcijo ima na 

duševnem področju. Trpljenje človeka izzove k novemu razmisleku o osnovnih vprašanjih 

njegovega bivanja. Dokler človek trpi, ostaja duševno živ. V bivanjski analizi se pokaže, da 

sta trpljenje in stiska del življenja, ne da se ju ločiti od življenja ne da bi s tem porušili 

njegovo celovitost in smiselnost. Če bi stisko, trpljenje in smrt ločili od življenja, bi to 

pomenilo, da življenju jemljemo njegovo resnično podobo (Frankl, 1994). Če naj bo smisel 
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življenja brezpogojen, mora vključevati tudi negativne strani življenja, to sta krhkost in 

umrljivost (Frankl, 2013).  

 

 Psihoedukacija 

 

Cilj psihoedukacijskih intervencij je informiranje o bolezni, zdravljenju in možnih posledicah 

raka, razvijanje ali izboljšanje posameznikovih sposobnosti obvladovanja vplivov bolezni. 

Psihoedukacija uči posameznike spoznavati, kaj pomeni pojem »skrbeti zase« ter skrbi za 

razvoj strategij za obvladovanje stresa. V primeru skupinske psihoedukacije (psihoedukacija 

lahko poteka individualno ali skupinsko) pa le ta omogoča tudi izmenjavo izkušenj o bolezni 

z drugimi, kar pa za posameznika lahko pomeni tudi razbremenitev (Heier, 2007, v Mlinarič, 

Starovasnik Žagavec, Kokot in Goljar, 2014). 

 

Psihoedukacija se je izkazala za najbolj smiselno oz. najbolj učinkovito v času diagnoze / 

začetku zdravljenja, saj takrat posameznica najbolj potrebuje informacije o bolezni raka 

(Blake-Mortimer idr., 1999, v Carlson in Bultz, 2003). 

 

7.2. PSIHOONKOLOGIJA 

 

Za blaženje čustvenih stisk raka se je razvila posebna vrsta pomoči, in sicer psihosocialna 

onkologija oz. na kratko psihoonkologija. Besedna zveza psihosocialna onkologija nakaže, da 

gre za specifično vrsto pomoči vsem onkološkim bolnikom – če besedno zvezo razdelimo na 

več delov, kot so »psiho« - pomeni delovanje v zvezi z mislimi, psiho posameznika; 

»socialna« - kako posameznik deluje v svojih odnosih z ožjo in širšo okolico in »onkologija« 

- delovanje v sklopu onkološke medicine, vidimo področje delovanja te stroke. Gre za 

posebno stroko v sklopu zdravljenja raka, ki z razumevanjem in obravnavanjem socialnih, 

psiholoških, čustvenih, duhovnih, funkcionalnih vidikov bolezni raka pomaga 

posameznikom, ki so zboleli, pri lajšanju čustvenih stisk in posledično pripomore k boljši 

kvaliteti življenja (The Canadian Association of Psychosocial Oncology, 2012).  

 

Psihoonkologija nudi konkretno pomoč bolnikom med zdravljenjem in na ta način pomaga 

posamezniku, da se lažje sooča z boleznijo in zdravljenjem ter tako ustrezno sprejema njune 

posledice. Posameznik naj bi v tem času ponovno ovrednotil svoje življenje, razširil oz. 

poiskal nova, drugačna zanimanja in interese, poiskal (na novo) smisel življenja ter se naučil 

sprejemanja življenja kljub svoji bolezni, ki ga omejuje, utesnjuje ali celo resno ogroža 

(Vegelj Pirc, 1992). 

 

Psihoonkologija ima dve dimenziji delovanja. Prva dimenzija se nanaša na reakcije 

onkoloških bolnikov in njihovih družin na vseh stopnjah bolezni, druga pa se nanaša na 

psihološke, socialne in vedenjske dejavnike, ki prispevajo k vzroku pojava bolezni raka in k 

preživetju (Holland, 2002). 

 

Študije, ki so bile opravljene v zadnjih letih, kažejo, da je rak kompleksen in da vpliva na več 

področij v posameznikovem življenju, in sicer na fizičnem, čustvenem in duhovnem področju 

ter tako neposredno vpliva na kvaliteto življenja onkoloških bolnikov in njihovih družin 

(Cella, 1998, Zabora idr., 2001, Carlson, Angen, Cullum, Goodey, Koopmans in Lamont, 

2004, v Bultz, 2016). Psihoonkologija svoje delovanje in pomoč usmerja na podlagi teh 

področij in tako skrbi za posameznika, ki ga je prizadela bolezen. Kljub vsem ugotovitvam, 

pa je vključitev psihoonkologije v glavni načrt oskrbe bolnika v mnogih državah omejena, saj 

v veliki meri še vedno prevladuje klasični medicinski model zdravljenja malignih bolezni 
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(Bultz, 2016). V Sloveniji je bil v zadnjem desetletju v večini onkoloških oddelkov v 

bolnišnicah vzpostavljen program psihoonkološke pomoči bolnikom (Grassi in Watson, 

2012).  

 

7.3. PASTORALNA OSKRBA 

 

Velik prispevek pri psihosocialni skrbi za onkološke bolnike imajo tudi duhovniki in 

pastoralni oskrbovalci, saj v praksi mnogi bolniki želijo predelati svojo situacijo tudi v 

kontekstu svojih verskih nazorov. Psihosocialni vidiki ravnanja z eksistencialno krizo pri 

življenjsko ogrožajoči bolezni in možni smrti vključujejo duhovne in verske domene, ki 

odražajo pacientovo potrebo po osmislitvi bolezni in minljivosti življenja (Kass, Friedman, 

Leserman, Zuttermeister in Benson, 1991, v Holland, 2002). 

 

Rak je več kot medicinski problem, saj prizadene držo posameznika, njegovo upanje, 

vrednote in odnose (Šlibar, 1992). Onkološki bolniki imajo pogosto željo, da bi v času 

telesnega zdravljenja poglobili še svojo duhovnost, saj jih bolezen raka obremenjuje in 

potiska v stisko. Tako si želijo duhovne oskrbe in obiska pastoralnega delavca, ki jim ponudi 

pogovor, podeli zakramente in jih posluša ter tako pripomore k zmanjševanju stiske (Šlibar, 

2010).  

 

Na duhovne potrebe bolnikov se s svojim delovanjem odzivajo tudi verske skupnosti v obliki 

pastoralnega spremljanja bolnikov. Pastoralno (duhovno) spremljanje je opredeljeno kot 

odnos med pastoralnim delavcem in bolnikom in / ali njegovo družino z namenom pomoči, 

da bi bolniki (ali njegovi bližnji) izrabili lastne človeške in duhovne vire, da bi se lahko 

soočili z boleznijo in da bi izkušnjo težke bolezni spremenili v priložnost za lastno rast in 

razvoj. Gre za duhovni proces, skozi katerega bolnik ob pomoči duhovnega spremljevalca 

lahko izkusi pomiritev in varnost v svojem bivanju. Bolnik lahko doživi zavarovanost in 

zasidranost svoje eksistence v duhovnem svetu (Brusco, 2014). Duhovno spremljanje daje 

oporo bolnikovemu duhovnemu svetu, da lažje prenaša fizično ali psihično trpljenje, ki ga 

prinašata bolezen in zdravljenje (Šlibar, 2010). 

 

Raziskava Pangrazzija (2002) o tem, kako zdravstveni delavci dojemajo pastoralne delavce – 

bolnišnične duhovnike, je pokazala, da je prisotnost duhovnika pomembna zaradi molitve, 

podeljevanja zakramentov (bolnišnično maziljenje, spoved) v času, ko je bolnik v hudi 

čustveni stiski, ko se sooča z depresijo, ko je osamljen ali vznemirjen ter pri umiranju in 

žalovanju (v Brusco, 2014). Duhovnik je v procesu zdravljenja raka sodelavec zdravstvenega 

osebja in spremljevalec bolnika v njegovih skrbeh, izgubah, strahovih in vprašanjih (Šlibar, 

2010). Cilj pastoralne oskrbe je v lajšanju in tolažbi bolnikov v trpljenju in v iskanju 

možnosti pozitivnega življenja kljub bolezni raka.  

 

7.4. DOPRINOS SOCIALNE PEDAGOGIKE 

 

Socialna pedagogika je pri svojem delovanju usmerjena na posameznika in na okoliščine, v 

katerih se posameznik nahaja. Tako lahko sodeluje pri psihosocialni pomoči bolnicam z 

rakom dojke, saj poskuša razumeti njihov svet in v njem tudi delovati. V nadaljevanju 

predstavim koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike, socialno pedagoške 

intervencije in pomen opolnomočenja pri posameznikih, ki se soočajo z življenjsko 

ogrožajočimi boleznimi (kamor spada tudi rak dojke). 
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Eden izmed pomembnejših usmeritev socialno pedagoške stroke je koncept življenjsko 

usmerjene socialne pedagogike, ki ga je utemeljil Thiersch (1986, v Zorc Maver, 1997). 

Koncept temelji na posameznikovem subjektivnem zaznavanju resničnosti in na razpolaganju 

z viri, ki mu jih ponuja okolje. Tako posamezniku pomaga, da se odmakne od deficitov oz. 

primanjkljajev in se usmeri k svojim pozitivnim možnostim (Thiersch, 1992, v Razpotnik, 

2014). Takšna usmeritev socialne pedagogike skuša posamezniku pomagati pri obvladovanju 

kritičnih življenjskih razmer in problemov (Zorc Maver, 1997). V mojem primeru to pomeni, 

da se socialni pedagog vživi v svet bolnice in v njem skupaj z bolnico poskuša najti vire 

moči. 

 

Pri svojem delu socialni pedagog uporablja tudi socialno pedagoške intervencije, ki pomenijo 

vmesno posredovanje med posameznikom in problemom (ali nastalo življenjsko situacijo). 

Interveniranje predstavlja vrsto oblik pomoči, ki segajo od okvirno do konkretno opredeljenih 

aktivnosti ali predlogov za spreminjanje situacije ali vedenja (Müller, 1994, v Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2004). Intervencija je lahko razbremenitev napetosti in konfliktov, vzpostavitev 

komunikacije, razvoj novih vedenjskih stilov, ki posamezniku pomagajo do kvalitetnejšega 

življenja (Kobolt, 1997).  

 

Pomemben koncept v socialni pedagogiki je opolnomočenje posameznika in pomoč pri 

doseganju njegovih ciljev in želja. Poznamo pa tudi opolnomočenje bolnikov, ki se soočajo s 

kroničnimi boleznimi. To je proces, ki posamezniku omogoča večji nadzor nad zdravljenjem, 

vpliv na proces in izid zdravljenja. S takim opolnomočenjem se spreminjajo tradicionalni 

odnosi zdravnik – bolnik, saj oskrba ni usmerjena na to, da je potrebno nekaj narediti za 

bolnika, pač pa predvideva sodelovanje zdravnika in bolnika, in to pomeni, da se nekaj naredi 

skupaj z bolnikom (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018). Osnovna lastnost 

opolnomočenja je sodelovanje zdravstvenega delavca in bolnika, ki je aktivno udeležen v 

proces zdravljenja (Piletić, 2018). Za sodelovanje in participacijo uporabnika se zavzema tudi 

socialna pedagogika, saj predpostavlja, da je posameznik ekspert za svoje življenje in da je 

pomoč uspešna, če ima le ta aktivno vlogo pri načrtovanju pomoči (Lorenz, 2008, v 

Razpotnik, 2014). 

 

8. REHABILITACIJA BOLNIC Z RAKOM DOJKE 

 

Bolezen raka dojke prizadene bolnico kot osebnostno celoto, zato je pomembno, da se s 

celostno obravnavo zagotovi optimalno zdravljenje in rehabilitacijo bolnic z rakom dojke. 

Rehabilitacija s svojim delovanjem na medicinskem, psihosocialnem in poklicem področju 

zajame posameznico kot celoto. Rehabilitacija je dinamičen, multidisciplinaren proces, ki naj 

bi potekal od same diagnoze bolezni raka dojke, prek vseh faz zdravljenja in okrevanja ter 

vrnitve v ožje in širše socialno okolje (Borštnar idr., 2006). V procesu sodeluje več 

strokovnjakov z različnih področij, in sicer kirurg, onkolog, fizioterapevt, delovni terapevt, 

psiholog, socialni delavec in drugi. V obdobju po aktivnem zdravljenju (operacija, 

kemoterapija) oz. telesni rehabilitaciji stopita v ospredje še psihosocialna in poklicna 

rehabilitacija (Delbrück, 2007, v Petrovič, 2010). Cilj socialne in poklicne rehabilitacije 

bolnic z rakom dojke je čim boljša kakovost življenja posameznic in čim bolj polna ponovna 

vključitev v poklicno in socialno okolje (Škufca Smrdel, 2006). Zdravljenje raka dojk je 

lahko zelo agresivno in vpliva na več področij življenja bolnice in tako pomembno znižuje 

kvaliteto življenja. Zato rehabilitacija ni več usmerjena le v podaljšanje življenja, pač pa se 

usmerja v izboljšanje kakovosti bivanja. Kar 50 odstotkov bolnic naj bi potrebovalo 

rehabilitacijo, ki je usmerjena na zmanjševanje negativnih učinkov bolezni in posledic 
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zdravljenja, k aktivnejši vključitvi bolnic v proces zdravljenja in okrevanja ter h krepitvi 

pacientkinih sposobnosti, močnih točk in samozaupanja (Bešič, 2009).  

 

V nadaljevanju predstavim psihosocialno in poklicno rehabilitacijo. 

 

 Psihosocialna rehabilitacija 

 

Cilj rehabilitacije je izboljšanje kakovosti življenja, zato je pomembno, da je psihosocialna 

rehabilitacija uspešna. Psihosocialna rehabilitacija si prizadeva za psihosocialno ravnovesje 

ter ponovno prevzemanje želenih oz. pričakovanih vlog, ki jih je imela posameznica pred 

boleznijo (Borštnar idr., 2006).  

 

Pomembno vlogo pri rehabilitaciji bolnic z rakom dojke ima podpora s strani družinskih 

članov, sorodnikov, prijateljev, ki pa lahko ni vedno pozitivna. Bolnice imajo večkrat 

občutek, da jih bližnji ne razumejo, ne vedo, kaj doživljajo, se ne morejo zaupati. Tudi v času 

večjih stiskih in aktivnega zdravljenja lahko pride do tega, da se bližnji do bolnice vedejo, kot 

da ni nič, lahko pa gredo v drugo skrajnost in so preveč zaščitniški (Škufca Smrdel, 2006). 

Zaradi nesporazumov in oteženega komuniciranja v družini je rehabilitacija usmerjena tudi k 

svojcem, ki jim je pacientka prepuščena v domačo oskrbo, da razumejo odzive, stisko in 

čustvovanje bolnice (Bešič, 2009, v Kolenc idr., 2013). 

 

Socialno okolje pomembno vpliva na potek rehabilitacije. Vplivi so lahko negativni in zato 

manj spodbudni za posameznico, ki se poskuša ponovno vključiti v staro okolje. Ljudje se 

lahko do bolnice zaradi raka vedejo drugače, kar je pokazatelj, da so lahko tudi sami v stiski 

in ne vedo, kako bi reagirali. Tako okolje bolnici ne da možnosti, da bi govorila o svoji 

bolezni, zato lahko posameznica začne bolezen prikrivati, v odnosih ostaja manj spontana ali 

pa se odnosov začne izogibati. Zaradi slabe komunikacije in obremenjujočih situacij je pri 

marsikateri bolnici psihosocialna rehabilitacija otežena (Borštnar idr., 2006).  

 

 Poklicna rehabilitacija 

 

Poklicna rehabilitacija je zelo pomembna za vse mlajše ženske. Že med zdravljenjem raka 

dojke je poklicna rehabilitacija vir stisk in strahu bolnic, saj se bojijo, da zaradi posledic 

bolezni svojega dela oz. poklica ne bi mogle opravljati. Posameznice se morajo pogovoriti s 

svojim onkologom in osebnim zdravnikom o poklicni rehabilitaciji in skupaj iskati rešitve za 

uspešen odhod nazaj na delo (Borštnar idr., 2006). Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zavarovanju določa dolžino bolniškega staleža do največ enega leta. Če je po enem letu 

zmožnost za delo delno ali trajno zmanjšana, lahko osebni zdravnik pripravi ustrezno 

dokumentacijo za invalidsko komisijo (Škufca Smrdel, 2006).  

 

Rehabilitacija je za bolnice zelo pomembna v izkušnji raka dojke, saj je usmerjena v ponovno 

vzpostavitev funkcijskih sposobnosti, preprečuje poslabšanje telesnega in duševnega zdravja 

posameznice in je posledično usmerjena v izboljšanje kvalitete življenja (Petrovič, 2010).  

 

9. POSTTRAVMATSKA RAST 

 

Vedno več raziskav (Svetina in Nastran, 2012) kaže, da kljub temu, da travmatični dogodki 

povzročijo pri posamezniku stisko, lahko posameznik iz te izkušnje pridobi tudi pozitivne 

življenjske spremembe. Ugotovitve kažejo, da med 40 – 70 % ljudi, ki so doživeli 

travmatičen dogodek, kasneje poroča o določenih pozitivnih spremembah v življenju, kot so 
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boljši medsebojni odnosi, duhovnost in življenjska filozofija ter postavitev novih vrednot in 

prioritet (Fraizer, Tashiro, Berman, Steger in Long, 2004, Woodwart in Joseph 2003, Carver 

in Antoni, 2004, v Svetina in Nastran, 2012). Tudi izkušnja raka dojke posameznicam ne 

prinese le negativnih posledic. Mnoge posameznice tako pridobijo pozitiven pogled na 

izkušnjo raka dojke, kar se kaže v bolj poglobljenih, zadovoljujočih medsebojnih odnosih z 

bližnjimi, bolj cenijo življenje, na novo postavijo življenjske cilje (Stanton, 2006, v Corbett 

in Ivers, 2014). 

 

Proces osmišljanja travmatskih dogodkov je opredeljen kot posttravmatska rast (ang. post-

traumatic growth - PTG). To je pozitivni kognitivni proces, ki spreminja razmišljanja o 

pomenu bolezni v bolničinem življenju (Tedeschi in Calhoun, 1995, v Svetina in Nastran, 

2012). 

 

Manne, Ostroff, Winkel, Goldstein, Foxain Gane (2004), ki so raziskovali posttravmatsko 

rast bolnic z rakom dojke in njihovih partnerjev, so ugotovili, da so ženske z rakom dojke 

poročale o pozitivnih spremembah v njihovem življenju kmalu po tem, ko so bile 

diagnosticirane z boleznijo. Spremembe so se pokazale tudi v vzpostavljanju tesnejših 

odnosov, prepoznavanju notranjih moči in povečanju duhovnosti. Ugotovitve o pozitivnih 

spremembah ob bolezni raka dojke se ujemajo z drugimi raziskavami na področju 

posttravmatske rasti žensk po bolezni raka dojk (Cordova, Cunningham, Carlson in 

Andrykowski, 2001, v Manne idr., 2004).  

 

Posttravmatska rast po raku dojk ni univerzalna izkušnja in je ne doživijo vse posameznice. V 

primerih, ko do posttravmatske oz. osebnostne rasti ne pride, ozdravljena posameznica živi 

naprej z več neprijetnimi posledicami svoje bolezni (Joseph in Linely, 2005, v Svetina in 

Nastran, 2012).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V magistrskem delu želim dobiti čim boljši pogled v doživljajski svet posameznic, ki so 

zbolele za rakom dojke. »Rak dojk je bolezen, ki ne prizadene samo ženskega telesa, temveč 

je bolezen, ki globoko prizadene njeno dušo, omaja njeno samopodobo ter ji vzbudi dvom v 

to, ali je še vredna ljubezni« (Senčar, 2013, str. 142). S svojo raziskavo želim ugotoviti, kako 

so se posameznice v času bolezni in zdravljenja soočale z vsemi preizkušnjami in 

posledicami, ki jih bolezen raka dojke prinaša. V delu bi se rada osredotočila na doživljanje 

posameznic ob izkušnji bolezni v vseh obdobjih in preverila, če se doživljanje raka dojke 

ujema s teoretičnimi ugotovitvami in raziskavami številnih avtorjev. Ker bolezen predstavlja 

veliko psihično obremenitev ter pri posameznicah vzbuja mnoge neprijetne občutke, kot so 

žalost, jeza, strah, se bom osredotočila tudi na strategije, ki jih posameznice uporabljajo za 

učinkovito razbremenitev teh čustvenih stanj. Izkušnja take življenjsko ogrožajoče bolezni se 

lahko odraža tudi v nadaljnjem življenju posameznic, zato z raziskavo želim izvedeti, kako je 

bolezen raka dojke vplivala na njihovo življenje in če so lahko posameznice iz same izkušnje 

bolezni pridobile tudi kaj pozitivnega za prihodnost.  

 

2. CILJI RAZISKAVE 

 

Z raziskavo želim dobiti vpogled v čustvovanje intervjuvanih posameznic, bolnic raka dojke, 

v vseh obdobjih bolezni, ki se začne z ugotovitvijo spremembe na dojki, potrditvijo diagnoze, 

začetkom zdravljenja in obdobjem daljšega preživetja, ki je t.i. obdobje po raku. Ugotoviti 

želim, katera čustvena stanja oz. občutja prevladujejo v posameznih obdobjih zdravljenja. Ob 

soočanju z boleznijo in čustvenimi stanji, ki so lahko po intenziteti zelo močna, posameznice 

razvijejo določene strategije, da lažje obvladajo breme bolezni. Z raziskavo želim ugotoviti, 

katere strategije uporabljajo in njihovo učinkovitost ob soočanju z rakom dojke. Eden izmed 

ciljev je ugotoviti, ali je posameznicam izkušnja bolezni raka dojke prinesla v življenje 

kakšne spremembe glede življenjskega sloga, vrednostnega sistema in na splošno pogleda na 

življenje. To želim raziskovati zato, ker me zanimajo dolgoročne in trajne posledice bolezni 

raka dojke.  

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Z raziskavo želim odgovoriti na naslednja vprašanja: 

RV1: Kako intervjuvane posameznice doživljajo bolezen raka v različnih obdobjih bolezni? 

RV2: Kako se intervjuvane posameznice soočajo s spremenjeno telesno podobo? 

RV3: Kakšne strategije spoprijemanja z boleznijo intervjuvane posameznice uporabljajo pri 

soočanju z rakom ter če so strategije učinkovite pri razbremenjevanju obremenilnih čustvenih 

stanj? 

RV4: Kakšen je pogled intervjuvanih posameznic na življenje po izkušnji raka? 

 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Raziskava temelji na kvalitativnem raziskovalnem pristopu, ki pri zbiranju in analiziranju 

podatkov poudarja pomen besede. S tem pristopom gledamo svet skozi oči posameznika, 

poudarjamo proces in ne samo končnih rezultatov, upoštevamo kontekst, ki je prožen in 

preko njega lahko izoblikujemo koncepte ali teorijo (Bryman, 2004, v Vogrinc, 2008). 
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Uporabljena je deskriptivna metoda raziskovanja. Podatki so bili zbrani s polstrukturiranimi 

intervjuji.  

 

4.1. PREDSTAVITEV VZORCA 

 

Za namen raziskave je bil uporabljen neslučajnostni oz. namenski vzorec. Vzorec obsega 

ženske, ki so zbolele za rakom dojke in so danes že v obdobju preživetja. Vzorec sestavljajo 4 

ženske, ki imajo izkušnjo raka dojke. Ker sem intervjuvankam zagotovila anonimnost zaradi 

občutljivosti teme, posameznic ne omenjam z imeni, pač pa jih poimenujem z oseba A, oseba 

B, oseba C in oseba D. V spodnji tabeli predstavljam vzorec. 

 

Tabela 1: predstavitev vzorca 

Intervjuvanka starost stan Izobrazba in 

zaposlitev 

okolje Diagnoza raka 

dojke 

Oseba A 50 let poročena z 

družino 

(odrasli otroci) 

7. stopnja 

izobrazbe, 

zaposlena v 

VIZ 

urbano 

okolje 

za rakom dojke 

zbolela pred dvema 

letoma in pol  

Oseba B 58 let poročena z 

družino 

(odrasli otroci) 

zaposlena v 

zdravstvu 

urbano 

okolje 

za rakom zbolela 

pred dvema letoma 

Oseba C 37 let poročena z 

družino 

(majhni otroci) 

zaposlena v 

VIZ 

vaško 

okolje 

za rakom dojke 

zbolela pred letom 

dni 

Oseba D 55 let poročena z 

družino 

(odrasli otroci) 

zaposlena urbano 

okolje 

za rakom dojke 

zbolela pred petimi 

leti 

 

4.2. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo štirih intervjujev, ki so bili delno strukturirani. Nekaj 

vprašanj, ki so bila bolj splošna, sem imela pripravljenih, ostala pa sem zastavljala tekom 

pogovora in se na ta način prilagajala sogovornici in tematiki. Zastavljena vprašanja so mi 

pomagala pri usmerjanju pogovora. Intervjuji so zajemali sklope tem – kot so odkritje suma 

na bolezen, doživljanje v vseh obdobjih bolezni, uporaba strategij za razbremenitev čustvenih 

stanj in pogled na prihodnost ter življenje po izkušnji raka. Za vsak sklop sem imela že 

vnaprej pripravljena vprašanja za lažje usmerjanje pogovora (npr. Mi lahko zaupate, kako ste 

bolezen raka dojke sploh odkrili?; Kaj ste v tistem trenutku občutili?; Kako ste doživljali 

proces intenzivnega zdravljenja? … – glej poglavje 8.2. – Vprašanja za intervju). 

 

Če posameznica ni odgovorila na določeno vprašanje, sem si pomagala z zastavljanjem 

dodatnih podvprašanj o temi in tako poskušala priti do odgovora na glavno vprašanje. Če pa 

je bila tema preveč osebna ali na vprašanje ni želela odgovoriti, sem prešla na drugo 

vprašanje. Intervjuji so bili izvedeni med novembrom 2017 in januarjem 2018. Vsak intervju 

je trajal približno 45 minut do 1 ure. Intervjuji so bili izvedeni individualno in s privoljenjem 

intervjuvank snemani.  

 

Do intervjuvank sem prišla preko metode snežene kepe. Tako sem prišla do šestih kontaktov. 

Kontakt sem vzpostavila po telefonu in najprej razložila namen magistrskega dela in 
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raziskave. Dve ženski nista želeli sodelovati, saj jima je bila tema preveč osebna in nista 

želeli deliti izkušnje bolezni.  

 

4.3. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri obdelavi podatkov so za izhodišče kvalitativne analize služili intervjuji, ki sem jih z 

dovoljenjem intervjuvank snemala. Analizo kvalitativnih podatkov sem naredila po 6 

korakih. Najprej sledi urejanje gradiva, nato določitev enot kodiranja, kodiranje, izbor in 

definiranje pomembnih pojmov ter oblikovanje kategorij, definiranje kategorij ter 

oblikovanje teorije (Vogrinc, 2008). 

 

To pomeni, da sem uredila gradivo in sem zvočne posnetke prepisala, jih slovnično uredila, 

potem sem uredila enote kodiranja in zatem sem te enote kodirala (kode 1. reda, kode 2. 

reda), nato pa sem oblikovala kategorije (glej poglavje 8.1. - Primer kodiranja). Ko sem 

zaključila postopek kodiranja vseh intervjujev, sem uredila kategorije po vsebinskih sklopih 

(npr. sum na rakavo spremembo na dojki, doživljanje ob sumu na bolezen itd.). Zatem sem 

znotraj danih kategorij poiskala povezave in razlike med vsemi intervjuji in na podlagi tega 

oblikovala poskusno teorijo. 

 

4.4. OPIS KATEGORIJ 

 

V nadaljevanju opišem kategorije, ki služijo za oblikovanje poskusne teorije. 

 Sum na rakavo spremembo na dojki 

Kategorija opisuje, kako so posameznice sploh prišle do spoznanja, da so lahko zbolele za 

rakom dojke. Kategorija je pomembna zaradi tega, ker se na tej točki začne bolezen raka 

dojke.  

 Doživljanje ob sumu na bolezen 

S to kategorijo opisujem, katera čustvena stanja so posameznice doživljale ob sumu na 

bolezen.  

 Ukrepanje ob sumu na rakavo spremembo na dojki 

S to kategorijo opisujem, kako so intervjuvanke ukrepale ob sumu na bolezen raka dojke. 

 Doživljanje ob postavitvi diagnoze raka dojke 

V tej kategoriji so opisana doživljanja posameznic po tem, ko so prejele potrditev diagnoze 

raka dojke. V njej so zajeta vsa doživljanja žensk do začetka intenzivnega zdravljenja. 

 Zdravljenje raka dojke 

Kategorija zajema vse postopke zdravljenja. Opisuje tudi, katere oblike zdravljenja so bile 

uporabljene v procesu intenzivnega zdravljenja raka dojke. 

 Doživljanje v času intenzivnega zdravljenja 

Kategorija zajema doživljanja žensk v času intenzivnega zdravljenja, ko se začnejo vsi 

postopki zdravljenja. Gre za doživljanja, ki spremljajo postopke potrebnega medicinskega 

zdravljenja.  

 Doživljanje v obdobju preživetja 

S to kategorijo opisujem doživljanja žensk v času preživetja, ko je za njimi že glavna izkušnja 

bolezni in zdravljenja raka dojke. 

 Strategije spoprijemanja z boleznijo za razbremenitev čustvene stiske  

Kategorija opisuje, katere strategije spoprijemanja so posameznice uporabljale v času bolezni 

raka dojke, da se razbremenijo čustvenih stisk. 

 Učinkovitost strategij spoprijemanja za razbremenitev čustvene stiske  
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V tej kategoriji ugotavljam, ali so bile strategije, ki so jih uporabljale intervjuvanke za 

blaženje stisk, učinkovite ali ne. To pomeni, če so zmanjševale čustveno stisko ob pojavu 

bolezni raka dojke in s tem zviševale kvaliteto življenja. 

 Doživljanje telesnih sprememb  

Kategorija opisuje, kako so posameznice doživljale telesne spremembe, ki so bile posledica 

zdravljenja. 

 Sprejemanje okrnjenega / prizadetega telesa 

S to kategorijo opisujem, kako posameznice sprejemajo prehodno ali trajno okrnjeno / 

prizadeto telo, ki je posledica zdravljenja. 

 Osebnostna / posttravmatska rast po izkušnji raka dojke 

Kategorija opisuje možne trajnejše in dolgoročnejše spremembe v življenju intervjuvank, ko 

so zaključile zdravljenje raka dojke. 

 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Za namen empiričnega dela sem intervjuvala štiri ženske, ki imajo izkušnjo raka dojke in so 

vse že zaključile zdravljenje ter so v t. i. obdobju preživetja. Doživljanja žensk ob izkušnji 

bolezni raka dojke so si v nekaterih delih zelo podobna. V poglavju interpretacija rezultatov 

povzemam bistvene ugotovitve intervjujev, ki jih povezujem s teoretičnimi izsledki, 

opisanimi v prejšnjih poglavjih. 

 

 Sum na rakavo spremembo na dojke 

 

Tabela 2: kategorija - Sum na rakavo spremembo na dojki 

Kode 2. reda Kategorija 

- pojav tipne zatrdline na dojki (osebe A, 

B, C in D) 

- spomin na preteklo izkušnjo ob pojavu 

zatrdline (osebi A in B) 

sum na rakavo spremembo da dojki 

 

Intervjuvanke se spominjajo, kako so zaznale spremembo na dojki. Intervjuvanki A in C sta 

zatipali zatrdlino v dojki slučajno. Oseba pripoveduje A: »Zatrdlino sem zaznala čisto 

slučajno, med tuširanjem in ne med rednim samopregledovanjem dojk. Najprej sem si rekla, 

saj nič ni, ker zatrdline prejšnji teden nisem zatipala. Vseeno pa roke nisem mogla odmakniti 

od mesta zatrdline …« Oseba C zazna spremembo pri dojenju: »Pri dojenju sem zatipala 

bulico, ko sem imela pet mesecev starega dojenčka …«, intervjuvanka B pa je zatipala 

zatrdlino med rednim mesečnim samopregledovanjem dojk: »Zatrdlino na dojki sem 

zatipala, ko sem si samopregledovala dojke, bila je dokaj majhna izboklina na zgornjem 

desnem delu dojke. Vedela sem, da je ta zatrdlina nastala na novo in da je zadnjič tam ni 

bilo.« Intervjuvanka D pa spremembe sama ni zaznala, zaznala jo je zdravnica, ki je menila, 

da je lahko maščoba, a je vseeno ukrepala, saj bi bil lahko to tudi sum na bolezen raka dojke. 

Oseba D se spominja: »Na dojki so otipali nekaj, za kar so menili, da je maščoba.« Pri vseh 

intervjuvankah se zaznana sprememba kaže v obliki tipne zatrdline na dojki in se tako pojavi 

sum na raka dojke. Skladno s strokovnim mnenjem Onkološkega inštituta (2018) je zatrdlina 

v dojki tipična klinična slika raka dojke ter zajema trdo, praviloma nebolečo bulico v dojki. 

Ob njeni zaznavi se pojavi sum na pojav bolezni raka dojke. 
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Pri intervjuvankah A in B se pojavijo spomini oz. misli na podobne primere bolezenskih 

znakov pri sebi ali pri drugi poznani osebi. Oseba A se spominja: »… še enkrat potipala 

zatrdlino in otrpnila, saj se mi je zdelo, da je na otip podoba zatrdlini raka, kot ga je imela 

moja mama.« Pri intervjuvanki A se je odkritju zatrdline pojavil spomnim na zatrdlino, ki jo 

je imela njena mati in za katero se je izkazalo, da je bila rakava. Primc Žakelj, Zadnik in 

Žagar (2013) navajajo ugotovitve CGHFBC4 (2011), ki izkazujejo, da ženskam, pri katerih je 

sorodnica prvega reda zbolela za rakom (torej mama ali sestra), grozi dva do trikrat večja 

nevarnost, da zbolijo za rakom dojk. 

 

Intervjuvanka B pa se spominja zatrdline, ki je jo imela pred leti in se je izkazalo, da ni 

rakava: »Kar dolgo časa sem si še tipala bulico in se poskušala spomniti, če je kakšna razlika 

med to in tisto bulico pred par leti, ki ni bila rakava … nisem se mogla spomniti, kakšna je 

bila prejšnja. Zdelo se mi je, da je ta bolj trda na otip. Imela sem tudi težave, da sem se 

spomnila, kako je bilo prej, saj me je kar naenkrat postalo strah, kaj če je res kaj narobe.« 

Vsaka sprememba na dojkah namreč ne pomeni raka dojke. Pri ženskah v zrelem obdobju se 

velikokrat pojavi drobna vozličavost dojk, ki je tipna navzven in ne pomeni bolezenske 

spremembe (Borštnar idr., 2006). 

 

 Doživljanje ob sumu na bolezen 

 

Tabela 3: kategorija - Doživljanje ob sumu na bolezen 

Kode 2. reda Kategorija 

- strah kot prvi odziv (osebe A, B in D) 

- doživljanje izrazito neprijetnih čustev 

(osebe A, B in D) 

- umik v neprizadetost (oseba C) 

- spomini na bolezni drugih potencirajo 

neprijetno doživljanje (oseba A) 

doživljanje ob sumu na bolezen 

 

 

V nadaljevanju intervjuvanke opisujejo, kako so doživljale sum na bolezen raka dojke. Oseba 

B se spominja: »… me je kar naenkrat postalo strah, kaj če je res kaj narobe … Postala sem 

kar malo obupana in prestrašena.« Tudi oseba A ob tem občuti strah: »Za par minut sem 

popolnoma otrpnila in sploh nisem vedela, kaj se z mano dogaja. Bila sem čisto prestrašena, 

obupana … bila sem celo noč pokonci, nisem mogla zaspati, ves čas sem premišljevala, če je 

zatrdlina na dojki enaka kot pri moji mami.« Podobno je doživljanje osebe D: »… naenkrat 

me je postalo strah …« Edino intervjuvanka C ob spremembi ne doživi posebne čustvene 

stiske, saj je prepričana, da je ta zatrdlina posledica dojenja in tudi sumu ne nameni posebne 

pozornosti: »Ob sumu sem bila čisto mirna, raka nisem nič sumila. Nič me ni pretirano 

skrbelo.« Doživljanje intervjuvanih žensk (A, B in D) ob sumu na bolezen je izrazito 

neprijetno. Intervjuvanke doživljajo več neprijetnih čustev, v ospredju sta predvsem strah in 

obup, ki jih duševno obremenjujeta. To potrjuje ugotovitve M. Šmit (2004), ki pravi, da se že 

ob sumu na raka dojke pojavi več neprijetnih čustvenih stanj, med katerimi so najpogostejši 

strah, prestrašenost, obup in otopelost.  

 

Doživljanje ob sumu na bolezen je pri intervjuvanki A še bolj negativno izrazito, saj jo je 

zatrdlina spomnila, da sta tudi mama in teta zboleli za isto boleznijo. Oseba A razlaga: »Ja, 

mama je imela raka dojke dvakrat in ostala je brez obeh dojk. Tudi moja teta je imela raka 

dojke in je za njim umrla. Bolezen raka dojke je v moji družini zelo prisotna in me je bilo 

                                                 
4 Collaborative Group on Hormonal Factor in Breast Cancer  
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vedno strah, da bom zbolela sama in ta strah se je, na žalost, uresničil. Strah me je bilo 

vsega, kar rak predstavlja, izgubo zdravja, dolgo in naporno, lahko tudi boleče zdravljenje s 

kupom posledic in vse negotovosti, ki jo rak prinese, pa tudi to, da nimaš nobene kontrole 

nad boleznijo.« Ta predstava o raku je lahko bila pri osebi A povod za čustveno stisko v času 

suma na bolezen, ki se je kazala kot izrazito doživljanje neprijetnih čustev. Oseba A pravi: 

»Takrat se je pojavil strah, bila sem nemirna, žalostna, otopela.« Neprijetni občutki so bili 

pri osebi A intenzivnejši, saj so jih okrepili otroški spomini iz časa, ko sta zboleli mama in 

teta. Ker kot otrok ni imela ustrezne podpore, se je na te dogodke odzvala s preveliko mero 

strahu, bolezen je dojela stigmatizirajoče in kot dogajanje, ki ne pomeni nič drugega kot 

bolečino in trpljenje z veliko možnostjo smrti. Podobno poroča Holland (2002, v Gorman, 

2006), da soočanje z boleznijo v otroštvu obremeni tudi aktualno doživljanje ob lastni 

bolezni. 

 

 Ukrepanje ob sumu na bolezen 

 

Tabela 4: kategorija - Ukrepanje ob sumu na rakavo spremembo na dojki 

Kode 2. reda Kategorija 

- ukrepanje ob zaznavi spremembe na 

dojki (osebe A, B, C in D) 

ukrepanje ob sumu na rakavo spremembo na 

dojki 

 

Intervjuvanke opisujejo, kako so ukrepale ob sumu na bolezen raka dojke. Oseba B se 

spominja: »Takoj zjutraj sem klicala svojega ginekologa in sem dobila uro še isti dan. 

Ginekolog me je pregledal in ker se mu je zdela izboklina sumljiva, me je takoj poslal naprej 

na dodatne preiskave. No, na dodatnih preiskavah so mi opravili punkcijo, da testirajo to 

odvzeto tkivo.« Tudi oseba A je ukrepala takoj po zaznavi spremembe in pravi: »Ja, k 

zdravniku sem odšla takoj naslednji dan, ker sem vedela, da ne smem čakati in da je potrebno 

hitro ukrepanje, tudi če nič ni. Zdravnik me je takoj napotil v center za bolezni dojk, kjer so 

mi opravili preiskave.« Oseba D se spominja, kako so si sledile preiskave: »Sledil je pregled 

z mamografijo, ki je bila takrat negativna, potem pa je sledila punkcija z ozko iglo. Rezultat 

je bil jasen šele s punkcijo z debelo iglo.« Oseba C je imela v tem času pet mesecev starega 

dojenčka, zato je bila prepričana, da ne more biti zatrdlina nič drugega kot posledica dojenja. 

A se je vseeno odpravila k zdravnici in pripoveduje: »Šla sem k zdravnici, ona me je 

pretipala in rekla, da je to samo ena mlečna žleza in je nastala zaradi dojenja. Preden sem 

pa zaprla vrata in odšla, mi je pa rekla, da če ne izgine, moram priti še enkrat. Ker bulica ni 

zginila, sem prišla še enkrat čez tri tedne. Naredili so mi ultrazvok in punkcijo.« Vse 

intervjuvanke so takoj ukrepale in odšle k zdravniku in so bile napotene na nadaljnje 

preglede. Europa Donna (b.d.) svetuje, da naj posameznica ob zaznani spremembi obišče 

zdravnika, le ta presodi, če je sprememba nevarna in ukrepa tako, da posameznico napoti 

naprej, če meni, da gre za sum na rakavo spremembo. 

 

Po vseh preiskavah je sledilo čakanje na izvide, ki je bilo po mnenju večine (A, B in D) 

intervjuvank najtežje. Oseba D pravi: »Najtežje je bilo čakanje na izvide.« Zelo podobno se 

spominja čakanja na izvide oseba B: »Rezultate naj bi dobila v roku parih dni. In ti dnevi so 

bili najtežji za prenašanje.« Edino oseba C je bila ob sumu mirna in tudi ob čakanju na izvide 

ni občutila posebne stiske in pripoveduje: »Jaz sem bila čisto mirna, nič me ni skrbelo, ker 

sem mislila, da gre za benigno tvorbo in da se bodo le odločali, kdaj jo bodo dali ven, ali med 

ali po dojenju. Nisem razmišljala, da imam lahko raka. Šele ob klicu sestre, če res pridem na 

pregled, sem začela sumiti, da je lahko kaj narobe, do takrat pa nič. Takrat se šele pojavi 

negotovost.« 
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Negotovost ob možni bolezni pri posameznicah še poglablja negativna občutja in strah pred 

prihodnostjo. Vedo, da potrditev suma pomeni spremembo življenja, kot so ga do sedaj 

poznale. In to še dodatno vpliva na njihovo že tako obremenjujoče doživljanje v času suma na 

bolezen (Šmit, 2004).  

 

 Doživljanje ob postavitvi diagnoze raka dojke  

 

Tabela 5: kategorija - Doživljanje ob postavitvi diagnoze 

Kode 2 reda Kategorija 

- šok kot prvi odziv (osebe B, A in C) 

- pojav zanikanja (oseba C) 

- pojav olajšanja ob diagnozi (oseba D) 

- pojav izrazito neprijetnih čustev (osebi 

A in B) 

- občutenje stiske (oseba B) 

- oteženo sprejemanje ter pojav 

protislovnih občutkov ob bolezni (osebi 

A in C) 

- preobrat v doživljanju in sprejetje 

bolezni (osebi B in C) 

doživljanje ob postavitvi diagnoze raka 

dojke 

 

 

Oseba B se spominja prvih trenutkov ob postavitvi diagnoze: »Ja, izvidi so bili jasni, rak 

dojke. Šok. Sploh se nisem zavedala, kaj se dogaja okrog mene. Z mano je bil mož, bil je v 

čakalnici, šla sem po njega in potem nama je zdravnica še enkrat vse razložila. Še vedno sem 

bila v šoku, pa sem prejela toliko informacij.« Oseba A pojasnjuje doživljanje šoka ob 

postavitvi diagnoze: »Najprej je bil šok, še vedno nisem mogla verjeti, da sem res zbolela, ker 

sem se počutila čisto zdravo, brez kakršnih koli bolezenskih znakov … « Pri osebi C se ob 

začetnem šoku pojavi tudi zanikanje bolezni in tako pripoveduje: »Najprej je bil šok. Bila 

sem čisto prepričana, da sem bila zdrava, morali so kaj zamešati in sem vprašala, če so 

prepričani, če so to sploh moji izvidi, ker imam izkušnje, da je več XX in da vedno preverjajo, 

če sem ta prava. No, na koncu so bili res moji izvidi.« Edino oseba D je ob diagnozi čutila 

olajšanje, saj je po toliko dneh negotovosti izvedela, kaj se z njo dogaja in to ji je prineslo 

pomiritev: »Občutila sem olajšanje, ker sem izvedela, kaj je z menoj.« Dejstvo je, da je 

nenadna informacija o obolelosti za rakom dojke nekaj, kar človeku za vedno spremeni 

življenje, zato ni presenečenje, da je tej informaciji sledil šok. Nail (2001, v Gorman, 2006) 

navaja, da je prvi odziv na diagnozo šok, tesnoba, lahko tudi zanikanje. Lahko pa informaciji 

sledi tudi pomiritev, saj bolnica po daljšem času negotovosti ve, pri čem je. Slednje se izkaže 

tudi pri intervjuvanki D. 

 

Intervjuvanke se spominjajo, kaj so doživljale v času postavitve diagnoze. Oseba A opisuje 

neprijetne občutke ob postavitvi diagnoze: »Občutila sem globoko žalost, jezo, da sem 

zbolela, obup, ker nisem vedela, kako naprej in bolezen me tudi je prizadela. V tistem času 

sem bila brezvoljna …« Podobna čustvena stanja doživlja tudi oseba B: »Naslednje dni sem 

bila kar malo obupana, v stiski. Nisem vedela, kako in kaj, vedela sem samo, da ne morem 

pobegniti od vsega, ker je rak v meni. Bila sem žalostna, prizadeta. Od vseh pretresov sem 

bila izčrpana in sem nujno potrebovala počitek.« Intervjuvanke v času postavitve diagnoze 

raka dojke doživljajo izrazito neprijetna čustva, kot so žalost, jeza, obup. Diagnoza raka 

dojke jih je čustveno prizadela. Batkoska in Škufca Smrdel (2017) pojasnjujeta, da se ob 

postavitvi diagnoze običajno pojavi psihološka stiska in negativna čustvena stanja. 
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Doživljanje je opredeljeno kot neprijetna čustvena izkušnja, ki zmanjšuje sposobnost 

spoprijemanja z boleznijo in zdravljenjem. 

 

Oteženo sprejemanje bolezni raka dojke pri intervjuvankah je povezano z odsotnostjo drugih 

bolezenskih znakov. Oseba A razlaga: »Nisem mogla verjeti, da sem res zbolela, ker sem se 

počutila čisto zdravo, brez kakšnih koli bolezenskih znakov.« Oseba C potrjuje ugotovitve: 

»Bila sem zdrava, pa še dojila sem, kako lahko potem zbolim?« V času ugotavljanja bolezni, 

ko je obstajal utemeljen sum za raka dojke, niso občutile nobene fizične utrujenosti, slabega 

počutja in se tako niso čutile bolne. Halstead in Hull (1999 v Šmit, 2004) pravita, da 

protislovje med diagnozo in občutki o lastnem zdravju posameznicam še otežuje sprejemanje 

bolezni raka dojke.  

 

Intervjuvanke povedo, da se je v njihovem doživljanju zgodil preobrat, ki jim je dal moč, da 

se soočijo z boleznijo. Oseba B opisuje preobrat: »Sledil je pa nek preobrat, ko sem si rekla, 

da ne smem obupati in da se moram pozdraviti, ker je to edina možnost, da premagam raka. 

Rekla sem si, da se bom borila do konca. Sprejela sem situacijo tako, kot je, in vstopila na 

zdravljenje.« In oseba C: »Okej, rak na dojki je, to bom že nekako premagala, pa tudi če bom 

dala vse stran. Malo se mi je zasmili otroček, ker ga več ne bom mogla dojiti, ampak samo da 

preživim.« Schell in Kirsch (2001, v Gorman, 2006) pojasnjujeta, da se potem, ko mine prvi 

šok, ženska mora sprijazniti s tem, da je zbolela za rakom dojke in se mora začeti soočati z 

boleznijo. Po umiritvi čustvenih stanj večina posameznic razvije načrt za zdravljenje in 

soočanje z boleznijo 

 

 Zdravljenje raka dojke 

 

Tabela 6: kategorija - Zdravljenje raka dojke 

Kode 2. reda Kategorija 

- načini zdravljenja raka dojke (osebe A, 

B, C in D) 

zdravljenje raka dojke 

 

Intervjuvanke se spominjajo načinov zdravljenja raka dojke. Oseba A pripoveduje: »Imela 

sem operacijo, kjer so mi izrezali samo tumor in potem 30 obsevanj. Ker je rak hormonsko 

odziven, še danes jem hormonske tablete. To je pri meni predstavljalo zdravljenje …« Oseba 

B razlaga: »Imela sem dve operaciji, kemoterapijo in obsevanja. Prva operacija je bila 

odstranitev dojke, druga pa rekonstrukcija čez nekaj časa. Po prvi operaciji je sledila 

kemoterapija.« Oseba C se spominja poteka zdravljenja: »Imela sem operacijo v novembru, 

kemoterapijo in nato še obsevanja poleti, je bil pa moj rak invaziven, kar pomeni, da hitro 

raste.« Oseba D opisuje potek zdravljenja raka dojke: »Odločila sem se za odvzem cele dojke 

in takojšnjo rekonstrukcijo. Potem sem imela še štiri kemoterapije, prav tako pa sem jedla še 

hormonske tablete, ker je bil rak hormonsko odziven.« 

 

Zdravljenje raka dojk poteka multidisciplinarno. Običajno je sestavljeno iz različnih 

kombinacij operativnih posegov, sistemskega zdravljenja in radioterapije. Načini in različne 

kombinacije zdravljenja se izberejo na podlagi obsega bolezni (ali gre za invazivni ali 

neinvazivni rak) in bioloških značilnosti rakavega tumorja. Pomembni dejavniki, ki igrajo 

vlogo pri izbiri zdravljenja, so starost bolnice, njene telesne zmogljivosti ter pridružene 

bolezni (npr. sladkorna bolezen) (Marinko, 2017). Tudi pri intervjuvankah je bilo zdravljenje 

raka dojke sestavljeno iz različnih kombinacij oz. načinov zdravljenja. Osebi A in C sta imeli 

ohranitveno operacijo dojke in potem še dodatno sistemsko zdravljenje. Kaučič (2013) 
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razlaga, da je za tak operativni poseg značilno, da ženska ohrani svojo dojko, saj se odstrani 

samo tumor. Gre za manj invaziven poseg, ki pa običajno zahteva še dodatno zdravljenje.  

 

Pri osebah B in D kirurško zdravljenje obsega mastektomijo oz. odstranitev dojke ter še 

dodatne kombinacije sistemskega zdravljenja. Obe osebi sta se odločili za rekonstrukcijo 

dojke. Oseba D se je odločila za takojšno rekonstrukcijo dojke, medtem ko je oseba B 

odložila operativni poseg rekonstrukcije dojke na kasnejši čas. Borštnar idr., (2006) navajajo, 

da je rekonstrukcija dojke lahko opravljena sočasno s posegom odstranitve dojke ali pa 

kasneje v ločenem posegu.  

 

Compas in Luecekn (2002) poudarjata, da so načini zdravljenja raka dojke pomembni zaradi 

nadaljnjega doživljanja bolezni in posledic zdravljenja. Bolj ko je invaziven poseg, bolj je to 

obremenjevalo posameznico. To je bilo povezano predvsem z občutenjem stiske in 

intenzivnim doživljanjem neprijetnih čustvenih stanj. 

 

 Doživljanje bolezni v času intenzivnega zdravljenja 

 

Tabela 7: kategorija - Doživljanje v času intenzivnega zdravljenja 

Kode 2. reda Kategorija 

- strah pred možnimi negativnimi 

posledicami zdravljenja (osebi A in C) 

- občutki prizadetosti ob izgubi dojke 

(osebi B in D) 

- izrazito neprijetni občutki ob možnih 

posledicah zdravljenja (oseba D) 

- izguba samostojnosti in odvisnost od 

bližnjih (oseba A) 

- stiska ob možni neplodnosti (oseba C) 

- pojav eksistencialnih vprašanj (osebi B 

in C) 

doživljanje v času intenzivnega zdravljenja 

 

 

Pri intervjuvankah se v času intenzivnega zdravljenja pojavijo strahovi, ki so povezani s 

stranskimi učniki zdravljenja. Oseba A pojasnjuje: »Sama operacija raka dojke mi ni 

predstavljala posebnih težav, pa tudi bala se je nisem, mogoče tudi zaradi tega, ker sem 

vedela, da bom obdržala celo dojko. Strah me je bilo bolj tega, da bi me potem po operaciji 

bolelo in da ne bi mogla normalno premikati roke … Bolj me je bilo strah obdobja po 

operaciji, ker čakaš še na to, da izberejo vrsto zdravljenja.« Oseba C razlaga: »Operacije me 

ni bilo strah, to je rutinsko. Sem tudi dobro okrevala … Strah me je bilo kemoterapije, sploh 

na prvi kemoterapiji. Strah me je bilo tega, če bom zaradi kemoterapije čisto bolna še 

naslednje dni. Sicer pa potem nisem imela težkih reakcij. Jaz sem čutila, da rabim več 

počitka, da se mi je začelo spati čez dan. Pa sem na kavču mal zalegla, pa se nato igrala z 

otroki, dala sem telesu to, kar potrebuje.« Obe intervjuvanki izražata zaskrbljenost o možnih 

posledicah zdravljenja. Pri osebi C je strah pred sistemskim zdravljenjem (kemoterapijo) 

povezan s fizično utrujenostjo in nezmožnostjo opravljanja svoje vloge v družini, saj je bila 

mama štirim otrokom, izmed katerih je bil najmlajši star šest mesecev. To potrjujejo tudi 

Borštnar idr. (2006), ki pojasnjujejo, da čas intenzivnega zdravljenja za posameznico pomeni 

novo obremenitev. Ob soočanju z zdravljenjem, ki ga določi stroka, se pojavi strah pred 

možnimi neprijetnimi stranskimi učinki zdravljenja. 
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Faza intenzivnega zdravljenja prinese določene telesne spremembe, ki vplivajo na doživljanje 

intervjuvank. Oseba B opisuje svoje doživljanje, ko izve, da bo potreba odstranitev dojke: 

»Zelo me je pa prizadelo, ko sem izvedela, da bom izgubila celo dojko. To me je potrlo, 

potisnilo v stisko in takrat sem se zares začela zavedati, da bo težko. Nisem si mogla 

predstavljati, da bom čez par dni ostala brez dojke, da bo na telesu zdaj tam luknja. Zaradi 

tega sem bila tako zelo žalostna. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem sploh sprejela to 

misel.« Oseba D opiše doživljanje ob odločitvi za odstranitev dojke: »Posebne krize nisem 

imela, zjokala sem se samo enkrat, ko sem partnerju povedala, da sem se kljub temu, da so mi 

svetovali odstraniti le del dojke, odločila za odvzem cele in takojšnjo rekonstrukcijo.« Z. Snoj 

(2006) pojasnjuje, da so v času intenzivnega zdravljenja zaradi vseh možnih posledic 

zdravljenja v ospredju predvsem doživljanja, ki so povezana z izgubo. Postopki zdravljenja 

raka dojke namreč lahko pustijo prehodne ali trajne posledice na telesu posameznice. Tako je 

doživljanje posameznic povezano s telesno izgubo. M. Šmit (2004) poudarja, da izgubo 

organa (dojke) največkrat spremlja neprijetno čustvovanje, ki se izraža v obliki žalosti, 

čustvene prizadetosti ter obupa.  

 

Zdravljenje samo in njegove posledice še dodatno otežijo obdobje bolničinega življenja. K 

poglabljanju čustvene stiske pomembno pripomore fizična utrujenost, nerazpoloženost in 

nezmožnost za opravljanje običajnih obveznosti v družini in poklicu (Potisek in Sedmak, 

2011). Oseba D razlaga: »Zelo težko je bilo takrat, ko sem po kemoterapiji prišla domov, 

skuhala in nato šest ur bruhala. Ampak vedela sem, da ko bo to minilo, bo v redu in da bom 

celo leto doma. Po pol leta so rekli, da grem lahko v službo, vendar sem se odločila, da še 

ostanem doma in se pozdravim.« Posameznice so težko sprejele, da so odvisne od drugih in 

da so izgubile del samostojnosti, ki jim veliko pomeni. Oseba A se spominja: »Najtežje je 

bilo, da sem izgubila del samostojnosti in sem potrebovala pomoč pri opravilih - nisem si 

mogla sama umiti las, bila sem slabotna, nisem mogla sama nesti vreče iz trgovine, nisem 

mogla sama peljati na sprehod psa, ker bi me lahko potegnil in bi si kaj pretegnila.«  

 

Pri mlajših ženskah je eden izmed glavnih virov doživljanja stiske možnost neplodnosti po 

končanem zdravljenju (Škufca Smrdel, 2007). To potrjuje tudi oseba C, ki pove, da je bila 

možnost neplodnosti in s tem oteženo nadaljnje ustvarjanje družine vir hude stiske: »Nisem 

jokala, ko sem izvedela za raka, sem pa potem kasneje, ker sem dojela, da je to doživljenjsko, 

pa da verjetno ne bom mogla več imeti otrok in da je to (rak) tudi breme za druge. Največkrat 

sem jokala na to temo, da ne bom mogla več imeti otrok. Tudi noben od zdravnikov mi ni 

dajal nobenega upanja. Vsi so mi govorili v smislu 'gospa, dajte zase poskrbeti', mene je pa 

to spravljalo v jok zaradi tega, ker si želim še otrok.« National Breast Cancer Fundation 

(2014) poroča, da je ravno nezmožnost imeti otroke pri mlajših ženskah pogost vzrok 

poglobitve čustvene stiske ob bolezni. To se pokaže tudi pri intervjuvanki C, saj je bil to 

dejavnik, ki je najbolj vplival na neprijetno doživljanje bolezni, tudi če je ozdravitev po raku 

popolna.  

 

Tekom zdravljenja se pojavijo tudi razmišljanja o smislu življenja. Oseba B opisuje svoja 

razmišljanja, ki so se pojavljala v času soočanja z boleznijo in zdravljenjem: »Sem se pa 

spraševala o smislu življenja, bolezni … Mogoče je bil smisel bolezni zame to, da spoznam, 

da se tudi težke stvari lahko premagajo in da bi lahko več časa namenila pomembnim 

stvarem.« Intervjuvanka C razmišlja o možni smrti in ukrepanju v primeru le te: »Vedela 

sem, da sta dve možnosti, da živim ali pa da umrem. Tako sva se z možem pogovarjala o 

možni smrti, pogrebu, obdelala sva teme, ki jih drugače ne bi. Bila sva kar malo prisiljena v 

to. Molitev in vera sta omilili tudi strah pred smrtjo, saj greš potem na lepše. Sicer je hudo za 

druge …« Prav tako se pojavljajo tudi občutki krivde in iskanje krivca za raka. Oseba B 
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opisuje doživljanje krivde: »Ko sem hodila na kemoterapije, sem se spraševala, kaj sem 

naredila, da imam raka. Mislim, da sem živela kar zdravo, nisem kadila, pila alkohola, sem 

se gibala … iskala sem vzroke in krivdo za raka. Potem pa sem videla otroke, ki so bili tudi 

na zdravljenju, pa sem opustila teorijo o krivdi – le kaj so oni naredili narobe, da so zboleli? 

No, sprijaznila sem se, da sem zbolela in sem se nehala pretirano kriviti.« Pri intervjuvankah 

se pojavijo razmišljanja o smiselnosti in minljivosti življenja. Park (2010, v Hoffman idr., 

2013) razlaga, da je za obdobje intenzivnega zdravljenja značilno, da se pojavijo tudi 

vprašanja o smislu življenja, bolezni in trpljenju. Lahko gre za pojav eksistencialne krize, ki 

je utemeljena na vprašanju smiselnosti bolezni in življenja, lahko se pojavljajo vprašanja o 

človeški minljivosti. 

 

Doživljanje intervjuvank je v tem času izrazito negativno, predvsem zaradi telesnih 

sprememb, ki jih prinaša zdravljenje. Intervjuvanke so se težko sprijaznile, da bo za 

ozdravljenje potrebno več vrst zdravljenja in da bo le to agresivno. Najbolj oteženo in izrazito 

neprijetno doživljanje bolezni je prinesla operacija, ki je zahtevala odstranitev dojke, ter 

posledice kemoterapije zaradi izgube las in slabšega fizičnega počutja. Pri mlajši 

intervjuvanki je stiska bolezni in zdravljenja najbolj povezana s strahom, da ne bo mogla več 

ponovno zanositi.  

 

 Doživljanje v obdobju preživetja 

 

Tabela 8: kategorija - Doživljanje v obdobju preživetja 

Kode 2. reda Kategorija 

- pojav prijetnih čustvenih stanj (osebi B 

in A) 

- pozitiven pogled na prihodnost (oseba 

A) 

- občasen strah pred prihodnostjo brez 

raka (osebe A, B, C in D) 

doživljanje v obdobju preživetja 

 

 

Intervjuvanke sledeče izpovedujejo svoja doživljanja o bolezni raka dojke v obdobju 

preživetja. Oseba B pripoveduje: »Srečna sem, da živim, da sem lahko hitro prišla nazaj v 

staro življenje in da je zdravljenje za mano. To obdobje ni tako naporno, ker vem, da je 

zdravljenje že za mano …« Oseba A pravi: »Večinoma imam pozitiven pogled na življenje v 

tem obdobju, vesela sem, da živim, sem nekako pomirjena …« Intervjuvanke v obdobju 

(daljšega) preživetja doživljajo več prijetnih čustev. Veselijo se, da so bolezen premagale. To 

obdobje intervjuvanke doživijo v bolj pozitivni luči in vse manj je tudi pojavljanja neprijetnih 

čustev. To potrjujejo tudi Ličen idr. (2008) ter pojasnjujejo, da je obdobje preživetja čas, ko 

je že končano intenzivno zdravljenje raka in se začne vračanje nazaj v običajno življenje. V 

tem obdobju neprijetna čustvena stanja močno upadejo, nadomestijo jih bolj prijetna. Gre za 

nekakšno obdobje miru po čustvenih pretresih, stiskah in fizičnih naporih. 

 

V obdobju preživetja se občasno pojavljajo strahovi o možni ponovitvi bolezni raka dojk. 

Oseba B razlaga: »Tudi strahovi več niso prisotni, mislim, se kdaj pojavi, ni pa več tako, 

kakor je bilo na začetku. Naučila sem se živeti verjetno tudi z njimi, pa jih obvladati.« Oseba 

D pojasnjuje, da se še kdaj pojavi strah: »Niti spomnim se ne, razen, če me kje kaj pikne, čutiš 

prisoten strah – kaj če …« Intervjuvanke poročajo, da še vedno kdaj občutijo strah pred 

ponovitvijo bolezni, se pa ta strah ne pojavlja več tako pogosto. Ličen idr. (2008) poročajo, 

da obdobje preživetja ne prinese popolnega duševnega miru, še vedno se namreč pojavljajo 

misli o raku, ki tako obremenjujejo posameznico tudi v tem obdobju, a te misli niso več tako 
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pogoste in tudi strah ni več tako intenziven, kot je bil npr. prisoten v času postavitve 

diagnoze.  

 

Intervjuvanke opisujejo, kdaj so strahovi o možni ponovitvi bolezni raka dojke najbolj 

pogosti. Oseba A pravi: »Strah me je, da bi se rak ponovil. To se mi naredi predvsem takrat, 

ko moram na redni pregled na Onkološkega. Takrat se spomnim vsega, kar je bilo, pa vedno 

tudi obstaja možnost, da na pregledu odkrijejo, da se je rak ponovil. Na srečo se to še ni 

zgodilo.« Oseba B pojasnjuje dve situaciji, kdaj se največkrat pojavi strah pred ponovitvijo 

bolezni. Najprej pojasni prvo situacijo: »Še vedno sem pa živčna pred vsakim rednim 

pregledom na OI in vedno pomislim, kaj pa če spet zbolim …« Nato pa opiše drugo: »To se 

mi naredi predvsem, ko gre kakšna stvar predobro. Takrat potem razmišljam, če ni vse kar 

malo preveč okej in da je še vedno možnost, da se mi ponovi rak …« Podobno kot oseba B 

razmišlja tudi oseba C: »Niso pa stalni strahovi. Imela sem nihanja, jih imam še zdaj, ko smo 

se preselil v hišo. Podzavestno imam strah, da je vse spet idealno - nova hiša, noseča sem. 

Preden sem zbolela, je bilo vse v redu, imela sem otroke, dojenčka, ki je spal, bila sem 

srečna, potem pa rak.« Pri intervjuvankah se strah pred ponovnim rakom pojavi predvsem pri 

dveh situacijah, in sicer pred rednimi pregledi na Onkološkem inštitutu, saj bi se na pregledu 

lahko izkazalo, da se je rak dojke spet pojavil. Poleg tega strahu se pri intervjuvankah pojavi 

tudi negotovost glede načrtovanja prihodnosti, predvsem v smislu, da sedanje situacije 

doživljajo preveč optimistično. To potrjuje tudi študija Študija SMJ Vickberg (2001), ki 

navaja, da določene situacije lahko vzpodbudijo strah pred ponovitvijo bolezni, in sicer 

situacija, v kateri bi lahko bila ponovno odkrita bolezen (pregled pri onkologu), situacije, ko 

pride do zaznave nepoznanih telesnih občutkov, ter dolgoročno planiranje prihodnosti, ki naj 

bi bila brez ponovitve raka (v Škufca Smrdel, 2007). 

 

Intervjuvanki pojasnjujeta, kako se uspeta soočati s strahovi. Oseba C pojasnjuje: »Strahove 

še zdaj občutim, samo niso tako grozni, da ne živim lepo. Zavedala sem se, da lahko umrem 

ali pa živim. Strahovi so in ostanejo, odvisno je, koliko osmišljaš. Lahko ves čas živiš s 

strahovi. Ne želim, da me strah obvlada in si potem očitati, česa vsega nisem naredila …« 

Tudi oseba B razlaga o življenju z negotovostjo: »Naučila sem se živeti s strahovi in 

negotovostjo, pa jih obvladati.« Doživljanje je tako pri vseh intervjuvankah v tem obdobju 

bolj umirjeno, pa tudi življenje z negotovostjo in strahom so se naučile regulirati do te mere, 

da jih ti ne ovirajo več toliko pri vsakdanjem življenju, kar je zelo pomembno za izboljšanje 

kakovosti življenja v vseh naslednjih obdobjih življenjskega cikla. Ličen idr. (2008) 

pojasnjujejo, da se po končanem zdravljenju oz. v t. i. obdobju preživetja ponovno okrepi prej 

zamajana samozavest in tudi doživljanje negativnih čustev se počasi začne umirjati. S 

preživelimi leti se tudi strah o raku dojke pomembno zmanjša, čeprav to ne pomeni, da 

popolnoma izgine. Posameznice se ga naučijo obvladati in živeti z negotovostjo. 

 

Doživljanje v obdobju preživetja je pri vseh intervjuvankah prežeto z optimizmom in 

veseljem, da je zdravljenje končano in da se jim ni treba več spopadati z močnimi 

negativnimi občutji, ki jih je prinesla življenjsko ogrožajoča bolezen. To ne pomeni, da ne 

doživljajo več strahu ali da se ne spomnijo več na bolezen, pač pa da niso misli in življenje 

stalno usmerjeni na raka dojke. Naučile so se živeti z negotovostjo, ki jo prihodnost prinaša 

in se trudijo, da je njihovo doživljanje življenja pozitivno. 

 

 Strategije spoprijemanja z boleznijo za razbremenitev čustvene stiske  

 

Tabela 9: kategorija - Strategije spoprijemanja z boleznijo za razbremenitev čustvene stiske 

Kode 2. reda Kategorija 
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- strategije za zmanjševanje neprijetnih 

občutkov (vse osebe) 

- iskanje socialne podpore in pogovor 

(osebi B in C) 

- informiranje o raku (osebi B in D) 

- običajno življenje (osebi A in D) 

- zatekanje k veri in duhovnosti (osebe A, 

B in C) 

strategije spoprijemanja z boleznijo za 

razbremenitev čustvene stiske  

 

Intervjuvanka pojasnjuje, da je pri soočanju z boleznijo morala najti način za omilitev stiske. 

Oseba A pojasnjuje: »Moram reči, da je bilo to eno najtežjih obdobij v življenju, bila sem pod 

hudim stresom, ker sem dokončno vedela, da rak je in da tega ne morem spremeniti. Bolezni 

nisem mogla več zanikati in sem mogla najti način, da premagam stisko in da najdem moč za 

naprej.« Rakovec Felser (2009) navaja, da je obdobje soočanja z boleznijo raka za bolnice 

zelo težko in stresno. Posameznice so v vseh fazah bolezni razvijale strategije, s katerimi 

blažijo oz. zmanjšujejo čustveno stisko. Bolnice v času bolezni in zdravljena raka dojke 

veliko razmišljajo o svojih tegobah, jih ocenjujejo in poskušajo ovrednotiti. Glede na svoje 

možnosti poskušajo tudi ustrezno ukrepati.  

 

Intervjuvanke tekom bolezni spoznavajo načine, ki jim misli odvračajo od bolezni in jim 

pomagajo pri premagovanju čustvenih stisk. Pri tem se poslužujejo različnih strategij. 

 

Pri vseh intervjuvankah se pojavi strategija iskanja socialne podpore in pogovor. Oseba B 

pojasnjuje: »Predvsem sem se veliko pogovarjala. Od kar sem izvedela za diagnozo raka 

dojke, je nisem skrivala. Vsi moji bližnji so vedeli, da imam raka, in to, da tega ne skrivam, 

me je osvobodilo. Z možem, sestro in otroki sem se o bolezni, zdravljenju pa tudi vseh stiskah 

veliko pogovarjala. Bolje sem se počutila, ker sem vedela, da me oni poslušajo in da se nanje 

lahko vedno obrnem.« Tudi oseba C se zateka k pogovoru: »Veliko sem se pogovarjala z 

možem, družino. Čutila sem podporo.« Socialna podpora intervjuvankam veliko pomeni. 

Dragoceno je, če lahko čutijo, da jih bližnji podpirajo in jim stojijo ob strani. 

 

Intervjuvanke v času bolezni raka dojke iščejo informacije o bolezni. Oseba B pojasnjuje, kje 

je iskala informacije: »Na internetu sem prebrala tudi veliko o raku, saj sem želela malo 

izvedeti, kaj me čaka, da ne bi bila potem preveč šokirana. Iskala sem informacije o raku, 

kakšni so stranski učinki … Malo mi je o samem zdravljenju povedala prijateljica, ki je 

patronažna sestra in skrbi tudi za rakave bolnike. To mi je bilo v veliko pomoč in je 

zmanjševalo strah.« Oseba D razlaga, da ji je informacije o bolezni podala prijateljica, ki je 

prav tako zbolela za rakom dojke: »Poklicala sem prijateljico, ki je pred kratkim zbolela za 

rakom in mi je povedala, kako gre postopek, kar me je pomirilo, saj sem vedela, kako bo 

naprej.« Informacije o bolezni raka dojke in postopkih zdravljenja pri intervjuvankah 

zmanjšujejo neprijetne občutke, ki so povezani predvsem s strahom o neznanem. Nail (2001, 

v Gorman, 2006) pojasnjuje, da se na začetku bolezni, ko je za bolnico vse novo, pojavi 

strategija iskanja informacij. Strah pred neznanim bolnica zmanjšuje tako, da poskuša 

pridobiti kar največ informacij o bolezni.  

 

Konkretno o tem intervjuvanke poročajo sledeče. Oseba A pravi: »Hobiji, za katere si prej 

nisem vzela dovolj časa, pletenje, izdelovanje različnih okraskov, zelo sem se vrgla v 

ustvarjanje … « Oseba D opisuje, kako si je zapolnila čas, ko je okrevala po bolezni: »Veliko 

sem brala, različne, vesele stvari, hodila v kino, na sprehode. Tisto, kar sem prej pretekla, 

sem prehodila, kuhala. Bilo je tako, kot da sem v pokoju. Pravzaprav sem imela zelo malo 

časa, zelo sem se zaposlila.« Posameznice se v času bolezni veliko ukvarjajo z različnimi 
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hobiji, hodijo v naravo, se trudijo, da opravljajo vsa opravila, ki so jih prej. Poskušajo si najti 

aktivnosti, ki jih veselijo in sproščajo. Želijo si organizirati normalen življenjski ritem, kjer je 

tudi dovolj prostora za tisto, kar rade počnejo in jih veseli. Drageset idr. (2010) navajajo, da v 

času okrevanja posameznicam dobro dene, če lahko delajo tiste stvari, ki jih veselijo, jih 

sproščajo in jim niso v breme. Obremenilnih stvari je v času zdravljenja že tako dovolj in so 

taki otoki sproščene dejavnosti zelo dobrodošli. Pomembno jim je bilo, da misel na bolezen 

odrinejo daleč stran in da imajo občutek, da kljub situaciji polno živijo.  

 

Kot pomembno strategijo pri soočanju z boleznijo pa intervjuvanke A, B in C navajajo 

molitev. Vse tri intervjuvanke so verne in so se v času bolezni zatekle k veri in Bogu. Oseba 

A najde oporo pri bolezni v veri in razlaga: »Ko mi je bilo najbolj hudo, pa sem v tistem času 

veliko molila in brala sveto pismo. Vedno, že prej, sem bila povezana z Bogom in sem v njem 

iskala oporo in moč za zdravljenje. Nekomu sem morala izročiti vse svoje stike, da se 

pomirim.« In oseba B: »Z možem sva skupaj molila in hodila k maši.« Osebi C vera pomaga 

pri soočanju z rakom: »Ena izmed prvih misli je bila, ker sem verna, o Jezus, daj pomagaj. 

Vera je bila ena izmed strategij, ki mi je pomagala, da sem lažje prebolela raka ... « Različne 

oblike molitve oz. različne duhovne prakse zmanjšujejo tesnobnost in pomagajo pri 

vzpostavljanju občutka večje zavarovanosti v življenje (Gruen, 2009). 

 

V različnih obdobjih bolezni so intervjuvanke uporabljale približno podobne strategije. Pri 

isti osebi gre tako v celotnem času bolezni za njej lasten način soočanja s težavami.  

 

 Učinkovitost strategij spoprijemanja za razbremenitev čustvene stiske  

 

Tabela 10: kategorija - Učinkovitost strategij spoprijemanja za razbremenitev čustvene stiske 

Kode 2. reda Kategorije 

- strategije so v pomoč za razbremenitev 

stiske (oseba B) 

- delno učinkovite strategije (oseba A) 

učinkovitost strategij spoprijemanja za 

razbremenitev čustvene stiske  

 

 

Intervjuvanke pripovedujejo o učinkovitosti strategij za razbremenitev neprijetnih čustvenih 

stanj. Oseba B se spominja učinkovitosti strategij: »Pravzaprav ne vem. Karkoli sem delala, 

sem še vseeno vedela, kaj me lahko čaka, tega nisem mogla odklopiti v nobenem trenutku. Je 

pa res, da me je pogovor razbremenil. Podoben učinek je imela tudi molitev. Lahko rečem, da 

so delno učinkovale, ker sem vseeno lažje vse prenašala, še vedno pa sem bila v stiski. Živiš 

nekako na pol – si v stiski, pa malo mine, pa spet pride nazaj. Nisem našla recepta, ki bi jo 

odnesel za dalj časa.« Oseba A pa pojasni delno učinkovitost strategij: »Strategije so mi 

pomagale, da sem se pomirila, da nisem bila več tako prestrašena … Vse to mi je bilo v 

pomoč, da sem lažje vse prenesla. Ne rečem, da nisem več imela stisk pa slabih dni, so še bili, 

ampak jih je bilo manj ali pa niso bili tako hudi.« Vse intervjuvanke so se posluževale 

podobnih ali enakih strategij v vseh obdobjih bolezni, kar kaže na to, da so bile strategije vsaj 

delno učinkovite in so pripomogle k (vsaj) začasnemu zmanjševanju neprijetnih čustvenih 

stanj. Nobena strategija namreč ni mogla prinesti popolnega duševnega miru, kar pa lahko 

pripisujemo karakteristikam bolezni raka dojke, ki se tako močno zasidrajo v posameznico in 

posežejo na vsa področja življenja. S tem se strinja tudi T. Žagar (2011), ki pravi, da je cilj 

vseh strategij, ki jih bolnice z rakom dojke uporabljajo, da jih razbremenijo čustvenih stisk in 

jim tako izboljšajo kvaliteto življenja. Pri presoji učinkovitosti strategij je najbolj pomembno, 

da te posameznici v času najbolj ogrožajočega in intenzivnega čustvenega doživljanja 

pomagajo pri zmanjševanju stiske. Pomembno je, da bolnica zmore prebroditi najbolj kritično 

obdobje (Žagar, 2011). 



41 

 

 

 Doživljanje telesnih sprememb  

 

Tabela 11: kategorija - Doživljanje telesnih sprememb 

Kode 2. reda Kategorije 

- strah pred določenimi vrstami 

zdravljenja zaradi telesnih sprememb 

(oseba A) 

- vnaprejšnja pripravljenost na spremembe 

omili neprijetna čustva (osebe B, C in D) 

- pojav obupanosti (oseba B) 

- izguba dojke sproži intenzivne neprijetne 

občutke (oseba B) 

- rekonstrukcija pripomore k manjši stiski 

(oseba D) 

doživljanje telesnih sprememb  

 

 

V nadaljevanju intervjuvanke opisujejo, kako so doživljale telesne spremembe, ki so 

posledica zdravljenja. Oseba A se je zdravljenja s kemoterapijo bala zaradi izgube las in to jo 

je spravljalo v stisko. Stiska je minila, ko taka oblika zdravljenja ni bila potreba. Spominja se 

strahu ob možnem zdravljenju s kemoterapijo: »Priznam, da me je bilo vedno strah tega, da 

bom imela kemoterapijo in da bi izgubila lase. Potem so mi sporočili, da kemoterapija ne bo 

potrebna in da me čaka samo obsevanje.« Osebe B, C in D opisujejo doživljanje ob 

kemoterapiji in njenih posledicah. Oseba B se spominja doživljanja ob kemoterapiji in 

telesnih spremembah ter pripoveduje: »Bilo je naporno, predvsem psihično, saj sem vedela, 

da me čaka izguba las. Sem se pa na izgubo las bolj pripravila – prijateljica mi je pobrila 

lase, preden bi mi izpadali v čopih, pripravila sem si rutke in lasuljo. Za izgubo las je dokaj 

hitra rešitev, ni idealna, je pa … sem imela manjšo krizo, ko sem si pobrila lase. Spet je 

odpadel del mene, ampak sem si na glavo dala lasuljo in sem se počutila, kot da sem spet jaz. 

Na začetku sem pričakovala, da me bo to bolj obremenjevalo, ampak me ni. Spomnim se pa, 

da sem bila enkrat čisto obupana, ko sem se čisto bleda, brez lasulje in slečena pogledala v 

ogledalo. Takrat sem si pa mislila, da izgledam res grozno. Začela sem jokati, od jeze, 

žalosti. Bila sem šokirana nad videzom.« Oseba C opisuje izkušnjo ob zdravljenju s 

kemoterapijo: »Vedela sem, da bom lase zgubila. Drugače sem se kar v redu s tem soočila, je 

mož pričakoval, da sem bom slabše. Sem kar morala sprejeti dejstvo, da bom brez las. 

Pobrila sem se zato, ker sem gledala filmčke, kako to izpada potem v šopih in sem se raje 

pobrila, ker sem vedla, da bi bilo potem še težje. Potem sem se kar hitro navadila. Gledala 

sem na to (izgubo las), kot tako, saj bodo zrasli nazaj. Če sedaj gledam za nazaj, mi je 

vseeno, tudi če ne bi, samo da živim. Te stvari glede lepote, niso več tako pomembne. 

Spomnim se, da sem bila brez las, obrvi, trepalnic in sem v rokah nosila otroka, ko smo se 

igrali in sem se pogledala v ogledalo in sem si mislila, kako izgledam … pa sem bila v resnici 

srečna, da živim, da se igram z otroki in se imamo fino. Bil je tak vesel trenutek. Tudi, ko sem 

se pobrila, me je mož sprejel, je rekel, da sem lepa. In to podporo in besede sem 

potrebovala.« Oseba D pojasnjuje: »Res pa je, da sem se, predno sem izgubila lase, pobrila 

… Nosila sem rutico in kapo, tako da nisem imela problemov …«. Intervjuvanke so dogodek 

izgube las zaznale kot stresen, a so bile nanj pripravljene in so vedele, kaj pričakovati. Kljub 

temu, da je to pričakovanje doživljanje ublažilo, pa to ne pomeni, da jih ta izguba ni 

prizadela. Kot pomemben dejavnik so pri kemoterapiji izpostavile podporo bližnjih in 

njihovo sprejemanje novega videza. Victoria – Department of Health and Human Servecis 

(2015) potrjujejo, da je izguba las med tistimi faktorji, ki bolnice bolj čustveno obremenjujejo 
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in lahko sprožijo vrsto neprijetnih čustev, ki najbolj ovirajo ponovno vzpostavitev 

pozitivnega odnosa do svojega telesa. 

 

Pri osebah B in D je zdravljenje raka dojke zahtevalo tudi odstranitev dojke. Odstranitev 

dojke je za bolnico velik stres in jo močno prizadane. Oseba B sledeče opisuje pričakovan 

negativen odziv: »Zelo me je pa prizadelo, ko sem izvedela, da bom izgubila celo dojko. To 

me je potrlo, potisnilo v stisko in takrat sem se zares začela zavedati, da bo težko. Počutila 

sem se, kot da manjka del mene. Spomnim se, da se nekaj časa tudi nisem hotela dotakniti 

mesta, kjer je bila včasih dojka. Bila sem razočarana, obdajala me je neka tesnoba in jeza, 

bila sem globoko žalostna. Potrebovala sem nekaj časa, da sem prebolela izgubo ...« Taka 

občutja pojasnjuje tudi Z. Snoj (2006), ki pravi, da že prehodne telesne spremembe 

povzročajo bolnicam velike težave. Razumljivo je, da so pri trajnih in večjih telesnih 

spremembah (odstranitev dojke) te stiske toliko večje. 

 

Oseba D razlaga: »Ko sem se zbudila, sem imela dojke, tako da nisem doživela take stiske …« 

Intervjuvanka pri odstranitvi dojke ne doživi posebne stiske, kar pripisuje opravljeni takojšni 

rekonstrukciji dojke (sočasno z odstranitvijo dojke). S tem se strinjata tudi Compas in 

Luecken (2002), ki menita, da intenzivno neprijetno doživljanje ob izgubi organa lahko omili 

rekonstrukcija dojke. Ahčan in Kaučič (2016) navajata, da rekonstrukcija dojke namreč 

ponuja boljši kozmetičen učinek in manj vidne spremembe na telesu in ima za posameznico 

tolažeč učinek. Bešić (2009) dodaja, da gre za psihično oporo ženskam, kar pomembno 

zvišuje kvaliteto življenja, zmanjša strah, potrtost in posledično izboljša samopodobo žensk. 

 

Zavedanje o telesnih spremembah je pri vseh intervjuvankah povezano z neprijetnim 

čustvovanjem, ki se odraža tudi v občutenju stiske. Z. Snoj (2006) razlaga, da je neprijetno 

čustvovanje intenzivnejše predvsem pri večjih telesnih spremembah, ki so na eni strani 

posledica operacije – lahko spremenjena oblika dojke, ki nastane pri ohranitveni operaciji ali 

mastektomija - ter na drugi strani izguba las. Vse te posledice so za žensko zelo 

obremenjujoče. 

 

 Sprejemanje okrnjenega / prizadetega telesa 

 

Tabela 12: kategorija - Sprejemanje okrnjenega / prizadetega telesa 

Kode 2. reda Kategorije 

- oteženo sprejemanje nove podobe (oseba 

B) 

- ni oteženega sprejetja podobe (osebi A 

in D) 

- pomen podpore partnerja (oseba B) 

sprejemanje okrnjenega / prizadetega telesa 

 

Intervjuvanke pripovedujejo, kako so sprejele novo podobo telesa. Oseba A pripoveduje: 

»Samo zaradi brazgotine nimam težav s samopodobo, dojka je ostala. To spremembo sem 

sprejela in nimam tudi sedaj težav s podobo. Težav tako na srečo res nisem imela …« Oseba 

B opisuje: »Najtežje mi je bilo po operaciji. Po operaciji sem ostala brez dojke in sem se kar 

težko pogledala v ogledalo. Tudi roke nisem mogla položiti več na mesto operacije. To mi je 

bilo zelo težko in bila sem žalostna. Potrebovala sem nekaj časa, da sem se navadila, da sem 

brez dojke. Težko sem sprejela, da nimam več dojke.« Oseba D razlaga: »Nisem ženska, ki bi 

jo obremenjevalo, da imam drugačno dojko. Mogoče mi je bilo lažje, ker sem se zbudila in 

sem jo že imela, tako nisem imela nobenih večjih problemov.« Pri intervjuvankah se pojavi 

različno sprejemanje glede nove telesne podobe. Največ težav pri sprejemu nove telesne 
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podobe ima oseba B, ki ji odstranijo dojko in nima takojšne rekonstrukcije. Oteženo 

sprejemanje se pri njej kaže v tem, da se ne želi dotakniti mesta, kjer je bila prej dojka ter da 

se težko pogleda v ogledalo. Zaradi spremenjene telesne podobe intervjuvanka doživi več 

neprijetnih čustev. Intervjuvanka D lažje sprejemanje nove podobe pripisuje takojšni 

rekonstrukciji dojke. Oseba A pa pojasnjuje, da ji samo spremenjena oblika dojke ne 

povzroča nobenih težav ter da nima nobenih težav pri sprejemanju telesne podobe.  

 

Sprejetje nove podobe se pri intervjuvankah razlikuje glede na izbiro vrste zdravljenja. Bolj 

ko zdravljenje poseže v telo, težje je spet pridobiti pozitiven odnos do svojega telesa. Z. Snoj 

(2006) razlaga, da je sprejetje začasno ali trajno prizadetega telesa lahko dolgotrajen proces 

in za mnoge ženske lahko tudi otežen. Predvsem opazne telesne spremembe so bolj 

obremenjujoče za posameznice, kot tiste, ki so očem skrite. Yurek, Farrar in Anderson (2000) 

pojasnjujejo, da imajo tako specifične telesne spremembe in oteženo sprejemanje novega / 

okrnjenega / prizadetega telesa neposreden vpliv na psihološke probleme, kot so slabša 

telesna samopodoba, izguba občutka privlačnosti in posledično težave v spolnosti. Ti 

problemi so večji pri ženskah, ki so imele bolj radikalno spremembo – mastektomija, kot pri 

ženskah, ki so imele ohranitveno operacijo.  

 

Pri sprejemanju nove telesne podobe imajo pomembno vlogo partnerji, ki so v vseh štirih 

primerih pokazali, da žensko telo kljub vsem posledicam sprejemajo. Oseba B govori o 

podpori moža: »… k meni je prišel mož in me je objel. To mi je veliko pomenilo, ker sem se 

počutila varno in ljubljeno. Njega tudi ni bilo strah, če se je dotaknil mesta, kjer je bila prej 

dojka ali pa me je pobožal po glavi. Čutila sem, da me sprejema. Brez tega ne bi zmogla. 

Zaradi moža in njegovih odzivov sem lažje sprejela vse to, pač da nimam dojke, novo 

podobo.« 

 

 Osebnostna / posttravmatska rast po izkušnji raka dojke 

 

Tabela 13: kategorija - Osebnostna / posttravmatska rast po izkušnji raka dojke 

Kode 2. reda Kategorija 

- rak dojke tudi kot pozitivna izkušnja 

(osebi A in C) 

- pridobitev pozitivnih spoznanj za 

življenje (osebe A, C in D) 

osebnostna / posttravmatska rast po izkušnji 

raka dojke 

 

 

Intervjuvanke so iz težke izkušnje raka dojke pridobile tudi pozitivne naravnanosti. Oseba A 

pojasnjuje: »Ja, kljub temu, da je bila težka izkušnja in da ni bila prijetna, večkrat me je 

obremenjevala, sem iz nje dobila tudi pozitivne stvari. Ne obremenjujem se več z 

malenkostmi, vprašam se, ali je res vse tako pomembno, več si vzamem prostega časa in 

delam to, kar imam rada – začela sem plesti, hoditi v naravo, več časa preživim z možem in 

družino, več se smejim in manj se obremenjujem. Spoznala sem tudi, da me nekateri odnosi 

dušijo. Zahtevajo preveč truda in sem jih raje opustila oz. stiki pač niso več tako pogosti.« 

Oseba D pravi: »Seveda, spoznaš, da si minljiv, da ni nič samo po sebi umevno, veš, kdo ti je 

prijatelj …« Oseba C pripoveduje: »Kljub temu, da je bilo težko obdobje, je bila tudi zelo 

pozitivna izkušnja. Z otroki smo se zelo povezali, z možem sva se zelo zbližala, je res nekdo, 

ki mi lahko stoji v oporo tudi, če bom kdaj na vozičku, cenim vsak dan, tudi če imam veliko 

obveznosti, živim bolj zavestno in imam nova prijateljstva. V življenju želim delati stvari, ki 

me veselijo. Mene veseli materinstvo, mene veseli, da sem v službi. Predvsem to, da delam 

stvari, ki me veselijo in poskrbim zase. To pa pomeni, da si poleg vseh urnikov znam utrgati 

čas, da grem z možem na zmenek, da grem v savno, plavat, da mam en dan v mesecu dan na 
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off in delam, kar želim …«. Bolezen raka dojke je in ostaja za intervjuvanke zelo stresen 

dogodek, ki je predvidoma doživet z neprijetnimi čustvi, ki so lahko, predvsem v prelomnih 

obdobjih bolezni in zdravljenja, zelo intenzivni. Kljub vsem neprijetnim dogodkom pa 

posameznice lahko iz izkušnje pridobijo tudi marsikaj pozitivnega, kar jih potem žene naprej 

v življenju. Tako intervjuvanke bolj cenijo življenje, medosebne odnose in se veselijo 

preprostih stvari v vsakdanjem življenju in so bolj pozorne na vse, kar lahko osmisli 

vsakdanjik. Tako spremembo bi lahko opredelili kot posttravmatsko rast, ki jo opredelita 

Calhoun in Tedeschi (2001, v Tedeschi in Calhoun, 2004) in se nanaša na psihološko 

spremembo doživljanja po soočenju z zelo težkimi osebnimi izzivi oz. življenjskimi 

okoliščinami. Le ta se kaže v večjem zavedanju o dragocenosti življenja v na videz majhnih 

in nepomembnih stvareh in prevrednotenju tega, kaj je v življenju res pomembno, v večji 

naklonjenosti za vzpostavljanje intimnejših in bolj osmišljenih odnosov z ljudmi, v občutku 

večjega zaupanja v lastne sposobnosti in moči za obvladovanje življenjskih problemov ter v 

povečanju zavedanja o novih življenjskih možnostih, da človek izbere novo ali drugačno 

življenjsko pot ali način življenja (Tedeschi in Calhoun, 2004). 

 

6. ZAKLJUČKI 

 

V tem poglavju odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja in navajam tudi ostale 

ugotovitve raziskave o doživljanju bolnic z rakom dojke in življenju z izkušnjo raka dojke. 

 

V nadaljevanju odgovarjam na prvo raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Kako 

intervjuvane posameznice doživljajo bolezen raka v različnih obdobjih bolezni? Vprašanje 

postavlja v ospredje doživljanje intervjuvank v vseh obdobjih bolezni, in sicer ob sumu na 

bolezen, ob postavitvi diagnoze do pričetka zdravljenja in v času intenzivnega zdravljenja ter 

obdobju daljšega preživetja. Doživljanje bolezenskega procesa raka dojke (z izjemo obdobja 

preživetja) je pri vseh intervjuvankah predstavljen kot zelo stresen in prežet z negativnimi 

občutji. Ob sumu na bolezen se pri treh intervjuvankah pojavi prestrašenost, v smislu, kaj če 

je res kaj narobe, in ta občutek se še stopnjuje ob napotitvi naprej na različne preiskave, le pri 

eni intervjuvanki tega ni, saj naj bi sprememba na dojki nastala kot posledica dojenja.  

 

V obdobju postavitve diagnoze je pri večini intervjuvank prvi odziv šok, saj niso mogle 

verjeti, da so res zbolele za tako nevarno boleznijo. V tem obdobju je izrazito doživljanje 

neprijetnih čustev, kot so strah, prizadetost, negotovost, žalost. Pomembno se mi zdi, da so 

posameznice v tem obdobju zbrale dovolj moči, da so se odločile za pot zdravljenja. To je 

skladno z ugotovitvami, da se pri ženskah pojavi moč za zdravljenje in tudi preobrat v 

čustvenem stanju, v smislu borbe proti bolezni, kar ne pomeni, da ne doživljajo več stisk, ali 

pa da nimajo krize, ampak da kljub temu začnejo obvladovati bolezen (Barraclough, 1998 v 

Ličen idr., 2008). 

 

V obdobju intenzivnega zdravljenja so neprijetni občutki usmerjeni predvsem na posledice 

zdravljenja, saj se takrat zgodi največ nezaželenih telesnih sprememb, ki posameznice 

prizadenejo. Tudi pri posameznicah, ki so imele blažje oblike zdravljenja in niso izgubile 

dojke ali niso imele kemoterapije, se pojavljajo negativni psihološki odzivi na zdravljenje 

(strah, negotovost o učinkovitosti zdravljenja). Posledice zdravljenja so torej povod za stisko 

pri ženskah in posledično pomembno znižujejo kvaliteto življenja. Pri posameznicah se 

pojavi spoznanje, da je pomembno, da živijo in tako vsaj do določene mere sprejmejo telesne 

spremembe, saj so večinoma prehodne narave. To pomeni, da telesne spremembe ne določajo 

odločilno kvalitete življenja in so le prehodno obdobje, ki ga je potrebno sprejeti, čeprav je to 
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kdaj oteženo. Intervjuvanke so v tem obdobju počele stvari, ki jih veselijo, in poskušale čim 

bolj 'normalno' živeti.  

 

Predvsem pri mlajši intervjuvanki je v tem obdobju izražena stiska glede nadaljnjega 

ustvarjanja družine, saj je obstajala možnost, da ne bo več mogla imeti otrok. To spoznanje je 

za posameznico eno izmed najtežjih v samem procesu bolezni in najbolj poglobi neprijetno 

čustveno doživljanje. Zavedanje možnosti o oteženi zanositvi in / ali neplodnosti je eden 

izmed glavnih virov stisk mlajših bolnic in sprejetje le tega zna biti zelo problematično 

(National Breast Cancer Fundation, 2014).  

 

V obdobju preživetja se pri posameznicah pojavi več prijetnih čustev in volje do življenja. 

Občutki strahu, žalosti, prizadetosti, nemoči in stiske niso več pogosti oz. se pojavljajo v 

milejši obliki. Tudi pretiran strah pred rakom dojke mine in se pojavlja večinoma samo na 

pomembnih prelomnicah. Strah, ki je povezan s ponovitvijo raka dojke, je prisoten pri vseh 

bolnicah, zato je pomembno, da se naučijo živeti s strahom in ga obvladati – to velja 

predvsem za mlajše ženske, ki imajo pred seboj še več življenja (National Breast Cancer 

Fundation, 2014). 

 

Ugotavljam, da so neprijetna občutja in čustvena stiska najbolj intenzivni v času postavitve 

diagnoze ter ob začetku intenzivnega zdravljenja, ko pride do prehodnih ali trajnih telesnih 

sprememb. Ob tem je doživljanje intervjuvank izrazito neprijetno in se izraža v obliki 

čustvene stiske. Tekom zdravljenja, se pri intervjuvankah doživljanje izrazito neprijetnih 

čustvenih stanj umiri in takrat nastopi tudi obdobje duševnega miru. To se sklada tudi z 

ugotovitvami Compasa in L. Luecken (2002), ki pravita, da doživljanje neprijetnih čustev ob 

bolezni raka dojke začne v obdobju zdravljenja upadati ter da neprijetna čustva nadomestijo 

bolj prijetna.  

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju odgovarjam na vprašanje: Kako se intervjuvane 

posameznice soočajo s spremenjeno podobo? Spremenjena telesna podoba je pomembna v 

procesu doživljanja bolezni raka dojke. Telesne spremembe (pa čeprav so bile prehodne) so 

imele negativen vpliv na doživljanje intervjuvank in s tem pri posameznicah večinoma 

povzročile stisko.  

 

Neprijetna doživljanja so povezana s tem, kolikšne posledice je na telesu povzročilo 

zdravljenje. Sprejemanje nove telesne podobe je odvisno predvsem od vrste operativnega 

posega (odstranitev dojke brez takojšne rekonstrukcije, odstranitev dojke z rekonstrukcijo 

dojke ter ohranitvena operacija). Pri osebi, ki je imela ohranitveni operativni poseg in 

obsevanja, ni bilo večjih težav pri spoprijemanju z novim videzom. Poseg ni bil tako 

invaziven in zaradi tega je bilo sprejetje telesne podobe lažje. Prav tako intervjuvanka, ki je 

imela ohranitveno operacijo dojke, nima težav s telesno podobo in tega, da ima spremenjeno 

obliko dojke, sploh ne omeni.  

 

Več težav pri sprejemanju nove telesne podobe imata bolnici, ki sta imeli mastektomijo 

dojke. Tudi pri njiju se kaže različnost v čustvovanju in sprejemanju telesne podobe. To 

lahko pripisujem dejstvu, da je imela ena oseba takojšno rekonstrukcijo dojke, druga pa ne. 

Pri osebi z mastektomijo in takojšno rekonstrukcijo ni občutiti oteženega sprejemanja novega 

telesa. V takih primerih imajo lahko velik vpliv tudi osebnostne poteze posameznice, saj se v 

celotnem intervjuju pri njej kaže, da izkušnje raka dojke ne povezuje toliko z negativnim 

doživljanjem kot ostale. Intervjuvanka z mastektomijo dojke pa občuti ob tem posegu 

globoko stisko in tako je čustvovanje izrazito neprijetno. Težko sprejme okrnjeno in 
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prizadeto telo, kar se kaže tudi v odnosu do telesa – na mesto operacije težko položi roko, se 

ne pogleda v ogledalu, doživi stisko ob pogledu na ranjeno telo.  

 

Ženske, ki so se zdravile z mastektomijo (ne glede na to, ali so imele opravljeno 

rekonstrukcijo dojke ali ne), poročajo o višjih stopnjah travmatskega stresa in situacijske 

stiske ob telesni spremembi kot ženske, ki so imele ohranitveni poseg (Yurek, Farrar in 

Andersen, 2000), kar potrjuje tudi moje raziskovanje.  

 

Večjo telesno spremembo pa pomeni tudi izguba las kot posledica kemoterapije, ki so jo 

imele tri intervjuvanke. Vse so si enotne v tem, da jih je tudi ta izguba prizadela ter da je bilo 

težko sprejeti dejstvo, da bodo ostale brez las. Izgubo las vse povezujejo z neprijetnimi 

občutki, a ker so bile vnaprej obveščene o izgubi las in ker so se na to izgubo vnaprej 

pripravile, je bilo doživljanje neprijetnih čustev manj intenzivno. Prav tako v fazi 

intenzivnega zdravljenja pride do spoznanja, da gre za prehodne telesne spremembe in da so 

le te potrebne za ozdravitev.  

 

Kot eno izmed pomembnejših ugotovitev pri sprejemanju telesne podobe navajam podporo 

bližnjih (moža / partnerja, družine, prijateljic). Najpomembnejšo vlogo pri poskusih 

sprejemanja in sprejetju ranjenega telesa in nove podobe imajo možje / partnerji, ki so 

ženskam dali sporočilo, da jih sprejemajo, da jih še vedno vidijo kot lepe in privlačne ter da 

niso imeli odpora do prizadetega telesa – dotik gole glave, poljub, sprejetje dojk. Socialno – 

čustvena podpora s strani bližnje osebe, ki ji bolnica zaupa, pomembno znižuje raven stresa, 

ki ga bolnica doživlja v času bolezni (Berkman in Glass, 2000, v Kroenke, Kubzansky, 

Schernhammer, Holmes in Kawachi, 2006) in ob tem pomaga pri izboljševanju bolničinega 

samospoštovanja (Rose, 1990, v Chou, Stewart, Wild in Bloom, 2012). 

 

V nadaljevanju odgovorim na tretje raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Kakšne strategije 

spoprijemanja z boleznijo intervjuvane posameznice uporabljajo pri soočanju z rakom? 

Posameznice so si enotne v odgovorih o tem, da se jim zdi, da niso uporabljale posebnih 

strategij soočanja z boleznijo in da so se posvečale tistim stvarem, ki jih veselijo, in te se niso 

pretirano razlikovale od obdobja do obdobja bolezni.  

 

Strategija iskanja informacij in poizvedovanja o raku je najvišja v času postavitve diagnoze in 

ob prehodu med različnimi zdravljenji, saj so posameznice želele vedeti, kaj se bo z njimi 

dogajalo. To jih je razbremenjevalo določenih skrbi, povezanih z rakom.  

 

Večinoma so njihove strategije zajemale iskanje socialne podpore, katere glavni vir je 

pogovor. Vse intervjuvanke so se v času bolezni veliko pogovarjale z bližnjimi, kar jih je 

razbremenilo. Pojavi se želja po čim bolj običajnem življenju, zato se posameznice opirajo na 

stvari in dogodke, ki le takšno življenje sestavljajo – kuhanje, skrb za dom, telesna aktivnost, 

različni hobiji … Pomembna strategija, ki jo zaznam pri intervjuvankah, je zatekanje k veri in 

molitvi. Menim, da je to prepuščanje veri pomemben dejavnik pri razbremenitvi čustvenih 

stanj, ki so jih v času bolezni doživljale. Molitvi in drugim duhovnim praksam pripisujem 

določen pomen, saj menim, da pomembno prispevajo k razbremenitvi čustvenih stanj in 

zmanjšujejo občutek negotovosti in eksistencialne ogroženosti. 

 

Glede učinkovitosti strategij so bili odgovori intervjuvank enotni. Strategije so bile 

učinkovite, če so se po uporabi le teh posameznice čustveno razbremenile. To pomeni, da so 

v tistem času doživljale manj intenzivna negativna čustvena stanja in so imele določena 

obdobja miru. Da bi posameznik ublažil stresno situacijo, uporablja strategije soočanja, za 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yurek%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10965644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farrar%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10965644
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katere je najbolj pomembno, da so učinkovite. Če so strategije soočanja učinkovite, olajšajo 

problem in zmanjšujejo čustveno stisko bolnika, neučinkovite strategije pa čustveno stisko še 

bolj poglabljajo in stopnjujejo resnost problema (Lazarus, 1993, v Žagar, 2011). Je pa res, da 

nobena strategija ni bila zmožna izbrisati vseh negativnih občutij glede bolezni, kar je 

normalno, saj bolezen ostane, ne glede na uporabo strategij. Menim, da je pomembno, da so 

učinkovale vsaj toliko, da so posameznici omogočile pomiritev in s tem boljšo kvaliteto 

življenja v bolezenskem procesu.  

 

Sedaj predstavim še odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Kakšen je pogled 

intervjuvanih posameznic na življenje po izkušnji raka? Vse intervjuvanke se strinjajo, da je 

bila izkušnja raka stresna in neprijetna izkušnja, ki je imela oz. še kar ima velik vpliv na 

njihovo življenje. Kljub težki preizkušnji, ki ni pustila posledic le na telesu, pač pa tudi na 

duševnosti posameznic, so vse štiri intervjuvanke iz negativne izkušnje pridobile tudi 

pozitivne poglede / spremembe v življenju. 

 

Spremembe, ki jih doživijo, se skladajo z ugotovitvami raziskav, ki opisujejo posttravmatsko 

rast po bolezni raka dojke. Spremembe so vidne v bolj zadovoljivih odnosih z družino in 

prijatelji ter v vzpostavljanju novih prioritet v življenju (Ferrans, Pelusi, 1997, Wyatt, Kurtz, 

in Liken, 1993, v Gorman, 2006). Tudi intervjuvanke po bolezni raka dojke opažajo v 

življenju določene spremembe – več časa namenjajo partnerskim in družinskim odnosom ter 

druženju s prijatelji. Več časa tako namenjajo odnosom, ki jih veselijo in jim pripisujejo 

določeno vrednost. Intervjuvanke imajo občutek, da so njihova partnerstva bolj trdna po 

preizkušnji bolezni in se pomembnosti le teh še bolj zavedajo. Prav tako cenijo, da so se 

pozdravile in da bolezen ni pustila večjih posledic ter da lahko v veliki meri živijo običajno 

življenje. Menim, da je bolezen pri intervjuvanih posameznicah prinesla pozitivne 

spremembe, kar bi lahko opredelili kot posttravmatsko rast, ki je pozitivna psihološka 

sprememba, ki nastane kot posledica boja s težko življenjsko preizkušnjo, kot je rak dojke 

(Tedeschi in Calhoun, 2006, v Ramos in Leal, 2013). 

 

V nadaljevanju poglavja predstavljam še ostale ugotovitve svoje raziskave. Nobena izmed 

intervjuvank za soočanje z boleznijo in njenimi posledicami ni iskala strokovne pomoči 

(psiholog, psihoonkolog) oz. je imela dovolj osebnih moči in virov, da je sama predelala 

stiske in neprijetna čustvena stanja, ki se pojavljajo v vseh obdobjih bolezenskega procesa. 

Intervjuvanka C pove, da je pogovor o doživljanju zelo intenzivnih neprijetnih čustvenih 

stanj, ki se lahko prevesijo tudi v depresijo in iskanje strokovne pomoči ob stiskah, med 

bolnicami tabu. To pomeni, da o teh tematikah ne želijo govoriti ali pa, da skrivajo svoja 

prava čustvena stanja, da ne bi pokazale svoje šibkosti ob soočanju z boleznijo. 

 

Depresivna motnja se po raziskavah med onkološkimi bolniki (ne samo med bolnicami raka 

dojke) pojavlja zelo pogosto in naj bi jo doživelo skoraj 50 odstotkov bolnikov. Pomembno 

je, da se depresivna epizoda prepozna in se je ne prepisuje normalnemu oz. pričakovanemu 

odzivu na maligno bolezen (Snoj, 2006). Da bi se tabu o motnjah razpoloženja zmanjšal oz. 

da bi bile motnje razpoloženja dovolj hitro prepoznane, bi bilo potrebno vzpostaviti mrežo 

pomoči, ki bi prepoznala, kdaj se motnja izraža na patološki način in posameznika pretirano 

obremenjuje in ga ovira pri vsakdanjem življenju. Prav tako bi bilo potrebno spodbujati 

bolnice (oz. vse onkološke bolnike, saj se ta problematika pojavlja pri vseh), da govorijo o 

svojih stiskah, strahovih in krizah, ki jih občutijo ob bolezni. Menim, da bi moral biti 

zdravstveni sistem bolj odprt za psihosocialne težave bolnikov in se jim na ta način bolj 

približati.  
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Pomembno vlogo socialnega pedagoga vidim v tem, da je vedno usmerjen v življenjski 

prostor posameznika in v njegov osebni svet (Zorc Maver, 1997). To pomeni, da socialni 

pedagog dobi vpogled v izkušnjo življenja posameznika in ga zato lahko lažje razume. 

Posameznika aktivno vključuje v proces pomoči in skupaj z njim oblikuje intervencije, ki bi 

mu pomagale pri reševanju težav (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004). Bolnici v stiski se posveti in 

ji poskuša pomagati v situaciji tu in zdaj. Pomembno kompetenco socialnega pedagoga vidim 

tudi v opolnomočenju bolnikov. Socialni pedagog bolnikom lahko pomaga, da vzpostavijo 

večjo kontrolo nad svojim življenjem in tako vplivajo na proces in izide zdravljenja. Zaradi 

teh usmeritev in konceptov socialna pedagogika (npr. življenjsko usmerjena socialna 

pedagogika, participacija uporabnikov, opolnomočenje, intervencije) pripomore k boljši 

psihosocialni oskrbi bolnic oz. onkoloških bolnikov, saj se jim približa v njihovem 

življenjskem okolju ter poskuša reševati težave in konflikte, ki tam nastajajo. Pomembno je 

namreč vedeti, da imajo onkološki bolniki poleg maligne bolezni lahko še več pridruženih 

težav, kar stisko posameznika še dodatno poglablja. Pomembno je, da na bolnika gledamo 

celovito in ne reduciramo vseh težav samo na doživljanje bolezni. 

 

Doprinos magistrskega dela k razvoju stroke je, da proces soočanja in doživljanja bolnic z 

boleznijo raka dojke predstavi v vseh fazah bolezenskega procesa – od zaznave suma na 

bolezen do obdobja (daljšega) preživetja. Menim, da je pomembno, da je moja raziskava 

potrdila teoretična izhodišča drugih avtorjev, ki so raziskovali izkušnjo raka dojke. Kot 

pozitivno stran raziskovanja omenjam tudi to, da je bila izkušnja zdravljenja raka dojke 

predstavljena skozi več načinov zdravljenja, ki je vplivalo tudi na doživljanje posameznic v 

času bolezni raka dojke.  

 

Pomanjkljivost moje raziskave je v premajhnem vzorcu, saj rezultatov ne morem posplošiti 

na celotno populacijo, saj je vzorec (sestavljajo ga štiri ženske) občutno premajhen in tako 

nereprezentativen. Prav tako bi bilo bolje, če bi intervjuje oz. raziskavo izvedla po vsakem 

obdobju posebej (npr. po odkritju suma, po postavitvi diagnoze), saj menim, da bi bilo 

doživljanje bolnic tako še bolj poglobljeno in tudi spominjanje dogodkov v času bolezni raka 

dojk ne bi bilo oteženo. Pri intervjujih so bila nekatera vprašanja zastavljena preozko oz. 

premalo določno (npr. Kako gledate na prihodnost?), kar je lahko omejilo intervjuvanke pri 

razmišljanju in izpovedovanju o izkušnji bolezni. Intervjuvankam bi lahko za intervjuje 

namenila več časa, saj bi se tako lahko odprla še kakšna tema o soočanju z boleznijo. 

Nekatera vprašanja so bila preveč sugestivna (npr. Ste se zaradi operacije in posledic počutili 

manj ženstveno?) in so tako že predvidevale možen odgovor. 

 

Nadaljnje raziskovanje bi se lahko osredotočalo na to, kako bolezen raka dojke doživljajo 

partnerji bolnic in njeni otroci. Lahko bi se osredotočalo tudi na spremembo družinskih 

odnosov in vlog v družini.  

 

Menim, da ob današnji veliki razširjenosti te bolezni in naraščajočem številu žensk in 

družinskih članov, ki so ob tem prizadeti, ta problem zahteva premislek. Posebej pomembno 

se mi zdi, da na uspešnost zdravljenja odločilno vpliva ozaveščenost in zgodnje odkrivanje 

bolezni. Upanje daje tudi velik razvoj na področju uspešnosti zdravljenja raka dojke. Z vidika 

socialne pedagogike pa je pomembno predvsem spoznanje, da doživljanje bolezni v vseh 

fazah lahko zelo omili primerna psihosocialna pomoč in tudi usmerjenje lastnega doživljanja 

in razmišljanja.  
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8. PRILOGE 

 

8.1. PRIMER KODIRANJA 

 

V nadaljevanju predstavljam primer kodiranja in izsek intervjuja, ki se nanaša na osebo A.  

 

Tabela 14: Primer kodiranja 

 

[…] 

 

Se spomnite, kako je bilo, ko ste 

izvedeli za diagnozo? Kako ste sprejeli 

dejstvo, da imate raka dojke?  

Najprej je bil šok, še vedno nisem mogla 

verjeti, da sem res zbolela, ker sem se 

počutila čisto zdravo, brez kakšnih koli 

bolezenskih znakov.  

 

Takoj, ko sem izvedela za diagnozo sem 

šla po moža, ki je bil z menoj in mu 

povedala, da sem zbolela. Potem sva šla 

skupaj k zdravnici, ki je predala ogromno 

informacij, a sploh ne vem, če sem jih 

slišala. Še dobro, da sem imela s sabo 

moža, da si je on zapomnil, kako naprej. 

Nisem bila zmožna sprocesirati toliko 

informacij, ker sem bila še vedno v šoku. 

Z možem sva šla domov, kjer sem se 

zjokala, potem sem poklicala sestro, da ji 

povem, potem sem pa povedala še svoji 

družini. Bila sem čisto na tleh, nisem 

vedela, kako in kaj. Diagnoza me je 

prizadela. Naslednje dni sem bila zelo 

žalostna, prestrašena. Na čase sem bila 

obupana, saj nisem vedela, kaj bo 

bolezen prinesla.  

 

 

 

Šok ob postavitvi 

diagnoze 

 

Občutek zdravja, zaradi 

odsotnosti bolezenskih 

znakov 

 

 

Občutek šoka ostaja, 

nezmožnost procesiranja 

toliko informacij 

 

Občutek prizadetosti ob 

postavitvi diagnoze 

 

Pojav žalosti, 

prestrašenosti in obupa 

 

 

 

 

 

Šok kot prvi 

odziv 

 

Pojav 

protislovnih 

občutkov o 

bolezni raka 

dojke 

 

Pojav izrazito 

neprijetnih 

čustev (šok, 

prizadetost, 

žalost …) 

 

 

 

 

 

 

Doživljanje 

ob postavitvi 

diagnoze raka 

dojke 

Se spomnite, kako ste blažili negativne 

občutke?  

Morem reči, da je bilo to eno najtežjih 

obdobij v življenju, bila sem pod hudim 

stresom, ker sem dokončno vedela, da 

rak je in da tega ne morem spremeniti. 

Bila sem žalostna, prizadeta. Bolezni 

nisem mogla več zanikati in sem morala 

najti način, da premagam stisko in da 

najdem moč za naprej.  

V bistvu sem si pomagala s podobnimi 

stvarmi kot prej, ker so se izkazale, da 

me pomirjajo in da mi je potem lažje. O 

svoji bolezni pa strahovih sem se 

Težko in stresno obdobje 

ob postavitvi diagnoze, 

občutek žalosti in 

prizadetosti 

 

 

 

 

Iskanje načina za 

premagovanje stiske 

 

Strategije so pogovor z 

bližnjim, pozitivna 

naravnanost, opravljanje 

Pojav izrazito 

neprijetnih 

čustev 

 

 

 

 

 

Strategije za 

zmanjševanje 

neprijetnih 

občutkov 

Doživljanje 

ob postavitvi 

diagnoze raka 

dojke 

 

 

 

 

Strategije 

spoprijemanj

a z boleznijo 

za 

razbremenite

v čustvene 
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pogovarjala z družino, prijateljico. 

Trudila sem se, da ostanem pozitivna, da 

ne bi obupala že takoj na začetku. Delala 

sem stvari, ki so mi v veselje in so me 

spravljale v dobro voljo. 

stvari, ki prinašajo 

veselje in dobro voljo 

stiske 

Lahko poveste, kako konkretno? 

 

Hobiji, za katere si prej nisem vzela 

dovolj časa, pletenje, izdelovanje 

različnih okraskov, zelo sem se vrgla v 

ustvarjanje.  

Sem pa v tem času poskušala živeti čim 

bolj normalno, še vedno sem hodila v 

službo, ampak to je bilo 7 dni, ker sem 

imela potem odprto bolniško in 

operacijo; pa skrbela sem za hišna 

opravila, hodila na sprehode v naravo z 

možem in psom. Ko mi je bilo najbolj 

hudo, pa sem v tistem času veliko molila 

in brala sveto pismo. Vedno (že prej) 

sem bila povezana z Bogom in sem v 

njem iskala oporo in moč za zdravljenje.  

 

Vse to mi je bilo v pomoč, da sem lažje 

vse prenesla. Ne rečem, da nisem več 

imela stisk pa slabih dni, so še bili, 

ampak jih je bilo manj ali pa niso bili 

tako hudi.  

 

 

 

[…] 

 

 

 

 

Hobiji, povezani z 

ustvarjalnim delom 

 

 

Opravljanje poklica, 

skrb za dom in hišna 

opravila, sprehod v 

naravi, molitev in 

prebiranje Svetega 

pisma, iskanje opore v 

veri 

 

 

 

 

 

Lažje prenašanje bolezni 

in zmanjševanje stiske 

ob bolezni, ki pa vseeno 

ni izginila 

 

 

 

Strategije za 

zmanjševanje  

neprijetnih 

občutkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delno 

učinkovite 

strategije 

 

 

 

Strategije 

spoprijemanj

a z boleznijo 

za 

razbremenite

v čustvene 

stiske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učinkovitost 

strategij 

spoprijemanj

a za 

razbremenite

v čustvene 

stiske 
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8.2. VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 

1. Kako ste posumili oz. odkrili, da bi lahko imeli raka dojke?  

2. Mi lahko opišete, kaj ste v tistem trenutku občutili? 

3. Kako ste ravnali naprej oz. kaj ste naredili ob sumu na bolezen? 

4. Se spomnite, kako je bilo, ko ste izvedeli za diagnozo?  

5. Kako ste sprejeli dejstvo, da imate raka dojke?  

6. Kako je bilo oz. kaj ste doživljali v naslednjih dneh po potrditvi diagnoze raka dojke? 

7. Kako je potekalo zdravljenje raka dojke – načini zdravljenja? 

8. Kako ste se pripravljali na zdravljenje? 

9. Pot skozi zdravljenje je dolga (operacija, kemoterapija, obsevanja ….). Zanima me, kako 

ste se soočali z boleznijo, v času intenzivnega zdravljenja? Se spomnite, kaj ste takrat 

doživljali?  

10. Kaj je bilo v obdobju intenzivnega zdravljenja najtežje? 

11. Kakšni so bili vaši občutki po zaključku zdravljenja, ko ste v obdobju preživetja?  

12. Kako gledate na prihodnost? 

13. Se spomnite, katere strategije ste uporabljali, da  neprijetne občutke?  

14. So vam te strategije pomagale za razbremenitev čustvene stiske? 

15. Kako ste se soočali s spremenjeno telesno samopodobo (kemoterapija – izguba las; 

izguba dojke)?   

16. Ste se zaradi operacije in posledic počutili manj ženstveno? 

17. Mi lahko zaupate, kaj vam je pomagalo, da ste lažje sprejeli novo telesno podobo? 

18. Kaj vam je bilo najtežje sprejeti pri bolezni?  

19. Vam je diagnoza in bolezen raka dojke prinesla kakšno spremembo? Ste z rakom dojke 

pridobili tudi kaj pozitivnega?  

20. Bi za konec še kaj sporočili?  

 

 


