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CHOROBA NOWOTWOROWA JAKO STAN ZAGROŻENIA 

Choroba nowotworowa dziecka wiąże się z licznymi doświadczeniami 
traumatycznymi, w których mały pacjent przeżywa stan zagrożenia. Zagroże-
nie to obejmuje trzy sfery: biologiczną, społeczną i psychologiczną. W sferze 
biologicznej jest ono związane z charakterem choroby, jego źródłem staje się 
własne ciało chorego, towarzyszą mu ból i cierpienie oraz różnego rodzaju 
straty okresowe lub stałe (na przykład utrata włosów). Zagrożenie w sferze 
społecznej wynika z konieczności ograniczenia spotkań z bliskimi osobami 
z dotychczasowego środowiska – hospitalizacja powoduje znaczne skrócenie 
czasu tych spotkań i zmniejszenie ich częstotliwości, a często prowadzi na-
wet do okresowej utraty kontaktów z najbliższą rodziną oraz rówieśnikami 
niedotkniętymi chorobą. Zagrożenie w sferze psychologicznej wiąże się z nie-
możnością pełnego zaspokojenia wielu podstawowych potrzeb, także tych, 
których zaspokojenie jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju emocjonalnego 
dziecka2.

Niezastąpionym źródłem wiedzy na temat doświadczeń małych pacjentów 
są wykonywane przez nich rysunki. Ich analiza daje wgląd w wewnętrzny świat 
emocji i wyobrażeń. W terapii interpretacja rysunku (zarówno w oparciu o sam 
przedstawiony na nim obraz, jak i wypowiedź dziecka) pozwala w pewnym 
stopniu poznać sytuację psychofi zyczną pacjenta, poziom niewerbalnego jej 
zrozumienia, jak też postawę wobec przyszłości. Ilustracją postrzegania przez 
dziecko choroby nowotworowej jako sytuacji ogólnego zagrożenia życia może 
być rysunek dziesięcioletniego chłopca z rozpoznaną białaczką, który popro-
szony został o przedstawienie siebie jako zwierzęcia (il. 1)3. Mały pacjent, 
opisując obrazek, powiedział, że przedstawia on jeża, który idzie przez pole 
z jabłkiem na plecach znalezionym w sadzie. „Jabłko niesie do swojej spiżarni 
– parafrazuję tu słowa dziecka – gdyż przygotowuje się do jesieni, a jest koniec 
sierpnia. Zwierzątko myśli, gdzie najlepiej się schować przed zimą. Chyba 
w stodole pełnej siana? Zbliża się kombajn koszący zboże...”. Sytuacja przed-
stawiona na rysunku może dotyczyć pierwszych sygnałów choroby, wczesne-
go etapu, gdy występujące objawy wskazywały już na jej istnienie (chłopiec 

2  Por. E. S z w e d a, J. A r m a t a, Sposoby radzenia sobie z chorobą i leczeniem podejmowane 
przez dzieci z nowotworowymi chorobami krwi, „Pediatria Polska” 1996, nr 8(71), s. 656.

3  Wszystkie zdjęcia, rysunki oraz przytaczane fragmenty wypowiedzi pacjentów i ich rodziców 
pochodzą ze zbiorów własnych autorki, stanowią materiał empiryczny pozyskany w latach 2012-
-2014 na terenie Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego (obecnie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego im. prof. Antoniego Gębali) w Lubli-
nie dla celów badawczych. Bazą metodologiczną prowadzonych badań, którymi objęto pacjentów 
między trzecim a osiemnastym rokiem życia, jest między innymi analiza jakościowa historii chorób 
napisanych przez nastolatków oraz rodziców młodszych dzieci.
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trafi ł do szpitala pod koniec października). Rysunek powstał w trakcie trwania 
leczenia, dwa miesiące po jego rozpoczęciu, a więc po pewnym okresie oswa-
jania się chłopca z chorobą i po jego doświadczeniach klinicznych. Stanowi 
niejako interpretację niedawnych przeżyć i sytuacji aktualnej. Niewątpliwie 
choroba, jak koszący zboże kombajn, wkroczyła w życie tego dziesięciolet-
niego dziecka – burząc spokój, wywołując lęk, poczucie zagrożenia i utratę 
bezpieczeństwa, ale też mobilizując do walki, do podjęcia działania na rzecz 
powrotu do zdrowia. Jeż na pierwszym planie jest dominującym elementem ry-
sunku. Narysowany silną, zdecydowaną czarną kreską, ukazany na tle żółtego 
łanu zboża, z czerwonym jabłkiem na grzbiecie, wyraża wiele ambiwalentnych 
uczuć. Według Susan Bach, wybitnej badaczki rysunków dzieci chorych na 
nowotwory, kolor czarny z jednej strony może oznaczać niebezpieczeństwo, 
nieprzystępną część natury, z drugiej zaś – może być ekspresją siły i determi-
nacji. Jeż, jak się wydaje, przedstawia oba oblicza doświadczania choroby no-
wotworowej: Wie o grożącym niebezpieczeństwie, czuje niepokój stanowiący 
naturalną reakcję na istniejące zagrożenie, ale zarazem jest pewien swojej siły, 
co z kolei prowadzi do determinacji w radzeniu sobie z trudną sytuacją oraz 
wiary w to, że schroni się na czas w stodole. Siła ta podkreślona została przez 
łan żółtego zboża oddzielający jeża od źródła zagrożenia i pozwalający mu 
uciec przed niebezpieczeństwem. Zdaniem Bach kolor żółty może oznaczać 
obiekt o pewnej niezmiennej trwałości (w tym wypadku środowisko życia 
jeża), a niebieski (zaznaczone niebo) wskazuje na już wypracowany dystans 
wobec zaistniałej sytuacji. Kolor czerwony użyty do narysowania kombajnu 
uważam za symbol choroby nowotworowej – może on oznaczać zagrożenie, 
jak też być znakiem „palącego problemu” życiowego, absorbującego myśli 
małego pacjenta (jak uciec, jak pokonać chorobę). Ciekawy element rysunku 
stanowi czerwone jabłko. Przypuszczam, że tutaj czerwony – kolor krwi – 
wykorzystany został do wyrażenia tego, co niezbędne do życia. Jeż może czuć 
siłę płynącą z faktu posiadania pewnego zasobu służącego do ochrony życia 
– jabłko może zatem oznaczać „narzędzie” walki z chorobą. Jesień zapowiada 
okres diagnostyki i rozpoczęcia medycznej terapii, a zima długie tygodnie 
intensywnych zmagań z białaczką, podczas których zgromadzone zasoby sił 
będą chłopcu bardzo potrzebne4. 

W omówionym tu przypadku za pomocą obrazu wyrażona została pewna 
nadzieja, ale także lęk towarzyszący pojawieniu się w życiu dziecka choro-
by nowotworowej. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami obniżenie bądź 
nasilenie lęku u małych i młodych pacjentów zależy od wielu czynników, na 
przykład od: poziomu i zakresu otrzymywanych informacji o rodzaju choroby, 

4  Por. S. B a c h, Life Paints Its Own Span: On the Signifi cance of Spontaneous Pictures by 
Severely Ill Children, Daimon Verlag, Einsiedeln 1990, s. 45-51.
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planowanym i prowadzonym leczeniu; od zgodności otrzymywanych infor-
macji z przekazem emocjonalnym (dziecko z łatwością wyczuwa niepokój, 
smutek rodziców); od wyobrażenia o chorobie jakie posiada i wytwarza samo 
dziecko; od dotychczasowych doświadczeń życiowych małego pacjenta i cech 
jego osobowości; od obecności i wsparcia ze strony dorosłych, rodziców i ca-
łego personelu ośrodka leczniczego; a także od możliwości wyrażania lęku 
przez dziecko i okazji do rozmów na temat doświadczanych trudności oraz 
niepokojów.

CIERPIENIE TOTALNE A LĘK

Aby w pełni zrozumieć zjawisko lęku występującego u dzieci i młodzieży 
z chorobą nowotworową, należy przede wszystkim zastanowić się nad do-
świadczanym przez nich cierpieniem. 

Według Davida Adamsa cierpienie ma szerszy zasięg oddziaływania niż 
ból, a także dłuższy czas trwania. Związane jest ono bowiem zarówno ze 
stresującymi konsekwencjami zaburzeń wynikających z choroby, jak i z inten-
sywnym przeżywaniem przykrych odczuć emocjonalnych i cielesnych.

Cierpienie rodzi się w sytuacjach, w których: istnieje groźba destrukcji inte-
gralności osobowej; może nastąpić fi zyczne inwalidztwo, depresja, osierocenie 
i zubożenie fi nansowe; myślenie odbywa się pod presją bólu, terroru, pobudze-
nia, niepokoju, przerażenia; następuje konstelacja bodźców i reakcji, widzianych 
przez innych jako odpowiedź na sytuacje rzeczywiste lub tylko zmyślone, prze-
żywane jednak przez cierpiącego jako realne; występuje podatność na działanie 
bodźców postrzeganych przez cierpiącego jako szczególnie raniące6.

Adams – nawiązując do artykułu Betty Battenfi eld – wyróżnia trzy fazy cier-
pienia związanego z rozpoznaną u dziecka chorobą nowotworową: początkowy 
wstrząs, zamęt i brak rozwiązania oraz powrót do zdrowia. Faza pierwsza – po-
czątkowy wstrząs – następuje w okresie postawienia diagnozy i jej potwierdzenia. 
Diagnoza wywołuje u pacjenta z jednej strony szok i niedowierzanie, z drugiej 
zaś pociąga za sobą szereg doznań bólowych i dolegliwości. Faza druga – zamęt 
i brak rozwiązania – obejmuje czas intensywnego, przedłużającego się leczenia, 
kiedy u pacjenta występują okresy regresji trwające do terminalnej fazy choroby. 
Faza trzecia – powrót do zdrowia – to okres radzenia sobie z chorobą, pacjent 

5  Por. S z w e d a, A r m a t a, dz. cyt., s. 656n.
6  Por. D. A d a m s, Cierpienie dzieci i młodocianych. Jak leczący mogą im pomóc, w: Człowiek 

nieuleczalnie chory, red. B. Block, W. Otrębski, Wydział Nauk Społecznych KUL, Lublin 1997, 
s. 104. Zob. B.L. B a t t e n f i e l d, Suffering – A Conceptual Description and Content Analysis of 
an Operational Schema, „Journal of Nursing Scholarship” 16(1984) nr 2, s. 36-41. 
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