
Streszczenie 

 

Nowotwory są drugą co do częstości przyczyną zgonów wśród dzieci. Biorąc pod uwagę 

fakt, że zmiany te są najczęściej złośliwe, a ich rozwój bardzo dynamiczny, postawienie 

trafnej i szybkiej diagnozy jest kluczowe w procesie leczenia. Ma to niewątpliwie duży 

wpływ na skuteczność terapii oraz stan zdrowia i jakość życia tych osób w dorosłości.  

W badaniu wzięło udział łącznie 600 respondentów, po 300 osób w każdej z grup.  

Kryterium klasyfikacji do grupy badanej było przebycie w dzieciństwie choroby 

nowotworowej, wiek powyżej 18. roku życia oraz minimum 5 lat od zakończenia leczenia. 

Pozostali respondenci stanowili grupę kontrolną. W pracy zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego. Przygotowane zostały dwa oddzielne kwestionariusze ankiet 

dostosowane do każdej z grup. Zawierały one zestaw pytań o charakterze demograficznym 

oraz dotyczących jakości i stylu życia, a także stanu zdrowia, kwestionariusze SF-36 i 

GHQ-28, Drabinę Cantrila oraz Termometr Dystresu.  

 

Badanie dowodzi, że osoby, które w dzieciństwie przeszły chorobę nowotworową i proces 

leczenia wymagają w dalszym życiu wielospecjalistycznej opieki medycznej, 

psychologicznej oraz socjalnej. U osób leczonych w dzieciństwie na chorobę 

nowotworową obserwuje się odległe w czasie skutki tego leczenia, które mają charakter 

zarówno somatyczny, jak i psychospołeczny. Towarzyszący chorobie strach, trauma oraz 

powikłania związane z samym procesem leczenia wiążą się z koniecznością objęcia 

pomocą specjalistyczną ozdrowieńca także po zakończeniu terapii. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że u osób leczonych w dzieciństwie na chorobę nowotworową można 

zaobserwować trudności w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i fizycznym. 

Stworzenie odpowiedniego modelu opieki i poradnictwa w zakresie możliwości 

wystąpienia oraz minimalizowania i zapobiegania odległym skutkom leczenia 

nowotworów zdiagnozowanych u pacjentów w dzieciństwie przyczyni się do polepszenia 

jakości ich życia. Ważne jest też objęcie edukacją oraz stałą opieką medyczną zarówno 

pacjentów, jak i ich bliskich, aby byli współodpowiedzialni za cały proces zdrowienia po 

zakończeniu leczenia.  

 



Summary 

 

Cancer is the second leading cause of death among children. Considering the fact that these 

lesions are usually malignant, and their development is very dynamic, making an accurate 

and quick diagnosis is crucial in the treatment process. It has a large impact on the 

effectiveness of therapy as well as the health and quality of life of these people in 

adulthood.  

A total of 600 respondents took part in the survey, 300 in each group. The criterion for 

classification into the study group was a history of cancer in childhood, age over 18 and a 

minimum of 5 years from the end of treatment. The remaining respondents constituted the 

control group. The study used the diagnostic survey method. Two separate questionnaires 

tailored to each group were prepared. They included a set of demographic, quality, and 

lifestyle questions, as well as health status, SF-36 and GHQ-28 questionnaires, the Cantril 

Ladder, and the Distress Thermometer. 

The study shows that people who have undergone cancer and the treatment process in 

childhood require multi-specialist medical, psychological, and social care in their later 

lives. People treated in childhood for cancer suffer from long-term effects of this treatment, 

which are both somatic and psychosocial. The fear, trauma and complications related to the 

treatment make it necessary for the convalescent to seek specialist help after the treatment. 

The conducted research shows that people treated for cancer in childhood may experience 

difficulties in the cognitive, emotional, and physical dimensions. 

Creating an appropriate model of care and counseling in terms of the possibility of 

occurrence, minimizing and preventing long-term effects of cancer treatment diagnosed in 

childhood will contribute to improving the quality of their lives. It is also important to 

provide education and constant medical care to both patients and their relatives, so that 

they are co-responsible for the entire recovery process after the end of treatment. 

 


