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Praca opiera się na monotematycznym cyklu trzech oryginalnych artykułów. Jej celem było 

uzupełnienie wiedzy w zakresie oceny potrzeb oraz otrzymywanego wsparcia przez chore 

na rozsianego raka piersi w Polsce. Sformułowano następujące problemy badawcze, na które 

przygotowano odpowiedzi: 

- Kompleksowa ocena obecnej sytuacji dotyczącej różnych rodzajów wsparcia otrzymywanego  

przez pacjentki chore na raka piersi w stadium rozsiewu lub wyrażaną przez nie potrzebę wsparcia  

za pomocą przeglądu systematycznego badań ankietowych; 

- Omówienie adaptacji do polskich warunków i walidacji ankiety ”Count Us, Know Us, Join Us” 

dotyczącej oceny wybranych aspektów wsparcia; 

- Prospektywne badanie, przeprowadzone za pomocą polskiego zwalidowanego kwestionariusza  

do oceny potrzeb emocjonalnych, informacyjnych  i wsparcia wśród polskich chorych na raka piersi  

w stadium rozsiewu; 

- Ocena czynników wpływających na poziom satysfakcji z efektywnego komunikowania się  

z personelem medycznym u pacjentek chorych na raka piersi i podjęcie próby zdefiniowania ról osób 

odpowiedzialnych za wsparcie kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. 

W przeglądzie systematycznym nie zidentyfikowano aktualnej oceny sytuacji chorych na rozsianego 

raka piersi w Polsce. Przygotowano adekwatne narzędzie do badania wsparcia i przeprowadzono 

ankietę wśród 320 pacjentek. Analiza postaw Polek kształtuje się porównywalnie do innych populacji, 

określonych w przeglądzie systematycznym.  

Praca stanowi wkład w poprawę sytuacji poprzez ocenę istniejącego stanu rzeczy na świecie i w Polsce 

oraz bazę do poprawek systemów wsparcia. 

 

Summary 

The thesis is a monothematic set of three original articles. It was aimed at broadening knowledge  

on the needs assessment and support received by metastatic breast cancer in Poland. The following 

research questions were formulated and answered: 

- A comprehensive assessment of the current situation of the needs and support of metastatic 

breast cancer patients in Poland by systematic review including survey studies; 

- Cultural adaptation and validation of the ”Count Us, Know Us, Join Us” survey assessing 

selected types of support; 

- Prospective study with the use of the validates questionnaire assessing emotional, 

informational and support needs among Polish patients with metastatic breast cancer; 

- Assessment of the factors affecting the level of satisfaction with communication  

with healthcare professionals among metastatic breast cancer patients as well as defining the 

roles of providers of support for patients.  

In the systematic review, no assessment of the current situation of metastatic breast cancer patients 

in Poland was identified. An adequate tool for the assessment of support was prepared  

and 320 patients were surveyed. The results from Poland are comparable to those from other 

populations, defined in the systematic review. 

The thesis forms a background for improvement by a comprehensive assessment of the current 

situation both around the world and in Poland and might be used to reform the support system. 


