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STAGE 1

Ce este psiho-oncologia?
Pacientele, partenerii și rudele lor pot avea reacții diferite la diagnosticul de cancer și la tratament.

Ce este calitatea vieții?
Constituția  Organizației  Mondiale  a  Sănătății  (OMS)  definește  sănătatea  ca  fiind  „o  stare  de  bunăstare 
fizică, mentală și socială completă, nu doar absența bolii.”

Niciun  tratament  actual  nu  poate  evita  deteriorarea  celulelor  sănătoase  într-o  oarecare  măsură,  iar 
afectare poate avea consecințe fizice și mentale pe termen lung. Pe măsură ce ratele de supraviețuire la 
persoanele  diagnosticate cu  cancer  continuă să  crească1,  nevoia  de  a  înțelege calitatea vieții  pe  termen 
lung devine din ce în ce mai importantă. Mulți oameni care suferă de cancer trăiesc cu consecințele sale 
fizice  și  mentale  pe  termen  lung  timp  de  mulți  ani  după  tratament2.  Aici  ne  referim  la  probleme 
psihosociale și simptome fizice, cum ar fi durerea, oboseala, depresia, anxietatea, limfedemul, neuropatia, 
afectarea cognitivă și disfuncția sexuală.

Termenul de calitate a vieții (QoL) este utilizat pentru a evalua bunăstarea generală a indivizilor și este din 
ce  în  ce  mai  folosit  ca  unul  dintre  obiectivele  principale  ale  studiilor  pentru  a  evalua  cât  de  bine  a 
funcționat  tratamentul.  Este  utilizat  împreună  cu  alte  obiective  importante  pentru  pacient,  cum  ar  fi 
supraviețuirea globală și supraviețuirea fără progresia bolii.

Cum se măsoară calitatea vieții?

Pentru  toate  tipurile  de  cancer,  instrumentele  generale  QoL  pot  fi  utilizate  pentru  a  evalua  impactul 
general al  stării  de sănătate a pacienților asupra QoL lor.  Acestea sunt adesea chestionare pe hârtie sau 
online.  Există  multe  tipuri  de  instrumente  QoL,  dar  cele  mai  frecvent  utilizate  sunt  chestionarul 
Organizației europene pentru cercetare și tratament a cancerului pentru calitatea vieții (EORTC QLQ-c30) și

Cu  toate  acestea,  mai  multe  instrumente  specific  oncologice  sunt  utilizate  pentru  a  evalua  QoL  și 
simptomele  specifice  bolii  (de  exemplu,  cancerul  ovarian).  QoL  a  devenit  un  obiectiv  important  pentru 
comparațiile  între  tratamente  în  studiile  clinice  controlate  randomizate,  ceea  ce  înseamnă că,  în  aceste 
studii clinice, QoL este încorporată din ce în ce mai mult ca obiectiv final.

Calitatea vietii (QoL)
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Emoțiile legate de boli și terapie variază de la o persoană la alta și de la o zi la alta. Această broșură despre 
problemele psiho-oncologice dorește să vină în sprijinul dumneavoastră și al îngrijitorilor în timp ce faceți 
față cancerului și efectelor secundare ale tratamentului, pentru a vă ușura suferința și pentru  o mai bună 
conștientizare de sine.

Psiho-oncologia  este  o  abordare  interdisciplinară  între  psihologie  și  oncologie.  Se  ocupă  de  aspectele 
medicale, psihologice și sociale ale cancerului și de factorii care pot afecta remisia sau progresia bolii.

Evaluarea funcțională a tratamentului cancerului (FACT-G) și termometrul stresului.

Numărul  simptomelor  de  stres  resimțite  de  pacienți  este  legat  de  QoL  la  un  număr  de  persoane  cu 
cancer,  iar  o  problemă  din  ce  în  ce  mai  importantă  în  oncologie  este  evaluarea  QoL  la  acești  pacienți.

,



How is Quality of Life measured?

The number of symptoms of distress experienced by an individual has been related to QoL in a number 
of people with cancer, and an increasingly important issue in oncology is to evaluate QoL in cancer 
patients.  

For all types of cancer, general QoL instruments can be used to assess the overall impact of patients' 
health status on their QoL. These are often in the form of either paper or online questionnaires. Many 
types of QoL instruments exist, but the ones most commonly used are the European Organization of 
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-c30) and the Functional 
Assessment of Cancer Therapy-Generic (FACT-G) and the distress thermometer.

However, several cancer-specific instruments are used to assess QoL and disease-specific symptoms in 
a particular disease (e.g., ovarian cancer). QoL has become an important endpoint for treatment compa-
risons in randomised controlled trials, which means that in these clinical studies QoL is increasingly 
incorporated as an endpoint. 

STAGE 1
4

Stresul

Stresul poate fi cauzat de problemele fizice, psihologice, emoționale sau sociale, acestea fiind consecințe 
ale  bolii.  Există  numeroși  factori  care  contribuie  la  stres,  cum  ar  fi  povara  fizică  a  bolii  (simptome), 
deteriorarea  stării  funcționale,  ceea  ce  afectează  viața  de  zi  cu  zi,  și  schimbările  emoționale  și  sociale 
cauzate de diagnosticul de cancer. Stresul este un proces continuu, care variază de la sentimente normale 
de vulnerabilitate, tristețe și teamă și până la probleme debilitante, cum ar fi depresia, anxietatea, panica, 
izolarea socială și criza existențială și spirituală. Un nivel ridicat de stres poate rezulta în perspective mai 
slabe  cu  privire  la  calitatea  vieții  din  punct  de  vedere  al  sănătății,  respectarea  mai  puțin  strictă  a 
tratamentului,  efecte  secundare  pe  durată  lungă  în  urma  tratamentului,  satisfacție  scăzută  privind 
îngrijirea  medicală  și,  probabil,  o  rată  de  supraviețuire  mai  redusă.  Datorită  importanței  pe  care  o  are, 
stresul este acum considerat „al șaselea semn vital”.

Stresul  este o preocupare comună în rândul  pacienților cu cancer,  începând cu diagnosticul  și  ajungând 
până la faza post-tratament a cancerului și la supraviețuirea pe termen lung. Toți bolnavii de cancer resimt 
stresul într-o formă sau alta; o treime suferă de simptome de lungă durată.

Mai  multe  studii  au  arătat  că  stresul  este  subestimat.  Prin  urmare,  pacienții  de  cancer  ar  trebui  să  fie 
evaluați în mod uzual în această privință, cel puțin în perioadele de vulnerabilitate în lupta cu cancerul: în 
momentul  diagnosticului  inițial,  înainte,  în  timpul  și  după  tratament,  și  în  momentul  tranziției  către 
îngrijirea  terminală  sau  paliativă.  Screeningul  adecvat  pentru  stres  ajută  la  identificarea  timpurie  a 
persoanelor care au nevoie de sprijin suplimentar, cu o intervenție țintită a echipei clinice și  trimitere la 
serviciile psiho-sociale pentru cei cu risc mai mare.

O femeie diagnosticată cu cancer ginecologic se confruntă nu numai cu schimbările și teama provocate de 
cancerul în sine, ci și cu schimbările în identitatea, feminitatea, sexualitatea și maternitatea ei.

Schimbările  fizice  și  cele  hormonale,  poate  incapacitatea de  a  avea  copii  din  cauza  histerectomiei  sau  a 
chemoterapiei, uneori la o vârstă tânără, pot cauza probleme și stres greu de suportat.
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Sunt stresată?

Dacă  suferiți  de  oricare  din  simptomele  descrise  mai  sus,  adresați-vă  furnizorilor  de  servicii  medicale 
pentru un screening pentru stres și,  mai ales, pentru ajutor în această situație dificilă. Dacă nu există un 
astfel  de  serviciu  disponibil,  căutați  un  grup de  susținere a  pacienților  cu  cancer  care  beneficiază de  un 
psiholog specializat în psiho-oncologie pentru screening pentru stres.

Schimbări ale sinelui

Femeile  diagnosticate  cu  cancer  ginecologic  se  confruntă  cu  schimbări  în  corpul  lor, 
hormonale și în viață.
S-ar  putea  să  aibă  nevoie  de  histerectomie  și  să  treacă  prin  menopauză  prematură 
chirurgicală.
Teamă,  rușine,  vinovăție,  furie,  tristețe,  durere  față  de  „noul  eu”  –  acestea  sunt  doar 
câteva dintre sentimentele care pot apărea.
Aceste probleme sunt rar discutate în anumite societăți.

Pacientele își pun întrebări serioase legate de următoarele aspecte: 
„Uterul este ceea ce ne definește ca femei?”
„Singurul  mod de a fi  productivă și  fertilă este de a deveni  mamă?” „Cum pot face față 
acestor schimbări?”
„Cum se simt alte paciente ca mine după diagnosticul de cancer ginecologic?” „Cum pot 
continua să-mi trăiesc viața, să iubesc, să flirtez?”
„Ar trebui să le spun prietenilor, noilor cunoscuți, unui potențial partener? Dacă da, când?”

O femeie care se simte astfel ar trebui să ia în calcul să ceară ajutor de la furnizorul său de 
servicii medicale, de la un grup de sprijin sau de la alte femei care se confruntă ori s-au 
confruntat cu astfel de probleme în trecut.
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Sexualitatea și cancerul ginecologic

În funcție de cancerul pentru care ați urmat tratament, este posibil să apară efecte secundare fizice care vă
afectează viața sexuală.

Femeile care au suferit de cancer abdominal vor avea cel mai probabil disconfort fizic după tratament din 
cauza  organelor  abdominale  afectate.  De  exemplu,  îndepărtarea  uterului  și/sau  a  ovarelor  va  duce  la 
scăderea nivelului de hormoni feminini sau la efecte secundare după tratamentele pentru zona genitală.

Intervențiile chirurgicale în cancerul vulvar, vaginal și cervical sunt adesea asociate cu disfuncțiile sexuale 
din  cauza  modificării  anatomiei  normale,  a  stenozei  vaginale,  a  limfedemului  sau  a  pierderii  de  țesut 
clitorian.

Radioterapia  poate  și  ea  provoca  stenoză  vaginală  și  leziuni  ale  mucoasei  vaginale,  ducând  la  ulcerații, 
închiderea vaginului sau dificultăți în timpul actului sexual. Unele din aceste efecte secundare pot să apară 
la mulți ani după tratament.

Chemoterapia  poate  induce  menopauza  cu  scăderea  estrogenului,  ceea  ce  provoacă  atrofia  vaginului  și 
lubrifiere insuficientă, ducând la dureri în timpul actului sexual.

Dacă aveți dureri sau iritații în zona genitală, este adesea rezultatul membranelor mucoase sensibile sau 
uscate. Cu toate acestea, poate fi și un semn al unei infecții care necesită tratament.

Durerile pot apărea din cauza lipsei hormonilor feminini, deoarece este posibil să fi ajuns la menopauză, a 
tratamentului anti-hormonal sau a efectelor radioterapiei.

Schimbări ale aspectului și percepția că sunteți mai puțin atrăgătoare

Dacă vă  simțiți  confortabil  și  vă  cunoașteți  propriul  corp și  acceptați  felul  în  care  arătați,  aveți  condițiile 
potrivite pentru o viață sexuală satisfăcătoare alături de partenerul dumneavoastră.

Corpul  vi  se  poate  schimba  în  timpul  și  după  tratamentul  pentru  cancer  și  poate  reacționa  diferit  și 
imprevizibil. Acest lucru poate fi dificil de acceptat și vă poate face să vă simțiți mai puțin atrăgătoare din 
punct de vedere sexual.

Deși probabil este dificil să vă împăcați cu aceste schimbări fizice, poate fi crucial să ajungeți să le acceptați.

Multe  supraviețuitoare  de  cancer  ginecologic  raportează  disfuncție  sexuală  din  cauza  durerii,  a 
disconfortului sau a lipsei dorinței și excitării sexuale. Fi
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În schimb, dacă vă simțiți mai puțin atrăgătoare decât înainte de tratament, poate fi dificil să inițiați actul 
sexual sau să vă exprimați dorința pentru asta.
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Cum să vă transformați percepția asupra corpului în ceva pozitiv?

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă străduiți să vă acceptați corpul schimbat și să înțelegeți că

Răsfățați-vă, încercați să acceptați și să iubiți noul dumneavoastră aspect fizic. Dacă sunteți într-o relație, 
discutați cu partenerul despre dificultățile în a face sex.

Din păcate, medicamentele nu au avut succes în aceste situații clinice.

De asemenea, sunt disponibile sfaturi și  terapii  care tratează disfuncția sexuală cauzată de uscăciunea și 
atrofia  vaginală.  Acestea  includ  utilizarea  lubrifianților  vaginali  și  a  produselor  non-hormonale  cu  acid 
hialuronic, care sunt disponibile fără prescripție medicală (Replens sanol, lubrifiant Astroglide).

Aceste produse hidratează peretele vaginal, însă  trebuie utilizate de 3-5 ori pe săptămână, de preferință 
înainte de culcare, pentru restabilirea hidratării vaginale. Aceleași produse pot fi utilizate și înainte de actul

Pentru  unele  femei,  cărora  medicul  curant  nu  le  interzice  utilizarea  estrogenului,  produsele  vaginale  pe 
bază de estrogen (sub formă de pastile sau creme) pot ajuta la ameliorarea simptomelor atunci când sunt 
utilizate în mod regulat.

Tratamentul hormonal local poate adesea ajuta la ameliorarea problemelor urinare, inclusiv a incontinenței.

sexual pentru a preveni fisurile vaginale și vulvare și pentru a reduce la minimum durerea.

vă poate oferi bucurie și plăcere din nou. Nu trebuie să îl asociați doar cu boala și simptomele.

Puteți  învăța  să  trăiți  experiențe  pozitive  făcând  ceva  frumos  pentru  dumneavoastră,  de  exemplu, 
mergând la  un  masaj  bun.  Aveți  răbdare  cu  dumneavoastră.  Timpul  poate  că  este  dușmanul  înainte  de 
cancer, dar este prietenul dumneavoastră după aceea.

Intervenția  psihoeducațională  prin  reducerea  stresului  prin  mindfulness  a  demonstrat  îmbunătățiri 
semnificative ale funcției sexuale și  în reducerea stresului legat de actul sexual.  Oncologii  ginecologici ar 
trebui să ia în considerare trimiterea către specialiștii în acest domeniu.

Stenoza  vaginală  asociată  cu  o  intervenție  chirurgicală  sau  radioterapie  poate  fi  tratată  cu  ajutorul 
dilatatoarelor vaginale. Cu toate acestea, unele paciente au dificultăți în utilizarea unui dilatator vaginal și 
se simt intimidate (dilatatoarele vaginale sunt disponibile în diferite dimensiuni). Pe de altă parte, utilizarea
unui  dilatator  vaginal  de  2-3  ori  pe  săptămână  este  asociată  cu  un  risc  scăzut  de  stenoză  vaginală,  în 
special la femeile supuse radioterapiei intravaginale (radiațiile sunt administrate în interiorul vaginului).

Un  sfat  excelent  este  să  discutați  întotdeauna  cu  medicul  sau  psiho-oncologul  dumneavoastră  dacă 
observați schimbări fizice în urma tratamentului. Se poate să existe și o organizație în țara dumneavoastră 
pentru femeile care suferă sau au suferit de cancer ginecologic. Adesea este benefic să vorbiți cu cineva 
care a avut experiențe similare.



2.  Armes J, et al. Patients’ supportive care needs beyond the end of treatment: a prospective, longitudinal survey.
 Journal of Clinical Oncology. 2009. 27 36: 6172–6179

4.  Mehnert A et al, Psycho-Oncology 1-8, 2017

5. Bahng AY, Dagan A, Bruner D, Lin L. Determination of prognostic factors for vaginal mucosal toxicity associated with
 intravaginal high-dose rate brachytherapy in patients with endometrial cancer. Int J Radiat Biol Phys 2012; 82:667–673.

• https://www.macmillan.org.uk/documents/aboutus/newsroom/consequences_of_treatment_june2013.pdf

• http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/sex/effects

• https://www.mdanderson.org/patients-family/diagnosis-treatment/emotional-physical-effects/
 sexuality-cancer.html

• https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/fertility
   -and-sexual-side-effects/sexuality-for-women-with-cancer/cancer-sex-sexuality.html

• https://engage.esgo.org/
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