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REZUMAT
Cancerul este o maladie complexă care antrenează o multiplicare rapidă şi incontrolabilă de celule şi care este
asociată unui distres şi unei angoase profunde. Femeile cu cancer de sân convieţuiesc cu povara bolii lor, a
tratamentului, a consecinţelor psihosociale ale bolii, toate acestea contribuind la trăirea unei severe suferinţe
psihologice care implică adaptarea la statutul de bolnav de cancer, la dimensiunea existenţială a bolii, relaţia cu
familia, căutarea unei credinţe spirituale sau religioase care să-i confere un sprijin moral şi o explicaţie a sensului
vieţii şi al morţii. În acest context, se propune un algoritm de intervenţie psihologică constând în două categorii de
demersuri – de ordin psihodiagnostic (evaluarea evenimentelor psihotraumatizante din ultimele şase luni de viaţă,
a calităţii vieţii bolnavelor, cuantificarea anxietăţii, depresiei şi distresului psihosocial) – precum şi de ordin
psihoterapeutic (psihoterapie individuală şi de grup ce urmăreşte corectarea modificărilor cognitive, afective,
comportamentale relevate de investigaţiile psihodiagnostice). Prezervarea unei calităţii a vieţii bolnavelor la un
nivel cât mai ridicat necesită instituirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea stării psihice şi emoţionale, a nivelului
funcţionalităţii cognitive şi sociale, a îndeplinirii rolurilor sociale. Un studiu ce îşi propune evidenţierea rolului psihoterapiei în creşterea calităţii vieţii bolnavelor cu neoplasm de sân este pe deplin justificat.
Cuvinte cheie: psihoterapie, calitatea vieţii, neoplasm de sân, distres

ABSTRACT
Cancer is a complex disease that causes a rapid and uncontrolled multiplication of cells, which is associated with
a profound distress and of anguish. Women with breast cancer living with their disease burden, treatment,
psychosocial consequences of the disease, all contributing to living a severe psychological distress that involves
adaptation to cancer patient status at the existential dimension of the disease, family relationships, search a
spiritual or religious beliefs that would provide moral support and an explanation of the meaning of life and death.
In this context, we propose an algorithm psychological intervention consisting of two types of approaches – some
psychological diagnosis (evaluation psihotraumatizante events of the last six months of life, the quality of life of the
patients, measuring anxiety, depression and psychosocial distress) – and order psychotherapy (individual and
group psychotherapy that aims to correct changes cognitive, affective, behavioral investigations revealed the
psychodiagnostic). Preserving the quality of life of patients suffering from a highest level requires the establishment
of measures to improve the mental and emotional state, cognitive and social functioning level, the fulfillment of
social roles. A study that aims to highlight the role of psychotherapy in the quality of life of the patients with breast
cancer is fully justified.
Key words: psychotherapy, quality of life, breast cancer, distress

Cancerul este o maladie complexă care antrenează o multiplicare rapidă şi incontrolabilă de
celule şi care este asociată unui distres şi unei angoase profunde. Conform National Comprehensive
Cancer Network (NCCN), distresul legat de cancer
este o stare psihică (cognitivă, emoţională, com-

portamentală), socială şi spirituală de natură dezagreabilă, susceptibilă să diminueze capacitatea bolnavului de a face faţă în mod eficace cancerului,
simptomelor fizice şi tratamentului. NCCN (2010)
remarcă faptul că, dintre pacienţii cu un nivel ridicat
de distres, adică între 20 şi 40% din persoanele
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diagnosticate cu cancer, numai jumătate se adresează unui specialist în probleme psihosociale. La
pacienţii cu un nivel crescut al distresului se observă
o afectare semnificativă a nivelului calităţii vieţii
(28) şi o complianţă terapeutică inferioară (12,22).
Stresul social, distresul psihologic şi suportul
psihosocial influenţează adaptarea pacientelor cu
cancer de sân şi aderenţa lor la tratament, aspecte
care pot influenţa chiar evoluţia bolii (25). Comunicarea deschisă şi clară, exprimarea emoţiilor,
colaborarea, implicarea în rezolvarea problemelor
creşte adaptarea şi îmbunătăţeşte evoluţia (25).
Mijloacele moderne de tratament prelungesc viaţa
pacientelor, dar riscul recurenţei se menţine. Deşi
frica de recurenţă este recunoscută, puţine studii se
ocupă de ea ca precursor al distresului psihologic
(Lee-Jones şi al., 1997).
Pacientele care prezintă o recurenţă se blamează,
iar cele aflate în remisiune trăiesc cu teama constantă
a posibilităţii apariţiei acesteia (13). Femeile cu
cancer de sân convieţuiesc cu povara bolii lor, a tratamentului, a consecinţelor psihosociale ale bolii,
toate acestea contribuind la trăirea unei severe suferinţe psihologice care implică adaptarea la statutul de bolnav de cancer, la dimensiunea existenţială
a bolii, relaţia cu familia, căutarea unei credinţe
spirituale sau religioase care să-i confere un sprijin
moral şi o explicaţie a sensului vieţii şi al morţii
(2).
A fost oferit un model integrativ de adaptare la
stresul bolii neoplazice (14) pornind de la idea că
fiecare persoană îşi dezvoltă un sistem de aprecieri
cu „semnificaţie generală“ în ceea ce priveşte imaginea de sine, convingerile, opiniile, valorile, scopurile şi semnificaţia generală a evenimentelor, sistem care este propriu persoanei şi nu se modifică pe
parcursul vieţii. Semnificaţia atribuită acestor valori
globale, generale, se modifică însă în cazul apariţiei
unui eveniment dramatic cum ar fi diagnosticarea
unui cancer sau dispariţia unei persoane importante
pentru pacientă, evenimente care au o „semnificaţie
situaţională“. Capacitatea de adaptare sau copingul
este orientată spre reconcilierea semnificaţiei globale, generale, achiziţionate pe viaţă, cu semnificaţia
situaţională prin valorificare şi revalorificare, adoptând ca metode controlul emoţional, rezolvarea de
probleme, „crearea semnificaţiei“, toate acestea
având ca scop realizarea unui nou echilibru între
global şi emoţional, ceea ce ar permite continuarea
adaptării. Orientarea spirituală sau religioasă poate
contribui la crearea unor noi semnificaţii, odată cu
utilizarea strategiilor de coping şi aplicarea intervenţiilor psihologice şi sociale (14).
A fost prezentat şi un model aplicabil în psihooncologie (11), model ce şi-a dovedit utilitatea în
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orientarea cercetărilor în anii ‘90. În modelul prezentat de Holland, cancerul şi tratamentul acestuia
reprezintă variabila independentă, iar calitatea vieţii, în toate aspectele şi dimensiunile sale, precum
şi supravieţuirea, sunt efectele. Variabilele intermediare, care cuprind şi modalităţile de intervenţie
care le pot influenţa, reprezintă obiectul cercetării
în psihooncologie. Astfel, se consideră că studiile
ar trebui să exploreze (11):
• variabilele personale – sociodemografice,
personalitate şi stil de coping, credinţa religioasă sau spirituală, adaptarea anterioară;
• variabilele asociate cu stadiul bolii, opţiuni
de reabilitare, comportamente în relaţie cu
evoluţia bolii, relaţia cu echipa terapeutică;
• disponibilitatea unui suport social din partea
familiei, prietenilor, comunităţii;
• prezenţa unui stres simultan care adaugă încărcătură psihologică suplimentară şi noi
solicitări de adaptare.
Au fost identificate cinci probleme emoţionale
prezente la pacientele cu neoplasm mamar (24):
• încărcătura emoţională a cuvântului cancer;
• lipsa de control asupra propriei existenţe percepută de bolnavă;
• incertitudinea privitoare la evoluţia bolii;
• problemele emoţionale create de tratamentul
în sine;
• efectul debilitant al terapiilor aplicate.
De fapt, reacţiile psihologice ale femeilor cu cancer de sân generate de afecţiunea în sine au fost
tratate cu atenţie de puţin timp. Perioada de observaţie de până acum a permis câteva concluzii (18):
1. Detresa psihologică este un factor comun, dar
nu şi omniprezent la femeile cu cancer de sân.
2. Distresul psihologic este adesea nerecunoscut
şi subraportat în unităţile de îngrijire ambulatorie.
3. Identificarea precoce şi managementul suferinţei psihologice sunt fundamentale pentru o
îngrijire optimă psihosocială.
4. Identificarea unui nivel semnificativ de distres
pune probleme speciale pentru clinician.
5. Factorii de risc pentru o evoluţie deficitară
psihosocială au fost identificaţi. Aceştia trebuie
analizaţi atunci când este evaluată o femeie cu cancer de sân care trăieşte distresul legat de acest diagnostic.
6. În psihooncologie au fost utilizate numeroase
instrumente de screening, dar datele care susţin
utilizarea lor sunt contradictorii.
7. Selectarea anumitor instrumente pentru screening depinde de natura obiectivelor urmărite.
Distresul trăit în fiecare stadiu de evoluţie al
bolii are un nivel ridicat. Totuşi, nivelul de distres
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poate fi diferit, uneori interferând cu capacitatea de
adaptare la existenţa cancerului respectiv, la simptomele sau tratamentul acestuia, în detrimentul
calităţii vieţii pacientei. Barierele în comunicarea
distresului sunt cele care împiedică descoperirea
sa. Costul distresului psihologic neidentificat se
apreciază a fi foarte mare. National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) a elaborat ghiduri practice în oncologie (2002). Aceste ghiduri cuprind recomandări pentru screeningul manifestărilor emoţionale, triere, evaluare iniţială, orientare şi tratament.
Perioadele în care apare ca necesar screeningul
acestor manifestări includ etapele de evoluţie ale
bolii în care este cel mai probabil să apară distresul,
şi anume: imediat după diagnosticarea bolii, după
începerea tratamentului (chirurgical, radio- sau chimioterapie), după evaluarea finală a unei perioade
lungi de tratament, după evaluarea periodică posttratament şi remisiune, în momentul recurenţei sau
în perioada tranziţiei spre asistenţă paleativă.
Deoarece termenii „emoţional“, „psihologic“
sau „psihiatric“ continuă să fie asociaţi cu stigma,
NCCN a ales termenul de distress, care este un concept mai potrivit şi mai puţin stigmatizant. Se apreciază că există, de fapt, un continuum de distres de
la frica normală şi tristeţe, îngrijorare la simptome
mai grave, identificate printre criteriile de diagnostic ale unor afecţiuni psihiatrice precum depresia
sau anxietatea. Perioadele de dispoziţie tristă, teamă
şi îngrijorare sunt frecvent întâlnite. Există tendinţa
de a aprecia reacţiile emoţionale ale pacientei cu
cancer de sân ca pe un răspuns normal într-o situaţie
foarte dificilă, care uneori este numită „tristeţe
adecvată“. Cel mai adesea reacţia este tranzitorie.
Când dispoziţia depresivă şi anxioasă devine suficient de severă şi persistentă, influenţând nivelul de
funcţionare şi viaţa cotidiană, atunci aceasta necesită atenţie şi tratament. Când trăirile se organizează
în clustere de semne şi simptome ele pot contura
entităţi diagnostice conform DSM IV-TR sau ICD
10 (2).
În acest context, prezervarea unei calităţi a vieţii
bolnavelor la un nivel cât mai ridicat necesită instituirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea stării
psihice şi emoţionale, a nivelului funcţionalităţii
cognitive şi sociale, a îndeplinirii rolurilor sociale.
Considerăm că un studiu ce îşi propune evidenţierea
rolului psihoterapiei în creşterea calităţii vieţii bolnavelor cu neoplasm de sân ar trebui să urmărească
următoarele obiective generale:
1. Validarea, ca factor determinant în creşterea
calităţii vieţii bolnavelor cu neoplasm mamar, a
complexului tehnic şi strategic constituit de psihoterapia cognitiv-comportamentală, terapia ericksoniană, relaxarea şi muzicoterapia.
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2. Elaborarea unui protocol de intervenţie cognitiv-comportamentală, ericksoniană şi muzicoterapeutică pentru asistarea psihologică a persoanelor
cu neoplasm mamar care au dezvoltat tulburări
psiho-emoţionale, în special depresie şi anxietate.
3. Realizarea unui program de intervenţie riguros, eficient, uşor de aplicat.
4. Contribuţia la literatura de specialitate care
analizează/investighează comparativ eficienţa diferitelor metode de terapie.
5. Identificarea schemelor comportamentale individuale repetitive cu finalităţi asemănătoare, blocante, nevrotice.
Ca obiective specifice ale studiului propunem:
1. Conştientizarea şi exprimarea emoţiilor bolnavelor corelate cu momentul aflării diagnosticului
(anxietate, panică, furie, ură, deznădejde, neajutorare).
2. Angajarea participantelor la travaliul psihoterapeutic şi încurajarea acestora să-şi modifice activ
credinţele dezadaptative şi să asimileze credinţe
mai eficiente, adaptative şi raţionale, cu impact
pozitiv asupra răspunsurilor lor emoţionale, cognitive şi comportamentale.
3. Deblocarea mecanismelor defensive ale organismului la aflarea diagnosticului.
4. Remiterea dependenţelor instalate – de anumite persoane, de anumite activităţi, de anumite
substanţe (analgezice, sedative).
5. Îmbunătăţirea imaginii de sine după mastectomie, deoarece aceasta este percepută ca o mutilare
şi afectează imaginea de sine.
6. Restructurarea relaţiilor cu persoanele aflate
în planul existenţial al bolnavei.
7. Deblocarea resurselor personale.
8. Valorizarea iertării ca factor reparator al scenariului de viaţă.
De asemenea, ne-am propus să analizăm dacă
complexul tehnic şi strategic constituit de psihoterapia cognitiv-comportamentală, terapia ericksoniană, relaxarea şi muzicoterapia conduc la:
A. reducerea
– gradului de depresie;
– nivelului anxietăţii;
– distresului psiho-social.
B. creşterea factorilor protectivi pentru sănătatea
mentală: acceptarea necondiţionată a propriei persoane, autoeficacitatea, stima de sine.
Intervenţia psihoterapeutică în cazul bolnavelor
cu neoplasm mamar îşi mai propune:
• însuşirea unor tehnici de gestionare a emoţiilor;
• exersarea unui set de abilităţi de a face faţă
stresului;
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• însuşirea unor tehnici de relaxare;
• învăţarea tehnicilor de autohipnoză pentru
controlul durerii;
• administrarea, în transă hipnotică sau relaxare
profundă, a unor sugestii:
– pentru întărirea eului, a încrederii în sine
şi a stimei de sine;
– pentru amplificarea şi stimularea resurselor
şi disponibilităţilor latente ale persoanei;
• împăcarea cu sine şi cu trecutul; sentimentele
de vinovăţie; reprimarea amintirilor traumatice cu ajutorul relaxării, proiecţiei, restructurării, regresiei de vârstă, a inhibării imaginilor intruzive;
• reordonarea priorităţilor de viaţă;
• distrugerea, prin hipnoterapie, a structurilor
psihice dezadaptative şi cu un caracter limitativ şi înlocuirea acestora cu mecanisme psihologice sănătoase şi eficiente;
• identificarea şi modificarea schemelor cognitive distorsionate sau disfuncţionale care
direcţionează procesarea informaţiilor şi interpretarea experienţelor de viaţă;
• identificarea cogniţiilor negative şi a ipotezelor eronate;
• dezvoltarea şi testarea unor scheme cognitive
mai flexibile şi mai realiste;
• identificarea şi utilizarea modalităţilor personale de organizare a experienţei subiective
pentru a le direcţiona în mod constructiv
(principiul „utilizării“ din psihoterapia ericksoniană);
• combaterea anxietăţii şi a atacurilor de panică:
– stabilizarea şi reducerea simptomatologiei;
– dobândirea unei mai mari flexibilităţi în
cadrul rolurilor sociale şi dezvoltarea unei
optici mai adecvate din punctul de vedere
al adaptării la viaţa de zi cu zi;
– facilitarea accesului bolnavei la propriile
resurse interioare;
– reintegrarea şi reechilibrarea personalităţii;
– reîncadrarea, reinterpretarea anxietăţii ca
pe o energie creatoare, esenţială supravieţuirii;
• schimbarea atitudinii prin identificarea şi
modificarea schemelor cognitive care direcţionează procesarea informaţiilor şi interpretarea experienţelor de viaţă.

Teste psihologice de evaluare a eficienţei
psihoterapiei
Analiza dinamică a eficienţei terapeutice la nivelul psihoterapiilor impune evaluarea la începutul,
în timpul şi la sfârşitul actului terapeutic, marcând
astfel probitatea ştiinţifică şi eficienţa clinică a metodei. Evaluarea persoanelor înscrise în studiu s-a
realizat utilizându-se mai multe instrumente.
Inventarul de Simptome Rotterdam (Rotterdam
Symptoms Check List), autor principal Johanna de
Haes (1983, 1990), este unul din cele mai cunoscute
şi folosite instrumente de măsurare a calităţii vieţii
pacienţilor cu cancer. Iniţial a fost contruit pentru a
măsura în mod obiectiv simptomele raportate de
pacienţii participanţi la studii clinice, dar şi-a dovedit rapid utilitatea şi în monitorizarea nivelurilor
de anxietate şi depresie ale acestora, precum şi în
constatarea prezenţei tulburărilor psihice (27).
Instrumentul conţine itemi ce se referă la simptome atât fizice, cât şi psihice, pacientul fiind solicitat să indice în ce măsură au fost deranjat de
fiecare simptom, pe o scală cu 4 grade. Pentru a
evalua gradul de funcţionare a pacientului, au fost
adăugaţi itemi ce se referă la activităţile zilnice şi
încă un item de evaluare globală a calităţii vieţii.
Întrucât utilizarea instrumentului nu a fost limitată prin drepturi de autor, iar reputaţia lui era extrem de bună, au apărut numeroase variante ce au
fost folosite de-a lungul timpului, născând confuzie
în legătură cu scorarea şi validitatea rezultatelor. Ca
răspuns la această situaţie, Centrul Nordic pentru
Cercetări legate de Sănatate din Olanda, în cooperare cu Universitatea din Groningen şi Departamentul
de Psihologie Medicală a Spitalului Universitar din
Amsterdam a publicat în 1996 un manual al testului
pentru a servi ca bază în aplicarea, modificarea şi
scorarea itemilor („Measuring the quality of life of
cancer patients with the Rotterdam Symptom Checklist: a manual“ – J.C.J.M. de Haes, M. Olschewski,
P. Fayers, M.R.M. Visser, A. Cull, P. Hopwood, R.
Sanderman. Groningen: Noordelijk Centrum voor
Gezondheidsvraagstukken /Northern Centre for
Healthcare Research 1996, series no. 9).
Calitatea vieţii este definită ca o relatare subiectivă a modului în care pacientul resimte suferinţa şi
tratamentul. RSCL este un instrument autoaplicat,
care evaluează calitatea vieţii la pacienţii cu cancer,
acoperind 4 domenii mari, reprezentând cele 4 scale
ale testului: suferinţa cauzată de simptome fizice,
suferinţa psihică, nivelul de activitate şi calitatea
globală a vieţii. Pentru a evita răspunsurile automate,
precum şi posibilitatea de inducere a unei stări de
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tensiune şi suferinţă prin gruparea lor, itemii legaţi
de suferinţa psihică au fost intercalaţi printre ceilalţi.
1. Scala suferinţei cauzate de simptome fizice
conţine 23 de itemi. Unele simptome cum ar fi cele
legate de durererile de cap sau oboseală pot fi resimţite şi de oamenii sănătoşi în general în aceeaşi
măsură ca de pacienţii cu cancer. Alte simptome
sunt în mod specific legate de cancer sau tratamentul
cancerului, de ex. simptomele gastrointestinale sau
cele legate de chimioterapie.
2. Scala suferinţei psihice abordează diferite
simptome resimţite atât de pacienţii cu cancer, cât
şi de populaţia generală, fără vreo componentă
fizică explicită şi fără să includă simptome ce ar
putea fi considerate psihosomatice (dureri de cap,
probleme de somn).
3. Scala Nivelului de activitate evaluează atât
mobilitatea, cât şi activităţile sociale, fără să fie
limitată specific la pacienţii cu cancer. Itemul legat
de mersul la serviciu poate fi eliminat din test dacă
nu se potriveşte cu situaţia specifică a respondenţilor
(de ex., dacă sunt pensionari). De asemenea, manualul testului atrage atenţia că acest item e posibil să
nu fie valabil nici pentru pacientele femei (cu cancer
la sân sau ginecologic, de ex.) care nu aveau o ocupaţie nici înainte de boală. Soluţiile sunt înlocuirea
lui cu ceva specific, sau eliminarea lui.
4. Evaluarea Globală a Vieţii sau Calitatea Globală a Vieţii conţine un singur item, derivat din
studiile legate de calitatea vieţii pe populaţia generală. A fost preferată o operaţionalizare afectivă
pentru acest item, pentru că această abordare s-a dovedit a fi mai sensibilă la schimbările clinice. (7).
Pentru cele două scale legate de simptome fizice
şi psihice, măsura în care pacientul este afectat din
cauza lor e cotată pe o scală cu 4 trepte, de la „deloc“
până la „foarte mult“.
Pentru scala de activitate, cele 4 grade de afectare
se întind de la „incapabil“ să execute o anumită
activitate până la capabil să o facă „fără ajutor“.
Itemul de evaluare globală a calităţii vieţii contează pe o scală în 7 trepte, de la „excelentă“ la
„foarte proastă“. În scala de activitate, respondenţii
sunt întrebaţi în ce măsură pot desfăşura activităţile
respective. La început, itemii vizau simptomele
resimţite în ultimele 3 zile, perioada fiind extinsă
ulterior la o săptămână, fără a depăşi însă o perioadă
uşor de amintit de către pacient.
Per total, un scor mare se referă la o suferinţă
mare raportată de pacient, şi invers, un scor mic
corespunde unei vieţi mai bune, cu puţină suferinţă
până la deloc.
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Chestionarul pentru evaluarea simptomelor
anxietăţii ASQ a fost construit şi validat de Lehrer
şi Woolfolck în 1982. El conţine 36 de itemi şi
evidenţiază 3 dimensiuni ale anxietăţii:
• dimensiunea cognitivă;
• dimensiunea somatică;
• dimensiunea comportamentală.
Răspunsurile se dau pe o scală cu 9 trepte, 0 indicând manifestarea minimă, iar 8 manifestarea
maximă. Se calculează un scor pentru fiecare din
cele 3 dimensiuni şi un scor global pentru anxietate,
obţinut prin însumarea scorurilor parţiale.
Lehrer şi Woolfolck (1982) au arătat că scalele
solicită anumite răspunsuri dezirabile social. Într-un
eşantion de studenţi care au completat scala ASQ şi
un alt chestionar de evaluare a răspunsurilor dezirabile, s-a relevat că scala ASQ este susceptibilă la
răspunsuri dezirabile social.
Scholing şi Emelkamp (1992) au arătat că într-un
grup de pacienţi cu fobie socială şi într-un alt grup
de adolescenţi, subscala somatică ASQ corelează
mai mult cu scala de somatizare SCL-90-R decât
scalele comportamentală şi cognitivă.
Indicele global de anxietate se calculează prin
însumarea valorilor celor 36 de itemi sau prin însumarea valorilor celor 3 dimensiuni. Plaja de valori este cuprinsă între 0 şi 288 de puncte. Un punctaj situat între 0 şi 131 puncte semnifică un scor
scăzut, un punctaj cuprins între 132 şi 228 puncte
reprezintă un scor mediu, iar un punctaj situat între
229 şi 288 puncte semnifică un scor ridicat.
Scala de depresie Hamilton. Hamilton (1960,
1967) a construit această scală, descrisă de Berndt
(1990) ca fiind cea mai larg utilizată scală pentru
depresie. Autorul a recomandat ca scala să fie utilizată de către specialişti clinicieni cu experienţă
sub forma unui interviu relaxat, completat atunci
când este posibil cu informaţii obţinute de la familia
şi prietenii pacientului, de la asistente medicale sau
din documente. Se urmăresc simptomele (manifestările) pacientului din ultimele 7-10 zile (Hamilton,
1986), iar informaţia folosită pentru evaluarea unui
item nu trebuie să mai fie urmărită şi prin alt item.
Nu există întrebări prestabilite, preformulate pentru
interviu. Hamilton a modificat ulterior puţin formularea variantelor de cotare, atât pentru itemii
care primesc maximum 2 puncte, cât şi pentru itemii care primesc maximum 4 puncte. Altshuler,
Post şi Fedio (1991) au recomandat următoarea etalonare: un scor situat între 0 şi 6 puncte indică normalitatea, un scor situat între 7 şi 17 puncte indică
o uşoară depresie, scorul situat între 18 şi 24 de
puncte indică o depresie moderată, iar scorul care
depăşeşte 24 de puncte indică o depresie severă.
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Altshuler ş.a. (1991) a arătat că 18 este scorul minim pentru ca o persoană să fie inclusă într-o cercetare legată de depresie. Rehm (1985), în urma
mai multor studii, a ajuns la concluzia că indivizii
normali obţin un scor în jur de 16, pacienţii depresivi
care nu sunt internaţi scorează între 24 şi 27, iar
pacienţii internaţi între 32 şi 42.
Scala de Depresie Hamilton a devenit un standard la care se raportează alte instrumente care măsoară depresia (20). Scorurile obţinute prin acest
test au corelat semnificativ (între 0,58 şi 0,84) cu
diagnosticele psihiatrilor şi, de asemenea, au corelat
cu alte instrumente de autoevaluare (26). S-a demonstrat că această scală face distincţia între pacienţii depresivi care au lucrat în domeniul medical şi
ceilalţi pacienţi depresivi (trataţi ambulatoriu sau
internaţi) (26). Alte studii au arătat că scorul obţinut
de pacienţi scade în urma tratamentului, iar schimbarea este direct proporţională cu creşterea performanţei cognitive.
Pe baza datelor din literatură prezentate, vom încerca să propunem un algoritm de intervenţie
psihologică la bolnavele cu cancer la sân:
1. Anamneza medicală cu date generale privind
debutul şi evoluţia bolii, atestate de documente
medicale.
2. Analiza evenimentelor psihotraumatizante
din ultimul an de viaţă al pacientei, cu centrare pe
ultimele şase luni şi corelarea lor cu debutul şi
agravarea evoluţiei bolii (15).
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3. Evaluarea calităţii vieţii cu sublinierea indicilor celor mai afectaţi de boală.
4. Utilizarea unor scale şi chestionare pentru
cuantificarea simptomatologiei depresiei, anxietăţii
şi distresului psihosocial.
5. Investigarea modificărilor, în special a celor
de natură cognitivă, afectivă, somatică şi comportamentală.
6. Stabilirea obiectivelor psihoterapiei, obiective
adaptate la particularităţile evolutive ale bolii, la
circumstanţele psihosociale şi în special la modificările survenite în plan cognitiv, afectiv, somatic
şi comportamental.
7. Efectuarea intervenţiei psihoterapeutice vizând aceste obiective (în ceea ce ne priveşte, am
utilizat un complex tehnic şi strategic constituit din
psihoterapie cognitiv-comportamentală, terapie ericksoniană, relaxare şi muzicoterapie).
8. Evaluarea periodică a modificărilor apărute la
nivelul indicilor calităţii vieţii, a scorului simptomatic medical, precum şi a scorurilor scalelor utilizate pentru evidenţierea modificărilor în plan cognitiv, somatic sau comportamental.
O astfel de evaluare cuantificată asigură un grad
de obiectivitate analog medicinei bazate pe dovezi
(evidence-based medicine), ceea ce va putea face
să crească nivelul aprecierilor corpului medical referitor la utilitatea intervenţiei psihologice la această
boală gravă.
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