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The paper contains an overview of research in some of psycho-oncology's most important, 
and from a psychologist's point of view, most interesting areas. After presenting the main trends 
of psycho-oncology in the last couple decades, the author insist on the methodological difficulties 
and limitations faced by the psychologist or psychiatrist who approaches the field of oncology. 
Research data that sustain the involvement of psychosocial factors in the carcinogenesis are 
reviewed in the next paragraph of the paper. Ample evidence from the more classical 
investigations performed by pioneers of psycho-oncology such as Bedell-Thomas or Le Shan, to 
more recent prospective surveys are presented, the emphasis beeing put on those elements that 
were supported by the majority of controlled studies. The final part focuses on the presentation 
of psychosocial factors presumed to play a role in survival with cancer. Among these factors 
those shaped by psychoterapy and those connected to social support are reviewed, along with 
empirical work that put them into evidence. Therapeutical interventions that brought their 
contribution to longer survival with cancer through their influence on the i m m u n e system are 
also taken into account. 
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A pszichoonkológia körvonalazódása 

Hosszú ideig a szakemberek körében általánosan elfogadott vélemény szerint a 
pszichés tényezők kizárólag közvetett hatást gyakoroltak a rákos megbetegedések ki
alakulására és súlyosbodásának folyamatára. Ezt a hatást mindenekelőtt a kockázati 
tényezőként értékelt viselkedésformák (pl. dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás stb.), 
ill. a fogyatékos egészségtámogató magatartás (megkésett jelentkezés az orvosi vizsgá
laton, az előírt kezeléssel való együttműködés hiánya stb.) formájában képzelték el 
(Holland, 19901). 

Az empirikus megfigyelésekből, az egyre szigorúbban ellenőrzött körülmények kö
zepette végzett vizsgálatokból származó adatok fokozatosan a pszichés és 
pszichoszociális tényezők szerepének átértékelését eredményezték. Ennek eredménye
képpen egyre szélesebb körben nyert hogy ezek a tényezők mennyire összetett szerepet 
játszanak a daganatos megbetegedések kialakulásában, annak ellenére, hogy mind a 
mai napig számos kérdés vár még tisztázásra azoknak a mechanizmusoknak a pontos 
természetére és működésére vonatkozólag, melyek e hatások közvetítésében játszanak 
szerepet (Simonton és mtsai, 1990; Grünn, 1992; Anderson és mtsai, 1994 stb.). Ma 
már a rákos betegek ellátásában felelősséget vállaló szakemberek többsége elismeri azt, 
hogy a pszichológiai problémák kezelése e betegek komplex terápiájának kulcsfontos-




