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Abstract: People with cancer face intense fears, anxieties, frustrations and multiple losses. The 
cancer diagnosis is a road paved with an awesome mingling of hope and despair, courage and 
fear, humor and anger and constant uncertainty. Individuals differ in how they cope to these 
potentially psychological health hazards and these individual differences are associated with 
general well being and effective personal adjustment. The goal of this paper is to identify those 
sanatogenetic factors which bring greater clarity in understanding how the protective personal 
resources interact with the effective coping process, and the way these personality attributes 
preserve psychological and biological health in circumstances of extreme stress and emotional 
turmoil. 
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A daganatos betegségek etilógiájának megértése kezdetén vagyunk - a 

betegség kialakulásáról nincs alapvető információnk. Tény az, hogy a 
daganat kialakulásában, a szomatikus mutáció fontos, de nem kizárólagos 
szerepet játszik ( Greer & Watson, 1985). Egyszerűben, azt mondhatnánk, 
hogy vannak kiváltó biológiai mechanizmusok, viszont a betegség 
kialakulásában(pathogenézis) és védelmezésében (sanatogenézis)., a 
pszichének, a személyiségnek döntő fontossága van  

Rákbetegség: avagy az események összekötődő egymásutánisága, amely 
a betegség első jeleivel kezdődik, majd folytatódik a kezelésekkel, a 
korházban eltöltött napokkal, a lábadozással, a fájdalmak enyhülésével, és 
véget ér a felépüléssel vagy az estleges halállal. A rák diagnózis ennek a 
folyamatnak a központja, mert az ahogyan feldolgozza a páciens a betegség 
hírét, meghatározza a daganatos betegség további útvonalát. Az orvosi 
leletek ismertetése gyakran trauma és gyötrelem: a pszichoszociális 
kapcsolatokból való visszahúzódással, regresszióval és passzivitással 
járhat, megerősítheti az én fenyegetettség élményét.  

A páciens az elrákosodást személyes veszteségnek éli meg, s ugyanígy, 
veszteségnek – fenyegetésnek nevezhetnénk a daganatos betegség lelki 
oldalát, hatásait. Gyakran nem nyilvánvaló, az, hogy a rák számtalan 
lehetőséget kínál az alkotó változásra. Megemlítünk néhány, a rákos 
betegek által megélt, többszörös veszteséget: a fizikális erő és jólét, a 




