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Abstract
The prevalence of cancer distress among patients diagnosed with cancer varies between 20-52%, data 

from recent years in our country indicating that almost half of them experience depressive or anxious 
symptoms throughout the course of the disease. Individualized psychosocial care should be recognized as a 
universal human right, and should be integrated into the patient's routine care. Screening and management 
of oncological distress performed by a multidisciplinary team is a necessary standard to achieve a quality 
patient-centered care.
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Rezumat
Prevalența distresului oncologic în rândul pacienților diagnosticați cu cancer variază între 20 şi 52%, date-

le din ultimii ani din țara noastră indicând faptul că aproape jumătate dintre aceștia prezintă simptomatologie 
depresivă sau anxioasă de-a lungul traiectoriei bolii. Îngrijirea psiho-socială individualizată ar trebui recunos-
cută ca un drept universal al omului și ar trebui integrată în îngrijirea de rutină a pacientului. Screening-ul 
și managementul distresului oncologic realizat de către o echipă multidisciplinară reprezintă un standard ne-
cesar de atins pentru o îngrijire de calitate centrată pe pacient. 

Cuvinte cheie: cancer, distres, intervenție psiho-oncologică, asistență medicală primară, 
România
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INTRODUCERE

Cancerul reprezintă a doua cauză de morbiditate și 
deces atât la nivel mondial, cât și la nivel european, cu 
estimări ce depășesc 2,7 milioane de cazuri noi și peste 
1,3 milioane de decese în anul 2020 în ţările europene 
(1). La nivel naţional, România a înregistrat în anul 2020 
aproximativ 98.886 de noi cazuri de cancer, incidenţa 
cea mai mare fiind în cazul cancerului pulmonar în rân-

dul bărbaţilor și al cancerului mamar în rândul femeilor 
(2). Deși cel puţin o treime dintre cancerele frecvente 
pot fi prevenite, cancerul însumează 20% din totalul 
deceselor în Uniunea Europeană.

Bolile neoplazice influenţează viaţa indivizilor nu 
doar din punctul de vedere al sănătăţii fizice, ci pot 
acţiona negativ asupra stării de bine psihologice, socia-
le, spirituale, relaţia viaţă-boală fiind astfel una multidi-
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mensională. Ultimii ani de cercetări și studii ne indică 
faptul că o boală precum cancerul schimbă radical viaţa 
pacienţilor și a familiilor acestora, consecinţele putân-
du-se resimţi mulţi ani de la debutul diagnosticului  
(3-5). Un diagnostic de cancer este de cele mai multe 
ori perceput ca un eveniment traumatic în viaţa unei 
persoane, deoarece, în afară de problemele fizice (fati-
gabilitate, greaţă, durere), o persoană cu un diagnostic 
oncologic este expusă la un distres oncologic ridicat, 
care poate include reacţii disfuncţionale, dificultăţi psi-
hologice (depresie, anxietate), sociale (stigmatizare), 
spirituale (pierderea sensului) și mai ales practice (pro-
bleme financiare, probleme instrumentale) care îngre-
unează întreg procesul de supravieţuire și influenţează 
considerabil calitatea vieţii sale (6).

Ca urmare a complexităţii și a impactului considera-
bil al unui astfel de diagnostic asupra vieţii, pe 3 februa-
rie 2021, Comisia Europeană a prezentat Planul euro-
pean de combatere a cancerului – Europe’s Beating 
Cancer Plan, un pilon esenţial al unei Uniuni Europene 
a sănătăţii. Planul privind lupta împotriva cancerului 
este organizat în jurul a patru domenii principale de 
acţiune (cu 10 iniţiative prioritare și mai multe măsuri 
de sprijin): prevenirea cancerului, îmbunătăţirea 
detecţiei precoce, accesul egal la diagnosticarea și tra-
tarea cancerului, precum și îmbunătăţirea calităţii vieţii 
pacienţilor cu cancer și a supravieţuitorilor pe toată du-
rata traiectoriei oncologice. În conformitate cu Planul 
UE de combatere a cancerului, toţi pacienţii cu cancer 
și supravieţuitorii trebuie să aibă acces la screening și 
monitorizare psiho-socială timpurie, sistematică și ac-
tualizată în mod regulat, în toate fazele traiectoriei bo-
lii. Totodată, îngrijirea psiho-socială individualizată rea-
lizată într-o echipă multidisciplinară trebuie să devină 
un standard necesar de atins pentru toate persoanelor 
afectate de cancer, cu tranziţie sau fără tranziţie în 
asistenţa medicală primară.

Adaptarea la diagnosticul oncologic presupune un 
proces complex care începe în momentul identificării și 
recunoașterii distresului oncologic prezent al pacientu-
lui și continuă și în faza de posttratament, când accen-
tul se pune pe creșterea calităţii vieţii în perioada de 
supravieţuire. Distresul oncologic se definește în litera-
tura de specialitate ca o experienţă emoţională neplă-
cută de natură psihologică, socială și/sau spirituală care 
se extinde pe un continuum de la sentimente normale 
de vulnerabilitate, tristeţe și frici la dificultăţi marcante, 
cum ar fi depresia, anxietatea, panica, izolarea socială 
și criza existenţială (7). De cele mai multe ori, impactul 
psihologic și emoţional este datorat diagnosticului, in-
certitudinii cu privire la prognostic, simptomelor fizice 
și efectelor secundare ale tratamentelor, fricii de moar-
te, fricii de recidivă, fricii de progresie a bolii, respectiv 
stigmei asociate diagnosticului (8-10). Prezenţa distre-
sului oncologic poate apărea pe toată traiectoria bolii și 

trebuie evaluată atât la primirea diagnosticului, cât și 
pe perioada tratamentului, posttratament și în perioa-
da de recurenţă. 

Studiile din literatura de specialitate arată faptul că 
între 20 și 52% dintre pacienţii oncologici resimt nive-
luri semnificative clinic de distres (11,12) și între 30 și 
40% prezintă o combinaţie a tulburărilor de dispoziţie 
(13). Prevalenţa distresului oncologic în rândul 
pacienţilor variază în funcţie de tipul de cancer, stadiul 
în care se află pacientul, vârsta pacientului sau genul 
acestuia (14). În ceea ce privește ţara noastră, studiile 
longitudinale efectuate pe eșantioane reprezentative 
de pacienţi indică faptul că aproximativ 47,5% dintre 
pacienţii oncologici au trăit simptome asociate depresi-
ei clinice, iar 46,7% au avut simptome de anxietate 
(15,16).

Având în vedere datele existente până acum cu pri-
vire la prezenţa distresului oncologic în rândul 
pacienţilor, Societatea Internaţională de Psiho-oncolo-
gie (IPOS) a construit și promulgat standarde interna-
ţionale cu privire la calitatea îngrijirii pacientului onco-
logic, standarde care au în vedere faptul că îngrijirea 
psiho-socială în cancer ar trebui recunoscută ca un 
drept universal al omului, domeniul psiho-social ar tre-
bui integrat în îngrijirea de rutină a pacientului, precum 
și faptul că distresul oncologic ar trebui măsurat ca un 
al 6-lea semn vital, alături de temperatură, tensiune ar-
terială, puls, frecvenţă respiratorie și durere (17).

ROLUL PSIHO-ONCOLOGIEI

Îngrijirea psiho-oncologică face parte dintr-o abor-
dare integrată bazată pe dovezi știinţifice care aduce în 
prim-plan nevoile psiho-sociale ale pacientului cu can-
cer (18). A trata cancerul înseamnă a trata fiecare di-
mensiune a persoanei, această abordare centrată pe 
elemente de strictă particularitate pentru fiecare caz 
reprezentând standardul care trebuie atins de către 
echipa multidisciplinară pe parcursul traiectoriei bolii. 
Psiho-oncologia, sau onco-psihologia, ca domeniu de 
cunoaștere, este implicată în prevenirea, diagnostica-
rea, tratarea, abordarea/depășirea dificultăţilor emo-
ţionale, comportamentale sau relaţionale datorate 
cancerului, precum și în reabilitarea psiho-socială în 
cazul diferitelor tipuri de cancer- pentru a îmbunătăţi 
calitatea vieţii pacienţilor cu cancer (19). Fondatoarea 
domeniului psiho-oncologiei este Jimmie Holland, care 
a recunoscut necesitatea de a trata trauma emoţională 
resimţită de pacienţii oncologici și familiile acestora, 
precum și importanţa abordării distresului emoţional al 
pacienţilor alături de simptomele fizice cauzate de boa-
la neoplazică (20). 

Intervenţia psiho-socială are ca scopuri principale 
abordarea și tratarea distresului oncologic prezent pe 
toată durata diagnosticului, precum și creșterea calităţii 
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vieţii pacienţilor începând cu perioada diagnosticului 
timpuriu și până în perioada de posttratament (21). 
Obiectivele specifice ale acestui tip de intervenţie vi-
zează mai multe domenii, printre care putem menţiona: 
psiho-educaţia în domeniul oncologic, reducerea difi-
cultăţilor emoţionale, reducerea impactului simptome-
lor fizice datorate diagnosticului, precum și efectelor 
secundare ale tratamentelor, optimizarea tratamentu-
lui, îmbunătăţirea stării de sănătate generale, aborda-
rea aspectelor existenţiale, asistarea în problemele 
practice/sociale, abordarea problemelor membrilor  
familiei, suport pentru aparţinătorii pacienţilor, pre-
cum și construirea abilităţilor necesare pacientului 
pentru a face faţă întregului parcurs oncologic (22).

Studiile din literatura de specialitate care au investi-
gat eficienţa diferitelor intervenţii psiho-oncologice 
de-a lungul traiectoriei bolii arată faptul că acestea au 
un impact pozitiv asupra calităţii vieţii pacienţilor onco-
logici prin faptul că reduc distresul, îmbunătăţesc 
abilităţile de gestionare a dificultăţilor emoţionale, 
comportamentale sau sociale, cresc sensul în viaţă și 
îmbunătăţesc calitatea vieţii (23,24). Metaanalizele 
efectuate în această direcţie indică mărimi ale efectului 
moderate, dar egale cu cele observate în studii care vi-
zează intervenţii pentru sănătatea mintală asupra 
adulţilor. Valorile mărimii efectului variază între 0,30 și 
0,60, eficacitatea intervenţiilor pentru durere fiind de  
d = 0,49 (p < 0,05) (25), pentru anxietate și depresie de 
d = 0,42 (p < 0,05) (23), iar pentru reducerea tulburări-
lor de somn pot atinge chiar o valoare de d = 0,67  
(p< 0,05) (26).  

Beneficiile observate ale intervenţiilor psiho-sociale 
în oncologie ating aspecte precum creșterea aderenţei 
la tratament, scăderea nivelului simptomelor depresive 
sau anxioase, clarificarea și înţelegerea informaţiilor 
despre diagnostic și tratament, luarea unor decizii mai 
informate, îmbunătăţirea comunicării dintre persona-
lul medical și pacient, respectiv dintre pacient și familia 
apropiată, precum și construirea abilităţilor necesare 
pacientului pentru a trece mai ușor prin diagnosticul 
oncologic. Cele mai utilizate tipuri de intervenţii bazate 
pe dovezi știinţifice sunt psiho-educaţia, terapia cogni-
tiv-comportamentală, terapia suportivă, terapia famili-
ală, terapia de cuplu, terapia farmacologică, precum și 
terapiile complementare, printre care cele mai studiate 
sunt mindfulness-ul, exerciţiile de respiraţie, meditaţia 
transcendentală, terapia prin artă, terapia prin muzică 
sau yoga (27).

Ca parte a unei paradigme bazate pe interdisciplina-
ritate, întregul proces al intervenţiei psiho-sociale în 
oncologie necesită o abordare multidisciplinară în care 
specialiști din mai multe domenii de activitate colabo-
rează și împărtășesc experienţa lor pentru a construi un 
plan individualizat pentru fiecare pacient oncologic. 
Echipa multidisciplinară standard in intervenţia psiho-

oncologică este alcătuită de cele mai multe ori dintr-un 
psiholog, psihiatru, asistent social, specialistul/
specialiștii în oncologie, medicul de familie, asistenţii 
medicali, precum și un preot sau un voluntar. Principiul 
cooperării specialiștilor în sănătate cu cei din domenii 
conexe promovează satisfacţia pacientului oncologic cu 
privire la serviciile medicale primite, crește aderenţa la 
tratament a pacientului și permite implicarea directă a 
acestuia în procesul decizional pe tot parcursul trata-
mentului.

Studiile din literatura de specialitate indică faptul că 
printre beneficiile principale ale unei abordări multidis-
ciplinare în intervenţia psiho-oncologică se pot aminti 
și îmbunătăţirile aduse prin construirea unui plan de 
tratament în conformitate cu nevoile și particularităţile 
pacientului oncologic, implementarea celor mai bune 
practici bazate pe dovezi știinţifice, o rată mai crescută 
de supravieţuire, șanse mai mari de a primi îngrijire în 
conformitate cu ghidurile clinice standardizare în îngri-
jirea psiho-oncologică, precum și accesul mai mare la 
informaţii diverse cu privire la diagnosticul oncologic și 
opţiunile de îngrijirii pe tot parcursul traiectoriei bolii 
(28,29). Totodată, beneficiile se pot observa și în cadrul 
echipei multidisciplinare a specialiștilor, care au ocazia 
de a se dezvolta personal și profesional datorită acu-
mulării de noi cunoștinţe împărtășite de membrii echi-
pei (30).

Traiectoria pacientului oncologic în sistemul medi-
cal din ţara noastră are, de cele mai multe ori, un par-
curs standard, în fiecare etapă fiind necesară colabora-
rea specialiștilor din mai multe domenii pentru a se 
putea asigura cele mai bune servicii medicale pentru 
pacientul oncologic. Primul pas presupune, de cele mai 
multe ori, un control de rutină în cadrul asistenţei me-
dicale primare, în care medicul de familie trimite paci-
entul către diferiţi specialiști care au competenţa de a 
face controalele necesare și de a pune diagnosticul tim-
puriu. Următorii doi pași vizează trecerea pacientului 
prin testările necesare (de exemplu, examenul anato-
mopatologic) stabilirii diagnosticului, după care o echi-
pă multidisciplinară de specialiști în oncologie planifică 
tratamentul medical. Ulterior acestei etape, pacientul 
urmează tratamentul medical (chirurgie, radioterapie, 
chimioterapie sau alte tratamente), la finalul acestuia 
pacientul trecând din nou în evidenţa asistenţei medi-
cale primare, îngrijirea posttratament fiind suprave-
gheată constant de către medicul de familie curant. 

Analizând îndeaproape traiectoria standard a paci-
entului oncologic în sistemul medical, putem observa 
că un rol important revine asistenţei medicale primare, 
care ia contact cu pacientul încă de la începutul traiec-
toriei oncologice a acestuia și continuă comunicarea 
directă cu acesta până la finalul tratamentului, respec-
tiv posttratament, fiind, de cele mai multe ori, un pilon 
de sprijin care observă și participă constant la întregul 
parcurs oncologic.
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PROIECTUL CANPRIM 

Studiu de urmărire a distresului pacienţilor  
oncologici din centrele oncologice în asistenţa 
medicală primară

Luând în considerare dificultăţile cu care se con-
fruntă persoanele diagnosticate cu afecţiuni oncologi-
ce din România și nevoia acută de screening și monito-
rizare a distresului oncologic pe tot parcursul traiec- 
toriei bolii, implicarea asistenţei medicale primare din 
România reprezintă o resursă primordială pentru im-
plementarea unui plan coordonat, bazat pe o colabora-
re multidisciplinară, care poate avea ca obiectiv major 
creșterea calităţii vieţii pacienţilor oncologici din ţara 
noastră. 

Proiectul CANPRIM, din cadrul Universităţii „Babeș-
Bolyai“, este primul studiu naţional care își propune să 
evidenţieze impactul distresului oncologic asupra 
pacienţilor neoplazici din ambulatoriu în contextul 
asistenţei medicale primare din România. În cadrul 
acestui proiect, dorim să evaluăm prezenţa și nivelul 
distresului oncologic, nevoile psiho-sociale ale pa-
cienţilor, precum și întreaga lor experienţă cu un dia-
gnostic neoplazic. 

Medicul de familie este resursa umană cea mai 
apropiată de contextul pacientului și poate cunoaște și 
monitoriza îndeaproape întregul parcurs oncologic, fi-
ind astfel un punct extrem de valoros pentru identifica-
rea și evaluarea distresului în cazul pacienţilor săi. Pro-
iectul CANPRIM își propune colaborarea cu medicii de 
familie din cele 41 de judeţe ale României, pentru a 
dezvolta o platformă inovatoare de cercetare, prin care 
se pot evalua aspectele psiho-sociale ale traiectoriei 
bolii oncologice, dincolo de cadrul îngrijirii clinice din 
centrele oncologice din ţara noastră.

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt de a 
prezenta date privind nevoile psiho-sociale ale 
pacienţilor oncologici din asistenţa medicală primară, 
precum și nivelul lor de distres oncologic resimţit, de a 
evidenţia dovezile privind rolul și impactul negativ al 
distresului oncologic crescut în asistenţa medicală pri-
mară și, nu în ultimul rând, de a identifica acei pacienţi 
oncologici care sunt cei mai vulnerabili din punct de 
vedere psiho-social și pot beneficia de viitoare inter-
venţii de gestionare a distresului oncologic.

Proiectul CANPRIM a debutat în toamna anului 
2020, iar primele judeţe în care am lansat invitaţia pro-
iectului au fost Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu 
Mare, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, 
Iași, Neamţ, Mureș, Harghita, Covasna și Brașov. În 
aceste judeţe, peste 100 de medici de familie au dorit 
să colaboreze, deoarece au remarcat importanţa pro-
iectului nostru și nevoia acută a pacienţilor de a vorbi 
despre acest tip de dificultăţi, deseori neidentificate și 
neabordate pe tot parcursul traiectoriei oncologice. 

Munca în colaborare cu medicul de familie presupune 
un interviu semistructurat derulat împreună cu cerce-
tătorii proiectului nostru, prin care dorim să aflăm ce 
presupun serviciile de asistenţă medicală primară pen-
tru pacienţii oncologici, precum și identificarea, împre-
ună cu medicul de familie, a pacienţilor care sunt cei 
mai vulnerabili din punct de vedere psiho-social și care 
pot beneficia de pe urma proiectului nostru. 

Apelând la o abordare interdisciplinară de evaluare 
psiho-socială, ne dorim să urmărim distresul pacienţilor 
oncologici ambulatori (după parcurgerea tratamentului 
clinic), calitatea vieţii, nevoile de informare și preocu-
pările acestora. Identificarea și abordarea acestui tip 
de dificultăţi încă din perioada diagnosticului timpuriu 
pot aduce multe beneficii calităţii vieţii pacientului on-
cologic de-a lungul traiectoriei bolii, precum și de-a 
lungul etapelor necesare de parcurs în sistemul medi-
cal. Medicina de familie are un rol primordial în contex-
tul acestor pacienţi, evaluarea psiho-socială în asistenţa 
medicală primară prezentând cel mai mare potenţial 
de reducere a distresului oncologic la pacienţii oncolo-
gici din ambulatoriu.

Proiectul CANPRIM presupune trei etape de colec-
tare a datelor, fiecare dintre acestea bazându-se pe o 
colaborare strânsă cu medicii de familie. Prima etapă 
cuprinde interviurile semistructurate derulate împreu-
nă cu medicii de familie, faţă în faţă sau telefonic, inter-
viuri care vor cuprinde aspecte precum: identificarea 
nevoilor psiho-sociale ale pacienţilor oncologici; comu-
nicarea medic-pacient cu privire la importanţa nevoilor 
și îngrijirii psiho-sociale de-a lungul traiectoriei bolii; 
proiectarea și implementarea îngrijirii psiho-sociale 
prin conectarea pacienţilor cu cancer la serviciile psiho-
sociale necesare; proiectarea și implementarea îngriji-
rii psiho-sociale prin angajarea și sprijinirea pacienţilor 
cu cancer în gestionarea bolii și sănătăţii acestora, pre-
cum și monitorizarea lor periodică. Totodată, în acest 
pas se va realiza prima etapă de screening a pacienţilor 
identificaţi cu ajutorul medicilor de familie colabora-
tori.

Etapa a 2-a are în vedere doar pacienţii cu cancer 
identificaţi în urma screening-ului iniţial ca având un 
nivel de distres oncologic ridicat și dificultăţi psiho-so-
ciale marcante. Aceștia vor fi identificaţi și invitaţi prin 
medicii de familie să participe la un proces de evaluare 
și monitorizare autogestionat săptămânal de 12 săptă-
mâni pe baza aplicaţiei APSCO. Aplicaţia APSCO este 
primul instrument computerizat de screening pentru 
pacienţii cu cancer disponibil în România. De aseme-
nea, pacienţii eligibili pentru această etapă vor benefi-
cia și de suport psihologic gratuit și de resursele psiho-
logice necesare pe toată durata celor 12 săptămâni de 
automonitorizare.

Ultima etapă are în vedere căutarea documentaţiei 
înregistrate de medicul de familie conform căreia paci-
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entul este în continuare în viaţă sau a murit în termen 
de 3 luni de la evaluarea psiho-socială și screening. Toţi 
pacienţii diagnosticaţi cu cancer care sunt în viaţă vor fi 
contactaţi telefonic de către cercetătorii noștri pentru a 
completa chestionarul de follow-up, utilizat la măsura-
rea iniţială.

După cum am menţionat anterior, proiectul  
CANPRIM este desfășurat în cadrul Universităţii „Babeș-
Bolyai“ din Cluj-Napoca și este finanţat de Unitatea 
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) cu numărul 
de înregistrare PN-III-P1-1.1-TE-2019-0097. Ne dorim 
prin această iniţiativă naţională să concretizăm unul 
dintre pilonii esenţiali ai Planului european de luptă îm-
potriva cancerului prin care toţi pacienţii cu cancer și 
supravieţuitorii trebuie să aibă acces la screening și 
monitorizare psiho-socială timpurie, sistematică și  
actualizată în mod regulat, în toate fazele traiectoriei 
bolii. Identificarea și abordarea timpurie a distresului 
oncologic, prezent de-a lungul traiectoriei bolii, de că-
tre o echipă multidisciplinară – în care un pilon esenţial 
de sprijin îl reprezintă asistenţa medicală primară – 
poate aduce beneficii atât calităţii vieţii pacienţilor, cât 
și eficienţei sistemului medical românesc. 

CONCLUZII

Concluzionând cele menţionate anterior, se poate 
observa că în prezent există o știinţă a îngrijirii oncolo-
gice psiho-sociale, numită în literatura de specialitate și 
psiho-oncologie. Această știinţă se bazează pe o cerce-
tare empirică puternică care ne poate conduce zi de zi 
la noi descoperiri cu impact considerabil asupra calităţii 
vieţii pacienţilor oncologici. Implementarea la nivel 
mondial a ceea ce știm acum ar putea îmbunătăţi foar-
te mult starea de bine psihologică și calitatea vieţii 
pacienţilor cu cancer. Îngrijirea integrată a pacientului 
oncologic tratat de către o echipă multidisciplinară care 
colaborează constant pentru a-i crește șansele de 
supravieţuire rămâne în prezent singura soluţie viabilă 
care poate schimba cu adevărat traiectoria pacientului 
oncologic în România. 
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