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Резюме. Целта на изследването е да се проучат връзките между копинг моделите за справяне
със стреса от онкодиагнозата, възприетата социална подкрепа и някои личностни и медицински
детерминанти като пол, възраст, оптимизъм, рецидив на заболяването.
В изследването са включени: модифицирана Скала за източници на социална подкрепа (Social
Support Scale, Carver, 2006). Тя се състои от десет айтема, отнасящи се до степента на възприета диференцирана по вид и източници социална подкрепа; модифициран Кратък въпросник за
Ориентация за справяне с преживяни проблеми (brief COPE), публикуван от Карвър през 1997 година и състоящ се от 28 твърдения (Carver, 1997) и Метод за оценка на оптимизъм и негативни
очаквания, основаващ се на Метода за измерване на генерализирани очаквания на валентността
на получените резултати (оптимизъм и негативни очаквания) с автори А. Величков, М. Радославова, М. Рашева (Величков и Радославова, 2005:27-32). Извадката включва 117 лица с различна
локализация на тумора.
Резултатите показват, че предиктор на индивидуалните копинг механизми при онкодиагноза
се явява възприетата подкрепа от страна на най-близките хора – партньор, родители и деца. Личностните, социално-демографски и медицински характеристики оказват влияние върху предпочитането на определени стратегии, но в нито един от анализираните случаи не са единствените
детерминанти на избора. Оптимизмът и негативните очаквания функционират като фактори
от трето ниво в случаи на ангажиране с конкретни копинг стратегии. Получените резултати
могат да намерят приложение в система от психосоциални интервенции, които да съдействат
за справянето със стреса от диагнозата и връщането към обичайния начин на живот.
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