Ograniczenie ryzyka wlewu
Rozwiązania Alaris™ Guardrails™ zapewniają
pacjentom i klinicystom ochronę i spokój
umysłu, ponieważ automatycznie sprawdzają
zaprogramowane parametry podawania jeszcze
przed rozpoczęciem wlewu.
Limity miękkie i twarde ostrzegają klinicystów, gdy
zaprogramowana wartość przekracza wstępnie
zdefiniowany limit.
To zapewnia dodatkową ochronę lekarzom
i pacjentom, a ponadto pozwala ujednolicić
stosowane protokoły dla terapii infuzyjnej wlewów
dożylnych.
Kluczem jest zapewnienie ciągłego podawania
leku we wlewach dożylnych. Jeśli przepływ zostanie
przerwany, wczesne ostrzeżenie ułatwia szybkie
podjęcie interwencji: czas, jaki upływa do wystąpienia
alarmu, jest zależny od monitorowania ciśnienia przez
pompę infuzyjną1.
Nasze unikalne rozwiązanie do monitorowania
ciśnienia w linii infuzji (ILPM) umożliwia odczyty
ciśnienia w czasie rzeczywistym. Trendy ciśnienia są
prezentowane w postaci graficznej, umożliwiając
wczesną identyfikację trendów i zmian ciśnienia
oraz sprzyjają wczesnemu podejmowaniu działań
interwencyjnych.
Korzyści
• Konfigurowanie wlewów już po naciśnięciu kilku
przycisków
• Łatwe wykonywanie wlewów dzięki
standaryzowanemu interfejsowi przyjaznemu dla
użytkownika
• Szybka ocena przebiegu wlewów dzięki dużym
i wyraźnym wyświetlaczom
•U
 łatwia wczesne podejmowanie interwencji, co
zapobiega powikłaniom związanym z leczeniem
dożylnym

1. Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (2010). Biuletyn Urządzenia: Systemy infuzyjne
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z nieukrywaną radością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Pielęgniarstwa Onkologicznego w Praktyce. Za oknem już zima, w tym roku trochę później. My też tym
w rytmie, trochę później wydajemy numer, ale następny obiecujemy przesłać w okresie
okołoświątecznym.
W aktualnym wydaniu proponujemy wiele ciekawych tematów. Zespół roboczy PSPO
zaktualizował rekomendacje dotyczące obsługi zaimplantowanego portu dożylnego.
Znalazł się w nich między innymi zapis o dwóch ścieżkach umożliwiających uzyskanie
kompetencji obsługi portu.
Jeszcze raz wracamy wspomnieniami do Białegostoku, do Ogólnopolskiej Konferencji
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Maciejowi Krajewskiemu dziękujemy za reportaż i zdjęcia.
Pielęgniarki, Przedstawicielki PSPO, które wyjechały na stypendium Polskiej Grupy Raka
Płuca do Kanady przekazują nam informacje z udziału w sesjach. Mamy nadzieję, że
również w kolejnym numerze opowiedzą o ciekawych obserwacjach i doświadczeniach.
Wprowadzamy nowe rubryki. Pani Barbara Jobda skupia się na problemie badań profilaktycznych u kobiet z wszczepionym implantem piersi. Zamierzamy jeszcze więcej miejsca poświęcać problemom pacjentów, odpowiadać na ich pytania, pomagać w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Szukamy nazwy dla tej rubryki. Może Wy macie pomysł?
Kolejny artykuł – pierwsza na łamach Naszego pisma rozmowa z pacjentką. Świadomość
odczuć chorych, ich codziennego zmagania się z nowotworem pozwala pielęgniarkom
stawać się prawdziwymi profesjonalistami. Z wiedzą i sercem. Jeżeli tylko chcemy się
wsłuchać i być.
Zapraszamy do lektury stałych rubryk. Pani dr Ewa Wojtyna proponuje ciekawy tytuł
swojego tekstu: „Optymista w kasynie, czyli o pułapkach pozytywnego myślenia”.
Prosimy o przesyłanie swoich prac. Dzielmy się wiedzą doświadczeniem z bezpośredniej
pracy z pacjentem i ich bliskimi. Nie przeczytamy o tym w żadnej książce.
Z serdecznym pozdrowieniem

Redaktor Naczelna
dr Małgorzata Pasek
Zapraszamy do współpracy autorów artykułów.
Czekamy na prace o objętości nie przekraczającej 15 000 znaków.
Informujemy, że publikowane będą jedynie zdjęcia i ryciny w rozdzielczości minimum 300 dpi.
W zależności od objętości, a przede wszystkim wartości merytorycznej artykułu proponujemy
wynagrodzenie w kwocie 150-220 zł brutto
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WPROWADZENIE
Port naczyniowy to trwały, długoterminowy dostęp naczyniowy
umożliwiający prowadzenie terapii dożylnej.
Miejsce wszczepienia portu ustala się na podstawie klinicznego stanu pacjenta, jego stylu życia oraz rodzaju stosowanego leczenia. Najczęstszym miejscem wszczepienia portu
jest okolica podobojczykowa prawa a najczęściej stosowanymi dostępami są wewnętrzna lub zewnętrzna żyła szyjna oraz
żyła podobojczykowa. Wszczepienie portu naczyniowego odbywa się w warunkach sali operacyjnej, zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Procedura jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Stosowanie portów naczyniowych nie tylko w znaczący sposób
podnosi poziom bezpieczeństwa prowadzonej terapii, ale przede
wszystkim poprawia komfort i jakość życia pacjenta w trakcie procesu leczenia. Przy zachowaniu właściwych zasad postępowania
podczas użytkowania port może być utrzymywany tak długo jak
jest potrzebny – nawet kilka lat.
Najważniejszymi elementami warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie portu dożylnego są właściwa obsługa oraz współpraca z pacjentem z zaimplantowanym portem a rola pielęgniarki
w tych procesach ma charakter kluczowy.
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych stoi na
stanowisku, że do prawidłowej opieki nad pacjentem z zaimplantowanym portem dożylnym, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
• ujednolicenie zasad obsługi i pielęgnacji portów,
• monitorowanie i dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych u pacjenta w Książeczce obserwacji i obsługi portu
dożylnego”,
• edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zasad bezpiecznego
użytkowania portu dożylnego,
• prowadzenie kształcenia pielęgniarek z wykorzystaniem opracowanego i rekomendowanego przez PSPO kursu dokształcającego (PSPO udostępnia program nieodpłatnie).
Procedura ta i czynności z nią związane nie są przedmiotem
kształcenia przeddyplomowego w większości wydziałów, instytutów i kierunków Pielęgniarstwa.
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych wskazuje
dwie ścieżki nabycia kompetencji w zakresie opieki nad pacjentem
z zaimplantowanym portem dożylnym, w tym obsługi portu: ukończeniu kursu dokształcającego lub szkolenie stanowiskowe realizowane przez osoby posiadające kompetencje w tym zakresie.
Obsługa portu dożylnego wymaga szczególnej staranności
i uwagi ze strony pielęgniarki, jesteśmy przekonane, że postępowanie zgodnie z procedurą rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych zapewni bezpieczeństwo
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pacjentowi i zapobiegnie powikłaniom związanym z niewłaściwą
obsługą portu.

PROCEDURA OBSŁUGI ZAIMPLANTOWANEGO
PORTU DOŻYLNEGO
1. Cel
Prawidłowy sposób obsługi portu dożylnego i minimalizacja
powikłań.
2. Odpowiedzialność
Pielęgniarki/rze, położne/i.
3. Terminologia
3.1. Port dożylny – stały, długoterminowy dostęp centralny.
3.2. Igła Hubera – igła przeznaczona do obsługi portu, posiadająca
szlif wzdłuż osi dłuższej.
3.3. Heparynizacja – wypełnienie portu roztworem heparyny drobnocząsteczkowej i 0,9% NaCl.
3.4. Przepływ turbulentny/pulsacyjny – technika polegająca na podaniu określonej objętości płynu/ preparatu poprzez skokowe
naciskanie tłoka strzykawki jednorazowo po ok. 1 ml.
3.5. Dodatnie ciśnienie – technika polegająca na powolnym dostrzykiwaniu płynu/preparatu podczas usuwania igły z portu.
3.6. Książeczka obsługi portu – historia czynności obsługowych związanych z dostępem do portu, będąca w posiadaniu pacjenta.
3.7. Okresowa kontrola portu – postępowanie w przypadku nieużywanego portu polegające na przeprowadzeniu badania fizykalnego oraz wykonania procedury płukania portu.
4. Podstawowe zasady.
• Na każdym etapie obsługi portu dożylnego bezwzględnie przestrzegaj zasad aseptyki.
• Do nakłucia portu używaj wyłącznie igieł Hubera.
• Prawidłowo dobieraj długość igły dla każdego pacjenta (uwzględniając rodzaj portu i grubość tkanki podskórnej nad membraną);
skrzydełka lub płytka które są elementem mocującym igły, powinny płasko układać się na powierzchni skóry.
• Optymalna grubość igły to 20G–22G. Igłę o grubości 19G używaj
do: żywienia pozajelitowego, przetaczania preparatów krwiopochodnych, podawania środków cieniujących w promieniowaniu
RTG.
• Unikaj wielokrotnego wkłuwania igły w to samo miejsce.
• W celu uzyskania optymalnego przepływu, wprowadź igłę prostopadle do komory portu tak, aby szlif igły skierowany był
w przeciwnym kierunku do ujścia cewnika.
• W przypadku stosowania łączników bezigłowych, zapewnij warunki jałowości

Bezpieczny port
PMS 355

3M™ Tegaderm™ CHG
Rozwiązania w terapii dożylnej
Opatrunek do portów
naczyniowych

Zestaw zawiera
żel CHG
i przezroczysty
opatrunek
z oknem bez kleju.

• Prowadź codzienną obserwację miejsca wkłucia i odnotowuj ten
fakt w obowiązującej dokumentacji medycznej.
• Igłę w porcie można pozostawić do 7 dni pod warunkiem:
• codziennej kontroli miejsca wkłucia,
• prawidłowo dobranej długości igły,
•
zastosowania przezroczystego, okluzyjnego, jałowego opatrunku (umożliwiającego obserwację miejsca wkłucia igły do
portu),
• braku objawów zakażenia.
• Jeżeli obserwacja miejsca wkłucia jest niemożliwa (np. zastosowana jest igła łącznie z opatrunkiem włókninowym) igłę zmieniaj
co 24 godziny.
• Jeżeli przez port podawane są emulsje tłuszczowe, igłę w porcie
wymieniaj co 24 godz.
• Płukanie portu wykonuj zawsze bezpośrednio po zakończeniu
iniekcji/infuzji.
• Do przepłukiwania portu stosuj następujące objętości: pomiędzy
infuzjami różnych leków oraz po ich zakończeniu minimum 10 ml
0,9% NaCl, w przypadku emulsji tłuszczowych oraz preparatów
krwiopochodnych minimum 20 ml 0,9% NaCl.
• Stosowanie roztworu heparyny lub innych preparatów zgodnie
z instrukcją producenta portu oraz tylko na zlecenie lekarza.
• Nie stosuj strzykawek o objętości mniejszej niż 10ml (użycie mniejszych strzykawek powoduje powstanie zbyt dużego ciśnienia w układzie portu, co może skutkować jego
uszkodzeniem).
• Zachowaj dodatnie ciśnienie usuwając igłę z portu.
• Igłę usuń od razu, gdy jej zastosowanie nie jest klinicznie
uzasadnione.
• Miejsce po usunięciu igły zabezpiecz jałowym opatrunkiem.
• W przypadku braku refluksu krwi spróbuj powoli wstrzyknąć 2ml
0,9% NaCl do portu, nie wykonuj wielokrotnych prób aspiracji
lub prób podawania płynu; zgłoś ten fakt lekarzowi.
• W przypadku pobierania krwi na posiew z portu, zastosuj procedurę pobrania materiału na badanie bakteriologiczne, uwzględniając cel i charakter badania mikrobiologicznego.
5. Założenie igły do portu
5.1.Przygotowanie pacjenta
• poinformuj pacjenta o celu i sposobie wykonania wkłucia igły,
• uzyskaj świadomą zgodę pacjenta na wykonanie tej czynności,
• zapoznaj się z dokumentacją użytkowania portu (ustal, czy oraz
w jakiej objętości zastosowany został korek heparynowy lub inna
substancja zabezpieczająca),
• wygodnie posadź lub połóż pacjenta, zapewnij swobodny dostęp do okolicy umiejscowienia portu,
• 
wizualnie oceń skórę w miejscu lokalizacji portu oraz
wzdłuż cewnika pod kątem objawów zakażenia i innych
zmian skórnych,
• wyklucz objawy zakrzepicy – obrzęk ręki, szyi, twarzy.
5.2. Przygotowanie podstawowego zestawu (modyfikacje w zależności od dostępnego sprzętu):
• igła Hubera bez drenu lub z drenem (w zależności od celu, w jakim jest zakładana),
• rękawiczki jałowe i niejałowe,
• środek do dezynfekcji skóry zawierający min. 70% alkoholu,
• opatrunek transparentny, okluzyjny do umocowania igły,
• łącznik bezigłowy,
• minimum 2 strzykawki,
• roztwór 0,9% NaCl,
• jałowa serweta,
• dwie igły.
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5.3.Wkłucie igły (zalecamy, aby procedura była wykonana przez
dwie pielęgniarki, w gabinecie zabiegowym lub innym przeznaczonym do wykonywania aseptycznych zabiegów):
• higienicznie umyj i zdezynfekuj ręce zgodnie z obowiązującą procedurą,
• załóż niejałowe rękawiczki,
• zlokalizuj palpacyjnie położenie portu,
• minimum dwukrotnie zdezynfekuj okolice miejsca wkłucia– postępuj zgodnie z charakterystyką używanego środka dezynfekcyjnego,
• zdejmij rękawiczki niejałowe,
• ponownie zdezynfekuj ręce,
• rozpakuj jałowo zestaw z odpowiednio dobraną igłą Hubera,
• załóż jałowe rękawiczki,
• w przypadku igły Hubera z drenem dołącz do wężyka łącznik
bezigłowy i wypełnij układ roztworem 0,9% NaCl, zamknij zacisk na drenie,
• uchwyć igłę, zdejmij osłonkę, ustabilizuj palcami komorę portu
i wprowadź prostopadle igłę do komory portu,
• dokonaj kontroli drożności portu poprzez aspirację krwi (w przypadku gdy port był wypełniony substancją zabezpieczającą
usuń ją podczas aspiracji), po uzyskaniu prawidłowego refluksu
zmień strzykawkę i przepłucz pulsacyjnie system minimum 10
ml 0,9% roztworu NaCl,
• zabezpiecz igłę jałowym opatrunkiem,
• podłącz przygotowany wlew lub zabezpiecz końcówkę drenu,
• wypełnij obowiązującą dokumentację.
5.4.Usunięcie igły:
• przygotuj pacjenta jak w pkt. 5.1 niniejszej procedury,
• podstawowy zestaw: 2 strzykawki, 2 igły, sterylne gaziki, rękawiczki niesterylne, środek do dezynfekcji skóry zawierający min.
70% alkoholu, roztwór 0,9% NaCl i/lub środek zlecony przez lekarza do zabezpieczenia portu, jałowy opatrunek do zabezpieczenia miejsca wkłucia,
• higienicznie umyj i zdezynfekuj ręce, załóż niesterylne rękawiczki
i zdejmij opatrunek z igły,
• zdezynfekuj łącznik bezigłowy oraz skórę wokół miejsca wkłucia igły,
• dołącz do łącznika bezigłowego strzykawkę,
• pulsacyjnie przepłucz system minimum 10 ml 0,9% NaCl oraz
ewentualnie zastosuj substancję zabezpieczającą port zleconą
przez lekarza,
• ustabilizuj palcami komorę portu i usuń igłę zachowując dodatnie ciśnienie,
• załóż jałowy opatrunek.
6. Pobieranie krwi
• przygotuj pacjenta jak w pkt. 5.1 niniejszej procedury,
• wkłuj igłę jak w pkt 5.3 niniejszej procedury,
• dokonaj kontroli drożności portu poprzez aspirację krwi,
• przepłucz układ 10ml roztworu 0,9% NaCl, następnie zaaspiruj
5ml krwi, zaciśnij zacisk, odłącz strzykawkę i odrzuć ją,
• pobierz odpowiednią ilość krwi do badań,
• po zakończeniu pobierania przepłucz system minimum 20ml
0,9% NaCl naciskając na tłok strzykawki w sposób skokowy.
7. Płukanie nieużywanego portu
7.1. Nieużywany port należy płukać z częstotliwością zalecaną
przez producenta zgodnie z pkt 5 niniejszej procedury.
7.2. Do okresowego płukania portu użyj minimum 20 ml 0,9%
NaCl.
7.3. Odnotuj czynność przepłukania portu w dokumentacji medycznej i Książeczce obserwacji i obsługi portu.

Surecan® Safety II, Easypump® II
Bezpieczne igły do portów dożylnych oraz przenośne pompy elastomerowe do podaży
leków przez porty dożylne.

SURECAN® SAFETY II:

EASYPUMP® II:

• Posiada łatwo aktywowany mechanizm bezpieczeństwa
• System redukujący infekcje

• Mała, lekka, przenośna w torebce przy pasku
• Miękka obudowa

• Ergonomiczne skrzydełka ułatwiające wprowadzenie igły
• Zabezpieczenie przed wysunięciem igły z portu

• Łatwa w obsłudze
• Nie wymaga zasilania zewnętrznego ani baterii
• Fabrycznie zdefiniowana prędkość podaży

• Wytrzymuje wysokociśnieniowe iniekcje
• Warunkowo bezpieczny w badaniach MRI do 3T

• Odporny na załamywanie dren infuzyjny z zaciskiem i filtrem
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prawozdanie z XXII Ogólnopolskie
Konferencji Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Onkologicznych w Białymstoku
Maciej Krajewski
Sekretarz ZG PSPO

W

dniach 23-25 maja 2018 roku
w Białymstoku, w Hotelu Gołębiewski miał miejsce kolejny, doroczny
Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. To już XXII Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO.
Konferencję perfekcyjnie zorganizował Oddział Terenowy PSPO w Białymstoku. Stroną
merytoryczną zajął się 8. osobowy Komitet
Naukowy, pod przewodnictwem dr Małgorzaty Pasek. Zjazd poprzedziło zebranie Zarządu
Głównego PSPO oraz Walne Zgromadzenie
Członków PSPO, na którym przyjęto okresowe sprawozdanie ZG PSPO oraz powitano
nowych członków stowarzyszenia.
Konferencje, której tematem przewodnim była „Opieka pielęgniarska w nowych terapiach
onkologicznych” otworzyło wystąpienie Pani Prezes PSPO Barbary Jobdy oraz niezmiernie interesujący wykład inauguracyjny prof.
dr hab. med. Marka Wojtukiewicza z Centrum

Onkologii w Białymstoku zatytułowany „Medycyna XXI wieku z perspektywy onkologa”.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa PSPO przyciągnęła ze wszystkich stron i wielu ośrodków onkologicznych
w Polsce ponad 300 uczestników.
Program konferencji prawdziwie „pękał
w szwach”, co z jednej strony świadczy o dużej liczbie zgłoszeń aktywnych uczestników,
z drugiej zaś o wysokich wymaganiach audytorium, co potwierdzała duża frekwencja i skupiona uwaga uczestników podczas prezentacji i wykładów. Wszystkie sesje konferencyjne,
włącznie z ostatnią, przygotowaną przez Oddział terenowy w Białymstoku – „Pielęgniarstwo
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onkologiczne. Wiele twarzy – jeden cel” –
cieszyły się dużym uznaniem, słowem jako
uważni słuchacze konferencji na szczęście
nie zawiedliśmy. Każdą sesję wykładową
kończyła ożywiona dyskusja, do której impulsem były zagadnienia poruszane przez
prelegentów oraz ciekawość nowoczesnych terapii, a czasem wątpliwości związane z odmiennymi spostrzeżeniami podczas
własnej praktyki pielęgniarskiej.
Konferencja w Białymstoku stała się dla
nas także spotkaniem i wymianą doświadczeń interdyscyplinarnych. Podczas sesji
wykładowych oraz w kuluarach konferencji swoją wiedzą i obserwacjami podzielili
się z nami lekarze, onkolodzy kliniczni, chirurdzy, fizjoterapeuci i psychologowie, co
z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia naszych wrażeń, wiedzy i doświadczeń
wyniesionych z konferencji.
W trakcie Konferencji poruszaliśmy również zagadnienia trudne, bo dotyczące naszych – nierzadkich przecież – problemów
z realizacją idei zespołów terapeutycznych
i brakami partnerstwa we współpracy, jak
chaosu organizacyjnego i niedofinansowania systemu opieki onkologicznej w Polsce.
Trzeba przyznać, że organizatorzy XXII
PSPO, lokalizując ją w Hotelu Gołębiewski, zadbali o nas – uczestników konferencji
– z iście kresową gościnnością, zapewniając zarówno świetny komfort wykładów, jak
i wieczornego relaksu oraz wypoczynku. Nie
zabrakło integracyjnej biesiady z muzyką na
żywo oraz wycieczki z przewodnikiem szlakiem pięknych zabytków Białegostoku.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO stała się jednak
przede wszystkim ponownie świetnym polem do wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy najaktywniejszymi zespołami pielęgniarskimi centrów i ośrodków
onkologicznych w Polsce. Odrębne Sesje
przygotowały zarówno istniejące Oddziały Terenowe PSPO z Warszawy, Gliwic, Poznania, Gdańska i wspomnianego Białegostoku, jak i pielęgniarki z zawiązującego
się właśnie nowego Oddziału Terenowego
PSPO w Olsztynie, który będzie gospodarzem przyszłorocznej, XXIII Ogólnopolskiej
Konferencji PSPO.
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Z

apotrzebowanie na wsparcie u pacjenta
onkologicznego leczonego
napromienianiem

Część teoretyczna

Renata Jackowska, Małgorzata Pasek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Każda przewlekła choroba, o niepewnym rokowaniu, stanowi trudne wyzwanie
nie tylko dla człowieka zmagającego się z konsekwencjami diagnozy, ale także dla jego
rodziny i grupy społecznej, do której przynależy. Choroba nowotworowa i związane
z nią leczenie często jest powodem zmiany lub modyfikacji dotychczasowego stylu
życia, pełnionych ról społecznych, rodzinnych, zawodowych oraz realizowanych planów
życiowych [16].

C

horoba przewlekła może zachwiać
w chorym jego poczuciem podmiotowości i bycia niezależnym. Intensywność
i natężenie, a także zmienność stanów emocjonalnych dotyczy nie tylko człowieka chorego,
ale również jego rodziny i kręgu społecznego,
z którym jest związany.
Jednym z ważniejszych skutków sytuacji chorobowej jest ograniczenie lub utrata samodzielności i niezależności człowieka. „Samodzielny
człowiek odznacza się tym, że nie jest uzależniony od nikogo, daje sobie sam radę w życiu,
nie potrzebuje żadnej pomocy, a także nie podlega czyjejś władzy” [16].
Choroba nowotworowa pozbawia człowieka tak rozumianej samodzielności. Diagnoza
choroby onkologicznej prowadzić może do zachwiania identyfikacji i tożsamości społecznej
chorego albo wręcz do jego psychicznej i społecznej izolacji [17].
Choroba jest stanem, który ma wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, zmienia się
bowiem poziom aktywności chorego. Ból fizyczny czyni człowieka niezdolnym do wykonywania
zwyczajowych, rytualnych czynności i codziennych form aktywności. Konsekwencją tego stanu jest często ograniczenie lub utrata pozycji
w rodzinie lub grupie zawodowej czy społecznej, do której chory przynależy [18].
Często zmienia się dotychczasowy model
funkcjonowania rodziny. Rodzina dostosowuje swój rytm codziennych czynności do osoby
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chorej lub członkowie rodziny muszą przejąć
obowiązki dotychczas wypełniane przez chorego, a zatem nauczyć się nowych ról społecznych. Zmiana ta może stać się źródłem emocjonalnych napięć i konfliktów.
Z zachwianiem dotychczasowego stylu życia
związana jest także zmieniająca się często sytuacja materialna rodziny. Zabezpieczenie finansowe najbliższych w czasie trwania choroby jest
często kolejnym źródłem stresu [18]. Istotnym
problemem może stać się także sfera aktywności
seksualnej człowieka. Skutkiem choroby może
być oziębłość płciowa, obawa przed zbliżeniem,
utrata poczucia atrakcyjności fizycznej [19].
Choroba nowotworowa jest również specyficznym kryterium weryfikującym dotychczasowe
relacje międzyludzkie w bliskim otoczeniu chorego, w kręgu przyjaciół i znajomych. Z różnych
powodów zmienia się intensywność tych kontaktów oraz ich częstotliwość. W czasie trwania
choroby ulega zmniejszeniu liczba osób, które
określa się mianem przyjaciół. Jest to skutkiem
ograniczenia aktywności życiowej, zaangażowania w proces leczenia, nowego zdefiniowania celów życiowych czy wycofania się samego
chorego z niektórych relacji z innymi ludźmi [20].
Chory może mieć poczucie odsunięcia na drugi plan, a nawet wręcz swoistej izolacji i samotności. Choroba nowotworowa jest zatem bardzo
złożonym i wieloaspektowym procesem. Dotyczy bowiem nie tylko sfery psychicznej – emocjonalnej i duchowej czy fizycznej, ale także

musi być rozpatrywana w sferze szeroko rozumianych społecznych relacji chorego [21].

WSPARCIE UDZIELANE
PACJENTOWI ONKOLOGICZNEMU
PODCZAS RADIOTERAPII
Człowiek jest istotą społeczną. Inni ludzie są mu
potrzebni do prawidłowego rozwoju, do kształtowania jego osobowości i tożsamości. Wśród
innych ludzi człowiek realizuje takie swoje potrzeby, jak poczucie bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, samorealizacji i rozwoju. Na
różnych etapach życia potrzebujemy mniej lub
więcej wsparcia. Józef Kozielecki, wybitny psycholog, twórca psychotransgresjonizmu, podkreśla, że człowiek nie jest oderwany od świata
społecznego, swoje cele osiąga dzięki współpracy z innymi ludźmi. Praca w grupie podwyższa kompetencje, umożliwia samorealizację,
a wsparcie społeczne i przynależność do grupy
stanowią istotne źródło motywacji [34].
Ten aspekt wsparcia ma charakter generalny
i dotyczy funkcjonowania człowieka w społeczności. Ale wsparcie to rodzaj społecznej interakcji, która może dotyczyć jednej lub dwóch stron
w sytuacji problemowej i trudnej. Choroba nowotworowa, naruszająca w diametralny sposób
dotychczasową równowagę człowieka i związane z chorobą leczenie, znajduje się wśród kategorii zdarzeń trudnych i stresujących, tym
samym wymagających pomocy i wsparcia społecznego. Interakcja ta odbywa się na płaszczyźnie emocjonalnej, informacyjnej, instrumentalnej, a także duchowej i materialnej.
Wsparcie społeczne odgrywa istotną rolę w sposobie postrzegania i doświadczania
rzeczywistości oraz w procesie restrukturyzacji poznawczej, a zatem ma istotny wpływ na
podmiotową percepcję trudnej sytuacji choroby, procesu leczenia i działań z nim związanych
(np. silny stres), a w konsekwencji na przystosowanie do choroby nowotworowej. Istnieje
ścisła relacja między chorobą i związanym z nią
mocnym i przewlekłym stresem a wsparciem
społecznym. Wsparcie w sytuacjach stresujących spełnia rolę bufora chroniącego pacjenta
przed negatywnym oddziaływaniem czynników
wywołujących stres [35].
Wsparcie jest także traktowane jako element
strategii radzenia sobie ze stresem, dotyczącym
konkretnej, bardzo trudnej i obciążającej sytuacji, jaką jest adaptacja do choroby. Przyjmuje
się, że wsparcie społeczne pełni również funk-

cję moderatora w przystosowaniu się do choroby. Wysoki poziom poszukiwania wsparcia
oraz świadomość, że gdy zaistnieje jego potrzeba, to może się realnie pojawić, przekłada się
na częstsze korzystanie z konstruktywnych strategii przystosowania się do choroby nowotworowej. Wsparcie społeczne daje przede wszystkim sposobność ekspresji negatywnych emocji
i otrzymania praktycznej pomocy w procesie
przetwarzania poznawczego po otrzymaniu diagnozy i w trakcie procesu leczenia [36, 37].
Pierwszy etap restrukturyzacji poznawczej polega na koncentracji myśli wokół traumatycznego wydarzenia, by potem przejść do rewizji najważniejszych elementów życia, dostosowania
planów do nowej sytuacji. Drugim etapem jest
ujawnienie tych procesów osobom z najbliższego otoczenia. Jeżeli na tym etapie osoba chora
doświadczy akceptacji i wsparcia, trauma związana z chorobą nie zajmie już centralnego miejsca w jej życiu, ale stanie się doświadczeniem
będącym podstawą do zmian [38].
Zmiany te, określane mianem potraumatycznego wzrostu, dotyczą percepcji siebie, czyli
dostrzegania nowych możliwości, także zmiany w relacjach z innymi dzięki wzrostowi empatii i altruizmu. Do tych zmian zalicza się także
zmianę filozofii życia i dotychczasowych priorytetów, a także pogłębienie religijności i sfery duchowej człowieka [39].
A zatem spostrzegane i otrzymywane wsparcie społeczne może mieć wpływ nie tylko na
sam proces oddziaływania stresu choroby i jego
subiektywne doświadczanie,
ale również na zmianę oceny zachorowania
z pojęć typu strata i zagrożenie na ocenę typu
wyzwanie. Wsparcie może także zmniejszać nasilenie negatywnych ocen pierwotnych. Pomaga
bowiem opanować stres, zmniejszając nasilenie
jego negatywnych skutków [40].
Podkreślić także trzeba, iż wsparcie spostrzegane i otrzymywane pozostaje w ścisłym związku z poziomem oceny wydarzeń stresujących
i ich konsekwencji, dokonanej przez chorego.
Przekonanie o dostępności różnorodnych źródeł wsparcia zmienia ocenę pierwotną na taką,
której towarzyszy poczucie wyzwania [41].
Zwraca się uwagę na to, że istnieje zależność
między indywidualnym postrzeganiem różnych
wymiarów wsparcia społecznego i stosowaniem
konstruktywnych bądź destrukcyjnych strategii
adaptacyjnych w sytuacji choroby nowotworowej. Dla przystosowania do choroby nowotwo-
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rowej nie jest szczególnie istotne, jak osoba
chora ocenia aktualnie otrzymywane wsparcie,
ale jak spostrzega jego dostępność w sytuacji,
kiedy ono będzie potrzebne [36].
Aby wsparcie okazało się skuteczne, musi być
dostosowane do indywidualnych potrzeb i okoliczności. Należy tu podkreślić, że każdy z pacjentów ma unikalną osobowość i różną umiejętność radzenia sobie ze stresem, negatywnymi
emocjami. Chorzy pochodzą z różnych środowisk, różnią się poziomem wykształcenia, statusem społecznym i majątkowym. Ponadto
odmienne są reakcje rodzin i przyjaciół na wiadomość o chorobie nowotworowej. Ogromne
znaczenie ma również rodzaj choroby nowotworowej i związane z nią rokowania. Wszystko to
decyduje o indywidualnej potrzebie i charakterze wsparcia oraz o stylu komunikacji z pacjentem. Zapotrzebowanie na wsparcie pozostaje
też w ścisłym związku z rodzajem charakterystycznej dla danego człowieka preferencji relacji
z ważnymi dla niego osobami [42].
W większości pacjenci onkologiczni poszukują w pierwszej kolejności wsparcia u najbliższych sobie osób. Ma to związek z poszukiwaniem opisywanej wcześniej sieci wsparcia
obiektywnie istniejącej i dostępnej. Osoba chora onkologicznie najchętniej odwołuje się do sieci pierwotnej, czyli do osób, z którymi pozostaje
w bliższych kontaktach, jest związana emocjonalnie: współmałżonka, dzieci, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników.
Zaznaczyć tutaj trzeba, że pomoc najbliższych
może okazać się niewystarczająca, wówczas ważną rolę odgrywa sieć wtórna, czyli instytucje opieki zdrowotnej, członkowie lokalnej społeczności,
grupy wsparcia czy instytucje kościelne [18].
Wsparcie emocjonalne, poprzez przekazywanie drogą interakcji pozytywnych emocji mających na celu stworzenie u chorego poczucia
bezpieczeństwa, przekonania o własnej wartości oraz bycia traktowanym podmiotowo,
jest kluczowe. Osoba wspierana może uwolnić się od negatywnych uczuć poprzez wyrażenie swych obaw i smutku. Ten rodzaj wsparcia,
uzyskiwany także od personelu medycznego,
pomaga zredukować stres związany z chorobą
nowotworową i obniżyć poziom lęku, który jej
towarzyszy [43].
Drugim kluczowym rodzajem wsparcia jest
interakcja mająca na celu poinformowanie pacjenta o złożoności jego sytuacji i problemu
w celu zrozumienia przez niego istoty jego cho-
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roby i położenia życiowego, a przede wszystkim o skuteczności podejmowanych procedur
medycznych. Dzięki wsparciu informacyjnemu
wzrasta kompetencja osoby chorej w samodzielnym radzeniu sobie z trudną sytuacją.
Wsparcie informacyjne polega na poszerzeniu
wiedzy o konkretnej chorobie, prowadzonej terapii (np. dawki leków), zasad profilaktyki dotyczących objawów, sposobów radzenia sobie ze
stresem [18].
Ze wsparciem tym pozostaje w ścisłym związku wsparcie instrumentalne, które polega na
swego rodzaju praktycznych instrukcjach dotyczących konkretnych sposobów postępowania w określonej chorobie. Dzięki temu wsparciu wzmacnia się wewnętrzne zasoby chorego,
pomaga mu w ustaleniu strategii radzenia sobie
z chorobą. Istotą tego wsparcia jest utrzymanie
poczucia skuteczności podejmowanych działań
i kontroli nad sytuacją [33].
Podkreślić trzeba, iż w ścisłym związku ze
wsparciem instrumentalnym pozostaje wsparcie duchowe, którego istotą jest odwołanie się
w sytuacji choroby do takich wartości uniwersalnych, jak poczucie sensu, nadzieja, miłość,
wiara. Osoby niewierzące mogą w perspektywie sytuacji choroby przewartościować dotychczasowy system wartości. Dla osób wierzących
może to być przeniesienie subiektywnego poczucia panowania nad sytuacją na Boga. Wsparcie duchowe zasadza się także na poszukiwaniu
w religii sensu cierpienia i choroby. Ten rodzaj
wsparcia odwołuje się także do praktyk religijnych, spotkań modlitewnych [33].
Niewątpliwie sytuacją, w której zapotrzebowanie na wsparcie wyraźnie wzrasta, jest proces
leczenia metodą radioterapii. Wiąże się to w dużej mierze z nasileniem poziomu lęku. Leczenie przeciwnowotworowe, w przeciwieństwie do
metod postępowania w innych chorobach, nie
przynosi szybkiej poprawy, wiąże się z dużą niepewnością. Konieczność hospitalizacji, długotrwałe leczenie, osłabienie odporności fizycznej,
problemy emocjonalne, zmiany w obrazie ciała
mogą stanowić przeszkodę w kontaktach interpersonalnych, ale także być przedmiotem działań wspierających [44].
Skutki uboczne związane z radioterapią rozwijają się stopniowo, w ciągu tygodni trwania leczenia, i stopniowo znikają po jego zakończeniu.
Wśród działań niepożądanych radioterapii najczęściej wymienia się: negatywne reakcje skórne (np. zapalenie skóry), wypadanie włosów,

zmęczenie, zapalenie błony śluzowej, biegunkę,
nudności oraz zapalenie pęcherza moczowego.
Ryzyko powikłań w tym leczeniu zwiększa się
wraz z dawką promieniowania, a zatem bardzo
istotne jest zastosowanie adekwatnej pomocy o charakterze wspierającym, którego celem
jest redukcja negatywnych skutków radioterapii
w celu zmniejszenia ich oddziaływania na jakość
życia u pacjentów onkologicznych [45].
Wsparcie emocjonalne w chorobie i podczas
radioterapii nabiera szczególnego znaczenia. Polega ono na przekazywaniu komunikatów uspokajających i mobilizujących, dających choremu
poczucie godności i przynależności. Pomocne
w tym jest przede wszystkim okazywanie szacunku choremu poprzez empatię, umiejętnie słuchanie, okazywanie sympatii i budzenie nadziei,
uprzedzanie o wykonywanych czynnościach, pytanie o zgodę. Ważne jest, aby w sytuacji, kiedy
możliwe są pewne ustępstwa, pozwolić pacjentowi na dokonywanie wyboru. Daje to choremu
poczucie, że ma wpływ na swoją sytuację.
Wsparcie informacyjne ma w tym okresie kluczowe znaczenie. Radioterapia to czas, w którym szczególnie istotne jest wsparcie ze strony zespołu terapeutycznego uczestniczącego
w procesie terapii. Przekazanie wiedzy na temat
istoty choroby, zaproponowanego leczenia, mechanizmu powstawania objawów ubocznych,
skuteczności metod zaradczych w sposób zdecydowany zmniejszają lęk i niepewność już na
początku procesu terapeutycznego. Tym samym
budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
Dokładne i rzetelne poinformowanie pacjenta
o możliwych skutkach ubocznych radioterapii
pozwala choremu odzyskać poczucie kontroli
nad procesem leczenia [46].
Równie doniosłe znaczenie ma stopień zaangażowania personelu medycznego. Ważne jest
poświęcenie dostatecznej ilości czasu i środków na planowanie przebiegu terapii. [35] Lekarze i pielęgniarki onkologiczne mają znaczący
udział we wprowadzaniu mechanizmów radzenia sobie oraz są w stanie wspomóc chorych
i ich rodziny poprzez odpowiednie przekazywanie informacji, edukowanie w zakresie problemów wywołanych zaistnieniem samej choroby
czy też spowodowanych zastosowanym leczeniem. Profesjonalizm opiekunów, szczególnie
dotyczący komunikowania się oraz przekazywania niekorzystnych informacji, stają się w znaczącej mierze wyznacznikiem jakości opieki
w chorobie nowotworowej.

Już sam fakt podawania pacjentowi niepomyślnej diagnozy jest bolesnym przeżyciem zarówno dla samego chorego, jak i jego rodziny.
W życiu chorego rozpoczyna się trudny etap naznaczony cierpieniem fizycznym i psychicznym,
także oczekiwaniem na efekty leczenia [43].
Dzień przyjęcia pacjenta na oddział uznawany
jest również za kluczowy moment terapii przeciwnowotworowej. Człowiek chory, mierzący
się z trudnymi do zdefiniowania obawami i konkretnymi lękami, w tym dniu szczególnie zwraca
uwagę na zachowanie personelu medycznego.
Stopień zainteresowania i wsparcia okazywanego przez zespół pielęgniarsko-lekarski ma istotny wpływ na dalsze relacje między pacjentem
a personelem [47].
Duże znacznie w relacjach między personelem a pacjentem ma sposób komunikacji; może
to być luźna rozmowa, dialog, psychoterapeutyczna narracja. Komunikacja ta zawsze wymaga umiejętności słuchania pacjenta i rozumienia
jego problemu. Właściwa komunikacja z pacjentem jest podstawowym warunkiem skutecznej
terapii psychofizycznej. Kontakt z pacjentem
jest możliwy tylko dzięki nawiązaniu terapeutycznej więzi i wykazaniu się elementarną empatią przez personel medyczny. Podkreśla się,
iż ważne jest, by personel miał świadomość, że
swoją postawą może wspierać pacjenta w procesie terapeutycznym lub potęgować jego obawy. Tu także zwraca się uwagę na terapeutyczne
znaczenie słowa, jego treści i mocy, podkreśla
się także wartość gestu sygnalizującego troskę
i opiekę [47].
Ta umiejętność wykorzystania terapeutycznej
roli słowa i mobilizacja mechanizmów obronnych chorego daje prowadzącym terapię skuteczne narzędzia w walce z chorobą poprzez
wzmocnienie siły motywacyjnej pacjenta [43].
W procesie porozumiewania się ważną rolę odgrywają treści skoncentrowane na nadziei, dzięki
czemu możliwe jest wykorzystanie zasobów psychicznych pacjenta, jego mocnych stron w procesie leczenia. Nadzieja sama w sobie jest ważnym
zasobem psychicznym, który należy wzmacniać
i rozwijać. Podczas rozmowy z chorym, udzielając wsparcia, należy unikać apodyktycznego pouczania. Wsparcie informacyjne w tym zakresie
jest pewnego rodzaju psychoedukacją. Może odbywać się w grupach, z zaangażowaniem rodziny lub indywidualnie. Najczęściej wpływ psychoedukacyjny jest wywierany przez indywidualny
kontakt z pacjentem. Celem tych działań jest na-
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kłonienie pacjenta do werbalizacji swoich emocji
związanych z chorobą, zmniejszenie lęku i gniewu czy skuteczniejsze przystosowanie się do różnych form terapii medycznych, także np. skutków
radioterapii [33, 48].
Należy zwrócić także uwagę na jeszcze jeden
aspekt ścisłej zależności między spostrzeganym
i otrzymywanym wsparciem społecznym a przystosowaniem do choroby czy radzeniem sobie
ze stresem. Skuteczniejsze przystosowanie pacjenta do choroby może być czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu wsparcia społecznego, a permanentny dystres pacjenta skutkować
może emocjonalnym wycofaniem bliskich chorego i ich negatywnym nastawieniem do niego.
Pacjenci, którzy wkładają swe starania w przezwyciężenie choroby, bardziej skłaniają innych
do pomocy, a poczucie własnej skuteczności służy poprawie działania sieci społecznych
i osiągania wsparcia. Jeżeli osoby w trudnej sytuacji nie podejmują różnych form działania, by
sobie pomóc, nie mogą oczekiwać, że inni poświęcą swój czas i wysiłek na wspieranie ich samych [36, 49].
Chory na nowotwór i jego rodzina stają w obliczu ogromnego stresu, wywołanego pojawieniem się choroby i niepewności co do jej przebiegu i rokowania. Mechanizmy radzenia sobie
w chorobie nowotworowej są niezmiernie istotne dla osoby chorej i odzwierciedlają sposoby,
metody i działania podejmowane w celu zrównoważenia stresu związanego z diagnozą, leczeniem i rokowaniem.
Poszukiwanie wsparcia w dużym stopniu zależne jest od zaistniałych okoliczności, od osobowości człowieka i może przybierać różne formy.
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adania profilaktyczne piersi z implantem
Barbara Jobda
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Coraz więcej kobiet decyduje się na zabieg korekty piersi z zastosowaniem implantów.
W związku z tym pojawiają się pytania: jakie badania w celu profilaktyki raka piersi mogą
być przez nie stosowane? Czy jest możliwe uzyskanie wiarygodnego wyniku badania
palpacyjnego piersi, ultrasonografii i mammografii piersi z implantem silikonowym?

P

rofilaktyka raka piersi po korekcie piersi implantami w zasadzie nie odbiega od tej, która
zalecana jest każdej kobiecie.
Przypomnę zatem zalecenia dotyczące kobiet bez
dodatkowych czynników ryzyka:

SAMOBADANIE PIERSI
• każda kobieta raz w miesiącu, tuż po miesiączce,
a jeśli już nie miesiączkuje – zawsze w tym samym
dniu miesiąca.

PALPACYJNE BADANIE PIERSI PRZEZ
SPECJALISTĘ
• raz w roku (przeprowadzone przez lekarza lub pielęgniarkę) – do końca życia, bo ryzyko raka zwiększa
się z upływem czasu.

USG PIERSI
• kobiety do 35–40. roku życia – raz w roku.

MAMMOGRAFIA
• kobiety

od 40–45. roku życia co 2 lata (od 50–69.
roku życia w ramach programu badań przesiewowych),
• kobiety po 70. roku życia – mammografia w zależności od decyzji lekarza.
Kobieta po korekcie piersi implantami dzięki regularnemu samobadaniu może lepiej poznać budowę swoich
piersi i ułożenie implantów, a tym samym w przyszłości
łatwiej wyczuć wszelkie niepokojące zmiany w wielkości, kształcie lub spoistości piersi. Dzięki temu, że tkanka piersi jest rozłożona na implancie, łatwiej jest wyczuć
ewentualny guzek. Podczas samobadania wyczuwamy
implant, co jest naturalne i nie powinno niepokoić.
USG piersi to badanie nieinwazyjne, bezpieczne i nie
wymaga przygotowania, choć najlepiej przeprowadzać
je między 1. a 10. dniem cyklu miesiączkowego.
Implanty w piersiach nie zakłócają obrazu, a na
ekranie monitora widoczne są w kolorze czarnym –
ponieważ nie odbijają ultradźwięków.
USG piersi zawsze powinno być poprzedzone wywiadem lekarskim. Na badanie pacjentka powinna

przynieść wyniki poprzednich badań USG, jeżeli były wykonywane.
Warto dodać, że wiarygodność wyniku badania jest
w dużym stopniu uzależniona od jakości aparatury
oraz kwalifikacji lekarza, który je przeprowadza i ocenia, dlatego wybierając miejsce wykonania badania,
warto sprawdzić, czy lekarz posiada certyfikat, a pracownia jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo
Ultrasonograficzne.
Mammografia to radiologiczne badanie piersi, które wykonuje się za pomocą promieni rentgenowskich.
Zalecane jest głównie dla kobiet po 40 roku życia, które mają w piersiach przewagę tkanki tłuszczowej, bo
w niej promienie rentgenowskie lepiej uwidaczniają
wszelkie zmiany.
Ze względu na zmiany zachodzące w tkance piersi w czasie cyklu miesiączkowego, ważne jest, aby
mammografię profilaktyczną u kobiet miesiączkujących wykonywać pomiędzy 5 a 10 dniem cyklu.
Obecność silikonowych implantów może nieco
utrudniać obrazowanie gruczołów piersiowych.
Silikon nie przepuszcza bowiem promieniowania
rentgenowskiego w taki sposób, jak naturalne tkanki, dlatego implanty mogą zaciemniać pewne obszary
tkanki piersi.
Bardzo ważne jest, aby pacjentka poinformowała
osobę wykonującą badanie o posiadanych implantach, ponieważ badanie mammograficzne po takim
zabiegu wymaga zastosowania specjalnej techniki.
Konieczne jest inne ułożenie piersi oraz przemieszczanie implantów podczas badania, wykonuje się też
większą liczbę projekcji. Ważne jest również, aby obraz mammograficzny analizował lekarz mający doświadczenie w ocenie piersi z implantami. Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG
i mammografii, jeżeli były wykonywane.
Podsumowując, badanie mammograficzne u kobiet po zabiegach plastycznych w obrębie gruczołu piersiowego przy zachowaniu szczególnej staranności nie stwarza większych trudności, a kobiety po
takich zabiegach mogą uczestniczyć w badaniach
przesiewowych według takich samych zasad jak pozostała populacja.
W praktyce
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męczenie, osłabienie, depresja czy trudny
Pacjent?
Marzena Janczaruk
pielęgniarka Naczelna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W poniższym artykule chcę się z Państwem podzielić spostrzeżeniami będącymi
podsumowaniem bezpośrednich rozmów zarówno z pielęgniarkami sprawującymi opiekę
nad pacjentem onkologicznym, jak też z pacjentami. Z rozmów tych czasami wyłania się
obraz bezdusznej pielęgniarki oraz coraz trudniejszego pacjenta. Tymczasem może jest
to typowe zapomnienie z jednej strony, a z drugiej uczucie beznadziei, frustracja i złość,
które podsycane informacjami medialnymi powodują niepotrzebne konflikty? W swojej
pracy zawodowej pielęgniarka musi pamiętać, że pacjent z podejrzeniem choroby
nowotworowej odczuwa ogromny lęk i strach. Strach o wyniki badań diagnostycznych,
o zaproponowany przebieg leczenia, o losy rodziny, o rolę społeczną, którą w danej
chwili pełni, a w końcu o własne życie. Życie pacjenta onkologicznego dzieli się na dwa
etapy: etap przed i życie po rozpoznaniu.
„Nie pomożemy nikomu, jeśli ten ktoś nie dojrzał jeszcze do zmiany”
Hipokrates
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SZOK ROZPOZNANIA

ROLA PIELĘGNIARKI

Pacjenci rozmawiający z personelem medycznym zapamiętują około 25% przekazanych informacji. Po wyjściu z gabinetu od lekarza pacjenci uogólniają lub zapominają: „Co powiedział
lekarz? Że muszę się leczyć”. Pacjent wypierając swoją diagnozę, oszczędza swój organizm
i przygotowuje się często na nierówną, ciężką
walkę z rakiem.
Leczenie onkologiczne wymaga rozważenia wielokierunkowego postępowania i zastosowania
radykalnych i agresywnych metod. Skojarzone
leczenie onkologiczne daje większą szansę na
pomyślność efektu końcowego, czyli całkowite
wyleczenie bądź przyniesienie ulgi cierpiącym,
niemniej jednak niesie ze sobą wiele skutków
ubocznych. Choroby nowotworowe oraz sposób
ich leczenia to silnie stresujące sytuacje, które
mogą powodować niekorzystne zmiany w psychice oraz zaburzenia emocjonalne. Psychofizyczne następstwa chorób nowotworowych są
przyczyną obniżenia jakości życia u około 70%
chorych. Nowotwór może wpłynąć na emocje w różny sposób. Nie ma prostego modelu,
w którym można by było objąć wszystkie psychologiczne aspekty choroby nowotworowej.

Opieka nad chorym onkologicznie na każdym etapie diagnozy leczenia, czy też wizyt kontrolnych
po leczeniu, wymaga od pielęgniarki niezbędnych
kompetencji zawodowych oraz doświadczenia.
Pozwoli to na prawidłowe określenie problemów
pielęgnacyjnych, adekwatne zaplanowanie działań, jak też wnikliwą bieżącą obserwację chorego
i prawidłowo prowadzonej dokumentacji zapewniającej ciągłość opieki. Radykalność zaproponowanego leczenia w połączeniu z niejednokrotnie słabą kondycją fizyczną i psychiczną pacjenta
prowadzą do frustracji. Może się pojawić depresja oraz inne formy cierpienia psychicznego zarówno u chorego, jak też członków jego rodziny.
Pamiętajmy, że z chorym „przewlekle” choruje cała rodzina. Dlatego też pielęgniarka onkologiczna,
aby prawidłowo określić potrzeby pielęgnacyjne,
musi znać możliwe negatywne skutki leczenia.
W sytuacji kiedy dotychczas zdrowy człowiek zapada na ciężką chorobę somatyczną, konfrontuje
się z wieloma emocjami. Pacjenci określają to słowami „Nie mogłam uwierzyć, że to mi się mogło
przydarzyć”, „To dla mnie był szok”, „Mnie i mojej
rodzinie zawalił się cały świat”, „Nie tak powinno/
miało wyglądać moje życie”.

W praktyce

ETAPY REAKCJI
NA CHOROBĘ
Wiele emocji może trwać przez cały okres choroby, mogą pojawić się epizodycznie lub wcale
nie wystąpić, ale musimy pamiętać, że pacjent
w swojej chorobie ma wiele etapów reakcji na
nią: zaprzeczanie, niedowierzanie, szok, bunt,
gniew, wściekłość, strach, lęk, przygnębienie,
depresję.

LĘK
Lęk w chorobie nowotworowej może przebiegać z różnym nasileniem, pomagając bądź
przeszkadzając w leczeniu. Lęk zbyt niski może doprowadzić do zlekceważenia ryzyka związanego z postępem choroby i niepodjęciem leczenia przez pacjenta. Lęk zbyt wysoki może
doprowadzić do myśli i zachowań obsesyjnych, stanów psychotycznych, depresji, „sieci strachu”. Pacjent nie jest zdolny do podjęcia
leczenia i współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Lęk średni daje możliwość racjonalnego myślenia i podejmowania stosownych
decyzji. Dlatego pracujmy z chorym, a nie nad
chorym. Rozmawiajmy o tym, co pacjent przeżywa, słuchajmy – to on ma opowiadać o swojej chorobie, lęku, możemy parafrazować, zadawać pytania otwarte, ale nie mówmy za
pacjenta.

DYSTRES
Sytuacja pacjenta, który choruje na nowotwór,
jest związana ze szczególnym rodzajem stresu zwanym dystresem. Oznacza on nieprzyjemne przeżycie w aspekcie psychologicznym,
społecznym bądź duchowym. Często w przeżyciach pacjenta obecne są zaburzenia snu,
lękowa koncentracja na własnym organizmie,
martwienie się objawami. Szok emocjonalny to
stan, który charakteryzuje się objawami świadczącymi o ostrej reakcji na stres – poczuciem
nierealności sytuacji lub samego siebie „Nie
wierzę, że dzieje się to naprawdę”, trudnościami w koncentracji uwagi, rozpaczą, niezdolnością do odtworzenia okoliczności rozmowy z lekarzem, pielęgniarką oraz powtórzenia
i przyswojenia przekazywanych treści. Okres
obejmujący intensywne leczenie choroby nowotworowej niesie za sobą pojawienie się nowych obowiązków, np. odpowiedzialności za
proces leczenia, jak też wypełnianiem tych dotychczasowych wynikających z funkcji członka rodziny i społeczeństwa. Liczne obserwacje

wykazują, że nie tyle sam stres, ile sposób jego
przeżywania jest szczególnie ważny.

ZMĘCZENIE
Pacjent czuje się zmęczony. Zmęczony walką
z chorobą nowotworową, stosowanym leczeniem, jego ubocznymi skutkami i własnym lękiem. Zmęczenie występuje u około 75% chorych z rozsiewem nowotworowym i u 80% osób
leczonych chemio – i radioterapią. Najczęściej
odnotowuje się je w przebiegu nowotworów
układu krwiotwórczego, chłonnego, w raku
przełyku oraz nowotworach dolnego odcinka
przewodu pokarmowego. Obserwuje się je często łącznie z wyniszczeniem, niedokrwistością,
bólem, zaburzeniami snu i nastroju. Zmęczenie może mieć charakter pierwotny jako objaw
związany z istnieniem nowotworu oraz reakcją
organizmu na jego obecność (działanie cytokin) oraz wtórny wynikający ze skutków ubocznych leczenia, np. zaburzenia elektrolitowe, infekcje, wyniszczenie, zaburzenia hormonalne,
zaburzenia snu. Zmęczenie u osób zdrowych
to fizjologiczna reakcja organizmu na wysiłek,
która mija po odpoczynku. Zmęczenie związane z chorobą nowotworową istotnie różni się
od reakcji fizjologicznej. Odczuwane jest przez
chorego dotkliwiej, wywołuje większy dystres,
uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Przy
zmęczeniu związanym z chorobą brak jest
bezpośredniego związku z pracą, istnieje bez
związku z wysiłkiem, jest nieproporcjonalne
do podejmowanego wysiłku, występuje wyższe wyjściowe nasilenie zmęczenia rano, brak
znacznego wzrostu nasilenia wieczorem, małe wahania nasilenia zmęczenia w ciągu doby,
brak dokładnego umiejscowienia zmęczenia,
„zmęczone jest całe ciało”. Pacjenci określają
je jako całkowite osłabienie, uczucie braku sił,
uczucie braku energii: „Wydaje mi się, że nie
mogę zrobić kroku”, „Jestem tak zmęczony,
że nie mogę mówić”. Na wszelkie próby aktywacji pacjent reaguje drażliwością, frustracją,
złością: „Czuję, że personel oddziału jest bezduszny i nie rozumie mojego zmęczenia”. Niejednokrotnie stan zmęczenia pacjenta mylony
jest z depresją. Zapominamy też, że nie każdy
pacjent daje wyraz swoich emocji poprzez ich
silną ekspresję zewnętrzną (niezadowolenie,
krzyk, niekiedy wulgaryzmy), natomiast stres
„zamyka w sobie”. Jest cichutki, apatyczny,
zadaniowy. Pamiętajmy, każdy pacjent jest indywidualnością. Nauczmy się rozpoznawać
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objawy depresji. Do podstawowych objawów
depresji zalicza się obniżenie napędu psychoruchowego i nastroju, zaburzenia życia popędowego, niemożność przeżywania uczucia radości, depersonalizacja, myśli samobójcze.

POCZUCIE UTRATY
Pacjenci na każdym etapie choroby nowotworowej zmagają się z „utratą”.
Utrata kontroli, czyli osobistego wpływu na
przebieg choroby. Po usłyszeniu diagnozy wielu pacjentów jest tak wstrząśniętych, że nie są
w stanie zaakceptować tego faktu. U osób wyleczonych stres i frustrację powoduje przeświadczenie, że choroba w każdej chwili może wrócić.
Utrata integralności umysłowej – u pacjenta
pojawiają się nieznane dotąd emocje i zachowania, które wykraczają poza charakter osoby:
„Choroba całkiem go zmieniła, nigdy nie był taki cichy i płaczliwy”.
Utrata siły intelektualnej. Pacjenci zgłaszają:
„Ciężko mi się myśli, nie mogę zapamiętać, zapominam”.
Utrata fizycznej integracji. Pacjenci muszą
zmierzyć się ze zmianami w wyglądzie. Spadek lub wzrost wagi ciała, operacje deformujące ciało, utrata włosów, piersi to tylko nieliczne przykłady, jak fizyczność pacjenta jest
zmieniona podczas choroby nowotworowej.
Gdy fizyczne osłabienie jest znaczne, powoduje utratę niezależności. Pacjenci obawiają
się, że będą ciężarem dla krewnych, zespołu
medycznego, nie będą mogli prowadzić samochodu, opiekować się dziećmi. Często występują zaburzenia w komunikowaniu się z powodu zmian w obrębie aparatu mowy (rak języka,
krtani) bądź też jako powikłanie prowadzonego
leczenia (suchość w jamie ustnej z powodu radio – i chemioterapii). Pacjent odczuwa stres:
„Czy mnie zrozumieją?”. Może to prowadzić
do konfliktów interpersonalnych bądź izolacji
od osób zdrowych i samotności.
Utrata funkcji seksualnych. Stresująca w każdym wieku. Ludzie młodzi obawiają się utraty
płodności (rak jądra, jajników, macicy).
Utrata nadziei na długie życie. Pacjent odczuwa głęboki smutek, gniew, cele życiowe na
przyszłość ulegają modyfikacji na skromniejsze: „Żyję chwilą, codziennością, teraźniejszością, spełniam marzenia, bo wiem, że mogę nie
mieć czasu na ich realizację”.
A.H. Schmoile i H. Iker wspominają o specjalnej
formie reakcji na utratę typu beznadziejność–bez-
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radność, co łączy się zwykle z poczuciem własnej
słabości, czasem winy. „Jaką jestem matką, jeśli
choruję?”. Każdy pacjent jest indywidualnością,
więc utrata danej rzeczy dla jednych będzie na wagę złota, dla innych nic nie znaczącą błahostką, np.
utrata poważnej roli społecznej, ukochanej osoby, bardzo dobrej pozycji materialnej. Przeżywanie
utraty w taki sposób załamuje odporność ustroju,
sprzyjając rozwojowi choroby nowotworowej.

CZEGO POTRZEBUJE PACJENT
OD PERSONELU MEDYCZNEGO?
Pacjent potrzebuje kompetencji, zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia, zainteresowania i czasu. Czasu na własne przemyślenia oraz rozmowy z personelem medycznym
motywujące do walki z chorobą, a jednocześnie niezabierające nadziei na przyszłość.
Holistyczna opieka nad pacjentem to również
zapewnienie choremu rehabilitacji w zakresie psychologicznym. U około 20% pacjentów
z nowotworem wystawiana jest pełna diagnoza psychiatryczna. Pielęgniarka jest częścią
zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład
wchodzi również psycholog kliniczny. Nie bójmy się korzystać z pomocy w opiece nad chorym, z wiedzy i doświadczenia psychologów.
Obecnie rehabilitacja uznawana jest za integralną część postępowania w onkologii.
Pielęgniarska kadra zarządzająca powinna pamiętać, iż praca pielęgniarki onkologicznej jest
pracą ciężką i szczególną, narażoną na codzienny kontakt z pacjentem ciężko chorym, który wraz
z czasem, jaki upływa od rozpoznania do zakończenia leczenia, czuje się coraz bardziej osłabiony
i zmęczony. Pielęgniarki narażone są na codzienny stres związany ze zwiększającą się ilością obowiązków, a co za tym idzie, na wypalenie zawodowe. Aby przypomnieć pielęgniarkom emocje,
które mogą towarzyszyć choremu na każdym etapie choroby nowotworowej, a równocześnie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, pielęgniarki
powinny mieć możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach podejmujących w/w zagadnienia, a szkolenia te powinny znaleźć się w harmonogramie corocznych szkoleń. Proszę, aby
pielęgniarki, które opiekują się pacjentem onkologicznym, po przeczytaniu powyższego tekstu
zadały sobie pytanie: czy na pewno zawsze nasz
pacjent jest pacjentem trudnym? Oraz aby poddały się chwili refleksji i zadumy, odpowiadając
sobie na pytanie: jak my same zachowujemy się
w sytuacjach dla nas trudnych?

P

rzygotowanie skóry do terapii onkologicznej
Rozmowa z dr n. med. Joanną Czuwarą, dermatologiem,
Adiunktem Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pani doktor, zacznijmy od tematu przygotowania skóry do terapii onkologicznej – jakie
są możliwości i czy w ogóle ma to sens?
Podstawą przygotowania skóry jest właściwa
higiena i pielęgnacja. Im lepsza jest kondycja
skóry przed leczeniem, tym lepiej. W momencie kiedy planowane jest leczenie, właściwie
nie ma już czasu na specjalne przygotowania. Wyjątkiem jest na przykład terapia anty-EGFR, czyli przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu – terapia celowana oparta
na mechanizmie blokowania tych samych receptorów obecnych na komórkach raka i na
komórkach w skórze. Zastosowanie tej terapii
narusza dobrostan skóry w widoczny sposób.
Powstają zmiany trądzikopodobne, dochodzi
do podrażnienia mieszków włosowych i gruczołów łojowych. Bardzo szybko zaczyna pacjentowi przybywać charakterystycznych swędzących zmian na skórze, drobnych krostek na
twarzy, owłosionej skórze głowy, klatce piersiowej i plecach. Są one efektem stanu zapalnego i podrażnienia skóry. Co gorsza, objawy
te nasilają się – im bardziej chory się drapie,
tym jest gorzej. Są protokoły postępowania
w tym przypadku, znają je wszyscy onkolodzy
leczący z wykorzystaniem terapii celowanych
i potwierdzą, że zawsze najważniejsze jest
wdrożenie postępowania leczniczego od chwili pojawienia się pierwszych zmian. Wczesne
reagowanie zawsze jest lepsze niż czekanie, aż
pojawią się zmiany, które mogą się nasilać. Zaniedbanie tego może wiązać się z koniecznością zmniejszenia dawki leku onkologicznego,
a nawet przerwaniem terapii antynowotworowej do czasu powrotu skóry do normalności.
Czy w przypadku innych terapii możemy zaryzykować twierdzenie, że skutki uboczne
dotyczące skóry będą niewielkie?
Ujęłabym to inaczej – w terapii przeciwnowotworowej najważniejsze jest to, by pacjent był

wyleczony, a wszystko inne schodzi na dalszy
plan. Nie można zaprzestać napromieniania ze
strachu przed odczynem popromiennym, choć
może on być dotkliwy. Nie wycofamy się z podania cytostatyku z powodu przewidywanej
suchości skóry i jej skłonności do urazów. Jedyne, co możemy robić, to na bieżąco monitorować wszystkie zmiany i zalecać chorym odpowiednie postępowanie.
Mimo wszystko czasem z pozoru błahe
problemy stają się uciążliwe dla chorych.
Z czym się zgłaszają najczęściej?
Jednym z bardziej drażliwych tematów –
zwłaszcza dla kobiet – jest utrata włosów. Pacjentki są świadome, że włosy będą wypadać
podczas terapii onkologicznej. Jednak lęk budzi pytanie, czy włosy odrosną i jakiej będą jakości? Wiadomym jest, że z wiekiem zdolność
tkanek do regeneracji maleje. Ta prawidłowość dotyczy również włosów. Pacjentki szukają więc odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by
tę zdolność poprawić. Tu również kluczem do
sukcesu będzie dobrze odżywiona skóra głowy. Włosy to przydatki skóry, więc jej kondycja
jest niezwykle istotna.
Jak tę skórę odżywić?
Poprzez odpowiednie nawilżanie. Ważna jest też
obserwacja. Samo wypadanie włosów nie jest
niczym niepokojącym, podobnie jak świąd i suchość, które są efektem działania chemioterapii. Niepokojące będą zmiany na skórze. Trzeba
jednak umieć rozróżnić stan zapalny skóry głowy
na przykład od łupieżu. Tu od razu zaznaczę, że
dużym błędem byłoby zastosowanie szamponu
przeciwłupieżowego na suchą i łuszczącą, czy
też popromiennie zmienioną skórę głowy, bo to
tylko pogorszy jej stan i jeszcze bardziej ją przesuszy. Należy ją nawilżać, używając szamponów
o właściwościach przeciwświądowych, przeciwzapalnych – na receptę lub bez.

W praktyce

21

Ostatnio dużo się mówi na temat suplementacji witaminą D. Czy to prawda, że ma ona
działanie ochronne na skórę?
Witamina D jest hormonem dla wszystkich żywych komórek w organizmie i bierze udział
w ich metabolizmie poprzez swój receptor jądrowy. Nie istnieją specjalne dane mówiące
o tym, że jej niedobór przekłada się na konkretne zmiany w skórze. Wiadomo jednak, że
doustna witamina D3 jest potrzebna szczególnie osobom, które powinny chronić się przed
słońcem, co szczególnie dotyczy chorych onkologicznie w trakcie terapii. Brak słońca powoduje u nich niedobory tej witaminy. Z tych
samych powodów, czyli ze względu na małe nasłonecznienie od października do kwietnia, każdy powinien przyjmować witaminę D
w dawce 2000 U na dobę. Takie są zalecenia
dla osób zamieszkujących naszą strefę klimatyczną. Warto tu zaznaczyć, że witaminy D3
nie można przedawkować. Zostanie wykorzystana do syntezy aktywnej witaminy D albo
zgromadzi się w tkance tłuszczowej do potencjalnego wykorzystania. Natomiast dyskusyjny
jest jej protekcyjny wpływ na rozwój nowotworów i raków skóry.
Wspomniała Pani o skórze po radioterapii…
To jest kolejny częsty powód konsultacji z dermatologami. Na oddziałach radioterapii problem wpływu napromieniania na skórę jest
rozwiązywany na bieżąco. Jednak po zakończeniu leczenia pacjenci nadal odczuwają jego skutki. Skarżą się, że skóra jest inna, że nie
ma przydatków, nie opala się. Zniszczone promieniowaniem nerwy są powodem wystąpienia
przeczulicy bądź odwrotnie – gorszego czucia
w napromienianym obszarze czy drętwienia.
W napromienianej skórze zniszczone gruczoły nie zapewniają naturalnego natłuszczenia.
Choć pacjentom trudno to zaakceptować, faktem jest, że zniszczenie struktur skóry jest nieodwracalne. Inaczej będzie w przypadku po
chemioterapii, podczas której następuje czasowe uszkodzenie. Owszem, pacjentki leczone
przez wiele lat, na przykład tamoxifenem, będą miały skórę przesuszoną, cienką i narażoną
na uszkodzenia przez cały czas trwania terapii,
ale to nie jest nic, co będzie bardzo utrudniało
im życie tym bardziej, że we wszystkich przy-
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padkach wiele skutków w obrębie skóry można łagodzić.
W jaki sposób?
Podstawowym zaleceniem jest właściwa pielęgnacja. Rozumiem przez to pielęgnację odpowiednimi preparatami. Pacjentom musi wejść
w nawyk codzienne nawilżanie skóry – po każdej kąpieli – preparatem, który dobrze się wchłania, czyli na przykład z zawartością tłuszczów
roślinnych. Jednak nie mam na myśli olejków
kosmetycznych czy ostatnio bardzo modnego
oleju kokosowego. W przypadku tłuszczów roślinnych istotą jest bowiem to, w jakiej formie
są one podawane. Chodzi o to, by była to forma
emulsji czy kremu z odpowiednio długimi łańcuchami tłuszczowymi, które wbudują się do skóry
i będą ją regenerowały. Takie właściwości mają
tłuszcze roślinne i zwierzęce, ale nie wszystkie.
Ostatnio na przykład obserwujemy powrót do
lanoliny. Już się jej nie „boimy”, bo oczyszczona
z białek wełny owczej nie drażni, natomiast jest
zwierzęcą formą tłuszczu, a przez to jest bardzo
zbliżona do tego, co mamy w warstwie rogowej
skóry. Dlatego ma właściwości regeneracyjne.
Faktycznie firmy ostatnio prześcigają się
w produkcji wciąż nowych preparatów…
Tak, a to z kolei zmusza je do ciągłego poszukiwania nowych źródeł tłuszczów, które będą
jeszcze bardziej skuteczne w regeneracji skóry. Jedni uważają, że najlepszym źródłem będą orzechy makadamia, inni że orzechy cydru
syberyjskiego, masło shea, konopie, len, pędy
owsa czy ziarna słonecznika. Często jest polecany olej z wiesiołka, bo jest jednym z bogatszych źródeł kwasów omega 6 – kwasu linolowego i linolenowego, które mają działanie
przeciwzapalne.
A czy są jakieś zalecenia dotyczące higieny dla
pacjentów w trakcie terapii onkologicznej?
Pierwszym zaleceniem jest higiena codzienna.
Chorym nie należy polecać mydła, nawet popularnego hipoalergicznego, bo mydło zaburza
pH skóry. Fizjologicznie pH skóry jest kwaśne.
To zapewnia jej ochronę przed patogenami.
Jeśli używając mydła, zmienimy pH na zasadowe, stwarzamy idealne warunki do rozwoju potencjalnego zakażenia. Dlatego pacjent

powinien się myć preparatami kwaśnymi, które dodatkowo skórę regenerują. Są takie żele do mycia, które zawierają w swoim składzie
tzw. naturalne czynniki nawilżające, na przykład glicerynę, glicerol, kwasy tłuszczowe. Te
substancje zapewniają kwaśny odczyn i należy
myć się preparatami z ich zawartością szczególnie w miejscach nadmiernej potliwości, takich jak okolice pod piersiami czy pachami.
Z kolei miejsca intymne należy myć specjalnie
do tego przeznaczonymi płynami. To nigdy nie
podrażni i również zachowa kwaśne pH, które jest niezbędne dla utrzymania właściwej liczebności pałeczek kwasu mlekowego, dzięki
czemu będą mogły się w prawidłowy sposób
namnażać i zapewnią prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych okolic płciowych. To jest
niezwykle istotne, tym bardziej że taką równowagę można łatwo zaburzyć.
Korzystając z okazji, muszę spytać o to,
czy można i powinno się myć skórę napromienianą? Pytam, bo czasem nawet lekarze
mają problem z odpowiedzią na to pytanie.
Rzeczywiście w Polsce pokutuje przekonanie,
że w trakcie napromieniania nie można się myć,
ale nic bardziej mylnego. Pacjent bezwzględnie powinien się myć. Nie częściej niż dwa razy
dziennie. Ze złuszczaniem suchym, które najczęściej występuje w ostrym popromiennym
zapaleniu skóry, można sobie jeszcze poradzić
bez mycia. Natomiast kiedy mamy do czynienia z tzw. bioradiodermatitem, kiedy napromieniany jest pacjent przy jednoczesnej terapii anty-EGFR, który jest zarejestrowany do raków
płaskonabłonkowych głowy i szyi, to w miejscu
napromieniania pojawia się sączenie już w drugim stopniu, bo występuje tam inny rodzaj reakcji zapalnej. Wtedy martwe tkanki, w tym odsłonięta skóra, to idealne warunki do rozwoju
zakażenia.
Jak więc myć tak zmienione miejsce?
Delikatnie i tylko ręką. Następnie osuszać poprzez dotyk, a nie pocieranie. Ponieważ zmiany pokrywają się białawym włóknikiem, a przez
to są nierówne, pacjent powinien wiedzieć, że
nie wolno tego włóknika zrywać, bo pod nim
zaczyna się naskórkowanie. Nie wolno też doprowadzić do krwawienia, bo rany będą wro-
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tami dla zakażenia. Natomiast mycie zapewni
delikatne usuwanie martwych tkanek i oczyszczanie skóry. Udowodniono zresztą, że w przypadku tego typu sączących zmian pacjenci,
którzy się nie myli, mieli powikłania pod postacią zakażeń bakteryjnych sięgające trzeciego
i czwartego stopnia, aż do posocznicy.
Skoro tak zmieniona skóra narażona jest na
zakażenie, może do mycia wskazany byłby
płyn antybakteryjny?
Nie ma takiej potrzeby. Płyny przeciwbakteryjne mają działanie drażniące i wysuszające. Po
drugie – co jest bardziej niebezpieczne – nie są
selektywne, czyli niszczą wszystkie bakterie.
Tymczasem skóra nie jest jałowa. Żyją na niej
dobroczynne bakterie, tzw. mikrobiom. To jest
bardzo zróżnicowana mieszanina – inna u każdego człowieka – co wynika z tego, że dla poszczególnych bakterii tworzymy lepsze albo
gorsze warunki do rozwoju. Te bakterie chronią każdego człowieka przed rozwojem zakażenia, bo nie pozwalają na rozwój patogenów.
Jeśli więc zastosujemy na zdrową skórę mydło z substancją przeciwbakteryjną, stworzymy
idealne warunki do rozwoju zakażenia. Osobną
kwestią jest to, że – jak wynika z badań opublikowanych w USA – wiele z tych mydeł i płynów
ma tylko w nazwie działanie przeciwbakteryjne
i w związku z tym odpowiednią cenę. Są na rynku specjalistyczne preparaty przeciwbakteryjne
do odkażania skóry, ale ich zastosowanie będzie bezpieczne i uzasadnione tylko w przypadku skóry nadkażonej, kiedy są na niej patogeny.
W takim razie czym myć i nawilżać skórę, na
której występuje wilgotne złuszczanie?
Podobnie jak w innych przypadkach, myć delikatnymi płynami lub emulsjami o kwaśnym
pH, a nawilżać specjalistycznymi preparatami
kupionymi w aptece. Dodatkowo w przypadku wystąpienia świądu warto zastosować preparaty, które będą łączyły działanie przeciwświądowe z nawilżającym – również zakupione
w aptece. Preparaty takie mogą zawierać np.
tłuszcze roślinne, pantenol. Bardzo dobre też
będą tak zwane emolienty.
Czy w tym przypadku również zalecana jest
pielęgnacja?

Tak. Pacjent taką skórę powinien potem natłuszczać, bo bez tego skóra zmieniona napromienianiem będzie przysychała i ściągała.
Natłuszczanie wprowadzi trochę okluzji i wilgotnego środowiska potrzebnego do dobrego
gojenia. Jednak to nawilżanie należy wykonać
poprzez delikatny dotyk, a nie wcieranie. Warto też, by pacjenci unikali innych czynników
drażniących.

LINODERM® Hair
SZAMPON PRZECIW
WYPADANIU WŁOSÓW

Jakie to mogą być czynniki?
Na przykład detergenty. Powszechne jest przekonanie, że wszystko, co zawiera więcej detergentów, lepiej myje i pierze. Tylko problem
polega na tym, że to szkodzi skórze. Drażni ją,
powoduje zaczerwienienie i świąd. Warto więc
z chorymi przedyskutować ich przyzwyczajenia
i na przykład zasugerować zmianę środka piorącego lub płynu do płukania na łagodny, nawet jeśli dotychczas nie powodował żadnych
problemów i bezwzględnie zalecić sprzątanie
w rękawiczkach. Są też inne – mniej oczywiste
– czynniki drażniące.
O jakie czynniki chodzi?
Podam przykład: jakiś czas temu zgłosiła się
do mnie pacjentka, która otrzymywała terapię
wspomnianym wcześniej lekiem anty-EGFR.
Zmiany skórne u tej chorej – w tym przypadku
rumieniowo złuszczające na grzbietach dłoni
– nie byłyby więc niczym zaskakującym, gdyby nie fakt, że te zmiany nie poddawały się leczeniu. Zastosowanie sterydów kompletnie nie
dawało rezultatu. Z punktu widzenia onkologa
zrobiono wszystko, co było można. Jedyne, co
pozostawało, to skonsultować chorą dermatologicznie. Tak też zrobiono. Przyszła do mnie
pacjentka, która oprócz dyskomfortu fizycznego czuła ból i skrępowanie wyglądem rąk…
…trudno takie zmiany ukryć.
Tak, poza tym są one po prostu nieładne i powodują dokuczliwy świąd, a nawet ból. Problem
więc był znaczny. Pierwszym pytaniem, jakie należało w tej sytuacji zadać, było: dlaczego zastosowane wcześniej leczenie nie przynosi rezultatu? Dlaczego po wizytach u czterech różnych
lekarzy i zastosowaniu czterech różnych sterydów nie było efektu? Odpowiedzią na to pytanie
mogła być infekcja albo czynnik drażniący, który
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powoduje tak zwany wyprysk z podrażnienia.
Po wnikliwej analizie zachowań pacjentki okazało się, że kilka tygodni wcześniej zaczęła robić
przetwory i często moczyła ręce w słonej wodzie.
To spowodowało podrażnienie.

nadto należy kontrolować jego efekt. W przypadku opisywanej pacjentki po kilku dniach od
wyeliminowania czynnika drażniącego – moczenia rąk – leczenie połączone z intensywnym natłuszczaniem przyniosło spodziewany rezultat.

Czy po wyeliminowaniu tego czynnika problem był rozwiązany?
Dolegliwości zmniejszały się, ale konieczne było wspomagające zastosowanie natłuszczania
i lekkich sterydów, które mają działanie przeciwświądowe. Warto przy tym pamiętać, że zastosowanie silnych sterydów daje efekt ścieńczenia skóry – efekt atrofogenny – czyli nasila
zanik. Owszem, sterydy działają przeciwzapalnie, ale skóra nie ma się jak odbudować, stwarza większe ryzyko uszkodzeń. Zmierzam więc
do tego, że zastosowanie sterydów miejscowych powinno odbywać się z wyczuciem, a po-

Czy często zdarzają się takie przypadki,
a jeśli się zdarzają, to dlaczego?
Na szczęście nie są to sytuacje częste i w większości przypadków nie wynikają z jakichkolwiek
błędów lekarzy, ale z tego, że pacjenci nie zgłaszają problemów. Oczywiście częściej dotyczy
to mężczyzn niż kobiet. Czasem wynika to z bagatelizowania problemu, ale w wielu sytuacjach
nikt pacjentom nie mówi, że każdą – nawet drobną – zmianę trzeba omówić z lekarzem. Nigdy
bowiem nie wiadomo, która w co się rozwinie. Tu
podam kolejny przykład pacjenta, który leczony
anty-PDL-1 zgłosił się ze zmianami krwotoczny-
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mi na pośladku. Były one jednostronne, zlewne,
z oddzielaniem się naskórka. Oczywiście pierwszym podejrzeniem klinicystów onkologów było powikłanie związane z zastosowaniem leku
onkologicznego, co w przypadku leków nowej
generacji jest bardzo częste. Problem polegał
na tym, że zmiany nie poddawały się leczeniu
przeciwzapalnemu. Pacjent więc trafił na konsultację dermatologiczną i okazało się, że ma
półpaśca krwotoczno-zgorzelinowego.
…ale przecież półpasiec boli, dlaczego
nikt nie rozpoznał go wcześniej?
Bo pacjenta nie bolało. Chorzy onkologicznie bardzo często są leczeni przeciwbólowo.
To sprawia, że tego bólu po prostu nie czują.
Z kolei zmiany u nich występujące też często
nie będą oczywiste, bo leczenie zaburza funkcjonowanie skóry. To wszystko sprawia, że
obraz choroby jest trudny do rozpoznania dla
lekarza, który nie jest dermatologiem. Oczywiście podobnie jak w poprzednim wypadku pacjent w pierwszej kolejności otrzymał sterydy
systemowe. To właśnie spowodowało, że półpasiec zrobił się krwotoczny, martwiczy i niewiele brakowało, by wyniknęły z tego powikłania. Niemniej tak gwałtowny rozwój choroby
niejako skłonił lekarzy prowadzących do szybkiej reakcji i konsultacji dermatologicznej.
Kiedy konsultacja dermatologiczna będzie
niezbędna…
Zawsze, gdy pacjenta lub lekarza cokolwiek niepokoi, zwłaszcza gdy wcześniej były podjęte jakieś działania zmierzające do poradzenia sobie
z problemem, ale okazały się nieskuteczne. My
być może mniej wiemy o zastosowanym leku
onkologicznym, ale widząc na przykład wspomniane wcześniej zmiany jednostronne, krwotoczne, zgorzelinowe, bez problemu rozpoznamy półpasiec. Drugą sprawą, na którą jeszcze
raz chciałabym zwrócić uwagę, jest samokontrola pacjenta. Wszystko po to, by pacjent miał
świadomość tego, że wielu skutkom ubocznym
terapii onkologicznej można zapobiegać lub je
łagodzić. Jest to ważne, aby pomimo leczenia
pacjenci zachowali możliwie najlepszą kondycję ogólną i kondycję skóry na lata.
Rozmawiała Dorota Malinowska

G

łos pacjenta
Wywiad z pacjentką – panią Martą Gołąbek z Rzeszowa
Jaki typ nowotworu u Pani zdiagnozowano?
Rozpoznano u mnie raka brodawkowatego tarczycy
w prawym i lewym płacie. Najpierw byłam leczona
operacyjnie na oddziale chirurgicznym szpitala Medicover w Warszawie.
Jakie czynności były podjęte po operacji?
Po operacji byłam leczona w kilku szpitalach radiojodem. Najpierw podano mi w dawkę kontrolną
w warunkach ambulatoryjnych, w Centrum Onkologii w Warszawie – kolejne na oddziale Terapii Izotopowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW
w Warszawie oraz w Zgierzu, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. Następnie
przeszłam kontrolę również w Zgierzu poprzez podanie radiojodu w dawce kontrolnej celem ustalenia
dalszego postępowania. Kolejna kontrola będzie
miała miejsce za 3 lata.
Z jakiego powodu leczyła się Pani w kilku placówkach?
Ponieważ czasem nie było miejsc na oddziale, albo brakowało preparatu. W związku z tym musiałam starać się o wcześniejsze terminy i leczenie
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w innych placówkach, niejednokrotnie w warunkach ambulatoryjnych. Ostatecznie udało mi się
ustalić precyzyjny plan leczenia, ale zawdzięczam
to swojej determinacji.
W którym ze szpitali Pani komunikacja z pielęgniarkami była najlepsza?
Bezsprzecznie na oddziale Medycyny Nuklearnej
i Endokrynologii Onkologicznej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.
Dlaczego?
Zacznę od tego, że pielęgniarka, która przeprowadzała ze mną wywiad, nie zakładała z góry, że coś
już wiem. Przekazywała informacje na temat procedur i leczenia w sposób klarowny i zwięzły. Mogłam
zadawać pytania szczegółowe na temat badań, podania radiojodu, czy też zaleceń po leczeniu. To było
dla mnie bardzo ważne, bo z doświadczenia wiem, że
próbując dowiedzieć się czegokolwiek z Internetu czy
też od pacjentów, często natrafiałam na nieprawdziwe
informacje. Tymczasem wiedza zaczerpnięta od pielęgniarek jest pewna, a to daje poczucie komfortu psychicznego, uwalnia od napięcia i stresu. W przypadku
chorych onkologicznie to jest bardzo ważne.

Kiedy w szczególny sposób odczuwała Pani
wsparcie ze strony pielęgniarek?
Wtedy, kiedy nikt nie mógł mnie odwiedzać, bo było
to zakazane. Wiązało się to oczywiście z procedurą
leczenia radjojodem i niebezpiecznym dla otoczenia
promieniowaniem. Każdego dnia dnia pielęgniarki
zaglądały do mnie. Pytały o samopoczucie. Podpowiadały, jak sobie radzić ze skutkami ubocznymi terapii. A w momencie kiedy miałam wypis ze szpitala,
pytały, czy przyjedzie po mnie ktoś z rodziny. Czułam
prawdziwą troskę i zaangażowanie pielęgniarek.
Było to dla Pani ważne?
Tak, bo dało mi to poczucie bezpieczeństwa. Wiedziałam, że trafiłam w dobre ręce.
Czy jest jakaś sytuacja, która na długo zapadnie w Pani pamięci?
Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Zgierza na
leczenie na odział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, odczułam zaangażowanie
ze strony personelu pielęgniarskiego. To były drobne gesty – jedna z Pań zrobiła mi gorącą kawę, porozmawiała ze mną, a następnie oprowadziła mnie
po oddziale. Pokazała, gdzie będę miała robione
badania i wytłumaczyła, na czym będą polegały
oraz co wniosą do diagnostyki i dalszego leczenia.
Mówiła o tym jak będę leczona i czego w związku z tym mogę się spodziewać. Czułam wtedy, że
jestem w dobrym miejscu. My, pacjenci, musimy
wiedzieć, jak pozytywnie wpływać na swoje zdrowie, a w konsekwencji lepiej funkcjonować.
Czy w zgierskim szpitalu cokolwiek zaskoczyło Panią negatywnie?
Nie. Jednak placówką, która zapewne jeszcze
musi popracować nad lepszą i skuteczniejszą komunikacją jest Centrum Onkologii w Warszawie.
Co Pani na myśli?
Nie mam na myśli relacji pacjent–pielęgniarka, ale
organizację. Podczas mojego pobytu w Centrum
Onkologii nie udało się wykonać biopsji tarczycy
w wyznaczonym terminie. Byłam przekonana, że
pielęgniarka dołoży wszelkich starań, by umówić
mnie jak najszybciej na kolejny termin. Tymczasem wyznaczono mi go za kilka tygodni. Można
rzec trudno, ale pielęgniarka wytłumaczyła mi konieczność długiego oczekiwania na badanie twierdzeniem, że z moim zdrowiem nic się nie dzieje,

więc nic nie powinno mnie niepokoić. Przekazywanie mi tak poważnych informacji na temat mojego zdrowia, to przecież zadanie lekarza.
Jak się Pani wtedy poczuła?
To wcale mnie nie uspokoiło, wręcz przeciwnie –
spotęgowało we mnie lęk. Nie miałam możliwości porozmawiania o swoich wątpliwościach lekarzem, bo nie zostałam do niego skierowana.
W konsekwencji kiedy dowiedziałam się, że biopsja planowana jest za kilka tygodni, postanowiłam
zrobić ją prywatnie. Tym bardziej, że byłam wyczerpana gorączką i postępującym osłabieniem.
Czułam się przygnębiona tą całą sytuacją.
Co jeszcze budziło w Pani lęk?
Brak informacji. Zdarzało się na przykład, że słyszałam „idziemy na badanie”. Tymczasem nikt
mnie nie pytał, czy rozumiem, jak będzie przebiegało to badanie i w jakim celu będzie robione!
Oczywiście próbowałam dowiadywać się czegokolwiek na własną rękę, ale mimo wszystko czułam podenerwowanie. Tymczasem przecież jest
wiele możliwości przekazania informacji – są broszury, poradniki. Warto znaleźć formę skutecznej
komunikacji z chorym.
Co Panią najbardziej niepokoiło z zachowaniu
pielęgniarek?
Nieustanny pośpiech. Dla mnie to był jednoznaczny komunikat, by nie zawracać im głowy. Irytujące
były również głośne rozmowy na korytarzu oraz
nawoływanie do siebie z jednego końca korytarza
na drugi, w tym zdawanie sobie relacji na odległość. Kolejną sprawą jest wywiad pielęgniarski.
Nie zawsze miałam zapewnione do tego intymne warunki. Nie chciałam, żeby wszyscy pacjenci
dowiedzieli się jak mieszkam, jakie mam warunki socjalne, gdzie pracuję, albo czy mam jakieś
dodatkowe dolegliwości. Jeśli chodzi o organizację pracy pielęgniarek, to zaapelowałabym o to,
by nie wykonywały pewnych czynności higienicznych, takich jak czyszczenie łóżka i ścielenie go
w momencie, kiedy pacjenci spożywają posiłki.
Kolejna rzecz to wszelkie zabiegi – powinny być
wykonywane przy zamkniętych drzwiach. Oczywistym jest też, że chorzy potrzebują ciszy i spokoju, a nie hałasu dochodzącego z korytarza.
Rozmawiała Dorota Malinowska

Głos pacjenta
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wsparcie żywieniowe
M edyczne
w chorobie nowotworowej
mgr Maria Brzegowy, dietetyk
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny w Skawinie

Przez wiele lat uważano, że problem niedożywienia dotyczy jedynie biednych
i słabo rozwiniętych gospodarczo krajów. Kiedy w latach sześćdziesiątych
do praktyki klinicznej wprowadzono ocenę stanu odżywienia, okazało się,
że dotyka ono również mieszkańców bogatych państw zachodnich. Dziś już
wiemy, że interwencja żywieniowa to element niezbędny podczas całego
procesu leczenia. Dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny jesteśmy
w stanie zwiększyć szanse chorego na wyzdrowienie, poprawić komfort jego
życia oraz zapobiec szeregowi powikłań. Przyjrzyjmy się bliżej
żywieniu klinicznemu.
FORMY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO
Wiele prowadzonych badań potwierdziło fakt, że prawidłowy
stan odżywienia pacjenta stanowi integralną część właściwego postępowania medycznego. Między innymi mniejsza częstość powikłań skraca czas hospitalizacji, obniża ryzyko zgonu, poprawia komfort życia. W związku z tym w momencie,
gdy chory nie może właściwie odżywiać się doustnie (je zbyt
mało, nie ma apetytu bądź też przeszkadza mu w tym np. dysfagia), należy rozważyć u niego możliwość włączenia tzw. leczenia żywieniowego. Obejmuje ono kolejno:
• modyfikację diety doustnej – czyli fortyfikowanie (wzbogacanie) tradycyjnych posiłków doustnymi odżywkami medycznymi, tzw. ONS (ang. oral nutritional supplements) należącymi do kategorii żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego (FSMP, ang. food for special medical purpose),
• żywienie drogą dostępu sztucznego do przewodu pokarmowego w sytuacji, gdy doustną nie jest możliwe bądź wystarczające (żywienie dojelitowe, EN – enteral nutrition),
• żywienie drogą dożylną, gdy oba powyższe nie są możliwe bądź wystarczające (żywienie pozajelitowe, PN – parental nutrition).

WAŻNE!
Na rozwój niedożywienia szczególnie podatni są pacjenci
onkologiczni. W trakcie choroby zwiększa się bowiem ich zapotrzebowanie, do tego dochodzą skutki uboczne zastosowanej terapii (np. wymioty, biegunki), nie bez znaczenia jest też
spadek apetytu, zmieniona tolerancja i pogarszające się samopoczucie oraz nastrój. W ich wyniku chory traci całą przyjemność z jedzenia. Ponieważ jednak jest mu ono niezbędne,
warto rozważyć możliwość włączenia doustnej suplementacji medycznej, która pokryje część zapotrzebowania i poprawi ogólny stan pacjenta. Należy również pamiętać o tym, że
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niedożywienie, a co za tym idzie, pogarszające się wyniki m.in.
krwi, wiążą się z ryzykiem odsunięcia kolejnych etapów leczenia, np. chemioterapii. Dbałość o dietę nabiera więc w tej sytuacji specjalnego znaczenia.

ŻYWIENIE DOJELITOWE – PREPARATY
PRZEZNACZONE DO PODAŻY DOUSTNEJ
Najbardziej fizjologiczną, naturalną formą wsparcia żywieniowego jest oczywiście podaż diety drogą doustną – w tym
obszarze wspomoże nas poradnictwo wykwalifikowanego
dietetyka. Jeśli jednak taka modyfikacja jadłospisu nie wystarczy, specjalista powinien rozważyć włączenie specjalnych
odżywek doustnych, które uzupełnią bądź zastąpią poszczególne posiłki. Takie suplementy (zazwyczaj w postaci płynnej),
inaczej doustne diety przemysłowe, w niewielkiej objętości
(zwykle ok. 125–200 ml), dostarczają dużej ilości energii, potrzebnego białka oraz innych ważnych dla organizmu składników odżywczych. Jeden „drink” to nawet 400 kcal, zatem zakładając, że pacjent sięgnie po przynajmniej dwa – jesteśmy
w stanie wzbogacić jego menu o nawet 800 kcal, co stanowi równowartość porządnego, dwudaniowego obiadu. Warto
podkreślić, że odżywki płynne są wolne od potencjalnie szkodliwych składników, takich jak gluten, puryny, cholesterol, oraz
klinicznie pozbawione laktozy – będą więc bezpieczne dla
większości chorych. Ich asortyment jest bardzo szeroki – dietetyk, pielęgniarka albo lekarz z łatwością dobierze ten idealny
dla konkretnego pacjenta. Wyróżniamy m.in. odżywki:
• wysokoenergetyczne (od 300–400 kcal),
• wysokobiałkowe (nawet 18 g białka w porcji),
• z dodatkiem błonnika (np. przy zaparciach),
• wskazane w cukrzycy (sacharoza zastąpiona substancjami
słodzącymi),
• niskobiałkowe (w chorobach nerek),

Z DOSTAWĄ DO DOMU

KUP ON-LINE

TANIEJ

Bez dźwigania, w ciągu 1 dnia roboczego

bez wychodzenia z domu, bez kolejek

Najniższe ceny, promocje, rabaty

www.nutripharma.pl

ENERGIA, BIAŁKO, SMAK

Pełnowartościowa, wysokobiałkowa i wysokokaloryczna dieta do żywienia doustnego
w formie pysznych koktajli w trzech smakach: waniliowym, czekoladowym i truskawkowym.
Skumulowana dawka wszystkich niezbędnych składników odżywczych, minerałów, witamin
oraz kwasów omega-3. Jeden kartonik o poj. 200 ml to aż 300 kcal i 12 g białka!
Zalecana:
W stanach niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem związanym z chorobą. Szczególnie
przy zaburzeniach odżywienia w chorobie nowotworowej oraz jako wsparcie żywieniowe
leczenia kacheksji. W stanach zwiększonego zapotrzebowania na energię i białko (np. choroby
przewlekłe, odleżyny, oparzenia, zaburzenia apetytu).

NIE ZAWIERA SACHAROZY

ŻYWIENIE XXL DOUSTNE I PRZEZ SONDĘ
Pełnowartościowa, wysokobiałkowa i wysokokaloryczna dieta do żywienia doustnego lub
przez sondę. Najbardziej ekonomiczna jako dieta doustna – duże opakowanie zastępuje klika
mniejszych. Najwygodniejsza w żywieniu przez sondę w bolusach – wygodne opakowanie
z nakrętką. Delikatny waniliowy NIESŁODKI smak.

• beztłuszczowe (np. w chorobach trzustki, wątroby),
• immunomodulujące (jako wsparcie przed-/pooperacyjne).
Istnieją również odżywki w formie proszku do rozpuszczenia bądź też tzw. preparaty modułowe, np. emulsja tłuszczowa
bądź białko apteczne, które mają za zadanie wzbogacić dietę
w pojedyncze elementy. Za ich sprawą niepostrzeżenie przemycimy w diecie chorego dodatkowe kilkaset kalorii.
Włączając do leczenia ONS-y, należy pamiętać o kilku zasadach związanych z ich spożyciem:
• odżywkę należy dobrać indywidualnie; dla większości chorych dobrze sprawdzą się po prostu wysokoenergetyczne
i wysokobiałkowe, ale bywa, że w przypadku współistnienia
dodatkowych jednostek chorobowych, np. cukrzycy, będzie
trzeba sięgnąć po preparat dedykowany;
• odżywkę zalecamy wypijać powoli, małymi łykami, najlepiej
ok. 45–60 minut; zbyt szybkie ich spożycie może spowodować nudności, wymioty oraz biegunkę;
• jeśli pomimo wolnego wypijania chory obserwuje u siebie
złą tolerancję, należy rozważyć zmianę odżywki – być może
lepiej na początek sprawdzi się normokaloryczna, o innym
smaku, innej firmy?
• ponieważ smak preparatów jest bardzo słodki, mdły, odczuwany jako metaliczny, wielu pacjentów nie chce ich pić; w takiej sytuacji warto wiedzieć, że odżywki można dowolnie łączyć z potrawami, np. zastąpić nimi część jogurtu w koktajlu,
śmietanę w zupie kremie, dodać do twarogu i przygotować
nadzienie do naleśników bądź rozlać do małych pojemniczków i przyrządzić lody;
• preparaty są zwykle bezpieczne do spożycia w ciągu 24 h
od otwarcia.

WAŻNE!
ONS-y powinny być traktowane przez personel medyczny jako lek – i z takim też podejściem należy przedstawiać je
choremu. Bywa, że zmęczeni chorobą, zmienioną tolerancją
i brakiem apetytu pacjenci nie chcą ich pić. Doświadczenie pokazuje jednak, że cierpliwa rozmowa, tłumaczenie zasadności
ich stosowania oraz instrukcje dotyczące możliwości ich wykorzystania jako dodatku do posiłków zwiększają ich akceptację przez chorego.

ŻYWIENIE DOJELITOWE – PREPARATY
PODAWANE DROGĄ DOSTĘPU
DO PRZEWODU POKARMOWEGO
Jeśli chory nie może odżywiać się doustnie, wówczas lekarz
może podjąć decyzję o założeniu dostępu do przewodu pokarmowego, najczęściej do żołądka (ale zakłada się go również do jelita). Taki dostęp nosi wówczas nazwę gastrostomii
bądź – jeśli został wyłoniony endoskopowo – PEG-a (przezskórna gastrostomia endoskopowa). W przypadku wytworzenia go na jelicie, mówimy o jejunostomii. Przez tak powstały
dostęp podaje się odpowiednio zaplanowaną dietę – kiedyś
były to po prostu diety kuchenne, miksowane. Dziś już wiemy,
że takie postępowanie jest niewłaściwe i sprzyja powikłaniom
u chorego. Pomimo najlepszych chęci rodziny oraz personelu medycznego, a także pomimo zachowania ścisłej higieny
w kuchni, nie jest możliwe przygotowanie mixu, który byłby
pozbawiony wszystkich potencjalnie niebezpiecznych składników, a ponadto – trudno skonstruować dietę, która idealnie
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pokryłaby zapotrzebowanie pacjenta na wszystkie niezbędne
mu elementy. Z tego też powodu rekomenduje się używanie
przemysłowych diet przeznaczonych do podaży tą drogą – podobnie jak w przypadku doustnych, również i tutaj dysponujemy ich szerokim asortymentem. Ponieważ takie postępowanie
często spotyka się z niezrozumieniem przez chorego i jego bliskich, bo „przecież domowy, zmiksowany posiłek ma najwięcej wartości, a Państwo podają mu tu coś chemicznego w tym
worku”, należy spokojnie tłumaczyć, ale przede wszystkim
przeszkolić cały zespół leczący szpitala, który powinien wierzyć w zasadność interwencji i mówić jednym głosem.

PODSTAWOWE ZALETY MEDYCZNYCH
DIET PRZEMYSŁOWYCH – ARGUMENTY
DLA PACJENTA I JEGO RODZINY
• 
to skoncentrowane źródło kilokalorii i składników odżywczych w małej objętości; posiłek domowy, zmiksowany nie
jest w stanie dostarczyć tego samego,
• niewłaściwie dobrana konsystencja diety kuchennej może
przyczynić się do zatkania dostępu; w przypadku diety przemysłowej nie ma takiego ryzyka,
• wygoda stosowania: preparaty są właściwie zbilansowane,
gotowe do użycia, z kolei doustne można dowolnie mieszać
z produktami naturalnymi, schładzać i podgrzewać,
• istnieje szeroka możliwość dostosowania składu preparatu
do wymagań żywieniowych (np. gdy chory ma odleżyny, cukrzycę albo chorobę nerek),
• preparaty nie zawierają składników potencjalnie szkodliwych
(laktozy, glutenu, puryn, cholesterolu),
• ponieważ są pakowane w atmosferze jałowej, właściwie przechowywane będą wolne od kontaminacji bakteryjnej – czego
zwykle nie da się uniknąć w przypadku diet kuchennych.

KIEDY NALEŻY ROZWAŻYĆ
INTERWENCJĘ ŻYWIENIOWĄ?
(ryzyko niedożywienia lub istniejące niedożywienie wg
Standardów żywienia dojelitowego i pozajelitowego, wyd.
Scientifica)
• gdy chory ma BMI ≤ 18,5 kg/m2 (dla wieku 18–65 lat), lub
≤ 20 kg/m2 (dla wieku > 65 lat), jeżeli wcześniej wartości BMI
były wyższe. Podane wartości BMI oznaczają niedowagę,
w tej grupie osób częściej może występować niedożywienie;
• gdy chory niezamierzenie utracił > 6 kg (> 10% swojej masy
ciała) w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub > 3 kg (> 5%) w ciągu
ostatnich 3 miesięcy;
• jeśli chory nie przyjmuje pożywienia przez 3 dni lub obserwuje się zmniejszone przyjmowanie pożywienia przez okres
> 10 dni;
• jeśli w skali SGA chory uzyskał stopień B lub wynik ≥ 3 pkt
w skali NRS 2002.
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w kasynie, czyli o pułapkach
o ptymista
pozytywnego myślenia
dr n. hum. Ewa Wojtyna
lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i psychoonkolog
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniami, że trzeba być dobrej myśli, że
trzeba myśleć pozytywnie. Dotyczy to także problemu choroby nowotworowej. Internet
aż huczy od stwierdzeń, że wszystko zależy od nastawienia, że pozytywne myślenie
pomaga wygrać z rakiem, a byli pacjenci często przekonują, że najważniejsze jest myśleć,
że wszystko będzie okay. I chociaż mamy mnóstwo ciekawych doniesień naukowych na
temat znaczenia optymizmu dla zdrowia i zdrowienia, to jednak trzeba być świadomym
kilku pułapek, które kryją się za pozytywnym myśleniem.
ZALETY OPTYMIZMU
Problem podstawowy polega na tym, że pozytywne myślenie jest najczęściej utożsamiane z silną wiarą w to, że „wszystko będzie dobrze”. Chorzy często
przyjmują do wiadomości fakt, że optymizm pozwala na lepsze funkcjonowanie układu opornościowego,
poprawia samopoczucie fizyczne i psychiczne, sprzyja lepszej jakości życia, pozwala lepiej radzić sobie
ze stresem, a nawet pojawiają się doniesienia o dłuższym życiu optymistów. Nawet uwzględniając wszelkie wątpliwości metodologiczne na temat badań nad
optymizmem, wydaje się, że to naprawdę ważne, by
patrzeć na swoją rzeczywistość i w przyszłość z nadzieją. Tylko trzeba to zrobić z głową. Jako psychiatra i psychoterapeuta często spotykam się z osobami,
które w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowia
są albo sfrustrowane, że optymizm nie pomógł, albo
mają poczucie winy, że widocznie zbyt słabo wierzyły
w to, że będzie dobrze. A frustracja i poczucie winy to
już odczucia, które zdecydowanie nie ułatwiają funkcjonowania w chorobie.

DOBRZE OKREŚLONY CEL
Bardzo ważne staje się uświadomienie sobie, że optymizm i nadzieja zakładają, że pozytywny wynik jest
MOŻLIWY, ale nie ma gwarancji, że się go osiągnie.
Warto więc obrać sobie pożądany cel, którego osiągnięcie jest bardziej prawdopodobne. Zamiast o całkowitym wyzdrowieniu można myśleć o możliwości
zdrowego funkcjonowania, o możliwości poprawienia swojego stanu, realizowania ważnych dla siebie
spraw. Zdrowsze zatem wydaje się być skupienie na
tym, JAK będę żył, a nie na tym, CZY będę żył. Optymizm to nic innego jak styl wyjaśniania zdarzeń, które
przytrafiają się nam w rzeczywistości. Kiedy potrafimy
dostrzec dobre strony różnych zdarzeń, to żyje się ła-

twiej, doświadcza się przyjemnych emocji. Natomiast
postrzeganie tych samych zdarzeń w kategoriach
„wszystko jest beznadziejne i na pewno źle się skończy” prowadzi do smutku, a nawet do depresji. Psychoneuroimmunologia dostarcza konkretnych danych
mówiących o tym, że depresja i lęk obniżają immunokompetencję. Z kolei spokój, zaangażowanie w ważne dla siebie wartości oraz zwykły śmiech wpływają
na poprawę aktywności komórek układu odpornościowego uczestniczących w niszczeniu komórek nowotworowych. Optymistom po prostu łatwiej o wzbudzanie tych pozytywnych odczuć. Ale megaoptymista
w kasynie to już nie jest dobry pomysł…

JAK KORZYSTAĆ Z OPTYMIZMU
W ZDROWY SPOSÓB?
Zacznijmy od tego, jak psychologia w ogóle rozumie
ten konstrukt. Według Martina Seligmana optymizm
wiąże się ze sposobem wyjaśniania zastanej rzeczywistości. To tłumaczenie sobie doświadczeń można
opisać w trzech wymiarach. Pierwszym z nich jest
trwałość, a więc utrzymywanie się danego doświadczenia (jego przyczyn lub właściwości) w czasie.
Chory może zatem postrzegać swoją chorobę i jej
objawy jako coś przejściowego lub jako coś, co nigdy go nie opuści. Zdroworozsądkowy optymista nie
będzie się jednak kurczowo trzymał myśli, że choroba na pewno zniknie. Taki człowiek potrafi przyjąć
do wiadomości, że stan, w jakim się znajduje, może
się zmienić i się zmieni. Albo uda się zwalczyć chorobę (co byłoby najlepszym rozwiązaniem), albo uda
się znaleźć sposób, by dobrze funkcjonować z nowotworem, a więc uda się do niego zaadaptować.
Optymista skupi się zatem na tym, co może w danym okresie robić w chorobie (nawet postępującej),
a nie na tym, co go ogranicza.

Druga strona recepty
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Drugim wymiarem stylu wyjaśniania jest zasięg,
czyli to, na jakie obszary rzutuje dane doświadczenie.
Optymista potrafi dostrzec, że choroba ogranicza go
w obszarze zdrowia, ale inne sfery życia nadal mogą
być dostępne i można z nich korzystać. Zdrowy rozsądek będzie kierował takiego człowieka do poszukiwań, jak można realizować ważne dla siebie wartości w tych dobrze działających obszarach. Pojawia
się tutaj duża elastyczność w myśleniu i modyfikowaniu swoich celów. Pesymista, odwrotnie, ograniczenia
w jednej sferze życia rozszerza na pozostałe, co skutkuje wrażeniem, że nic już nie ma sensu.
Wreszcie trzeci wymiar stylu wyjaśniania rzeczywistości to lokalizacja przyczyn. Optymista stara się zobaczyć swój udział w tym, co się udaje, natomiast przyczyn porażek upatruje w przypadku lub w czynnikach
zewnętrznych. Pesymista przypisuje sobie wszelkie
porażki, a sukcesy postrzega jako przypadkowe lub
całkowicie niezależne od niego. To właśnie tutaj najłatwiej wpaść w pułapkę – optymizm polega na interpretowaniu doświadczeń, które już się zdarzyły, a nie które
się wydarzą. Optymista może uznać swoją chorobę za
dzieło przypadku, a swoje zdrowienie jako swoją własną zasługę. I takie opowieści najczęściej są przekazywane dalej i przyjmowane przez innych jako uproszczony przekaz: „to, czy wyzdrowiejesz, zależy od tego,
jak myślisz”. Tymczasem zdroworozsądkowy optymista wie, że magiczne myślenie nie istnieje i samą myślą nie zmieni się rzeczywistości i nie wpłynie znacząco
na swoją przyszłość. Zdrowy optymista będzie potrafił
wzbudzić w sobie nadzieję, że pożądany rezultat jest
możliwy, ale za tym pójdzie działanie, które ma na celu poprawę samopoczucia tu i teraz. Takim działaniem
jest np. angażowanie się w aktywności dające frajdę,
poczucie sensu i spełniania się.

ZDROWE MYŚLENIE
Zdrowe pozytywne myślenie, które wolę nazywać po
prostu zdrowym myśleniem, to zatem przekonanie,
że coś jest możliwe, że coś można zrobić tu i teraz,
ale nie wiąże się to z bezwzględnym przywiązaniem
się do wyniku. Ważniejszy jest proces niż osiągnięcie
celu. A sam cel może być elastycznie modyfikowany,
ważne jednak, by nadal mieścił się w obszarze ważnych wartości dla chorego.
Aby uniknąć pułapki pozytywnego myślenia, zachęcam do przyjęcia pięciu zasad zdrowego myślenia zaproponowanych przez Maxie Maultsby’ego – jednego z bardzo ważnych psychoterapeutów
należących do nurtu poznawczo-behawioralnego.
Pierwsza zasada zdrowego myślenia mówi, że takie
myślenie jest oparte na faktach. Adekwatna ocena
rzeczywistości staje się tutaj kluczowa. A fakt jest taki, że chory nie ma gwarancji, że umrze, nie ma też
gwarancji, że wyzdrowieje. Możliwości są różne, za-
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tem zdrowe myślenie to takie, które zakłada, że „nie
wiem, jak będzie, ale są sposoby, by moje zdrowie
mogło się poprawić i mogę z tych sposobów skorzystać”. Takie sposoby to leczenie medyczne, ale
również angażowanie się w czynności pozwalające
pacjentowi poczuć się lepiej dzisiaj. Kolejne zasady
zdrowego myślenia dotyczą konsekwencji naszych
przekonań dla naszego funkcjonowania w ważnych
sferach życia. Dobrze jest zatem odpowiedzieć sobie, czy moje myślenie pomaga mi chronić moje zdrowie i życie, czy pomaga mi osiągać moje cele, czy
pomaga mi dobrze funkcjonować w sferze interpersonalnej (unikać bądź rozwiązywać konflikty z ważnymi dla mnie ludźmi, mieć mniej napiętą atmosferę
w ważnych dla mnie relacjach), wreszcie czy pomaga
mi czuć się tak, jak chcę się czuć (albo przynajmniej
czuć się mniej źle). Łatwo zauważyć, że zdrowe myślenie, rozumiane za Maultsbym, dobrze wpisuje się
w zdroworozsądkowy optymizm i pozwala uniknąć
pułapek pozytywnego myślenia, zachowując jednocześnie jego wszystkie wartościowe konsekwencje.

POZYTYWNE ASPEKTY PESYMIZMU
Wreszcie na koniec warto spojrzeć na pewne pozytywne aspekty… pesymizmu. Pesymiści czasem potrafią lepiej dostrzec czynniki ryzyka i to jest bardzo
przydatne. Niestety, równocześnie mają silne przekonanie, że i tak z tym nic nie da się zrobić, więc pogrążają się w czarnej rozpaczy... Ale zdrowe myślenie
pozwoliłoby połączyć korzyści pesymizmu i optymizmu – dobrze jest czasem przemyśleć czarne scenariusze, ale z perspektywy nadziei, że można się choć
trochę zabezpieczyć albo zaopatrzyć w zasoby, które pozwolą sobie poradzić nawet z najgorszą wizją
przyszłości. Zdroworozsądkowy optymista nie będzie
zatem unikał trudnych tematów, czasem pozwoli sobie na chwile smutku (bo to mniej stresujące niż uporczywe utrzymywanie fikcji, że wszystko przecież jest
całkowicie okay), ale gdzieś w głębi duszy będzie zawsze przekonany, że w ten czy w inny sposób da się
te trudne tematy ogarnąć.
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P ielęgniarki Onkologiczne w Toronto

Janina Książek, Monika Pawlak

P

olska Grupa Raka Płuca we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych wyłoniła w 2018 roku następujące stypendystki do programu szkoleniowego w Toronto:
•d
 r n. med Janinę Książek – specjalistkę pielęgniarstwa
chirurgicznego, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego Katedry Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Gdańsku, V-ce
Prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca w Gdańsku,
•m
 gr Monikę Pawlak – specjalistkę pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarkę oddziałową Oddziału Chemio-

terapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
• Monikę Cieplak – pielęgniarkę pracującą w Klinice
Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii
Instytutu Marii Skłodowskiej–Curie.
Współpraca Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Princess
Margaret Hospital w Toronto – UHN, zaowocowała opracowaniem programu – Personalized Learning Program
TM (PLP TM) który pozwolił dwóm stypendystkom – dr
Janinie Książek i mgr Monice Pawlak – uczestniczyć
w tygodniowym szkoleniu, a trzeciej – pani Monice Cieplak – w wizycie obserwatorskiej. Udział w Personalized Learning Program został potwierdzony certyfikatem
z odbytego szkolenia.
Ponadto, dzięki Polskiej Grupie Raka Płuca reprezentantki wzięły udział w World Conference of Lung Cancer,
gdzie był szeroko rozbudowany program pielęgniarski.
Sesje pielęgniarskie podzielone były na panele: Badania
kliniczne, Pielęgniarstwo w radioteriapii, chemioterapii,
imunoterapii. Interesujący okazał się panel – TeleNursing,
gdzie część państw przedstawiała szeroko zaawansowane działania w tym zakresie. Można było przekonać się,
że część krajów zaczyna już promować takie działania
jako wizyty patronażowe, bądź diagnostyczno-terapeutyczne. Swoimi doświadczeniami Panie będą dzielić się
na konferencjach organizowanych przez PolGRP i PSPO.
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