
Okres po leczeniu

Moving on After Treatment
Ukoczenie leczenia moe by zarówno stresujce jak i podniecajce. Odczuwa si ulg,
lecz trudno si nie martwi o nawrót raka. Jest to bardzo czsta obawa wród
pacjentów, którzy mieli raka.

Przez wiele lat po zakoczeniu leczenia trzeba chodzi na badania kontrolne.
Badania te, mogce obejmowa badania fizykalne i analizy krwi, pozwalaj
stwierdzi, czy rak nie powróci. Inne testy, takie jak przewietlenia klatki piersiowej,
tomografia komputerowa czy obrazowanie metod rezonansu magnetycznego
mog take by potrzebne.

W trakcie tych wizyt lekarz równie omówi z tob skutki uboczne leczenia. Niemal
wszystkie metody leczenia raka maj skutki uboczne. Niektóre trwaj kilka tygodni
lub miesicy, a inne znacznie duej. Trzeba koniecznie powiedzie lekarzowi o
wszelkich symptomach skutków ubocznych aby uzyska potrzebn pomoc.

Wizyta u nowego lekarza

W którym momencie po stwierdzeniu raka i podjciu leczenia pacjent moe si znale
w gabinecie nowego lekarza. Trzeba poda nowemu lekarzowi dokadne szczegóy
dotyczce raka i jego leczenia. Naley zachowa ca dokumentacj zwizan z
leczeniem i mie przygotowane nastpujce informacje:

kopi wyników badania patologii z biopsji lub zabiegu chirurgicznego●

jeeli pacjent przeszed operacj, kopi sprawozdania z jej wyniku●

jeeli pacjent by w szpitalu, kopi szpitalnej karty wypisowej, któr lekarz
przygotowuje wypisujc pacjenta do domu

●

jeeli pacjent mia radioterapi, kopi procedury leczenia●



jeeli pacjent mia zastosowan chemoterapi, list leków, dawki leku i kiedy by
on pobierany

●

kopie zdj rentgenowskich i innych bada obrazowych (dokumentacj zdjciow
czsto wydaje si na pycie DVD)

●

tych dokumentów i informacji podczas lub wkrótce po zakoczeniu leczenia
moe by atwiejsze ni szukanie ich w przyszoci.

●

stylu ycia w trakcie i po leczeniu●

Chorowanie na raka i jego leczenie moe pochon wiele czasu, ale te moe to by
pora, eby spojrze na swoje ycie w nowym wietle. Mona pomyle, jak poprawi
swoje zdrowie. Niektórzy ludzie rozpoczynaj ten proces nawet w trakcie leczenia
raka.

Dokonywanie korzystnych dla zdrowia wyborów

Pomyl o swoim yciu z okresu, zanim dowiedziae si, e masz raka. Czy robie
rzeczy, które byy niekorzystne dla zdrowia? Moe zbyt wiele pie, moe jade wicej
ni trzeba, palie papierosy albo niezbyt czsto wiczye. Moe nie dawae ujcia
uczuciom lub pozwalae, aby czynniki stresujce oddziayway zbyt dugo.Teraz nie
czas na obwinianie siebie. Moesz od dzi zacz wprowadza zmiany, które bd miay
korzystny wpyw na cae twoje ycie. Poczujesz si lepiej i bdziesz zdrowszy.

Moesz zacz pracowa nad tymi czynnikami, którymi przejmowae si najbardziej.
Jeli co przychodzi ci z trudnoci, zwró si o pomoc. Na przykad, jeeli uwaasz, e
potrzebujesz pomocy aby rzuci palenie, zadzwo do nas pod numer 1-800-227-
2345.

Zdrowe odywianie

Zdrowe odywianie moe stwarza trudnoci w trakcie i po leczeniu raka. Na
przykad, leczenie moe zmieni poczucie smaku. Moe spowodowa kopoty odkowe.
Chory moe straci apetyt i chudn wbrew swojej woli. Z drugiej strony niektórzy
ludzie tyj, nawet nie jedzc wicej ni przedtem. To take moe by powód do
zmartwienia.

Jeeli schude/a lub masz problemy z apetytem, staraj si mimo to je i pamitaj, e te
problemy ustpi. Popro lekarza lub pielgniark o skierowanie do dietetyczki, która
podpowie ci, jak zwalcza niektóre skutki uboczne leczenia. Czasem pomaga
zjadanie mniejszych porcji co dwie lub trzy godziny, a poczujesz si lepiej.



Po zakoczeniu leczenia najwiksz korzy przynios lepsze nawyki zwizane z
jedzeniem. Staraj si zjada co najmniej 2½ filianki warzyw i owoców dziennie.
Spoywaj razowe produkty zboowe zamiast z biaej mki i cukrów. Staraj si
ograniczy spoycie tustego misa. Zmniejsz ilo przetwarzanych wdlin, takich jak
parówki „hot dog”, wdliny z delikatesów i boczek. Jeeli pijesz alkohol, ogranicz si
do najwyej jednego kieliszka dla kobiet lub dwóch kieliszków dziennie dla
mczyzn. Nie zapominaj o regularnych wiczeniach fizycznych. Dobra dieta i
regularne wiczenia pomog ci utrzyma zdrow wag i uzyska wicej energii.

Odpoczynek, wyczerpanie i wiczenia fizyczne

Wyczerpanie to poczucie duego zmczenia. Jest to typowy objaw u osób
leczonych na raka. To uczucie przemczenie nie ustpuje po wypoczynku. U
niektórych osób stan wyczerpania trwa dugo po leczeniu.

Trudno jest by aktywnym fizycznie, kiedy odczuwa si zmczenie przez cay czas.
Ale aktywno fizyczna zmniejsza wyczerpanie. Badania wykazay, e pacjenci,
którzy wykonuj program wicze, czuj si lepiej i lepiej sobie radz.

Jeeli bye/a chory/a i w trakcie leczenia musiae/a lee w óku, jest normalne, e
twoja sprawno, wytrzymao i sia mini nieco si zmniejszy. Aktywno fizyczna pomoe
ci utrzyma si mini, co z kolei pozwoli zwalcza wyczerpanie i poczucie depresji,
które czsto wie si ze zmczeniem.

Program wicze powinien pasowa do potrzeb. Starsza osoba, która nigdy nie bya
zbyt aktywna, moe nie by w stanie wiczy tyle samo co 40-latek. Jeeli od kilku lat
nie bye/a aktywny/a lecz nadal moesz si porusza, pomyl o krótkich spacerach.

Przed rozpoczciem porozmawiaj z lekarzem lub pielgniark i omów z nimi swoje
plany. Postaraj si znale partnera do wicze, eby nie robi tego w samotnoci. Jeeli
kto z rodziny lub przyjaciel pomoe ci rozpocz program wicze, doda ci to
dodatkowego bodca do kontynuowania. Jeeli jeste bardzo zmczony, musisz
odpocz. Niektórym ludziom trudno jest pozwoli sobie na wypoczynek, jeeli s
przyzwyczajeni do pracy przez cay dzie lub zajmowania si domem lub rodzin. Nie
ma nic zego w odpoczynku, gdy tego potrzebujesz.

A co ze zdrowiem emocjonalnym?

Po zakoczeniu leczenia odczuwa si wiele emocji. Odnosi si to do bardzo wielu
osób. W trakcie leczenia przejcia bywaj tak cikie, e mona si skupi tylko na tym,



aby przez nie przej. Moe mylisz o swojej mierci lub o skutkach jakie ten rak mi
dla twojej rodziny. Moe take zacze myle o swoich stosunkach ze wspómaonkiem
lub partnerem albo partnerk.

Jest to okres, w którym potrzebujesz kogo, do kogo moesz si zwróci, aby da ci si
i pociech. Takie wsparcie moe pochodzi od czonków rodziny, przyjació, grup
samopomocy pacjentów, grup parafialnych, spoecznoci internetowych, czy
terapeutów.

Niemal kady, kto przeszed raka, moe poczu si lepiej, jeeli uzyska jakiego rodzaju
wsparcie. Niektórzy ludzie czuj si bezpiecznie w grupie, a inni wol porozmawia w
nieformalnym otoczeniu, na przykad w kociele. Inni mog czu si swobodniej
rozmawiajc z bliskim przyjacielem lub terapeut. Niezalenie od tego, skd czerpiesz
si i pociech, musisz mie jakie miejsce, do którego udasz si ze swymi obawami.

Cierpicy na raka nieraz odczuwaj wielk samotno. Lecz nie musisz odbywa tej
drogi samotnie. Przyjaciele i czonkowie rodziny poczuj si wykluczeni, jeeli nie
zdecydujesz si ich wczy. Wpu ich do siebie – wpu tych, którzy twoim zdaniem
mog ci pomóc. Jeeli nie jeste pewien, gdzie si zwróci o pomoc, zadzwo do nas
pod numer 1-800-227-2345 o kadej porze dnia czy nocy.

Nie moesz zmieni faktu, e miae raka. Natomiast moesz zmieni sposób, w jaki
przeyjesz reszt ycia.
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