
Rozmowa z lekarzem

Talking With Your Doctor

Twój zespó opieki zdrowotnej

Stawiajc czoo rakowi, bdziesz mia / miaa do czynienia z caym zespoem
odpowiednio wyszkolonych ludzi. Kada z tych osób posiada jakie umiejtnoci,
które bd ci potrzebne. Osoby te mog ci poinformowa, gdzie moesz zasign
dalszych informacji o raku. Mog te odpowiada na twoje pytania, udziela ci
wsparcia i skierowywa ci do innych róde pomocy, znajdujcych si blisko twojego
miejsca zamieszkania.

Gdy starasz si przezwyciy chorob nowotworow, twoja zdolno porozumiewania si
z zespoem opieki zdrowotnej ma podstawowe znaczenie. Lekarze i pielgniarski
mog ci przekaza mnóstwo wiedzy. Moesz ich zapyta o nastpujce rzeczy:

Twój typ raka●

Wybór dostpnych terapii●

Skutki uboczne●

Co mona i co naley robi podczas leczenia●

Twoje kontakty z czonkami zespou opieki zdrowotnej powinny by w miar
swobodne. Stworzenie mocnego zespou zajmuje duo czasu, uwagi i wysiku, ale
gra jest warta wieczki. To s przecie ludzie, z którymi bdziesz razem wojowa ze
swoim rakiem.

Twój lekarz

Twój lekarz jest kluczowym „zawodnikiem” w twojej druynie. By moe zajmie ci
troch czasu i pracy, aby poczu si swobodnie w kontaktach z nim lub ni. Nie szczd



czasu na zadawanie lekarzowi pyta i dzielenie si z lekarzem swoimi troskami.
Twój lekarz musi te powici odpowiedni ilo czasu na wysuchanie twoich
wypowiedzi i odpowiadanie na twoje pytania.

Kady ma swój sposób dzielenia si informacjami. Dlatego te lekarz, który okaza si
wspaniay dla jednego pacjenta moe si okaza nieodpowiedni dla innego. Pomyl o
tym, jakie cechy chcesz widzie u swojego lekarza. Niektórzy ludzie chc, aby ich
doktor dzieli si z nimi faktami w sposób specjalistyczny i profesjonalny. Nie
oczekuj, aby by ich przyjacielem. Inni ludzie wol, aby ich doktor mia przede
wszystkim dobre, przyjazne maniery w podejciu do pacjenta.. Zaley im na
lekarzu, z którym mog mie poczucie bliskoci emocjonalnej. Postaraj si
przeanalizowa, na czym tobie zaley i przeka swoje preferencje lekarzowi.

Twoja relacja z lekarzem jest istotna. Jeli pojawi si jakie problemy, jest bardzo
wane, aby je omówi z lekarzem. Okrelaj swoje troski i yczenia w sposób jasny,
podajc przykady. Jeli nie jeste w peni zadowolony / zadowolona ze swojej relacji
z lekarzem, we pod uwag inne opcje, takie jak przejcie pod opiek innego lekarza.
Jeliby tak si stao, poinformuj swojego dotychczasowego lekarza o swojej decyzji i
powodach podjcia takiej decyzji. Popro swojego dotychczasowego doktora o
pomoc w przenoszeniu wszystkich aspektów twojej opieki do nowego doktora.

Zadaj sobie pytanie: „Ile chc wiedzie o swojej
chorobie?”

Kady powinien uczy si wasnym tempem. Tylko ty wiesz, kiedy jest odpowiedni
moment na rozmow, kiedy chcesz dowiedzie si wicej o swoim raku i do jakiego
stopnia chcesz wchodzi w szczegóy.

By moe jeste osob, która chce naby dogbn wiedz na temat swojej choroby.
Niektórzy ludzie maj poczucie, e bardziej kontroluj sytuacj, gdy znaj wszystkie
fakty. Lub te moesz by jedn z takich osób, którym potrzebne s niewielkie iloci
informacji. Tacy ludzie czuj si nieswojo, gdy ich si za szybko zarzuca za du iloci
informacji. Odczuwaj wtedy stres, czuj si zawaleni szczegóami. Tacy ludzie
czasem wol pozostawi wikszo decyzji lekarzowi. Poinformuj swojego lekarza, ile
chcesz wiedzie.

Zadawanie pyta

Nie obawiaj si zadawa pyta. Wielu lekarzy czeka na moment, gdy pacjent



zaczyna zadawa pytania, ale by moe nawet nie wiesz, jakie pytania naley zada.
atwo jest zapomnie pytania, które si miao do zadania lub które kto bliski chcia
zada. Warto wic zapisywa swoje pytania, gdy tylko przychodz do gowy, a potem
wzi na spotkanie z lekarzem gotow list pyta. Oto lista typowych pyta zadawanych
na temat raka:

Na jakiego rodzaju raka choruj?●

Jak kuracj Pan / Pani sugeruje?●

Czy s inne terapie na to?●

Jak sugerowane terapie maj mi pomóc?●

Co zego mogyby mi wyrzdzi takie terapie? Z jakim ryzykiem mamy do
czynienia?

●

Jakie lekarstwa dostan? Na co one s?●

Jak si bd czu podczas leczenia?●

Jakie skutki uboczne terapii wchodz w gr? Na co mam zwraca uwag?●

Czy s jakie skutki uboczne lub nietypowe objawy, o których powinienem /
powinnam poinformowa Pana / Pani od razu?

●

Co si da zrobi ze skutkami ubocznymi terapii?●

O jakiej porze najlepiej do Pana / Pani dzwoni, jeli bym mia / miaa jakie
pytania lub problemy? Na jak szybk reakcj na moje pytania mog liczy?

●

Co powinienem / powinnam zrobi, gdy pojawia si u mnie powany problem, a
Pana / Pani biuro jest zamknite?

●

Jak mógbym / mogabym uzyska opini od innego lekarza? Kogo mog o to
poprosi?

●

Jak to wszystko zapamita?

Podczas wizyty u lekarza trudno jest zapamita wszystkie rzeczy, które si
usyszao. Pomocne jest przychodzenie do lekarza zawsze z t sam osob. Taka
osoba moe ci przypomina pytania, które chciae / chciaa zada oraz informacje
uzyskane od lekarza podczas poprzednich wizyt.

Czasem bywa te atwiej, gdy osoba towarzyszca ci podczas wizyt u lekarza
rozmawia potem z bliskimi ci osobami o twoim stanie zdrowia. Pomoe to twoim
bliskim zorientowa si, co si z tob dzieje, a tobie zaoszczdzi koniecznoci
odpowiadania na wiele pyta. By moe bdziesz chcia / chciaa poprosi swoich
bliskich o pomoc w podejmowaniu decyzji, wic dobrze jest informowa ich o
twoich sprawach.



Upewnij si, eby to, co lekarz mówi byo zapisywane, przez ciebie albo przez kogo
z twoich bliskich. Moesz nawet nagra swoj rozmow z lekarzem, ale najpierw
zapytaj lekarza o zgod.Jeli, po usyszeniu odpowiedzi lekarza, potrzebujesz
dodatkowych informacji, powiedz o tym lekarzowi. Czasem przydaje si zada to
samo pytanie innymi sowami. Czasami lekarze uywaj sów, które trudno
zrozumie. Jeli czego nie rozumiesz, popro lekarza o wyjanienie. Moesz te
poprosi o ilustracje, adresy stron internetowych, filmy wideo lub inne materiay,
które mona wzi do przestudiowania w domu.

Zapisuj wszystkie instrukcje otrzymywane od lekarza i upewnij si, e rozumiesz
wszystkie instrukcje zanim wyjdziesz z gabinetu. Nastpnie stosuj si do
otrzymanych instrukcji dokadnie. Mona te zadzwoni do gabinetu lekarskiego po
wizycie z dodatkowymi pytaniami. Pielgniarki równie czsto mog pomóc w takich
sytuacjach.

Ponad wszystko wane jest to, aby twój lekarz bra twoje pytania na powanie.
Dobremu lekarzowi powinno zalee na tym, eby wiedzie o twoich zmartwieniach.
Lekarz nie powinien ci popdza. Jeli twój lekarz nie reaguje na twoje pytania
odpowiednio, daj mu zna, e tak mylisz.

Upewnij si, aby wszyscy twoi lekarze kontaktowali
si ze sob

Czsto bdzie tak, e bdziesz mie wicej ni jednego lekarza, ale kady z twoich
lekarzy powinien by dobrze poinformowany o tym, co si z tob dzieje. Sporzd list
wszystkich swoich lekarzy, wcznie z ich nazwiskami, specjalizacjami, numerami
telefonów i adresami. Kademu ze swoich lekarzy przeka kopi tego spisu. Dziki
temu twoim lekarzom bdzie atwiej kontaktowa si midzy sob i dzieli si raportami i
dokumentacj medyczn w twojej sprawie.

By moe zaistnieje potrzeba podpisania formularza, na którym bdzie napisane, e
pozwalasz swoim lekarzom na przekazywanie twoich informacji innym i
rozmawianie na temat twojej sytuacji medycznej. Procedura ta suy do ochrony
prywatnoci twoich danych. Odwiedzajc lekarza, zapytaj si go lub j, czy rozmawia
/ rozmawiaa ju w twojej sprawie z innymi lekarzami lub czy nastpia wymiana
odpowiednich raportów.

Ty te naleysz do swojego zespou opieki
zdrowotnej



Jeste kluczowym czonkiem swojego zespou opieki zdrowotnej. Twój zespó bdzie
oczekiwa od ciebie czynnego uczestnictwa. Oznacza to chodzenie na spotkania
z lekarzami, zaywanie leków zgodnie z receptami, informowanie lekarza lub
pielgniarki o wszelkich problemach lub troskach, które mog si u ciebie pojawi, a
take zadawanie pyta.

Aktywne angaowanie si w swoj wasn opiek pomoe ci naby potrzebn ci wiedz.
Odgrywanie aktywnej roli pomoe ci te upewni si, e wszyscy odpowiednio
wspópracuj w celu zwalczenia twojego raka. Niektóre osoby powoli si ucz, jak by
aktywnym uczestnikiem zespou. Zaskoczy ci by moe to, jak dobrymi
wspópracownikami zespou oka si twoi bliscy po jakim czasie i ty te.

By moe nigdy nie bdziesz wiedzie o raku i kuracjach onkologicznych tyle, co wie
twój lekarz, ale tylko ty i twoi bliscy moecie decydowa, co bdzie najlepszym
rozwizaniem dla ciebie. Nie zapominaj, e masz do odegrania kluczow rol w
opiece nad sob, jako uczestnik wasnego zespou.

Jeli chcesz dowiedzie si, jak naley odgrywa aktywn rol w swoim zespole opieki
zdrowotnej lub masz pytania na temat raka lub leczenia choroby nowotworowej,
prosimy o telefon, o dowolnej porze dnia lub nocy, pod numer 1-800-227-2345.
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