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Drodzy Państwo, mam zaszczyt przekazać Państwu porad-
nik, który powstał z myślą o pacjentach chorych na białaczkę
i inne choroby układu krwiotwórczego. Inspiracją do powsta-
nia tego poradnika, były prowadzone przez moją Fundację
spotkania Grup Wsparcia dla tej grupy chorych. Podczas tych
spotkań, doszłam do wniosku, że wiedza pacjentów i ich ro-
dzin na temat choroby i procesów jej leczenia jest znikoma.
Ta niewiedza wpływa niekorzystnie na stan emocjonalny cho-
rych. Pacjenci często też nie potrafią psychicznie poradzić
sobie z myślą o chorobie.

Poradnik ten skierowany jest do tych z Państwa, którzy świa-
domie chcą włączyć się w proces leczenia. Składa się on 
z trzech części.
Pierwsza część to rozmowa z profesorem Wiesławem Wikto-
rem Jędrzejczakiem – konsultantem krajowym w dziedzinie
hematologii. W tej części Pan Profesor odpowiada na pytania
najczęściej zadawane podczas Grup Wsparcia.
Druga część poradnika to porady psychoonkologa pani 
Marioli Kosowicz, ten rozdział jest równie ważny. Podczas
spotkań z pacjentami i ich najbliższymi dostrzegam, że aby
rozważnie podejść do całego procesu leczenia, konieczne jest
radzenie sobie ze swoimi emocjami. Porady psychoonkologa
są bardzo przydatne podczas leczenia zarówno dla chorego,
jak i jego rodziny.
Trzecia część poradnika zawiera informacje dotyczące roli 
i znaczenia pielęgniarki onkologicznej i dalszej opieki pielęg-
niarskiej w domu.

Poradnik ten oddaję w Państwa ręce z nadzieją, że choć tro-
chę pomoże przejść przez trudny proces leczenia. 
A ja życzę Państwu pogody ducha i wiary, że leczenie przy-
niesie oczekiwany efekt i w niedługim czasie choroba będzie
tylko wspomnieniem.

Urszula Jaworska
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Drodzy Państwo, przekazujemy Wam obecny poradnik mając
nadzieję, że będzie Państwu pomocny w trakcie zmagań 
z chorobą nowotworową krwi. Obecnie leczenie tych chorób
jest znacznie bardziej skuteczne niż dawniej, ale wymaga 
daleko idącej współpracy i zaangażowania chorego. 
Właściwe postępowanie pacjenta i jego bliskich pomaga 
zapobiec, i zwalczyć powikłania zarówno choroby, jak i sto-
sowanego leczenia oraz zakończyć cały proces powodze-
niem. Świadomość tego, co może się zdarzyć pozwala się
też lepiej przygotować psychicznie, a to skutkuje lepszą
współpracą z personelem medycznym i w ostatecznym 
rachunku przyczynia się do opanowania choroby, czego 
Państwu życzymy.

prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak 
– konsultant krajowy w dziedzienie hematologii, 
kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, 
Onkologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie
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1. BIAŁACZKA I INNE NOWOTWORY UKŁADU 
KRWIOTWÓRCZEGO – CZY MOŻNA Z NIMI ŻYĆ?

Urszula Jaworska: Panie Profesorze, czy białaczka i inne choroby układu
krwiotwórczego są chorobami dziedzicznymi? 
Profesor: Generalnie, nowotwory układu krwiotwórczego prawie nie mają uwarun-
kowań rodzinnych. Istnieje oczywiście możliwość, że niektóre osoby mogą być bar-
dziej lub mniej podatne na choroby nowotworowe i ta skłonność jest dziedziczna,
ale ona ma większe znaczenie w nowotworach innych narządów. 

U.J.: Czy chorobami układu krwiotwórczego można się zarazić?
Profesor: Nowotworami układu krwiotwórczego występującymi w Polsce nie można
się zarazić. U Japończyków występuje białaczka, którą wywołuje wirus HTLV1 i ona
jest chorobą zakaźną endemicznie (występującą na określonym obszarze, mającą
ograniczony zasięg), ale w Polsce takie zagrożenie nie występuje. Białaczki są cho-
robami zakaźnymi, ale u kotów i bydła.

U.J.: Jak powstają choroby układu krwiotwórczego?
Profesor: Najczęściej powstają wskutek przypadkowego błędu przy podziale komórki.

U.J.: Czyli nie jest to wina pacjenta?
Profesor: Nie jest to wina pacjenta. Mniej więcej miliard komórek na dobę, u każdego
z nas, ulega podziałowi i to jest miliard okazji do tego, żeby nastąpiła awaria, a w jej
wyniku powstała jedna chora komórka – sama choroba jest następnie potomstwem
tej jednej komórki.

U.J.: Jakie wyróżniamy rodzaje białaczek? 
Profesor: Jedna płaszczyzna podziału to białaczki ostre i przewlekłe, druga to bia-
łaczki szpikowe i limfoidalne. Białaczki szpikowe to choroby nowotworowe szpiku 
i krwi wywodzące się z komórek, które normalnie w szpiku wytwarzają krwinki czer-
wone, krwinki płytkowe i część krwinek białych (granulocyty i monocyty). Białaczki
limfoidalne (limfoblastyczna i limfocytowa) to choroby nowotworowe szpiku, krwi 
i węzłów chłonnych wywodzące się z komórek wytwarzających rodzaj krwinek bia-
łych zwany limfocytami.  Wyróżniamy, więc cztery główne rodzaje białaczek: ostrą
białaczkę szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, przewlekłą białaczkę szpikową
i przewlekłą białaczkę limfocytową. Natomiast każdy z tych rodzajów, z wyjątkiem
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przewlekłej białaczki szpikowej, ma też wiele
podrodzajów. Oczywiście jest jeszcze wiele in-
nych, rzadkich chorób krwi. 

U.J.: Czy te same typy białaczek występują 
u dzieci i u dorosłych?

Profesor: Występują prawie te same, ale z bar-
dzo różną częstością. Inaczej mówiąc, białaczki,
które najczęściej występują u dzieci, stosunkowo
rzadko występują u dorosłych, a te, które najczę-

ściej występują u dorosłych, prawie nie występują u dzieci.

Czy wiesz, że:
Ostra białaczka limfoblastyczna zdecydowanie częściej występuje u dzieci, na
ostrą białaczkę szpikową częściej chorują dorośli (ok. 80%). Przewlekła bia-
łaczka szpikowa występuje głównie u osób w dojrzałym wieku, ale rzadko 
u osób młodych. Przewlekła białaczka limfocytowa w ogóle nie występuje 
u dzieci, a w wieku podeszłym staje się najczęściej występującą.

U.J.: Czy białaczkę łatwiej leczyć u dziecka, czy u osoby dorosłej? 
Profesor: Leczenie dzieci jest łatwiejsze z wielu powodów, głównie biologicznych. 
Organizm dziecięcy jest bardziej odporny na skutki uboczne leczenia, ma znacznie
większe możliwości regeneracyjne niż organizm starszy. W miarę jak przybywa nam
lat, nasze możliwości regeneracyjne zmniejszają się i przybywa schorzeń dodatkowych.

U.J.: Czy pierwsze objawy chorób układu krwiotwórczego są zawsze takie
same?

Profesor: Pierwsze objawy większości chorób są takie same, bo to są objawy nie-
swoiste – osłabienie, gorączka, ból głowy. Potem, w miarę rozwoju choroby, poja-
wiają się objawy bardziej typowe dla danej choroby, przy czym z reguły ten obraz
chorobowy jest dla każdej z tych chorób nieco odmienny.
Ogólnie ostre białaczki najczęściej rozpoznaje się na podstawie czegoś, co ja nazy-
wam triadą NZS. I ten skrót nie oznacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów, tylko
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Niedokrwistość, Zakażenie i Skazę Krwotoczną. Są to objawy tak zwanej pancyto-
penii, czyli braku prawidłowych komórek krwi. Znaczy to, że jeżeli nie ma krwinek
czerwonych, to jest niedokrwistość; jeżeli nie ma krwinek białych, to jest zakażenie,
bo sam brak krwinek białych nie daje żadnych objawów, a skaza krwotoczna pojawia
się na skutek braku płytek. Ostre białaczki rozwijają się nagle, ich charakterystyczne
objawy to podatność na infekcje, szybkie męczenie się, osłabienie, krwotoki i wy-
broczyny, ból kości, może nastąpić powiększenie śledziony, przerost dziąseł, cza-
sem pojawia się wysypka (wtedy, kiedy są nacieki białaczkowe w skórze). 
Jeśli chodzi o białaczki przewlekłe, to znaczna część chorych początkowo nie ma
żadnych objawów i często białaczka zostaje wykryta przypadkowo. 

U.J.: Jakie są metody leczenia białaczek?
Profesor: Jest wiele metod leczenia białaczek, zaczynając od chemioterapii przez
radioterapię, immunoterapię i przeszczepienie komórek krwiotwórczych. W zależ-
ności od rodzaju białaczki, różna jest kolejność tych metod i ich zastosowanie.

Etapy leczenia przewlekłych i ostrych białaczek

ostra 
białaczka szpikowa

Ze względu na szybki postęp choroby, ostre białaczki wyma-
gają natychmiastowego leczenia. Standardowym postępowa-
niem jest chemioterapia. O jej zestawie decyduje lekarz
hematolog, indywidualnie do stanu zdrowia pacjenta. Pierw-
szym cyklem chemioterapii jest chemioterapia indukująca, któ-
rej celem jest uzyskanie remisji, czyli cofnięcia się choroby 
i wejścia w stan bezobjawowy. Następnym etapem jest przyj-
mowanie chemioterapii konsolidującej, której zadaniem jest
wzmocnienie remisji. Po zakończeniu leczenia indukującego 
i konsolidującego, w zależności od stanu zdrowia, pacjent kie-
rowany może być do przeszczepienia szpiku lub poddany che-
mioterapii podtrzymującej.
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przewlekła 
białaczka szpikowa

Dzięki nowoczesnej farmakoterapii leczenie przewlekłej białaczki
szpikowej jest dziś znacznie prostsze. U większości pacjentów
z przewlekłą białaczką szpikową leczenie polega na codziennym
przyjmowaniu tabletek tzw. leku celowanego, który uderza bez-
pośrednio i możliwie wybiórczo w chorą komórkę białaczkową.
Przyjmowanie leków celowanych u większości chorych powo-
duje znaczne wydłużenie i poprawienie jakości życia. Tylko 
w niektórych przypadkach, rozwija się odporność na te leki 
i wtedy można wykonać przeszczepienie szpiku.

ostra 
białaczka limfoblastyczna 

W ostrej białaczce limfoblastycznej pierwszym etapem leczenia
jest zniszczenie lub zahamowanie rozwoju komórek nowotwo-
rowych, poprzez chemioterapię. Terapia ta jest zazwyczaj dłu-
gotrwała i tak, jak w przypadku ostrej białaczki szpikowej,
odbywa się w kilku cyklach. W pierwszym cyklu, celem jest uzys-
kanie remisji, chemia podawana jest na ogół przez kilka tygodni 
w określonych dniach. Jest to czas, kiedy pacjent narażony jest
na wiele infekcji, często też zachodzi konieczność przetaczania
krwi. Drugi etap chemioterapii ma na celu zmniejszenie liczby
pozostałych w organizmie komórek białaczkowych. Jeżeli
uzyska się remisję, pacjent otrzymuje chemioterapię podtrzymu-
jącą. Leczeniem uzupełniającym w ostrej białaczce limfobla-
stycznej jest również radioterapia, jej podstawowym celem jest
zapobieganie zajęciu mózgu. W gorzej rokujących odmianach
ostrej białaczki limfoblastycznej stosuje się przeszczepienie
szpiku, zależnie od sytuacji autologiczne lub allogeniczne.

przewlekła 
białaczka limfocytowa

Tu stosuje się trochę inne zasady, niż w przypadku białaczek
szpikowych, gdyż ta choroba może latami nie powodować ujem-
nych skutków zdrowotnych. Leczenie jest konieczne, gdy nastę-
puje szybsza progresja. Leczenie składa się z chemioterapii,
która często jest doustna, a także może obejmować immunote-
rapię przeciwciałami monoklonalnymi. U młodszych chorych 
z szybciej rozwijającą się chorobą można stosować przeszcze-
pienie szpiku, które jest jedyną metodą zdolną wyleczyć tę cho-
robę.

Pamiętaj! Leczenie zawsze dostosowane jest do konkretnego pacjenta. 
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U.J.: Jak długo zazwyczaj trwa leczenie?
Profesor: To zależy od wskazania i od reakcji na leczenie, która też jest zróżnicowana
u poszczególnych chorych. Z reguły leczenie ostrej białaczki trwa co najmniej pół
roku. Nie znaczy to, że ktoś musi przez całe pół roku leżeć w szpitalu; przychodzi
do szpitala i wychodzi, ale co najmniej połowę tego czasu rzeczywiście tam spędza.
Natomiast leczenie białaczek przewlekłych jest zazwyczaj leczeniem przewlekłym i
musi być przyjmowane stale, z tym, że z reguły jest to leczenie ambulatoryjne, czyli
ograniczające się do przyjmowania określonych tabletek.

U.J.: Ile razy może być powtórzone leczenie chemioterapią, jeśli nie przynosi
oczekiwanego efektu? 

Profesor: Różnie u różnych chorych. Zazwyczaj jeżeli nie uzyska się remisji w ciągu
dwukrotnego, a niekiedy trzykrotnego powtórzenia takiego leczenia, to już się jej nie
uzyska. Nie chodzi nawet o to, że chory nie wytrzyma, ale o to, że brak remisji ozna-
cza oporność choroby na zastosowane leczenie, że komórki nowotworowe są na nie
oporne. 

tego leczenia. Najczęściej popełnianym błędem logicznym jest hołdowanie zasadzie
– „wszystko zawiodło, teraz przeszczep”. Przeszczep ma tym większą szansę, im
lepszy jest stan ogólny chorego i im bardziej choroba jest zredukowana innymi me-
todami, ponieważ nie jest to metoda cudowna. Działa ona przede wszystkim na za-
sadzie „przyjdzie walec i wyrówna”. Inaczej mówiąc, jej zdolność niszcząca jest po
prostu większa niż innych metod leczniczych, co wiąże się również z działaniami nie-
pożądanymi. Jednak, choć ceną są działania niepożądane, jest to metoda, która
może zabić ostatnią komórkę nowotworową, a to oznacza osiągnięcie wyznaczonego
celu, czyli wyleczenie.

U.J.: Kiedy pacjent musi mieć przeszczepienie
szpiku, a kiedy jest leczony innymi metodami? 

Profesor: Ewentualne wykonanie przeszczepienia szpiku
powinno być brane pod uwagę od momentu rozpoznania
choroby, która jest wskazaniem do jego wykonania. Jeżeli
lekarz rozpoznaje chorobę, która jest wskazaniem do
przeszczepienia kiedykolwiek szpiku, to już w tym mo-
mencie powinien zacząć przygotowania do wykonania
tego zabiegu. A to dlatego, że istnieje coś takiego, jak
okienko terapeutyczne, czyli optymalny z punktu widzenia
możliwości wyleczenia choroby moment zastosowania
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U.J.: Czyli już w momencie rozpoznania lekarz powinien brać pod uwagę wy-
konanie przeszczepienia?

Profesor: Tak, i wszystko jedno, czy będzie chodziło o przeszczepienie autologiczne,
czy allogeniczne, trzeba zacząć się orientować, jaka jest możliwość znalezienia
dawcy, bo jego poszukiwanie jest zdarzeniem losowym, które niekoniecznie musi
zakończyć się pomyślnie dla danej osoby. W każdym razie może zająć dużo czasu.
Lepiej więc, gdy ten czas liczy się od momentu rozpoznania, niż od momentu, kiedy
nastąpił nawrót choroby i właściwie pozostały tylko dni na wykonanie tego zabiegu.

U.J.: Jak długo trwa proces przygotowania do przeszczepienia? 
Profesor: Z tym też bywa różnie. Najlepsza sytuacja do przeszczepienia jest taka,
jak kiedyś była w przewlekłej białaczce szpikowej – chory praktycznie zdrowy był
poddawany zabiegowi i wtedy wyniki były najlepsze. Obecnie takich chorych 
w przewlekłej białaczce szpikowej w ogóle się nie przeszczepia. Przeszczepia się
tych, u których wytworzyła się oporność na nowe leki. W ostrych białaczkach opty-
malna jest taka sytuacja, żeby chory najpierw uzyskał remisję całkowitą, 
a potem był przeszczepiany. Przy czym w ostrych białaczkach limfoblastycznych
stosunkowo łatwo uzyskać remisję całkowitą i wykonać przeszczepienie, trudniej
zaś w ostrych białaczkach szpikowych. Są chorzy, u których nigdy nie uzyska się
remisji całkowitej i niektórzy z nich są poddawani przeszczepieniu z białaczką bez
remisji, z założeniem, że zostaną skutecznie przeszczepieni, ale to bardzo ryzy-
kowne. Normalnie ten proces leczenia przedprzeszczepowego trwa około 
3–4 miesięcy. 

Czy wiesz, że:
Pacjent przygotowujący się do przeszczepienia nie powinien mieć żadnej in-
fekcji. Przed zabiegiem chory poddawany jest specjalnym badaniom, żeby zna-
leźć wszystkie źródła infekcji, przyjmuje leki odkażające i przeciwbakteryjne.
Nawet wrastający paznokieć może być przeciwwskazaniem do przeszczepienia
szpiku. W takim przypadku niezbędne jest wyleczenie zapalenia, a dopiero
potem poddanie chorego przeszczepieniu szpiku.



9

Z  B I A Ł A C Z K Ą  N A  T Y

U.J.: Co, jeśli organizm pacjenta nie przyjmie przeszczepionych komórek
szpiku? 

Profesor: Stosunkowo rzadko (1% lub mniej) się zdarza, że przeszczepienie się nie
udaje, w tym sensie, że przeszczep się nie przyjmuje. Częściej zdarzają się dwie inne
sytuacje, które są groźne dla chorego. W jednej z nich pacjent umiera w trakcie prze-
szczepienia wskutek powikłań zabiegu, najczęściej infekcyjnych, choć powikłań jest
cała masa. Druga zaś to taka, że również przeszczepienie nie jest w stanie wyleczyć
chorego i mimo zabiegu następuje nawrót choroby. Istnieje jeszcze jedno powikłanie
– jest nim choroba przeszczep przeciw gospodarzowi1, która może być nawet więk-
szym cierpieniem niż właściwa białaczka. Ale bardziej boimy się nawrotu białaczki.

U.J.: I wtedy wraca się do punktu wyjścia?
Profesor: Trudno powiedzieć, że to jest punkt wyjścia. To właściwie najgorsza 
sytuacja, ponieważ komórki nowotworowe były w stanie przeżyć ogromne dawki 
cytostatyków i promieniowania. Oznacza to, że jest to takie diabelstwo, którego nic
nie jest w stanie zabić, aczkolwiek zdarzają się chorzy, którzy są przeszczepieni
drugi i trzeci raz i ostatecznie wychodzą z tego żywi.

U.J.: Jaki jest maksymalny wiek pacjenta, u którego można dokonać prze-
szczepienia szpiku? 

Profesor: Gdy zacząłem się zajmować przeszczepianiem szpiku, miałem 36 lat –
wtedy mówiłem, że maksymalny wiek to 40 lat; potem skończyłem 40 lat i twierdzi-
łem, że 45 lat, teraz mam 63 lata i mówię – co najwyżej 65 lat. Mówiąc poważnie,
ten przykład dobrze ilustruje postęp w leczeniu powikłań, jaki dokonał się w medy-
cynie. W chwili obecnej wiek ma coraz mniejsze znaczenie. Oczywiście mówimy tu
o osobach zdrowych pod innym względami, bo często człowiek w wieku powyżej 
60 lat jest w takim stanie biologicznym, który nie pozwala na przeszczepienie. Jeżeli
biologiczny stan starszego pacjenta – poza chorobą, która go dotknęła – jest bardzo
dobry, wtedy można wykonać przeszczepienie. 

U.J.: Jakie mogą być powikłania poprzeszczepowe?
Profesor: To zależy od rodzaju zabiegu. Jednym z późnych powikłań jest przeszczep
przeciwko gospodarzowi1, następnie, niestety wtórne nowotwory. Dzieje się tak, po-

1 Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi – (graft versus host disease, GvHD) jest jednym z powikłań po transplantacji. Prze-
szczep, czyli tkanka obca dla biorcy, zaczyna niszczyć jego organizm. Szpik dawcy „odkrywa", iż znajduje się w obcym organizmie
i postanawia się bronić. Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi może przebiegać ostro lub przewlekle.
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nieważ leki, które były stosowane podczas leczenia, są w wielu wypad-
kach substancjami mutagennymi. Mutacje zaś mogą dotyczyć onkoge-
nów, czyli mogą spowodować wtórny nowotwór. Ryzyko wynosi tu jeden
procent rocznie. Najmniej powikłań jest przy przeszczepieniach autolo-
gicznych2. W odniesieniu do przeszczepień allogenicznych3 mniej jest
powikłań, jeśli chodzi o zabiegi od dawców identycznych w HLA4. Obec-
nie wydaje się, że zanika różnica między dawcami spokrewnionymi, a
niespokrewnionymi, jeśli natomiast jeden lub drugi jest nie w pełni
zgodny w HLA, wówczas częstość powikłań jest większa. Większe ry-
zyko przewlekłej choroby, przeszczep przeciw gospodarzowi, związane
jest z wiekiem – im człowiek jest starszy, tym ryzyko większe, co wynika
z zaniku grasicy i jej funkcji edukującej komórki odnośnie tego, co jest

2 Przeszczepienie autologiczne – jest to przeszczepienie, kiedy choremu podaje się jego własny szpik. Pacjent jest
jednocześnie dawcą i biorcą szpiku.

3 Przeszczepienie allogeniczne – to przeszczepienie szpiku pochodzącego od innej osoby – dawcy rodzinnego lub
niespokrewnionego. 

4 Układ HLA – (ang. Human Leucocyte Antigen system) to układ zgodności tkankowej. Oznaczenie antygenów HLA
pozwala na dobór dawcy i biorcy przy przeszczepianiu szpiku. 

własne, a co obce.

U.J.: Ile rocznie wykonuje się w Polsce przeszczepień szpiku kostnego? 
Profesor: Łącznie w tej chwili w Polsce wykonuje się przeciętnie około 800 przeszcze-
pień, z czego około 500 autologicznych i około 300 allogenicznych; z allogenicznych
w przybliżeniu połowa to przeszczepienia od dawców niespokrewnionych, a druga
połowa od dawców spokrewnionych.

U.J.: Czy chemioterapia jest szkodliwa dla organizmu człowieka? 
Profesor: Niestety, w życiu nie ma nic za darmo, zawsze jest coś za coś. W tym wy-
padku za działania korzystne płaci się działaniami niepożądanymi. Dlaczego, więc
stosuje się chemioterapię? Ponieważ jest znacznie bardziej toksyczna dla komórek
nowotworowych niż dla komórek zdrowych. Natomiast lekarze, którzy się tym zaj-
mują, mają wiedzę na temat tego, jaki lek, w jakim rozpoznaniu, w którym momencie
zastosować, ale także wiedzę na temat zwalczania skutków niepożądanych. Trzeba
powiedzieć, że ta wiedza i możliwości neutralizacji skutków niepożądanych są obec-
nie bardzo zaawansowane. To jest oddzielnie rozwijający się dział medycyny, który
ma duże sukcesy, z tym, że trzeba też pamiętać, że nie zawsze to, co jest możliwe
– czyli usunięcie działań niepożądanych – jest potrzebne. Inaczej mówiąc, można
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uniknąć na przykład przejściowej utraty włosów po podaniu chemioterapii, jednak
tego się nie robi, gdyż przynosi to bardzo niekorzystne skutki odległe. Metoda ta ha-
muje dopływ krwi do głowy, czyli dojście cytostatyków do mieszków włosowych, a
tym samym cytostatyki nie zabijają komórek nowotworowych, które wraz z krwią
wcześniej się tam dostały. U osób, które w ten sposób chroniły swoje włosy, nawroty
białaczki następowały w skórze głowy. Ten pomysł technologiczny nie jest więc sto-
sowany. Ale problem wymiotów, który kiedyś był bardzo dramatyczny, dziś praktycz-
nie nie istnieje. Pojawiły się leki z grupy antagonistów serotoniny i są one niezwykle
skuteczne.

U.J.: Co to są leki celowane?
Profesor: Leki celowane to takie, które wykorzystują jakąś właściwość nowotworu,
znacznie bardziej różniącą ten nowotwór, czyli jego komórki, od komórek normal-
nych. Różnica między lekami celowanymi a cytostatykami jest taka, że cytostatyki
wykorzystują tę różnicę, że komórki nowotworowe szybciej się rozmnażają i zabijają
przede wszystkim komórki, które się rozmnażają. Stąd zresztą toksyczność dla
układu krwiotwórczego. Natomiast leki celowane wykorzystują inne cechy różniące
komórki nowotworowe od komórek prawidłowych.

Z  B I A Ł A C Z K Ą  N A  T Y

U.J.: Czy na leki celowane można się uodpornić?
Profesor: Można wytworzyć oporność na każdy lek,
dlatego że po drugiej stronie stoi żywy organizm. I po-
dobnie jak my, zaatakowani przez bandytę, będziemy
się bronili, tak samo ten bandyta nie będzie nam
dłużny. Komórka nowotworowa będzie próbowała zo-
bojętnić działanie swojego wroga, czyli właśnie takiego
leku. Jeśli chodzi o leki stosowane w przewlekłej bia-
łaczce szpikowej, mechanizmem obronnym jest po-
wstanie mutacji, takiej, która spowoduje, że zmieni się
kształt miejsca wiążącego dany lek. To sprawi, że lek
celowany nie będzie pasował do cząsteczki, w którą
„celuje” i nie trafi. 

U.J.: Co to jest oporność pierwotna i wtórna?
Pierwotna to taka, kiedy dana komórka jest oporna na dany lek, mimo że nigdy się
z nim nie spotkała. Natomiast o wtórnej mówimy wtedy, kiedy do rozwoju oporności
dochodzi w trakcie ekspozycji na dany lek. Nie ma tu określonego czasu – są chorzy,
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u których żadna komórka podczas całego wieloletniego okresu leczenia nie zdoła
wytworzyć mechanizmu, a są i tacy, u których wytwarza się już następnego dnia.

U.J.: Kiedy zaleca się pacjentowi radioterapię?
Profesor: Radioterapia jest metodą leczenia, która bardziej dotyczy guzów litych,
czyli nowotworów rosnących w sposób umiejscowiony. W nowotworach układu krwio-
twórczego można ją stosować tylko wtedy, kiedy chcemy wspomóc chemioterapię
w zwalczaniu określonego ogniska, co do którego istnieje podejrzenie, że lek z takich
czy innych względów go nie penetruje. Napromieniamy wtedy to ognisko. Stosuje
się też profilaktyczne napromienianie głowy w ostrej białaczce limfoblastycznej, która
często daje mikroprzerzuty do ośrodkowego układu nerwowego. Mimo, że tych prze-
rzutów nie widzimy, ze statystyki wiemy, że to się często zdarza. Wówczas napro-
mieniamy profilaktycznie głowę, po to, żeby zabić pojedyncze znajdujące się tam
komórki, by się nie rozmnożyły. Jest wreszcie coś, co jest przygotowaniem do prze-
szczepienia – napromieniowanie całego ciała. 

U.J.: Jakie są skutki uboczne chemioterapii i leków celowanych? 
Profesor: Nie ma czegoś takiego, jak skutki uboczne chemioterapii jako takiej, są
tylko skutki uboczne poszczególnych cytostatyków (leków przeciwnowotworowych,
używanych w chemioterapii nowotworów). Większość z nich na przykład uszkadza
układ krwiotwórczy, ale są też takie, jak bleomycyna, która tego nie robi. Uszkadza
za to płuca. Również leki celowane mają różne działania uboczne, najczęściej inne
niż cytostatyki, ale i one niekiedy uszkadzają układ krwiotwórczy. Stosunkowo czę-
ściej są to leki kardiotoksyczne, ale trzeba powiedzieć, że część cytostatyków też
jest kardiotoksyczna, co oznacza, że może tu być pewne nałożenie toksyczności,
również z cytostatykami, oraz neurotoksyczności, ponieważ są cytostatyki neuroto-
ksyczne podobnie, jak niektóre leki celowane. 

U.J.: Czy w czasie leczenia białaczki i po
przeszczepieniu można mieć dzieci? 

Profesor: O tym czy można je mieć czy nie, decy-
duje nie tyle przeszczepienie, ile rodzaj leczenia,
który zastosowano w ramach tak zwanego kondy-
cjonowania lub leczenia wcześniejszego. 
Są rodzaje chemioterapii, które – w zależności od
tego, jakie leki się stosuje i w jakich dawkach 
– powodują trwałą bezpłodność. Jej powodem
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najczęściej jest klasyczne przygotowanie do przeszczepienia, czyli wykorzystujące
napromieniowanie całego ciała albo duże dawki busulfanu. Zwłaszcza wtedy, gdy
jest zastosowane po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Jeżeli jest zastosowane przed
jej osiągnięciem, może być tak, że te komórki, które jeszcze nie weszły w podziały
komórkowe, nie ulegną zniszczeniu.

Z  B I A Ł A C Z K Ą  N A  T Y

U.J.: Czy można w jakiś sposób zabezpieczyć komórki roz-
rodcze? 

Profesor: Można, i to jest oczywiście łatwiejsze w wypadku męż-
czyzn, których nasienie można zbankować przed rozpoczęciem
chemioterapii. Trudniej jest u kobiet, wtedy trzeba przechować
fragment jajnika.

U.J.: A czy można przechowywać zarodki? 
Profesor: Zarodki można przechować, ale z reguły trudno je uzyskać, gdyż na ogół
między rozpoznaniem choroby nowotworowej, a rozpoczęciem leczenia nie ma wy-
starczająco dużo czasu na podejmowanie prób zapłodnienia in vitro. Podjęcie takiej
próby wymaga na przykład odpowiedniej stymulacji hormonalnej kobiety, która jest
albo żoną chorego, albo sama jest chora, więc w tej sytuacji nie ma na to czasu.

U.J.: Po jakim czasie po leczeniu i przyjmowaniu chemiote-
rapii można zajść w ciążę? 

Profesor: Jak najdłuższym. W czasie leczenia podawane są leki,
które również mogą być potencjalnie mutagenne. Lepiej więc, by
te komórki, które były bezpośrednio uszkodzone przez chemio-
terapię, po prostu się zużyły i żeby organizm musiał wytworzyć
nowe komórki, już pozbawione wad. Natomiast kwestia, czy jest
to technicznie możliwe, zależy już od rodzaju chemioterapii 
– zwykle w krótkim czasie po chemioterapii nie ma wystarcza-
jąco dużego stężenia plemników, może być też częściowo za-
burzona czynność hormonalna jajników. Wtedy nie uda się zajść
w ciążę. To znaczy z jednej strony kobieta musi jajeczkować, 
a z drugiej strony to jajeczko musi się spotkać z plemnikami 
o wystarczającej żywotności.
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U.J.: Panie Profesorze, a jak się odżywiać, by szybciej wrócić do zdrowia? 
Profesor: Uważam, że po prostu wysokobiałkowo i racjonalnie. Przede wszystkim
unikać błędów dietetycznych. Nie stosować żadnych cudownych diet, które najczę-
ściej nie dostarczają w pożywieniu jednego z najważniejszych pięciu składowych,
jakimi są białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i mikroelementy. Dieta, zwłaszcza
w okresach osłabionej odporności, nie powinna zawierać również tych pokarmów,
których nie można wyjałowić – nie należy wtedy jeść surowych owoców i warzyw.

U.J.: Pacjenci często pytają, czy mogą pić herbatki ziołowe lub przyjmować
dodatkowe leki, witaminy itd.? 

Profesor: Najlepiej nie stosować niczego bez porozumienia z lekarzem i na ogół lekarz
podaje wszystko, co jest choremu potrzebne, natomiast zażywanie różnych dodatkowych
substancji na własną rękę może powodować wielorakie problemy. Może na przykład
wpływać na zaburzenia wchłaniania leku. Wiadomo na przykład, że sok grejpfrutowy
odgrywa zasadniczą rolę wtedy, gdy przyjmuje się cyklosporynę A itd. Mogą zachodzić
różne tego typu interakcje, nieprzewidywalne dla osób postronnych. Biorąc pod uwagę
różnorodność substancji i niepewność źródeł ich pochodzenia, może się zdarzyć, że
rzeczywiście dany preparat będzie zawierał składnik, który może mieć działanie uboczne
akurat na nasz organizm. Z kolei susz ziołowy, w tym zwykła herbata mogą zawierać
zarodniki grzybów, a jednorazowe zalanie wrzątkiem może ich nie zabić. Jest to więc
potencjalne źródło zakażeń grzybami pleśniowymi, w tym kropidlakiem i należy je wy-
eliminować. Najlepiej pić napoje przygotowane w oparciu o preparaty rozpuszczalne.

UWAGA! Osoby po przeszczepieniu powinny indywidualnie konsultować spo-
sób żywienia z lekarzem. 

Wykaz dozwolonych i niedozwolonych produktów żywnościowych 

Grupa produktów dozwolone niedozwolone

Pieczywo i ciasto

Pieczywo pszenne,
tostowe, bułki mleczne, 
rogale, suchary, biszkopty,
pieczywo z dodatkiem
niewielkiej ilości resztek
(pieczywo półrazowe),
paluszki, krakersy, ciasta
suche, kruche.

Ciemne pieczywo razowe,
pieczywo z dużą ilością
resztek, ciasto drożdżowe,
ciasto francuskie, torty, 
faworki, pączki.
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Grupa produktów dozwolone niedozwolone

Mleko 
i produkty
mleczne

Mleko świeże słodkie UHT
preferowane odtłuszczone 
– 0,5% lub 1,5% tłuszczu,
słodka śmietanka
niskotłuszczowa UHT,
markowe jogurty i serki 
homogenizowane. Produkty
te muszą być w małych
opakowaniach – nie mogą
być przechowywane 
po otwarciu.

Sery białe, twarogowe chude
lub półtłuste – homogeni-
zowane i hermetycznie
pakowane.W ograniczonej
ilości: homogenizowane sery
topione, sery żółte o niższej
zawartości tłuszczów (na-
jlepiej w plastrach oddzielnie
pakowanych).

Tłusta śmietana, sery 
o wysokiej zawartości
tłuszczów, sery pleśniowe,
produkty mleczne 
nie markowe (mało
znanych firm, lub nie speł-
niające norm jakości).

Zupy

Zupy na chudych wywarach
mięsnych i jarzynowych,
rosół, zupa pomidorowa,
słaby żurek, barszcz biały 
i czerwony, słaba zupa
ogórkowa, zupa warzywna,
krupnik. Zupy można wzbo-
gacać chudą śmietanką.

Zupy na mocnych,
tłustych wywarach 
z mięsa, grochówka, 
kapuśniak, zupy 
z zasmażką i tłustą 
śmietaną.

Mięsa, wędliny

Mięso chude: wołowina,
cielęcina, kurczak, indyk,
królik, chuda wieprzowina.

Wędliny chude: szynka,
prosciutto, polędwica,
parówki – głównie 
drobiowe, cielęce.

Pasty z chudego mięsa,
galaretki z drobiu.

Mięso tłuste: baranina,
tłusta wieprzowina, gęsi,
kaczki, dziczyzna,
wątroba, flaczki wołowe.
Tłuste wędliny, konserwy
– zwłaszcza typu
„mielonka”.
Tłuste pasztety.

Produkty 
zbożowe

Kasza manna, ryż, płatki
owsiane i jęczmienne,
makaron, mąka pszenna.

Ka sze gru bo ziar ni ste, 
np. gry cza na.
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Grupa produktów dozwolone niedozwolone

Ryby

Ryby chude 
(<1% tłuszczów): 
dorsz, morszczuk, 
szczupak, pstrąg, karaś,
leszcz, mintaj.

Ryby średnio tłuste 
(<5% tłuszczów): 
karp, płotka, karmazyn, 
ostrobok.

Ryby tłuste 
(>5% tłuszczów): 
łosoś, makrela, śledź, 
sardynki, szprotki, halibut,
węgorz (rekordzista pod
tym względem – ok. 26%
tłuszczów).
Ryby marynowane w za-
lewach, occie 
oraz konserwy rybne.

Jaja

W ogra ni czo nej 
ilo ści – głów nie
go to wa ne 
(na mięk ko lub twar do)
lub sma żo ne na pa rze.

Smażone na tłuszczach 
– smalcu, słoninie.

Warzywa

Gotowane: ziemniaki,
marchew, buraki, brokuły,
szpinak, kalafior, kapusta
pekińska, pomidory 
ze sparzoną i zdjętą skórką,
avocado, ogórki konser-
wowe w małej ilości 
(po konsultacji z lekarzem).

Surowe warzywa i jarzyny 
(w tym surowa marchew!),
kapusta biała, czerwona,
cebula, czosnek, szczypi-
orek, rzodkiewka, ogórki
zielone surowe i kiszone,
kapusta kiszona, rośliny
strączkowe (fasola, bób,
groch).

Grzyby i orzechy. 

Napoje

Herbaty typu instant, słabe
kakao typu instant, woda
mineralna niegazowana 
– w małych butelkach, soki
owocowe dla małych dzieci
typu: Bobofrut, Kubuś itp.

Herbaty i kawy naturalne,
kawy zbożowe, mocne
kakao, alkohol, napoje
gazowane. 
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Grupa produktów dozwolone niedozwolone

Tłuszcze

Masło naturalne ewentual-
nie mix – masło + masło
roślinne, oliwa z pierwszego
tłoczenia (extra vergine),
olej słonecznikowy,
rzepakowy, sojowy.

Czysta margaryna,
smalec, słonina, majonez,
tłuste sosy.

Owoce

Owoce, z których można
zdjąć lub obrać skórkę:
jabłka, banany, słodkie 
pomarańcze, mandarynki,
kiwi.

Owoce: gruszki, śliwki,
morele, brzoskwinie (silna
fermentacja), agrest,
ananas oraz owoce
często skażone grzybem:
winogrona, porzeczki,
truskawki, maliny (rosnące
na małych gałązkach).

Rodzynki.

Przyprawy

Sól, pieprz ziołowy, vegeta,
bazylia, koperek, kminek,
majeranek, liście laurowe,
cynamon, przecier pomi-
dorowy, ketchup łagodny,
sok z cytryny i limonki 
– jako niewielki dodatek.

Pieprz prawdziwy (czarny,
biały, zielony i inne), pa-
pryka, musztarda, chrzan,
ziele angielskie, ketchup
pikantny.

Cukier i słodycze

Cukier biały, brązowy 
(z trzciny cukrowej), miód
naturalny, dżemy, 
marmolada, zagęszczone
wysokosłodzone syropy
owocowe (jako dodatek 
do wody, herbaty), kisiele,
budynie, galaretki
owocowe, czekolada gorzka
lub półsłodka – 
w ograniczonej ilości.

Tłusta słodka czekolada, 
a zwłaszcza nadziewana, 
z orzechami, bakaliami
itp., chałwa, tłuste kremy,
lody. 
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Czy wiesz, że:
Osoby stosujące niektóre leki w przewlekłej białaczce szpikowej nie mogą pić
soku grejpfrutowego, gdyż jego skład wchodzi w interakcję z przyjmowanymi
lekami i ich wchłanianie może być mniejsze. 

Ważne! 
Sprawdź, czy kupowane przez Ciebie produkty spełniają normy jakości. Nie
kupuj wyrobów firm mało znanych i niewiadomego pochodzenia. 

U.J.: Czy osoby chore mogą palić papierosy i pić alkohol?
Profesor: Móc, to mogą, ale czy to jest dla nich dobre? Picie al-
koholu i palenie papierosów zasadniczo się różnią. Różnica po-
lega na tym, że papierosy pali się właściwie wyłącznie nałogowo,
prawie nikt nie pali incydentalnie, natomiast większość ludzi pije
alkohol nienałogowo, tylko dla przyjemności i tutaj zasadą jest
jedynie zachowanie umiaru – nie należy się upijać, nie należy
pić stale, lecz lampka wina czy małe piwo nie są zabronione.
Można pić okazjonalnie, lecz z zachowaniem umiaru. Jeżeli ktoś wypije naparstek np.
koniaku, to mu nie szkodzi, jeśli wypije butelkę – wtedy zaszkodzi z pewnością.
Palenie papierosów natomiast najlepiej w ogóle odrzucić. Zwłaszcza w przypadku no-
wotworów krwi, gdzie na ogół mamy do czynienia z niedokrwistością, którą palenie
pogłębia. Ponadto palenie papierosów oznacza przewlekłe zatrucie czadem, 
w związku z czym przy niedokrwistości jeszcze dodatkowo za pomocą hemoglobiny
tlenkowęglowej wyłączamy sobie część tych krwinek czerwonych, które jeszcze mamy.
Palenie oznacza również indukowanie zakażeń oddechowych, ponieważ uszkadza na-
błonek oddechowy, w związku z tym otwiera wrota zakażenia. Wreszcie jest kwestia
krzepnięcia – choroby nowotworowe same często pobudzają krzepnięcie, co prowadzi
do powikłań zakrzepowych. Otóż palenie papierosów również pobudza krzepnięcie,
w związku z tym jest dodatkowym mechanizmem, który grozi powikłaniami zakrze-
powo-zatorowymi.
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U.J.: Czy pacjenci mogą stosować leki antydepresyjne?
Profesor: Niekiedy stosowanie leków antydepresyjnych jest konieczne, ponieważ pa-
cjenci nie potrafią uwolnić się od obsesji związanych z chorobą, która ich dotknęła.
U niektórych osób mogą one przerodzić się w depresję, a wtedy warto jednak udać
się do psychiatry. W tej chwili medycyna dysponuje wieloma bardzo dobrymi lekami
antydepresyjnymi, ale powinny być one zalecane przez psychiatrę.
Chory z depresją nie ma motywacji do leczenia, bo zamyka się w sobie i wtedy me-
dycyna może być bezsilna, tylko dlatego, że ktoś nie chce się leczyć. Medycyna jest
od tego, by pomóc człowiekowi realizować jego cele, ale nie by realizować je wbrew
jemu. 

U.J.: A co z tymi pacjentami, którzy zapominają brać
leki przepisane przez lekarza?

Profesor: Pacjent musi sobie zdawać sprawę z tego, że nie-
przyjmowanie przepisanych leków jest zagrożeniem dla jego
zdrowia. Szczególnie dotyczy to przyjmowania leków 
w przewlekłej białaczce szpikowej. Dziś rozwój leczenia no-
wotworowego w mniejszym stopniu idzie w kierunku wyle-
czenia, a w większym stopniu w kierunku przekształcenia
choroby zabijającej w chorobę przewlekłą, z którą można żyć. Można żyć pod wa-
runkiem kontynuowania leczenia. Zwłaszcza nowe leki dają remisję całkowitą, czyli
taką sytuację, że człowiek zupełnie nie ma poczucia choroby, pod warunkiem, że
będzie te leki codziennie, regularnie przyjmował. Są różne urządzenia, które ułat-
wiają regularne przyjmowanie leków.

U.J.: Jaka forma aktywności jest wskazana dla cho-
rego? 

Profesor: Generalną zasadą w medycynie jest zasada
umiaru. Pomiędzy sportem wyczynowym, a postawą
typu „kupić sobie białe prześcieradło, trumnę i od razu
się w niej położyć” są drogi pośrednie i takie należy wy-
brać. Czyli inaczej mówiąc, ruch jest wskazany, również
na świeżym powietrzu, bardzo pożądane są ćwiczenia.
A to dlatego, że zazwyczaj zarówno choroba, jak i lecze-
nie, mają działanie kataboliczne, czyli powodują tak
zwany ujemny metabolizm, a jedynym sposobem, za po-
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mocą którego można „przemówić” do komórek, by one zmieniły swój metabolizm na
anaboliczny, czyli dodatni, jest używanie ich – w myśl starej prawdy, że części nieuży-
wane zanikają. Trzeba więc, nawet jeżeli nie ma pretekstu do ruchu, regularnie się
gimnastykować. Zalecane jest pływanie albo lekki rowerek, spacer czy nordic walking.

U.J.: Czy pacjent może wyjeżdżać na wakacje?
Profesor: Jeśli chodzi o podróżowanie w Polsce, nie ma ża-
dnych ograniczeń. Należy natomiast unikać wyczynów eks-
tremalnych klimatycznie, jak na przykład podróży tam, gdzie
jest 50 stopni ciepła i 100-procentowa wilgotność powietrza
albo wyjazdu w miejsce, gdzie jest zimno i mieszka się w
igloo. W tym wypadku też należy zachować umiar. Można
pojechać nad morze, ale nie forsować się, krótki spacer nad-
morskim bulwarem jeszcze nikomu specjalnie nie zaszkodził. Niekoniecznie trzeba
wchodzić na Mount Everest, bo to się może źle skończyć, zwłaszcza zimą, ale spacer
po polanie jest jak najbardziej wskazany. 

Pamiętaj! Przed planowanym urlopem zawsze skonsultuj się z lekarzem.

U.J.: Panie Profesorze, czy podczas leczenia chory może pracować? 
Profesor: Uważam, że tak długo, jak człowiek jest w stanie, powinien czymś się zaj-
mować. Również ze względów psychologicznych, bo jeżeli nie będzie nic robił, pozo-
stanie mu przede wszystkim zmaganie się z myślami o tym, jaki jest  biedny. Trzeba
to odrzucić. Człowiek potrzebuje gonić króliczka – nie tyle go złapać, ile go gonić. Tym
króliczkiem może być jakieś zajęcie, praca itd. Pierwsza zasada chorego na chorobę
zagrażającą życiu brzmi: człowiek musi mieć po co żyć, czyli musi mieć motywację
do dalszego życia. 

U.J.: Czy są jakieś zawody, których należy unikać? Na przykład praca w ogro-
dzie, na wysokościach itp. 

Profesor: Na pewno dla osób z ciężką niedokrwistością niewskazana jest praca gór-
nika. I nie tyle chodzi o zawód, ile o pewne czynności, których nie można w danym
momencie wykonywać. Jeżeli ktoś jest pozbawiony odporności, nie powinien pracować
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w ogrodzie, by uniknąć zakażenia kropidlakiem, który znajduje się w glebie, a jest
bardzo niebezpieczny dla chorego. 

Pamiętaj! Jeśli masz obniżoną odporność, unikaj kwiatów, zarówno ciętych,
jak i doniczkowych, ponieważ mogą pojawić się na nich grzyby. 

U.J.: Jak dbać o higienę podczas choroby?
Profesor: Polacy nie za bardzo dbają o higienę. To, że się nie myjemy zbyt często,
nie ma większego wpływu na proces leczenia, natomiast ma znaczenie pod kątem
istnienia ognisk zakażenia. Ogólnie u osoby chorej zaleca się stosowanie podwyż-
szonego standardu utrzymania higieny osobistej, dlatego trzeba kąpać się regularnie
i codziennie. 

U.J.: Czy osoby z obniżoną odpornością, mogą mieć
zwierzęta? 

Profesor: Im dalej, w sensie genetycznym, zwierzę jest od-
dalone od człowieka, tym jest bezpieczniejsze. Bo tym
mniejsze jest ryzyko, że zakażenie zwierzęcia zostanie prze-
niesione na człowieka. Jest jeszcze kwestia, co zwierzę, nie
będąc zakażone, może przynieść tylko dlatego, że się prze-
mieszcza, wychodzi z domu itd. Istnieje większe ryzyko przeniesienia zakażeń przez
psa, niż na przykład przez kota, który w ogóle nie opuszcza domu. Ale już zaprzyjaź-
niony dachowiec jest niebezpieczny. 

U.J.: Czy osoby z obniżoną odpornością mogą wykonywać szczepienia?
Profesor: Osoby z obniżoną odpornością nie powinny wykonywać żadnych szczepień
żywymi drobnoustrojami, np. przeciwko gruźlicy. Przed wykonaniem szczepionki
trzeba się dowiedzieć, czy zawiera ona żywego wirusa, czy nie. Przede wszystkim
skonsultować to z lekarzami z ośrodka przeszczepowego.

U.J.: Panie Profesorze, bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na te ważne
dla pacjentów pytania. Mam nadzieję, że choć trochę pomogą one chorym
i ich rodzinom przejść przez trudny proces leczenia. 
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Szanowni Państwo, spotkaliśmy się na „Grupach Wsparcia”,
organizowanych przez Fundację Urszuli Jaworskiej.  W ramach
tych spotkań miałam przyjemność rozmawiać z Państwem na
tematy związane z funkcjonowaniem w chorobie nowotworo-
wej. Dzięki Waszej życzliwości i otwartości mogliśmy razem
szukać najlepszej drogi do zdrowienia. Dzisiaj chciałabym pod-
sumować Nasze wspólne rozważania i spisać je dla dobra
wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę w le-
czeniu i dla tych, którzy są już na tej drodze. 

Mariola Kosowicz – psychoonkolog 
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2. ŻYCIE Z CHOROBĄ 
– PORADY PSYCHOONKOLOGA 

Na rozwój choroby nowotworowej ma wpływ wiele czyn-
ników i nie wszystkie są dotychczas znane. Myślimy przy-
czynowo, dlatego, gdy spotyka nas coś trudnego 
– szukamy przyczyny. Jednak myślenie przyczynowo-
skutkowe nie zawsze jest zasadne. I tak, nierzadko upat-
rujemy przyczynę choroby w tym, co zrobiliśmy lub czego
nie zrobiliśmy, powiedzieliśmy, pomyśleliśmy itp. Czujemy się wtedy pokrzywdzeni
przez los, Boga, ludzi. Stajemy się okrutni dla siebie i dla swoich bliskich. Z czasem
poczucie winy obezwładnia nas tak bardzo, że cały świat wydaje się wrogi, a my
ciągle zadajemy sobie pytanie: Dlaczego ja? Nikt nie zna na nie odpowiedzi. Jeżeli
nawet teoretycznie mogliśmy przed chorobą żyć zdrowiej, lepiej, to „gdybanie” ni-
czego nie zmieni i zamiast zajmować się leczeniem, rozprawiamy się z przeszłością,
na którą nie mamy już wpływu. Jedyne, co możemy zrobić, to wyciągnąć wnioski na
przyszłość i np. wyeliminować takie zachowania, które zamiast pomagać w zdrowie-
niu, mogą szkodzić.  

Zapamiętaj! Choroba nie jest Twoją winą, nie chorujesz za przewinienia 
lub grzechy!

ZAAKCEPTUJ OGRANICZENIA

Choroba i leczenie narzucają pewne ograniczenia. Przede wszystkim trzeba zwolnić
tempo życia i większość czasu poświęcić leczeniu. Aktywności, które wypełniały co-
dzienne życie, schodzą na plan dalszy. Błędne byłoby założenie, że chęć leczenia
jest tak silna, iż chory bez najmniejszego problemu zrezygnuje z poprzedniego trybu
życia i ze spokojem zaakceptuje nagłe ograniczenia. 
Z jednej strony rezygnacja z planów i zaakceptowanie ograniczeń wymaga czasu 
i pokory, a z drugiej – dużej odporności na preferowany obecnie przez świat obraz
człowieka i przypisywanej mu wartości. Reklamy, audycje, artykuły prasowe, rozwi-
jająca się medycyna plastyczna nie pozostawiają złudzeń, że bez względu na wiek
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mamy być zdrowi, silni, piękni, bardzo aktywni fizycznie, umysłowo oraz długo-
wieczni. W takim świecie nie jest łatwo zaakceptować słabość, nawet jeżeli wynika
ona z wieku, choroby i innych powodów, na które nie mamy wpływu. Dodatkowo
bliscy, znajomi, w tak zwanej dobrej wierze, utwierdzają chorego w myśleniu: Nie-
długo będzie już dobrze, będziesz silny... Myśl pozytywnie, a niedługo będzie znowu
po staremu. Oczywiście, każdy chory we właściwy dla siebie sposób będzie prze-
chodził przez proces adaptacji do choroby i związanych z nią ograniczeń. Nie ma
na to wszystko jednej dobrej rady, ale warto wziąć pod uwagę kilka wskazówek: 

Â Daj sobie prawo do uczuć i słabości, nawet jeżeli przed chorobą myślałeś o sobie,
że jesteś „osobą nie do zdarcia”!

Â Zbyt często lokujemy nasze poczucie wartości w wyglądzie, możliwościach speł-
niania wielu ról życiowych: jako żony, matki, ojca, dziadka, babci, pracownika,
szefa, osoby, która wszystko za wszystkich robiła, zawsze była do dyspozycji 
i zawsze wiedziała, jak pomóc innym. Kiedy przychodzi choroba, siłą rzeczy chwi-
lowo zatrzymuje intensywność wielu działań i realizacji siebie w niektórych rolach.
Zaakceptowanie tych ograniczeń, dłuższych lub krótszych, wymaga czasu i świa-
domości, że Ja, to nie tylko moje działania. Taki stan wymaga dużej dojrzałości,
pokory wobec życia i łagodności wobec siebie oraz umiejętności odnalezienia
swojej osoby w innych rolach, w których może dawno nie byłeś albo nawet nigdy
o nich nie pomyślałeś. Może ze względu na chorobę jesteś na zwolnieniu i nie
pracujesz, czujesz się gorzej i nie możesz zadbać o rodzinę tak, jak przed cho-
robą. To jednak nie oznacza, że jesteś niepotrzebny, niemądry, gorszy. Siły mogą
powrócić, ale teraz musisz nauczyć się gospodarować czasem, którego nagle
zrobiło się tak dużo!

Â Potrzebujesz czasu, aby dostosować się do nowych warunków, a więc podziel
swoją drogę zdrowienia na małe odcinki i przechodź od jednego do drugiego,
skupiając się na tym, co masz do zrobienia w danym momencie!

Â Stawiaj przed sobą realne zadania, takie, które wykonasz bez wysiłku obciążają-
cego Twój organizm.

Â Twój organizm potrzebuje teraz Twojej opieki, a nie zawodów na wytrzymałość.

Â Kiedy czujesz zmęczenie, połóż się, odpocznij, nawet jeżeli przed chorobą nie
miałeś takiego zwyczaju!

Â Naucz się prosić o pomoc i nie traktuj tego jako słabości!
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NIE MUSISZ NICZEGO UDOWADNIAĆ!

Â Każdy ma prawo do swoich uczuć.

Â Nie ma złych emocji, bywają trudne, gdyż nie zawsze wiemy, jak sobie z nimi po-
radzić i zamiast je sobie uświadomić, na siłę przed nimi uciekamy. Oczywiście,
można zapytać: Co mi to da, że sobie powiem, iż jestem wściekły? Otóż więcej
niż sobie wyobrażamy. Świadomość własnych uczuć pozwala człowiekowi działać
w kierunku redukcji napięcia, choćby częściowej, lub z pełną świadomością jesz-
cze bardziej pogłębiać ten stan. W obydwu przypadkach stajemy się odpowie-
dzialni za swoje decyzje i emocje! 

Â Silny mężczyzna i silna kobieta również potrafią okazać swoją słabość.

Â Nie ma powodu, dla którego człowiek chory ma się czuć gorszy. To nadal jesteś
Ty, a Twój organizm potrzebuje Twojej pomocy, a nie traktowania go jak wroga! 

REAKCJE EMOCJONALNE

Diagnoza choroby nowotworowej zawsze oznacza szok. Czło-
wiek zostaje wyrwany ze swojego względnie bezpiecznego
świata i staje twarzą w twarz z natłokiem zagrażających infor-
macji. W jednej chwili musi przyjąć wiadomość, że jest chory,
że jego choroba nie minie z dnia na dzień i czeka go długa
droga zdrowienia. Musi też ogarnąć myśli o stratach, jakie w konsekwencji choroby
może ponieść. Choroba przewlekła wymusza wiele zmian w życiu człowieka i mało
kto jest na nie gotowy. Bez względu na to, ile mamy lat, nie ma dobrego czasu na
chorobę. Jest ona jak nieproszony gość. Żyjemy szybko, czasami tak szybko, że nie
zauważamy rzeczy ważnych i najważniejszych. Niekiedy dopiero choroba nam je
uświadamia i oprócz tego, że wymusza zmiany, pobudza też do refleksji. Musimy pa-
miętać, że zanim chory otrzymał ostateczne rozpoznanie swojej choroby, często
przeszedł przez długą i ogromnie wyczerpującą diagnostykę. Nie zawsze przecież
diagnoza zostaje postawiona tak szybko, aby uchronić człowieka przed cierpieniem
fizycznym i psychicznym. Okres oczekiwania jest często trudniejszy od samej diag-
nozy. Chory walczy na zmianę ze sprzecznymi myślami: Będzie dobrze... a co, jeżeli
nie?
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Wizja choroby przewlekłej to mnóstwo wątpliwości i pytań, na które czasami nie ma
odpowiedzi. Taka sytuacja wyzwala wiele różnych emocji i zachowań, które z boku
mogą wydawać się niezrozumiałe lub przesadzone w swojej ekspresji. Wpływ na
taki stan emocjonalny ma m.in. silny lęk społeczny przed chorobami nowotworo-
wymi, które w dalszym ciągu kojarzą się wyłącznie z szeroko rozumianym cierpie-
niem. Strach, niepokój, lęk, złość, płacz to naturalne reakcje w sytuacji zagrożenia
i nie ma powodu, by z nimi walczyć. Wręcz przeciwnie – bardziej skuteczne okazuje
się uznanie tych uczuć. Zbyt często rodzina, przyjaciele usilnie szukają sposobów
na złagodzenie trudnych emocji chorego, zapominając, że wszystkie one są po-
trzebne, gdyż informują nas, co się dzieje z daną osobą. Warto również zapamiętać,
że sam chory czuje się wystarczająco zagubiony i potrzebuje mądrego wsparcia,
które przejawia się m.in. w akceptacji jego przeżyć. 
Choroba przewlekła to również naruszenie wartości, które dla danego człowieka
były filarem bezpieczeństwa. Utrata kontroli nad swoim zdrowiem, a co za tym idzie,
w jakimś sensie również nad życiem, wprowadza człowieka w stan żałoby. W jednej
chwili doświadcza się tak wielu strat, że nierzadko, aby to zaakceptować, chory uru-
chamia różne mechanizmy obronne, dzięki którym ma szansę zyskać czas 
potrzebny do akceptacji tego, co się dzieje w jego życiu. Umysł broni się przed
prawdą, która na dany moment przerasta zasoby adaptacyjne danego człowieka i
uruchamia m.in. mechanizmy zaprzeczenia i wyparcia: To niemożliwe, to musi być
pomyłka, To nie może być prawda, zawsze byłam zdrowa, robiłam badania kontro-
lne… Taki stan umysłu wprowadza dużo zamieszania w życiu chorego, np. słyszy
on wybiórczo to, co mówią do niego lekarz czy rodzina, zniekształca rzeczywistość
i z tego powodu zadaje ciągle te same pytania, ze złością udowadnia, że coś zostało
lub nie zostało powiedziane. To czas, kiedy potrzeba zaprzeczenia prawdzie o cho-
robie jest tak silna, że nierzadko chory i jego rodzina odwiedzają wielu lekarzy, bio-
energoterapeutów, znachorów, a wszystko po to, aby usłyszeć inną diagnozę. Wielu
zatrzymuje się w tym biegu i zaczyna konwencjonalne leczenie. Niektórzy, niestety,
pozostają w stanie wyparcia i odrzucają to, co proponuje medycyna, wybierając le-
czenie alternatywne, które w konsekwencji źle się kończy.
Czym silniejszy i czym mniej kontrolowany jest lęk, tym dłużej może trwać stan za-
przeczenia, wyparcia. Pojawiają się też inne mechanizmy obronne: szukanie racjo-
nalnego wytłumaczenia występujących dolegliwości, dalekie od związku z chorobą,
tłumienie (Niczego się nie boję), wyszukiwanie wyłącznie pomyślnych informacji 
o chorobie z pominięciem informacji trudnych, magiczne myślenie, przejawiające
się przypisywaniu zdrowotnego działania jakimś przedmiotom lub zachowaniom, np.
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picie „cudownych” mikstur. Te wszystkie reakcje obronne mogą występować 
w bardzo różnej kolejności i na każdym etapie leczenia. Ilu ludzi, tyle indywidualnych
zachowań obronnych. Trzeba jednak pamiętać, że gdy takie mechanizmy obronne
występują zbyt długo, prowadzą do licznych problemów emocjonalnych, m.in. zabu-
rzeń depresyjnych. Warto dodać, że wiele mechanizmów obronnych i reakcji emo-
cjonalnych uruchamia w swoim życiu każdy z nas. Niekoniecznie ma na to wpływ
choroba, choć może dodać tym reakcjom ekspresji i siły. Każdy człowiek doświadczał
sytuacji, w których udawał, że czegoś nie chce widzieć i przyjąć do wiadomości,
przekłamywał prawdę, tworzył nierealne oczekiwania wobec siebie i świata, a w za-
mian za zdrowie lub załatwienie innej trudnej sprawy obiecywał Bogu czy losowi
różne zmiany w swoim życiu. Kiedy wydarza się coś, czego się nie spodziewamy,
wówczas również szukamy winnych i uruchamiamy wiele negatywnych emocji.
Wszyscy ludzie, zdrowi czy chorzy, dążą do harmonii pomiędzy sobą a światem 
zewnętrznym, czyli stanu, który ma dać poczucie bezpieczeństwa. Czym bardziej
jednak opieramy to poczucie na słabych podstawach, np. karierze, wyglądzie, byciu
osobą zawsze niezastąpioną, tym bardziej w trudnych chwilach, a taką jest zapewne
choroba przewlekła, zostają one zachwiane i wprowadzają poczucie zagubienia, 
a niekiedy utraty tożsamości. Dlatego też każdy chory potrzebuje indywidualnego
czasu na zaadaptowanie się do sytuacji choroby, na ogarnięcie swoich myśli, a cza-
sami na zbudowanie od nowa swojego życia.

STRES, STRACH, LĘK 

PESYMISTA WIDZI SZKLANKĘ DO POŁOWY PUSTĄ, 
OPTYMISTA DO POŁOWY PEŁNĄ!

WAŻNA UWAGA! 
Optymista to nie ktoś, kto nie widzi problemów i wszystko go cieszy. Przeciw-
nie: widzi je i rozwiązuje w realny, a nie życzeniowy sposób. Nie marnuje czasu
na myślenie, jak powinno być lub jak byłoby najlepiej, zdając sobie sprawę, że
nie zawsze może być tak, jakby chciał, a i tak można znaleźć powód do przeży-
cia dnia, który nie musi być dniem straconym.
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Stres 
Jest niespecyficzną reakcją organizmu na przeszkody, niebez-
pieczeństwa, nowe sytuacje życiowe i obciążenia. Stres 
mobilizuje organizm do radzenia sobie w określonej sytuacji 
i może mieć pozytywne znaczenie, ponieważ dodaje energii,
pozwala pokonać przeszkody. Mówimy wówczas o dobrym
stresie (eustres), gdyż jest on krótkotrwały i nie nadwyręża 
organizmu. Istnieje jednak zły stres (dystres), który jest długo-
trwały i może wywołać skutki przeciwne: apatię, niepokój, 
niezdolność do skutecznego działania, dolegliwości fizyczne 
i psychiczne.

Reakcja na stres
Reakcje na stres obejmują zmiany fizjologiczne psychiczne i wpływają na modyfika-
cje zachowania i myślenia. Objawy stresu to zwiększona aktywność systemu ner-
wowego, wzrost poziomu adrenaliny we krwi, spocone dłonie, suchość w jamie
ustnej, przyspieszony oddech, bóle głowy, wzrost aktywności gruczołów potowych,
żołądka, pleców, obawa, przygnębienie, irytacja, stany depresyjne. Mogą również
wystąpić problemy trawienne, mdłości, potrzeba oddania moczu. Sytuacje stresowe
powodują również objadanie się, palenie papierosów, ucieczkę w alkohol, zaburzenia
snu, obgryzanie paznokci, alienację, trudności z koncentracją, kłopoty z pamięcią,
negatywne myślenie. Przy długotrwałym stresie i ekspozycji na podwyższony poziom
adrenaliny mogą występować dodatkowe objawy psychofizyczne: wysypka skórna,
chroniczne uczucie zmęczenia, zaburzenia w aktywności seksualnej, astma, zmiana
apetytu, wszechogarniający niepokój, lęk, chaos w myśleniu, poczucie utraty kontroli
nad emocjami i przygnębienie, zmiany nastroju, ospałość, wrogość, bezradność,
rozdrażnienie, depresja (Jan F. Terelak, Psychologia stresu, 2001).

Mechanizm stresu
Mózg nie odróżnia, czy myślimy o czymś, co naprawdę się dzieje, czy też zamart-
wiamy się na zapas, wyobrażając sobie sytuacje, których nie ma. Kiedy myślimy 
o czymś, co nas niepokoi, przeraża, smuci itp., wtedy nasz organizm odbiera taki
stan jako zagrożenie i uruchamia wiele procesów biologicznych, przygotowując się
do walki lub ucieczki. W ten sposób chce nam pomóc w poradzeniu sobie z zagro-
żeniem albo trudną sytuacją życiową. 
W pierwszym etapie organizm reaguje przyspieszonym oddechem, szybszym biciem
serca, suchością w ustach. W mózgu zachodzi wiele procesów biochemicznych:
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wzrasta poziom kortyzolu – hormonu stresu, adrenaliny – hormonu walki, endorfiny
– naturalnego znieczulenia. Dochodzi do prawdziwej burzy hormonalnej, która po-
budza wzrost produkcji 30 neuroprzekaźników, potrzebnych do mobilizacji orga-
nizmu. Przyspiesza się puls, zmienia się perystaltyka jelit (zaparcie, biegunka),
odczuwamy skurcze żołądka, czasami drżenie kończyn, wzmożone pocenie, ucisk
w klatce piersiowej. Uwalnia się dodatkowa dawka glukozy, co daje nam potężną
porcję energii. Pod wpływem kortyzolu i adrenaliny zwiększa się napięcie włókien
współczulnych i przywspółczulnych, wpływających na pracę serca i obwodowych na-
czyń krwionośnych. Serce pracuje trzy razy szybciej. 

Strach 
To reakcja emocjonalna, która powstaje w związku z konkretną sytuacją – trudną lub
niebezpieczną. Oczywiście dla każdego z nas co innego jest trudne albo niepoko-
jące. Oceniamy świat i występujące w nim zdarzenia bardzo indywidualnie. Natu-
ralne jest, że w sytuacji choroby, leczenia i związanych z tym zmian w trybie życia,
możemy od czasu do czasu odczuwać strach lub niepokój. Dzieje się tak szczególnie
wtedy, gdy doświadczamy czegoś zupełnie nowego lub mamy już złe doświadczenia
związane z daną sytuacją. Strach pozwala nam jednak działać i racjonalnie reago-
wać na zagrożenia, co wpływa na redukcję napięcia organizmu i wprowadza więcej
spokoju. Człowiek nie ucieka od rzeczywistości, nie udaje, że czegoś nie ma i potrafi
dokładnie określić, czego się boi. Dzięki temu nie poddaje się rozpaczy i widzi sens
tego, co go spotyka oraz sens swoich działań. Można zatem powiedzieć, że strach
i niepokój mają rolę mobilizującą do działania, do tego, aby np. pójść do lekarza 
i sprawdzić niepokojące objawy, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo lub nie wpro-
wadzać w swoje życie zachowań, które utrudniają leczenie.  

Problem zaczyna się wtedy, gdy niepokój narasta, a my go nie weryfikujemy 
i niepostrzeżenie przekraczamy granicę między strachem, a lękiem. Zaczynamy żyć
w chronicznym napięciu, nasze myśli krążą wokół tego, co trudne, co złego ma się
stać, czyli na negatywnych aspektach leczenia albo całego naszego życia. Taki stan
umysłu generuje coraz więcej problemów, gorzej radzimy sobie w życiu i wtedy 
zaczyna działać zły stres. 

Lęk
Osoba, która odczuwa lęk, ma trudności z rozpoznaniem przyczyny niepokoju,
wszystko zaczyna wydawać jej się zagrażające. Dzieje się tak wtedy, gdy zamiast
podjąć działania w kierunku wyjaśnienia swoich niepokojów, unikamy konfrontacji,
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gdy wyolbrzymiamy problem i doszukujemy się czegoś, czego jeszcze nie ma, gdy
stawiamy się w pozycji przegranej, gdy zamiast działać na tyle, na ile możemy i po-
trafimy, bijemy się z myślami Co by było, gdyby…?, gdy ciągle nam czegoś brakuje.
Taki stan umysłu w sposób chroniczny pobudza organizm, nie pozwalając mu 
na odpoczynek i zregenerowanie sił, co wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie
psychofizyczne. Człowiek w stanie lęku jest bardzo podatny na sugestie i często
bezkrytycznie przyjmuje to, co mówią inni (szczególnie pacjenci), w skrajny sposób
przypisując sobie doświadczenia innych. Bardzo, bardzo wielu pacjentów, którzy
słuchając na korytarzach czy pod gabinetami lekarskimi opowiadań innych chorych
o skutkach ubocznych leczenia, zaczynało odczuwać te skutki bez wyraźnego, 
a przede wszystkim rzeczywistego dla swojego organizmu powodu. 
Ktoś, kto jest w chronicznym napięciu, jest coraz bardziej rozdrażniony, zaniepoko-
jony i oczekuje tylko negatywnych zdarzeń. Poprzez swoje lękowe działania niekiedy
prowokuje sytuacje, które – jak samospełniające się proroctwa – potwierdzają 
i utrwalają lęki: A widzisz, mówiłem, że nic z tego nie będzie, nie dam sobie rady,
wszystko nie ma sensu. Lęk kradnie jasność myślenia i wprowadza szary odcień,
który wypełnia życie. Zabiera możliwość kontroli nad emocjami, mamy coraz mniej
sił do podejmowania działań, nie znajdujemy powodu do zadowolenia, żyjemy 
w ciągłym stresie i z czasem zaczynamy bardzo chorować. Gdy lęk zawładnie na-
szym życiem, stajemy się jego niewolnikami. Mamy wrażenie, że nikt nas nie rozu-
mie i wówczas przychodzi samotność. Świat staje się wrogi, a my odrętwiali. Każdy
dzień jest coraz bardziej smutny i szary. Mówimy wtedy, że żyjemy w ciągłym stresie,
często nie zdając sobie sprawy, jak dużo sił do zdrowienia oraz samego zdrowia 
zabiera nam stres chroniczny. 
Skrajnie chroniczny stres może nawet doprowadzić do śmierci.

…W powietrzu czuć było atmosferę niepewności, obawy przed tym co dalej,
bo wszystko co nowe, obce nieznane budzi lęk i strach. Staraliśmy się 
postępować racjonalnie. Wiedzieliśmy jedno: nie czas na rozczulanie się, 
tylko na działanie…

Joanna z Poznania 
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Zadaj sobie samemu pytania:
Â Jaką mam naturę? Czy zazwyczaj zamartwiam się na zapas, czy też rozsądnie

oceniam wydarzenia? 

Jeżeli przed chorobą widziałeś świat w szarych kolorach, to tym bardziej musisz pil-
nować swoich myśli dotyczących choroby i związanych z nią problemów. Jeśli wcześ-
niej byłeś wybuchowy, agresywnie reagowałeś na ograniczenia, czepiałeś się
szczegółów, wpadałeś w panikę, lubiłeś rządzić, przyjąłeś rolę wojownika lub ofiary,
to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w obliczu choroby cechy te nasilą się. Może
jednak warto świadomie i spokojnie przeżywać te trudne chwile.   

Â Czy myślę o czymś, co naprawdę istnieje, czy wymyślam problem? (nie chodzi 
o to, aby zaprzeczać istnieniu choroby, ale weryfikować realne myśli na jej temat).

Â Czy mój sposób myślenia wprowadza spokój w moje życie, czy też żyję w ciągłym
napięciu? 

Â Czy to, w jaki sposób myślę pomaga mi w zdrowieniu, czy szkodzi?

Â Czy mój sposób myślenia pozwala mi cieszyć się życiem, które mam tu i teraz,
czy też czekam na lepsze czasy?

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REDUKCJI STRESU

Â Odpowiedni sposób odżywiania się. Warto pamiętać, że niedobór magnezu
wpływa na układ nerwowy.

Â Przyjazne otoczenie – spokój, bliskość, zaufanie do ota-
czających ludzi.

Â Świadoma kontrola własnych myśli.

Â Unikanie myślenia „wszystko albo nic”.

Â Dzielenie drogi leczenia na małe odcinki i przechodzenie
od jednego do drugiego.

Â Koncentrowanie się na tym, co jest ważne i możliwe do
wykonania – metoda małych kroczków.

Â Rozwijanie hobby, nawet w ograniczony sposób.

Â Spacery (w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe).
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Â Zajęcia relaksacyjne – oddychanie, wizualizacja, słuchanie muzyki.

Â Uśmiech.

Â Rozmowy z bliskimi lub z osobą, w obecności której można wypowiedzieć swoje
obawy, niepokoje. Wypowiedziany niepokój traci na sile!

Â Oglądanie komedii.

Â Wszystkie inne metody, które wpływają korzystnie na stan psychofizyczny. 

GNIEW, ZŁOŚĆ, POCZUCIE WINY

Gdy w naszym życiu przydarzy się coś, czego się nie spodziewaliśmy, co nas 
zaskoczyło, przeraziło, zmieniło plany, w naturalny sposób mamy prawo czuć złość, 
a nawet wściekłość. Nie ma powodu udawać, że nie odczuwa się tych trudnych 
i niejednokrotnie nieakceptowanych emocji i że jesteśmy silniejsi, niż to jest 
naprawdę. Czym więcej czujemy złości, niepokoju, lęku i czym skrzętniej tłumimy
te uczucia w sobie, tym bardziej przybierają na sile. Często z jeszcze większą eks-
presją wybuchają lub dają o sobie znać w postaci zaburzeń somatycznych (nasila-
jący się ból – niewspółmierny do choroby, zaburzenia snu, kurcze mięśni, bóle głowy
itp.). Trudne emocje tracą na sile, gdy są wypowiedziane (np. Jestem zły). Uczucia
lęku, złości są „w porządku”, gdyż wyrażają wewnętrzną prawdę człowieka, a danie
sobie prawa do ich przeżywania jest ważnym elementem w procesie zdrowienia.
Nie należy jednak rozumieć tego jako przyzwolenia na chroniczny stan złości, gdyż
na dłuższą metę jest on niekorzystny. Po pierwsze, napędza coraz więcej gniewnych
myśli, po drugie, zamiast skupić się na działaniach, które mają pomóc w powrocie
do zdrowia, szukamy potwierdzenia, jak los jest niesprawiedliwy i okrutny. Po trzecie
wreszcie, z czasem wszystko i wszyscy zaczynają nas drażnić, złościć i zaczynamy
bić na oślep, nawet w tych, których kochamy i przez których jesteśmy kochani. 
Emocje złości często są podsycane przez myślenie Dlaczego Ja? oraz porównywa-
nie się z innymi: Patrzę na ludzi idących ulicą, są zdrowi i szczęśliwi – a Ja?, Zawsze
to mnie spotyka coś ciężkiego, inni mają lżej…, Co takiego zrobiłem, że mnie to
spotkało?. Cóż, to bardzo ludzkie i zrozumiałe, że człowiek szuka sensu swojego
losu. Jednak nie zawsze wszystko jest wytłumaczalne i skupiając się na pytaniach
bez odpowiedzi, możemy doprowadzić do stanu, kiedy to sami stworzymy niepraw-
dziwą odpowiedź i w nią uwierzymy.  
Postrzeganie świata, gdzie inni ludzie są szczęśliwsi, a Bóg czy los jest dla nich
bardziej łaskawy, sprowadza nas do roli ofiary, co pogłębia dyskomfort psychiczny i
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przynosi dużo cierpienia. Nie ma ludzi tylko szczęśliwych, zdrowych, nawet jeśli nie-
którzy chcą, byśmy tak myśleli. Każdy ma w życiu momenty smutku i szczęścia. Jed-
nak fakt, iż inni mają swoje problemy lub ich nie mają, nie pomaga w osobistym
cierpieniu… Każdy jest kowalem własnego losu i nawet w trudnej chorobie to my
sami decydujemy, co jest dla nas ważne, a co nie. Oczywiście, można zrzucić całą
winę za swoje obecne życie na czynniki zewnętrzne i zamiast żyć, tylko istnieć. Pod-
dawać się zabiegom medycznym i czekać, że kiedyś tamto życie sprzed choroby
powróci. Można też z uporem wracać wspomnieniami do przeszłości i z perspektywy
stanu obecnego żałować wielu decyzji albo uznać swój żal i zaakceptować błędy 
z przeszłości. Szczególnie, że przeszłości nie można cofnąć i naprawić. Szkoda cze-
kać z życiem. Ile by ono nie trwało, jest zbyt krótkie.

SMUTEK
Każdy z nas przeżywał chwile smutku, bo one też są czę-
ścią naszego istnienia. Robi nam się smutno, kiedy my-
ślimy o tym, czego nam brakuje, co straciliśmy, co
trudnego może się wydarzyć. Nie ma potrzeby zagłuszać
takich myśli. Warto sobie uświadomić, że ten stan emo-
cjonalny powstaje wskutek naszej oceny tego, co jest lub
co będzie i że możemy zdecydować, czy chcemy w nim
pozostać, czy też nie. Czasami trzeba zaakceptować taki
dzień czy kilka dni, gdy trudno się z czegokolwiek cieszyć,

ale nie warto pielęgnować tych uczuć, bo niepostrzeżenie mogą wypełnić nasze
życie. Zawsze jest coś, co może nas wyrwać z tego stanu albo przynajmniej go zła-
godzić:

Â Jest mi smutno, ale mogę porozmawiać z żoną, dzieckiem, wnukiem. 
Rozmowa o tym, co się czuje, często pozwala usłyszeć siebie, swoje myśli i ujrzeć
inną perspektywę. Nierzadko tak bardzo zapadamy w smutek, że tylko osoba z ze-
wnątrz może wpłynąć na nasz ogląd rzeczywistości. 

Â Jest mi smutno, ale mogę pójść na spacer, obejrzeć film, sięgnąć po książkę.

DEPRESJA
Czym więcej cierpienia fizycznego i psychicznego – smutku, samotności, poczucia
winy, negatywnych wyobrażeń tego, co ma się stać, niezgody na to, co się dzieje,
lęku przed samotnością, utratą wpływu na swoje życie – tym większe prawdopodo-
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bieństwo wystąpienia depresji. Obraz tego zaburzenia może zlewać się z właściwą
chorobą i jej skutkami. Warto jednak pamiętać, że problem ten istnieje, a chorzy nie-
potrzebnie cierpią. Zbyt często lekarze, opiekunowie, rodzina objawy depresji przy-
pisują chorobie onkologicznej i uważają, że są one adekwatne do sytuacji, w jakiej
chory się znajduje: Z czego ma się cieszyć? Przecież jest chory. Oczywiście trzeba
odróżnić smutek, który towarzyszy ludziom w sytuacjach trudnych, od patofizjolo-
gicznego zespołu depresyjnego, który wymaga farmakoterapii i psychoterapii. Jeżeli
50% czasu nieprzeznaczonego na sen wypełnia smutek, chory traci zainteresowanie
tym, co wcześniej sprawiało mu przyjemność, ma zaburzenia snu (płytki, przerywany
sen, koszmary senne), silne lęki, zaburzenia koncentracji, odczuwa słabość lub bóle
niewspółmierne do stanu somatycznego, drażliwość, agresję, ma wahania nastroju,
myśli samobójcze, zawsze warto skonsultować taki stan z lekarzem i w razie po-
trzeby rozpocząć leczenie. Depresja jest, jak podstępny złodziej – pod maską wielu
objawów kradnie radość życia.

Oto zachowania, które mogą prowadzić do depresji reaktywnej.  
Â Negatywne procesy poznawcze – oczekiwanie czegoś złego, tworzenie przygnę-

biających scenariuszy na temat przyszłości swojej i swoich bliskich.

Â Nieumiejętność zmniejszania stresu – brak odpoczynku, brak redukcji trudnych
myśli. 

Â Nieumiejętność rozpoznawania trudnych emocji (np. lęku, gniewu, bezradności).

Â Tłumienie emocji w sobie.

Â Długotrwałe zaprzeczanie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy (mechanizmy
obronne).

Â Nieidentyfikowanie się z procesem leczenia (Leczę się dla rodziny, mnie nie zależy).

Â Brak wsparcia społecznego.

Â Myślenie w kategoriach czarnych-biało: albo dobrze, albo źle.

Â Nastawianie się na porażkę. 

Â Większość badaczy stresu życiowego uważa, że stresorami, które wyzwalają
reakcję depresyjną, nie są sytuacje, jakich człowiek doświadcza, ale to, w jaki
sposób je ocenia i jakie nadaje im znaczenie. Potwierdzeniem tego jest fakt, 
iż w tej samej sytuacji różni ludzie mogą reagować w diametralnie różny sposób
i wielu, mimo ciężkich doświadczeń, zachowuje radość życia.  
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DEPRESJĘ MOŻNA LECZYĆ I NIE MA POWODU, 
DLA KTÓREGO NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU Z PSYCHIATRĄ.

NIELECZONA DEPRESJA POWOLI ZABIERA NAM TO WSZYSTKO, CO DAJE
NAM POCZUCIE RADOŚCI, SPEŁNIENIA. CZŁOWIEK UMIERA DUCHOWO, 

A NIEKIEDY I FIZYCZNIE!

ZDROWE MYŚLENIE SPRZYMIERZEŃCEM W PROCESIE POWROTU 
DO ZDROWIA 

„Bardzo dużo zależy od samego siebie i jak patrzy się na życie. Jeżeli ma się
wsparcie i jest dla kogo żyć, to się walczy i ta walka się udaje …”

Zofia z Warszawy 

Â Od dzieciństwa nauczono nas myśleć, że leczenie pomaga i dość szybko przynosi
ulgę. Niestety, w leczeniu onkologicznym droga do zdrowia jest długa, wyczerpu-
jąca i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Z natury jesteśmy niecierpliwi 
i trudno nam zaakceptować przewlekły stan osłabienia, ból i inne skutki uboczne
leczenia. Nierzadko w trakcie leczenia czujemy się gorzej niż przed leczeniem.
Dlatego dobrze, byś zrozumiał, co się dzieje i pozostawał ze swoim problemem
sam.

Â Sprzymierzeńcem w procesie powrotu do zdrowia ma być nie tylko terapia lekowa,
ale też Twój stosunek do swojego leczenia, wsparcie społeczne i zaufanie do le-
karza. 

Â Twój organizm pomoże Ci przejść przez proces leczenia – tylko mu nie przeszka-
dzaj.

Â Leczenie to nie tylko farmakologia, ale i wszystko to, co sprzyja zdrowieniu 
– zdrowa dieta (dopasowana do Twoich potrzeb, a nie taka, jaką stosują inni),
spacer, sen, odpoczynek, bliskość z rodziną, dobra książka, relaks, intymność, 
a przede wszystkim umiejętność cieszenia się tym, co masz tu i teraz! TY sam
odpowiadasz za to, czy będziesz aktywnie uczestniczył w swoim leczeniu.

Â Choroba wprowadza wiele ograniczeń, ale nie zabiera człowiekowi całego świata!
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Może warto choć pomyśleć o tym, co Ci pomaga, a co szkodzi na poziomie 
fizycznym i psychicznym i z rozwagą dawkować sobie różne aktywności. Z badań
naukowych wynika, że ludzie widzący szklankę do połowy pełną, czyli tacy, którzy
potrafią docenić to, co mają i nie marnować życia, żyją dłużej od tych, dla których
ta sama szklanka jest zazwyczaj do połowy pusta.  

Â Konsultuj z lekarzem pomysły na wspomaganie leczenia – zioła, witaminy synte-
tyczne itp. Nie zawsze są one bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Â Leczenie to wiele zakrętów w postaci niełatwych skutków ubocznych. Idealną sy-
tuacją jest taka, gdy masz oparcie w swoim lekarzu i razem szukacie rozwiązań,
które przynoszą ulgę i podnoszą jakość życia. Warto również samemu nauczyć
się słuchać swojego organizmu (i nie mam tu na myśli hipochondrii!), który często
sam wskazuje, co jest dla niego dobre, a co nie. Czasami trzeba więcej odpo-
czywać, zmienić nawyki w diecie.

Â Warto zaufać sobie i wszystkim tym, którzy mogą pomóc w leczeniu. 

Nie trzeba przenosić gór, aby życie miało sens!    

JAKOŚĆ ŻYCIA ZALEŻY OD CIEBIE

Jakość życia kojarzy nam się z dobrobytem, zdrowiem, sprawnością itd., czyli
wszystkim tym, co sprawia, że czujemy się spełnieni i spokojni. W ciągu życia zmie-
niają się jednak standardy, wyznaczające sposób myślenia człowieka o sobie i ota-
czającym go świecie. Przyzwyczajamy się do wygód, coraz mniej akceptujemy
własne słabości, mamy być piękni, bogaci i zdrowi. Przy najmniejszej zmianie stan-
dardu życia niektórzy wpadają w depresję, przestają widzieć sens swojego istnienia.
Choroba stawia człowieka przed bardzo trudną sytuacją, w której tak wiele zmienia
się na niekorzyść – słabość, zwolnienie tempa życia, zmiany w obrazie ciała, utrata
ról życiowych, utrata autonomii i inne. Na tle choroby i tak wielu strat, życie sprzed
choroby wydaje się wyjątkowo dobre i bezpieczne, nawet jeżeli takie do końca nie
było. 
Człowiek bez względu na stan, w jakim się znajduje, chce żyć, a nie tylko istnieć.
Zbyt często jednak zrzucamy odpowiedzialność za jakość życia na czynniki ze-
wnętrzne. Życie z dnia na dzień bez najmniejszej przyjemności to droga do depresji
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i poczucia bezsensu. Problem w tym, że wiele osób przed chorobą nie dbało świa-
domie o jakość swojego życia. Życie jakoś się toczyło, tym bardziej więc w obliczu
tylu dodatkowych problemów i ograniczeń nie mamy pojęcia, jak o nie zadbać. Wów-
czas całą odpowiedzialność zrzucamy na chorobę. Fakt, choroba wprowadza wiele
ograniczeń, ale nie zabiera wszystkiego, co może stanowić o dobrym życiu. Z doś-
wiadczenia terapeutycznego wiem, że zdrowie, dobrobyt, uroda nie są żadnym gwa-
rantem udanego życia!  Nie ma potrzeby rezygnować z aktywności, które mimo
choroby jesteśmy w stanie kontynuować (nawet z ograniczeniem). Jeżeli mieliśmy
swoje nawyki, np. picie porannej kawki z gazetą w ręku, to nie rezygnujmy z tych
chwil, nawet jeżeli będą trwały krócej i zamiast kawki będziemy pić soczek lub her-
batkę. Jeżeli musimy leżeć, zadbajmy o komfort swojego otoczenia, np. wywietrzone
pomieszczenie, czystą pościel, prysznic, golenie, wygodne i miłe dla ciała i oka ubra-
nie, radio, telewizor. Nie ma potrzeby leżeć cały dzień w piżamie, czasami przebranie
się w dres i przykrycie kocem przywraca poczucie komfortu. Jeżeli możemy, do po-
siłków siadajmy do stołu. Jeśli któraś z pań lubi lekki makijaż, uczesane włosy, za-
pach perfum, to nie ma powodu, by z tego rezygnowała. Może warto zaprosić
znajomych na herbatkę, jednocześnie określając czas, który jesteśmy w stanie 
z nimi spędzić. Jakość życia to uśmiech, przytulenie się do bliskiej osoby, zabawa 
z ulubionym zwierzakiem, czytanie (można też słuchać książek na płytach), goto-
wanie, muzyka, humor. Może warto chociaż pomyśleć, co nam pomaga, a co szkodzi
na poziomie fizycznym i psychicznym i z rozwagą dawkować sobie różne aktywności.
Z badań naukowych wynika, że ludzie, którzy potrafią docenić to, co mają i nie mar-
nują życia na gdybanie, żyją dłużej od tych, dla których życie staje się ciągłą udręką. 

Trzeba cieszyć się z rzeczy małych, drobnych postępów leczenia i nie zrażać
się upadkami, nie jest łatwo, kiedy każdy dzień jest dla nas wielkim wyzwaniem 
i wielką niewiadomą, mam jednak w sobie spokój i tym spokojem staram się
zarażać wszystkich niedowiarków, których spotykam niemal każdego dnia, 
a którzy zamiast nas wspierać potrzebują od nas usłyszeć, że wszystko będzie
dobrze.

Kasia z Warszawy 
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2.2. CHORY I JEGO RODZINA

Choroba osoby bliskiej (szczególnie choroba przewlekła) to poważne wyzwanie dla
jego rodziny. Na swój sposób choruje cały system rodzinny. Na co dzień każdy żyje
swoimi problemami, ma poukładany świat i pogodzenie tego z obowiązkami wyni-
kającymi z dbania o potrzeby chorego często wiąże się z przeformułowaniem prio-
rytetów w życiu poszczególnych członków rodziny. 
Każda rodzina ma swoją historię, swoje przyzwyczajenia, nawyki i przekonania. Na
ich podstawie buduje swoje relacje z chorym i pozostałymi bliskimi. Członkowie ro-
dziny wiedzą, jak powinno się opiekować chorym, o czym rozmawiać, a jakich te-
matów unikać i niełatwo zmieniają swoje nawyki. 
W systemie rodzinnym, w którym jeden z domowników choruje, a reszta musi się w tej
sytuacji odnaleźć, istnieje wiele problemów emocjonalnych. Nie są im obce uczucia
lęku, zaprzeczenia, wypierania prawdy, magicznego myślenia, złości, bezradności, de-
presji i wielu innych. Są rodziny, gdzie troska o bliskiego oznacza przede wszystkim
dbanie o komfort fizyczny chorego z pominięciem sfery emocji. W takich rodzinach sto-
suje się wiele mechanizmów obronnych, dzięki którym można nie widzieć sytuacji taką,
jaka ona jest naprawdę, np. cierpienia psychicznego pacjenta, depresji, i magicznie
wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Unika się tzw. trudnych rozmów, wspierając siebie
i chorego poklepywaniem w stylu: Nie myśl negatywnie, będzie dobrze..., Nie mów ta-
kich strasznych rzeczy, będzie dobrze... W sytuacji choroby zaostrzają się konflikty ro-
dzinne. Może się przecież zdarzyć, że bliscy zmuszeni są opiekować się osobą, która
przed chorobą była dla nich niedobra, nieuczciwa, albo odwrotnie – chory jest skazany
na opiekę osoby lub osób, z którymi jest w konflikcie. To bardzo trudny i złożony pro-
blem i czasami więcej cierpienia przynosi prawda o życiu, niż sama choroba. Budujące

jest jednak to, że wiele rodzin w chorobie wykazuje dużo
miłości, zrozumienia i akceptacji dla nowej sytuacji. W
takich rodzinach bliskość to nie tylko dbanie o potrzeby
materialne, ale głęboka rozmowa i mądre wsparcie. To
rodziny, w których akceptuje się emocje, gdzie bliscy
wiedzą, że trudne rozmowy muszą być trudne, a jeśli
się ich unika, stają się jeszcze trudniejsze do udźwig-
nięcia. W takich rodzinach chory jest przewodnikiem po
swoich potrzebach i przeżyciach, potrafi powiedzieć,
czego potrzebuje, co sprawia mu ulgę i jest świadom,
że jego bliscy mają prawo do swoich ograniczeń, do
swojego życia i że nie są jego niewolnikami. Bliscy na-
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tomiast nie traktują chorego jak osoby ubezwłasnowolnionej i nie decydują za niego 
o wszystkim. Z szacunkiem traktują jego potrzeby, nie narzucają swojego zdania, 
nie odmawiają mu prawa do własnych decyzji. Dolegliwości i ograniczenia nie są po-
wodem, aby traktować chorego jak małe nierozumne dziecko, a siebie jak nadczłowieka,
który jest nie do pokonania.

PRZEMYŚLENIA DLA CHOREGO

Â Twoi bliscy boją się o Ciebie. Dla nich Twoja choroba to także nowa i trudna sytuacja.

Â Realnie spójrz na to, jak funkcjonuje Twoja rodzina i jeżeli oczekujesz pewnych
zmian, to powiedz bliskim o tym. Daj im i sobie czas.

Â Trzeba się nauczyć rozmawiać o trudnych emocjach. W takim otwartym kontakcie
przeszkadza chęć uchronienia bliskich przed prawdą i cierpieniem „w imię miłości”.
Miłość jest na dobre i złe, na trudne i łatwe dni, a więc nie można oczekiwać, żeby
bliscy się nie martwili. 

Â Trudne tematy są jeszcze bardziej trudne, jeżeli pozostają w ukryciu.

Â Bezpośrednie wyrażanie i ujawnianie swoich lęków, obaw, uczucia irytacji czy 
złości zmniejsza natężenie przeżywanych emocji.

Â Nie czekaj, że coś samo się zmieni, ale wykorzystaj ten czas, kiedy wszyscy 
doświadczacie kruchości życia i odważ się na otwartą rozmowę. 

Â Powiedz swoim bliskim, jak sobie radzisz i nie radzisz w zaistniałej sytuacji. Wiem, że
możecie się bać i to wszystko może być dla was trudne, ale porozmawiajmy otwarcie…

Â Zapytaj, co czują Twoi bliscy.

Â Nie oczekuj, że będą się domyślać, czego potrzebujesz – mów im o swoich 
potrzebach.

Â Zaakceptuj, że nie zawsze natychmiast dostaniesz to, o co prosisz. Odróżniaj 
odmowę typu „nie, bo nie” od autentycznej niemocy danej osoby.  

Â Nie obrażaj bliskich swoim zachowaniem tylko dlatego, że jest Ci ciężko z powodu
choroby. To nie jest wytłumaczenie.

Â Jeżeli rodzina przekracza Twoje granice i chce Cię wyręczać we wszystkim, 
a Tobie nie jest z tym dobrze, to powiedz im o tym: Kochani, wiem, że chcecie dla
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mnie jak najlepiej, ale to mnie ogranicza. Pozwólcie, że zrobię to sam. Pomoże
mi to poczuć się lepiej i sprawniej wracać do zdrowia. 

Â Nie jest prawdą, że rodzina, która dotychczas nie rozmawiała ze sobą na głęb-
szym poziomie emocjonalnym, nie ma szans na zmianę komunikacji, na otwartą
rozmowę i prawdziwą bliskość.

Â Jeśli masz dzieci lub wnuki, to nie oszczędzaj ich, udając, że nie ma problemu.
One i tak wszystko widzą i czują się zagubione. Rodzice i dziadkowie, którzy
udają, że świetnie sobie radzą w chorobie, uczą swoje dzieci i wnuki tego, że gdy
znajdą się w trudnej sytuacji, to mają fałszować obraz swoich przeżyć. Rozmawiaj
uczciwie i nie martw się, że będą przeżywały. Uczciwe rozmowy nie wyrządziły
jeszcze nikomu krzywdy, za to brak takich rozmów potrafi okaleczyć na lata.
Dzieci w wieku szkolnym, nastolatki i starsze zapewne wiele słyszały o tej choro-
bie, ale nie zawsze były to informacje pokrywające się z rzeczywistością. Dlatego
jeśli nie rozmawiają z nimi mama i tata, to szukają odpowiedzi poza domem –
pytając innych, surfując po Internecie. W ten sposób budują sobie przekłamany
obraz choroby ukochanego rodzica lub innej bliskiej osoby. 

PRZEMYŚLENIA DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH CHOREGO

Â Nie narzucaj swojego wyobrażenia o tym, jak chory ma funkcjonować, co zjeść,
kiedy spać itp., ale proponuj i uszanuj jego wolę.

Â Nie pocieszaj na siłę – Na pewno będzie dobrze. Otwórz się na to, co naprawdę
dzieje się z chorym. Zrób mu przestrzeń na jego emocje i rozmowę: Dawno nie
rozmawialiśmy, może nie będziemy udawali, że nic się nie stało – porozmawiajmy.

Â Słuchaj, słysząc, co mówi osoba chora. Nie rób nadinterpretacji tego, co usłyszałeś,
ale dopytaj: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy chciałeś powiedzieć, że…?

Â Uzgodnij z chorym, że będziecie informować się wzajemnie o tym, co w waszej
relacji jest dobre, a co złe. 

Â Masz prawo do przeżywania choroby bliskiego, ale nie zrób z tego jedynego celu
w życiu.

Â Nie pozwalaj choremu źle się traktować. Tak jak każdemu człowiekowi, należy Ci
się szacunek. Nie musisz dawać więcej, niż możesz i kochać bardziej, niż kochasz!
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Â Masz prawo odpocząć, pójść do kina, zaspokajać również swoje potrzeby.

Â Zmęczony i smutny opiekun robi więcej szkody niż pożytku.

Â Przemęczenie, lęk, brak snu, życie w ciągłym napięciu może doprowadzić do Two-
jej depresji, a wówczas opieka nad chorym staje się bardzo trudna, a czasami
niemożliwa.

Â Nie odtrącaj trudnych myśli na temat tego, co ewentualnie może stać się z Twoim
bliskim i waszą rodziną, ale zapamiętaj, że cokolwiek by się stało, znajdziesz roz-
wiązanie dopiero wówczas, gdy to nastąpi. Nie można na zapas zabezpieczyć
swojego świata! 

Â Pozwól osobie bliskiej załatwić sprawy formalne, np. materialne lub prawne – nie
traktuj tego jako zwiastuna złych wydarzeń. Chory ma prawo do porządkowania
swojego życia. Niektórym bardzo pomaga świadomość, że mają porządek.

Â Nie ignoruj potrzeb chorego dotyczących rozmów na tematy ostateczne. Natu-
ralne jest, że to trudne i bolesne rozmowy, ale świadczą także o zaufaniu, jakim
Cię obdarza Twój bliski.  

INTYMNOŚĆ

Może się zdarzyć, że choroba, operacja, leczenie ograniczą
Twoje fizjologiczne możliwości seksualne. Jednak to od Cie-
bie zależy, czy pozwolisz zabrać sobie radość z bliskości. 

Â Porozmawiaj z lekarzem, czy Twoją niedyspozycję seksualną można leczyć far-
makologicznie. 

Â Intymność to nie tylko akt seksualny, ale przede wszystkim ciepło, dotyk, pocału-
nek, pieszczota.

Â Nie zrzucaj całej odpowiedzialności za tę sferę życia na chorobę, ale uczciwie zasta-
nów się, w jakim stopniu ta sfera życia była ważna w waszym związku przed chorobą.
Jeżeli była i czerpaliście z niej radość, to przy wspólnym zaangażowaniu znajdziecie
sposób, aby powróciła. Jeśli natomiast od dawna nie ma między wami bliskości,
uczciwie o tym porozmawiajcie i zastanówcie się, czy na pewno tego chcecie i jak
możecie to zrealizować!
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Â Porozmawiaj szczerze ze swoim partnerem/partnerką o zaistniałej sytuacji, o
swoich obawach, niepokojach, zahamowaniach. Zapytaj, co dla niej/dla niego jest
trudne. Pamiętaj – to ma być rozmowa kochających się ludzi, dlatego gdy ją/jego
spytasz, czego się obawia, a ona/on odpowiada szczerze, to nie obrażaj się: Jak
mogła/mógł mi to powiedzieć, jak może tak myśleć… Oboje macie ograniczenia
i lęki. Twój partner/Twoja partnerka też się boi, także dla niej/dla niego to nowa
sytuacja. Sama/sam często nie wie, co powinna/powinien i może zrobić: dotknąć
Cię, przytulić czy coś powiedzieć, zapytać – a jak zaboli albo urazi Cię swoim za-
chowaniem? Czeka, więc na Twój gest, słowo przyzwolenia i zachęty. Rozma-
wiajcie o sytuacji, w której teraz jesteście, o swoich potrzebach i ograniczeniach.
Nie czekajcie, aż problem sam się rozwiąże. Nic nie rozwiązuje się samo, a za-
miatanie problemów pod dywan nigdy dobrze się nie kończy. Ktoś w końcu po-
tknie się o ten wystający, niezałatwiony problem, a wtedy zaboli jeszcze bardziej,
bo czas minął i nauczyliście się udawać, że nie ma sprawy.

Â Nie oczekuj, że nagle wszystko się zmieni i jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki zaczniecie się rozumieć, jak nigdy dotąd. Otóż tak nie będzie. Partner,
który nie należał do gadatliwych, nie będzie teraz mówił bez końca, bo Ty tego
potrzebujesz. Rozmawiaj z nim, akceptując jego naturę. 

Â Jeśli bliska ci osoba nie okazywała otwarcie uczuć, nie będzie na każdym kroku Cię
przytulała, ale jeśli potrzebujesz tego, sama/sam wyjdź z taką inicjatywą. Zapomnij
o myśleniu w rodzaju: Nie będę się prosiła/prosił… Nie odrzucajcie waszego szczę-
ścia i bliskości, dajcie sobie czas na zmiany, których razem oczekujecie. Może właś-
nie teraz zbliżycie się do siebie i odkryjecie uśpioną bliskość.

Â Zauważaj i doceniaj dobre, nawet te najmniejsze zmiany w Twoim związku, pod-
kreślaj ich wagę.

ZAPAMIĘTAJ!

Choroba nowotworowa jest taką samą chorobą, jak wiele innych poważnych cho-
rób somatycznych i można ją leczyć.

Myśl o swojej rzeczywistej sytuacji, nie twórz zbyt odległych scenariuszy. Jeśli
otrzymujesz pierwszą chemioterapię, to nie myśl o tym, co będzie przy czwartej. 
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Nie uciekaj od trudnych myśli. Przyjrzyj się im i zastanów się, jak możesz nad nimi
zapanować. Myśli o śmierci, umieraniu, o nawrocie choroby są normalne, wyma-
gają tylko weryfikacji. Myślenie o nawrocie choroby zabiera siły do leczenia.
Chcesz być zdrowy, a jesteś w permanentnym stresie i bardzo skutecznie utrud-
niasz sobie leczenie. Powstaje błędne koło!

Nie wiemy, co przyniesie przyszłość i w sposób naturalny odczuwamy niepokój
przed ostatecznością. Życie jednak jest zaskakujące i nie ma sensu układać sce-
nariusza, kiedy i jak je zakończymy. Zamiast myśleć o tym, co nieuchronne w losie
każdego człowieka, o śmierci – myśl o życiu, gdyż właśnie ono pozwala Ci korzys-
tać z tego, czego obawiasz się stracić, gdy umrzesz! Nie chcesz zostawiać swojej
rodziny, nie trać więc teraz czasu, tylko bądź z nimi, kochaj ich, dbaj o nich, ciesz
się, bo ich masz!!! Kochasz przyrodę, to ją zauważaj. Lubisz kino, teatr, koncert,
to – na ile pozwala Ci dobre samopoczucie – korzystaj z tego!!! Po prostu żyj, nie
dlatego, że się boisz śmierci, ale dlatego, że życie jest zbyt kruche i zawsze
za krótkie. Dzisiaj żyjesz i na wyciągnięcie ręki masz świat, którego tak bar-
dzo nie chcesz stracić. Uważaj, aby Twoje życie nie przypominało ciągłego prag-
nienia pt. „Gdyby tylko, gdybym tylko...”, ponieważ skupiając się na „gdybaniu”,
przestajesz być obecny w rzeczywistości i powoli znika Twoje prawdziwe, realne
życie.

Nie tłumacz, że to z powodu choroby nie umiesz żyć pełnią życia, bo szybko 
w to uwierzysz i staniesz się niewolnikiem tego kodu!!!

Zastanów się, czy faktycznie Twoje życie przed chorobą było udane, szczęśliwe 
i świadomie przeżyte. Być może odkryjesz, że żyjesz wspomnieniami, które 
niekoniecznie wypadłyby na piątkę, a nawet na tróję!

Oceniając trzeźwo swoje życie, masz szansę wprowadzić zmiany, które naprawdę
sprawią, że bilansując je kiedyś, powiesz – było na piątkę!

Bądź dla siebie dobry i stawiaj SAMEMU SOBIE osiągalne oczekiwania.
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Przestań chcieć od siebie więcej, niż jesteś w stanie nieść. Masz jedno życie 
i jeden organizm, a Twoje dobro jest na pierwszym miejscu, gdyż chcąc być super-
żoną, mężem, mamą, tatą, babcią, dziadkiem, to najpierw Ty musisz nauczyć się
dbać o siebie i dawać innym przykład, że „zdrowy” egoizm jest przejawem dojrza-
łości i szacunku człowieka do siebie samego. Zadowolona mama, tata, żona, mąż,
babcia, dziadek wnosi radość i spokój! Nie dzięki gotowaniu, sprzątaniu 
i ciągłemu zamartwianiu się o bliskich stajemy się mądrzy i potrzebni. Mamy swoje
marzenia i potrzeby, a jeżeli nasi bliscy mają problem z dostrzeżeniem tego, to dla-
tego, że sami nauczyliśmy ich, że takich potrzeb nie mamy!!! Może przyszedł czas,
żeby nauczyć bliskich NOWEGO SIEBIE!!!

2.3. DOBRY KONTAKT Z LEKARZEM ZALEŻY RÓWNIEŻ
OD CIEBIE

Dobry kontakt chorego z lekarzem to ważny element w pro-
cesie leczenia. Jednak tak jak każda relacja, ta również wy-
maga czasu i wysiłku obydwu stron, aby wypracować
najlepszy sposób komunikowania się i dążyć do zaufania. 

Idąc do lekarza, weź pod uwagę:

Â Jakie jest Twoje nastawienie psychiczne do tego spotkania? 

Wszyscy mamy jakieś doświadczenia z lekarzami i leczeniem, jeżeli nie osobiste, 
to swoich bliskich, znajomych lub znane z mediów. Musimy pamiętać, że mogą one
w istotny sposób wpływać na nasze nastawienie do lekarza i leczenia. Ważne więc,
aby zweryfikować te, które już na początku mogą wprowadzić zamieszanie i spowo-
dować niepotrzebne zdenerwowanie. Nie stosujmy zbiorowej odpowiedzialności 
i nie generalizujmy zachowań jednostek. Wchodząc do gabinetu lekarskiego z ne-
gatywnym i wrogim nastawieniem, sami wprowadzamy niemiłą atmosferę, a lekarz 
– zamiast stać się naszym sprzymierzeńcem w leczeniu – staje się złem koniecznym.
Biorąc pod uwagę napięcie związane z przeżywaną chorobą i leczeniem, warto 
również przemyśleć, czego oczekujemy od lekarza. Czasami żądamy rzeczy niemoż-
liwych, a odmowę traktujemy jak złośliwość.   

Â Zastanów się jeszcze w domu, przed wizytą u lekarza, co chcesz wiedzieć i ile
chcesz wiedzieć. Zapisz to wszystko na kartce i odczytaj lekarzowi. Niektórym po-
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trzebna jest dokładna wiedza o swojej chorobie, gdyż świadomi faktów czują, że
mają wszystko pod kontrolą. Zdecyduj, jak bardzo szczegółowa diagnoza będzie
Ci bardziej pomocna i powiedz o tym swojemu lekarzowi: Panie doktorze, jestem
osobą, która z natury musi wszystko wiedzieć. Wiem, że to nie zawsze jest moż-
liwe, ale gdyby mógł pan mi ten problem bardziej szczegółowo wytłumaczyć. Pa-
miętaj jednak, że są pytania, na które nie można odpowiedzieć wprost, gdyż
zdrowienie jest procesem dynamicznym i wiele się zmienia w trakcie leczenia.

Â Może wystarczy Ci tylko część informacji. Są ludzie, którym przeszkadza zbytnia
szczegółowość. Może oczekujesz zwykłych wskazówek: jakie lekarstwo masz
brać albo jak będzie wyglądało Twoje leczenie i kiedy się skończy. Sam decyduj,
ile potrzebujesz wiedzieć. Jeżeli jednak czujesz, że męczy Cię jakieś pytanie, ale
boisz się je zadać, to mimo to postaw je lekarzowi, informując go, że nie jest to
dla Ciebie łatwe: Doktorze, mam jeszcze jedno pytanie, ale ciężko mi je zadać.
Liczę jednak, że pomoże mi pan w moim lęku i wyjaśni moje obawy. Pamiętaj, że
nie ma głupich pytań. Nawet te najbardziej absurdalne warto zadać i otrzymać
wiarygodną odpowiedź, gdyż odrzucane wracają z jeszcze większym natężeniem
lęku.  

Â Może się zdarzyć, że w trakcie leczenia poznasz wielu lekarzy. Oczywiście, naj-
lepiej byłoby mieć jednego lekarza prowadzącego, ale niestety, nie jest to takie
proste. Warto jednak dać sobie i lekarzowi szansę na dobrą relację, a jeżeli nie
jest ona idealna, to nie komplikuj jej jeszcze bardziej. Szkoda nerwów i zdrowia.

Â W trakcie spotkania rób notatki i dopytuj, jeśli czegoś nie rozumiesz.

Â Jeżeli to możliwe, miej przy sobie osobę bliską, ale pamiętaj, że nie musisz się
godzić, aby mówiła za Ciebie. Wręcz odwrotnie – Ty sam najlepiej wiesz, co się
z Tobą dzieje, a osoba bliska może jedynie dopowiedzieć to, o czym mogłeś za-
pomnieć.  

Â Nie słuchaj bezkrytycznie opowiadań innych pacjentów o ich problemach w cho-
robie i leczeniu. Miej świadomość, że pewne informacje Ci służą, a inne potęgują
lęk. Chroń siebie!

Â Weryfikuj swoją wiedzę o chorobie nowotworowej z lekarzem. Nawet czytając in-
formacje w Internecie, czytasz w ogóle o chorobie, a nie o swoim jednostkowym
przypadku! 

Â Informuj lekarza o tym, co Cię niepokoi i nie lekceważ swojego złego samopo-
czucia. Nie decyduj sam, które objawy są ważne, a które nie. 
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Â Jeżeli czujesz dyskomfort w kontakcie z lekarzem, możesz to wyrazić między in-
nymi w taki sposób:

• Chciałbym móc porozmawiać z panem o..., a czuję się tak, jakbym nie mógł.
Czy możemy to przedyskutować?

• Doktorze, proszę się nie obrazić, ale odnoszę wrażenie, że gdy zadaję tyle
pytań, to jest pan zły. Może w innej sytuacji miałbym więcej dystansu, ale teraz
wszystko wydaje mi się ważne, trudne i niezrozumiałe. Będę wdzięczny, jeżeli
zweryfikuje pan moje wątpliwości, oczywiście na tyle, na ile będzie to możliwe.

• Zdaję sobie sprawę, że jest pan bardzo zajęty, ale potrzebuję omówić... z panem.
Czy możemy ustalić termin, kiedy moglibyśmy porozmawiać na ten temat?

ZAPAMIĘTAJ!
TO JEST TWOJA CHOROBA, 

A DOŚWIADCZENIE INNYCH NIE MUSI BYĆ TWOIM DOŚWIADCZENIEM.
TWÓJ ORGANIZM JEST NIEPOWTARZALNY, DLATEGO BĘDZIE CHORO-

WAŁ I ZDROWIAŁ WE WŁAŚCIWY DLA SIEBIE SPOSÓB!!!

3. ROLA PIELĘGNIARKI ONKOLOGICZNEJ

1. Na czym polega rola pielęgniarki onkologicznej? 

Obecnie w leczeniu nowotworów stosuje się zaawansowane techniki medyczne, 
a także wiele skomplikowanych leków. To sprawia, że pielęgniarka onkologiczna
musi mieć wysokie kwalifikacje oraz wiele umiejętności nie tylko w zakresie pielęg-
nacji ciała, ale także sfery psychicznej i duchowej pacjenta, ponieważ z chorobą 
nowotworową wiąże się dużo bardzo złożonych sytuacji stresowych. 
Pielęgniarka onkologiczna pielęgnuje i roztacza opiekę, zapewnia bezpieczeństwo
i komfort psychiczny, dostarcza niezbędnych informacji, edukuje w kwestiach zdro-
wia i choroby oraz wspiera pacjenta i jego rodzinę. To od niej rodzina chorego otrzy-
muje niezbędną pomoc, umożliwiającą radzenie sobie z postępem choroby 
i zebranie sił, by stać się źródłem wsparcia dla bliskiego chorego.
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Pielęgniarki pracujące z chorymi onkologicznymi muszą znać ich potrzeby i potrzeby
rodzin, a ponadto powinny znać mechanizmy własnej psychiki i umieć nad nimi 
panować.
Wspieranie pacjenta i jego rodziny wymaga od pielęgniarki z jednej strony odporno-
ści psychicznej, z drugiej zaś ogromnej wrażliwości, umiejętności odczytywania
stanu psychicznego pacjenta i odpowiedniego dostosowania się do niego.
Te trudne zadania wymagają ciągłego kształcenia się oraz nabywania nowych 
doświadczeń niezbędnych do ich realizacji. Pielęgniarka onkologiczna jest bowiem
odpowiedzialna za prawidłową ocenę zapotrzebowania na opiekę, za rozwiązywanie
problemów związanych z chorobą i leczeniem oraz prowadzenie działań edukacyj-
nych w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny. Na każdym etapie terapii, realizując
swoje zadania zawodowe, pozostaje w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 

2. W czym może pomóc pielęgniarka?

W procesie diagnostycznym pielęgniarka przygotowuje pacjenta do badań 
– wyjaśnia, na czym będą polegały, pomaga pokonać lęk i obawy towarzyszące
oczekiwaniu na wynik i diagnozę. Ułatwia choremu dostęp do informacji o stanie
zdrowia i planowanych działaniach, czyli po prostu pomaga zrozumieć trudny dla
niego język medyczny. Pomaga pacjentowi i jego rodzinie w zrozumieniu istoty cho-
roby, przykrych emocji i dolegliwości, jakie może wywoływać choroba nowotworowa
i leczenie.
W procesie leczenia przygotowuje chorego do zabiegów leczniczych, pobiera ma-
teriały do badań, wykonuje zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne, pomaga rozwiązywać
problemy chorego powstające w związku z zastosowaną metodą leczenia. 
W chemioterapii przygotowuje i podaje leki przeciwnowotworowe, czuwa nad 
bezpieczeństwem pacjenta, monitoruje jego stan zdrowia pod kątem występowania
objawów niepożądanych. Uczy pacjenta samoobserwacji podczas leczenia oraz do-
strzegania objawów ubocznych. Udziela wskazówek, jak radzić sobie w przypadku
późnych objawów ubocznych po leczeniu. 
W radioterapii przygotowuje chorego do leczenia, wyjaśniając mu przebieg terapii,
skutki oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm, doradza odpowied-
nią dietę, uczy właściwej pielęgnacji okolicy napromienianej. 
Ze względu na to, że u pacjentów poddanych radioterapii czy chemioterapii więk-
szość objawów ubocznych może wystąpić po leczeniu, kiedy pacjent przebywa 
w domu, bardzo ważnym zadaniem pielęgniarki jest edukacja, zarówno chorego, jak
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i jego najbliższych. Pacjent, który rozumie znaczenie samoob-
serwacji i umie wcześnie reagować na objawy niepożądane, ma
dużo większe szanse na ukończenie leczenia, a tym samym
uzyskanie lepszego efektu terapii.
Po leczeniu przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do samo-
opieki w warunkach domowych. Motywuje do usamodzielniania
się. Pomaga pacjentowi w uzyskaniu niezależności oraz w ra-
dzeniu sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej podczas
choroby. Udziela informacji i ułatwia kontakt z istniejącymi 
organizacjami i grupami wsparcia dla chorych onkologicznych 
i ich rodzin, np. „Amazonki”, „Gladiatorzy”, „Polilko”, „Wygraj z rakiem”, Fundacja
Urszuli Jaworskiej.

3. Czy potrzebna jest dalsza opieka pielęgniarska w domu i jak ją zapewnić? 

To, czy pacjentowi jest potrzebna dalsza opieka w domu, zależy od stanu jego zdro-
wia, zaawansowania choroby, istniejących dolegliwości oraz sytuacji, w której się
znajduje. 
Wiele zależy od tego, czy pacjent jest dobrze wyedukowany w zakresie samopielęg-
nacji, czy rodzina aktywnie włącza się w pomoc. Pacjenci, którzy są w trakcie 
chemioterapii czy radioterapii, otrzymują numer telefonu do pielęgniarki, z którą mogą
się skontaktować w razie potrzeby (kiedy są w domu między kolejnymi seriami le-
czenia).
Pacjenci z zaawansowanym nowotworem, jeśli tego wymagają, mogą korzystać 
z opieki hospicyjnej lub pomocy wolontariuszy.

Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.hospicja.pl

Leczenie chorób hematologicznych jest długie i żmudne. Trzeba mieć siłę 
i cierpliwość. Trzeba walczyć i być w tej walce wytrwałym, upadać i wstawać,
żeby znowu upaść i się podnieść. Ja zawsze w życiu wyznaczam sobie cele,
do których dążę aż do skutku, tak też postąpiłem z chorobą. Postanowiłem, 
że zrobię wszystko, co mogę żeby pomóc lekarzom mnie wyleczyć. W końcu 
– „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. 

Szymon z Krakowa
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