
WSTĘP
Drodzy czytelnicy.

Niniejszy poradnik zawiera informacje na temat zmęczenia będące-
go skutkiem długotrwałego leczenia. Zmęczenie takie może doprowadzić 
nawet do wyczerpania organizmu, dlatego tak ważne jest aby ten problem 
rozpoznać i w miarę szybko zająć się jego likwidacją. Wyczerpanie to stan 
będący efektem bardzo dużego zmęczenia, które może być spowodowane 
samą chorobą nowotworową, metodami jej leczenia lub skutkami uboczny-
mi, które niekorzystnie wpływają na organizm pacjentów. Pojawieniu się 
tego stanu sprzyja długi czas chorowania oraz intensywność leczenia, pod-
czas którego chory czuje się bardzo zmęczony przez większość czasu lub 
przez cały czas. Na dodatek chorzy zwykle męczą się szybciej, a odpoczynek  
i sen nie eliminują uczucia zmęczenia. Na szczęście większość osób przesta-
je się szybko męczyć po zakończeniu leczenia. Czasami jednak taki stan mo-
że utrzymywać się przez miesiące, a nawet lata. Każda osoba jest inna, więc 
nie można przewidzieć, jak długo ktoś może odczuwać zmęczenie, a nawet 
wyczerpanie. Uczucie wyczerpania może wpływać na różne osoby w inny 
sposób. Najważniejsze, żeby zdać sobie sprawę, że zmęczenie długotrwałym 
leczeniem onkologicznym może dotknąć każdego.

Na szczęście coraz częściej zwraca się uwagę na problemy związane 
z zagadnieniem zmęczenia pacjentów, coraz więcej lekarzy dostrzega ten 
problem i stara się pomóc pacjentowi wyjść z tej sytuacji. Dlatego jest bar-
dzo ważne aby stan zmęczenia, wyczerpania zdiagnozować i próbować go 
załagodzić, a następnie zlikwidować.

Odczuwanie zmęczenia przez większość czasu może być frustrujące  
i przytłaczające. Ważne jest, aby opowiedzieć lekarzom i pielęgniarkom  
o swoich odczuciach. Być może będą w stanie złagodzić te dolegliwości. Są 
też rzeczy, które można zrobić samemu aby sobie pomóc, na przykład pozo-
stać w miarę możliwości aktywnym fizycznie. Wobec takiej tezy trzeba po-
stawić pytania. Czy aktywność fizyczna może zmniejszyć uczucie zmęcze-
nia? Czy aktywność może pomóc? Tak, może pomóc, gdyż poprawia apetyt, 
dodaje energii, zwiększa siłę mięśni, poprawia sen. Trzeba jednak pamiętać, 
ze podejmowana aktywność musi być dostosowana do możliwości pacjenta. 
W naszym poradniku znajdują się zestawy ćwiczeń zalecanych przy zwal-
czaniu zmęczenia.
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Ważne jest, aby wszelka aktywność fizyczna przebiegała w bezpieczny 
sposób. Można rozpocząć choćby od siedzenia na krześle zamiast leżenia  
w łóżku podczas odzyskiwania sił. Można stopniowo przechodzić coraz 
dłuższe odległości wokół domu. Istnieje wiele sposobów zwiększenia swojej 
aktywności fizycznej. Może to być np. wykonywanie większej ilości czyn-
ności w domu, chodzenie lub jeżdżenie na rowerze, wykonywanie ćwiczeń 
rozciągających, takich jak joga. Ale uwaga: nie należy ćwiczyć przy złym 
samopoczuciu, dusznościach lub gdy odczuwa się ból. Ponadto, nawet jeśli 
przed zdiagnozowaniem nowotworu pacjent był regularnie aktywny fizycz-
nie, powinien zachowywać umiar i zwiększoną ostrożność. Dobrym posu-
nięciem jest skonsultowanie się z fizjoterapeutą, który pomoże zbudować 
kondycję fizyczną i zwiększyć siłę mięśni. 

Ważne jest również poznanie przyczyn zmęczenia. Mogą to być efekty le-
czenia onkologicznego, które obejmuje operacje, chemioterapię, radioterapię, 
hormonoterapię i terapię celowaną. Także ból towarzyszący chorowaniu może 
powodować uczucie zmęczenia. Zmniejszenie go może wpłynąć na zmniej-
szenie zmęczenia.

Kolejną przyczyną powstawania długotrwałego zmęczenia mogą być 
skutki emocjonalne choroby nowotworowej, ponieważ ten rodzaj choroby 
wywołuje szczególnie silne emocje. Można się martwić, odczuwać smutek 
lub złość. W takiej sytuacji żadne emocje nie są ani właściwe, ani niewłaś-
ciwe. Niekiedy odczuwanie trudnych emocji może przeszkadzać we śnie. 
Z kolei niedostatek snu może zwiększać zmęczenie. Istnieją różne rodzaje 
wsparcia emocjonalnego, które mogą okazać się pomocne, np. rozmowa 
czy terapie uzupełniające. W przypadku problemów emocjonalnych po-
moc psychologa może być bardzo przydatna. Psychologowie są wyszkole-
ni w słuchaniu. Mogą pomóc poradzić sobie z trudnymi emocjami poprzez 
wskazanie problemów wywołujących te emocje i pokazanie jak sobie  
z nimi radzić.

Jeżeli chory, u którego wystąpi zmęczenie lub wyczerpanie, sam nie potrafi 
sobie poradzić z tym problemem, może szukać pomocy wśród grup wsparcia. 
Niektórym pacjentom pomaga rozmowa z innymi osobami, które znaj-
dują się w takiej samej sytuacji. Spotkania w gronie osób wspierających, 
uczęszczanie na zajęcia oferowane przez te grupy pomaga poczuć się le-
piej, co ma bardzo duże znaczenie w powrocie do sprawności i lepszego 
samopoczucia. Pacjent uświadamia sobie, że zmęczenie, z którym nie mo-
że sobie sam poradzić, dotyka również innych, że nie jest niczemu winny,  
że po prostu jego organizm na chwilę jest słabszy, ale można temu zaradzić.  
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Bardzo zalecane jest też korzystanie z różnych terapii uzupełniających, 
które mogą pomóc zmniejszyć uczucie zmęczenia. Może to być joga, re-
laksacja, masaż.

U pacjentów dotkniętych zmęczeniem czy wyczerpaniem, którzy mają 
rodziny (dzieci) i mają trudności z zapewnieniem im opieki, może pojawić 
się przygnębienie, na skutek niemożności wykonywania zwykłych czyn-
ności związanych z obowiązkami domowymi. W takim przypadku trzeba 
uświadomić sobie, że ma się prawo do słabości i niemocy, trzeba nauczyć się 
prosić o pomoc członków rodziny, przyjaciół oraz nauczyć się taką pomoc 
przyjmować.

Należy jeszcze dodać, że w walce ze zmęczeniem pomocna jest również 
dieta. Prawidłowe odżywianie pomoże podnieść poziom energii. W przy-
padku zmniejszonego apetytu lub innych problemów żywieniowych należy 
umówić się na konsultację u dietetyka. Udzieli on porady na temat tego,  
co najlepiej jeść.

Zagadnienie samego zmęczenia jest bardzo szerokie. Są też różne spo-
soby aby z powodzeniem łagodzić jego skutki. W naszym poradniku sta-
raliśmy się opisać poszczególne zagadnienia, aby osoby które potrzebują 
wiedzy i wsparcia w tym temacie, znalazły dla siebie wskazówki i pomoc.

Na koniec chcę dodać, żeby pacjenci onkologiczni podczas chorowania  
i powrotu do zdrowia przede wszystkim dbali o własne potrzeby i wystarcza-
jąco odpoczywali, co pozwoli, mam nadzieję, lepiej znieść okres powracania 
do zdrowia po chorobie onkologicznej.

Powodzenia
         

Maria Piworowicz  
Prezes Stowarzyszenia Pomocy  

Chorym Onkologicznie 
Różowe Okulary
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