
S t r o n a  | 192 

 

30. Pomoc psychologiczna 
 

 

 
mgr Tomasz Sikora 
Poradnia Przykliniczna / 
Pracownia Rehabilitacyjna 
 

 
„Nie rzeczy niepokoją człowieka, lecz wyobrażenia o nich” Epiktet  
Fakt, że czytasz te słowa znaczy, iż należysz do osób, które szukają 
informacji. To bardzo dobrze, ponieważ, dzięki zdobyciu wiedzy 
możesz sobie pomóc już teraz, poprzez obniżenie poziomu lęku przed 
nieznanym. Tak, to jest zupełnie normalne, że jak wiele innych osób na 
początku możesz odbierać metodę leczenia, jaką jest napromienianie, 
jako szczególnie tajemniczą i wzbudzającą niepokój. Po pierwsze warto 
zacząć od zdrowego myślenia, opartego na faktach. Możesz 
powiedzieć sobie: „Radioterapia nawet pomimo występujących 
trudności i dolegliwości nie jest moim nieprzyjacielem, tylko 
sprzymierzeńcem w moim celu, jakim jest poradzenie sobie 
z chorobą, w powrocie do zdrowia. Skutki uboczne są, lecz mogę 
nauczyć się z nimi radzić”  
 
Korzyści wynikające z leczenia promieniami polegają na niszczeniu 
komórek nowotworowych, jednak na obszarze poddanym leczeniu 
znajdują się też tkanki, komórki zdrowe, które zareagują wczesnym 
odczynem i późnym odczynem popromiennym, jest to normalna 
reakcja. Do najczęściej występujących skutków ubocznych 
wpływających na psychikę i funkcjonowanie, należą uczucie 
długotrwałego zmęczenia, a także możliwe późne powikłania 
radioterapii, zależne od napromieniowanego miejsca, których 
konsekwencje związane są z możliwym trwałym uszkodzeniem tkanek 
np. poprzez ich zwłóknienie.  
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Pacjentom poza obawami przed skutkami radioterapii towarzyszą leki 
związane np. z samotnym pozostawieniem w pomieszczeniu aparatu 
w trakcie napromieniania, z obawą przez wystąpieniem awarii 
aparatu, czy też nadmiernym „oparzeniem”. Niestety, zdarza się, że 
powstają na tym tle mity, które mogą być przekazywane przez innych 
pacjentów, z czasem nabierać kolorów, stawać się wręcz fantastyczne. 
Dobrze, jest wyrażając swoje obawy i emocje dzielić się nimi z innymi, 
którzy się leczą, są w podobnej sytuacji, doświadczając przy tym 
pozytywnych uczuć, wiedząc, że jest się rozumianym. Jednak lepiej 
poznać fakty, czerpać informacje ze źródła od specjalistów, którzy dla 
Ciebie przybliżają tę metodę leczenia w tym poradniku.  
 
Równie częste są wśród osób leczących się niedogodności związane 
z założeniem masek unieruchamiających, zwłaszcza, kiedy osoba 
napromieniana odczuwa dyskomfort, a jej ruchy są ograniczane. Jest 
to jak najbardziej zrozumiałe, lecz jak pokazuje przykład większości 
osób można się do tych ograniczeń przyzwyczaić, zwłaszcza, kiedy 
słyszy się życzliwe i wspierające słowa ze strony personelu, który jest 
stale z Tobą w kontakcie, nawet, kiedy wydaje się Tobie, że jesteś sam 
podczas naświetlania.  
 
Konsultacje z psychologiem mogą pomóc Tobie w przygotowaniu się 
do leczenia, ograniczyć negatywne i nieprawdziwe myślenie 
o chorobie, zwiększyć swoją wiarę w sens leczenia, przekierować 
własną aktywność na zdrowienie, wyznaczyć sobie nowe cele, czy 
radzić sobie ze zmianami w życiu. Psycholog może nauczyć Cię technik 
oddechowych, ćwiczeń relaksacyjnych, technik wyobrażeniowych, 
wizualizacji, asertywności, lepszego komunikowania czy technik 
behawioralnych, które mogą być przydatne także podczas leczenia. 
 
Najczęściej dyskomfort związany z napromienianiem odczuwają 
osoby, które już wcześniej obawiały się przebywania w małych 
pomieszczeniach, czy doświadczały stanów lękowych, lecz ich nigdy 
nie leczyły. Mowa o osobach, które doświadczają fobii, ataków paniki. 
Dobrą informacją, może być to, że nigdy nie jest za późno, żeby się tym 
zająć. Są różne terapie przeciwlękowe. Czasem już jedna, albo dwie 
sesje z psychologiem mogą przynieść ulgę, a podczas konsultacji 
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możesz nauczyć się jak praktycznie radzić sobie z lękiem, choćby 
poprzez naukę technik oddychania, ćwiczeń relaksacyjnych, czy 
pozbycie się zniekształceń poznawczych – myśli wywołujących lęk. 
Czasem, jednak konieczne jest wrócenie do sytuacji z historii życia, 
które są związane z odczuwanymi trudnościami.  
 
Zadaniem, jakie można sobie postawić to zaadaptować się do obecnej 
sytuacji możliwie jak najlepiej, budując zdrowy stosunek do choroby 
i leczenia, odbudowując pozytywny obraz siebie, życzliwej sobie 
samooceny. Warto zaangażować się w działania dające energię, 
podnoszące siły witalne. Podczas leczenia, poza informacjami 
o leczeniu, przygotowaniu się do niego jest kilka spraw, o które warto 
zadbać, żeby móc prowadzić wystarczająco dobre życie. Przede 
wszystkim, w tym szczególnym czasie zadbaj o siebie, żeby dążenie do 
zdrowia było jak najlepsze. Zadbaj, żeby, jakość życia teraz, była 
również jak najlepsza. W sytuacji, kiedy pojawia się choroba, ważne 
jest żeby na nowo poczuć wpływ na swoje życie, czuć wpływ na proces 
zdrowienia. Ponieważ to spowoduje, że poczujesz oparcie i wzbudzisz 
nadzieje, tak niezbędną i pomocną w leczeniu.  
 
Co zatem możesz robić dla siebie, żeby poprawić, jakość swojego życia 
w chorobie?  

 Bądź aktywnym i zaangażowanym we własne leczenie, w każdą 
decyzje, zadbaj o dostęp do informacji, prawidłowe zrozumienie 
każdego elementu leczenia, powrotu do zdrowia. Świadome 
zarządzanie swoim leczeniem sprawia, że pojawia się poczucie 
kontroli nad sytuacją, (Jeśli masz jeszcze w sobie wiele obaw, 
zawsze w tej roli może być ktoś z Twoich bliskich, kogo do tego 
zadania wydelegujesz) 
 Naucz się zasad zdrowego myślenia. Poprzez świadome zdrowe 
myślenie, sami tworzymy swoje emocje. Przekonania i postawy 
leczą: „Rak to nie wyrok”, „Mogę wyzdrowieć, niezależnie od tego 
jak bardzo jestem chory”. Najbardziej podstawowym i dodającym 
sił przekonaniem jest, że rak nie musi oznaczać śmierci.  
 Pielęgnuj w sobie radość. Zadbaj, żeby codziennie wykonywać 
czynności, które podnoszą twoje siły witalne. Miej swoje hobby, 
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spędzaj czas z ludźmi, którzy Cię podnoszą na duchu. Zadbaj 
o kontakt z naturą.  
 Wyznaczaj sobie cele, do których chcesz dążyć, szukaj aktywności, 
które zapełnią konstruktywnie czas podczas leczenia 
 Zadbaj o wsparcie innych, więzi z innymi, buduj dobre relacje 
z bliskimi. Słuchaj swojego emocjonalnego „GPSa”, zauważ, kto Cię 
otacza, na kogo możesz liczyć, z kim w relacji czujesz się dobrze, 
a czyj wpływ jest dla Ciebie destrukcyjny.  
 Naucz się jak komunikować w chorobie swoje potrzeby, żeby 
zadbać o siebie w procesie zdrowienia. Bądź w tym asertywny.  
 Staraj się śmiać, jeśli jest to tylko możliwe, w ten sposób wzmocnisz 
swój układ odpornościowy.  
 Zadbaj o trening mentalny, myśl twórczo, zaangażuj umysł 
w proces zdrowienia stosując afirmacje, wyobrażenia. Techniki 
relaksacyjne i oddechowe możesz wykorzystać do ograniczenia 
objawów choroby, poprawy samopoczucia emocjonalnego 
 Zacznij się świadomie odżywiać. Dieta ma istotne znaczenie dla 
powrotu do zdrowia, a także dla utrzymania go.  
 Naucz się nie przywiązywać do wyniku. Nie zawsze od nas zależy, 
co się wydarza, jednak to od nas zależy jak na to reagujemy. Kieruj 
się pragnieniem dążenia do zdrowia, bez oczekiwania na wynik.  
 Zadbaj o dobrą semantykę. Słowa stwarzają naszą rzeczywistość, 
wywołują nasze reakcje emocjonalne. Bądź życzliwy dla siebie, 
zwróć uwagę na to, co mówisz do samego siebie, zmień niezdrowe 
nawyki językowe w dialogu wewnętrznym, zamień „muszę”, 
„powinienem” na „chce, mogę” 
 Zacznij ćwiczyć uważność, charakteryzującą się akceptacją 

i otwartością na to, co dzieje się w życiu obecnym. Naucz się 
doświadczać tego, co jest obecne w tu i teraz, bądź obecny. 

 Praktykuj wdzięczność. Codziennie świadomie doceniaj to, co 
posiadasz, dostajesz od innych. Doświadczanie poczucia 
wdzięczności jest dobrym sposobem na osiąganie wewnętrznego 
spokoju, doświadczanie szczęścia. Codziennie rano wymień pięć 
rzeczy, za które jesteś tego dnia wdzięczny.  
 Zadbaj o aktywność fizyczną. Ruch można dostosować do własnych 
możliwości i ograniczeń, nawet leżąc w łóżku. Napinanie 
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i rozluźnianie mięśni, ćwiczenia izometryczne czy spacery są 
z reguły dostępne dla każdego.  

30.2. W jaki sposób uzyskać wsparcie w czasie 
radioterapii? 

Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do pomocy 
psychologicznej, po zgłoszeniu takiej potrzeby lekarzowi 
prowadzącemu. 
 
Pacjenci leczeni ambulatoryjnie mogą uzyskać pomoc psychologiczną 
po wcześniejszym zgłoszeniu się do rejestracji Przychodni 
Przyklinicznej; lub telefonicznie pod numerem 32 278 88 88.  
 

PIĘĆ ZASAD ZDROWEGO MYŚLENIA (5 ZZM)  
Opracowanie na podstawie Maultsby M, Wirga M, DeBernardi M, „ABC 
Twoich Emocji” Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019 str. 
37  
 
1. Zdrowe myślenie jest oparte na oczywistych faktach.  
2. Zdrowe myślenie najskuteczniej pomaga nam chronić nasze życie 

i zdrowie.  
3. Zdrowe myślenie najskuteczniej pomaga nam osiągać nasze bliższe 

i dalsze cele.  
4. Zdrowe myślenie najskuteczniej pomaga nam unikać najbardziej 

niepożądanych konfliktów lub rozwiązywać je.  

5. 5. Zdrowe myślenie najskuteczniej pomaga nam czuć się tak, jak chcemy 
się czuć bez nadużywania żadnych substancji.  

Oddychanie obniżające niepokój 
Opracowanie na podstawie: Weller S. „Oddech w psychoterapii” GWP Sopot 
2012 str. 71  
Ćwiczenie to jest nazywane niefarmakologicznym środkiem uspokajającym, 
ponieważ jak wskazuje nazwa, jego wykonanie pomaga zwalczać niepokój, 
zapobiega powstawaniu uczucia paniki. Może być pomocne w trudnych 
sytuacjach, kiedy trzeba poradzić sobie radzić z uczuciem przerażenia, 
a także złości czy frustracji.  
 
INSTRUKCJA 
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1. Usiądź prosto, z głową w pionie (zależnie od okoliczności można również 

ćwiczyć w innych dogodnych pozycjach). Jeśli chcesz, możesz zamknąć 
oczy. Rozluźnij mięśnie szczęk. 

2. Wciągnij nosem powietrze powoli, spokojnie i tak głęboko, jak to 
możliwe bez wysiłku. 

3. Powoli i spokojnie wypuść całkowicie powietrze przez usta, skupiając 
uwagę na okolicy pępka. Staraj się rozluźniać szczęki  

4. Zanim ponownie wciągniesz powietrze, odlicz powoli w myślach do 
dwóch („jeden tysiąc, dwa tysiące’’) - pomaga to przedłużyć wydech 
i zapobiega hiperwentylacji. 

5. Powtórz punkty 2, 3 i 4 kilkakrotnie, aż poczujesz, że tempo oddychania 
zmalało i ogarnął cię spokój. 

6. 6. Wróć do normalnego oddychania (podczas oddychania możesz 
wizualizować, że wciągając powietrze doświadczasz pozytywnych 
emocji takich jak odwaga, nadzieja, cierpliwość. Natomiast robiąc 
wydech wyobrażaj sobie, że pozbywasz się wszystkich negatywnych 
emocji, lęku, przygnębienia itd.)  

30.3. Przydatne informacje 

 
https://www.io.gliwice.pl  
https://fundacjaonkologiczna.pl/  
https://www.zwrotnikraka.pl/  
http://simonton.pl/  
https://abcemocji.pl/  
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