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TURINYS
Leidinys „Apie chemoterapiją“ yra skirtas vėžiu sergantiems
žmonėms, kuriems taikoma chemoterapija, ir jų artimiesiems, padedantiems įveikti šio gydymo sukeltus šalutinius poveikius.
Leidinio tikslas – klausimų ir atsakymų forma pateikti bendrą
informaciją apie tai, kaip ligoniui pasiruošti chemoterapijai, kaip
elgtis ir į ką atkreipti dėmesį gydantis bei po to. Leidinyje aptariami
šalutinio poveikio reiškiniai ir nurodomi būdai, kaip juos įveikti.

4

6

Alvydas Česas.
Žodis skaitytojui, arba ką reikia žinoti
gydantis chemoterapija
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Gydausi chemoterapija
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ŽODIS SKAITYTOJUI,
ARBA KĄ REIKIA ŽINOTI GYDANTIS
CHEMOTERAPIJA
Ne paslaptis, kad sergančiųjų onkologiniais susirgimais pasaulyje nemažėja. Mes patys, apsidairę savo aplinkoje, sutiksime ne
vieną, paliestą šios ligos. Aišku, kol serga ne šeimos nariai, atrodo,
jog tai mūsų neliečia, tolima, bet kai toks ligonis grįžta po gydymo
į mūsų namus, neretai pasimetama, iškyla aibė įvairiausių praktinių
klausimų, o ypač tai – kuo mes patys galime padėti savo artimui.
Kaip žinia, yra trys pagrindiniai gydymo būdai: operacija, spindulinė terapija, chemoterapija-hormonoterapija. Jei operacija ir spindulinė terapija yra lokalūs gydymo metodai (pašaliniai reiškiniai
priklauso nuo vietos, kur buvo operuota ar švitinta), tai chemoterapija, kadangi dažniausiai leidžiama į veną, veikia bet kurią kūno
vietą, ir pašalinių reiškinių, aišku, gali būti daugiau. Šiandien niekas nediskutuoja apie chemoterapijos svarbą gydant onkologinius
ligonius. O komplikacijas sukelia net vitaminai, jau nekalbant apie
priešvėžinį gydymą. Tačiau tai, ką skiria mūsų gydytojai praktikai,
yra įrodyta, apskaičiuota, konkrečiai nurodyta žinynuose, numatytos visos galimos komplikacijos. Reikia atminti, kad gydytojas,
kuris skiria chemoterapiją, prieš gydymo kursą informuoja apie visus, net rečiau pasitaikančius, pašalinius reiškinius. Todėl nereikėtų
iš anksto baimintis, kad viskas, kas pasakyta, gali atsitikti būtent
Jums. Tik aktyviau domintis savo liga, galima padėti sau: laiku pastebėti pirmuosius požymius ir išvengti rimtesnių komplikacijų.
Pašalinių reiškinių pobūdis, intensyvumas, trukmė priklauso
nuo paskiriamų vaistų ir suleidimo būdo. Yra ir individualus vaisto
toleravimas – du vienodai gydomi ligoniai gali skirtingai jaustis.
Simptomų gama gana plati: jei vienas nuo tokio paties gydymo vemia, kitas – nieko nejaučia, netgi silpnumas ar varginantys ligos
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simptomai sumažėja. Chemoterapija veikia visas greitai besidauginančias ląsteles – ne tik vėžines, bet ir kaulų čiulpų ląsteles, plaukų
folikulus (iškris keliems mėnesiams plaukai), žarnyno, gleivinės
epitelio ląsteles (burnos išopėjimai, viduriavimas, pykinimas, vėmimas). Yra chemopreparatų, kuriuos skiriant reikalinga gera inkstų, kepenų ar širdies veikla. Būna, kad nuo ilgalaikio gydymo ligonis jaučia depresiją, silpnumą.
Ar visada ligonis jaučia šiuos pašalinius reiškinius? Jei ligonis
gydymo metu jaučiasi gerai, tai nereiškia, kad vaistai neveikia. Pašaliniai reiškiniai pablogina gyvenimo kokybę, o medikams neleidžia skirti tolesnio gydymo. Konkretų gydymą paskyręs chemoterapeutas iš anksto žino, kokie būna pašaliniai reiškiniai, ir skiria
proﬁlaktinį gydymą dar prieš suleisdamas priešvėžinius vaistus
(pavyzdžiui, yra vaistai, kurie užkerta kelią pykinimo ar vėmimo
reﬂeksui susidaryti).
Išvykstant iš ligoninės namo, labai svarbu susižinoti apie visus
galimus pašalinius reiškinius, kaip jų išvengti, o atsiradus žymesniems sveikatos sutrikimams reikia informuoti gydantį gydytoją ir
su juo pasikonsultuoti dėl papildomo gydymo.
Alvydas Česas,
Klaipėdos universitetinės ligoninės onkologas chemoterapeutas
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GYDAUSI CHEMOTERAPIJA
Patarimai ligoniui ir jo artimiesiems

Chemoterapija – tai gydymas specialiais priešvėžiniais vaistais (citotoksinais), kurie suardo vėžines ląsteles. Gydymo metu
gali būti taikomi vieno arba kelių chemoterapinių vaistų deriniai.

Kaip aš jausiuosi chemoterapijos metu?
Chemoterapija žmones veikia skirtingai. Kaip jausiesi, priklauso nuo to, kokia tavo sveikata buvo prieš gydymą, kokia vėžio rūšis, kaip toli jis pažengęs, kokią chemoterapijos rūšį ir kokią jos
dozę gausi. Gydytojai negali tiksliai pasakyti, kaip tu jausiesi chemoterapijos metu.
Kai kurie žmonės iškart po chemoterapijos nesijaučia gerai.
Dažniausias pašalinis efektas – pykinimas, nuovargis, išsekimo
jausmas. Tu gali tam pasiruošti:
• Paprašydamas, kad tave nuvežtų ir parvežtų iš chemoterapijos.
• Suplanuodamas poilsį chemoterapijos metu ir dieną po jos.
• Paprašydamas pagalbos ruošiant maistą ir prižiūrint vaikus
chemoterapijos metu bei mažiausiai 1 dieną po jos.
Yra daug būdų, kurie gali tau padėti susidoroti su šalutiniu chemoterapijos poveikiu. Daugiau informacijos rasi šioje knygelėje.

Ar galėsiu dirbti chemoterapijos metu?
Daug žmonių gali dirbti tiek, kiek jų darbotvarkė atitinka savijautą. Galėsi ar negalėsi dirbti priklauso nuo to, kokios rūšies darbą
atlieki. Jei galimybės leidžia, pamėgink dirbti ne visą darbo dieną
arba namuose tomis dienomis, kai nesijauti gerai. Pakalbėk su savo
darbdaviu apie galimybes suderinti darbą ir gydymą. Jei dirbti neįmanoma, galima gauti nedarbingumo pažymėjimą.
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Ar galėsiu vartoti nereceptinius vaistus, kol gausiu chemoterapiją?
Tai priklauso nuo chemoterapijos rūšies ir vaistų, kuriuos planuoji vartoti. Vartok tik tuos vaistus, kuriuos leidžia gydytojas. Pasakyk jam apie visus nereceptinius vaistus, kuriuos vartoji, įskaitant vidurius laisvinančius, antialerginius, nuo peršalimo, skausmo,
maisto papildus ir kt.
Tavo gydytojas turi žinoti:
• kiekvieno vaisto pavadinimą;
• vartojimo priežastį;
• kiek jo vartoji;
• kaip dažnai vartoji.
Pakalbėk su gydytoju prieš vartodamas bet kokius nereceptinius vaistus, vitaminus, mineralus, dietinius papildus ar vaistažoles.

Ar galėsiu vartoti vitaminus, mineralus, dietinius
papildus ar vaistažoles gaudamas chemoterapiją?
Kai kurie iš šių produktų gali pakeisti chemoterapijos veikimą.
Dėl to svarbu pranešti gydytojui ar slaugytojai apie visus vartojamus vitaminus, mineralus, dietinius papildus ir vaistažoles prieš
pradedant chemoterapiją. Chemoterapijos metu pasikonsultuok su
gydytoju prieš vartodamas bet kurį iš šių produktų.

Kaip aš sužinosiu, ar man chemoterapija padėjo?
Tavo gydytojas paskirs tau atlikti tyrimus (tokius kaip kraujo,
echoskopija, radiologiniai, rentgeno ir kt.). Jis taip pat domėsis
tavo savijauta. Tu negalėsi spręsti, ar chemoterapija padeda, remdamasis vien jos šalutiniu poveikiu. Kai kurie žmonės mano, kad
9

ryškus pašalinis poveikis reiškia, jog chemoterapija veikia gerai,
arba kai nėra pašalinio poveikio – neveikia. Tiesa yra ta, kad pašalinis poveikis neturi nieko bendra su tuo, kaip chemoterapija kovoja
su vėžiu.

Kokie yra klinikiniai tyrimai?
Ar jie bus man tinkami?
Vėžio klinikiniai tyrimai dar vadinami vėžio gydymo tyrimais
ar tyrimo studijomis, išbandant naujus gydymo būdus žmonėms,
sergantiems vėžiu. Tai gali būti naujų chemoterapijos rūšių tyrimai,
kiti tyrimai ar nauji gydymo taikymo būdai. Šių klinikinių tyrimų
tikslas – atrasti geresnius būdus, kaip padėti žmonėms, sergantiems
vėžiu. Tavo gydytojas ar slaugytoja gali pasiūlyti dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Tu ir pats gali pasiūlyti šią mintį. Prieš sutikdamas dalyvauti sužinok apie:
• Naudą. Visi klinikiniai tyrimai siūlo kokybišką vėžio gydymą.
Paklausk, kaip šie tyrimai padės tau ar kitiems. Pavyzdžiui, tu gali
būti vienas iš pirmųjų, gaunantis naują gydymą ar vaistą.
• Riziką. Nauji gydymo būdai ne visada geresni ar tokie patys
kaip tradiciniai. Net jeigu naujas gydymas yra geras, jis gali tau
nelabai tikti.

PATARIMAI EINANT PAS GYDYTOJĄ
• Pasiruošk klausimų sąrašą prieš kiekvieną susitikimą.
Kai kurie žmonės sąrašą turi po ranka ir užsirašo naujus klausimus, kai tik jie iškyla. Palik šiame sąraše vietos pasižymėti gydytojo atsakymams.
• Pasikviesk šeimos narį ar patikimą draugą į susitikimą su
gydytoju.
Šis žmogus tau gali padėti suprasti, ką sako gydytojas, ir pakalbėti su tavimi pasibaigus vizitui.
• Užduok visus tau iškilusius klausimus.
Nėra tokių dalykų, kaip kvaili klausimai. Jeigu tu nesupranti atsakymo, klausinėk tol, kol suprasi.
• Užsirašyk.
Tu gali juos užsirašyti ar naudoti diktofoną. Vėliau galėsi peržiūrėti užrašus ir prisiminti, kas buvo pasakyta.
• Prašyk informacijos apie savo vėžį ir chemoterapijos rūšį.
• Leisk gydytojui žinoti, kiek informacijos tau reikia, kada
tu nori ją sužinoti ir kada jos turėsi pakankamai.
Vieni žmonės nori žinoti viską, kiek tik įmanoma, apie vėžį ir jo
gydymą. Kitiems pakanka trupučio informacijos. Tavo teisė rinktis.
• Sužinok, kaip galėtum kreiptis į gydytoją ar slaugytoją
skubiu atveju.
Užsirašyk ir turėk su savimi reikalingus telefono numerius.
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KLAUSIMAI APIE MANO VĖŽĮ

• Kokią chemoterapijos rūšį aš gausiu?

• Kokia mano vėžio rūšis?

• Kaip tie vaistai bus duodami?

• Kokia mano vėžio stadija?

• Kur man reikės vykti dėl šių procedūrų?
• Kiek ilgai truks kiekviena procedūra?

Apie chemoterapiją

• Ar mane turės kas nors nuvežti ir parvežti iš procedūrų?

• Kodėl man reikalinga chemoterapija?
• Koks yra šios chemoterapijos tikslas?

Apie šalutinį poveikį

• Kokia chemoterapijos nauda?

• Kokio šalutinio poveikio aš galiu tikėtis iš karto?

• Kokia chemoterapijos rizika?

• Koks šalutinis poveikis gali pasireikšti vėliau?

• Ar yra kitokių mano vėžio gydymo būdų?

• Kokio ryškumo gali būti šalutinis veikimas?

• Kokia yra įprastinė slauga sergant šios rūšies vėžiu?

• Kiek ilgai gali trukti šalutinis veikimas?

• Ar atliekami klinikiniai tyrimai su mano rūšies vėžiu?

• Ar visi šalutiniai reiškiniai išnyks pasibaigus gydymui?
• Kaip aš galėčiau įveikti šalutinius reiškinius ar juos sumažinti?

Apie mano gydymą
• Kelis chemoterapijos kursus aš gausiu? Kiek ilgai truks kiekvienas iš jų? Kokia bus pertrauka tarp jų?

• Ką mano gydytojas ar slaugytoja galėtų padaryti, kad padėtų
įveikti šalutinius reiškinius ar juos sumažinti?
• Kada aš turėčiau pranešti gydytojui ar slaugytojai apie šiuos
šalutinius reiškinius?
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TAVO JAUSMAI CHEMOTERAPIJOS METU
Kai kuriais momentais tu gali jaustis:
• Neramus.
• Prislėgtas.
• Išsigandęs.
• Piktas.
• Nusivylęs.
• Bejėgis.
• Vienišas.
Chemoterapijos metu normalu jausti daug įvairių jausmų. Nepaisant to, gyvenimas sergant vėžiu ir jo gydymas gali kelti stresą.
Nuovargis gali pabloginti galimybę susitvarkyti su savo jausmais.

Kaip kontroliuoti savo jausmus chemoterapijos
metu?
• Atsipalaiduok. Atrask laiko pabūti mėgstamoje vietoje. Kvėpuok lėtai ar paklausyk raminančios muzikos. Tai gali padėti nusiraminti ir sumažinti stresą.
• Mankštinkis. Daugumai žmonių lengvi pratimai padeda jaustis geriau. Yra daug būdų užsiiminėti sportu, pavyzdžiui, ėjimas,
važiavimas dviračiu ar lengvi ﬁziniai pratimai. Pakalbėk su gydytoju ar slaugytoja apie tau tinkančią sporto rūšį.
• Bendrauk su kitais. Kalbėk apie savo jausmus su tais, kuriais
pasitiki. Pasirink ką nors, kas tau galėtų skirti dėmesio, pavyzdžiui,
artimą draugą, šeimos narį, dvasininką, psichologą, slaugytoją ar
socialinį darbuotoją. Taip pat gali būti naudinga pakalbėti su žmogumi, gaunančiu chemoterapiją ar jau išgyvenusiu vėžio ligą.
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• Prisijunk prie paramos grupės. Ši grupė teikia pagalbą žmonėms, sergantiems vėžiu. Ji suteiks tau galimybę susitikti su žmonėmis, susiduriančiais su tokiomis pat problemomis. Turėsi progos
pakalbėti apie savo jausmus ir paklausyti kitų žmonių. Galėsi sužinoti, kaip kiti įveikia vėžį, chemoterapiją ir jos šalutinį poveikį.
Tavo gydytojas, slaugytoja ar kiti žmonės gali žinoti apie pagalbos
ir paramos grupes sergantiesiems vėžiu. Kai kurios paramos grupės
susitinka ir virtualiai, internete. Tai taip pat gali būti naudinga, jei
nėra galimybės keliauti.
Pakalbėk su gydytoju ar slaugytoja apie dalykus, kurie tave jaudina ir slegia. Gydytojas gali pasiūlyti vaistų, jeigu tau bus sunku
susitvarkyti su savo jausmais.
Normalu, kad chemoterapijos metu žmogus tampa jautresnis. Reikia žinoti, jog gyvenimas sergant vėžiu ir jo gydymas
gali kelti stresą.

ŠALUTINIS POVEIKIS IR BŪDAI,
KAIP JĮ ĮVEIKTI
Kas yra šalutinis poveikis?

Šalutinis poveikis – tai problemos, kurias sukelia vėžio gydymas. Kai kurie bendri chemoterapijos šalutiniai reiškiniai yra nuovargis, pykinimas, vėmimas, sumažėjęs kraujo ląstelių skaičius,
plaukų netekimas ir skausmas.

Kas sukelia šalutinį poveikį?

Chemoterapijos paskirtis – sunaikinti greitai augančias vėžio
ląsteles. Bet ji taip pat gali paveikti sveikas ląsteles, kurios greitai
dauginasi. Tai burnos ir žarnyno, kaulų čiulpų ląstelės, gaminančios kraujo kūnelius, ir ląstelės, kurios lemia plaukų augimą. Che15

moterapija sukelia šalutinius reiškinius, kai pažeidžia šias sveikas
ląsteles.

Ar aš pajusiu šalutinį chemoterapijos poveikį?

Tau gali būti keli arba daug šalutinių reiškinių, bet gali ir visai
nebūti. Tai priklauso nuo chemoterapijos tipo ir kiekio, kurį gausi,
bei kaip tavo organizmas reaguos. Prieš pradedant chemoterapiją,
pasikonsultuok su gydytoju apie tai, kokio šalutinio poveikio gali
tikėtis.

Ar ilgai truks šalutinis poveikis?

Šalutinio poveikio trukmė priklauso nuo tavo sveikatos būklės
ir chemoterapijos rūšies. Dauguma šalutinių reiškinių praeina baigus chemoterapijos kursą, bet kartais jie gali tęstis ištisus mėnesius
ar net metus. Kartais chemoterapija sukelia ilgalaikį šalutinį poveikį, kuris nepraeina. Tai gali būti širdies, plaučių, nervų, inkstų ar
reprodukcijos organų pažeidimas. Pasikonsultuok su gydytoju ar
slaugytoja apie ilgalaikio šalutinio poveikio tikimybę.

Kaip išvengti šalutinio poveikio?

Gydytojai žino daugybę būdų, kurie gali apsaugoti ir padėti išvengti chemoterapijos šalutinių reiškinių, taip pat padėti tau pasveikti po kiekvieno gydymo kurso. Pasikonsultuok su gydytoju ar
slaugytoja apie tai, ko tikėtis ir ką daryti. Pasistenk, kad gydytojas
ar slaugytoja sužinotų apie bet kokius tavo pastebėtus pakitimus –
tai gali būti šalutinio poveikio ženklai.

MAŽAKRAUJYSTĖ (ANEMIJA)

Kas ji yra ir kodėl atsitinka?

Raudonieji kraujo kūneliai (eritrocitai) perneša deguonį tavo
organizme. Mažakraujystė yra tada, kai turi per mažai raudonųjų
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kraujo kūnelių, kurie negali organizmo pakankamai aprūpinti deguonimi. Kai tavo organizmas negauna pakankamai deguonies, širdis dirba smarkiau. Tai sukelia pojūtį, lyg širdis daužytųsi ar plaktų
labai greitai. Mažakraujystė taip pat gali sukelti dusulį, silpnumą,
svaigimą, alpimą ar didelį nuovargį. Kai kurios chemoterapijos rūšys apsunkina naujų raudonųjų kraujo kūnelių gamybą ir taip sukelia mažakraujystę.

Būdai ją įveikti:
• Daug ilsėkis. Pasistenk miegoti mažiausiai 8 valandas kiekvieną naktį. Taip pat gali 1–2 kartus per dieną trumpai nusnūsti
(1 valandą ar mažiau).
• Apribok savo veiklą. Dirbk tik tuos darbus, kurie tau svarbiausi. Pavyzdžiui, gali eiti į darbą, bet netvarkyti namų. Paprašyk,
kad šeimos nariai pagamintų valgyti, paduotų gerti, padėtų atlikti
tavo darbus.
• Priimk pagalbą. Kai tavo šeima ir draugai siūlo pagalbą, priimk ją. Jie gali tau padėti prižiūrėti vaikus, parnešti maisto produktų, atlikti kitus reikalus, nuvežti pas gydytoją, sutvarkyti namus, kai
tu jautiesi labai pavargęs.
• Valgyk gerai subalansuotą maistą. Pasirink dietą, turinčią
tiek kalorijų ir baltymų, kiek reikia tavo organizmui. Kalorijos padės palaikyti svorį, o papildomi baltymai gali padėti atstatyti audinius, kurie buvo pažeisti vėžio gydymo. Pasikonsultuok su gydytoju, slaugytoja ar dietologu apie tau tinkančią dietą. Gerk labai daug
skysčių.
• Lėtai kelkis. Tu gali jausti galvos svaigimą, kai keliesi per
greitai. Kai keliesi iš gulimos padėties, prieš atsistodamas minutėlę
pasėdėk.
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Prieš kiekvieną chemoterapiją bus atliekami kraujo tyrimai. Tau gali prireikti kraujo perpylimo, jeigu raudonųjų kraujo
kūnelių (eritrocitų) skaičius per daug nukristų. Gydytojas taip pat
gali skirti vaistų, kurie atstatys jų normą, arba pasiūlyti vartoti geležies ar kitų vitaminų.
Pranešk savo gydytojui ar slaugytojai, jeigu:
• tavo nuovargio lygis kinta ar tu negali užsiimti įprasta veikla;
• jauti galvos svaigimą ar besiartinantį nualpimą;
• tau trūksta oro;
• jauti lyg širdis daužytųsi ar plaktų labai greitai.

APETITO POKYČIAI

Kas jie yra ir kodėl atsitinka?
Chemoterapija gali sukelti apetito pokyčius. Tu gali netekti
apetito dėl pykinimo (jausmas lyg ruoštumeisi vemti), burnos ir
gerklės problemų, kurios valgymą padaro skausmingą, ar vaistų,
kurie sukelia skonio praradimą. Taip pat gali jaustis pavargęs ar
prislėgtas. Apetito netekimas gali trukti dieną, kelias savaites ar
net mėnesius. Svarbu gerai pavalgyti, net jeigu neturi apetito: valgyti maistą ir gerti skysčius, turinčius daug baltymų, vitaminų bei
kalorijų. Gera mityba organizmui padeda kovoti su infekcijomis
ir atstatyti chemoterapijos pažeistus audinius. Neprivalgymas gali
sukelti svorio sumažėjimą, silpnumą ir nuovargį.
Kai kurie vėžio gydymo būdai sukelia svorio augimą arba apetito padidėjimą. Drąsiai klausk savo gydytojo, slaugytojo ar dietologo, kokių apetito pokyčių gali tikėtis ir kaip juos įveikti.
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Įveikimo būdai:
• Valgyk ar užkandžiauk po truputį 5–6 kartus per dieną, o
ne 3 kartus po daug. Pasirink maistą ir gėrimus, turinčius daug
kalorijų ir baltymų.
• Sudaryk kasdieninį valgymo ar užkandžiavimo graﬁką.
Geriau valgyk, kai ateina laikas valgyti, o ne kai jautiesi alkanas.
Kol gauni chemoterapiją, gali nejausti alkio, bet tau vis tiek reikia
valgyti.
• Gerk pieno kokteilius, trintas košes, sultis ar sriubą, jeigu
nesinori kieto maisto. Šie skysčiai gali padėti aprūpinti organizmą
reikalingais baltymais, vitaminais ir kalorijomis.
• Naudok medines ar plastikines šakutes ir šaukštus. Kai kurios chemoterapijos rūšys sukelia burnoje metalo skonį. Valgymas
su plastikiniais įrankiais gali padėti jį sumažinti. Taip pat gali padėti valgio gaminimas stikliniuose puoduose ir keptuvėse.
• Padidink apetitą užsiimdamas aktyvia veikla. Pavyzdžiui,
apetitas gali padidėti, jeigu prieš valgį trumpai pasivaikščiosi. Taip
pat būk atsargus, kad nesumažintum apetito gerdamas per daug
skysčių prieš valgį ir jo metu.
• Pakeisk savo įprastą tvarką (rutiną). Tai gali būti valgymas kitoje vietoje, pavyzdžiui, valgomajame, o ne virtuvėje. Taip
pat valgymas kartu su kitais žmonėmis, o ne vienam. Jeigu valgai
vienas, gali paklausyti radijo ar pažiūrėti TV. Dietą gali paįvairinti
išbandydamas naujus patiekalus ar receptus.
• Pakalbėk su savo gydytoju, slaugytoju ar dietologu. Jis gali
pasiūlyti vartoti papildomus vitaminus ar maisto priedus, pavyzdžiui, daug baltymų turinčius gėrimus. Jeigu negali valgyti ilgą laiką ir netenki svorio, tau gali prireikti vaistų apetitui pagerinti arba
maisto medžiagas leisti į veną ar per maitinimo vamzdelį.
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Pasikonsultuok su gydytoju ar slaugytoju prieš:

KRAUJAVIMAS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?
Trombocitai yra ląstelės, užtikrinančios kraujo krešėjimą. Chemoterapija gali sumažinti trombocitų skaičių, nes ji veikia kaulų
čiulpų galimybę juos gaminti. Dėl to gali atsirasti mėlynės (net
jeigu tu ir nesusitrenkei ar į ką nors neatsimušei), kraujavimas iš
nosies ar į burną, išbėrimas mažais raudonais taškeliais.

Įveikimo būdai
Daryk tai:
• Valyk dantis labai minkštu šepetėliu.
• Suminkštink dantų šepetėlio šerelius, nuplaudamas juos karštu
vandeniu prieš valydamas dantis.
• Pūsk nosį švelniai.
• Atsargiai naudok žirkles, peilius ir kitus aštrius daiktus.
• Naudok elektrinę barzdaskutę vietoj skutimosi peiliukų.
• Švelniai, bet tvirtai užspausk bet kokį įpjovimą, kol nustos
kraujuoti.
•Avėk batus visą laiką, net būdamas namuose ar ligoninėje.
Nedaryk to:
• Nenaudok dantų siūlo ar krapštuko.
• Nežaisk sportinių žaidimų ir neužsiimk kita veikla, kur gali
susižeisti.
• Nenaudok tamponų, klizmų, žvakučių, rektalinių termometrų.
• Nedėvėk rūbų su kietomis apykaklėmis, rankogaliais ar juosmeniu.
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• Vartodamas bet kokius alkoholinius gėrimus.
• Naudodamas vitaminus, mineralus, vaistažoles, dietinius priedus, aspiriną ar kitus nereceptinius vaistus. Kai kurie iš šių produktų gali pakeisti chemoterapijos veikimą.
• Intymius santykius.
Pasikonsultuok su gydytoju ar slaugytoju prieš naudodamas
vitaminus, mineralus, vaistažoles, dietinius priedus ir visus nereceptinius vaistus.
Pranešk gydytojui, jei tau užkietėjo viduriai. Jis gali skirti
išsituštinimą lengvinančius vaistus, kad apsaugotų nuo rektalinio
įtempimo ir kraujavimo.
Gydytojas dažnai tirs trombocitų skaičių. Tau gali prireikti
medikamentų, trombocitų perpylimo ar chemoterapinio gydymo
atidėjimo, jei trombocitų skaičius bus per mažas.
Pranešk savo gydytojui ar slaugytojui, jeigu pastebėjai bent
vieną iš šių simptomų:
• Mėlynės, ypač jei niekur neužsigavai.
• Maži, raudoni odos išbėrimai.
• Raudonos ar rausvos spalvos šlapimas.
• Juodos ar kraujuojančios išmatos.
• Kraujavimas iš dantenų ar nosies.
• Stiprus ar ilgai trunkantis kraujavimas menstruacijų metu.
• Vaginalinis kraujavimas ne menstruacijų metu.
• Galvos skausmas ar regėjimo pakitimai.
• Šilumos ar karščio jausmas rankoje ar kojoje.
• Padidėjęs mieguistumas ar nerimas.
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VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Vidurių užkietėjimas yra tada, kai tuštinimasis tampa retesnis, o
išmatos yra kietos, sausos ir sunkiai išeinančios. Tuštinimasis gali
būti skausmingas, tu gali jausti pūtimą ar šleikštulį. Gali raugėti,
išskirti daug dujų, jausti skrandžio spazmus ar spaudimą tiesiojoje
žarnoje.
Chemoterapija ir vaistai nuo skausmo gali sukelti vidurių užkietėjimą. Tai taip pat gali nutikti, kai žmonės nėra aktyvūs ir praleidžia daug laiko sėdėdami ar gulėdami. Viduriai gali užkietėti
valgant maistą, kuriame mažai skaidulų, ar geriant nepakankamai
skysčių.

Įveikimo būdai:
• Stebėk tuštinimąsi ir vesk užrašus. Parodyk šiuos užrašus
savo gydytojui ar slaugytojui ir papasakok, kas tau yra normalu.
Tai padės lengviau išsiaiškinti, ar tau yra vidurių užkietėjimas.
• Kasdien gerk mažiausiai 8 puodelius vandens ar kitų skysčių. Daugelis žmonių mano, kad šiltų ar karštų skysčių, tokių kaip
arbata ar kava, gėrimas padeda nuo vidurių užkietėjimo. Vaisių,
pavyzdžiui, slyvų sultys taip pat gali būti naudingos.
• Kasdien užsiimk aktyvia veikla. Tu gali užsiimti aktyvia
veikla vaikščiodamas, važinėdamas dviračiu ar darydamas mankštą. Jeigu negali vaikščioti, pasidomėk pratimais, kuriuos galėtum
atlikti kėdėje ar lovoje. Pakalbėk su gydytoju ar slaugytoju apie
būdus, kaip tu galėtum būti aktyvesnis.
• Vartok maistą, kuriame daug skaidulų. Daug skaidulų turinčio maisto valgymas ir skysčių gėrimas gali padėti suminkštinti
vidurius. Geras skaidulų šaltinis – grūdų duona ir košės, sausos
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pupos ir žirniai, žalios daržovės, švieži ar džiovinti vaisiai, riešutai,
sėklos bei kukurūzų spragėsiai.
• Pranešk savo gydytojui, jei 2 dienas nesituštinai.
• Venk klizmų, laisvinančių žvakučių.
Pasitark su gydytoju prieš vartodamas skaidulų papildus,
vidurius laisvinančius vaistus ar klizmą.

VIDURIAVIMAS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?
Viduriavimas yra dažnas tuštinimasis, kuris gali būti minkštas,
laisvas ar skystas. Chemoterapija gali sukelti viduriavimą, nes ji
pažeidžia sveikas žarnyno ląsteles. Ji taip pat gali paskatinti tuštinimąsi. Viduriavimą gali sukelti ir infekcija ar vaistai, naudojami
nuo vidurių užkietėjimo.

Įveikimo būdai:
• Valgyk ar užkandžiauk po truputį 5–6 kartus per dieną, o
ne 3 kartus po daug.
• Paklausk savo gydytojo apie maistą, turintį daug natrio ir
kalio druskų. Viduriuojant tavo organizmas gali netekti šių druskų, todėl svarbu jas grąžinti. Daug natrio ir kalio yra bananuose,
apelsinuose, persikų ir abrikosų sultyse, virtose ar trintose bulvėse.
• Kasdien gerk 8–12 puodelių skysčio. Tai yra vanduo, skaidrus sultinys, imbierinis limonadas, kiti gėrimai. Gerk lėtai ir pasirink kambario temperatūros gėrimus. Gėrimams, turintiems angliarūgštės, prieš vartojimą leisk nugaruoti. Gerk daugiau vandens, jei
tave troškina ar pykina.
• Valgyk mažai skaidulų turintį maistą. Daug skaidulų turintis
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maistas gali pabloginti viduriavimą. Mažai skaidulų turi bananai,
balti ryžiai, balta skrudinta duona, grynas ar vanilinis jogurtas.
• Pranešk savo gydytojui, jei viduriavimas trunka ilgiau
nei 24 valandas ar jei tai sukelia skausmą ir spazmus. Gydytojas gali skirti vaistų nuo viduriavimo. Siekiant grąžinti prarastą
vandens ir maisto medžiagų kiekį, gali prireikti lašinti intraveninį
skystį. Nevartok jokių vaistų nuo viduriavimo nepasikonsultavęs
su gydytoju ar slaugytoju.
Pasikonsultuok su gydytoju prieš vartodamas vaistus nuo
viduriavimo.
• Būk švelnus, kai šluostaisi po tuštinimosi. Vietoj tualetinio
popieriaus naudok kūdikiams skirtas servetėles ar vandens čiurkšlę
iš purkštuvo. Pranešk savo gydytojui, jei tau skauda ar kraujuoja
išeinamoji anga ir jei turi hemorojų.
• Paklausk gydytojo, ar tau reikėtų laikytis skysčių dietos.
Taip žarnynas pailsės. Dauguma žmonių laikosi šios dietos 5 dienas ar mažiau.

Venk:
• Labai karštų ar šaltų gėrimų.
• Alaus, vyno ir kitų alkoholinių gėrimų.
• Pieno ir jo produktų, tokių kaip ledai, pieno kokteiliai, grietinė
ar sūris.
• Aštrių patiekalų, tokių kaip karšti, aštrūs padažai bei prieskonių mišiniai, aitriosios paprikos, karis ir kt.
• Riebių ir keptų patiekalų, tokių kaip aliejuje virtos bulvytės
bei mėsainiai.
• Patiekalų ar gėrimų su kofeinu, tokių kaip kava, juodoji arbata,
koka kola ar šokoladas.
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• Patiekalų ar gėrimų, kurie sukelia dujų išsiskyrimą, tokių kaip
virtos pupos, kopūstai, brokoliai, sojos pienas ir kiti sojų produktai.
• Patiekalų, turinčių daug skaidulų, tokių kaip virtos pupos,
švieži vaisiai ir daržovės, riešutai, sveikų grūdų duona bei košės.

NUOVARGIS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?
Nuovargis, atsiradęs dėl chemoterapijos, gali būti tiek švelnus,
tiek itin ryškus. Dauguma žmonių apibūdina nuovargį kaip silpnumo, nusikamavimo, išsekimo, sunkumo ar lėtumo jausmą. Poilsis
ne visada padeda. Daugelis teigia jaučiantys nuovargį chemoterapijos metu ir net kelias savaites ar mėnesius pasibaigus gydymui.
Nuovargį gali sukelti chemoterapijos rūšis, pastangos dažnai lankytis pas gydytoją, streso, nerimo ar depresijos jausmai. Jei spindulinę terapiją gauni kartu su chemoterapija, nuovargis gali būti
stipresnis.

Nuovargį taip pat gali sukelti:
• mažakraujystė;
• skausmas;
• gydymas vaistais;
• apetito pokyčiai;
• miego problemos;
• aktyvumo stoka;
• kvėpavimo problemos;
• infekcija;
• per daug veiklos vienu metu;
• kitos sveikatos problemos.
Nuovargis gali ištikti staiga ar po truputį. Žmonės jį jaučia skirtingai. Tu gali jaustis daugiau arba mažiau pavargęs nei kuris nors
kitas, gaunantis tą pačią chemoterapijos rūšį.
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Įveikimo būdai:
• Atsipalaiduok. Gali išbandyti gydytojų ar psichologų rekomenduojamus atsipalaidavimo ir streso sumažinimo būdus.
• Gerai valgyk ir gerk daug skysčių. Geriau užkandžiauk
5–6 kartus po truputį negu 3 kartus gausiai. Turėk lengvai paruošiamo maisto, jogurto, kaimiško sūrio. Kasdien gerk daug skysčių –
apie 8 puodelius vandens ar sulčių.
• Planuok poilsio laiką. Gali jaustis geriau, kai pailsi ar trumpai nusnūsti dienos metu. Dauguma žmonių mano, kad naudingiau
pailsėti tik 10–15 min., negu ilgai miegoti po pietų. Jei priguli, pasistenk nusnūsti ne ilgiau kaip 1 val. Trumpi poguliai padės geriau
miegoti naktį.
• Būk aktyvus. Tyrimai rodo, kad mankšta gali sumažinti nuovargį ir padėti geriau miegoti naktį. Išeik 15 minučių pasivaikščioti, išbandyk ﬁzinius pratimus ar pasivažinėk dviračiu. Planuok aktyvią veiklą, kai turi daugiausia energijos. Pasikonsultuok su savo
gydytoju ar slaugytoju apie tai, kaip galėtum būti aktyvus gaudamas chemoterapiją.
• Stenkis nepersidirbti. Jaučiant nuovargį, tau gali trūkti energijos atlikti visus darbus, kuriuos norėtum. Pasirink, ką norėtum
atlikti pats, ir leisk kitiems tau padėti. Rinkis ramesnius užsiėmimus, tokius kaip skaitymas, mezgimas ar naujos kalbos mokymasis
klausant įrašą.
• Miegok mažiausiai 8 valandas kiekvieną naktį. Gali reikėti
daugiau miego, negu reikėjo prieš chemoterapiją. Gal geriau miegosi naktį, kai dieną būsi aktyvus. Taip pat gali būti naudinga atsipalaiduoti prieš einant miegoti. Pavyzdžiui, gali paskaityti knygą,
sudėti dėlionę, paklausyti muzikos ar užsiimti kita ramia veikla.
• Suplanuok tinkamą darbo graﬁką. Nuovargis gali daryti
įtaką energijos kiekiui, kurį skiri darbui. Gali jaustis pakankamai
gerai, atlikdamas visus suplanuotus darbus. Arba gali reikti dirbti
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mažiau – gal tik keletą valandų per dieną ar kelias dienas per savaitę. Jei leidžia aplinkybės, pakalbėk su savo viršininku apie galimybę dirbti namuose. Taip pat gali pasiimti atostogas ar nedarbingumo
pažymėjimą ir nedirbti, kol gauni chemoterapiją.
• Priimk kitų pagalbą. Paprašyk šeimos narių ir draugų pagalbos, kai jauti nuovargį. Galbūt jie padės namų ruošoje ar nuveš pas
gydytoją. Jie taip pat gali padėti nusipirkti reikiamus produktus ir
ruošti valgį ar pusgaminius, kuriuos užšaldytum vėlesniam naudojimui.
• Pasimokyk iš kitų, sergančių vėžiu. Žmonės, sergantys vėžiu, gali pasidalinti patirtimi, kaip jie įveikia nuovargį. Vienas iš
būdų susitikti su kitais yra prisijungti prie paramos grupės – asmeniškai ar internetu. Pakalbėk su gydytoju ar slaugytoju dėl išsamesnės informacijos.
• Rašyk dienoraštį, kaip jautiesi kiekvieną dieną. Tai padės
tau planuoti, kaip geriausiai išnaudoti laiką. Parodyk savo dienoraštį slaugytojui. Pranešk savo gydytojui ar slaugytojui, jei pastebi
energijos pakitimus, kada esi pilnas energijos ar jautiesi labai pavargęs.
• Pakalbėk su savo gydytoju ar slaugytoju. Gydytojas gali
skirti vaistų, padedančių sumažinti nuovargį, suteikiančių gerovės
jausmą ir padidinančių apetitą. Jis taip pat gali pasiūlyti gydymą,
jei nuovargis kyla dėl mažakraujystės.

PLAUKŲ NETEKIMAS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Plaukų netekimas – nuslenka dalis ar visi plaukai. Tai gali nutikti bet kurioje kūno vietoje: nuo galvos, veido, rankų, kojų, pažastų
ar tarpkojo. Daugelį žmonių tai labai slegia. Kai kurios chemoterapijos rūšys pažeidžia ląsteles, lemiančias plaukų augimą. Plaukų
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slinkimas dažniausiai prasideda 2–3 savaitę nuo chemoterapijos
pradžios. Iš pradžių gali skaudėti galvos odą. Paskui po truputį
ar kuokštais gali pradėti slinkti plaukai. Tai trunka apie 1 savaitę, kol nuslenka visi plaukai. Beveik visada plaukai atauga praėjus
2–3 mėnesiams po chemoterapijos pabaigos. Plaukai gali pradėti
ataugti dar gaunant chemoterapiją.
Tavo plaukai bus labai gražūs, kai pradės ataugti. Jie gali atrodyti kitaip, nei buvo prieš chemoterapiją. Pavyzdžiui, jie gali būti
plonesni vietoj storesnių, garbanoti vietoj tiesių, spalva gali būti
tamsesnė ar šviesesnė.
Plaukai dažniausiai atauga praėjus 2–3 mėnesiams po chemoterapijos pabaigos.

Įveikimo būdai
Prieš prasidedant plaukų slinkimui:
• Pakalbėk su gydytoju ar slaugytoju. Jis žinos, ar tau gali
nuslinkti plaukai.
• Nusikirpk plaukus trumpai ar nusiskusk galvą. Tu gali
jaustis laisviau, jei pirmiausia nusikirpsi trumpai ar nusiskusi galvą. Tai dažnai padeda lengviau ištverti plaukų slinkimą. Jeigu skusi
galvą, naudok elektrinį skustuvą vietoj skutimosi peiliukų.
• Jei planuoji įsigyti peruką, padaryk tai dar turėdamas
plaukus. Geriausias laikas išsirinkti peruką yra prieš prasidedant
chemoterapijai. Šiuo atveju gali pritaikyti peruką pagal savo plaukų spalvą ir stilių. Taip pat jį gali nusinešti pas kirpėją, kuris pataisys peruką, kad jis atrodytų kaip tavo paties plaukai. Rinkdamasis
peruką įsitikink, kad jis būtų patogus ir nežeistų galvos odos.
• Būk švelnus plaudamas plaukus. Naudok švelnų šampūną,
pavyzdžiui, skirtą kūdikiams. Šluostyk plaukus spausdamas (ne
trindamas) minkštu rankšluosčiu.
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• Nenaudok priemonių, galinčių sužeisti galvos odą. Tai yra:
• šukos plaukų tiesinimui ar garbanojimui;
• plaukų suktukai;
• elektriniai džiovintuvai;
• plaukų juostos ir segtukai;
• plaukų lakai;
• plaukų dažai;
• plaukų kaukės ar medžiagos ilgalaikei šukuosenai.
Nuslinkus plaukams:
• Apsaugok galvos odą. Galvos oda gali skaudėti slenkant plaukams ar jiems nuslinkus. Apsaugok ją nešiodamas kepurėlę, skrybėlę, „turbaną“ ar skarelę, kai esi lauke. Venk vietų, kur labai karšta
ar šalta (nesidegink saulėje ir nebūk šaltame ore). Visada naudok
preparatus nuo saulės nudegimo, kad apsaugotum galvos odą.
• Laikyk šiltai. Neturėdamas plaukų, gali jaustis šalčiau. Dėvėk
kepurėlę, skrybėlę, „turbaną“, skarelę ar peruką – jausiesi šilčiau.
• Miegok ant atlasinės pagalvės. Atlasas sukelia mažiau trinties negu medvilnė. Satino pagalvės taip pat gali būti patogesnės.
• Kalbėk apie savo jausmus. Daugelis žmonių dėl plaukų netekimo jaučia pyktį, nusiminimą ar varžymąsi. Jei tu esi labai susirūpinęs ir prislėgtas, gali pakalbėti apie šiuos jausmus su gydytoju,
slaugytoju, šeimos nariu, artimu draugu ar kitu žmogumi, kuriam
taip pat buvo nuslinkę plaukai gydant vėžį.

INFEKCIJA

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?
Kai kurios chemoterapijos rūšys apsunkina naujų baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) gamybą kaulų čiulpuose. Baltieji kraujo
kūneliai padeda organizmui kovoti su infekcijomis. Todėl svarbu
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vengti infekcijų. Jei leukocitai ypatingai žemi (žemiau 1), padidėja
infekcijos pavojus. Pasimatuok temperatūrą mažiausiai kartą per
dieną arba tiek kartų, kiek pasakys tavo gydytojas ar slaugytojas.
Geriausia naudoti skaitmeninį termometrą. Kviesk gydytoją ar
slaugytoją, kai temperatūra yra 38 laipsniai ar aukštesnė.
Kviesk gydytoją iškart, jei temperatūra yra 38 laipsniai ar
aukštesnė.

Įveikimo būdai:
• Tavo gydytojas gydymo metu tikrins baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) skaičių. Jei chemoterapija labai sumažintų baltųjų
kraujo kūnelių skaičių, tau gali būti skirti vaistai, kad sumažėtų
infekcijos rizika.
• Dažnai plauk rankas su muilu ir vandeniu. Plauk rankas
prieš gamindamas ar valgydamas maistą, po naudojimosi tualetu,
nosies pūtimo, kosėjimo, čiaudėjimo ar gyvūnų lietimo.
• Naudok higienines servetėles valyti paviršiams ir daiktams, kuriuos lieti (durų rankenos ir kt.).
• Būk švelnus ir kruopštus, kai šluostaisi po tuštinimosi.
Vietoj tualetinio popieriaus naudok kūdikiams skirtas servetėles ar
vandens čiurkšlę iš purkštuvo. Pasakyk gydytojui ar slaugytojai, jei
tau skauda rektalinę sritį, kraujuoja ar jei turi hemorojų.
• Būk toliau nuo sergančių žmonių. Tai yra žmonės, sergantys
peršalimu, gripu, tymais ar vėjaraupiais. Taip pat laikykis toliau
nuo vaikų, neseniai gavusių skiepus nuo infekcinių ligų. Paskambink gydytojui, slaugytojui ar vietiniam šeimos sveikatos centrui,
jei turi klausimų.
• Venk žmonių minios. Pasistenk nebūti daugybės žmonių apsuptyje. Pavyzdžiui, planuok apsipirkimą ar ėjimą į kiną, kai parduotuvėse ar teatruose būna mažiau žmonių.
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• Būk atsargus, kad neįsipjautum. Naudok elektrinę skutimosi
mašinėlę vietoj skutimosi peiliukų. Būk ypač atsargus naudodamas
žirkles, adatas ar peilius.
• Stebėk galimus infekcijos požymius aplink kateterį. Tai gali
būti pūliai, paraudimas, patinimas ar skausmas. Pranešk savo gydytojui ar slaugytojui apie bet kokius pakitimus, pastebėtus prie
įvesto kateterio.
• Palaikyk gerą burnos higieną. Valyk dantis po valgio ir prieš
eidamas miegoti. Naudok labai minkštą dantų šepetėlį. Jo šerelius
gali dar šiek tiek suminkštinti leisdamas ant jų karštą vandenį prieš
pat dantų valymą. Naudok burnos skalavimo skystį be alkoholio.
Pasikonsultuok su savo gydytoju ar slaugytoju prieš eidamas pas
stomatologą.
• Rūpinkis oda. Nespaudyk ir nekrapštyk spuogų. Sausai, įtrūkusiai odai suminkštinti ir pagydyti naudok losjoną. Po vonios ar
dušo švelniai nusausink (netrindamas) odą.
• Iškart dezinfekuok įdrėskimus. Naudok šiltą vandenį, muilą
ir antiseptinę priemonę įdrėskimams valyti. Daryk tai kasdien, kol
ant įdrėskimo užsitrauks šašas.
• Būk atsargus su gyvūnais. Nevalyk katės išmatų dėžės, nerink šuns išmatų, nevalyk paukščių narvų ar žuvyčių akvariumų.
Palietęs gyvūnus neužmiršk nusiplauti rankų.
• Nesiskiepyk nuo gripo ar kitų ligų nepasikonsultavęs su
savo gydytoju ar slaugytoju. Kai kurios vakcinos turi gyvą virusą,
kurio tu neturėtum gauti.
• Laikyk karštą maistą karštai, o šaltą šaltai. Nepalik ant stalo maisto likučių. Baigęs valgyti iškart padėk juos į šaldytuvą.
• Prieš valgydamas gerai nuplauk šviežius vaisius ir daržoves.
• Nevalgyk žalios ar ne visai išvirtos žuvies, jūros gėrybių,
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mėsos, vištienos, kiaušinių. Jie gali turėti bakterijų, galinčių sukelti infekciją.
• Žinok, kaip pasiekti savo gydytoją ar slaugytoją po darbo
valandų ar savaitgaliais.
• Nevartok maisto produktų ir gėrimų, kurie yra supeliję,
sugedę ar pasibaigusio galiojimo termino.
• Išsikviesk medicininę pagalbą (net savaitgalį ar vidurnaktį), jei manai, kad tau yra infekcija. Kviesk gydytoją, jei turi temperatūros 38 laipsnius ir daugiau, jei krečia šaltis ar pila prakaitas.
Nevartok jokių, net pačių paprasčiausių, nereceptinių vaistų
nepasikonsultavęs su savo gydytoju ar slaugytoju.

Infekcijos požymiai:
• paraudimas;
• prakaitavimas;
• išbėrimas;
• drebulys;
• kosulys;
• ausies skausmas;
• galvos skausmas;
• sustingęs kaklas;
• kruvinas ar drumzlinas šlapimas;
• skausmingas ar dažnas poreikis šlapintis;
• sinusinis skausmas ar spaudimas.

NEVAISINGUMAS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?
Kai kurios chemoterapijos rūšys gali sukelti nevaisingumą. Moterims tai reiškia negalėjimą pastoti. Vyrui – negalėjimą apvaisinti
moters. Chemoterapija gali pakenkti moterų kiaušidėms. Tai gali
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sumažinti sveikų kiaušinėlių skaičių kiaušidėse. Tai taip pat gali sumažinti jų gaminamų hormonų kiekį. Hormonų sumažėjimas gali
paskatinti ankstyvą menopauzę. Ankstyva menopauzė ir mažesnis
kiekis sveikų kiaušinėlių gali sukelti nevaisingumą.
Vyrams chemoterapija gali pažeisti spermatozoidų ląsteles, kurios greitai auga ir dalijasi. Chemoterapija gali sumažinti spermatozoidų skaičių, judrumą ar kitaip jiems pakenkti, tuomet gali atsirasti nevaisingumas.
Ar tau gresia nevaisingumas, priklauso nuo gaunamos chemoterapijos rūšies, tavo amžiaus ir ar turi kitų sveikatos problemų.

Įveikimo būdai
Prieš pradedant gydymą, pasakyk savo gydytojui ar slaugytojui, ar norėsi ateityje turėti vaikų.
MOTERIMS reikia pasikonsultuoti su gydytoju dėl:
• Noro turėti vaikų. Prieš pradedant chemoterapiją pasakyk
savo gydytojui, ar norėsi ateityje pastoti.
• Nėštumo kontrolė. Labai svarbu nepastoti chemoterapijos
metu. Vaistai gali pažeisti embrioną, ypač per pirmus 3 nėštumo
mėnesius.
• Nėštumo. Jei esi nėščia, tavo gydytojas pakonsultuos apie kitas gydymo galimybes.
Chemoterapija gali sukelti apsigimimus. Nepastok, kol gauni gydymo kursą.
VYRAMS reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju dėl:
• Noro turėti vaikų. Prieš pradedant chemoterapiją pranešk
savo gydytojui ar slaugytojui, ar norėsi ateityje tapti vaikų tėvu.
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• Nėštumo kontrolės. Labai svarbu, kad tavo partnerė ar sutuoktinė nepastotų, kol tu gauni chemoterapiją. Chemoterapija gali
pažeisti spermą ir sukelti apsigimimus.
Chemoterapija gali pažeisti spermą ir sukelti apsigimimus.
Būk tikras, kad tavo partnerė ar sutuoktinė nepastos, kol tu
tęsi gydymą.

BURNOS IR GERKLĖS PAKITIMAI

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Kai kurios chemoterapijos rūšys pažeidžia greitai augančias
ląsteles, pavyzdžiui, tas, kurios jungia burną, gerklę ir lūpas. Tai
gali turėti įtakos dantims, dantenoms, burnos linijai ir seiles gaminančioms liaukoms. Dauguma burnos problemų išnyksta po kelių
dienų, pasibaigus chemoterapijai.
Burnos ir gerklės problemas gali sudaryti:
• Sausa burna (mažai seilių ar jų nebuvimas).
• Skonio ir kvapo pakitimai (pavyzdžiui, kai maistas turi metalo
ar kreidos skonį, neturi jokio ar turi neįprastą skonį).
• Dantenų, dantų ar liežuvio infekcijos.
• Padidėjęs jautrumas karštiems ar šaltiems patiekalams.
• Burnos opos.
• Sunkus valgymas, kai labai skauda burną.

Įveikimo būdai:
• Apsilankyk pas odontologą mažiausiai prieš 2 savaites iki
chemoterapijos pradžios. Svarbu, kad burna, kiek įmanoma, būtų
sveika. Reikia susitvarkyti visus dantis iki chemoterapijos pradžios.
Jei negali apsilankyti pas odontologą iki chemoterapijos pradžios,
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paklausk savo gydytojo ar slaugytojo, kada būtų saugu tai atlikti.
Būtinai pasakyk odontologui apie savo vėžį ir jo gydymo planą.
• Kasdien stebėk savo burną ir liežuvį. Šiuo būdu tu gali pamatyti ar nujausti problemas (tokias kaip burnos opos, baltos dėmelės ar infekcijos) vos joms atsiradus. Nedelsiant informuok savo
gydytoją apie šias problemas.
Apsilankyk pas odontologą mažiausiai prieš 2 savaites iki
chemoterapijos pradžios.
• Palaikyk burnos drėgmę. Tu gali palaikyti burnos drėgmę
siurbčiodamas vandenį, čiulpdamas becukrius ledinukus ar kramtydamas becukrę kramtomąją gumą. Pasikonsultuok su savo gydytoju ar slaugytoju apie seilių pakaitalus, jei tavo burna pastoviai
sausa.
• Valyk burną, dantis, dantenas ir liežuvį.
• Valyk dantis, dantenas ir liežuvį po kiekvieno valgio ir prieš
einant miegoti.
• Naudok ypač minkštą dantų šepetėlį. Tu gali jo šerelius dar
šiek tiek suminkštinti prieš naudojimą pamerkdamas į karštą vandenį.
• Jei valymas skausmingas, bandyk valyti dantis vatos tamponais.
• Naudok dantų pastą su ﬂuoru ar specialų ﬂuorido gelį, kurį
paskirs odontologas.
• Nenaudok burnos skalavimo skysčio su alkoholiu. Vietoj jo
skalauk burną 3–4 kartus per dieną su 1/4 arbatinio šaukštelio sodos ir 1/8 šaukštelio druskos tirpalu puodelyje šilto vandens, perskalaudamas švariu vandeniu.
• Kasdien švelniai valyk dantis vaškuotu siūlu. Jei dantenos
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skauda ar kraujuoja, venk tų vietų, o kitas valyk. Jei tavo trombocitų skaičius yra mažas, apie dantų valymą siūlu pasikonsultuok su
gydytoju ar slaugytoju.
• Jei nešioji dantų protezus, įsitikink, kad jie gerai tinka ir laikyk
juos švariai. Taip pat ribok nešiojimo laiką.
• Būk atidus, kai valgai skaudančia burna.
• Pasirink maistą, kuris yra drėgnas, minkštas, lengvai kramtomas ar ryjamas. Tai yra virtos košės, tarkuotos bulvės ir plakta
kiaušinienė.
• Naudok plaktuvą pertrinti virtam maistui, kad jis būtų lengviau
valgomas. Kad išvengtum infekcijos, plauk visas plaktuvo dalis
prieš ir po vartojimo. Jei įmanoma, geriausia jas plauti indaplovėje.
• Valgyk mažais kąsneliais, lėtai kramtyk ir užsigerk skysčiu,
kai valgai.
• Suminkštink maistą padažu, sultiniu, jogurtu ar kitu skysčiu.
• Valgyk maistą, kuris yra vėsus ar kambario temperatūros. Šilti
ir karšti patiekalai gali pažeisti burną ar gerklę.
• Čiulpk ledinukus. Tai gali palengvinti burnos skausmą.
• Pasikonsultuok su dietologu dėl lengvai valgomo maisto.
Jei labai skauda burną, pranešk savo gydytojui, slaugytojui
ar odontologui. Tavo gydytojas ar odontologas gali skirti vaistų
nuo skausmo ir burnos drėgmės palaikymui. Duok odontologui
savo gydytojo ar slaugytojo telefono numerį.
Venk dalykų, galinčių sužeisti, įdrėksti ar nudeginti burną:
• Aštrūs ar traškūs patiekalai, tokie kaip krekeriai, bulvių ar kukurūzų traškučiai.
• Aštrūs padažai.
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• Citrusiniai vaisiai ir sultys, pavyzdžiui, apelsinų, citrinų ir
greipfrutų.
• Maistas ir gėrimai, turintys daug cukraus.
• Alus, vynas ir kiti alkoholiniai gėrimai.
• Dantų krapštukai ir kiti aštrūs daiktai.
• Tabako produktai, tokie kaip cigaretės, pypkės, cigarai ir kramtomasis tabakas.
Nevartok tabako ir alkoholio, jei skauda burną.

PYKINIMAS IR VĖMIMAS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Kai kurios chemoterapijos rūšys gali sukelti pykinimą, vėmimą. Gali ištikti ir „sausi“ traukuliai, kurie atsiranda esant tuščiam
skrandžiui. Pykinimas ir vėmimas gali atsirasti chemoterapijos
metu, iškart po jos, praėjus kelioms valandoms ar dienoms. Vaistai
nuo pykinimo padeda išvengti šių nemalonių pojūčių. Juos paskiria
gydytojas – 1 val. prieš kiekvieną chemoterapijos seansą ar kelias
dienas po jo. Kiek ilgai juos teks vartoti po chemoterapijos, priklauso nuo gautos chemoterapijos rūšies ir ligonio reakcijos. Jeigu
vieni vaistai nuo pykinimo nepadės, gydytojas gali paskirti kitus.
Kartais gali tekti vartoti keletą vaistų nuo pykinimo rūšių.

Įveikimo būdai:
• Užkirsk kelią pykinimui. Reiktų vartoti lengvai virškinamą
maistą ir gėrimus, kurie neapsunkintų skrandžio. Tai gali būti paprasti džiūvėsėliai, drebučiai ir kt.
• Planuok laiką, kada tau geriausiai valgyti ir gerti. Kai kurie
žmonės geriau jaučiasi užkandę prieš chemoterapiją ar net ilgos
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chemoterapijos metu. Kitiems geriau, kai chemoterapija atliekama
tuščiu skrandžiu (nieko nevalgo ir negeria 2–3 val. iki procedūros).
• Valgyk ar užkandžiauk po truputį. Vietoj 3 gausių valgymų
kasdien, gali jaustis geriau, kai užkandžiauji ir valgai 5–6 kartus po
truputį. Negerk daug skysčių prieš valgį ar jo metu. Taip pat negalima atsigulti iš karto po valgio.
• Valgyk ir gerk šiltus ar vėsius patiekalus, o ne karštus bei
šaltus.
• Venk valgių ir gėrimų, turinčių aštrų kvapą. Tai yra kava,
žuvis, svogūnai, česnakai ir kt.
• Pailsėk prieš gydymą. Gali mažiau pykinti, jeigu pailsėsi
prieš kiekvieną chemoterapijos procedūrą. Taip pat užsiimk savo
mėgstama veikla.
• Pranešk savo gydytojui ar slaugytojui, jeigu naudojami
vaistai nuo pykinimo nepadeda.

NERVŲ SISTEMOS PAKITIMAI

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Chemoterapija gali paveikti nervų sistemą. Dauguma nervų sistemos sutrikimų išnyksta per metus, pasibaigus chemoterapijai, bet
kai kurie gali tęstis visą gyvenimą.
Pakitimai gali būti tokie:
• rankų ir kojų dilgčiojimas, niežėjimas, silpnumas ar tirpimas;
• didesnis šalčio pojūtis nei įprastai;
• skausmas vaikštant;
• silpni, skausmingi, pavargę raumenys;
• pusiausvyros praradimas;
• sunkumas keliant daiktus ar rengiantis;
• drebėjimas;
• klausos praradimas;
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• pilvo skausmai, vidurių užkietėjimas ar rėmuo;
• nuovargis;
• atminties sutrikimas;
• galvos svaigimas;
• depresija.

Įveikimo būdai:
• Pranešk savo gydytojui ar slaugytojui iš karto, jeigu pastebėjai
bet kokius nervų sistemos pakitimus, – svarbu juos pradėti gydyti
kuo anksčiau.
• Būk atsargus liesdamas aštrius ar pavojingus daiktus.
• Venk griuvimo. Vaikščiok lėtai, laikykis už turėklų lipdamas
laiptais, padėk neslidų kilimėlį vonios kambaryje. Įsitikink, ar nėra
virvių, laidų, už kurių galėtum užkliūti ir suklupti.
• Visada nešiok patogią avalynę (avalynę žemais kulnais, sportinius batus ir kt.).
• Matuok vonios vandens temperatūrą. Tai padės apsisaugoti
nuo nudegimo, jei vanduo yra per karštas.
• Gamindamas valgį, būk ypač atsargus, kad išvengtum nudegimo ar įsipjovimo.
• Naudok pirštines dirbant sode, plaunant indus, gaminant valgį.
• Pailsėk, kai reikia.
• Vaikščiodamas laikykis tvirtai. Jeigu reikia, naudok lazdelę ar
kt. priemones.
• Pasikonsultuok su gydytoju, jeigu pastebi atminties problemas, jautiesi sutrikęs ar prislėgtas.
• Jeigu reikia, pasikonsultuokite su gydytoju dėl vaistų nuo
skausmo skyrimo.
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SKAUSMAS

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?
Kai kurios chemoterapijos rūšys sukelia skausmingus šalutinius
reiškinius. Tai yra dilgčiojimas, nutirpimas, staigus skausmas rankose ar kojose. Taip pat gali būti burnos, galvos, raumenų ir pilvo
skausmai.

Įveikimo būdai
• Pranešk apie skausmą savo gydytojui ar slaugytojui. Būk
tikslus ir nurodyk:
• Kur tu jauti skausmą? Ar jis kyla vienoje kūno dalyje ar visame kūne?
• Koks yra skausmas: aštrus, bukas, tvinkčiojantis, momentinis
ar pastovus? Kokiu paros metu?
• Kokio stiprumo skausmas? Galima nurodyti skalėje nuo 0 iki 10.
• Kiek skausmas trunka?
• Kas sumažina ar padidina skausmą?
• Kokius vaistus vartoji nuo skausmo? Ar jie padeda? Kaip ilgai
jie veikia? Kokį jų kiekį ir kaip dažnai vartoji?
• Papasakok šeimos nariams, artimiesiems ir draugams apie
patiriamą skausmą. Jie gali tau padėti, iškviesti gydytoją ar slaugytoją. Žinojimas apie tavo kenčiamą skausmą taip pat gali padėti
suprasti tavo nuotaikos ar elgesio kaitą.
• Stenkis kontroliuoti skausmą.
• Kai skausmas ilgalaikis, nors tuo momentu ir neskauda, vis
tiek gerk vaistus reguliariai.
• Nepraleisk nė vienos vaistų dozės. Skausmą bus sunkiau valdyti ir reguliuoti, jeigu tu lauksi, kol tau labai skaudės.
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• Išmėginkite įvairius atsipalaidavimo būdus (kvėpavimo, raumenų tempimo, taškinio masažo ir kt. pratimus).

SEKSUALINIAI POKYČIAI

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Kai kurios chemoterapijos rūšys gali sukelti lytinio gyvenimo
pokyčius, kurie vyrams ir moterims pasireiškia skirtingai. Moterims chemoterapija gali pažeisti kiaušides, o tai gali sukelti hormoninės sistemos pakitimus (makšties sausumą, ankstyvą menopauzę
ir kt.). Vyrams chemoterapija gali sukelti hormonų lygio pakitimus,
impotenciją (sumažėjus kraujo patekimui į lytinius organus ar esant
jų nervo pažeidimui). Pokyčiai priklauso nuo gaunamos chemoterapijos rūšies, amžiaus, persirgtų ligų. Kai kurios problemos (lytinio
potraukio nebuvimas ir kt.) gali praeiti pasibaigus chemoterapijai.

Moterų problemos:
• Menopauzės simptomai (moterims, dar nepatyrusioms menopauzės) – karščio pylimas, makšties sausumas, dirglumo jausmas,
nereguliarios mėnesinės ar jų nebuvimas.
• Šlapimo pūslės ar makšties infekcijos.
• Makšties išskyros ir niežėjimas.
• Lytinių santykių vengimas dėl nuovargio ar lytinio potraukio
nebuvimo.

Vyrų problemos:
• Negalėjimas pasiekti orgazmo.
• Erekcijos sutrikimai.
• Lytinių santykių vengimas dėl nuovargio, susirūpinimo, streso,
depresijos ar lytinio potraukio nebuvimo.
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Įveikimo būdai
Moterims

Vyrams ir moterims:

• Dauguma moterų gydymosi chemoterapija metu gali turėti lytinius santykius.
• Gydantis chemoterapija rekomenduojama nepastoti, nes chemoterapija gali pažeisti embrioną, ypač per pirmus 3 nėštumo mėnesius.
• Galima naudoti vaistus ir preparatus (kremai, žvakutės) nuo
makšties sausumo ar infekcijos, lytinių santykių metu – lubrikantus.
Visais minėtais klausimais rekomenduojama pasitarti su gydytoju.
• Dėvėk laisvą, medvilninį apatinį trikotažą.
• Jeigu lytinių santykių metu jaučiamas skausmas, pasikonsultuokite su gydytoju, gal reikalingi medikamentai makšties drėgmei
atkurti.
• Jeigu kankina karščio protrūkiai, dėvėk rūbus, kuriuos galima
lengvai nusivilkti, stenkis palaikyti ﬁzinį aktyvumą, išbandyk psichologų ir gydytojų rekomenduojamus atsipalaidavimo būdus.

• Būkite sąžiningi savo antrajai pusei. Kalbėkite atvirai apie
savo jausmus ir rūpesčius.
• Išmėginkite naujus būdus, kaip išreikšti dėmesį ir meilę vienas
kitam (dvasinis artumas, apsikabinimas, masažas ir kt.).
• Dėl lytinio gyvenimo problemų pakalbėk su gydytoju, slaugytoju ar konsultantu (psichologu, psichiatru, socialiniu darbuotoju,
dvasininku).
• Susirask vėžiu sirgusių žmonių savigalbos grupę.

ODOS IR NAGŲ PAKITIMAI

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Kai kurios chemoterapijos rūšys gali pažeisti greitai augančias
odos ir nagų ląsteles. Nors šie pokyčiai skausmingi ir erzinantys,
dauguma jų yra nedideli ir nereikalauja gydymo. Dauguma jų praeina iškart pabaigus chemoterapijos kursą. Didesni odos pakitimai
turi būti gydomi iškart, nes jie gali sukelti ilgalaikių problemų.
Nedideli odos pakitimai gali būti:
• Niežėjimas, sausumas, paraudimas, išbėrimas, lupimasis.
• Tamsesnės venos (gaunant intraveninę chemoterapiją).
• Jautrumas saulei (kai įdegama labai greitai).

Vyrams

• Nagų patamsėjimas, pageltimas, trapumas, skilinėjimas.

Pasikonsultuok su gydytoju dėl lytinių santykių gydantis
chemoterapija. Daugumai ligonių lytinis gyvenimas yra galimas, tačiau kai kuriais atvejais reikia imtis atsargumo priemonių, nes spermoje gali likti chemoterapijos pėdsakų. Chemoterapija gali pažeisti spermatozoidus ir sukelti apsigimimus.
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Didesnius odos pakitimus gali sukelti:
• Reakcija į radiaciją (chemoterapija gali sukelti paraudimą, gali
atsirasti pūslės ar skausmas tose vietose, kur buvo taikytas spindulinis gydymas).

43

• Intraveninė chemoterapija (iš karto reikia pranešti gydytojui,
jeigu, gavus intraveninę chemoterapiją, jauti deginimą ar skausmą).
• Alerginė reakcija į chemoterapiją. Kai kurie odos pakitimai
rodo, kad esi alergiškas chemoterapijai. Jeigu jauti staigų, aštrų
niežėjimą, išbėrimą, dilgčiojimą kartu su kvėpavimo sutrikimais,
pranešk gydytojui ar slaugytojui.

• Poreikis dažnai šlapintis.
• Negalėjimas šlapintis.
• Šlapimo nelaikymas.
• Kraujo buvimas šlapime.
• Karščiavimas, drebulys.
• Oranžinis, raudonas, žalias ar tamsiai geltonas šlapimas su stipriu netradiciniu kvapu.
Kai kurios inkstų ir šlapimo pūslės problemos išnyksta pasibaigus chemoterapijai, o kitos – gali tęstis.

Įveikimo būdai:
• Laikykis higienos taisyklių.
• Naudokis dušu ar apsitrink kempine vietoj ilgo maudymosi
karštoje vonioje.
• Naudok švelnų, drėkinantį muilą. Pasikonsultuok su gydytoju
dėl vaistinio kremo ar muilo vartojimo.
• Naudok kremą ar losjoną, kol oda drėgna po prausimosi.
• Nenaudok kvepalų ar kosmetikos priemonių su spiritu.
• Ant pažeistų odos vietų dėk natūralius gydomuosius produktus.
• Venk tiesioginių saulės spindulių (nebūk saulėje 10–16 val.),
naudok kremus, apsaugančius nuo ultravioletinių spindulių.
• Esant nagų problemoms, mūvėk pirštines atlikdamas namų
ūkio darbus.

ŠLAPIMO PŪSLĖS IR INKSTŲ POKYČIAI

Kas tai yra ir kodėl atsitinka?

Kai kurios chemoterapijos rūšys pažeidžia inkstų ir šlapimo
pūslės audinių ląsteles. Problemos gali būti:
• Deginimas ar skausmas pradedant šlapintis ar ištuštinus šlapimo pūslę.
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Įveikimo būdai:
• Pranešk gydytojui, jeigu pastebėjai minėtus simptomus, ir atlik šlapimo tyrimus.
• Gerk daug skysčių, kurie išplaus chemoterapijos likučius iš
inkstų ir šlapimo pūslės.
• Ribok gėrimus, turinčius kofeino.

KITI ŠALUTINIO POVEIKIO REIŠKINIAI
Į gripą panašūs simptomai: raumenų ir sąnarių skausmai, galvos skausmas, nuovargis, pykinimas, karščiavimas, peršalimas,
drebulys, apetito praradimas.
Skysčių kaupimasis: po chemoterapijos dėl hormoninių pakitimų organizme gali užsilaikyti skysčiai (veido, rankų, kojų pabrinkimas, pilvo išsipūtimas). Norėdamas to išvengti, nuolat kontroliuok savo svorį, ribok druską, geriamų skysčių kiekį.
Akių pakitimai: sunkumas nešiojant kontaktinius lęšius, neaiškus regėjimas, ašarojančios akys.
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