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Leidinys „Kaip kontroliuoti vėžio simptomus“ skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, kurie gydosi arba yra po
gydymo, ir jiems padedantiems artimiesiems.
Leidinio tikslas – suteikti informacijos apie kai kuriuos simptomus, galinčius atsirasti dėl vėžinio susirgimo. Sergantieji gali
pajusti vieną ar kelis simptomus, arba iš viso nieko nejausti. Kai
kurie simptomai gali atsirasti tik esant tam tikriems vėžiniams susirgimams. Atsiradusius simptomus lengvai kontroliuoti galite pats
ir Jūsų šeima ar draugai, medicinos darbuotojai, slaugytojai.
Leidinyje pateikiama informacija apie gydymosi galimybes,
kurios būtinos išryškėjus vėžio ligos simptomams. Taip pat apžvelgiamos kai kurios paslaugos, kurios galėtų Jums pagelbėti. Šio leidinio tikslas nėra patarti, kaip gydytis, nes tokią informaciją gali
pateikti tik gydytojas, žinantis Jūsų ligos istoriją.
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ĮVADAS
Kai kurie žmonės pajunta keletą vėžio simptomų, kiti tuo metu patiria daugiau. Kai kuriuos simptomus sukelia vėžio liga, tačiau kitus
gali sukelti gydymas. Vienas simptomas gali paveikti kitą, pavyzdžiui,
skausmas gali apsunkinti miegą. Laikui bėgant simptomai gali atsirasti ir pranykti. Gali būti, kad pajusite daugiau nei keletą simptomų, paminėtų šioje knygelėje. Dažnai simptomus galima palengvinti medikamentais arba ne medikamentiniu gydymu, arba derinant abu būdus.

NUOVARGIS
Nuovargis – tai būsena, kai nuolat arba beveik visą laiką jaučiatės
išsekęs. Tai viena iš įprastinių ir kartais viena iš sunkiausių bėdų sergantiesiems vėžiu. Tai gali būti Jūsų gydymo, ligos progresavimo arba
kitų simptomų pasekmė, tokių kaip oro trūkumas, anemija (mažas
raudonųjų kraujo kūnelių skaičius), skausmas. Vieni jaučia nedidelį
nuovargį ir tai netrukdo kasdieniam gyvenimui. Kitiems jis tiesiog
griauna gyvenimą.
Kai kurie bendri simptomai:
• Sunku atlikti kasdienes užduotis.
• Neturite energijos.
• Jaučiatės silpnai.
• Sunku galvoti ar susikaupti.
• Darotės užmaršus.
• Pykinimas arba galvos svaigimas.
• Sutrikęs miegas.
• Sumažėjęs seksualinis potraukis.
• Jaučiatės suirzęs, jausmingas ir tuoj pravirksiantis.
Yra skirtingų būdų, kaip gydyti nuovargį, tad pasakykite savo gydytojui ar slaugei, kaip jaučiatės. Galima imtis planuoti savo dieną,
siekiant išsaugoti energiją svarbiausių reikalų atlikimui. Tai gali reikšti, jog noriau priimsite pagalbą iš kitų arba padarysite paprastus pakeitimus savo įprastiniuose veiksmuose.
Tyrimai parodė, jog sportas ir aktyvumas padidina energingumą.
Tačiau nesijauskite, jog privalote sportuoti ar laikytis kasdienės supla6

nuotos darbotvarkės, jei esate pervargęs. Jums gali pagelbėti pokalbis
apie Jūsų savijautą su gydančiu gydytoju. Jis gali pasiūlyti paprastų
pratimų ar būdų, kaip įveikti nuovargį.
Apie tai daugiau galite paskaityti Šv. Pranciškaus onkologijos centro leidinyje:
• Vėžys ir lėtinis nuovargis. Klaipėda: Druka. 2012. 45 p. ISBN 978-609-404-136-5

Miego sutrikimai
Dauguma žmonių, sergančių vėžiu, patiria miego sutrikimus tam
tikru ligos metu. Taip gali nutikti dėl nerimo, ateities baimės ar kitų
veiksnių. Gali paaiškėti, jog gydymas sutrikdė miego įpročius arba
miegas sutriko dėl to, jog tenka likti ligoninėje, kur yra triukšminga.
Skausmas gali paveikti miegą, bet jį paprastai galima įveikti gerais
vaistais nuo skausmo. Tokie simptomai, kaip silpnumo jutimas, oro
trūkumas ar viduriavimas, taip pat gali paveikti miego trukmę ir kokybę. Jei per dieną jaučiatės pavargęs ir apsnūdęs, tikriausiai bus sunkiau
miegoti naktį. Užmigti taip pat gali tapti problema. Jei esate prislėgtas,
bus sunku užmigti arba pabusite apie 3–4 valandą ryto ir nebegalėsite
miegoti.

Kas gali padėti?
Gali padėti pokalbis apie savo nerimą ir susirūpinimą. Kai kuriems
žmonėms padeda pasikonsultavimas. Galite kreiptis į organizacijas,
kurios teikia paslaugas onkologiniams ligoniams, arba pasikalbėti su
savo gydytoju.
Jei įmanoma, venkite trumpo miego (užsnūdimo) pavakare ar vakare. Jei dažnokai pasnaudžiate dieną ir turite miego problemų nakties
metu, gali būti, jog tiek poilsio Jums nė nereikia. Apribokite pailsėjimą ar pamiegojimą kartą per dieną ir stebėkite, ar tai pagelbės. Gali
padėti bandymas visą dieną būti užsiėmusiu ir, jei galite, truputį prasimankštinkite.
Pasistenkite laikytis nusistovėjusios tvarkos prieš miegą ir eikite
miegoti visada tuo pačiu laiku. Tegu Jūsų miegamajame būna kiek
įmanoma ramiau ir patogiau – gali padėti net tai, kad iš kambario išnešite laikrodžius.
Pabandykite prieš miegą atsigerti šilto gėrimo su pienu. Išsimaudykite šiltoje vonioje su keliais levandų ar pelargonijų aliejaus lašais,
kurie padės atsipalaiduoti, arba apšlakstykite savo pagalvę.
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Jei nemiegate ar anksti nubundate, pabandykite atsipalaiduoti ir
nesijaudinti dėl to. Užuot blaškęsi ar vartęsi lovoje, galite pasiklausyti
muzikos ar radijo, pažiūrėti televiziją ar paskaityti knygą. Palaukite,
kol pasijusite pavargęs ir vėl eikite miegoti. Užmigti gali padėti įrašytų istorijų klausymasis. Galima klausytis ir atpalaiduojančių įrašų.
Jūsų organizmas vis tiek gaus naudos, jei ramiai pagulėsite, net jei
nemiegosite. Nors atrodys, kad nemiegojote visą naktį, tačiau net kelių valandų kokybiškas miegas gali Jums būti naudingas. Vyresniems
žmonėms ir tiems, kurie dienos metu nebuvo ﬁziškai labai aktyvūs,
reikia mažiau miego.
Kai kurių vaistų vartojimas vakare ar einant miegoti gali sutrikdyti
miegą. Gali paaiškėti, kad geriau išgerti šiuos vaistus dienos metu,
nebent gydytojas nurodė kitaip. Kiti stimuliatoriai, kaip kofeinas ar nikotinas, tai pat gali neleisti užmigti. Kartais trumpas gydytojo paskirtų
vaistų kursas gali sugrąžinti normalesnį miego ritmą ir įveikti ypatingai sunkų tarpsnį. Jei kamuoja skausmai, vartokite ilgai veikiančius
gydytojo paskirtus vaistus nuo skausmo, kurie veiks visą naktį.

VALGYMO PROBLEMOS
Apetito praradimas
Daugeliui dingsta apetitas, kai kuriuos pykina. Tai gali būti vėžio
simptomas arba gydymo pasekmė, ypač po chemoterapijos ar radioterapijos. Jus gali supykinti vien tik pamačius ar užuodus maistą, o bet
koks jaudinimasis dėl ligos gali nulemti norą valgyti. Nedidelis kiekis paprasto maisto dažnai gali labiau vilioti nei kupina lėkštė riebaus
maisto.
Kelių kalorijų padauginimas gali palaikyti svorį – kartais būna sunku susigrąžinti prarastą svorį. Jei per daug krenta svoris, gydytojas
gali paskirti vaistų ar preparatų kuriam laikui apetitui pagerinti. Taip
pat galite paprašyti ligoninės ar poliklinikos dietologo patarimo. Daugeliui žmonių svoris palaipsniui sugrįžta pasibaigus gydymo kursui,
bet netgi tuo atveju svorio netekimas gali kelti susirūpinimą.
Jei įmanoma, pasistenkite, jog maistą Jums gamintų kas nors kitas, kad nenuvargtumėte, o atėjus metui valgyti, kad jis jau būtų paruoštas. Pačiu sunkiausiu metu pabandykite atsigerti kai kurių didelio
kaloringumo gėrimų, parduodamų vaistinėse. Sotų maistą galite vėl
8

valgyti tada, kai pasijausite geriau. Žmonės, kurių liga progresuoja,
gali pasijusti nusilpę – jų organizmas negali gerai pasisavinti maisto.
Esant tokios būklės, geriau valgyti, ko norisi, ir per daug nesirūpinti
dėl „sveiko“ maisto.

Pykinimas
Vėžys ir jo gydymas kartais gali sukelti šleikštulį (pykinimą) ar
vėmimą. Tai gali būti nemalonu ir kankinti.
Pykinimą gali sukelti:
• Radioterapija (spindulinė terapija).
• Chemoterapija.
• Vidurių užkietėjimas.
• Kai kurie vaistai nuo skausmo.
• Infekcija.
• Skausmas.
• Aukštas kalcio lygis kraujyje (hyperkalcimija).
• Skrandžio sienelių suerzinimas.
• Šlapimo pūslės blokada.
Gydytojas ištirs, nuo ko Jus pykina, – tai padės parinkti efektyviausią gydymą. Kai įmanoma, priežastis, tokias kaip skausmas ar per
didelis kalcio kiekis, reiktų skubiai šalinti. Gydytojas gali skirti vaistų
nuo pykinimo. Paprastai tai būna tabletės, tačiau, jei negalite nuryti,
reiktų juos vartoti injekcijų pavidalu arba žvakutėmis (į tiesiąją žarną).
Dažnai vaistai nuo pykinimo veikia geriau, jei vartojami reguliariai, kad pykinimas negalėtų pasikartoti. Kartais neįmanoma visiškai
valdyti pykinimą, sukeltą chemoterapijos, bet galima jį sumažinti. Papildomos terapijos (relaksacija, taškinis masažas ir kt.) taip pat gali
sumažinti pykinimą ir vėmimą.

Naudingi patarimai, kaip sumažinti pykinimą:
• Jei įmanoma, tegu valgį gamina kas nors kitas.
• Bandykite valgyti, kai pykina nestipriai.
• Riebus, su stipriu kvapu arba kepintas maistas didina pykinimą.
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• Jei karštas maistas didina pykinimą, valgykite šaltą arba šiltą.
• Užkandžiaukite po truputį dienos metu ir gerai sukramtykite
maistą.
• Jei įmanoma, valgykite po truputį ir reguliariai.
• Daug gerkite. Gerkite lėtai, mažais gurkšneliais.
• Stenkitės per daug negerti prieš valgį.
• Gali padėti imbieras – pabandykite maisto produktus valgyti
su juo.

Rėmuo
Jaučiate deginimą po krūtinkauliu, kurį sukelia rūgšties atpylimas
iš skrandžio į stemplę. Gali būti labai skausminga. Tai sukelia kai kurie maisto produktai, vaistai, pilvą aptempiantys rūbai ir kt. Atsigulus
gali pablogėti.

Naudingi patarimai, kaip sumažinti rėmenį:
• Venkite šokolado, alkoholio, riebaus maisto, mėtų, anyžių sėklų, krapų, putojančių gėrimų, kramtomosios gumos, saldainių ir
didelių maisto porcijų.
• Pasirūpinkite, kad rūbai ant juosmens būtų laisvi.
• Po valgio ypač venkite atsigulti.

Virškinimo sutrikimas
Viršutinėje pilvo dalyje jaučiamas nepatogumas, pasireiškiantis
būtent pavalgius. Tai gali sukelti:
• Mažas skrandis.
• Kai kurie vaistai.
• Skrandžio ar stemplės sienelių sudirginimas, sukeltas tam
tikrų vaistų ar gydymo (spindulinės terapijos, chemoterapijos).
• Padidintas rūgštingumas.
• Per mažas judėjimas.
• Nerimas.
• Nepakankama mityba ir per mažas skysčių vartojimas.

Kaip įveikti virškinimo sutrikimus?
Geriausias būdas įveikti virškinimo sutrikimus priklauso nuo tai
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sukeliančios priežasties. Jei Jūsų skrandis nedidelis, valgydamas neužgerkite. Geriausia valgyti po nedaug, dažnai ir dienos metu užkandžiauti, o ne kartą ar dukart per dieną suvalgyti dideles porcijas.
Skrandžio sudirginimą sumažina rūgštingumą neutralizuojantys vaistai, kuriuos Jums gali skirti gydytojas.
Vaistai, kurie mažina rūgšties gamybą, gali palengvinti virškinimo
sutrikimus, atsiradusius dėl per didelio skrandžio rūgšties išsiskyrimo.
Taip pat gali pagelbėti vaistai, mažinantys dujų kaupimąsi. Jei nelabai
daug judate, kai kurie vaistai nuo pykinimo gali padėti greičiau „atlaisvinti“ skrandį.

Žagsėjimas
Žagsėjimas – tai staigus diafragmos susitraukimas ar spazmai. Tai
nekontroliuojamas, reﬂeksinis vyksmas. Nedidelis žagsėjimas yra
įprastas. Paprastai trunka tik kelias minutes ir nereikia jokio gydymo.
Tačiau, jei jis vis kartojasi arba tęsiasi ilgiau nei 24 valandas, gali prireikti gydymo. Ilgai besitęsiantis žagsėjimas gali kankinti ir sukelti
nepatogumą. Gali būti sunku valgyti, gerti ir miegoti.

Priežastys ir gydymas
Žagsėjimą dažnai sukelia:
• Stresas ar jaudulys.
• Skrandžio išsipūtimas.
• Kai kurių cheminių elementų lygio pokytis kraujyje.
• Tam tikri medikamentai vėžio gydymui, pavyzdžiui, steroidai
ir kai kurie chemoterapijos preparatai.
• Kai kurie organizmo pokyčiai (kai padidėjusios kepenys dirgina diafragmą ir sukelia žagsėjimą, kai dėl infekcijos arba auglio
dirginamos smegenys).
Paprastai žagsėjimas praeina netaikant gydymo.
Pastebėta, jog naminiai vaistai ir būdai padeda sustabdyti žagsėjimą
greičiau. Tai:
• Greitai nuryti du arbatinius šaukštelius granuliuoto cukraus.
• Nuryti sausos duonos.
• Pakramtyti citrinos.
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• Atsigerti iš kito (priešingo) puodelio krašto.
• Sulaikyti kvėpavimą.
• Pakvėpuoti į popierinį maišelį.
• Pritraukti kelius prie krūtinės.
Jei žagsėjimas nepraeina per 24 valandas arba vis kartojasi, turėtumėte pasakyti savo gydytojui. Jis gali išrašyti vaistų, kurie galbūt
pagelbėtų. Žagsėjimo gydymas priklauso nuo priežasties pašalinimo.
Kai išsipūtęs skrandis, gali padėti šie būdai:
• Atsigerti skysčio su mėtomis – atsipalaiduos skrandis ir stemplė bei atpalaiduos orą, užspaustą raugėjimo metu.
• Dujų kaupimąsi ar rūgštingumą mažinantys vaistai.
• Vaistai nuo pykinimo, kurie padeda „atlaisvinti“ skrandį.
Keli vienu metu naudojami būdai ar vaistai turi derėti tarpusavyje,
todėl stebėkite, kad jie vienas kito neveiktų priešingai (pavyzdys: negerkite skrandžio raumenis atpalaiduojančių gėrimų su mėtomis kartu
su jį stimuliuojančiais vaistais).
Kiti būdai, galintys padėti:
• Vaistai, atpalaiduojantys raumenis.
• Raminantys vaistai.
• Vaistai, veikiantys centrinę nervų sistemą.
Jei pradėjote vartoti vaistus nuo žagsėjimo, Jūsų gydytojas jų poveikį patikrins po 3 dienų. Jei žagsulys nepraėjo, gali tekti padidinti
dozę arba pabandyti kitą medikamentą.

BURNOS PROBLEMOS
Susirgimo vėžiu arba gydymo padariniai gali sukelti tokias burnos
problemas, kaip burnos sausumas (džiūvimas), infekcija ar išopėjimas. Tai gali paveikti valgymą ir gėrimą, o taip pat trukdyti normaliai
kalbėti. Įprastinių burnos higienos įpročių laikymasis gali apsaugoti
arba sumažinti burnos problemų atsiradimą.
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Burnos higienos reikalavimai:
• Ryte ir vakare valykite dantis su mažu, švelniu šepetėliu ir
dantų pasta.
• Jei liežuvis neskausmingas, valydami dantis švelniai jį nuvalykite šepetėliu.
• Po valgio naudokite burnos skalavimo priemonę be alkoholio.
Tai galite daryti ir dažniau, kad palaikytumėte gaivą burnoje.
Galite skalauti burną 250 ml vandens ištirpinę 1 arbatinį šaukštelį druskos.
• Po valgio išskalaukite dantų protezus.
• Nakčiai išimkite dantų protezus. Išplaukite juos su dantų šepetėliu ir pasta arba protezų pasta. Pamerkite nakčiai dantų protezų tirpale su soda. Atsiminkite: jei dantų protezuose yra metalo,
naudokite vaistinėse parduodamą chlorhexidine tirpalą. Prieš
įsidėdami dantų protezus gerai praskalaukite.
• Jei gydytojas nurodė vartoti burnos skalavimo priemonę, vartokite reguliariai, kaip nurodyta.
• Tarpdančiams išvalyti kasdien naudokite minkštą dantų juostelę arba siūlą.
• Drėkinkite lūpas specialiomis priemonėmis (lūpų kremu, balzamu ir kt.).

Sausa burna
Kai kuriems ligoniams išsausėja burna, nes mažiau gaminasi seilių arba jie dėl dusimo daugiau kvėpuoja per burną. Burnos sausumo
priežastimi gali būti ir spindulinė terapija, taikoma galvai arba kaklui
(bei tam tikri vaistai). Burnos džiūvimą gali lemti ir patiriamas stiprus
nerimo jausmas. Sausa burna gali sukelti nemalonius pojūčius bei pakeisti skonio jutimą.
Reguliarus burnos skalavimas gali palaikyti burnos drėgnumą,
tačiau venkite priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, nes tai sausins burnos gleivinę. Taip pat gurkšnokite vandenį arba gėrimus be
cukraus. Patepkite burnos sieneles augaliniu aliejumi, ypač nakčiai.
Drėkinkite lūpas specialiomis priemonėmis (aliejumi, losjonu, kremu,
balzamu). Jeigu tai nepadeda, galite paprašyti, kad gydytojas Jums paskirtų naudoti dirbtines seiles gelio pavidalu, purškiamas, pastilėmis
arba tabletėmis.
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Patarimai, kurie gali padėti, kai džiūsta burna:
• Gerkite valgydami.
• Valgykite patiekalus užsipylę daugiau padažo.
• Venkite šokolado ir pyragaičių, nes gali prikibti prie gomurio.
• Becukrė kramtomoji guma gali skatinti seilių išsiskyrimą.
• Valgykite maistą, kuriame daug skysčio (pertrintus vaisius, jogurtus, drebučius, pudingus).
• Burnos gaivumą ir drėgnumą galima palaikyti kramtant šviežio ananaso gabaliukus.
• Venkite sauso maisto (sausainių, džiūvėsių, traškučių).
Jei dėl spindulinės terapijos taikymo Jums nesigamina pakankamai seilių, padidėja dantų gedimo rizika, todėl labai svarbi gera dantų
priežiūra. Atminkite, kad Jums reikalingi reguliarūs stomatologo patikrinimai.

Skonio jutimo pokyčiai
Galite pastebėti, jog pasikeitė skonio pojūtis arba maisto produktų
sudėtis atrodo kitokia. Taip gali atsitikti dėl vėžio ligos arba gydymo sukelto laikino pasikeitimo. Gali būti, kad nebepatiks tam tikras
maistas arba visas maistas atrodys vienodas. Po chemoterapijos galite
jausti metalo skonį burnoje. Kartais maistas atrodo išvis beskonis.

Kaip susidoroti su skonio pojūčio pasikeitimais?
• Valgykite Jums patinkantį maistą. Nebepatinkančio maisto vėl
paragaukite po kelių savaičių, nes skonio pojūtis gali pasikeisti.
• Vartokite prieskonius ir žoleles, tokias kaip rozmarinas, bazilikas ir mėta, pagardinančius Jūsų gaminamą valgį.
• Pabandykite marinuoti mėsą vaisių sultyse ar vyne, vartokite
stiprius padažus (saldžius, rūgščius arba kario).
• Šalta mėsa, patiekta su marinuotomis daržovėmis ar daržovių
salotomis, gali būti skanesnė.
• Aštraus skonio maistas (švieži vaisiai, vaisių sultys bei virti
saldumynai, tokie kaip vaisių ir uogų pudingai) gali būti gaivinantis ir malonus.
• Jei nebepatinka kavos ar arbatos skonis, vietoj jų pabandykite
citriną arba žaliąją arbatą, o galbūt šaltą putojantį gėrimą.
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• Kai kuriems žmonėms atrodo, jog šalti patiekalai gardesni nei
karštas maistas.
• Žuvies, vištienos ir kiaušinių patiekalus patiekite su padažais.

Skausminga burna ir gerklė
Daugelis chemoterapijos medikamentų ir spindulinė burnos ir
(arba) gerklės terapija gali sukelti skausmus burnos ertmėje arba burnos opeles. Jos taip pat gali atsirasti, jei:
• negalite valgyti pilnaverčio maisto;
• sumažėjęs imunitetas;
• išsivystė burnos ar gerklės gleivinės infekcija.
Esant burnos išopėjimui, gydytojas gali skirti antiseptinę ar skausmą mažinančią burnos skalavimo priemonę, apsauginę želė, kuris mažina skausmą ir padeda išvengti diskomforto.
Vartojant tam tikrus vaistus (antibiotikus, steroidus) Jūsų burnoje
gali išsivystyti grybelinė infekcija, vadinama pienlige. Tada atsiranda
liežuvio apnašos ir valgymas tampa nemalonus. Gydytojas gali paskirti priešgrybelinius medikamentus, kad burna apsivalytų. Jei atsiranda
burnos skausmai po priešvėžinio gydymo, pasitikrinkite pas gydytoją
dėl virusinės infekcijos ar pienligės požymių. Jei išsivystė infekcija,
Jūsų gydytojas gali paskirti gydymą.
Visada kreipkitės į savo gydytoją, jei atsiranda labai stiprūs skausmai burnoje valgant ar kalbant. Jei būtina, jis gali skirti vaistus nuo
skausmo.

Naudingi patarimai, jei skauda burną:

• Jei tik įmanoma, laikykitės burnos higienos.
• Jei dantų pasta sukelia dilgsėjimą, vietoj jos vartokite burnos
skalavimo priemonę.
• Jei nešiojate dantų protezus, kurį laiką jų nesidėkite, kad išvengtumėte dantenų dirginimo. Tačiau, jei taikoma spindulinė
žandikaulio terapija, Jums gali būti patarta nešioti dantų protezus kaip įmanoma ilgiau per dieną, siekiant išsaugoti dantenų
formą.
• Venkite gryno spirito, tabako, aštrių prieskonių, česnako, svogūno, acto ir sūraus maisto – tai gali suerzinti burnos gleivinę.
• Palaikykite burnos ir maisto drėgnumą. Su maistu vartokite
padažus, kad būtų lengviau nuryti.
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• Venkite rupaus maisto, nes jis gali išbraižyti skausmingas sritis.
• Pasistenkite per dieną išgerti bent vieną litrą skysčių (vandens,
arbatos, silpnos kavos, vaisių sulčių, nealkoholinių gėrimų).
• Pabandykite gerti per šiaudelį.
• Atšaldytas maistas ar gėrimai gali veikti Jūsų burną raminančiai. Pabandykite įsidėti į gėrimus grūsto ledo ir valgyti ledus.
• Šiltos žolelių arbatos gali veikti raminančiai. Priešingai –
rūgštūs gėrimai, tokie kaip apelsinų ar greipfrutų sultys.

EMOCINĖS BŪKLĖS SUTRIKIMAI
Nerimas
Nerimas – viena iš labiausiai būdingų emocinių reakcijų į vėžį. Tai
natūrali reakcija. Jums tikriausiai iškils šie klausimai: Kaip aš susitvarkysiu? Kas toliau? Ar man pagerės? Ar gydymas padės? Nerimo
jausmas gali Jus lydėti nuolat arba užplūsti ir praeiti. Jis gali keistis
priklausomai nuo to, kiek jis yra gilus ir destruktyvus. Nerimas gali
pasireikšti ir ﬁziniais simptomais:
• Per greitas kvėpavimas.
• Drebulys.
• Raumenų įsitempimas.
• Oro trūkumas.
• Svaigulys.
• Širdies plakimas.
• Prakaitavimas.
• Burnos džiūvimas.
• Silpnumo jutimas.
• Viduriavimas.
• Skausmas krūtinėje arba diskomfortas.
• „Kamuolys“ gerklėje.
• „Adatėlių“ dilgčiojimas.
• Kaklo ir veido paraudimas (kraujo priplūdimas į veidą).
Vėžio ligos simptomus ar priešvėžinį gydymą labai lengva supainioti su nerimo simptomais. Nerimas ir liga gali veikti kartu bei paaštrinti požymius.
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Kaip nugalėti nerimą?

Kai nerimas yra didelis, kartais sunku valdyti jo požymius – gali
ištikti „panikos priepuolis“. Susitvardyti gali padėti atsipalaidavimo
pratimai. Kelis kartus giliai įkvėpkite ir susikoncentruokite ties tuo,
kas vyksta šią akimirką, o ne į tai, dėl ko pergyvenate. Jūsų gydytojas išsiaiškins, ar simptomai yra susiję su nerimu ir paskirs vaistus.
Simptomų atsiradimo priežasčių supratimas gali Jus nuraminti, bet jei
vis tiek kankina stiprus nerimas, galbūt padės psichologo konsultacija
arba apsilankymas pas psichoterapeutą.

Depresija
Jaučiant depresiją gali būti sunku susikoncentruoti ar užmigti. Taip
pat dėl to galite jaustis pavargęs ar mieguistas. Pasikalbėkite su kitais
apie savo rūpesčius, kad jie galėtų Jums padėti. Praktinė pagalba namuose, ﬁnansinis patarimas, jei negalite dirbti, išklausymas gali pagerinti Jūsų būseną. Fiziniai simptomai, atsirandantys dėl nerimo ir
depresijos, gali reikštis ištisas dienas ir savaites po diagnozės, bet jei
tęsiasi ilgiau nei 3–4 savaites, gali prireikti taikyti gydymą vaistais.

Fiziniai emocijų požymiai
Baimė gali pabloginti tokius simptomus kaip oro trūkumas, kaip

ir daugelis kitų, įskaitant nerimą, depresiją bei nuovargį. Tai nereiškia,
kad visi simptomai yra visą laiką Jumyse. Daugelio ligų simptomai,
įskaitant astmą, širdies ligas ir skrandžio opą, paaštrėja dėl sielojimosi,
todėl labai svarbu gydyti bet kokio simptomo ne tik ﬁzines, bet ir emocines priežastis. Gali padėti pokalbis su šeimos nariais, artimaisiais ar
Vėžio pagalbos centro konsultantu. Jeigu Jūsų emocinė būklė negerėja, kreipkitės į savo gydytoją, galbūt reikalingas gydymas vaistais.

KVĖPAVIMO SUNKUMAI
Sunkus kvėpavimas, oro trūkumas ir kosulys kartais tampa problema.
Šie požymiai gali būti susiję su vėžio liga, jei yra paveikti Jūsų plaučiai. Simptomus taip pat gali sukelti:
• Krūtinės infekcija.
• Skysčio susikaupimas tarp plaučių ir pleuros.
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• Skysčio kaupimasis pačiuose plaučiuose.
• Anemija (mažakraujystė).
• Spindulinė krūtinės terapija.
Kvėpavimo sunkumus galima pašalinti, nepaisant priežasties.

Oro trūkumas
Chemoterapija, hormonų terapija arba spindulinė terapija gali sumažinti vėžio ligos padarinius ir palengvinti kvėpavimo sutrikimus,
jei jie buvo sukelti plaučių vėžio. Jei kvėpavimo takai yra susiaurėję,
gydytojas gali paskirti vaistus, kurie Jums padės. Simptomus dažnai
palengvina krūtinės organų infekcijos gydymas antibiotikais.
Pleuros efuzija. Skysčio kaupimasis tarp plaučių ir juos gaubiančios plėvės (pleuros) yra gana dažnas dalykas. Skystis neleidžia
plaučiams pilnai išsiplėsti, o tai sukelia oro trūkumą. Gydymo metu
įstatomas vamzdelis, prijungtas prie drenavimo priemonės, tarp dviejų
pleuros sluoksnių ir nuleidžiamas skystis. Procedūra atliekama taikant
vietinį nuskausminimą. Kartais, nuleidus skystį, tarp dviejų pleuros
sluoksnių įdedama miltelių, antibiotikų arba chemoterapinių medikamentų. Tai padeda pleurai sulipti, todėl skystis tarp jų nebesirenka.
Anemija. Jei dusimą sukelia anemija, galbūt galėtų padėti kraujo
perpylimas.
Spindulinė terapija. Krūtinės organams taikyta spindulinė terapija gali sukelti keletą savaičių ar mėnesių trunkantį kosulį ir dusinimą pasibaigus gydymui. Taip atsitinka dėl spinduliavimo sukelto
uždegimo.

Kaip išspręsti dusimo problemą?
Padėties pakeitimas. Jei dūstate, Jums gali pasirodyti, jog kai kurios padėtys patogesnės už kitas. Gal tiesiai sėdėti patogiau arba pasvirti į priekį, atsirėmus ant kėdės ranktūrių, stalo ar savo kelių. Gali
būti lengviau miegoti pasiramsčius keliomis pagalvėmis arba atlošiamoje kėdėje.
Emocijos. Pajutę dusimą galite susijaudinti ir dėl to pradėti kvėpuoti tankiau. Kai kurie žmonės nerimauja, kad gali numirti, nes negali įkvėpti, bet taip tikrai neatsitiks. Nerimas ir panika didina dusimą, todėl naudinga sužinoti, kaip galima išlikti ramiam ir jausti, kad
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valdote padėtį. Jums taip pat gali paskirti vaistų, mažinančių nerimo
pojūčius, kad būtų lengviau susitvardyti.

Kvėpavimo technika
Speciali kvėpavimo technika, kaip kvėpavimas sučiauptomis lūpomis ir pilvu (arba diafragma), gali padėti kontroliuoti kvėpavimą bei
sumažinti paniką. Terapeutas arba paliatyvios slaugos specialistas gali
išmokyti šios technikos.
Kvėpavimo sučiauptomis lūpomis technika. Kvėpavimas sučiauptomis lūpomis sulėtina oro srautą iškvepiant. Taip sumažinamas
oro stygius, nes atidaromi kvėpavimo kanalai, atpalaiduojamas užspaustas oras, sumažinamos pastangos kvėpuoti ir kiekvienas įkvėpimas tampa efektyvesnis.
• Įkvėpkite per nosį kaip įprasta.
• Iškvėpkite sučiauptomis lūpomis dvigubai ilgiau nei įkvėpėte.
• Gali padėti skaičiavimas mintyse įkvepiant ir iškvepiant.
Kaip sučiaupti lūpas? Iškvėpdami laikykite lūpas stipriai sučiauptas, išskyrus mažą tarpelį centre (tartum ketintumėte švilpti.) Iškvėpkite per šį tarpelį.
Geriausias poveikis, jei praktikuosite šią techniką maždaug 5 kartus per dieną, kol lengvai įvaldysite. Naudokite šią techniką bet kurios
veiklos, reikalaujančios pastangų, metu, pavyzdžiui, lipant laiptais
arba kai esate sunerimęs ir tankėja Jūsų kvėpavimo dažnis.
Kvėpavimo pilvu (taip pat vadinama kvėpavimu diafragma)
technika. Kvėpavimas pilvu leidžia kvėpuoti giliau, panaudojant visus plaučius. Kvėpavimas tampa lėtesnis, gilesnis ir efektyvesnis. Pradžioje daugumai žmonių lengviau mokytis gulimoje padėtyje. Tačiau
galima atlikti sėdint ar gulint, kaip Jums patogiau.
• Atsigulkite patogiai ant nugaros. Sulenkite kelius, jei norite,
pasidėkite po jais pagalvėlę.
• Padėkite vieną delną ant krūtinės, o kitą – ant pilvo.
• Lėtai įkvėpkite, kad Jūsų pilvas pakeltų delną.
• Lėtai iškvėpkite (naudokite sučiauptų lūpų techniką). Iškvepiant pajuskite, kaip pilvas švelniai nusileidžia žemyn. Ranka
ant krūtinės turėtų labai mažai arba visai nejudėti.
19

Geriausiai pavyks, jei šią techniką praktikuosite keletą dienų iš eilės.

Kiti dalykai, kurie gali padėti
Naudingi gali būti atsipalaidavimo pratimai. Dažnai oro trūkumą
sukelia pastangos, pavyzdžiui, lipant laiptais ar rengiantis. Speciali
įranga, kaip liftai, padės atlikti mažiau veiksmų, sukeliančių oro trūkumą. Kai kuriems žmonėms sumažinti oro trūkumo jausmą gali netoliese esantis ventiliatorius ar atviras langas. Kartais pagelbėja deguonies terapija. Ji gali būti taikoma trumpais srautais prieš ﬁzinę veiklą
arba po jos, arba nuolat. Deguonį galima duoti ir namuose, bet apie tai
pasitarkite su savo gydytoju.

Kosulys
Kosulys pravalo kvėpavimo takus, todėl gali būti naudingas, bet
taip pat gali sukelti diskomfortą, varžyti ir paveikti gebėjimą miegoti,
ilsėtis bei valgyti. Jei atsikosėjate žaliais arba tamsiai geltonais skrepliais (gleivėmis), gali būti infekcija ir teks vartoti vaistus (antibiotikus
ir kt.). Kai kuriems žmonėms tenka taikyti krūtinės ląstos terapiją, kad
išsivalytų kvėpavimo takai. Kartais priskiriami slėgio inhaliatoriai
arba švelnūs druskos purškalai. Jei kosulys sausas, erzinantis, gydytojas gali paskirti tai palengvinančią mikstūrą. Retais atvejais žmonės
atsikosi krauju. Gali būti po nedaug arba didesni krešuliai. Atsikosėjimą krauju gali sukelti krūtinės infekcija, kraujo krešulys plaučiuose,
kraujavimas iš mažų kraujo indų plaučiuose arba iš auglio plaučiuose.
Gydymas priklausys nuo priežasties, todėl Jums gali tekti atlikti
tyrimus. Antibiotikai gali padėti gydyti krūtinės infekciją. Jūsų gydytojas gali paskirti vaistus, kurie skatina kraujo krešėjimą ir mažina
kraujavimą. Kai plaučiuose yra auglys, dažnai gali padėti spindulinis
gydymas. Labai svarbu, kad Jūsų gydytojas žinotų, jei pradėjote kosėti
krauju arba jei simptomai blogėja.

KAIP ĮVEIKTI ŽARNYNO SUTRIKIMUS
Vidurių užkietėjimas ir (arba) viduriavimas yra dažna problema
sergant vėžiu.
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Vidurių užkietėjimas
Sukelti gali daugelis dalykų. Kai Jūs negaluojate, galite nejausti
noro valgyti ir, tikriausiai, nejudate tiek, kiek buvo įprasta anksčiau.
Daugumai žmonių, vartojančių vidutinio stiprumo arba stiprius vaistus nuo skausmo, tenka gerti gydytojo paskirtus vidurius paleidžiančius vaistus, kad būtų palaikomi normalūs viduriai. Vidurių užkietėjimas taip pat gali atsirasti dėl chemoterapijos ar vaistų nuo pykinimo
(vėmimo), dėl per aukšto kalcio kiekio kraujyje arba jei užblokuotas
tuštinimasis. Gydytojui gali tekti atlikti tyrimus, kad nustatytų tikslią
vidurių užkietėjimo priežastį.
Laikantis subalansuotos mitybos, į maisto racioną įtraukiant produktus, turinčius daug skaidulų (švieži vaisiai ir daržovės, kruopos,
duona su grūdais), galima išvengti vidurių užkietėjimo. Gausiai gerkite skysčius ir pabandykite atlikti nors kiek ﬁzinių pratimų – net jei tai
trumpas pasivaikščiojimas keletą kartų per dieną. Jei negalite vaikščioti savarankiškai, paprašykite artimųjų ar slaugytojo pavaikščioti su
Jumis.
Jei pradeda užkietėti viduriai, bandykite dėti vaisių į pusryčių
dribsnius arba vakarienės pudingą. Džiovintos slyvos (jas geriausiai
užplikyti karštu vandeniu) ar datulės, daug karštų gėrimų su citrina
taip pat gali padėti. Pasakykite savo gydytojui, jei vidurių užkietėjimas trunka ilgiau nei 3–4 dienas, kad paskirtų vidurius laisvinančius
vaistus – kad minkščiau išsituštintumėte ir palengvėtų išėjimas arba
kad stimuliuotų vidurius ir jie veiktų normaliai. Kai kuriems žmonėms
reikia žvakučių arba klizmos (vidurių valymas leidžiant specialios rūšies skystį į išeinamąją angą), jei užkietėjimas labai stiprus.

Naudingi patarimai esant vidurių užkietėjimui:
• Pasirūpinkite, kad Jūsų racione būtų gausu skaidulų (rupaus
maisto). Daug skaidulų yra sausuose pusryčiuose su sveikais
grūdais, košėse arba sausuose avižų dribsniuose, rupių miltų
duonoje ir miltuose, ruduosiuose ryžiuose, makaronuose iš rupių miltų, šviežiuose vaisiuose bei daržovėse su odelėmis.
• Natūralios priemonės prieš vidurių užkietėjimą yra datulių sirupas, abrikosai, džiovintos slyvos ir jų sultys.
• Vartokite daug skysčių. Stenkitės išgerti mažiausiai 2 litrus
per dieną.
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• Lengvi ﬁziniai pratimai palaikys žarnyno veiklą.
• Jei vidurių užkietėjimą sukėlė vaistai (nuo skausmo, pykinimo
ar kiti), nemažinkite šių vaistų dozių. Pasakykite savo gydytojui
ar slaugei, kad paskirtų laisvinančių arba padidintų jų dozę, jei
jau vartojate.
• Linų sėmenys (linų sėklos) gali sumažinti vidurių užkietėjimą.
Kasdien galima išgerti po vieną arbatinį šaukštelį ar desertinį
šaukštą sėmenų su stikline vandens (galima užplikyti verdančiu vandeniu ir palaukti, kol sėmenys išbrinks, arba – šaltu).
Jei Jums nustatytas stemplės arba žarnyno vėžys, pasitarkite su
savo gydytoju prieš vartodami skaidulas ar linų sėmenis.
Jei Jums nustatytas žarnyno vėžys, paprašykite savo gydytojo patarimo, kaip susitvarkyti su vidurių užkietėjimu.

Viduriavimas
Viduriavimas gali kilti dėl infekcijos arba dėl priešvėžinio gydymo šalutinio poveikio (chemoterapijos, dubens spindulinės terapijos
ir kt.). Kai kurie vaistai taip pat gali sukelti viduriavimą, o kai kurie
vėžio tipai gali kliudyti žarnynui pilnai įsisavinti maistą. Kartais labai stiprus vidurių užkietėjimas neteisingai palaikomas viduriavimu.
Kada viduriai būna užblokuoti dėl užkietėjimo, skystos išmatos apeina sukietėjusias išmatas (kartais vadinama persipildymu), tad gali
atrodyti, jog žmogus viduriuoja.

Naudingi patarimai, jei viduriuojate:
• Nustokite vartoti skaidulinius priedus, vaisius ir daržoves.
Vietoj žalių vaisių ir daržovių valgykite nuluptas ir virtas.
• Venkite pieno produktų (sūrio, varškės ir kt.), kol praeis viduriavimas.
• Gausiai gerkite skysčius, kad atstatytumėte prarastus viduriavimo metu, tačiau venkite alkoholio arba kavos. Venkite putojančių gėrimų, kurie gali sukelti pūtimą ir skrandžio spazmus.
• Valgykite po truputį ir dažnai lengvą valgį, pagamintą iš baltos
žuvies, viščiuko, kiaušinių (kietai virtų), baltą duoną, makaronus ar ryžius.
• Venkite aštraus ar riebaus maisto.
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• Valgykite lėtai.
• Jei viduriavimas užsitęsia daugiau nei 2 dienas, pasakykite
savo gydytojui, kuris gali ištirti priežastį ir paskirti vaistų nuo
viduriavimo.
• Antibiotikai gali sunaikinti naudingąsias („gerąsias“) žarnyno
bakterijas – valgant jogurtą galima jas atkurti. Jei Jums taikoma
chemoterapija, pasikonsultuokite su savo gydytoju ar slauge dėl
priemonių žarnyno mikroﬂorai atkurti.
• Jei viduriavimo problemos ilgalaikės (bet kada gali prireikti
greitai pasiekti tualetą) ir tai apsunkina išvykas į parduotuves ar
kitur, iš anksto susidarykite viešųjų tualetų išsidėstymo schemą.
Tai padės išvengti susijaudinimo ir sumišimo.

Viduriavimas, sukeltas spindulinės terapijos
Viduriavimas yra įprastas, laikinas šalutinis spindulinio pilvo srities gydymo poveikis, tad gydytojas paskirs Jums vaistų. Jei viduriavimą sukėlė spindulinis gydymas, ko gero, dietos keitimas nepadės,
todėl svarbu vartoti gydytojo paskirtus vaistus nuo viduriavimo.

ŠLAPIMO PŪSLĖS PROBLEMOS
Šlapimo pūslės problemų priežastimi gali būti vėžinis auglys,
spaudžiantis ją ar blokuojantis šlaplę, per kurią šlapimas išteka iš
šlapimo pūslės. Kaip pasekmė gali atsirasti šlapimo nelaikymas arba
jo užlaikymas (kai šlapimas negali ištekėti iš šlapimo pūslės). Retais
atvejais auglys, spaudžiantis stuburo nervą, gali sukelti jo pažeidimą –
išsivysto šlapimo nelaikymas.
Šlapinimosi problemos gali atsirasti dėl atliktų tam tikrų šlapimo
pūslės, prostatos, gimdos (pašalinimo) operacijų. Taip gali atsitikti,
jei pažeidžiamas vožtuvas, kuris kontroliuoja šlapimo ištekėjimą iš
šlapimo pūslės (šlapimo sutraukiamasis raumuo), arba pilvo nervas.
Šios problemos dažnai yra laikinos ir per kelias savaites ar mėnesius
susitvarko. Jei patiriate sunkumų po operacijos, Jums gali pagelbėti
vadinamieji „pilvo apačios pratimai“. Šie pratimai padeda atkurti raumenų, kurie reguliuoja šlapimo pūslės valdymą, darbą.
Po prostatos operacijos kai kuriems vyrams šlapinimosi problemos
atsiranda dėl per daug „aktyvios“ šlapimo pūslės. Jūsų gydytojas gali
paskirti tai koreguojančių vaistų. Laikui bėgant daugeliui vyrų šie
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simptomai pagerėja. Retkarčiais, simptomams nepagerėjus per kelis
mėnesius, kai kuriems gali būti pasiūlyta šlapinimosi kontroliavimo
operacija.
Spindulinės terapijos taikymo pilvo sričiai metu ar po jos gali būti
dažnesnis šlapinimasis ar juntamas skausmas jos metu. Šiuos simptomus gali sukelti šlapimo pūslės infekcija. Ji gali būti gydoma gydytojo
paskirtais vaistais. Jei Jums padidėjo šlapimo pūslės infekcijos rizika,
galbūt dėl to, kad Jums taikomas spindulinis gydymas pilvo sričiai,
galima pabandyti naudoti spanguolių ekstraktą. Spanguolėse yra medžiagų, kurios apsaugo šlapimo pūslės sieneles, kad nepriliptų bakterijos. Tyrimai rodo, kad spanguolių ekstraktas kai kuriuos žmones gali
apsaugoti nuo šlapimo pūslės infekcijos. Svarbu – venkite spanguolių
ekstrakto ar sulčių, jei geriate tabletes nuo kraujo krešėjimo, nes tai
gali padaryti įtaką tablečių veikimui.
Gerkite pakankamai vandens, kad šlapimas būtų skaidrus arba
šviesiai gelsvos spalvos, saikingai vartokite alkoholį bei kavą. Gali
atsirasti šlapimo nelaikymo problemos, jei Jums sunku atsistoti nuo
kėdės ar atsikelti iš lovos ir negalite greitai nueiti iki tualeto. To galima išvengti užsitikrinus greitai pasiekiamą pagalbą.

Kaip elgtis esant šlapimo nelaikymui?
Žmonėms, turintiems šlapimo nelaikymo problemą, skirtas platus
įvairių pagalbinių priemonių (įklotų, maišelių ir kt.) pasirinkimas. Gydytojas ar slaugytoja gali patarti, kokia priemonė Jums būtų parankiausia.

Patarimai esant šlapinimosi problemoms:

• Venkite gėrimų, kurie dirgina šlapimo pūslę (arbata, kava,
koka kola ir alkoholis).
• Šlapimo pūslės būklę gali pabloginti vidurių užkietėjimas, tad
stenkitės tai kontroliuoti.
• Jei nuolat gulite lovoje, šlapimo nelaikymas gali tapti dar sunkesne problema. Tokiu atveju gali padėti plonas, lankstus plastikinis vamzdelis (kateteris), įvestas į šlapimo pūslę, kad šlapimas būtų nuolat nutraukiamas. Tai apsaugos nuo nepatogumo.
Kateterius reikia reguliariai keisti (kartą per mėnesį ar dažniau).
Dienos metu, jei atsikeliate ar ketinate keltis, kateterio maišelį
galima pritvirtinti Jums prie kojos ir paslėpti po rūbais ar apklotu.
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ODOS PROBLEMOS
Niežėjimas (niežulys)
Niežulys yra labai paplitęs simptomas. Jis gali būti jaučiamas visame
kūne arba tik kurioje nors vienoje vietoje.
Niežėjimas gali atsirasti dėl:
• sausos odos;
• cheminių medžiagų, kurios išsiskiria gydant vėžį (ypač kai
kurias kraujo vėžio rūšis);
• vaistų;
• geltligės;
• inkstų problemų.
Niežulį gali būti sunku valdyti. Gydytojas Jums paskirs vaistų, kurie
galėtų padėti. Tai gali būti:
• priešuždegiminiai vaistai;
• vaistai, veikiantys kraujo spaudimą;
• vaistai, kurie veikia nervų sistemą;
• vaistai nuo pykinimo ir kt.
Kai kurioms vėžio rūšims yra specialių vaistų, kurie padeda
valdyti niežulį.

Kaip įveikti odos niežėjimą?
• Jei Jūsų oda sausa, naudokite vandeningą drėkinamąjį kremą
dukart dienoje. Jei kremą laikysite šaldytuve, pasitepus jis bus
šaltas ir raminantis.
• Nenusikasykite. Jūsų nagai turi būti švarūs ir trumpai nukirpti.
Verčiau patrinkite, užuot kasę niežtinčią vietą.
• Venkite priemonių, kurios gali erzinti odą arba paaštrinti niežėjimą (skalbimo milteliai, aromatizuoti muilai, kvepalai, kosmetika ir kt.).
• Palaikykite kūno vėsą, dėvėkite lengvus, natūralius audinius
(medvilnę, liną).
• Venkite alkoholio ir karšto, aštraus maisto bei gėrimų.
• Jei nuo karšto ar šilto vandens niežėjimas didėja, maudykitės
drungname ar vėsiame vandenyje.
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• Užsiimkite veikla, kuri padėtų atitraukti dėmesį nuo niežėjimo. Jums gali padėti papildomos terapijos (psichoterapija, relaksacija, muzikos terapija ir kt.).
• Kartais akupunktūra arba nervo stimuliavimas elektra per odą
gali sumažinti niežėjimą. Šias paslaugas gali suteikti Lietuvoje
licencijuoti specialistai.

Pragulos
Tai pažeistos ar įplyšusios odos vietos. Jos atsiranda, kai sutrikdomas kraujo pritekėjimas į odos plotą. Dažnai tai sukelia ilgalaikis
spaudimas, atsiradęs ilgai būnant vienoje padėtyje, sėdimoje ar gulimoje. Odos trynimasis į rūbus ar patalynę taip pat gali lemti pragulų
atsiradimą. Atminkite, kad plona, švelni oda ties sąnariais, ant alkūnių, kelių, klubų, kulnų ir stuburo pagrindo ypač linkusi praguloms
atsirasti.

Kaip išvengti pragulų?
• Jei daug laiko praleidžiate sėdėdami ar gulėdami lovoje, reguliariai keiskite savo padėtį, geriau kas pusvalandį.
• Galima naudoti specialų čiužinį ir spaudimą sumažinančias
pagalvėles. Lovos atrama gali nuimti patalynės svorį nuo Jūsų
kojų.
• Naudokitės atskiromis pagalvėmis, kad įsitaisytumėte patogioje padėtyje. Lovos patalynė turi būti laisva.
• Stebėkite, ar atsiranda skausmingų dėmių ar odos paraudimų,
nes tai yra pirmieji pragulų ženklai. Bet kuriai skausmingai ar
paraudusiai vietai reikia skirti atskirą dėmesį. Bandykite, kiek
tik įmanoma, nuimti nuo jų svorį, kad sumažėtų spaudimas.
• Pasakykite savo gydytojui ar apylinkės slaugei, jei manote,
jog yra ankstyvųjų pragulų požymių. Jie gali Jums padėti ir
patarti, kaip užtikrinti visišką odos užgijimą bei užkirsti kelią
infekcijos išsivystymui.

SKYSČIŲ KAUPIMASIS
Sutinusios kulkšnys ir kojos
Kai kurie žmonės, sergantys vėžiu, pastebi, jog jiems tinsta kulkšnys ir kojos. Tai gali būti dėl kelių priežasčių. Viena iš priežasčių –
nebegalėjimas judėti tiek, kiek įprastai.
Laikykite pakeltas kojas, kai sėdite. Gali pagelbėti suolelis kojoms.
Taip pat naudingi lengvi pratimai kojoms, atlikti sėdint. Kai kuriais
atvejais galima naudoti specialias kojines, kad būtų palaikoma cirkuliacija kojose. Galima atlikti ir specialius pratimus, padedančius sutinusioms kūno vietoms. Pasikonsultuokite su savo gydytoju dėl šlapimą varančių vaistų, kad atsikratytumėte skysčių pertekliaus.
Tinimas gali atsirasti dėl limfedemos (limfos tėkmės sutrikimo,
kai skystis iš audinių negali pasišalinti ir sukelia tinimą). Jei tinsta tik
viena koja arba kulkšnis ir yra skausminga, paraudusi bei jaučiamas
karštis, tai gali būti kraujo krešulio požymis (trombozė). Kraujo krešuliai dažnai pasitaiko tarp žmonių, sergančių vėžiu, ypač prostatos,
krūties, kiaušidžių ar kasos. Kai kurie vėžį gydantys vaistai gali padidinti kraujo krešulių susidarymo riziką. Pasakykite savo gydytojui,
jei atsiranda galimos trombozės simptomai, nes gydymą reikia skirti
kuo greičiau.

Ascitas
Kai kurios vėžio rūšys sukelia ascitą (skysčio kaupimąsi pilvo srityje). Gydytojas gali įvesti nedidelį vamzdelį į pilvą ir nutraukti skystį. Paprastai tai atliekama ligoninėje, taikant vietinį nuskausminimą.
Skysčio nutraukti galima tiek, kiek prireikia. Šlapimą varantys vaistai
gali būti vartojami norint sustabdyti arba sulėtinti skysčio kaupimąsi
po jų nudrenavimo. Kartais spindulinė terapija ar chemoterapija gali
užkirsti kelią skysčio rinkimosi pasikartojimui.

Limfedema
Limfos liaukos yra natūralios organizmo skysčių šalinimo sistemos dalis. Skystis gali kauptis audiniuose, jei Jums buvo pašalintos
arba pažeistos limfos liaukos. Taip gali atsitikti dėl krūties vėžio pašalinus krūtį ir kartu limfos liauką pažastyje. Skystis gali kauptis pa-
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žeistoje rankos dalyje ir sukelti daug nepatogumų, ypač jei tinsta labai
stipriai. Panašiai tinimas gali atsirasti kojose, jei limfos liauka buvo
pašalinta kirkšnyje.
Manualinis limﬁnis drenavimas (masažavimas stumiant skystį iš
sutinusios vietos, panaudojant įrenginius) gali padėti sumažinti tinimą. Tokį drenavimą turi atlikti asmuo, praėjęs specialų šios masažo
rūšies mokymą. Tinimą gali sumažinti specialios elastinės rankovės ar
kojinės. Kai kuriose ligoninėse ir vėžio pagalbos įstaigose specialistai
gali Jums patarti, kaip spręsti limfedemos problemą.

Padidėjęs prakaitavimas
Prakaitavimas – tai vienas iš būdų mūsų organizmui palaikyti normalią kūno temperatūrą, tačiau kartais žmonės, sergantys vėžiu, patiria padidinto prakaitavimo protrūkius. Labai stiprus prakaitavimas
gali sukelti nepatogumą ir sutrikdyti veiklą ar miegą. Yra daug priežasčių, kurios sukelia padidintą prakaitavimą. Tai gali būti tam tikros
vėžio rūšies, tokios kaip limfoma, požymis arba infekcijos sukeltas
karščiavimas. Kartais vėžio gydymas paveikia hormonų kiekį organizme, sukeldamas padidintą prakaitavimą. Jūsų gydytojas, ištyręs
prakaitavimo priežastį, patars, koks gydymas Jums tinka geriausiai.
Taip pat yra priemonių, kurias galite išbandyti, ir padėti pats sau.

Naudingi patarimai, norint išvengti prakaitavimo:
• Geriau dėvėkite keletą plonų rūbų, kuriuos galima lengvai po
vieną užsivilkti ar nusiimti.
• Kambariuose palaikykite vėsą ir gerai vėdinkite.
• Venkite dalykų, kurie gali iššaukti prakaitavimą, pavyzdžiui,
kai kuriems žmonėms prakaitavimas padidėja nuo alkoholio ar
karšto aštraus maisto.
• Apsiklokite lengvais apklotais.
• Pasitieskite po savimi didelį rankšluostį. Jis sugers prakaitą ir
bus lengvai pakeičiamas, užuot pakeitus visą patalynę.

GELTLIGĖ
Jei tulžies kanalas užblokuojamas vėžio, gali išsivystyti geltligė.
Tulžies kanalu tulžis iš kepenų ir tulžies pūslės nuteka į žarnyną. Geltligė gali išsivystyti ir esant infekcijai kepenyse.
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Geltligės simptomai:
• Pageltusi oda ir akių baltymai.
• Odos niežėjimas.
• Patamsėjęs šlapimas.
• Susilpnėjęs tuštinimasis.

Kaip įveikti geltligę?
Jei geltligę sukėlė infekcija, gali padėti gydytojo skirti vaistai (antibiotikai). Jei geltligę sukėlė auglys, gali padėti chirurginė intervencija (auglio sumažinimas ar pašalinimas). Jūsų gydytojas gali pasiūlyti
stento įvedimą (vamzdelis, palaikantis atidarytą tulžies kanalą). Kartais stentas gali pasislinkti ar užsiblokuoti. Pirmasis požymis – geltligės atsinaujinimas. Pasislinkusį stentą galima perstatyti, tačiau atblokavimui yra reikalinga tulžies kanalo operacija. Jos metu tulžies pūslė
arba kanalas sujungiamas su žarnynu. Jei įmanoma atblokuoti tulžies
kanalą, simptomai turėtų pradėti silpnėti. Tačiau kartais to padaryti
neįmanoma ir simptomai toliau pasireiškia. Tada didžiausia problema
gali tapti odos niežėjimas.

VAISTAI IR SIMPTOMŲ KONTROLĖ
Dažnai vaistai gali būti naudojami siekiant sumažinti arba panaikinti nemalonius simptomus. Simptomų valdymui galima vartoti įvairius vaistus: tablečių arba kapsulių pavidalu; kai sunku nuryti – skysčių, žvakučių (į išeinamąją angą), odos pleistrų, injekcijų, purškalų ir
kt. Gydytojas arba slaugytoja paaiškins, koks galimas pasirinkimas
konkrečiu Jūsų atveju.

Kasdienis vaistų vartojimo graﬁkas
Jei vartojate keletą skirtingų vaistų, Jums gali būti pravartu pasidaryti vaistų vartojimo lentelę.
• Vaistų pavadinimas
• Kaip veikia?
• Dozė
• Kada vartojami?
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SIMPTOMŲ KONTROLĖ VĖŽIO GYDYMO METU
Jei Jums negalavimo požymiai atsirado dėl auglio, chirurginis,
spindulinis ar chemoterapinis gydymas gali būti veiksmingas, siekiant
jų palengvinimo.

Operacija gali būti taikoma norint pašalinti auglį iš tam tikrų
kūno vietų (kvėpavimo takų ar stemplės), kad atskira organizmo dalis
galėtų vėl normaliai funkcionuoti. Kartais gali būti taikomos operacijos lazeriu, kad būtų sunaikinta auglio dalis.
Spindulinis gydymas kartais taikomas, kad būtų sumažintas

auglio dydis ir palengvinti jo sukelti simptomai. Gydymas nesuveikia tučtuojau. Paprastai poveikis pasireiškia po 7–10 dienų. Jums gali
tekti per tą laikotarpį, siekiant valdyti simptomus, vartoti kitus vaistus. Spinduliuotės dozė, naudojama simptomų gydymui, paprastai yra
maža ir procedūra turi nedidelį šalutinį poveikį (nedidelis nuovargis ir
kt.). Tačiau iš pradžių simptomai, prieš jiems pradedant silpnėti, gali
šiek tiek paaštrėti. Taip pat kurį laiką galite jausti vangumą. Poveikis
simptomams priklausys nuo to, kuriai kūno vietai taikoma spindulinė
terapija.
Galbūt bus naudinga paskaityti Šv. Pranciškaus onkologijos centro leidinius:
• Spindulinė terapija. Klaipėda: Druka. 2012. 24 p. ISBN 978-609-404-137-2
• Vėžys ir lėtinis nuovargis. Klaipėda: Druka. 2012. 44 p. ISBN 978-609-404-136-5

Chemoterapija kartais taip pat gali sumažinti auglį, tai pagelbėtų
valdyti ir sumažinti simptomų pasireiškimą. Tačiau ne visiems žmonėms tai veiksminga – gali sukelti sunkiai įveikiamą šalutinį poveikį.
Gydytojas su Jumis gali aptarti, ar chemoterapija padėtų palengvinti
simptomus. Jums reikia žinoti, koks tikėtinas jos veikimas ir koks galimas šalutinis poveikis, kad galėtumėte nuspręsti, ar chemoterapija
Jums tinkama. Priimti sprendimą dėl gydymo taikymo gali būti sunku. Jums gali prireikti ne kartą aptarti privalumus ir šalutinį gydymo
poveikį su gydytoju ar slaugytoja prieš priimant sprendimą, ar taikyti
chemoterapiją.
Daugiau apie chemoterapiją ir jos šalutinį poveikį galite paskaityti Šv. Pranciškaus onkologijos centro leidinyje:
• Apie chemoterapiją. Klaipėda: Druka. 2013. 48 p.

30

Hormonų terapija gali būti taikoma siekiant sumažinti kai kurių
vėžio rūšių simptomus. Ji gali sumažinti kai kurių auglių dydį, keičiant tam tikrų hormonų lygį organizme arba užkertant kelią hormonams atakuoti vėžio ląsteles. Yra daug įvairių hormonų terapijos rūšių
ir šalutinis poveikis gali kisti, tačiau būna ne toks stiprus. Gydytojas
su Jumis gali aptarti, ar hormonų terapija Jums padės. Galite paklausti,
koks tikėtinas jos veikimas ir koks galimas šalutinis poveikis.

PAPILDOMOS TERAPIJOS
Papildomos terapijos (dailės, muzikos, šokio terapijos, įvairūs relaksacijos metodai ir kt.) gali būti taikomos, siekiant valdyti vėžio ar
jo gydymo sukeltus simptomus. Jos gali būti teikiamos pagalbos onkologiniams ligoniams įstaigose.

KAIP GALI PADĖTI KITI ŽMONĖS
Daugelis žmonių mano, jog vaistai yra vienintelis būdas, padedantis kontroliuoti simptomus, tačiau tai tėra viena gydymo dalis. Kartais
svarstomi paprasčiausi būdai, ką padaryti, kad pasijaustumėte geriau.
Yra daug dalykų, kuriuos galima derinti su medikamentiniu gydymu.
Šeimos nariai, artimieji ir draugai gali Jums suteikti reikalingą
pagalbą:
• Kai Jūsų judėjimas ribotas, gali padėti pakeisti Jūsų padėtį taip
dažnai, kaip to prireikia. Tai sumažins odos negalavimų (pragulų ir
kt.) riziką.
• Praturtinti laisvalaikį. Bendra veikla ar pokalbiai gali kuriam laikui
atitraukti Jūsų dėmesį nuo ligos sukeltų simptomų. Sėdėjimas kėdėje
ar gulėjimas lovoje nieko neveikiant gali tapti slegiančiu ir net trumpi
palinksminimo tarpsniai gali pakelti ūpą ir padėti geriau susidoroti su
simptomais. Trumpi, reguliarūs draugų ir giminių lankymai, tikriausiai, yra geriau nei ilgi. Jie mažiau varginantys, padeda sutrumpinti
dieną ir suteikia viltį.
• Valdyti jausmus ir emocijas. Jei nerimas ir depresija pablogina
simptomus (sunkėja kvėpavimas ir kt.), pokalbis su Jums artimais
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žmonėmis gali padėti. Pripažinkite emocijas, kurias jaučiate ir nesistenkite slėpti. Visiškai natūralu jausti stiprius jausmus, net ir depresiją, kai sergate vėžiu. Pokalbis apie savo jausmus su antrąja puse,
artimu draugu, giminaičiu gali pagelbėti.
Daugiau apie tai galima paskaityti Šv. Pranciškaus onkologijos centro leidinyje:
• Vėžys ir emocijos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 2008. 18 p.
ISBN 978-9955-18-326-6.

Dvasinė pagalba
Liga gali priversti žmones pažvelgti į gyvenimą rimčiau ir suabejoti gyvenimo prasme. Kai kurių žmonių religiniai įsitikinimai gali labai
stipriai susvyruoti dėl diagnozuoto vėžio. Netgi tiems, kurie niekada
nebuvo „pavyzdingi tikintieji“, gali kilti dvasinių problemų. Žmonės
dažnai klausia, ar yra pomirtinis gyvenimas ir kodėl mylimi žmonės
turi kentėti. Kai kurie žmonės šiuo laikotarpiu nusiraminimą randa
religijoje ir jiems gali padėti pokalbis su dvasininku. Jei manote, jog
tai ne visai Jums tinkamas būdas, gal padės pokalbis su šeimos nariais,
draugais, konsultantu ar su kuo nors iš vėžio paramos grupės.

KITA PAGALBA

PRAKTINĖ IR FINANSINĖ PARAMA
Vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrius (pagal gyvenamąją vietą) gali suteikti specialias paslaugas (socialinio darbuotojo apsilankymas namuose ir pagalba), kompensacinę techniką (vežimėlius, vaikštynes, tualeto kėdes, higienos priemones, ligonio transportavimo paslaugas) ir kt.
Daugelyje organizacijų veikia savanoriai, kurie gali Jus aplankyti
namuose. Informaciją apie vietovėje veikiančias savanorių organizacijas gali suteikti vietos savivaldybė.
Pašalpos ir išmokos:

• Jei esate dirbantis, bet šiuo metu nepajėgus dirbti, tam tikrą
laiką galite gauti nedarbingumo pašalpą.
• Jei ir po to laikotarpio vis tiek negalite dirbti, galite gauti
netekto darbingumo (invalidumo) pašalpą. Šiuo atveju reikia
kreiptis į savo gydytoją dėl tam reikalingų dokumentų.
• Jums gali būti skirtos specialios išmokos. Apie tai daugiau
informacijos suteiks vietos savivaldybės Socialinės paramos
skyriaus darbuotojai.

Pagalba ar patarimas, kaip tvarkytis su ﬁziniais simptomais ir emociniu bei ﬁziologiniu stresu, yra labai svarbūs slaugant žmones, sergančius vėžiu. Yra gydytojų ir slaugytojų, kurie specializuojasi tam
tikroje gydymo srityje, vadinamoje paliatyviąja slauga ar palaikymo
slauga. Jie įsikūrę ligoninėse, slaugos ligoninėse, specialiuose paliatyviosios slaugos skyriuose ir skausmo klinikose. Slaugos namuose ar
šeimos centruose dirba gydytojų ir slaugytojų komandos, kurios gali
Jus lankyti namuose ir užtikrinti, kad simptomai yra gerai kontroliuojami ir kad Jums teikiama pagalba ir palaikymas.

Slauga namuose
Ligoniui gydantis namuose, jį prižiūri šeimos gydytojas. Specializuotų šeimos centrų gydytojų ir slaugytojų komandos gali suteikti paliatyvios slaugos paslaugas namuose. Šios organizacijos taip pat teikia
įvairią slaugą – stacionarią, ambulatorinę ir dienos. Apie tai reikėtų
pasikonsultuoti su Jus gydančiu gydytoju.
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