
Pomóż sobie wrócić do zdrowiaTo jest Twoja chwila,  
porozmawiajmy o niej

Chcę się z Tobą przywitać i zachęcić do zapoznania z moim rozdziałem. 
Jest on pisany ręką psychologa, któremu pacjenci chorzy onkologicznie są 
szczególnie bliscy. Myślami jestem z każdą osobą, która ma w sobie siłę,  
by przeczytać te słowa oraz z tymi, którym ktoś w tym pomaga. Chciałabym, 
abyś wziął z zawartych tu treści to, co teraz jest Ci potrzebne. Przed na-
mi niełatwa rozmowa. Będę potrzebowała Twojego zaangażowania, wiedzy  
i doświadczenia, które zgromadziłeś przez lata życia. Skupimy się na najbar-
dziej dokuczliwych, zdaniem pacjentów, przejawach choroby: bólu (cierpie-
niu), znużeniu, zmianach w wyglądzie ciała. Gdy kartka po kartce będziesz 
zapoznawać się z tekstem, dbaj o siebie. To szczególnie ważne, ponieważ 
czas chorowania oraz podejmowanego leczenia konfrontuje człowieka z jego 
ograniczeniami i możliwościami. Może wzmóc w Tobie siłę i determinację 
w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, a czasem obezwładniać. 
Dlatego pozwolę sobie narzucić temat naszego spotkania.

Nie ma dwóch tak samo przeżywających rzeczywistość ludzi, dlatego 
wiem, że treści informatora będą oddziaływać z różną siłą, w różnym za-
kresie i w odmienny sposób na każdego czytelnika. Nie mam jednak wątpli-
wości, że taka forma komunikacji z Tobą jest potrzebna i ważna. Spróbujmy 
wykorzystać chwilę rozmowy. Wynieś z niej jak najwięcej dobrego dla Cie-
bie na przyszłość.

Marzena Gmiterek
magister psychologii, doktorantka,

członek Stowarzyszenia „Różowe Okulary”

Porozmawiajmy o tym, co Cię umacnia i ożywia.
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Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

Lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, minuty… Czas ten upływa na 
Twoim rozwoju. Uważam, że warto zwrócić na to naszą uwagę. Rozwój trwa 
całe życie, od poczęcia do śmierci.

W tym czasie pełnisz różne role społeczne. Są szczególnie istotne dla 
Twojego dobrego samopoczucia. Sprawdź, w jakich rolach Ty się odnajdu-
jesz, np. w roli dziecka, ucznia, pracownika, przyjaciela, siostry/brata, part-
nera. Życie to ciąg etapów, które przemierzasz mając do wykonania sporo 
zadań. Może być tak, że diagnoza choroby i leczenie utrudnią Ci spełnia-
nie się w dotychczasowych aktywnościach. Choroba onkologiczna wymaga 
zmian, wychodzenia ze swoich schematów, uczenia troski o siebie. Czy tak 
tego doświadczasz?

Patrzę w przyszłość

Jakie SKUTECZNE sposoby postępowania  
wykorzystywałeś w przeszłości do pokonywania  

sytuacji kryzysowych?

Osiąganie celów – tu podczas gry  
w golfa, fot. archiwum Stowarzyszenia 
„Różowe Okulary”

Twoja codzienna postawa ani nie spowodowa-
ła nowotworu, ani go nie wyleczy. Ale to ona 
może wspomagać Twój proces leczenia.

Zawsze masz wybór i to jest Twoja wol-
ność.

Nie daj sobie odebrać prawa do budowania 
przyszłości.

Do przemyślenia



Nagle, mocno, istotnie

Diagnoza poważnej choroby to bodziec, który oszałamia umysł, zmysły  
i ciało. Jest silny, nagły i poważnie zaburza dotychczasową równowagę ży-
cia. Poza tym godzi w naczelne wartości, jakimi są zdrowie, 
bezpieczeństwo i życie.

Celem zespołu leczącego, którego Ty jesteś NAJ-
WAŻNIEJSZYM CZŁONKIEM, jest wybór takich 
metod leczenia, które mają sprawić, że ta droga będzie 
dla Ciebie łatwiejsza i skuteczna.

Twoja relacja z lekarzami jest cenna, ponieważ 
opiera się na intymności, tajemnicy i nadziei. Stajesz 
się wrażliwy na wypowiadane przez nich najdrobniej-
sze słowa, ruchy ciała, wyraz twarzy, postawę, gesty, 
ton głosu, oczy. Uczycie się siebie. To naturalne. Wspólnie 
z nimi i całym zespołem macie do przebycia drogę z punktu A do punktu B.  
„A” to diagnoza choroby. „B”  to cel, jaki obierasz wraz z zespołem leczą-
cym. Może nim być powrót do zdrowia. Jeśli taka perspektywa wydaje Ci się 
zbyt odległa, wtedy za punkt „B” można uznać poprawę wyników, jakości 
życia, odzyskanie sił, zakończenie etapu leczenia, albo powrót do domu.

Badania jednoznacznie pokazują, że pozy-
tywny, akceptujący stosunek wobec podejmo-
wanych procedur leczniczych, ułatwia Tobie 
i innym pacjentom mobilizację sił do „wal-
ki”, daje przekonanie o realnym wpływie 
na własne życie i zdrowie, a w konsekwencji 
spokojniejsze znoszenie terapii.

Bo w dobrym towarzystwie się 
zdrowieje,  fot. archiwum  

Stowarzyszenia  
„Różowe Okulary”

Dlaczego tyle się mówi o wadze przejawianego  
u pacjenta pozytywnego podejścia do leczenia?

Zastanawiałeś się nad odpowiedzią na pytanie „co dobrego mo-
gę dostać i od kogo”? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

JA  ZDROWIEJĘ

JA  CHORUJĘ
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W stowarzyszeniach i fundacjach wspieramy osoby, które chorują. To-
warzyszymy w otwieraniu się na nowe możliwości, jakie stoją także przed 
Tobą. Pomagamy uwierzyć, że warto podjąć starania i czerpać przyjemność 
z życia.

„My”, czyli kto?
Dzięki organizacjom możesz poznać innych 

pacjentów, lekarzy, psychologów, prawni-
ków, terapeutów zajęciowych, rehabilitan-
tów, trenerów, dietetyków.
W jakim celu?
Dzięki obecności w organizacji szybciej 
dotrzesz do specjalisty, od którego wspar-

cia potrzebujesz. Nawiązane relacje pomo-
gą Ci rozbudować sieć wsparcia. A biorąc 

udział w projektach, dasz sobie szansę na wy-
próbowanie nowych aktywności.

Dlaczego warto?
Jest ogromna różnica między tym, że wie się o czymś, a tym, że zna się to 

z własnego doświadczenia. Potrzebujesz kontaktu z innymi osobami, które 
krok po kroku znają tę drogę, którą Tobie przyszło przebyć. To, co wyróżnia 
te relacje, to fakt, że budujesz je na neutralnym gruncie, pozaszpitalnym. Po-
znasz osoby o różnych historiach życia, ale o celach podobnych do Twoich. 
To plany, marzenia, wartości, zmartwienia i nadzieje mogą sprawić, że sta-
niecie się sobie szczególnie bliscy. Dlatego tak cenne okazuje się nawiązanie 
kontaktu z różnymi organizacjami pozarządowymi.

Czy teraz jest dobry moment?
Czasem brakuje nam odwagi, przekonania, pewności siebie, aby dołączyć 

do grupy nieznanych nam osób. W tym przypadku nie ryzykujesz. Możesz 
jedynie zyskać czas i cieszyć się, że w przyszłości nie pomyślisz: „Szkoda. 
Tyle czasu zwlekałem, a mogłem przyjść wcześniej”.

Jak ona to robi? Tyle przeszła, a nadal ma w sobie tyle pogody 
ducha…

Sytuacja każdego z nas jest inna – to fakt. Naturalnie ciekawią nas hi-
storie innych ludzi, dlatego często sięgamy po książki biograficzne, gaze-
ty z historiami typu „z życia wzięte”. Chcemy podglądać, inspirować się.  
Pod tym wszystkim kryje się potrzeba zrozumienia, poznania odpowie-
dzi na pytania „dlaczego” i „jak”. Dlatego chcę Ci pokazać, co nas chroni  
w trudnych sytuacjach.

Stawiając na samorozwój,
fot. archiwum Stowarzyszenia  
„Różowe Okulary”
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Co byś dodał 
do szali 
czynników 
ochronnych?

CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI OCHRONNE

utrata pracy

choroba

rozstanie

wszystko to, co 
uważasz za swój 

potencjał

systemy wsparcia(rodzina, terapeuta, grupa terapeutyczna)

rodzina  
(relacje, wzajemne 

poszanowanie)

Twój sposób bycia(niezależność, poczucie własnej wartości, otwartość w relacjach, gotowość poszukiwania i korzysta-nia z pomocy)

Doświadczając trudnej sytu-
acji mówimy „katastrofa”.
Ale czy rzeczywiście jest  
aż tak źle?
Może to kłopot, albo chwi-
lowy problem?
Myśl o katastrofie wzbudza 
negatywny stres (dystres), 
który skutecznie zdezorgani-
zuje Twoje odczuwanie  
i zachowanie.

Tylko Ty odpowiadasz za kluczowe 
aspekty Twojej życiowej sytuacji,  

stąd moc, by dokonywać w niej zmian.
Nawet gdy przytłaczają Cię zewnętrz-
ne ograniczenia, to nadal masz wybór.

Jaki? Możesz przyjąć różne postawy 
wobec tych ograniczeń.

Zaakceptowanie tego jak jest i znalezienie  
w tym zasobów. Czy to możliwe?

WAŻNE

Radzenie sobie z poważną chorobą jest trudnym procesem. Ci, których 
doświadczyła, potrafią z perspektywy czasu powiedzieć, co paradoksalnie 
dzięki niej zyskali. 

Oto kilka podpowiedzi:
na nowo ułożyłem swoje życiowe priorytety;
przestałam przywiązywać wagę do spraw błahych;
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mam odwagę prowadzić rozmowy na poważniejsze, głębsze tematy;
zyskałam siłę, by decydować się tylko na takie aktywności, na które mam 
rzeczywiście ochotę;
mniej przejmuję się możliwością odrzucenia;
codzienność przeżywam wyraźniej, piękniej i dokładniej.

Stwórz sobie taki los, który pokochasz.

Interesuje mnie to, jak Ty doświadczasz zdarzeń w Twoim życiu. Myślisz 
o przypadku, szczęściu, siłach wyższych, układzie gwiazd? A może bliższe 
jest Ci myślenie o swoich wyborach, wysiłku, zdolnościach, wadach i zale-
tach?

To, czy przyczyn zdarzeń upatrujesz w sobie, czy w czynnikach niezależ-
nych od Ciebie, ma i będzie miało wpływ na Twoje decyzje.

Zauważasz, że czasem masz kłopot z rozmową na jakiś temat? Nie dla-
tego, że nie masz odpowiedniej wiedzy, ale dlatego, że odczuwasz skrępo-
wanie, zażenowanie, niepokój, niechęć, wstyd, a nawet lęk. W toku wycho-
wania i socjalizacji kształtowane są w nas postawy wobec różnych tematów. 

Dotykając w rozmowie tabu ściszamy głos, 
spuszczamy wzrok, zmieniamy temat, czer-
wienimy się, zaczynamy milczeć (zmowa 
milczenia). Jakie znasz tematy tabu?

W naszym kręgu najczęściej dotyczą one 
seksualności, chorób przewlekłych, uza-
leżnień, czy też śmierci. To, że trudno nam  
o czymś mówić, nie oznacza, że nie powinni-
śmy próbować przełamywać tabu.

Podobnie jest z rozmowami o lęku przed 
umieraniem. Większość ludzi nie uświadamia sobie, że każdego dnia prze-
żywa niepokoje związane ze śmiercią. Przejawiają się one potrzebą akcep-
tacji społecznej, religijnością, gromadzeniem bogactw i władzy. Ten lęk jest 
pierwotny i paradoksalnie niezbędny do życia. Nikt z nas nie jest od niego 
wolny. Różnimy się jedynie wyrazistością jego doświadczania.

Zostawiając swoje ślady w codzienności możesz poczuć,  
jak życie wciąż nabiera sensu.

Tematy TABU

Zmieniając siebie zmieniamy świat,
fot. archiwum Stowarzyszenia  
„Różowe Okulary”
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JA + INNI = MY

Jedną z obaw, jaka nam towarzyszy, jest lęk przed zależnością od in-
nych. Na co dzień słyszę: „jak nie wiesz na kogo liczyć, to licz na siebie”,  
„nie chcę być dla nikogo ciężarem”. Ty też to słyszysz? Prowadząc warsztaty 
proszę uczestników, żeby choć na chwilę zrzucili z siebie kostiumy Matki 
Polki i Supermana. Choć te wzorce przynoszą satysfakcję, to są również spo-
rym ciężarem. Samodzielność nie wyklucza otrzymywania wsparcia. Jednak 
okazuje się, że nie jest to taka prosta sprawa. Sama możliwość uzyskania 
wsparcia nie wystarcza. Aby z niej skorzystać konieczna jest wewnętrzna 
gotowość. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że jest rozbieżność między 
wsparciem, jakie realnie otrzymujemy każdego dnia, a tym jak je postrze-
gamy. Może i Ty się temu przyglądasz? Czy wiesz, że pomoc może przyj-
mować różne formy? Otrzymujemy emocjonalne (zrozumienie, życzliwość, 
miłość), informacyjne, bądź instrumentalne (rzeczowe) wsparcie.

Spróbuj zastanowić się, do czego jesteś sobie potrzebny?
Chcę zbudować swoją sieć wsparcia
Specjaliści pracują z pacjentami nad stwo-

rzeniem listy osób, które są i będą towarzy-
szyć im w leczeniu. Osoby te mają dołączyć 
do zespołu leczącego, którego Ty jesteś naj-
ważniejszym ogniwem. Na czym polega bu-
dowanie sieci wsparcia? Otóż:

nie jest ważna liczba osób, ale waga  
i pewność relacji z nimi;
sieć ma być mocna, zróżnicowana  
i sprawdzona;
ma dać Ci poczucie bezpieczeństwa  
i stabilizacji.

SAMOKOJENIE – dlaczego tak ważny jesteś dla siebie?
Rozmawiasz czasem sam ze sobą? W psychologii nazywa się to dialo-

giem wewnętrznym. Pomaga nam w zrozumieniu siebie. Ale nie tylko. Mo-
żemy sami sobie dodać otuchy, wzmocnić determinację, ukoić przy złym 
samopoczuciu. Warto korzystać i z tej formy samopomocy.

W grupie siła, fot. archiwum  
Stowarzyszenia „Różowe Okulary”
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Soma i psyche
Dużo rozmawiamy o psychice. Tak, ona też choruje razem z ciałem. W cho-

robie ciało zmienia się, staje się tajemnicą, nieposłuszną częścią człowieka.  
Do tego dochodzi zespół przewlekłego zmęczenia. Jak znosisz te zmiany? Z cia-
łem można, a nawet należy pracować. Także podczas spotkań terapeutycznych.

Odważ się postawić na siebie i swoje dobro.

Praca z ciałem i psychiką, fot. archiwum Stowarzyszenia „Różowe Okulary”

Grupa terapeutyczna podczas zajęć, fot. archiwum Stowarzyszenia „Różowe Okulary”

To, co możesz zrobić dla siebie, to korzystać z bieżącej chwili.
WAŻNE

Terapia za pomocą sztuki
Jedną z metod pracy podczas zajęć z terapeutami jest twórczość artystyczna. 

Polega na korzystaniu z muzyki, obrazu, ruchu. Pomaga uczestnikom:
wyrażać siebie (swoje potrzeby, emocje, wyobrażenia, wspomnienia);
nazywać swoje przeżycia, doznania;
usłyszeć interpretację innych osób.
Może widzisz siebie podczas takich spotkań?
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Zdarza Ci się podczas podejmowania decyzji zadać sobie pytanie „czy ja 
dobrze robię”? Dzieje się tak wtedy, gdy informacje, jakie posiadamy, są nie-
wystarczające do podjęcia decyzji. W konsekwencji pojawiają się domysły.

Czy widząc ogłoszenie o możliwości wzięcia udziału w terapii opartej  
na koncepcji Carla Simontona potrafiłbyś podjąć pewną decyzję?

Zobacz, nad czym mają możliwość pracować uczestnicy spotkań.
Obszary pracy:

relaks,
nawyki,
myśli,
asertywność,
rozwiązywanie problemów,
stawianie celów,
kształtowanie obrazu siebie,
rozwijanie nadziei,
radzenie sobie z poczuciem winy,
odkrywanie sensu życia,
kształtowanie przekonań o śmierci,
korzystanie ze wsparcia.

CEL to poprawa jakości życia i wzmocnienie procesu zdrowienia, po-
szukiwanie indywidualnej drogi zdrowienia oraz wyznaczanie zmian życio-
wych.

UCZESTNICY uczą się radzenia z trudnymi emocjami towarzyszącymi 
chorobie.

SPOSÓB PRACY to refleksja nad znaczeniem choroby, sposobami radze-
nia sobie ze stresem oraz nad relacjami z sobą samym i z bliskimi, a także 
praca nad przekonaniami i korzystanie z wyobraźni.

To jedynie zarys programu. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, 
możesz je sprawdzić w Internecie (http://simonton.pl/terapia-simontonowska-dla-
terapeuty/180-2/).

Odkryj Twój 
niepowtarzalny 

sposób 
zdrowienia.

Czy terapia simontonowska jest dla mnie?
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Moja jest ta nadzieja
Gdybyśmy mieli okazję porozmawiać, zadałabym Ci pytanie „co dla Ciebie 

oznacza nadzieja?”.
Oto jedna z możliwych odpowiedzi – „przekonanie, że pożądane rzeczy są 

osiągalne – MOGĘ WYZDROWIEĆ”.
Nadzieja to akumulator, który dodaje sił, aby iść dalej.

A czego Ty potrzebujesz, aby iść dalej?  
Jakie miejsce w Twoim życiu ma nadzieja?

Rozmowy z pacjentami, którzy czują, że stracili już nadzieję, często przyno-
szą im ulgę. Większość z nich uświadamia sobie, że straciła ją tylko chwilowo, 
albo jedynie w odniesieniu do małego wycinka swojej przyszłości. W każdym 
razie nie jest to utrata bezpowrotna.
Praktykowanie nadziei – co to takiego?

Każdy z nas w trudniejszych momentach swojego życia ma poczucie zagu-
bienia, czasem bezsilności, a może odrętwienia. Nie są to momenty ani przy-
jemne, ani wyczekiwane, ale nie powinny nas obezwładniać. Jeżeli chcesz ak-
tywnie wpływać na swoje życie, zadbaj o swoją przyszłość już teraz, gdy masz 
do tego siłę i „głowę”.

do tej pory przynosiło Ci ukojenie;
wiązało się z miłym wspomnieniem;
jest symbolem pewnego przełomu;
pozwala Ci się odprężyć, zrelaksować;
wywołuje Twój uśmiech;
prowokuje Cię do działania i dodaje energii.

Każda z tych rzeczy to element mogący znaleźć się w Twoim OSOBISTYM 
PAKIECIE NADZIEI.

Wybierz miejsce/pudełko, gdzie umieścisz systematycznie kompletowany 
zestaw. Zwróć uwagę, aby było to miejsce dla Ciebie łatwo dostępne tak, aby 
bez problemu sięgnąć do niego w „słabszym” momencie życia.

Jak myślisz, co powinno być w Twoim PAKIECIE? Co podsyca Twoją na-
dzieję?

Zachęcam Cię do przypomnienia tego, co:

Andrzejkowe wróżby 
z przymrużeniem oka,
fot. archiwum Stowarzyszenia 
„Różowe Okulary”
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Pomoc w trudnej sytuacji. Czuję, 
że życie wymyka się spod mojej 
kontroli.
Potrzebuję wsparcia, towarzy-
stwa podczas pobytu w szpitalu.
Oczekuję pomocy w radzeniu 
sobie ze stresem.
Chcę wskazówek, jak ułatwić so-
bie akceptację choroby, leczenia.
Interesuje mnie metoda małych 
kroków w rozwiązywaniu prob-
lemów.
Mam potrzebę integrowania się 
ze środowiskiem chorych  
i zdrowych.
Chcę zadać psychologowi pyta-
nia i uzupełnić wiedzę o choro-
bie.

Oto kilka pomysłów: ulubione piosenki nagrane na CD; wiersz; kartka 
pocztowa; zdjęcie; pamiątka z wakacji; numer telefonu do ważnej osoby; 
ulubione cytaty; książka; film; pamiątkowe bilety; kilka słów do samego so-
bie napisane, aby dodać sobie siły.

Co mogę zrobić wspólnie z psychologiem?

Zapraszam Cię do zapoznania z listą zadań 
podejmowanych przez psychologa. Możesz 
potraktować ją jako Twój notatnik.

Zakreśl te, którymi w tym momencie jesteś 
zainteresowany. Jest też miejsce na Twoje po-
trzeby. Lista może być ściągą na pierwszym 
spotkaniu ze specjalistą.

Warsztat z psychologiem,
fot. archiwum Stowarzyszenia „Różowe Okulary”

Potrzebuję wsparcia, bo przede 
mną ważne wybory.
Zdecydowałem się na trudne 
rozmowy. Jak je przeprowadzić?
Chcę odzyskać wiarę w siebie, 
dobrze poczuć się ze sobą.
Potrzebuję zrozumieć swoją 
sytuację i porozmawiać z kimś 
obiektywnym.
Z partnerem potrzebujemy 
wsparcia, aby lepiej się ze sobą 
dogadywać.

…………………………………………………………………

……………..........................................................

…………………………………………………………………

………….............................................................

15



Jestem łasuchem, niejadkiem, obżartuchem, wegetarianinem, ekoentu-
zjastą, a może zwolennikiem diety płynnej?

To, co jemy i to, jak jemy, jest częścią tego, jak siebie postrzegamy.  
Jesteś w któreś z tych grup, a może jeszcze w innej? To, na co masz wpływ 
w trakcie leczenia, to żywienie, aktywność fizyczna i zawodowa, używki. 
Pomyślałam, że możemy przyglądnąć się temu. Porozmawiajmy chwilę  
o Twoich codziennych wyborach żywieniowych.

Diagnoza nowotworu modyfikuje potrzeby żywieniowe, możliwości 
przyswajania pokarmów oraz sposób ich przyjmowania. Następują zmiany 
w łaknieniu, więc pacjenci mogą odczuwać jadłowstręt, bądź potrzebę nad-
miernego objadania się. A przecież nie bez znaczenia dla naszego samopo-
czucia jest prawidłowy sposób żywienia.

Jeśli uważasz, że nie masz dostępu do rzetelnej wiedzy dotyczącej die-
ty, może skonsultujesz się z dietetykiem? Ważne, abyś obiektywnie spojrzał  
na własne problemy żywieniowe.

Z czym możesz zgłosić się do specjalisty? 
Oto kilka przykładów:

postępująca utrata masy ciała,
niedożywienie,
problemy ze strony przewodu pokarmowego,
zaburzenia łaknienia.

Czego możesz oczekiwać po konsultacji i wdrożeniu 
zaleceń? Przede wszystkim:

poprawy stanu odżywienia,
poprawy tolerancji leczenia,
zapobiegania wyniszczaniu organizmu chorobą,
poprawy jakości życia.

Dbam o siebie, więc jem świadomie

Czy masz już pomysł na swoje pytania do dietetyka?
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Czy zgodzisz się ze mną, że w naszej kulturze spożywanie posiłku to wię-
cej niż dostarczenie organizmowi składników odżywczych? Przy wspólnym 
stole świętujemy, rozmawiamy, relaksujemy się. Fakt, że choroba wymusza 
zmianę nawyków żywieniowych, może wpływać na Twój nastrój i samopo-
czucie. Zadaniem zbilansowanej diety jest zapobieganie rozwojowi zespołu 
wyniszczenia nowotworowego oraz wsparcie dobrego samopoczucia.

Kontakt z dietetykiem opiera się na wywiadzie żywieniowym, w którym 
będziesz pytany o zwyczaje jedzeniowe i preferencje smakowe. Następnie 
ustalicie dietę i będziecie pracować nad zmianą nawyków żywieniowych. 
Nie obawiaj się rewolucji. Opracowana przez Was strategia powinna stop-
niowo zmieniać przyzwyczajenia. Możliwe, że zaplanujecie formy aktywno-
ści fizycznej, jakie warto u Ciebie wprowadzać. 

niedożywienie obniżenie 
odporności

utrudnione  
leczenie

Zajęcia jogi dla pacjentów onkologicz-
nych, fot. archiwum Stowarzyszenia 
„Różowe Okulary”

Grupa pacjentów onkologicznych  
na szlaku górskim, fot. archiwum Stowa-
rzyszenia „Różowe Okulary”

Zobacz, dlaczego w chorobie  
nowotworowej codzienny ruch  
jest tak cenny:

zapobiega obrzękom;
poprawia apetyt i pracę jelit;
sprzyja dobremu samopoczuciu;
zapobiega odleżynom;
przeciwdziała osłabieniu;
ogranicza zanik mięśni i przy-
kurcz ścięgien;
sprzyja samoobsłudze;
wspomaga działania przeciw 
przyrostowi masy ciała.

Rozmowa ze specjalistą umożliwi Ci skonfrontowanie mitów żywienio-
wych z merytorycznym wsparciem dietetyka.

W wywiadzie żywieniowym będą brane pod uwagę używki, proporcje 
spożywanych składników, ochrona narządów z komórkami nowotworowy-
mi i stosowane leczenie. Otrzymasz zestaw wskazówek, co powinieneś ro-
bić, by zapobiec niedożywieniu.
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Zbilansowana dieta opiera się  
na odpowiednim dla Ciebie dostarczeniu:

białek,
węglowodanów,
tłuszczów,
witamin,
składników mineralnych.

Przy spadku odporności naszego organizmu powinniśmy  
szczególną uwagę zwracać na:

sprawdzanie dat ważności produktów;
częstą dezynfekcję rąk;
utrzymywanie w czystości przestrzeni, gdzie przygotowujemy posiłki;
systematyczną wymianę ścierek, gąbek, ręczników;
prawidłowe przechowywanie jedzenia;
obróbkę termiczną produktów spożywczych;
wybór produktów świeżych, krótko przechowywanych.

Dlaczego podkreśla się rolę składników odżywczych? Mają pomóc Two-
jemu organizmowi w radzeniu sobie z infekcjami dodając Ci energii. Oka-
zuje się, że pacjenci skarżą się na brak łaknienia z powodu monotonii dań, 
które spożywają oraz „przymuszanie” do jedzenia tego, co im nie smakuje. 
Zwróć szczególną uwagę na ustalenie regularności posiłków i trzymanie się 
stałego, dziennego schematu 4–5 posiłków.

Kontroluj Twoją wagę ciała raz na kilka dni. Zmiany i problemy (wy-
mioty, biegunki, zaparcia, wczesne uczucie sytości, ból przy połykaniu) 
powinieneś sygnalizować lekarzowi.

Dla naszego 
apetytu 

znaczenie ma 
nawet estetyka 

podania 
jedzenia.

Możesz założyć Twój dziennik/zeszyt żywienia, w którym będziesz 
notować zalecenia dietetyczne, przepisy, zmiany w łaknieniu,  
zrobisz tabelę wagi ciała.
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Piramidę zbudowano tak, by na jej szczycie znalazły się produkty  
z ograniczonej puli do spożycia, a na dole te, które są podstawą żywienia, 

czyli są najważniejszymi produktami. Pamiętaj o aktywności fizycznej!

Piramida 
żywieniowa 

dla pacjentów 
onkologicznych

4

3

2

1

1. Ruch    2. Pokarmy zalecane   3. Pokarmy dozwolone    4. Produkty niewskazane

DIETA  ZBILANSOWANA  =  DIETA  UROZMAICONA

Piramida żywieniowa dla pacjentów onkologicznych, aut. AURA & Stowarzyszenie „Różowe Okulary”
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Pisząc ten rozdział mam cichą nadzieję,  
że każdy, kto go rozpoczął, zdecydował się doczytać go 
do końca.

Tym, z którymi spotykam się w tym miejscu,  
chcę podziękować za rozmowę. To dla mnie ważne.  
Ty jesteś ważny.

Te kilkanaście stron to tylko namiastka tego,  
czym zajmuje się psychologia. Mam nadzieję,  
że udało mi się napisać o tematach istotnych  
dla Ciebie.

Możesz zdecydować się i wyciągnąć rękę,  
by wziąć z psychologii jeszcze więcej.

W chwilach zwątpienia wzmacniaj się tym,  
co dodaje Ci otuchy.

W myślach, emocjach jesteś mi szczególnie bliski. 
Chcę uścisnąć Ci dłoń i przekazać moje życzenie  
– niech chwile będą spełnieniem Twoich marzeń.

Na koniec załączam spis wskazówek – zostawiłam 
też miejsce dla Ciebie!

Pozdrawiam serdecznie
Marzena Gmiterek
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SELEKCJONUJĘ  CZYNNOŚCI
Wybieram te, na które mam prawdziwą ochotę.

JESTEM  SPOKOJNY
Spokój i pokora wobec moich ograniczeń pomagają mi zachować 
dobre samopoczucie. Rozwijam w sobie nadzieję.

DBAM  O  SIEBIE
Dostosowuję swoje obowiązki do moich dzisiejszych możliwości. 
Nie panikuję, gdy mam je ograniczać.

ODPOCZYWAM
Obserwuję sygnały, jakie wysyła moje ciało i odpoczywam  
(joga, spacer z psem, sen, modlitwa, drzemka, wizualizacje).

MAM  WSPARCIE
Dbam o swoją aktywność w grupie wsparcia. Wychodzę do ludzi.

ZADAJĘ  PYTANIA
Chcę być aktywnym członkiem zespołu leczącego.

MAM  W  SOBIE  SIŁĘ
Nie muszę czuć się samotny, żeby czuć się silnym.

SPRAWIAM  SOBIE  PRZYJEMNOŚCI
Dbam, aby każdego dnia zrobić coś miłego dla siebie.

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

Kilka wskazówek do powieszenia na lodówce
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