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”Crede că viața merită trăită, iar această credință te va ajuta să creezi
realitatea.” William James
Obiectivul acestui ghid este de a oferi idei despre cum putem gestiona mai
bine anumite trăiri și probleme care pot apărea în momentul confruntării cu un
cancer din sfera genito-mamară.
Sperăm că majoritatea aspectelor pe care le veți regăsi în acest ghid vor
corespunde nevoilor dumneavoastră.
Primele trei părți fac referire la impactul pe care îl poate avea un astfel de
diagnostic, dar mai ales la ce înseamnă normalitate din punct de vedere
psihologic într-o situație ca cea a aﬂării diagnosticului.
Următoarele părți din ghid vizează diverse strategii de adaptare la probleme
speciﬁce cu care vă puteți confrunta în diferitele etape de tratament și în
perioada de supraviețuire.
Cel mai important lucru este să vă întoarceți spre trăirile pe care le aveți, să
aveți timp și pentru dumneavoastră, deoarece acest ghid este plin de idei utile
dacă veți alege să le puneți în practică.

Psih. Dr. Florina Pop
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Partea 1. Adaptarea psihologică la suspiciunea unui diagnostic
oncologic, la screening și la testările aferente

Probabil că primul moment semniﬁcativ și cu încărcătură emoțională este cel
în care am conștientizat apariția unor simptome precum un nodul la un sân, o
scurgere vaginală, o durere ovariană ș.a.m.d.
După acest moment urmează pregătirea pentru diverse investigații medicale.
Multe dintre paciente descriu faptul că nu știu exact la ce să se aștepte și
percep diﬁcil accesul la informația corectă.

În timpul procedurilor de screening distresul și anxietatea
sunt stările întâlnite cel mai frecvent(1), iar nivelele
distresului pacientelor programate pentru examinarea
colposcopică sunt comparabile cu cele ale pacientelor
programate pentru intervenție chirurgicală(2, 3).

Astfel e important să vă amintiți că multe dintre
dumneavoastră atunci când au urmat pașii dedicați
screeningului și testările aferente necesare diagnosticării
unei probleme benigne, unei patologii premaligne sau
maligne din zona genito-mamară au trăit un anumit nivel
de îngrijorare, distres sau anxietate.
Ce ne-ar ajuta din punct de vedere psihologic în această etapă?
Încercați să vă amintiți faptul că e normal într-o anumită măsură să ﬁți
îngrijorată. Acesta nu este un moment plăcut sau dorit de cineva, dar ceea ce
vă ajută cel mai mult în această perioadă este să nu lăsați îngrijorarea să se
transforme în anxietate, frică foarte intensă sau distres semniﬁcativ clinic (pe
o scală de la 0 la 10 să simțiți că emoțiile sunt mai intense de 4).
Puteți să vă notați sau să cunoașteți în detaliu toți pașii care sunt necesari
pentru a ﬁ parcurși în această perioadă.
Pregătirea mentală și emoțională este esențială
pentru examinările din sfera genito-mamară.

A aștepta rezultatele investigațiilor medicale
reprezintă un alt moment semniﬁcativ pentru
ﬁecare persoană. Gestionarea incertitudinii în
timp ce așteptăm aceste rezultate reprezintă o
provocare din punct de vedere psihologic și
putem simți că avem un control mai redus și nu
avem cum inﬂuența ce se va întâmpla.

Exercițiile de mai jos pot ﬁ utile pentru etapa screeningului, testărilor medicale
inițiale și așteptarea rezultatelor investigațiilor medicale.
De ﬁecare dată când vă vine în minte gândul ”sigur o să ﬁe cancer”
recomandăm călduros să realizați exercițiul 1. Dacă veți alege să faceți acest
exercițiu veți reuși să aveți o perspectivă mai rațională asupra situației și cel
mai probabil să puteți reduce din intensitatea emoției pe care o simțiți în acest
moment.

6-7

cont. tabel

2 Atunci când simțiți teamă puteți să apelați și la exercițiile de
respirație.
Tehnica încetinirii ritmului respirator este simplă, dar pentru a avea efect
trebuie să ﬁe aplicată la primele semne de anxietate sau panică, aşadar de
îndată ce intuiţi activarea unui atac de panică sau de anxietate e important să
realizați următorii pași:
1. Primul lucru: opriţi-vă din ceea ce faceţi şi staţi jos sau sprijiniţi-vă de
ceva.
2. Ţineti-vă respiraţia şi număraţi până la 6 (nu trageţi în mod special
o cantitate mare de aer în piept).
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3. Când aţi ajuns la 6, expiraţi şi spuneţi în gând „calm, liniştit”.
4. Inspiraţi şi expiraţi încet într-un ciclu de 6 secunde. Adică, 3 secunde
inspiraţi şi apoi 3 secunde expiraţi. Pe expiraţie, repetaţi în gând
“calm,liniștit”.
5. După ﬁecare minut (adica 10 respiraţii) ţineţi-vă din nou respiraţia
pentru 6 secunde şi apoi reluaţi ciclul de 6 secunde.
6. Continuaţi să respiraţi în felul acesta până când vă liniştiţi şi dispar
simptomele respiraţiei accelerate. Această metodă funcţionează foarte
bine pentru că vă reglează respiraţia, vă distrage atenţia şi vă induce o
stare de relaxare.
De asemenea, e important să facem distincţie între respiraţia toracică şi
respiraţia abdominală sau diafragmatică. Cei mai mulţi dintre noi avem
tendinţa să respirăm toracic şi acest lucru nu este neaparat corect şi foarte
beneﬁc pentru organism. Respiraţia abdominală favorizează cea mai amplă
expansiune a plămânilor asigurând deci o cantitate sporită de aer proaspăt
absorbit în timpul unei inspiraţii. Respiraţia costală sau toracică are loc prin
mişcarea coastelor inferioare, ceea ce nu asigură decat o expansiune
uşoară a plămânilor şi deci o cantitate mică de aer inspirat care determină şi o
frecvenţă mai mare a ritmului respirator.Este evident că dacă noi dorim
încetinirea ritmului respirator trebuie să încercăm să respirăm mai degrabă
abdominal. Nu vă aşteptaţi la prea mult, prea repede. Ca orice altă tehnică
pentru a ﬁ învăţată iar pentru a avea efect ajută să ﬁe exersată mult timp.
Puteți alege să exersați această tehnică ori de câte ori așteptați pentru un
consult medical sau seara înainte de a adormi. Important este să devină un
exercițiu familiar și care să simțiți că induce starea de relaxare.
Alături de un psiho-oncolog puteți învăța mult mai multe tehnici de relaxare
care să ﬁe utile în orice situație ce presupune un nivel mai ridicat de
activare ﬁziologică /stres.

Vizualizarea semnului ”Stop”
Încercați să vă imaginați mental un semn STOP, ca cel de circulație sau chiar
un semnal sub formă de lumină roșie, oricând sunteți copleșit sau supărat din
cauza gândurilor și emoțiilor negative, inclusiv oboseala pe care le trăiți la un
moment dat. Folosiți regula semnului ”Stop” care presupune să spuneți ”stop
gândurilor nesănătoase și negative”.
Etapa 2. Aﬂarea diagnosticului

A aﬂa un diagnostic oncologic poate șoca de cele mai multe ori. Putem simți că
este momentul în care viața se schimbă irevocabil indiferent de tipul de
cancer. Chiar și a le spune altora despre diagnostic poate însemna o
provocare. De asemenea a le comunica copiilor și adolescenților poare
reprezenta o altă sursă de stres sau o problemă de pe lista de probleme
deoarece pacientele se îngrijorează despre impactul emoțional, dar și
aspectele genetice care ar putea impacta viața copiilor.
De cele mai multe ori scrisul este un act terapeutic deoarece ne ajută să ne
structurăm și să integrăm mai bine evenimentele pe care le trăim.
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Mai jos puteți scrie sau puteți doar să reﬂectați la ce a însemnat pentru
dumneavoastră să aﬂați despre diagnosticul oncologic din sfera genito-mamară.

Urcușurile si coborâșurile emoționale sunt o parte
normală în confruntarea cu cancerul. Nu există regulă
care să poată susține să ﬁți pozitivă tot timpul. Dacă o
să vă propuneți acest obiectiv e posibil să trăiți doar
cu un sentiment al eșecului, deoarece pentru oricine e
extrem de diﬁcil să își mențină o stare pozitivă tot
timpul, indiferent de circumstanțe. Cel mai important
aspect este să nu perseverați foarte mult timp (mai
mult de 2 săptămâni, în cea mai mare parte din zi)
într-o stare negativă care să simțiți că vă copleșește
sau vă afectează semniﬁcativ viața de zi cu zi.












Următoarele exerciții v-ar putea ﬁ utile pentru adaptarea psihologică în etapa
aﬂării diagnosticului.
1. Dacă nu ați stabilit legătura cu un psiho-oncolog până acum e un bun
moment să luați această decizie. Acest lucru vă poate ajuta să vă descărcați
emoțional, să discutați cu cineva (care nu judecă și e prezent acolo) despre
ce simțiți și la ce vă gândiți în legătură cu aﬂarea diagnosticului. Atunci
când vorbim despre ceea ce simțim ne putem gândurile în ordine și uneori
putem ajunge la soluții diverse privind anumite probleme. Împreună cu
psiho-oncologul puteți decide care sunt tehnicile care pot ﬁ potrivite și utile
pentru dumneavostră în această perioadă.
2. Încercați să vă gândiți dacă mai cunoașteți pe cineva cu același diagnostic
sau unul similar și care a reușit să depășească toate etapele de tratament
iar acum și-a reluat activitatea profesională. Care credeți că este mesajul
pe care vi l-ar transmite persoana pe care o cunoașteți?
3. Dacă la un moment dat simțiți că emoția vă copleșește și nu aveți cu cine
discuta despre acest aspect ajută să vă adresați următoarele întrebări:
l Cum ar putea altcineva să vadă situaţia?
l Care ar mai putea ﬁ beneﬁciul de a nu mă uita atât de negativ la
această situaţie?

Tind să acord atenţie doar părţii «negre» /negative a situaţiei?
Gândesc în termeni de totul sau nimic?
l Tind să supraestimez şansele unui dezastru?
l Îmi asum faptul că nu mai există niciun lucru pe care să îl pot face
pentru a schimba situaţia?
l Ce aş mai putea face pentru a-mi schimba situaţia?
4. M-am mai confruntat în trecut cu o problemă care să aibă consecințe
serioase? Ce m-a ajutat să fac și să gândesc în acel moment? Ce din ce am
decis să fac în acel moment pot face și astăzi?
l

l

Etapa 3. Luarea deciziilor în ceea ce privește tratamentul oncologic

După ce a fost stabilit diagnosticul multe paciente sunt îngrijorate sau trăiesc
răspunsuri anxioase referitoare la începutul tratamentului oncologic, dar în
același timp își doresc să aﬂe informații despre opțiunile de tratament și
despre prognostic.
Există și persoane tinere care sunt nevoite să reconsidere aspectele legate de
fertilitate. De foarte multe ori a ﬁ nevoit să reﬂectezi la un aspect al vieții atât
de important atunci când te simți vulnerabil și copleșit determină un distres
suplimentar și o îngreunare a procesului decizional. A simți nedreptatea unei
astfel de situații poate copleși semniﬁcativ. Discuția cu un medic genetician și
un psiho-oncolog poate ﬁ de un real folos.
Tratamentul oncologic poate începe cu intervenția chirurgicală sau cu
tratamentul chimioterapeutic.
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În condițiile în care se recomandă intervenție chirurgicală atunci ajută să ne
gândim la toate întrebările pe care am dori să le adresăm medicului chirurg
oncolog. Ce ne-ar ajuta să cunoaștem? Le putem nota.
De asemenea, putem face o listă cu toate activitățile și tot ceea ce avem de
făcut până la intervenția chirurgicală pentru că există atâtea lucruri asupra
cărora putem decide și avem control în această etapă.
Pe perioada spitalizării e important ca primele zile să ﬁe dedicate și să vă
concentrați asupra a tot ceea ce presupune adaptarea la intervenția
chirurgicală din sfera genito-mamară.
E posibil să simțiți anumite dureri sau neplăceri după intervenția chirurgicală.
Ajută să vă gândiți la faptul că dată ﬁind etapa prin care treceți acestea sunt
normale. E nevoie de o anumită perioadă de timp să vă adaptați atât ﬁzic cât
și psihic la schimbările ce apar după intervenția chirurgicală. E absolut normal
să simțiți că aveți această nevoie.
Dacă tratamentul începe cu tratamentul chimioterapeutic atunci putem avea
multe întrebări despre ceea ce presupune acest tratament. Ajută să le scriem
și să încercăm să i le adresăm medicului oncolog. Datorită faptului că o
consultație medicală în sine presupune un anumit nivel de stres cel mai indicat
ar ﬁ să vă gândiți doar la 3, cele mai importante întrebări pentru
dumneavoastră. Dacă alegeți să faceți acest lucru cresc șansele să adresați
cele 3 întrebări integral.
În această etapă puteți accesa ghidurile realizate de către grupul experților
ESGO-ESTRO-ESP disponibile aici: srcgo.ro/ghiduri/ şi care prezintă informații
valide, într-un limbaj accesibil, legate de diagnostic şi tratament oncologic.
Încercați să folosiți copacul deciziei pentru a vă direcționa spre alegerea celei
mai potrivite strategii de coping/ de adaptare pentru ﬁecare problemă cu care
vă confruntați.

Luarea deciziilor
Întrebarea 1: Care este problema cu care mă confrunt şi care ma îngrijorează?

Întrebarea 2: Pot să controlez în mod direct sau sa schimb vreun aspect al problemei?

Nu

Da

Folosiți strategii care să vă ajute la
schimbarea modului de a gândi sau de
a simți despre problema de mai sus

Alegeti strategia practică de rezolvare a
problemei care vă ajută să o schimbați în
mod direct

Schimbați-va gândurile de îngrijorare
excesivă. Încercați să vă gândiți la
modalități alternative de a vă raporta
la problemă.

Planiﬁcați –utilizați listele cu lucruri de făcut,
împărțiți problemele în acțiuni mai mici,
identiﬁcați şi alte persoane care vă pot ajuta la
rezolvarea problemelor.

Căutați informații şi sfaturi
Utilizați strategiile de rezolvare de
probleme care au fost eﬁciente/ de ajutor
în rezolvarea altor probleme din trecut

Exprimați-vă trăirile - vorbiți cu un
psiholog, cu familia, prietenii sau scrieți
într-un jurnal despre ce simțiți.
Distragerea atenției -- planiﬁcați activitățile
plăcute. Ar ﬁ de ajutor utilizarea unei
agende pentru o mai bună structură a zilei

Utilizarea tehnicilor de relaxare
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Ce îi spun/le spun copilului/copiilor/adolescentului/adolescenţilor dacă
aﬂu că am cancer?
E una din întrebările pe care marea majoritate a pacientelor le adreseză.
Deciziile vă aparţin. Fiecare familie are propriile cutume/obiceiuri și principii,
însă am pregătit o serie de recomandări cu scopul de a reduce din impactul
emoţional pe care îl poate avea diagnosticul şi tratamentul oncologic asupra
copilului sau adolescentului dumneavoastră.
Dacă apar îngrijorări cu privire la transmiterea genetică cea mai bună decizie
ar ﬁ să discutaţi cu un medic genetician.
Mai jos găsiţi recomandări în funcţie de grupe de vârstă referitoare la
atitudinea raţională pe care merită să o adoptăm în relaţia cu copilul nostru.

Dacă aveți un copil până la vârsta de 2 ani e foarte important să îi oferiți
afecțiune. Ar ajuta să simtă că se poate baza pe o sursă consecventă și de
încredere (părinte sau rudă). Rutina este esențială. Pe cât posibil ajută să ﬁe
păstrată. Dumneavoastră puteți alege ca atunci când efectele tratamentelor
oncologice se mai diminuează să îi înregistrați un cântec sau să îi lăsați
mesaje vocale pe telefonul persoanei care se îngrijește permanent de copil. De
ﬁecare dată când lipsiți de acasă ajută să îi oferiți o explicație și să îi spuneți
că urmează să vă întoarceți peste 2-3 zile. Asigurați-l că nu îl abandonați.
Dacă aveți un copil cu vârsta între 3 și 5 ani ajută să îl informați că aveți o
problemă de sănătate ceea ce face ca în anumite zile să ﬁe nevoie să vă
retrageți și să aveți grijă de dumneavoastră. Însă este o problemă pentru care
aveți câteva soluții utile. Descrieți-i ce faceți pentru a vă simți mai bine.

Explicați-i faptul că e absolut normal să ﬁe nevoie de o perioadă de timp
pentru ca tratamentul să își facă efectul. Ajută să aveți o persoană de
încredere care să păstreze o anumită rutină și să ﬁe consecventă în acordarea
îngrijirii. Asigurați-l că nu e vina nimanui pentru că aveți acest diagnostic.
Puteți discuta cu psihologul dumneavoastră despre diverse jocuri terapeutice
pe care să le utilizați acasă. De asemenea, ajută să stabiliți o oră și o zi în care
copilul să simtă că vă poate adresa întrebările pe care le dorește. Asigurați
copilul că exprimarea emoțiilor este sănătoasă și încurajați-l să aloce scurte
perioade de timp pentru a face asta. Încurajați copilul să deseneze despre
această perioadă din viața familiei. Poate ﬁ o modalitate sănătoasă de a-și
exprima emoțiile.
Dacă aveți un copil cu vârsta între 6 și 8 ani e important să îi oferiți cât mai
multe explicații despre problema de sănătate și tratament. În caz contrar
poate căuta singur explicații sau să își dezvolte scenarii catastroﬁce sau pur și
simplu să se simtă abandonat ceea ce îi poate afecta starea emoțională. De
asemenea puteți aborda și sentimentul de culpă și asigurați copilul că nu e
vina lui și a nimănui pentru această problemă. E foarte posibil să aibă
întrebări, astfel că ajută să răspundeți sincer la întrebările copilului
dumneavoastră. Ajută să alegeți să îi arătați o parte din locul unde faceți
tratamentul. Ar ajuta să aveți o persoană apropiată care să mențină o relație
mai specială cu copilul în această perioadă. Poate avea un rol de suport
emoțional extrem de important.
Dacă aveți un copil între 9 și 11 ani ajută să îi oferiți cât mai multe informații
despre boala dumneavoastră și să îi explicați tratamentul. De asemenea puteți
aborda și sentimentul de culpă și asigurați copilul că nu e vina lui și a nimănui
pentru această problemă. E foarte posibil să aibă întrebări, astfel că ajută să
răspundeți sincer la întrebările copilului dumneavoastră. Pe cât posibil ajută să
păstrați o stare de normalitate a lucrurilor. Spre exemplu, lăsați-l să participe
în mod obișnuit la activitățile din programa școlară sau la cele extracuriculare.
Scrisul poate ﬁ un act terapeutic și pentru un copil. La această vârstă îl puteți
încuraja să scrie sau să deseneze despre toată această experiență.
Dacă aveți un adolescent/adolescentă de asemenea, se recomandă să îi oferiți
informații detaliate despre boala și tratamentul dumneavoastră. Ajută să
păstrați pe cât posibil o normalitate. Încurajați-l să își exprime emoțiile direct
sau în scris (cu dumneavoastră sau cu alții) despre felul în care se simte cu
privire la această experiență de boală.
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Etapa 4. Adaptarea psihologică la schema de tratament
A trece prin tratament cere un efort considerabil.
Fiecare tip de tratament are efecte secundare. Intervenția chirurgicală
înseamnă pierdera unor organe ce se traduce de multe ori în rescrierea
identității feminine. Postoperator putem simți durere, mobilitate limitată și
fatigabilitate.
Chimioterapia este descrisă asemeni unui câmp de luptă. Tratamentul are de
cele mai multe ori efecte secundar precum greață, vomă, fatigabilitate,
neuropatie, schimbări cognitive și pierderea părului. Radiația pelvină poate
cauza modiﬁcări intestinale, hematologice, fatigabilitate și iritații ale pielii. A
face față tratamentelor și efectelor adverse reprezintă un aspect esențial în
această perioadă.
"E ca și cum ai face tratament non stop...simți că pauza este aproape
inexistentă...trăim multe urcușuri și coborâșuri....de foarte multe ori am simțit
că atunci când ești în tratament aceasta înseamnă toată viața mea.." (Alina,
41 de ani, cancer de col uterin, stadiul IIIB).
În timpul tratamentelor marea majoritate a pacientelor nu simt că se pot ocupa
de munca de zi cu zi. De foarte multe ori viața se transformă într-un patern ciclic
de la a nu se simți bine la a-și recâștiga gradual capacitatea de funcționare și
apoi a o lua de la început cu următorul tratament. Partenerii pacienților și copiii
lor trebuie să își asume noi responsabilități ceea ce poate face ca multe activități
profesionale să ﬁe stopate pentru o anumită perioadă de timp.

E important să ne amintim de faptul că există suﬁcientă medicație care să
ajute pentru controlul efectelor adverse ale chimioterapiei.
Din punct de vedere psihologic există multe tehnici
cognitive, comportamentale și de relaxare la care
puteți apela pentru creșterea calității vieții în etapa de
tratament oncologic.

Una dintre cele mai ușoare tehnici de aplicat este distragerea atenției de la
cancer. Apelarea la această tehnică nu implică foarte multă energie și o puteți
aplica ﬁe când sunteți la spital, ﬁe acasă.
Cel mai bine reușim să ne distragem atenția atunci când ne implicăm în
activități plăcute.
Care sunt activitățile plăcute pe care le-ați putea face în această perioadă?
Lista cu activități plăcute

Care sunt cărțile pe care simțiți că le-ați putea citi/pe care v-ați putea
concentra în această perioadă?

Care sunt ﬁlmele la care v-ați dori să le vizionați?

Tehnicile de relaxare
A face față tratamentului oncologic poate ﬁ extrem de solicitant, ne consumă
resursele, iar tensiunea se acumulează în organism. Fiecare dintre noi
apelează la diverse modalități prin care ne încărcăm de resurse (atât ﬁzic cât
și psihic) de la alimentație, la somn, la cultivarea hobby-urilor. Însă exisă și
tehnici speciale prin care eliminăm tensiunea și care ne pot ﬁ extrem de utile
în perioada tratamentelor oncologice deoarece așa ne putem controla
simptomele ﬁzice, de tensiune, îngrijorare sau teamă, ne putem distrage
atenția mult mai bine și crește calitatea somnului.
Una dintre cele mai cunoscute tehnici de relaxare este trainingul autogen.
Acesta fost introdus de către un psihiatru german, Schultz, iar în 1932 a apărut
prima publicaţie despre această tehnică.
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Tehnica presupune o combinaţie între anumite poziţii ale corpului, care induc
în mod natural o stare de relaxare, şi câteva formule verbale, ce se repetă în
gând. Această combinaţie, foarte simplă de altfel, produce anumite stări
neuropsihice şi reechilibrează balanţa dintre sistemul nervos simpatic şi cel
parasimpatic (are loc scăderea nivelului de activare neuropsihologică
generală).
Pregătirea pentru realizarea tehnicii
Se recomandă ca tehnica să ﬁe practicată într-un loc liniştit, unde sunteţi
singuri.
Posturi (poziţii ale corpului) recomandate
Există minim 2 poziţii optime în care organismul se relaxează în mod natural.
Este vorba despre poziţia culcat pe spate (mâinile pe lângă corp – puţin îndoite
de la cot, picioarele întinse, călcâiele apropiate şi vârfurile puţin depărtate, cu
o pernă mică sub cap) și cea în care sunteți aşezată în fotoliu (capul lăsat pe
spate şi mâinile sprijinite pe braţele fotoliului
Fiecare exercițiu constă dintr-un set de formule verbale speciﬁce, iar formula
de început şi de sfârşit a ﬁecărui exerciţiu este "Sunt calm şi relaxat".
Este posibil ca în timpul efectuării exerciţiilor să vă apară tot felul de gânduri,
griji, nu încercați să vă luptați cu ele, lăsați-le să vină. Gândiți-vă că sunt
asemenea unor nori, care vin și trec de la sine. Chiar dacă mintea vă zboară
din când în când la altceva, reveniţi uşor şi continuaţi să repetaţi formulele
verbale respective.
Exercițiul integral îl puteți repeta pentru început în cabinetul psihooncologului, iar apoi să primiți toate materialele audio necesare repetării
acestuia.
Modul în care gândim despre boală și tratament determină modul în care ne
simțim.
Dacă la un moment dat simțiți că emoția vă copleșește și nu aveți cu cine
discuta despre acest aspect ajută să vă adresați următoarele întrebări:
l Cum ar putea altcineva să vadă situaţia?
l Care ar mai putea ﬁ beneﬁciul de a nu mă uita atât de negativ la
această situaţie?
l Tind să acord atenţie doar părţii «negre» /negative a situaţiei?
l Gândesc în termeni de totul sau nimic?
l Tind să supraestimez şansele unui dezastru?

l
l

Îmi asum faptul că nu mai există niciun lucru pe care să îl pot face
pentru a schimba situaţia?
Ce aş mai putea face pentru a-mi schimba situaţia?

Dacă ați aplicat tehnicile de mai sus și simțiți că emoția vă copleșește și vă
afectează semniﬁcativ cel mai rațional lucru ar ﬁ să apelați la un psihooncolog.
Etapa 5. Adaptarea psihologică la ﬁnalizarea tratamentului
A termina tratamentul reprezintă o perioadă de timp în care marea majoritate
a pacientelor trăiesc emoții mixte. Pe de o parte se bucură că au ﬁnalizat
tratamentul și se pregătesc pentru recuperare. Pe de altă parte există o frică
pentru viitor.
În această etapă ar ajuta să reﬂectați și să încercați să răspundeți la
următoarele întrebări:
1. Care sunt schimbările pe care doresc să le mențin în continuare? (stilul
de viață, așteptările ﬂexibile de la mine și de la ceilalți, spiritualitatea
ș.a.m.d.)
2. Care sunt anumite efecte adverse ale tratamentului care se vor mai
diminua în timp?
3. Care sunt aspectele ce mă îngrijorează în acest moment? Ce aș putea
face pentru ﬁecare dintre acestea?
Reﬂecție
Amintiţi-vă de un moment diﬁcil pentru
dumneavoastră. Un moment în care nu aţi considerat
că poate avea şi partea lui bună însă în timp s-a
dovedit că a adus multe beneﬁcii pentru
dumneavoastră.
Dacă aţi ﬁnalizat tratamentul oncologic care
consideraţi că sunt părţile bune ale acestei boli.
Vă mărturisesc că, personal cunosc multe paciente
care sunt supravieţuitoare de 3 ani, 5 ani, 7 ani şi spun
că multe aspecte ale vieţii lor s-au prioritizat şi au
ajuns să se dezvolte personal după ce au trecut prin
experienţa atât de multidimensională a cancerului.
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Etapa 6. A regăsi o nouă normalitate
Supraviețuirea poate însemna aspecte diferite. Unele sunt cele ce țin de
remisia totală, dar mai apar anumite simptome ce pot afecta calitatea vieții
(de ex fatigabilitatea), iar unele persoane continuă să lupte zi de zi cu boala.
Atunci când începem să ne simțim mai bine și să ne reluăm rutine mai vechi
din familie sau de la locul de muncă trebuie pe de o parte să ne adaptăm
schimbărilor ce au apărut în capacitatea de a munci și de performa în
activitățile de zi cu zi.
O parte din procesul de readaptare implică identiﬁcarea a ceea ce este
prioritar acum și care sunt alte schimbări ce se impun în ritmul vieții sau scurt
spus ar ﬁ de ajutor să avem sau să dezvoltăm o capacitate crescută de a trăi
aici și acum.
O pacientă în vârstă de 48 de ani cu cancer de col uterin care a ﬁnalizat
tratamentele oncologice spune:
”Ce e cel mai important este să accept că am cancer și
că e nevoie să trăiesc cu el până la ﬁnalul vieții. Mă
ajută să îmi organizez cât pot de normal viața de zi cu
zi de dimineața până seara. Dar simt că este o bombă
cu ceas în corpul meu. Poate exploda oricând dacă nu
am grijă de mine”.
Uneori poate lua o perioadă destul de lungă de timp până să învățăm cum să
mergem înainte în ciuda tuturor schimbărilor.
Un alt aspect cu care e nevoie să se împace multe dintre pacientele tinere este
cel al fertilității. Infertilitatea aduce un sens acut de pierdere și de oportunitate
ratată.
Alte manifestări ﬁziologice care pot impacta într-o anumită măsură calitatea
vieții sunt cele ce apar în urma menopauzei induse (bufeuri, transpirații,
schimbări în greutate).
Exercițiu
Reﬂectaţi la întreaga traiectorie oncologică. Care este
momentul pentru care sunteţi recunoscătoare că l-aţi
depăşit? Reﬂectaţi asupra acestuia. Puteţi scrie despre
acest moment dacă pentru dumneavoastră este
confortabil.

Etapa 7.
Frica de recidivă sau
a aﬂa despre
recidivă

În ﬁnal, marea majoritate a supraviețuitorilor vorbesc despre frica de recidivă
ca o primă provocare.
Frica de recurență este deﬁnită ca îngrijorarea cu privire la faptul că boala
neoplazică poate recidiva, progresa sau se poate metastaza(4).
Studiile ne evidențiază faptul că între 31% și 83% dintre pacienți experiențiază
un nivel semniﬁcativ al fricii de recidivă(4, 5).
Chiar dacă în timp se mai reduce frecvența gândurilor, frica de recidivă nu
dispare niciodată. De foarte multe ori, orice durere sau simptom activează
ideea faptului că boala oncologică ar putea reveni.
Frica de recidivă poate ﬁ considerată, asemeni termenului de distres, un
răspuns „normal” putându-se extinde până la un răspuns semniﬁcativ din
punct de vedere clinic.
Următoarele patru caracteristici au fost considerate semniﬁcative: a) nivele
crescute de preocupare; b) nivele crescute de îngrijorare; c) persistența
trăirilor d) hipervigilența în ceea ce privește simptomatologia ﬁzică(4-6).
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Faptul că vă gândiți la recidivă nu este anormal. Marea
majoritate a pacientelor se gândesc la recurența bolii
oncologice. Atunci când acest gând devine persistent,
este însoțit de o emoție intensă, observați că sunteți
mult mai atent la orice simptom de natură ﬁzică, iar
toate acestea vă afectează e posibil să ﬁe o problemă
de ordin emoțional. Ar ajuta să luați legătura cu un
psiho-oncolog. Există suﬁciente tehnici care să vă
ajute să gestionați aceste reacții.
A aﬂa despre recidivă reprezintă un moment foarte diﬁcil. De cele mai multe
ori puteţi simţi deziluzie și descurajare legate de faptul că boala a recidivat.
Multe dintre paciente consideră că și-au epuizat resursele în prima etapă de
tratament. În acest moment trebuie să facă față deciziei de a se confrunta din
nou cu efectele adverse.
A ne focaliza pe ceea ce este mai important și ceea ce se mai poate realiza
reprezintă o dovadă de înțelepciune și o sursă de confort.
A trăi cu o boală metastatică poate însemna a trăi cu incertitudine și ajută să
ne focalizăm pe priorități.
Acest moment este unul diﬁcil și ajută să apelăm la cât mai multe persoane
care ne pot oferi un suport emoțional de calitate.

Etapa 8. A face față ﬁnalului vieții

Atunci când vorbim despre cancer în faza avansată, speranța de viață poate să
varieze de la 6 luni la 6 ani și unii pacienți pot să manifeste simptome
epuizante severe în timp ce alții pot să nu aibă simptome gestionabile. Chiar
dacă nu putem elimina boala, depinde de noi să avem o perspectivă raţională,
iar aceasta face diferenţa.
Mulţi oameni care au cancer în stadiu avansat caută mai în profunzime sensul
vieţii lor. Ei doresc să îşi analizeze lucrurile prin care au trecut în viaţă. Unii
caută un sentiment de pace sau o legătură cu ceilalţi. Unii încearcă să se ierte
pe ei înşişi sau pe ceilalţi pentru faptele din trecut. Unii caută răspunsuri şi
putere prin religie şi spiritualitate.
A ﬁ spiritual poate însemna diferite lucruri pentru diferite persoane. Poate ﬁ un
subiect foarte personal. Fiecare are propriile credinţe despre sensul său în
viaţă.
Ca şi alte persoane, poate consideraţi că boala v-a schimbat propriile valori.
Având această boală, poate v-a făcut să înţelegeţi ceea ce este cel mai
important pentru dumneavoastră.
Poate v-aţi gândit suﬁcient de mult la aceste aspecte. Însă, aţi putea găsi
confort prin explorarea mai în profunzime a ceea ce este important pentru
dumneavoastră. Aţi putea face acest lucru cu o persoană apropiată, cu un
psiholog/psiho-oncolog sau cu un membru de încredere al comunităţii.
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”E ca și cum aș privi marea. Până acum priveam și vedeam linia orizontului, nu
vedeam dincolo de ea. Știam bineînțeles, că dincolo de ea există un țărm, o
limită, un capăt. Dar nu îl vedeam. Părea departe și deocamdată inaccesibil și
îmi lăsa loc pentru planuri și vise. Acum văd deodată numai țărmul celălalt,
capătul. Mi s-a luat linia orizontului. Văd capătul.”
Claudia R, 61 de ani, cancer ovarian
„Moartea are semniﬁcații diferite pentru ﬁecare dintre
noi. Pentru unii oameni însemnă procesul de pierdere a
vieții, pentru alții este gândul la ceea ce lasă în urmă.
Mai degrabă decât să presupun că știu prin ce treceți,
vreau să înțeleg ce înseamnă aceasta pentru
dumneavoastră” poate spune un psiho-oncolog atunci
când cineva își dorește să abordeze această temă.
Constantin Noica spunea "Întrebarea este sﬁnţenia gândului."
În acest moment al vieţii ajută să reﬂectaţi la următoarele întrebări. Probabil ar
ajuta să aveţi alături un psiho-oncolog.
1. Care sunt momentele pe care vi le amintiți cel mai ușor sau pe care le
considerați cele mai importante (dacă vă este diﬁcil atunci vă puteţi
imagina că vă uitaţi într-un album și vedeţi povestea vieții dumneavoastră
în imagini; apoi încercaţi să descrieţi, în cât de multe detalii vă doriţi ceea
ce alegeţi să împărtăşiţi).
2. În ce moment al vieții v-ați simțit cel mai bine?
3. Există diferite aspecte pe care vi le-ați dori să le cunoască familia sau
unele pe care vreți să nu le uite?
4. Care considerați că sunt rolurile cele mai importante pe care le-ați avut în
viață (rolurile din familie, rolul vocațional, rolul în comunitate)? Ce a făcut
să ﬁe acel rol atât de important pentru dumneavoastră și ce v-a făcut să
realizat acel rol/acele roluri?
5. Care sunt lucrurile care vă mulțumesc cel mai mult atunci când vă gânditi
la povestea vieții dumneavoastră? Cu ce obișnuiți să vă mândriți?
6. Există aspecte particulare pe care doriți să le transmiteți celor dragi sau
aspecte pe care vreți să le readuceți în atenția lor?
7. Care sunt speranțele și dorințele pentru cei dragi?
8. Ce considerați că ați învățat despre viață și vreți să transmiteți și celorlalți?
Ce sfat sau cuvinte de îndrumare vă doriți să transmiteți
ﬁului/ﬁicei/soțului/soției/părinților sau celor dragi?

Etapa 9. Gestionarea unor probleme speciﬁce bolii oncologice și
tratamentelor acesteia
9.1. Efectul chemobrain
O altă problemă extrem de frecvent întâlnită în timpul tratamentului
chimioterapeutic și în etapa de supraviețuire este efectul de chemobrain.
Cercetările au examinat schimbările cognitive într-o varietate de tipuri de
cancer (în primul rând cancer de sân, cancerele de colon, hematologice,
ginecologice ş.a.m.d) și pe o varietate de tratamente (chimioterapie standard
și cu doze mari, ablație endocrină / terapie hormonală și radiații locale)(7). Cele
mai frecvente disfuncții auto-raportate la supraviețuitorii cancerului includ
distragerea atenției, uitarea și diﬁcultăți de atenție, multitasking și găsirea
cuvintelor.
Studii mai recente pe eșantioane mai mari conﬁrmă descoperirile anterioare,
cu rate de disfuncție cognitivă auto-raportate care variază între 37% și 58% la
șase luni după tratament(8).
Un număr semniﬁcativ de pacienți raportează o
îmbunătățire a funcției cognitive după
încheierea tratamentului primar pe măsură ce
alte efecte secundare ale tratamentului se
rezolvă, deși îmbunătățirea poate ﬁ treptată,
apărând în decurs de unu până la doi ani.
Ciclofosfamida, Adriamicina, 5-FU și Taxol par a ﬁ asociate cu un risc mai mare
de chemobrain, dar există și alte chimioterapice care pot cauza această
problemă.
În astfel de situații ajută:
l Respectarea unei igiene a somnului
l Evitarea rezolvării sarcinilor multiple și concentrarea pe un singur lucru.
l Stabilirea unei rutine zilnice (stabilirea și respectarea unui program
zilnic)
l Înregistrați datelor importante, evenimentele, numerele de telefon,
adresele într-un planiﬁcator sau o agendă zilnică.
l Menținerea creierului activ prin sarcini precum puzzle, citit, învățarea
unei noi abilități etc.
l Activitatea ﬁzică
l Alimentația sănătoasă
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l

l

Puteți alege să țineți un jurnal al problemelor de memorie sau de
concentrare, sau pur și simplu un jurnal zilnic personal în care să notați
cum vă simțiți.
Practicarea exercițiilor de relaxare

9.2. Fatigabilitatea
Conform deﬁniției oferite de ghidurile Rețelei Naționale Comprehensive a
Cancerului din Statele Unite (National Comprehensive Cancer Network – NCCN,
2018), ”fatigabilitatea asociată cancerului reprezintă un simptom stresant,
persistent, subiectiv al oboselii ﬁzice, emoționale și/sau cognitive sau a
tratamentului, care nu este proporțională cu activitatea recentă și interferează
cu funcționarea obișnuită”.
Majoritatea studiilor(9-13) susțin că 30-60% dintre
pacienți raportează oboseală de la moderată la severă
în timpul terapiei și de obicei oboseala crește în primul
an după terminarea tratamentului, totuși 25-30%
dintre pacienți raportează că resimt oboseala în
continuare timp de mai mulți ani de la încheierea
tratamentului.
Ce ajută să ştim?
1. Fatigabilitatea este o consecinţă a bolii şi a tratamentelor oncologice.
2. Fatigabilitatea se poate extinde şi după ﬁnalizarea tratamentelor
oncologice, însă de multe ori poate ﬁ gestionată.
3. Ajută o structurare sănătoasă a rutinei zilnice.
4. Reprizele de somn trebuie limitate la 45 de minute pe zi pentru a nu
interfera cu tot ce înseamnă calitatea somnului pe perioada nopţii.
5. În momentele în care ne simţim atât de obosiţi încât nu ne putem
concentra să facem ceea ce ne-am propus ajută să apelăm la
modalităţi de distragere a atenţiei (puteţi suna pe cineva drag, puteţi
asculta ceva ce vă doriţi să audiaţi, vă puteţi uita la un ﬁlm sau orice
altă activitate pe care simţiţi că o puteţi realiza în acel moment).

Dincolo de ceea ce spun studiile şi ceea ce se vede în practica clinică, vocea
unei supravieţuitoare aunui cancer mamar:

Ce a însemnat pentru dumneavoastră momentul în care vi s-a comunicat
diagnosticul?
R. Dan, pacientă: Momentul aﬂării diagnosticului de acum 7 ani a fost şoc şi
neacceptare. Dar şi după ce am acceptat realitatea aveam tot felul de gânduri
şi scenarii că este aproape sfârşitul.
Care a fost cel mai greu moment pe parcursul tratamentului oncologic?
R. Dan, pacientă: Am fost operată urgent şi încă mai speram că nu va ﬁ nevoie
de chimioterapie şi unul dintre cele mai grele momente a fost când am aﬂat
această veste. Am avut mai multe moment grele, iar unul a fost şi cel în care,
în momentul chimioterapiei, mă simţeam atât de slăbită, încât nu mă puteam
ridica din pat. Aveam probleme cu memoria şi nu credeam că îmi voi reveni.
Ce aţi simţit că v-a ajutat în acele momente?
R. Dan, pacientă:Eu am fost norocoasă apelez la suport psihologic încă de la
începutul drumului. Am simţit siguranţă şi ceea ce am învăţat în terapie nu
aveam cum să aﬂu din alte surse. Mi-au fost alături copiii mei şi mulţi prieteni
mi-au oferit ajutorul.
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Ce înseamnă pentru dumneavoastră această „perioadă de supravieţuire"?
R. Dan, pacientă: Perioada de supravieţuire înseamnă pentru mine acum,
la 7 ani, însănătoşire totală. Mai am multe proiecte de îndeplinit în această
viaţă. Sunt fericită şi consider că această experienţă a fost doar un impas,
după care am reușit să mă ridic şi să merg mai departe cu multă dragoste şi
recunoştinţă pentru tot ce primesc.
Ce sfaturi aţi da persoanelor care se confruntă în acest moment cu un
diagnostic de cancer mamar?
Nu ştiu ce sfaturi să dau pentru că suntem unici şi ﬁecare caz este altfel. Tot
ce pot spune este să primească diagnosticul ca o boală mai grea şi să lupte cu
optimism, pentru că există multe tratamente. Eu sunt unul dintre miile de
cazuri care au supravieţuit. Cred totuşi că, o echipă de îngrijire completă, care
se ocupă atât de trup cât şi de suﬂet, ar ajuta pe oricare caz în parte.
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