DZĪVE AR METASTĀTISKU MELANOMU – CEĻVEDIS, KAD DIAGNOSTICĒTA METASTĀTISKA MELANOMA
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Latvijas Onkologu asociācija iesaka
Cienījamie pacienti!
Melanoma ir ļaundabīga ādas slimība, ar kuru var
saslimt jebkurā vecumā. Tā sākas kā maza dzimumzīme,
taču, laicīgi nepamanīta, var strauji izplatīties un kļūt
neārstējama. Ja slimība izplatījusies uz limfātiskajiem
mezgliem un iekšējos orgānos, to sauc par metastātisku
melanomu. Metastātiskas melanomas gadījumā ir ļoti
svarīgi nekavējoties griezties pie veselības aprūpes
speciālista, lai uzsāktu ārstēšanu. Šajā bukletā ir
apkopota svarīgākā informācija par metastātiskas
melanomas attīstību, izpausmēm, ārstēšanu, kā arī
ieteikumi veselīgam uzturam un fiziskajām aktivitātēm.
Ne mazāk svarīgs ir Jūsu emocionālais stāvoklis un
spēja pieņemt un sadzīvot ar radušos situāciju. Jūs
neesat vieni šai cīņā, tādēļ esiet stipri un lūdziet padomu
un atbalstu apkārtējiem, tai skaitā mums, ārstiem!
Lai šie ieteikumi Jums ir kā ceļvedis cīņā ar šo
nopietno saslimšanu!

Latvijas Onkologu asociācijas vārdā,
Profesors Jānis Eglītis
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Ziņa par to, ka Jums ir
metastātiska melanoma,
Jums, Jūsu ģimenes
locekļiem un Jūsu
draugiem var būt
sarežģīta.
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Jūs varat justies
emocionāli nomākts,
nepārliecināts un nobijies.
Jūs varat justies satraukts
un izmisis. Jūsu ģimenes
locekļi un draugi var
nesaprast, ko teikt un kā
rīkoties.
Šajā ceļvedī ir aprakstīti
praktiski, pozitīvi
ieteikumi, kas var palīdzēt
justies Jums iespējami labi
un ko varat veikt Jūs un
Jūsu tuvinieki.
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Ceļvedis palīdzēs Jums saprast, ko
nozīmē Jūsu diagnoze un ko varat
darīt, rūpējoties par sevi. Ceļš var
būt garš, taču Jums tas nav jāiet
vienatnē – tagad ir īstais brīdis
vērsties pie saviem tuvajiem un
mīļajiem cilvēkiem.
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Metastātiska melanoma
var ietekmēt ikvienu Jūsu
dzīves aspektu: psihisko,
fizisko, emocionālo
un sabiedrisko dzīvi.
Šī bukleta mērķis ir
parādīt Jums, kā aktīvi
cīnīties pret simptomiem,
blakusparādībām
un jebkādām citām
problēmām, ar ko Jūs
varētu saskarties, ideālā
gadījumā – vēl pirms to
rašanās.
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Metastātiskas
melanomas diagnoze
nenozīmē, ka dzīve ir
apstājusies.
Patiesībā daudzi cilvēki, kuriem
ir vēzis, atzinuši, ka šī diagnoze
viņus iedvesmo uzstādīt jaunus
mērķus un veidot pozitīvus
nākotnes plānus.
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Metastātiska melanoma nebūs
cēlonis visām sāpēm, ko izjutīsiet
no šī brīža.
Tāpat kā ikvienam, Jums, iespējams,
būs dažas dienas, kad jutīsieties
sliktāk nekā citi.
Tomēr, jo ātrāk Jūs parūpēsieties, lai
simptomi vai blakusparādības tiktu
pārbaudīti un ārstēti, jo labāk.
Lūdzam ņemt vērā:
Šis ceļvedis neaizstāj pārrunas
ar Jūsu ārstējošo ārstu.
Ja vēlaties saņemt papildu
ieteikumus un atbalstu vai
ja Jūs satrauc jebkāds Jūsu
slimības vai ārstēšanas aspekts,
sazinieties ar savu ārstējošo
ārstu vai medicīnas personālu.
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Kas ir
metastātiska
melanoma?
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Kā veidojas metastātiska melanoma?
Metastātiska melanoma attīstās gadījumos, kad daži
melanocīti (pigmentu veidojošas šūnas, kas nosaka
Jūsu ādas krāsu) sāk nekontrolēti augt, veidojot
audzēju, ko sauc par melanomu.
Lielākoties melanomas rodas ādā, taču to, kur tieši tā
radās Jūsu gadījumā, varēs pastāstīt Jūsu ārsts.
Dažas no ļaundabīgām šūnām atdalījās no melanomas
un pārvietojās uz citām ķermeņa daļām, piem.
plaušām vai aknām. Šīs vēža šūnas sāka veidot jaunu
audzēju citā orgānā. Laika gaitā šūnas izauga un sāka
pārņemt arvien lielāku un lielāku daļu veselā orgāna,
kurš vairs nespēja pilnvērtīgi darboties.
Sākotnējo melanomu ārsti sauc par „primāro vēzi”.
Vēzis, kas ir citās ķermeņa daļās, ir „sekundārs
vēzis” vai “metastāzes”. Dažos gadījumos vēzis jau
ir izplatījies uz citām ķermeņa daļām brīdī, kad ārsts
diagnosticē melanomu. Citos gadījumos sekundārs
vēzis var rasties pēc primāras melanomas ārstēšanas.
Papildu informāciju par ādas vēzi Jūs varat uzzināt arī
mājas lapā www.onko.lv
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Metastātiska melanoma var attīsties gandrīz jebkurā
ķermeņa daļā. Tomēr īpaši bieži tās skar šādas
ķermeņa daļas.

Kauli

Kuņģis
Galvas
smadzenes

Plaušas

Aknas

eri”,
Limfmezgli: „dzvoiedz
o
kas palīdz atbrīprodtiuesktniem
vielmaiņas galainfekcijām
un cīnīties ar
Jūsu simptomi būs atkarīgi no metastāžu
veidošanās vietas. Piemēram, ja metastāzes
ir plaušās, simptomi ir citādi nekā tad, ja
metastāzes ir aknās.
Tomēr jebkuras metastāzes, neatkarīgi
no tā, vai atrodas plaušās, aknās vai

galvas smadzenēs, veidojas no primārās
melanomas. Tas nozīmē, ka metastātiska
melanoma aknās atšķiras no primāra aknu
audzēja, tāpēc ārstēšana var būt citāda nekā
cilvēkiem ar primāru aknu audzēju.

www.onko.lv/ādas vēzis/melanoma
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Kādi ir metastātiskas melanomas
simptomi?
Jūsu ķermenis pieredzēs daudz izmaiņu. Dažas no
tām var būt pilnīgi normālas, savukārt citas var būt
saistītas ar Jūsu slimību vai ārstēšanu. Svarīgi, lai
Jūs informētu ārstu par jebkurām pamanītajām
izmaiņām, lai vajadzības gadījumā viņš varētu sniegt
palīdzību.
Jūsu simptomiem var būt dažādi iemesli. Daži
simptomi ir atkarīgi no tā, kurā ķermeņa daļā
ir metastātiska melanoma (skatīt tabulu 20. un
21. lappusē). Daži simptomi var būt ārstēšanas
blakusparādības: piemēram, tāda ir matu
izkrišana, lietojot noteiktas zāles vēža ārstēšanai.
Citi var rasties no ķermeņa centieniem cīnīties
ar metastātisku melanomu un tās ārstēšanā
izmantotajiem līdzekļiem.
Dažos gadījumos noteiktiem simptomiem var būt
vairāk nekā tikai viens cēlonis.
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Piemēram, gandrīz ikviens cilvēks,
kam ir progresējošs vēzis, periodiski
izjūt izteiktu nogurumu un nespēku.
Tas var ietekmēt ikdienas aktivitātes.
Kā detalizētāk būs aprakstīts tālāk,
nogurumu var izraisīt virkne faktoru,
tostarp ārstēšana, nepilnvērtīgs uzturs,
depresija un/vai pati metastātiskā
melanoma.
Gluži saprotami, ka cilvēkiem, kam
diagnosticēta metastātiska melanoma,
bieži ir sastopama trauksme un
depresija. Tomēr trauksmi un
depresiju var izraisīt arī metastāzes
galvas smadzenēs, dažas zāles un
nekontrolētas sāpes.

Jūsu simptomu
pārrunāšana ar ārstu
var palīdzēt noskaidrot
noguruma cēloņus un
izstrādāt plānu cīņai ar to.
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Izveidojiet simptomu dienasgrāmatu,
lai varētu sekot progresam un novērtēt
reakciju uz ārstēšanu
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Nepierakstiet tikai problēmas, bet
tikpat lielu uzmanību pievērsiet
arī labajām dienām

Rakstiet dienasgrāmatu
Daudzi simptomi cilvēkiem ar metastātisku melanomu
ir subjektīvi. Ārstam nav iespējas veikt asinsanalīzes, lai
noskaidrotu, cik liels ir Jūsu nogurums un vai Jūs jūtaties
nomākts (lai gan asins analīzes var palīdzēt noskaidrot šo
izjūtu cēloni).

Dienasgrāmatas rakstīšana Jums palīdzēs saglabāt
informāciju par sekojošām lietām:
• kāds bija simptoms;
• ko Jūs darījāt, kad pamanījāt simptomu;
• cik izteikts bija simptoms. Izmēģiniet novērtēšanu skalā no viens
(tikpat kā nemanāms) līdz 10 (stiprākais, kāds pieredzēts vai kādu
varat iedomāties);
• kā šis simptoms ietekmēja Jūsu dzīvi. Vai tā dēļ vajadzēja mainīt
plānus vai nebija iespējams veikt ierastās aktivitātes?
Dienasgrāmatas pieraksti var noderēt sarunās
ar veselības aprūpes speciālistiem slimības
gaitas noteikšanai vai progresijai, kā arī palīdzēt
Jums pārliecināties, ka ārstēšana darbojas Jūsu
labā. Tāpēc centieties fokusēties ne tikai uz
simptomiem un blakusparādībām: pierakstiet
arī labās dienas. Jūs redzēsiet, ka nelielas
proaktīvas darbības var radīt lielas izmaiņas.
Jautājumus par melanomu varat uzdot arī
mājas lapā www.onko.lv.
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Biežāki simptomi cilvēkiem, kuriem ir metastātiska
melanoma
Noteikti pastāstiet ārstam par visiem jaunajiem simptomiem vai savām bažām, jo tās
var būt vēža izplatīšanās pazīmes. Ikviens cilvēks ir atšķirīgs. Tabulā apkopoti simptomi
(pazīme), ko Jūs varētu novērot.
Iespējamie simptomi

Iespējamie cēloņi

• Nepārejošs klepus

• Metastāzes plaušās, kuru dēļ iespējama 		
elpceļu sašaurināšanās vai nosprostošanās
• Šķidruma uzkrāšanās starp krūškurvja
sienu un plaušām (izsvīdums pleiras telpā)
• Dažas vēža ārstēšanā izmantotās zāles var
ietekmēt ēstgribu vai izraisīt mutes sausumu,
kura dēļ ir grūtības ēst

• Elpas trūkums
• Asins atklepošana
• Sāpes krūškurvī
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• Ķermeņa masas samazināšanās
• Slikta ēstgriba

• Metastāzes plaušās, kuru dēļ var būt
apgrūtināta rīšana
• Metastāzes aknās, kas var ietekmēt
organisma spēju uzglabāt cukuru, kas tiek
izmantots kā enerģijas avots
• Dažas vēža ārstēšanā izmantotas terapijas var
ietekmēt ēstgribu vai izraisīt mutes sausumu,
kura dēļ ir grūtības ēst

• Slikta dūša
• Vemšana, aizcietējumi un/vai
caureja
• Sāpes vēderā un/vai vēdera
apjoma palielināšanās
• Organisma atūdeņošanās
(dehidratācija)

• Metastāzes aknās, kas var izraisīt aknu
iekaisumu un arī ietekmēt organisma spēju
atbrīvoties no toksīniem
• Metastāzes kaulos, kas var izraisīt
paaugstinātu kalcija līmeni asinīs
• Metastāzes galvas smadzenēs, kas var
paaugstināt spiedienu galvaskausā
(intrakraniālo spiedienu) un arī tieši ietekmēt
noteiktas galvas smadzeņu daļas, kas kontrolē
gremošanas sistēmu
• Dažas vēža ārstēšanas metodes ietekmē
noteiktus galvas smadzeņu apgabalus, kas
kontrolē gremošanas sistēmu vai nervus
gremošanas traktā
• Dažas vēža ārstēšanā izmantotās zāles var
novājināt imūnsistēmu, palielinot uzņēmību
pret gremošanas trakta infekcijām

Iespējamie simptomi

Iespējamie cēloņi

• Nogurums (nespēks)
• Vājuma sajūta kādā ķermeņa daļā

• Metastāzes aknās, kas var ietekmēt
ķīmisko vielu līdzsvaru organismā
• Metastāzes galvas smadzenēs, kas var
paaugstināt spiedienu galvaskausā
(intrakraniālo spiedienu) un arī tieši
ietekmēt noteiktas galvas smadzeņu
daļas
• Dažas vēža ārstēšanā izmantotas
terapijas daudzējādi ietekmē organismu
un var likt Jums justies nogurušam un/
vai nespēcīgam

• Ādas un acu dzelte

• Metastāzes aknās, kas var izraisīt
žultsvada (vada, pa kuru no aknām izplūst
žults) nosprostošanos

• Redzes pārmaiņas
• Krampju lēkmes (ko dēvē arī par
konvulsijām)
• Galvassāpes
• Apmulsums
• Personības vai garastāvokļa pārmaiņas

• Metastāzes galvas smadzenēs, kas
var paaugstinātgalvaskausa iekšējo
spiedienu un arī tieši ietekmēt noteiktas
galvas smadzeņu daļas
• Dažas ārstēšanas metodes ietekmē
noteiktus galvas smadzeņu apgabalus un
var palielināt garastāvokļa traucējumus,
arī depresijas un trauksmes, risku
• Pati vēža diagnoze var izraisīt psihiskus
vai garīgus traucējumus

• Muguras sāpes, kas ir stiprākas miera
stāvoklī
• Pastāvīgas sāpes (ko bieži raksturo kā
“plosošas sāpes”)
• Saliekta ķermeņa poza
• Kaulu lūzumi

• Metastāzes kaulos, kuru dēļ kauli var kļūt
vāji un trausli

• Pietūkušas un iekaisušas paduses, kakls
un/vai cirkšņi

• Metastāzes limfmezglos, kas var izraisīt
šķidruma uzkrāšanos limfmezglos

Atsauces
Newton S, Hickey M, Marrs J Mosby’s Oncology Nursing Advisor: A Comprehensive Guide
to Clinical Practice Mosby 2009
www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/melanoma/treatment/advanced-melanoma
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Kā ārstē metastātisku melanomu?
Metastātiskas melanomas ārstēšana, ko Jūs drīzumā
saņemsiet, vai jau saņemat, var nebūt ne pirmā, ne
pēdējā. Ja ārstēšanas metode nedarbojas vai kļūst
neefektīva, ir pieejamas citas iespējas, un, iespējams,
Jūs jau esat saņēmis vairāk nekā vienu terapiju. Lai
tiktu atrasta Jums piemērotākā ārstēšanas metode,
Jums un Jūsu veselības aprūpes speciālistam ir cieši
jāsadarbojas katrā metastātiskas melanomas ārstē
šanas posmā. Izvēle var būt atkarīga, piemēram, no:
• tā, cik veselīgs esat un kāda ir Jūsu pašsajūta
ikdienā;
• Jūsu personiskajiem mērķiem un plāniem;
• sekundāro audzēju lokalizācijas;
• Jūsu simptomiem;
• iepriekš saņemtās ārstēšanas;
• Jums esošajām metastātiskas melanomas
pazīmēm.
Modernās ārstēšanas metodes ir ļoti efektīvas.
Ārstēšanas mērķis ir samazināt audzēja izmēru, kā
arī kontrolēt melanomu tā, lai Jūs justos labāk un
varētu dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāk.
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Mērķa terapija
Dažos gadījumos vēzi izraisa mutācijas gēnos. Šie
gēni, kuros notikušas mutācijas, dod nepareizas
instrukcijas šūnai, liekot tai nekontrolējami
augt un dalīties. Jūsu ārsts var paņemt nelielu
audzēja paraugu, lai redzētu, vai tam ir noteiktas
ģenētiskas mutācijas. Noteiktas zāles, ko sauc par
mērķa terapiju, var „izslēgt” šīs mutācijas. Tomēr
šīs mutācijas nav iemesls visiem metastātiskas
melanomas gadījumiem, tāpēc mērķa terapija nebūs
efektīva pilnīgi visiem.

Imūnterapija
Imūnsistēma aizsargā pret vīrusu, baktēriju un sēnīšu
invāziju un arī iznīcina vēža šūnas.
Imūnterapija var palīdzēt aktivizēt imūnsistēmu,
palielinot organisma spēju iznīcināt vēža šūnas.
Dažas imūnterapijas palielina T šūnu aktivitāti
— T šūnas ir noteikta veida leikocīti, kas cīnās pret
infekcijām un vēža šūnām. Citas imūnterapijas
palīdz vispārēji stimulēt imūnsistēmu.

Ķīmijterapija
Ķīmijterapija var samazināt metastātiskas
melanomas izmēru, kas var palīdzēt atvieglot Jūsu
simptomus. Ārsts Jums var nozīmēt vienu vai
vairākas ķīmijterapijas zāles.
Ķīmijterapiju parasti lieto dažas dienas, kurām
seko 3 vai 4 nedēļas ilgs pārtraukums. Pēc tam
atkal dažas dienas lieto ķīmijterapiju, un šādu ciklu
atkārto vairākas reizes, kamēr nav nepanesamu
blakusparādību.
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Staru terapija
Staru terapija var samazināt dažu metastātisku
melanomu izmēru.
Kā minēts, tas var palīdzēt mazināt simptomus.

Ķirurģiska operācija
Ķirurgs var izoperēt dažas vai visas metastāzes. Dažu
metastāžu izoperēšana no plaušām vai aknām ir relatīvi
vienkārša. Tomēr dažos metastātiskas melanomas
gadījumos, piemēram, ja metastāzes ir galvas
smadzenēs, ķirurģiska ārstēšana nav piemērota.

Laika gaitā metastātiskai melanomai var attīstīties
rezistence pret noteikta veida terapiju, un tā var
atsākt augt. Var parādīties jaunas metastāzes citās
ķermeņa daļās, tāpēc lielākajai daļai cilvēku, kam
ir metastātiska melanoma, ir nepieciešama vairāk
nekā viena no šīm terapijām.
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Citi ārstēšanas veidi

Atkarībā no Jums
esošajiem simptomiem
Jūsu veselības aprūpes
speciālisti var ieteikt
papildu terapiju,
piemēram:
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• Pretsāpju līdzekļi. Vienmēr informējiet veselības
aprūpes speciālistus, ja Jums ir jebkādas sāpes
– parasti palīdz zāļu nomainīšana. Ķirurģiska
ārstēšana, staru terapija un citas terapijas var
palīdzēt samazināt vai likvidēt metastāzes, kas
izraisa sāpes.
• Zāles specifisku problēmu, piemēram, sliktas
dūšas, caurejas vai aizcietējuma, novēršanai.
Nekādā gadījumā nelietojiet nevienas zāles,
tajā skaitā arī bezrecepšu zāles, kamēr neesat
konsultējies par to ar veselības aprūpes
speciālistiem.
• Zāles, kas palīdz organismam veidot sarkanos
asinsķermenīšus un tādējādi veicina skābekļa
transportu organismā, var palīdzēt dažiem
cilvēkiem justies mazāk nogurušiem un mazināt
elpas trūkumu vai vājumu.
• Daži cilvēki, kam ir metastātiska melanoma, jūt, ka
viņiem labāk palīdz papildu un alternatīvā medicīna
(PAM). PAM, piemēram, akupunktūra, masāžas,
aromterapija, meditācija un hipnoze, var palīdzēt
relaksēties un mazināt sāpes, stresu, trauksmi
un depresiju. Konsultējieties ar saviem veselības
aprūpes speciālistiem, lai noskaidrotu, vai viņi var
ieteikt citas ārstēšanas metodes sāpju, sliktas
dūšas vai citu simptomu novēršanai.
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Papildu un alternatīvās medicīnas veidi
Līdz 78 % cilvēku, kam ir vēzis, izmanto vismaz vienu
PAM veidu. Izdala četras PAM pamata kategorijas:
• Metodes, kas palīdz integrēt galvas smadzenes,
prātu, ķermeni un uzvedību. Pie tām pieder
dziļās elpošanas vingrinājumi, meditācija, joga,
pakāpeniska muskulatūras atslābināšana un
hipnoze.
• Dabas produkti, tostarp augi, vitamīni,
minerālvielas un citi uztura bagātinātāji. Dabas
produktus izmanto naturopātijā un aromterapijā.
• Metodes, kas iedarbojas uz Jūsu ķermeni,
piemēram, masāžas, hiroprakse un osteopātija.
• Citas PAM metodes, tostarp enerģētiskā lauka
koriģēšana, piemēram, Reiki un terapeitisko
pieskārienu metode, kā arī veselas medicīnas
sistēmas, piemēram, tradicionālā Ķīnas un
ajurvēdas medicīna, homeopātija un naturopātija.
Ajurvēdas medicīna ir valdošais medicīnas virziens
Indijā, bet daudzās Rietumu kultūrās to uzskata par
PAM.
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Akupunktūra
Akupunktūra ir viena no pasaulē vecākajām
apstiprinātajām medicīniskās ārstēšanas metodēm.
Arheologi atklājuši noasinātus akmeņus, kas
viņuprāt izmantoti akupunktūrā un datējami ar
laiku no 10 000 gadu PMĒ, un pirmais teksts, kurā
minēta akupunktūra, ir vairāk nekā 2000 gadu
vecs. Ķīnas tradicionālie dziednieki uzskata, ka
akupunktūra līdzsvaro chi (dzīves spēka) plūsmu
pa 12 meridiāniem (kanāliem), kas savieno orgānus
un sistēmas. Rietumu ārsti parasti nepieņem šo
skaidrojumu, lai gan ir pierādījumi, ka daudziem
cilvēkiem akupunktūra palīdz.
Pētniekiem pārskatot 31 pētījumu, kurā piedalījušies
gandrīz 18 000 pacientu, tika konstatēts, ka
akupunktūra aptuveni uz pusi mazina hronisku sāpju
intensitāti. Konkrēti pierādīts, ka cilvēkiem, kam ir
vēzis, akupunktūra mazina noteiktus ar vēzi saistītus
simptomus, tostarp sāpes, sliktu dūšu, vemšanu un
nogurumu.

Atsauces
www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/melanoma/treatment/chemotherapy-for-melanoma#throughout_body
www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/melanoma/treatment/advanced-melanoma
www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/melanoma/treatment/advanced-melanoma
Greener MJ The Holistic Health Handbook Sheldon Press 2013
Park C Mind–body CAM interventions: current status and considerations for integration into clinical health psychology.
Journal of Clinical Psychology 2013; 69: 45–63.
Maggiore RJ, Gross CP, Togawa, K et al. Use of complementary medications among older adults with cancer. Cancer
2012;118:4815–23.
Vickers AJ, Cronin, AM, Maschino AC et al. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Archives of
Internal Medicine 2012;172:1444-53
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Daudzpusīgs
dzīvesveids
32
30

31
33

32
34

Kā es varu rūpēties par savu ķermeni?
Jo labāks ir vispārējais veselības stāvoklis,
jo labāk Jūs varēsiet pārvarēt metastātiskas
melanomas radītos simptomus un ārstēšanas
blakusparādības. Maksimāli labas veselības
saglabāšana palīdzēs ātrāk atgūties pēc
terapijas un atsākt nodarboties ar lietām,
kas Jūs iepriecina, bet tas savukārt palīdzēs
izvairīties no noguruma, stresa, trauksmes
un depresijas.
Turpmākajās lappusēs mēs pievērsīsimies
četrām nozīmīgām sfērām, kas Jums var
palīdzēt rūpēties par savu ķermeni.
35
33

Kā ēst
veselīgi?
34

35

Veselīgs
uzturs
36

Veselīgs uzturs ir svarīgs
ikvienam, taču it īpaši cilvēkiem,
kam ir metastātiska melanoma.
Nepilnvērtīga uztura dēļ var rasties
nogurums. Nogurums savukārt var
apgrūtināt ēdiena gatavošanu un
ēdiena baudīšanu, un tādējādi var
viegli nonākt lejupejošā spirālē.
Cilvēki, kam ir metastātiska
melanoma, var zaudēt ēstgribu
dažādu iemeslu dēļ, piemēram:
• metastāžu vai ārstēšanas izraisīta
slikta dūša;
• izmainīta garšas un smaržas
sajūta, kas var padarīt ēdienu un
dzērienu mazāk pievilcīgu;
• sāpes, trauksme un/vai depresija;
• apgrūtināta rīšana metastāžu,
ārstēšanas vai citu zāļu dēļ, kas
izraisījušas mutes sausumu.

Viņi, iespējams, varēs sniegt
papildu ieteikumus vai
noorganizēt sarunu ar diētas
ārstu. Jūs varat arī izmēģināt
mūsu desmit ieteikumus
par pilnvērtīgu uzturu un
dažas šajā bukletā ieteiktās
receptes. Papildus pieejamas
arī īpaši cilvēkiem ar vēzi
paredzētas recepšu grāmatas,
un ieteikumus var meklēt arī
atbalsta grupās.

Ja Jums ir ēšanas grūtības/
traucējumi vai ja domājat, ka
uzņemat nepietiekamu daudzumu
barības vielu, konsultējieties ar savu
veselības aprūpes speciālistu.
37

38

Vairāk nekā uzturs
Centieties ieturēt maltītes regulāri, pat ja Jums
šķiet, ka neesat izsalcis — negaidiet izsalkuma
sajūtas rašanos. Galu galā ēšana ir kas vairāk nekā
vienkārši barības vielu uzņemšana. Padomājiet
par svinībām, romantiskiem randiņiem un īpašiem
notikumiem. Arī ikdienas maltītes ir lielisks veids,
kā pavadīt laiku ar mīļajiem.
Centieties, lai ēdienreizes būtu mierīgas un
patīkamas.
Jūsu draugi un ģimenes locekļi Jūsu apēstā
ēdiena daudzumu var saistīt ar Jūsu pašsajūtu
un, vislabāko nodomu vadīti, var mudināt Jūs ēst
vairāk, nekā spējat. Nav pārsteidzoši, ka tādēļ Jūs
varat justies neērti un izjust spiedienu.
Ja maltītes Jums šķiet satraucošas, konsultācijās
Jums var palīdzēt ar ieteikumiem, kā veidot
pozitīvāku gaisotni un pārliecināt Jūsu draugus un
ģimenes locekļus.
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Desmit ieteikumi par pilnvērtīgu uzturu

40
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1

2
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Sāciet ar mazumiņu. Ja Jums ir grūti ieturēt apjomīgas maltītes,
izmēģiniet 5 vai 6 mazākas ēdienreizes dienā. Vismaz vienu vai divas no
ēdienreizēm centieties ieturēt kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem.
Gadījumiem, kad jūtat izsalkumu, turiet pa rokai veselīgas uzkodas
(piemēram, burkānus, paprikas sloksnītes un svaigus vai žāvētus
augļus). Ja jūtaties izsalcis, ieturiet apjomīgākas maltītes.

Dzeriet. Sadaliet dzērienus uz visu dienu, lai uzņemtu pietiekami daudz
šķidruma un izvairītos no aizcietējumiem. Izvēlieties dzērienus, ar
kuriem var uzņemt papildu kalorijas un citas uzturvielas. Pie tādiem
dzērieniem pieskaitāma sula, zupa un piens, kā arī olbaltumvielu
dzērieni uz sojas bāzes. Centieties nedzert ēdienreižu laikā: šķidrums
var ātrāk radīt sāta sajūtu. Ja esat zaudējis šķidrumu vemšanas vai caur
ejas dēļ, atjaunojiet organismā nepieciešamo šķidruma līmeni, izvēloties
dzērienus ar elektrolītiem, piemēram, tādus, kas izstrādāti lietošanai
pēc treniņa. Elektrolītu dzērienus Jums var ieteikt arī farmaceits vai
kāds no Jūsu veselības aprūpes speciālistiem.

3

Iegūstiet enerģiju. Uzņemiet uzturu ar lielu olbaltumvielu un kaloriju
daudzumu. Labi olbaltumvielu avoti ir sarkanā gaļa, mājputnu gaļa,
zivis, rieksti, olas un pākšaugi (pupas un lēcas). Augsta enerģētiskā
vērtība un liels uzturvielu daudzums ir avokado, riekstos, pupās,
sēklās un graudaugu produktos. Ja Jūs satrauc pieņemšanās svarā,
konsultējieties ar diētas ārstu.

4

Dzīvojiet zaļi. Ideāli, ja katrā ēdienreizē pusi šķīvja aizņem dārzeņi
un augļi. Ja tas ir pārāk grūti, lietojiet sulas. Iegādājoties sulas un
smūtijus, pārliecinieties, ka to sastāvā 100% veido augļi un dārzeņi un
ka tie ir pasterizēti, jo Jums ir lielāka uzņēmība pret infekcijām.

5

Atsakieties. Ierobežojiet uzturā ēdienus ar augstu cukura un tauku
saturu. Ja Jums ir slikta dūša, izvairieties no trekniem ēdieniem.
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6

Ievērojiet vienkāršības principu. Izvairieties no spēcīgām garšām un
smaržām. Relatīvi vienkāršu ēdienu — piemēram, rīsu, makaronu,
vistas un tītara, banānu, ābolu un olu — ēšana var palīdzēt novērst
caureju un sliktu dūšu.

7

Ēdiet ar acīm. Pavārgrāmatās un internetā var atrast daudz ierosmju
par to, kā pasniegt ēdienu vizuāli baudāmā veidā. Izmēģiniet ēdiena
dekorēšanu ar pētersīļiem, citrona vai laima šķēlītēm, ķiršiem vai
tomātu daiviņām.

8

Nodarbojieties ar fiziskām aktivitātēm. Viegla fiziskā slodze pirms
ēdienreizes var palielināt ēstgribu.

9

Parūpējieties par regulāru vēdera izeju. Līdz minimumam samaziniet
aizcietējuma risku, dienas laikā uzņemot 10–20 g šķiedrvielu un,
izdzerot sešas līdz astoņas glāzes ūdens, kā arī nodarbojoties ar
vieglām fiziskām aktivitātēm.

10

Izmantojiet palīdzību. Konsultējieties ar saviem veselības aprūpes
speciālistiem par vitamīnus un minerālvielas saturošiem uztura
bagātinātājiem. Nekādā gadījumā nepārsniedziet ieteiktās devas.
Diētas ārsts var ieteikt lietot kokteiļus vai papildu un īpaši pagatavotus
ēdienus, ja, piemēram, Jūs zaudējat svaru vai muskuļu masu vai ja
Jums ir rīšanas grūtības/traucējumi.
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Izvairīšanās no aizcietējumiem
Aizcietējums var mazināt ēstgribu. Tāpēc izmēģiniet
šos ieteikumus, ja vien Jūsu veselības aprūpes
speciālisti nav norādījuši rīkoties citādi.
• Centieties dienas laikā apēst 10–20 g šķiedrvielu.
Labu šķiedrvielu avotu piemēri: klijas, pilngraudu
maize, graudaugu produkti un makaroni,
zemesrieksti un zemesriekstu sviests, zirņi un
pupas, nemizoti bumbieri un žāvētas aprikozes.
• Dienas laikā izdzeriet sešas līdz astoņas glāzes
ūdens. Ierobežojiet tējas, kafijas un greipfrūtu sulas
patēriņu, jo šie dzērieni var izraisīt pastiprinātu
urinēšanu.
• Nodarbojieties ar vieglām fiziskām aktivitātēm,
iespējams, dodieties īsā pastaigā vai izpildiet
vieglus stiepšanās vingrinājumus.
• Centieties, lai vēdera izeja būtu regulāra. Tas
palīdzēs saglabāt līdzsvaru Jūsu ķermenī un
mierīgu prātu, kā arī Jums pašam pielāgoties
ārstēšanai.
• Nelietojiet caurejas līdzekļus, ja vien tā rīkoties
neliek Jūsu ārsts.
Atsauces
Chochinov HM and Breitbart W (ED) Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine 2nd Edition Oxford University Press 2009
Newton S, Hickey M, Marrs J Mosby’s Oncology Nursing Advisor: A Comprehensive Guide to Clinical Practice Mosby 2009
http://www.webmd.com/cancer/features/eating-treatment?print=true
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Sabalansēts uzturs var
būtiski ietekmēt Jūsu
pašsajūtu un veselību.
Arī kaut nelielas
izmaiņas ēšanas
paradumos, ļaus Jums
justies labāk un uzlabos
dzīves kvalitāti.
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Kā cīnīties
ar
nogurumu?
48
46

47

Daudziem cilvēkiem
nogurums ir
nomācošākais
progresējoša vēža
simptoms. Ar vēzi
saistītais nogurums ir
kas vairāk par parastu
nogurumu. Tā ir spēcīga
pārguruma, vājuma un
noguruma sajūta visā
ķermenī, kas nepāriet pat
pēc gulēšanas.

48

Jūs var pārsteigt tas, cik stiprs var būt nogurums:
dažkārt tas pat var ietekmēt Jūsu spēju veikt
normālas ikdienas aktivitātes, piemēram, iepirkties,
tīrīt māju vai pat mazgāties.
Šiem pieciem ieteikumiem vajadzētu palīdzēt.
1

 astāstiet par nogurumu saviem veselības
P
aprūpes speciālistiem, kas var paņemt asins
paraugus un veikt analīzes, lai noskaidrotu, vai
nav anēmijas, noteiktu vitamīnu trūkuma vai
citu faktoru, kas varētu veicināt nogurumu.
Viņi var arī pārbaudīt, vai nogurumu var
pastiprināt kādas zāles, un ieteikt papildu
līdzekļus, kas varētu palīdzēt, piemēram,
eritropoetīnu, kas palielina eritrocītu — šūnu,
kas organismā pārnēsā skābekli — daudzumu.
Jūs varat rakstīt dienasgrāmatu: izmantojiet
tukšās lapas šī bukleta beigās, lai aprakstītu,
kad un kur Jums ir tendence just nogurumu
un kā tas ietekmē Jūsu dzīvi. Tas palīdzēs Jūsu
veselības aprūpes speciālistiem konstatēt
cēloni un izvēlēties iespējamo ārstēšanu.
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2

Nodarbojieties ar kādām fiziskām aktivitātēm,
piemēram, dodieties regulārās pastaigās, un
vismaz trīsreiz nedēļā nodarbojieties ar kaut
ko, kas Jums sagādā prieku.
Jums tas var šķist nesvarīgi, taču saudzīgas
fiziskās aktivitātes patiešām var palīdzēt. Tās
var pasargāt no noguruma, uzlabot pašsajūtu,
mazināt trauksmi un uzlabot miegu. Noguruma
dēļ var būt grūti veikt fiziskās aktivitātes, taču
bez tām tiek ātri zaudēts vingrums. Tāpēc
centieties izveidot fizisko aktivitāšu plānu, kas
atbilst Jūsu enerģijas līmenim dažādos dienas
laikos: dienasgrāmata var palīdzēt izsekot, kad
jūtaties vislabāk, un Jūs varat mainīt savas
aktivitātes atkarībā no pašsajūtas.
Jūsu veselības aprūpes speciālists var palīdzēt,
iesakot Jums fizioterapiju, kurš savukārt
var ieteikt Jūsu vajadzībām atbilstošus
vingrinājumus.
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3

 ērojiet, vai neparādās noguruma pazīmes,
V
un rīkojieties tā, lai enerģiju sataupītu
patiešām svarīgiem uzdevumiem.
Nosakiet savas prioritātes un svarīgākās
lietas dariet tad, kad Jums ir enerģija.
Lūdziet palīdzību draugiem un ģimenes
locekļiem, un, ja nepieciešams, atslogojiet
sevi, ik dienas veltot laiku atpūtai un
relaksācijai. Tomēr centieties nodrošināt,
lai šie atpūtas periodi netraucētu Jūsu
miega režīmu.

4

Ēdiet veselīgi un dzeriet daudz
šķidruma.

Izmantojiet
dienasgrāmatu, lai sekotu
līdzi tam, kas Jūsu
gadījumā darbojas un
kas — ne.

Pat viegli izteikta organisma
atūdeņošanās (dehidratācija),
kas iespējama ikdienas aktivitāšu
laikā, var izraisīt nogurumu, sliktu
koncentrēšanās spēju un atmiņu,
galvassāpes, kā arī pastiprinātu
sasprindzinājumu un trauksmi.
Palīdzēs izvairīšanās no kafijas, tējas,
kokakolas, alkohola, šokolādes un
citiem ēdieniem un dzērieniem, kas
veicina dehidratāciju.
Konsultējieties ar diētas ārstu
vai saviem veselības aprūpes
speciālistiem par pārtikas produktiem
un uztura bagātinātājiem, kas var
palīdzēt paaugstināt Jūsu enerģijas
līmeni. Lai gan īslaicīgi tie var būt
efektīvi, Jūs varat izjust vēl lielāku
nogurumu, cukura līmenim krītoties.
Tā vietā lietojiet uzturā ogļhidrātus, ko
var uzņemt ar pilngraudu produktiem,
piemēram, pilngraudu makaroniem
vai pilngraudu auzu pārslām.
Šie produkti pakāpeniski izdala
asinsritē cukuru, novēršot izteiktas
cukura līmeņa svārstības.

5

Atrodiet vienkāršākus risinājumus.
Ja Jums ir grūtības veikt ikdienišķas
darbības, piemēram, apģērbties,
mazgāties, veikt mājas darbus vai
gatavot ēst, lūdziet savam veselības
aprūpes speciālistam nosūtījumu pie
fizioterapeita. Fiziski palīglīdzekļi,
apvienojumā ar nelielām izmaiņām
Jūsu pieejā šīm aktivitātēm, var
uzlabot dzīves kvalitāti.

ieciešama
Lai to īstenotu, ir nep rat
saruna, kuras gaitā va par
m,
uzzināt par pārmaiņā nemaz
ms,
kādām iepriekš, iespēja
neesat domājis.
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Noguruma pazīmes
• Spēku izsīkums (garīgs,
fizisks vai emocionāls)
• Smaguma sajūta ķermenī,
īpaši rokās un kājās
• Mazāka vēlme veikt ikdienas
aktivitātes, piemēram,
ēst, veikt mājas darbus vai
iepirkties
• Grūtības koncentrēties un
skaidri domāt
• Nomāktība un garastāvokļa
pārmaiņas
• Elpas trūkums un/vai
sirdsklauves
• Vispārējs enerģijas trūkums
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Ar vēzi saistīta
noguruma cēloņi
Ārsti nereti ar vēzi saistītam
nogurumam nevar noskaidrot
konkrētu cēloni.
Tomēr ar vēzi saistītu
nogurumu var izraisīt vai
veicināt vairāki faktori, tostarp:
• Metastātiska melanoma, kas
organismā izraisa ķīmiskas
un bioloģiskas pārmaiņas
• Anēmija — zems dzelzs
līmenis asinīs
• Ķīmijterapija
• Depresija vai emocionāla
nomāktība
• Infekcijas
• Sāpes
• Nepilnvērtīgs uzturs
• Staru terapija
• Miega traucējumi
• Ķirurģiska ārstēšana
• Mērķa terapija un
imūnterapija
• Vemšana vai caureja, kas
var izmainīt organisma
nemainīgo vidi
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Izmēģiniet tai chi

Tai chi (tai chi chuan) ir saudzīgi
vingrinājumi, kas nereti ir piemēroti
(pēc konsultēšanās ar ārstu) cilvēkiem,
kam ir hroniskas slimības, tostarp
dažiem pacientiem, kam ir vēzis. Tai
chi ietver dziļo elpošanu, meditāciju
un relaksāciju apvienojumā ar lēnu un
saudzīgu kustību sekvencēm (ko sauc
par formām), kas uzlabo vingrumu,
spēku un lokanību, vienlaikus palīdzot
cīnīties ar stresu.

Meža terapija
Japāņu termins Shinrin-yoku
(burtiski tulkojot “meža peldes”)
nozīmē iegrimšanu meža gaisotnē,
un šķiet, ka tā atstāj zināmu pozitīvu
iespaidu uz veselību. Vienā pētījumā
ir pierādīts, ka, salīdzinot ar līdzīgu
vingrinājumu daudzumu pilsētās, meža
terapijas gadījumā organismā bija
zemāks kortizola (stresa hormona)
līmenis un zemāks asinsspiediens
un uzlabojās imūnsistēmas darbības
rādītāji. Tikai 15 minūšu ilga pastaiga
mežā un tai sekojoša 15 minūšu ilga
sēdēšana paaugstināja pacientu
enerģijas līmeni un mazināja depresiju,
sasprindzinājumu un trauksmi,
salīdzinot ar cilvēkiem, kuri tikpat ilgu
laiku pastaigājoties un sēžot pavadīja
pilsētvidē. Īpaši izteikti šie ieguvumi bija
cilvēkiem, kas izjuta hronisku psihisku
stresu. Tāpēc, ja varat, centieties kopā
ar savu kopēju doties dabā.
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Uzmanības
pievēršana
nogurumam un
Jūsu rīcībā esošo
metožu izmantošana
var atvieglot Jūsu
ārstēšanas procesu.

Atsauces
Armstrong LE, Ganio MS, Casa DJ, et al. Mild dehydration affects mood in healthy young women. The Journal of Nutrition
2012;142:382–8.
Chochinov HM and Breitbart W (ED) Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine 2nd Edition Oxford University Press 2009
Ganio MS, Armstrong LE, Casa DJ, et al. Mild dehydration impairs cognitive performance and mood of men. British Journal
of Nutrition 2011;106:1535–43.
Greener MJ The Holistic Health Handbook Sheldon Press 2013
Newton S, Hickey M, Marrs J Mosby’s Oncology Nursing Advisor: A Comprehensive Guide to Clinical Practice Mosby 2009
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Kā rūpēties
par ādu?
56
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Vairākas vēža ārstēšanā
izmantotās terapijas var
padarīt ādu īpaši jutīgu
pret saules gaismu vai
izraisīt izsitumus. Ja ir
diagnosticēta metastātiska
melanoma, rūpes par ādu
un tās aizsardzība ir īpaši
svarīga.
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Ieteikumi par aizsardzību pret saules gaismu
cilvēkiem ar melanomu
Lielākoties ādas vēzi izraisa saules ultravioletā
(UV) starojuma radīti bojājumi. Ir svarīgi turpināt
aizsargāties pret sauli arī pēc tam, kad diagnosticēta
metastātiska melanoma. Dažas ārstēšanas metodes
var palielināt ādas jutību pret saules gaismu — pat
tik lielā mērā, ka iespējams gūt saules apdegumu pat
dienā, kas ir apmākusies, ēnā un pat iekštelpās.
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Ikvienam, kam ir metastātiska melanoma, jāievēro
šie ieteikumi par drošu uzturēšanos saulē:
Valkājiet cepuri ar platām malām,
saulesbrilles un apģērbu no blīva
auduma. Centieties panākt, lai
maksimāli liela daļa ādas būtu
pārklāta.
Pēc iespējas izvairieties no tiešiem
saules stariem, it īpaši laikā no plkst.
11 līdz 15, kad saules gaisma ir
visintensīvākā.

Mājās, birojā un automašīnā
izmantojiet logu plēves, kas bloķē
UVA un UVB starus.
Lietojiet plaša spektra saules
aizsargkrēmu un lūpu balzāmu, kas
nodrošina aizsardzību gan pret UVA,
gan UVB un kura saules aizsardzības
faktors (SPF) ir vismaz 30, bet
ideāli — 50+.
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Ja Jums rodas izsitumi, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Var būt grūti
noteikt atšķirību starp noteiktiem izsitumiem un saules apdegumu. Tomēr ārstēšana,
lai tos mazinātu, var atšķirties, tāpēc neskaidrību gadījumā vislabākais risinājums
vienmēr ir konsultēties ar speciālistu.

Uz maksimāli lielas daļas ādas
virsmas, arī uz lūpām un ausīm,
uzklājiet saules aizsargkrēmu.
Atcerieties lietot saules aizsargkrēmu
regulāri. Uzklājiet to no jauna ik pēc
divām stundām vai biežāk, ja esat
peldējies vai ja Jūs svīstat. Jūs varat
uzlikt modinātāju, lai tas atgādinātu,
ka nepieciešams no jauna uzklāt
saules aizsargkrēmu.
Izmantojiet saules aizsargkrēmu arī
tad, ja laiks ir apmācies, arī ziemā.
Saules gaisma ir galvenais D vitamīna
avots, kas ir nepieciešams kaulu
veselībai. Izmantojot saules aizsargkrēmus, samazinās organismā saražotā
D vitamīna apjoms, tāpēc jautājiet
saviem veselības aprūpes speciālistiem
par papildu D vitamīna uzņemšanu.
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Rūpējieties par ādu
Izvēlieties līdzekļus ādas aizsardzībai un izvairieties no
izsitumiem un ādas bojājumiem:
• Mazgājoties un veļas mazgāšanai izmantojiet maigas
vai zīdaiņiem paredzētas ziepes bez smaržas
• Mazgājieties remdenā ūdenī; izvairieties no ilgstošas
karstas dušas vai vannas
• Pēc mazgāšanās dušā vai vannā, lietojiet netreknu
mitrinošo līdzekli (piemēram, krēmu uz ūdens bāzes
vai ādu mīkstinošu līdzekli)
• Izmantojiet tādus kosmētikas un ādas kopšanas
līdzekļus, kas satur mitrinātājus un ir ar iespējami
lielu saules aizsargfaktoru (SPF)
• Izvairieties no spirtu saturošiem ādas kopšanas
līdzekļiem
• Izmantojiet kosmētiku un ādas kopšanas līdzekļus bez
smaržvielām vai konservantiem
• Ar dvieli sevi drīzāk susiniet, nevis berzējiet
• Izvairieties no vilnas, sintētikas un citiem audumiem,
kas izraisa niezi
• Telpās nedrīkst būt pārmērīgi silts, jo tas var padarīt
ādu sausu
Atsauces
Holick MF. Vitamin D Deficiency. NEJM 2007;357:266-81
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Rūpes
par garīgo
veselību
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Ir vienkārši justies bezspēcīgam, ja ir metastātiska
melanoma. Daudziem cilvēkiem ārstēšanas sākums
iezīmē realitāti dzīvei ar vēzi.
Ārstēšanas režīma ievērošana, satraukums
par ārstēšanas radītajām blakusparādībām un
nepieciešamība regulāri apmeklēt slimnīcu var vēl
vairāk veicināt ar slimību saistīto stresu. Sarežģīti var
būt tikt galā arī ar draugu un ģimenes locekļu reakciju
— daži paudīs bažas par vēža progresēšanu, turpretī
citi var izvēlēties ignorēt šo tematu.
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“Es jutos kā cilvēks, kurš
ir piesaistīts vēzim, nevis
kā cilvēks, kuram ir
arī vēzis.”
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Laika veltīšana relaksācijai un dažu vienkāršu metožu
praktizēšanai var būtiski izmainīt Jūsu psiholoģisko un
emocionālo pašsajūtu.
Kontroles fokusēšana
Psihologi uzsver “kontroles fokusēšanas” nozīmīgumu
cīņā pret psiholoģiskām un emocionālām problēmām
ikvienam cilvēkam, bet it īpaši svarīgs tas ir cilvēkiem,
kam ir smaga slimība, piemēram, metastātiska
melanoma.
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Būtībā kontroles fokusēšana ir saistīta ar to, cik lielā
mērā, Jūsuprāt, Jūs kontrolējat savu dzīvi:
•J
 a Jums ir spēcīga ārējās kontroles ietekme, Jūs jūtaties tā, ka Jums ir
neliela ietekme uz savu dzīvi. Jūs jūtat, ka Jūs kontrolē notikumi
• Spēcīga iekšējā kontrole nozīmē, ka Jūs cenšaties pats būt atbildīgs
par savu dzīvi
Cilvēkiem ar spēcīgu iekšējo kontroli kopumā ir mazāka iespējamība izjust
stresu nekā cilvēkiem ar izteiktu ārējās kontroles ietekmi.
Noteiktas darbības, lai aktīvi uzlabotu pašsajūtu un proaktīvi risinātu
problēmas, pastiprina iekšējo kontroli. Pasīva veselības aprūpes saņemšana
nozīmē, ka kontrole atrodas „ārpusē” — Jūsu veselības aprūpes komandā.
Speciālistu ieteikumu ievērošana un proaktīva attieksme pret savu veselību ir
ideāla pieeja, kas palīdz Jums justies arvien pašpārliecinātākam, būt komfortā
un uzņemties vadību.
Vēža diagnoze var mainīt dzīvi, un dažiem cilvēkiem tā nozīmē arī nākotnes
mērķu pārvērtēšanu. Var palīdzēt jaunu, sasniedzamu mērķu nospraušana,
kas ļauj fokusēties uz pozitīvo. Jūs varat izveidot sarakstu ar lietām, ko
vēlaties paveikt tuvākajā nākotnē.
Izvēlieties tādus mērķus, kas joprojām ir īstenojami. Ja nepieciešams, runājiet
ar ģimenes locekļiem, draugiem un veselības aprūpes speciālistiem. Katram
mērķim izstrādājiet detalizētu plānu, lai katru dienu un/vai nedēļu pamazām
tuvotos mērķa sasniegšanai. Ja pastāstīsiet par izvirzītajiem mērķiem
saviem veselības aprūpes speciālistam, tas var palīdzēt viņam izplānot Jums
vispiemērotāko ārstēšanu.
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Izvairieties no trauksmes
Centieties izvairīties no domāšanas tikai par
simptomiem, jo tas tikai veicina stresu, trauksmi
un depresiju.
Centieties lūkoties perspektīvā: sāpes parasti
nav vēža progresēšanas pazīme. Pat ja Jums ir
vēzis, sāpes vēderā var būt arī tikai gremošanas
traucējumi.
Konstanta simptomu vērošana var pastiprināt
trauksmi, savukārt trauksme var izraisīt sāpes
muskuļos. Tādējādi Jums var rasties sajūta, ka
esat iekļuvis lejupejošā spirālē.

Tomēr, ja atbilde uz jebkuru no tālāk
uzdotajiem jautājumiem ir „jā”,
iespējams, Jums ir tāds trauksmes
līmenis, ka ir nepieciešama ārstēšana:
• Vai iepriekšējo četru nedēļu laikā
Jūs lielākoties esat bijis uztraucies,
saspringts vai satraukts?
• Vai Jūs bieži izjūtat sasprindzinājumu,
aizkaitinājumu un Jums ir miega
traucējumi?
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Ja Jums ir trauksme vai depresija,
kas traucē tikt galā ar ikdienas dzīves
pienākumiem, konsultējieties ar savu
veselības aprūpes speciālistu (skatīt
tabulu 76. un 77. lappusē). Klausieties
relaksējošu mūziku, pamēģiniet
meditāciju, hipnozi, masāžu,
aktīvu relaksāciju un pakāpenisku
muskulatūras atslābināšanu. Ir
pieejamas daudzas grāmatas, kas var
palīdzēt cīņā ar trauksmi un depresiju.
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Posttraumatiskā stresa traucējumi
Ziņa par metastātisku melanomu var šokēt. Aptuveni
vienam no katriem trīs cilvēkiem, kam ir vēzis, ir
posttraumatiskā stresa traucējumi (PTST) — kas
būtībā līdzinās stāvoklim pēc spēcīga šoka — un
gandrīz deviņiem no katriem desmit cilvēkiem ir daži
PTST simptomi.
Cilvēki, kam ir PTST, bieži ziņo par pēkšņiem spilgtiem
iespaidiem, piemēram, spilgtiem sapņiem un murgiem
par vēzi. Viņi var izvairīties no vietām un cilvēkiem, kas
atgādina par vēzi, atteikties runāt par savu pieredzi
un pastāvīgi izjust nepieciešamību aizsargāties vai
būt emocionāli truli. PTST var radīt sarežģījumus
attiecībās un palielina narkomānijas un alkoholisma,
kā arī agresijas risku. Ja Jums (vai Jūsu kopējam)
ir PTST simptomi, apsveriet iespēju konsultēties
ar ārstu vai kādu citu no saviem veselības aprūpes
speciālistiem.
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Veltiet laiku relaksācijai
Cilvēki rod dažādus relaksēšanās veidus — dažiem tā vienkārši ir klusa pasēdēšana
ar grāmatu, savukārt citiem nepieciešama aktīvāka darbība. Tālāk sniegtie ieteikumi
var palīdzēt Jums aktīvi relaksēties. Jums var nākties pielāgot šos ieteikumus, ja,
piemēram, vēlaties meditēt vai praktizēt hipnozi vai jogu.
• Ieplānojiet laiku relaksācijai katru dienu, ideālā gadījumā tad, kad mājā ir
kluss un ir mazāk lietu, kas varētu novērst uzmanību.
• Ērti iekārtojieties krēslā, kas balsta muguru, vai atgulieties. Ja Jums tā
ir ērtāk, palieciet spilvenus zem kakla un ceļgaliem. Novelciet apavus,
izslēdziet spilgtu apgaismojumu un parūpējieties, lai telpā būtu komfortabla
temperatūra.
• Aizveriet acis un, ja tas palīdz, klausieties relaksējošu mūziku un iededziet
aromterapijas lampiņu vai smaržkociņu.
• Pēc ēdienreizes asinis no muskuļiem pārvietojas uz kuņģi. Tāpēc pakāpeniska
muskuļu atslābināšana, kad kuņģis ir pilns, var izraisīt krampjus. Relaksācija
var ļaut labāk apzināties ķermeņa funkcijas, un pilns kuņģis tam var būt
šķērslis — ja vēlaties relaksēties pēc apjomīgas maltītes, mirkli nogaidiet.

Pakāpeniska muskuļu atslābināšana
Pakāpeniska muskuļu atslābināšana (PMA) pakāpeniski atslābina visas ķermeņa
daļas.
Lai izmēģinātu PMA, nolieciet rokas gar sāniem un pēc tam:
• cieši savelciet dūres; turiet desmit sekundes;
• lēni atslābiniet dūri; ļaujiet rokām brīvi nokarāties gar sāniem;
• uzraujiet plecus uz augšu; desmit sekundes turiet un lēni atslābiniet;
• uzmanīgi izlieciet muguru, desmit sekundes turiet un atslābiniet;
• relaksācijas laikā ieelpojot un izelpojot, sasprindziniet muskuļus;
• atkārtojiet katru vingrinājumu trīs reizes, darot to lēni, uzmanīgi un
pakāpeniski.
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Hipnoze
Hipnoze palīdz kontrolēt sāpes, mazina stresu un maina kaitīgus
ieradumus, piemēram, alkohola lietošanu vai smēķēšanu. Cilvēkiem,
kuriem ir vēzis, hipnoze var mazināt nogurumu, emocionālo distresu,
sāpes un sliktu dūšu un arī mazināt dažas blakusparādības. Piemēram,
hipnozes speciālisti var ietekmēt, lai cilvēks jūt mazāk sāpju, lai ir
mazāk nomākts vai spēj ignorēt diskomfortu. Hipnozes speciālisti var
aizstāt sāpes ar notirpuma vai vēsuma sajūtu.
Ārsti joprojām pilnībā neizprot, kā hipnoze darbojas. Hipnoze būtībā
ir fokusēta uzmanība un koncentrēšanās, kas līdzinās intereses
zaudēšanai par apkārt notiekošo, kad iegrimst grāmatas vai filmas
sižetā. Jūs nezaudēsiet kontroli un varat „iznākt” no hipnozes, kad
vien vēlaties. Daži cilvēki izmēģina pašhipnozi — daudzi DVD, CD un
grāmatas var palīdzēt radīt „fokusētu uzmanību”, kas ir hipnozes
pamatā.

74

Meditācija un apzināšanās
Meditācija un apzināšanās mudina bez aizspriedumiem un ar atvērtu
prātu koncentrēties uz pašreizējo mirkli, nevis uztraukties par to, kas
var notikt, vai gremdēties pagātnē. Tās palīdz atbrīvoties no trauksmes,
slikta garastāvokļa, neapmierinātības un citām emocijām, un šķiet,
ka tās veicina spēju regulēt uzvedību, domas un emocijas. Tās var
arī palīdzēt efektīvāk adaptēties esošajām vai nākotnē iespējamām
problēmām, izprast savas izjūtas un izvēlēties un īstenot risinājumus.
Klīniskie pētījumi liecina, ka uz apzinātību balstīta intervence var
palīdzēt mazināt (citu sūdzību starpā) hroniskas sāpes, trauksmi,
depresiju, ēšanas traucējumus un zāļu ļaunprātīgu lietošanu,
smēķēšanu un alkohola lietošanu.
Jūs varat pamēģināt meditāciju un apzinātību sev. Fokusējieties uz
vienu objektu, ideju, tematu vai sajūtu – ja domas klaiņo, atgriezieties
pie fokusēšanās objekta, un centieties nesadusmoties, ja tas neizdodas.
Sākumā centieties fokusēties aptuveni piecas minūtes, bet pēc tam
pakāpeniski paildziniet meditācijas vai apzinātības treniņa laiku.
Daudziem cilvēkiem ir vieglāk intensīvāk apzināties savu ķermeni
staigājot vai kustoties, tāpēc atrodiet kaut ko tādu, kas darbojas
Jūsu gadījumā. Meditācijas formas ir arī tai chi, joga un rožukroņa
skaitīšana.
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Depresijas pamata simptomu piemēri
Psiholoģiskie simptomi
• Domas par pašnāvību vai paškaitējumu vai uz to vērstas darbības
• Pastāvīgi slikts garastāvoklis vai izteiktas skumjas
• Trauksme, satraukums, bezcerības un bezpalīdzības sajūta
• Aizkaitināmība un neiecietība
• Pārmērīga vai nepamatota vainas sajūta
• Raudulīgums vai raudāšana
• Intereses trūkums par dažādām lietām vai aktivitātēm
• Zema motivācija un zems pašvērtējums
• Grūtības pieņemt lēmumus

Sociālie simptomi
• Mazāk sociālu aktivitāšu un izvairīšanās no kontaktiem ar draugiem
• Hobiju un/vai interešu ignorēšana
• Slikts sniegums darbā
• Sarežģījumi mājās un ģimenes dzīvē
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Fiziskie simptomi
• Ēstgribas pārmaiņas vai ķermeņa masas izmaiņas (parasti samazināšanās, bet
var būt arī palielināšanās)
• Menstruālā cikla izmaiņas
• Aizcietējums
• Letarģiskums; enerģijas trūkums
• Dzimumtieksmes zudums
• Miega traucējumi
• Lēnāka runa vai mazāka runāšana nekā parasti
• Neizskaidrojamas sāpes
Adaptēts pēc NHS Choices www.nhs.uk un Greener MJ, Depression and Anxiety
the Drug-Free Way.
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Praktiski
jautājumi

80
78

79
81

Sarežģītas sarunas
Pastāstīt citiem, ka Jums ir
metastātiska melanoma, var
būt grūti, it īpaši tāpēc, ka
bieži vien nav nekādu ārēju
slimības pazīmju. Jūs varat
justies vainīgs par vēža un tā
ārstēšanas ietekmi uz Jūsu
ģimeni un draugiem, un viņiem
savukārt var būt grūti runāt
ar Jums par vēzi. Tomēr,
iespējams, var palīdzēt šādi
ieteikumi.
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• Pēc iespējas samaziniet
uzmanības novēršanas
iespējamību. Izslēdziet
televizoru, telefonus un
radio. Ērti apsēdieties un
pārliecinieties, ka labi redzat
cilvēku, ar kuru sarunājaties.
• Ievirziet tematu pakāpeniski un
uzmanīgi.
• Iespējams, Jums būtu vieglāk
paziņot šo vēsti cilvēkiem
telefoniski, vēstulē vai e-pastā.
• Pajautājiet, ko viņi jau zina – tas
nozīmē, ka Jums nav jāatkārto
informācija.
• Runājiet lēni un regulāri
pārliecinieties, vai sarunas biedri
to saprot.
• Neuztraucieties par klusuma
mirkļiem. Jums vai Jūsu
radiniekam vai draugam dažkārt
var būt sajūta, ka nezināt, ko
teikt. Tā vietā turiet viens otra
roku, piedāvājiet apskāvienu vai
jautājiet, ko sarunas biedrs par
to domā.

• Pirms sarunas padomājiet par
lielām, ko gribat pateikt, un
raugieties, lai tas tiktu izdarīts.
• Neslēpiet savas bailes vai
izjūtas. Dariet citiem zināmu
visu situāciju, lai nerastos
neskaidrības par ārstēšanu un
nākotni. Sarunas biedriem jāzin
visa Jums pieejamā informācija
par jūsu slimību, lai varētu
palīdzēt. Viņi var justies sāpināti,
par kaut ko nozīmīgu uzzinot
tikai vēlāk.
• Nebaidieties lūgt palīdzību. Jūs
varat lūgt cilvēkam, kam esat
visu izstāstījis, darīt to zināmu
citiem, un pastāstīt, ar kādu
informāciju var dalīties.
• Stāstiet cilvēkiem, cik ļoti Jūs
viņus mīlat un cik pateicīgs esat
par viņu atbalstu.
• Īpaši grūti var būt pastāstīt
bērniem un mazbērniem. Jums
vajadzēs pielāgot informāciju
viņu izpratnes un emocionālās
attīstības līmenim.
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Svarīgi apzināties, ka vēzis var radīt finansiālas
sekas, un Jums var būt nepieciešams apsvērt
pasākumus, kā tās mazināt. Piemēram, Jums var
būt jāmaksā par transportu uz slimnīcu, un Jums
var būt nepieciešams jauns apģērbs un aprīkojums,
kā arī pārmaiņas mājsaimniecībā. Jums var būt
nepieciešams pārtraukt darbu vai saīsināt darba
laiku, vai ņemt slimības lapu.
Apsveriet iespēju veikt pārrunas ar banku — viņi var
palīdzēt organizēt Jūsu finanses, piemēram, mainot
aizdevumu un hipotekārā kredīta maksājumu grafiku.
Rūpīgi plānojiet budžetu un meklējiet veidus, kā
ietaupīt citās dzīves jomās. Jūsu veselības aprūpes
speciālisti un Jūsu radinieki var Jums palīdzēt piekļūt
sociālā atbalsta un citiem maksājumiem. Noderīgu
informāciju un ieteikumus par veidiem, kā ietaupīt,
var saņemt arī vēža pacientu atbalsta grupās.
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Garīguma nozīme
Reliģijas pamatā ir ticība un prakses. Nacionālais
Vēža institūts garīgumu definē kā „individuālu
miera, mērķa un saistības ar citiem, sajūtu, kā arī
izpratni par dzīves jēgu “. Dažiem cilvēkiem reliģija
un garīgums var sniegt nenovērtējamu atbalstu vēža
ārstēšanas laikā.
Piemēram, vienā pētījumā konstatēts, ka vairāk nekā
četras piektdaļas vēža pacientu, kuriem veica staru
terapiju, izmantoja reliģiskas vai garīgas prakses, kas
viņiem palīdzēja.
Svarīgi ņemt vērā, ka dažos gadījumos ticība var
ietekmēt sāpju un citu fizisku simptomu ārstēšanas
izvēli. Ja nepieciešams, aprunājieties ar savu garīgo
konsultantu un informējiet savu veselības aprūpes
komandu par savu garīgo un reliģisko pārliecību.

Atsauces
Chochinov HM and Breitbart W (ED) Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine 2nd Edition Oxford University Press 2009
Greener MJ The Holistic Health Handbook Sheldon Press 2013
Macmillan Cancer Nurses Cancer’s Hidden Price Tag: Revealing the Costs Behind the Illness www.macmillan.org.uk/
Documents/GetInvolved/Campaigns/Costofcancer/Cancers-Hidden-Price-Tag-report-England.pdf
http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/talking-about-cancer/who-should-I-talk-to/friends-andfamily.html#tcm:9-3575
Vallurupalli M, Lauderdale K, Balboni MJ et al. The role of spirituality and religious coping in the quality of life of patients
with advanced cancer receiving palliative radiation therapy. Journal of Supportive Oncology 2012; 10: 81–7.
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Kā pavadīt
laiku ar
saviem
mīļajiem?
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Lai dzīvotu pilnvērtīgi,
Jums jāsadarbojas ar
savu galveno kopēju.
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Tuvinieki un draugi cilvēkiem ar smagu slimību,
piemēram, metastātisku melanomu, var radīt
pārliecinošus iemeslus dzīvot un sniegt sociālu,
praktisku un emocionālu atbalstu.
Jūsu kopējs palīdzēs Jums novērtēt simptomus,
tostarp nogurumu, trauksmi un depresiju, un
mudinās Jūs vērsties pie ārsta, ja jūtaties nevesels
vai ja šķiet, ka stāvoklis pasliktinās. Nenovērtējams
Jūsu kopēja praktiskais atbalsts var būt uztura
paradumu mainīšanā, ādas kopšanā vai zāļu lietošanā,
saskaņā ar norādījumiem. It īpaši, ja zāļu lietošana
ir sarežģīta, Jums jālieto vairākas zāles, vai rodas
blakusparādības.
Ja nevēlaties stāstīt citiem cilvēkiem par savu
metastātiskas melanomas diagnozi, kopējs var
piedāvāt palīdzēt informēt viņus.
Kopējiem ir jāprot novilkt robežu starp atbalstu un
kontroli. Atbalsts veicina Jūsu centienus, savukārt
kontrole spiež vai pārliecina Jūs darīt to, ko
nevēlaties vai nespējat. Centieni kontrolēt var mazināt
iespējamību, ka Jūs varētu mainīties, un tie var izraisīt
konfliktus, stresu, trauksmi un sasprindzinājumu.
Piemēram, kopēji var atbalstīt pacientus, mudinot
viņus ēst, taču spiešana ēst vairāk, nekā viņi spēj, var
visu padarīt tikai sliktāku un atraut tik nozīmīgo laiku
ģimenei.
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Rūpes par līdzcilvēkiem
Šī nodaļa ir paredzēta cilvēkiem,
kas ir Jums līdzās
Rūpēšanās par cilvēku, kam ir
metastātiska melanoma, var
būt fiziski smaga, emocionāli
iztukšojoša un var ietekmēt
ikdienas paradumus un attiecības.
Jums vajadzētu ņemt vērā
veselības aprūpes speciālistu
ieteikumus par pacienta aktivitāti.
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Cilvēki, kam ir
metastātiska
melanoma, var
justies nomākti,
dusmīgi, vainīgi un
nīgri, un tas var
uzlikt slogu Jūsu
attiecībām.
Līdzcilvēki var
justies dusmīgi,
vainīgi un aizvainoti.
Citiem ģimenes
locekļiem var šķist,
ka viņi nesaņem
pietiekami daudz
uzmanības.
Neignorējiet šīs
izjūtas – savu
emocionālo sāpju vai
stresa noslēpšana
vai apspiešana var
padarīt stāvokli tikai
sliktāku. Domājiet
un runājiet par
savām izjūtām
ar savu partneri,
draugiem un
ģimenes locekļiem,
konsultantu vai vēža
pacientu grupas
dalībniekiem.
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Lai rūpētos par kādu, kam
ir metastātiska melanoma,
Jums vispirms jāparūpējas
par sevi
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Piemēram, centieties pagulēt vai atslābināties, kamēr
pacients atpūšas. Lai gan Jums var šķist, ka vēlaties
paveikt vairāk, lai pacients varētu baudīt mieru, Jūsu
labie nodomi var situāciju pasliktināt, piemēram,
pastiprināt nogurumu, uzkraujot sev nevajadzīgu
slogu. Ja cilvēks, kam ir vēzis, jūtas noguris,
padomājiet par apmeklētāju skaita ierobežošanu un
viņu ciemošanās ilgumu.
Raugieties, lai Jums būtu laiks pašam sev. Ja kopēji
turpina nodarboties ar lietām, kas viņiem patīk, viņi
labāk kontrolē savu dzīvi un viņiem ir labāka fiziskā
un psiholoģiskā pašsajūta nekā tad, ja viņi atsakās no
kādreiz iecienītajām aktivitātēm. Nosakiet savas un
cilvēka, kam ir metastātiska melanoma, prioritātes.
Atcerieties, ka veltīt laiku sev nav ne egoistiski, ne
nepiedienīgi ‑ tas Jums palīdzēs labāk tikt galā,
un Jūs varēsiet labāk palīdzēt cilvēkam, kuram ir
metastātiska melanoma.
Ja jūtat, ka Jums ir grūtības tikt galā ar darba
pienākumiem, veikt ierastās aktivitātes vai ja Jums ir
pēctraumatiskā stresa traucējumi, konsultējieties ar
ārstu, garīgo līderi vai konsultantu vai kādu no Jūsu
veselības aprūpes komandas.

Atsauces

Greener MJ The Holistic Health Handbook Sheldon Press 2013
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Noderīga
informācija
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Terminu vārdnīca

Anēmija: stāvoklis, kad ir eritrocītu vai
hemoglobīna (olbaltumviela, kas pārnēsā
dzelzi) deficīts asinīs.
Ķīmijterapija: vēža terapijas veids,
kad ārstēšanas ietvaros lieto vienu vai
vairākas pretvēža zāles.
Papildu un alternatīvā medicīna (PAM):
ārstēšanas metodes, kas neiekļaujas
tradicionālajā veselības aprūpē.
Tās var ietvert, piemēram, akupunktūru,
aromterapiju, meditāciju u.c.
Imūnterapija (ko dažkārt dēvē par
bioloģisko terapiju): vēža terapijas
veids, kas pastiprina organisma dabiskās
aizsargspējas, lai cīnītos ar vēzi.
Limfmezgli: vairāki nelieli mezgli vai
sakopojumi dažādās ķermeņa daļās,
kas filtrē limfu un veido noteikta veida
leikocītus, ko sauc par limfocītiem un kas
ir daļa no organisma imūnsistēmas.
Melanocīti: īpašas ādā esošas šūnas,
kurās veidojas pigments (melanīns), kas
piešķir ādai krāsu.
Melanoma: vēža veids, kas rodas no
melanocītiem. Parasti tas sākas ādā, taču
var sākties arī acī (tad to sauc par acs
melanomu) vai gļotādā (tad to sauc par
gļotādas melanomu).
Metastāzes: vēža izplatīšanās citos
orgānos.

Mutācija: paliekošas izmaiņas
aminoskābju secībā, kas veido gēnu.
Posttraumatiskā stresa traucējumi
(PTST): trauksme, ko izraisījuši nomācoši
vai biedējoši notikumi.
Primārais vēzis: ķermeņa daļa, kur
pirmoreiz sākās vēža augšana. Ja vēzis
metastazējas (izplatās uz kādu citu
ķermeņa daļu), tad jauno tā augšanas
vietu sauc par „sekundāru vēzi”.
Pakāpeniska muskulatūras
atslābināšana (PMA): papildu
un alternatīvās medicīnas (PAM)
relaksācijas metode, ko izmanto, lai
monitorētu un kontrolētu muskulatūras
sasprindzinājumu.
Staru terapija: ārstēšanas metode,
kuras gadījumā vēža šūnas iznīcina ar
starojumu.
Sekundārs vēzis: ķermeņa daļa, uz kuru
ir izplatījies (jeb metastazējies) primārs
vēzis.
Mērķa terapija: šī terapija ir īpaši
izstrādāta, lai ietekmētu noteiktas vēža
procesos iesaistītas molekulas ar mērķi
bloķēt vēža augšanas signālus.
Ultravioletais (UV) starojums: saules
starojums. Tam izdala vairākus
apakštipus, tostarp UVA un UVB, kas var
izraisīt saules apdegumus.
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