
Psychologiczne problemy chorych u schyłku życia oraz ich rodzin
Eweli na Lewandowska-M irska

życie z nieuleczalnq chorobq
. ciężka, nieulecza|na choroba jest zrodtem wie|u cierpień | stresu d|a pacjenta

oraz jego rodziny
. dotyka ciało, psychikę iduszę
. uciązliwe objawy tlzyczne
. bezpośrednia konfrontacja ze śmiercią
. izolacja
. ograniczenia w pełnieniu ró| społecznych
o utrata kontroli
. za|eŻnośÓ od innych |udzi, utrata godności
o poCZUCie bycia cięiarem
o doŚwiadczanie wie|u strat
. przewartościowanie życia, hierarchia potrzeb
o egocentryzaila chorego

Reakcje emocjonal ne pacjentów
. negatywne emocje - skąd się biorą:

o stres
. brak wsparcia, zła komunikacja z persone|em medycznym
o cechy osobowoŚci pacjenta
o inne cięzkie przeŻycia współistniejące z chorobą

. zmniejszenie nasilenia negatyrunych emocji
" informowanie pacjenta o przebiegu leczenia
o zachęta do podejmowania decyzji
o zachęta do wyrażania uczuć

STRACH

LĘK

POCZUCIE WINY

PRZYGNĘB|ENlE

GNIEW IAGRESJA

NADZIEJA

Jak staramy się pomagać pacjentom:
. Zmniejszenie cierpienia fizycznego, psychicznego, duchowego
. Rozwiązywanie prob|emÓwsocjalnych pacjenta
. Moż|iwość odwiedzin na oddziale przez cały czas
. Jak najmniejsze ograniczenia w Życiu pacjenta
. lm wcześniej pacjent się zgłosi - tym więcej pomocy otrzymuje
. podą7aniaza pacjentem, który jest naszym Nauczycielem



Kazda osoba, która towarzyszy pacjentowi, powinna iŚć pót kroku za nim - to on

pokazuję drogę, którą chce pójŚÓ...

Rodzina pacjenta
. Rodzina to system

. choroba nowotworowa trwa długo - daje szansę na przygotowanie się i

rozmoWę
. BEZRADNoŚc

. ,,niewdzięczność'' pacjenta w stosunku do rodziny

. oddanie do hospicjum * brak mitości, troski

. kazdy członek rodziny ma prawo do odpoczynku

' na rodzinie spocz}^^/a duza odpowiedzia|nośÓ

. korekta zachowań rodziny

. rozmowa o zbliŻającej się śmierci, pogrzebie iorganizaĄiŻycia rodzinnego po

Śmierci pacjenta

. Wazne jest wsparcie przez dalszą rodzinę, przyjacioł, znajomych, sąsiadÓw

. najtrudniejsze momenty dla rodziny - umieranie

. najwaŻniejsza zarówno dta pacjenta, jak i d|a rodziny jest - oBEcNoŚc

Próby zachowania równowagi w rodzinie
. Zwiększenie spojności rodziny
. Koncentracja wokoł potrzeb osoby umierającej, z jednoczesnym zaniedbaniem

własnych
. Tendencja do unikania konfliktÓw, WyrozumiatoŚĆ wobec zachowań chorego
. Zmowa mi|czenia - chęć zaoszczędzenia choremu przykrości, brak otwańej

komunikacji (o rokowaniach, śmierci), fałszywe uśmiechy
. Są to sposoby skuteczne na krótką metę

Lęk pned śmiercią
. lęk przed śmiercią jest czymś powszechnym

. nie nazpłanie Śmierci wprost

. zanik rytuałów towarzyszących śmierci

. śmierć jest tematem tabu; pacjentow izoluje się w szpitalach, a po śmierci

poŚpiesznie zabiera ich zwłoki



. śmierć staje się coraz bardziej samotna. anonimowa izdehumanizowana

. okłamyranie pacjenta - próba,,ochrony''

. izo|acja dzieci od osÓb umierających

. życie to moment od poczęcia do śmierci- umieranie jest ostatnim etapem
naszego rozwoju

Postawy wobec śmierci i umierania
. !ęk przed Śmiercią |ub proba zapanowania nad nią
. podawanie informacji o śmierciw sposób bezosobowy
. niedowierzanie, ze śmierć mnie dotknie
. re|igia - daje nadzieję na życie po śmierci' nadaje sens cierpieniu
. opieka nad nieu|eczalnie chorymi przygotowuje nas do własnego umierania i

do śmierci naszych b|iskich

Ci.ktorzy majqdość siły i miłoŚci, by trwać przy umierajqcym w milczeniu, które
przekracza słowa, wiedzą Że nie jest to moment ani straszny, ani bolesny, ale
spokojne ustanie czynności życiowych.

Prof. Jacek Łuczak

Elisabeth Kiibler-Ross (1 926 - 2004)

,,Liczysz się ty|ko Ty, poniewaŻ jesteŚ sobq. Liczysz się do ostatniej chwili swego życia.
l zrobimy wszystko, ieby Ci pomoc nie tytko umrzeć w spokoju, lecz Żyć aŻ do- śmierci.,,

Dame Cicely Saunders

Etapy przechodzenia przez chorobę/ umieranie:
Zaprzeczanie i izolacja

.,,to nie dotyczy mnie'', ,,to nie moze byĆ prawda''

. wykonywanie dodatkowych badań, zmiany |ekarzy

. nie poddanie się leczeniu, bagate|izowanie swojej choroby

' Pacjent niedowierza, ze jest powaznie chory nawet, gdy choroba powaznie
ogranicza jego zycie

. niechęÓ do rozmowy o chorobie i rokowaniach

. moze byĆ wynikiem nleumiejętnie przekazanej diagnozy

Gniew
. ,,dlaczego właśnie ja?''

. szukanie winnych



. rozdraznienie

. Ważna jest wyrozumiałośĆ dla gniewu chorego

. pozwolenie na wyrażenie tego gniewu

. pomoc w odzyskaniu przez pacjenta choć częŚciowej kontroli nad własnym

zyciem
. odrzucanie pomocy przez pacjenta

Targowanie się

.,jak mnie Boie uzdrowisz, to ....."

. spostrzeganie chorobY jako kary

. jest próbą odroczenia '.Wyroku''

. etap refleksji nad własnym zyciem

Depresja
. lęk i przygnębienie z powodu przyjęcia prawdy

. dePresja reaktYwna

. . depresja PrzYgotowawcza
. nie na|eiy pocieszac na siłę

. Pacjent ma prawo przestaÓ juŻwa|czyć o dtuŻsze iycie

. etap depresjijest konieczny, aby przejśĆ do etapu akceptacji

Pogodzenie się. akceptacja
o pacjent odczuwa spokój, rÓwnowagę emocjonalnąalbo beznadziejnosć i

rezygnację
. krąg zainteresowań pacjenta zmniejsza się

' waina obecnośÓ b|iskich

. pozwo|enie rodziny na odejście pacjenta

. ,,czas ostatecznego wypoczynku przed długą podrózą'

. Rodzina potrzebuje więcej pomocy niz pacjent

. etapy te nie zawsze występują w takiej ko|ejnoŚci

. czasami pacjent nigdy nie dochodzi do etapu akceptacji

. etapy mogą się powtarzaÓ, np. po usłyszeniu ko|ejnej niekorzystnej informacji



. NAPADY BOLU EMOCJANALNEGO

. LĘK

. POCZUCIE WINY

. RozPAMlĘTYWAN|E
, PWANIA EGZYSTENCJALNE O SENS
. IDEALIZOWANIE
. MYŚLI sAMoBoJczE
. PŁAcz
. REAKCJE SOMATYCZNE ORGANIZMU

Zadania dla osieroconych
zaakceptowanie straty i nowej rzeczywistości

. pełne doświadczenie bó|u straty

. przystosowanie do rzeczywistoŚci bez osoby zmarĘ

. uporządkowanie emocji

. nowe miejsce d|a zmarłego i nowy plan działania

Zakłócenia w przeżywaniu żałohy:
. czas trwania Żałoby

. l poczucie winy utrudniające norma|ne funkcjonowanie
. iałoba niedokończona

. zab|okowanie przeŻywania Żałoby

. opóŹnienie

. przerwanie żałoby
. . rzucenie się w wir zajęÓ

. szybkie zastąpienie osoby zmartej inną osobą

. tworzenie ..ołtarzY,,, ,,izb pamięci''

. brak zenruania realnej więzi ze zmarłym

. naduiywanie środkÓw psychoaktywnych

Jak pomóc osobie po stracie?
1) Pozwol na przeżywanie żałoby - nie mów ,,weź się w garść,,
2) okaż, że ważne jest dla Ciebie to, co przeżywa osoba po stracie
3) Nie konystaj z łatwego pocieszania
4) Powiedz, że wszystko co czuje osoba osierocona1esf normalne
5) Bądź autentyczny
6) Delikatnie i umiejętnie zachęcaj do powrotu do normalnego rytmu zaięć
7) Bądź obecny, słuchaj uważnie
8) Zaproponuj konkretnq pomoc


