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A TESTI BETEGSÉG ÉRZELMI VONATKOZÁ‐
SAI 
 

A RÁKBETEGEK PSZICHOSZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA 

ÉRZELMI MEGFONTOLÁSOK A  KEZELÉSI STRATÉGIÁBAN   

 

Valószínűleg az emberek legáltalánosabb panasza az orvosi szakmával szemben az, hogy kevéssé tapasz‐
talják a személyre szóló, érzékeny, együttérző törődést. Az utóbbi évek orvosi gyakorlatának szinte min‐
den területét érintő technológiai fejlődés az orvosok figyelmét egyre inkább elfordította a klinikai gya‐
korlat pszichológiai vonatkozásairól. Ezt az irányvonalat erősíti a kívülálló finanszírozók (betegbiztosítók) 
térítési politikája, mely a magas szintű diagnosztikus és terápiás technikát díjazza, ugyanakkor az időigé‐
nyes személyes törődést nem honorálja.  

Az orvosok többsége tisztán látja, hogy a betegek érzelmi és szociális körülményeivel való törődés a ke‐
zelésnek éppen olyan központi kérdése, mint a megfelelő diagnosztikai stratégia felállítása. A nehézség 
az orvosi kezelés két összetevőjének elsajátításában rejlik, hiszen számos orvosi egyetemen az interper‐
szonális  jártasság és belátóképesség helyett  inkább az elméleti és  technikai oktatásra helyezik a hang‐
súlyt. A  legtöbb orvos, aki mindkét  területen egyaránt  járatos,  intuitíve sajátította el azt, mert  ilyen a 
személyes hozzáállása. Másokat a kiváló példaképek mintájának követése segített. Némelyek számára az 
interperszonális  szkillek  maguktól  értetődőek,  megint  másoktól  folyamatos  erőfeszítést  igényelnek. 
Ugyanakkor szinte minden orvos, aki valóban erre törekszik, kielégítő  interperszonális  jártasságra tehet 
szert, és ezáltal betegei számára többletet nyújthat.  

Hogy segítsük a kollegákat a praxis technikai és lélektani összetevőinek egyensúlyát megteremteni, egy 
sorozatot tervezünk, melynek témája a testi betegségek emocionális vonatkozásai. Ennek első tanul‐
mánya gyógyíthatatlannak tartott daganatos betegek kezelésével foglalkozik. Talán nincs is az orvostu‐
dománynak még egy olyan területe, ahol nagyobb szükség lenne arra, hogy a modern technológia páro‐
suljon a beteg, valamint családja lelki szükségleteinek kielégítésével. A jelen kötet tárgyalni fogja a diag‐
nózis megszületésétől a beteg haláláig eltelt időszak fontos mérföldköveinek ilyetén vonatkozásait. Se‐
gítségével az orvos képes lesz a magas szintű technikai tudást ötvözni azzal a lelki támogatással, amire a 
betegnek és a családnak szüksége van, hiszen súlyos betegséggel kell szembenézniük. Ezen túlmenően 
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arról is meggyőződhet, hogy a társadalmi erőforrások és a potenciális segítők ismerete mi módon lehet 
az orvos segítségére, mikor végzetes kór súlya nehezedik betegére.  

Azok  az  orvosok,  akik  tumoros  betegeikhez  nem  átfogó,  ugyanakkor mindenre  érzékeny  szemlélettel 
közelítenek, orvosi hivatásuknak nem tesznek eleget. Ugyanakkor megfosztják magukat attól az alapvető 
elégedettségtől, mely a súlyos beteg támogatásából fakad. Hiszem, hogy ez az elégedettség még a legci‐
nikusabb kollegáinkat is megérinti. Az ebből származó jó érzés akkor is létrejön, ha a beteget nem sikerül 
meggyógyítani. A  leghálásabbak között szoktak  lenni azok a betegek, akik  tudják, hogy gyógyíthatatla‐
nok, de akik a kezelés minden vonatkozásában érzékelik és értékelik orvosuk őszinte odaadását.  

Hosszú távon a betegek érzelmi és szociális körülményei iránti figyelem az orvosnak is előnyére válik. A 
legtöbb orvos okkal érzi fenyegetőnek az egészségügy szervezetében és finanszírozásában végbemenő 
drámai változásokat. Az orvosi hivatás függetlensége és önállósága akkor biztosítható leginkább, ha az 
orvosok hajlandók a betegek érdekét felülhelyezni minden egyéb megfontoláson, beleértve a jövedelmet 
és a tudományos elismerést.  

Egy napon talán a külső finanszírozási rendszer is haJ1andó lesz ezt elismerni, és az orvosokat önmagáért 
az  időért dotálni, mely a individuális, megértő segítségnyújtásához szükséges. Addig is, vannak orvosok, 
akik elfogadják a gyógyító szerepkört és a betegek beléjük helyezett különleges bizalmát, és továbbra is 
hajlandók  lesznek  időt áldozni, hogy hivatásukat a  legjobban, a  legnagyobb együttérzéssel gyakorolják. 
Az alábbi esetismertetés példája ebben lesz segítségükre.  
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KIVIZSGÁLÁS   

 

Rutin vizsgálat alkalmával derül ki a 43 éves férfibetegről, hogy vashiányos anémiája van. A kivizsgálás 
során a széklet (guajac) pozitív, irrigoszkópiával a felszálló vastagbélen terimét találnak. Kolonoszkópiás 
biopszia történik. Hogyan mondja meg a betegnek, hogy rosszindulatú daganatra gyanakszik?  

 

Szerencsés esetben módunkban áll a beteggel beszélni még a rosszindulatúság diagnózisának megállapí‐
tása előtt.  

Ha rák valószínűsíthető, a felmerülő diagnózisok megtárgyalása során igyekszem ennek lehetőségét 
mielőbb a beteg számára is felvetni. Rendkívül fontos, hogy ilyen esetekben megközelítésünk pozi‐
tív  legyen. Elengedhetetlen, hogy minél többet kiderítsünk a beteg orvosi, szociális és nem utolsó 
sorban érzelmi hátteréről, és természetesen a kezelési lehetőségeket is említenünk kell. Olyankor, 
ha depresszió szerepel az anamnézisben, sokkal több, esetleg egészen másfajta segítségre van a be‐
tegnek szüksége, mint ha korábban nem voltak érzelmi problémái.  
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A BIOPSZIA  EREDMÉNYE   

 

A biopszia alacsony differenciáltságú adenokarcinómát állapít meg. Mit tesz, amikor a beteggel legköze‐
lebb találkozik?  

Konziliáriusként  gyakran  van  dolgom  olyan  betegekkel,  akiknél  a  rosszindulatú  daganat  frissen  került 
diagnosztizálásra. Igyekszem először is kideríteni, hogy eddig már mit közöltek vele. Ennek legegyszerűbb 
módja, hogy egyenesen  rákérdezek.  „Mit  tud a betegségéről?” Ezek után  igyekszem  felmérni, hogyan 
reagál a beteg a rákra,  illetve a szóba  jövő kezelési módokra. Gyakran kerülök olyan helyzetbe, hogy a 
beteg még nem  tudja, hogy  rákja van. Természetesen ekkor én mondom meg neki.  Ilyenkor  lehetőség 
nyílik számukra, hogy kifejezzék a hír hallatán fellépő félelmeiket, szorongásukat. A diagnózis és kezelés 
megbeszélése során mindvégig reményt keltő a megközelítésem. A rossz prognózis ellenére  lehetséges 
reményt nyújtani anélkül, hogy elrugaszkodnánk a valóságtól. Az első találkozás döntő a megfelelő hang‐
vétel megalapozásában, valamint a beteg és családja bizalmának megszerzésében. A páciens és a család‐
tag(ok) számára  lehetőséget kell adnunk, hogy a diagnózisra  reagáljanak. Ezek után  térhetünk  rá a  to‐
vábbi  kivizsgálás, a  kezelés és a prognózis  részletes megbeszélésére. Hasznos  lehet bizonyos dolgokat 
megismételni, és  kérdések  felvetésére bíztatni  a pácienst. Ne  várjuk el, hogy  a beteg emlékezik majd 
mindenre, ami az első beszélgetéskor elhangzott.  Legalább még egy  alkalommal  kell  találkozni ahhoz, 
hogy újra végigbeszéljük ezeket a dolgokat, és hogy a további kérdések megválaszolására sor kerülhes‐
sen.  

Jóllehet kezdettől fogva hangsúlyt fektetek a pozitív és optimista megközelítésre, nyíltnak és becsületes‐
nek kell lennem. Használom azokat a szavakat, hogy „rosszindulatú” vagy „rákos”, és igyekszem mielőbb 
tisztázni, hogy a betegség gyógyítható‐e vagy csak palliatív kezelésre van lehetőség. Mindkettő előnyeit 
szembe kell állítani a kezelés toxicitásával, ugyanakkor a betegség potenciálisan végzetes kimenetelének 
lehetőségét nem szabad titkolni. Számos beteg, a család, vagy mindkettő szeretné tudni a prognózist, és 
válaszolni is kell nekik. Ugyanakkor a betegnek nem lehet érzéketlenül a szemébe vágni: „Hat hónapja 
van hátra”. Ehelyett, amikor az életkilátásokról nyilatkozom hangsúlyozom, hogy csak becslésről lehet 
szó, és a számok statisztikai értékek, melyeket a múltban nyertek. Végül, a betegség stádiumától és sú‐
lyosságától függően esetleg azt is közölni kell, hogy ha a kezelésre a betegség nem reagál, a túlélés va‐
lószínűsége csekély.  

Jóllehet a  jelen esetben a betegnek valószínűleg nem  lesz szüksége kolosztómiára egy olyan beavatko‐
zásra, mely deformitást, a normál funkciók megváltozását jelenti ‐, de esetleg még ezzel a lehetőséggel 
is számolnunk kell. Ha a beteget megfelelőképpen felkészítjük a hasonló beavatkozásokra (pl. sztómiák, 
beépített vénaportok, vagy masztektómia), sokkal könnyebben elfogadja azokat. Ugyanakkor az orvossal 
történt  konzultáció  után,  de még mielőtt  a  beavatkozás  történik,  egy  jól  képzett  pl.  enterosztómiás 
szakembernek kell a beteggel elbeszélgetni, aki felvilágosítja, hogy mire számítson közvetlenül a beavat‐
kozás elvégzését követően és a jövőben.  
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INTRAOPERATÍV  LELET   

 

A preoperatív kivizsgálásba beletartoznak a  rutin  laboratóriumi  tesztek, a mellkas Rtg és a hasi CT. A 
műtét során jobboldali hemikolektómia történik. A kórszövettani vizsgálat megállapítja, hogy az eltávolí‐
tott perikólikus nyirokcsomók közül kettőben tumor észlelhető. Miután Ön a rossz prognózis jeleit kons‐
tatálta, milyen tanáccsal tud szolgálni betegének?  

 

A  beteget  fel  kell  világosítani,  hogy  daganatát  ugyan  eltávolították,  de  nagy  valószínűséggel 
metasztázisok vannak. A műtét kiegészítő adjuváns kezelés jelentőségét el kell magyarázni a betegnek, 
és fel kell hívni a figyelmét a rendszeres ellenőrzés fontosságára. A Dukes C típusú kolon karcinóma ad‐
juváns  kezelésének  sztenderdizált  sémája  nincs,  esetleg  ilyenkor  lehet megbeszélni  a  beteggel,  hogy 
ilyen jellegű klinikai vizsgálatban hajlandó‐e résztvenni.  

A rákbetegség szeszélyes, a kezelésre adott válaszok nem teljesen megjósolhatóak, a beavatkozások nem 
ritkán ellentmondásosak, minden esetben egyedi megoldást igényelnek, minderről beszélni kell. Az Ame‐
rikai Onkológiai Társaság (American Cancer Society) és az Országos Onkológiai  Intézet (National Cancer 
Institute)  rendelkezésre  álló  gazdag  betegtájékoztató  irodalmát magam  is  gyakran  hívom  segítségül. 
Ennek célja, hogy a beteget megismertesse a különböző kórformák speciális kezelési  lehetőségeivel. A 
klinikusnak  ismernie kell ezt az  irodalmat, hogy kiválaszthassa az adott beteg  számára  legmegfelelőbb 
információt. A füzetkék képanyaga segítségünkre van megbeszéléseink során.  

A  betegek  és  családjaik  gyakran  hallanak  nem  hivatalosan  elfogadott  szerekről,  kezelési  eljárásokról. 
Mindkét említett intézmény közöl ezekről írásokat. A kuruzslás és a populáris érzelmileg támogató mód‐
szerek ártalmatlannak tűnhetnek, mégis kimondottan káros érzéseket ébreszthetnek, például indokolat‐
lan bűntudatot kelthetnek. E módszerek gyakran  igen költségesek  is, mégis  legjobb, ha a beteget nyílt‐
ságra, kérdezésre bátorítjuk és ezeket a „gyógyító” megközelítéseket minél több tény ismeretében távla‐
taikban elemezzük.  

Nyilvánvalóan számos aspektust kell figyelembe vennünk, amikor a tumor diagnózisának és kezelésének 
kérdéseit beszéljük meg a beteggel. Az orvos felelőssége, hogy mind a beteg, mind családja számára a 
helyzetet egyénre szabott és hatékony módon tárja fel. Nem elég, ha csak a szakmai tényeket közöljük, 
hiszen  az érzelmi  tényezők  legalább  ilyen  jelentőségűek. Az onkológiai  irodalom,  a betegágy melletti 
pszichológia, a beteg számára a környezetében rendelkezésre álló segélyforrások alapos ismerete mind 
elengedhetetlen ahhoz, hogy igazán szakszerűen, professzionális szinten kezeljük a rákos beteget.  
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A CSALÁDNAK  NYÚJTOTT  ÉRZELMI  TÁMASZ  

 

A betegnek és feleségének három gyermeke van, 8,12 és 15 évesek. Problémát jelent számukra, hogy mit 
mondjanak a gyerekeknek és a barátaiknak. Mi legyen a férfi munkába állásával? Mit válaszol Ön?  

 

Újra csak őszintének és reményt sugalmazónak kell lennünk. Segíthet, ha az egész családdal együttesen 
találkozunk, beleértve a gyerekeket is, akiket meg kell nyugtatnunk, hogy édesapjuk otthon a családban 
továbbra is a korábbihoz hasonlóan fogja ellátni funkcióit. Természetesen, különösen a lábadozás ideje 
alatt  lehet szükség bizonyos  feladatok ellátásában közvetlen  részvételükre. Az emocionális és szociális 
problémák leküzdésében nekik is konzultatív segítségre lehet szükségük. Magyarázzuk ezek fontosságát, 
és bátorítsuk betegünket arra, hogy nyílt és őszinte legyen családjával, barátaival.  

Bár a beteg kivizsgálásának és kezelésének  irányítása középpontjában az orvos áll, érzelmi támogatása 
szempontjából sok más személynek lehet fontos szerepe környezetében. Számos intézményben szociális 
munkások  és  specializálódott  onkológiai  nővérek  pszichés  segítségnyújtó munkával  állnak  a  tumoros 
betegek rendelkezésére.  

A magasan képzett középkáderek (nővérek, pszichoterapeuták, szociális munkások) a beteg jövőhöz való 
hozzáállásának, elvárásainak alakításában nagy szerepet vállalhatnak.  

Szociális munkások vagy specializálódott nővérek által felügyelt önsegélyező csoportoknak egyre növek‐
vő szerep  jut az  információnyújtásban és más  támogató  tevékenységben. Az American Cancer Society 
segítségével jöttek létre olyan csoportok, mint az „I Can Cope” („Én is le tudom küzdeni” ‐ információs), 
„CanSurMount”  (a  beteg  és  önkéntes  segítő  kapcsolatára  szerveződött),  vagy  a  „Reach  to Recovery” 
(„Érd el a felépülést” ‐ emlőrák rehabilitációs) csoportok. Egyéb egyesületek, mint a YMCA keretén belül 
működő  „Encore”  („Ráadás”),  „R Make  Today  Count”  („A  jelen  is  számít”)  vagy  a  Leukaemia  Society 
(Leukémia Társaság) hasonló  szolgáltatásokat nyújtanak bizonyos  területeken. „Mielőtt az orvos a be‐
teggel ilyen szupportív szervezetekről kezdene beszélni, meg kell ismerkednie a helyi lehetőségekkel, és 
hogy miként lehet ezekhez hozzáférni. Egyre gyakrabban felkészült önkéntesek ‐ akik maguk  is hasonló 
betegségen illetve kezelésen estek át ‐ kutatják fel és támogatják sorstársaikat.  

Vannak betegek, akiknek lelki szükségletei az átlagosnál nagyobb figyelmet igényelnek a szociális munká‐
sok,  az egyház,  a pszichológusok,  illetve pszichiáterek  részéről. Azokat,  akik már bekapcsolódtak  ilyen 
tanácsadásba, bíztatni kell, hogy ne hagyjanak  fel azzal, és pszichológusuk vagy pszichiáterük kezdettől 
fogva legyen tagja a terápiás munkacsoportnak. Ugyanakkor a családtagok, akik szerves részei a gyógyító 
teamnek, szintén szükségét érezhetik a lelki tanácsadásnak.  
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SZORONGÁS  ÉS  DEPRESSZIÓ   

 

Egy hónappal a műtétet követően felhívja Önt a beteg felesége. Beszámol arról, hogy férje ingerlékeny, 
nem eszik, alvászavarai vannak. Szeretné tudni, hogy ő hogyan segíthetne,  illetve Ön tud‐e  tenni vala‐
mit?  

 

A beteggel találkozni kell, meg kell vizsgálni. A rák diagnózisa a beteg számára rengeteg lelki problémát 
jelent, melyekkel meg kell birkóznia. Gyakoriak ilyenkor a depressziós tünetek, ilyen esetben más a tar‐
talmuk, mint egyéb betegségekben. A fizikailag megváltozott test miatti komplexus ok (a testséma vál‐
tozása), a fájdalomtól és haláltól való rettegés természetes és nagyon általános jelenség. Egészségügyi‐
ektől,  illetve korábban sikeresen kezelt betegektől kapott bíztatás  fontos eszköze  lehet a  legyőzöttség 
élményén  való  felülkerekedésnek.  Jól  megválasztott  anxiolitikus  vagy  antidepresszánskezelés 
farmakoterápiás segítséget jelenthet.  

Bár pszichiátriai rendellenességek nem feltétlenül következnek a malignus betegségből, társulásuk rend‐
kívül gyakori. A JAMA‐ban 1983‐ban jelent meg egy tanulmány Derogatistól és munkatársaitól, melyben 
a Psychosocial Collaborative Oncology Group három központban végzett  felmérésének eredményét  is‐
mertetik. 215 rákos betegnek közel a felénél, 47%‐ánál léptek fel pszichiátriai tünetek, melyek a DSM‐III 
(Diagnostic and Statisticai Manual of Mental Disorders) kritériumainak megfeleltek.*  

* jelenleg már az Amerikai Pszichiátriai Társaság IV. Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve van érvényben  

 

Több mint kétharmaduknak  (67%)  reaktív  szorongása  illetve depressziója volt, és csak egy  csekély há‐
nyaduknál (11%) találtak korábbi pszichiátriai megbetegedést.  

A beteg  fél  a  sebészeti beavatkozástói,  a  citosztatikus,  irradiációs  kezeléstől. Az életkilátásokat érintő 
diagnózis gyakran depressziót okoz. A szorongás, a szorongással társult depresszió oldására antidepresz‐
szánsok,  anxiolitikumok  adása  jó  hatású  lehet.  E  tekintetben  a  rövidebb  hatású  anxiolitikumok 
(benzodiazepinek) egyre kedveltebbé válnak, hiszen gyorsan metabolizálódnak,  jól  tolerálhatók még a 
csökkent máj funkciójú betegek számára is, továbbá mert relatíve kevés gyógyszerkölcsönhatást mutat‐
nak. Ha az alprazolammal önmagában nem érjük el a kívánt eredményt, triciklikus antidepresszánssal a 
terápia kiegészíthető. *  

* a triciklikus csoportnál kevesebb mellékhatással bíró, korszerűbb antidepresszív szerek is hozzáférhetőek már (pl. 
szerotonerg antidepresszánsok ‐ fluvoxamin, fluoxetin, citalopram. ‐ a Ford.)  

 

Ahogy  idővel a betegek haladnak a diagnosztikus vizsgálatok, a műtéti beavatkozás, az  irradiáció vagy 
citosztatikus  kezelés menetében,  kiszolgáltatottság,  sérülékenység  érzése  vehet  rajtuk  erőt.  Egyesek 
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számára  szörnyű élmény, hogy napi  tevékenységük  teljesen kikerül  saját  irányításuk alól, és amikor a 
vizsgálatokat vagy kezeléseket tervezzük, erről sohase feledkezzünk meg. A betegek sokkal  jobban  jár‐
nak, ha előre beavatjuk őket, mi fog történni, és ha csak módunkban áll, választási lehetőséget kínálunk 
nekik.  

Magam is mindig arra bíztatom a beteget, hogy a normális kerékvágásba a lehető leghamarabb próbál‐
jon meg visszatérni. A rák diagnózisa hallatán vannak, akik átmenetileg szeretnek egyedül maradni, vagy 
világ körüli útra mennek. Ám a problémával azok birkóznak meg a legjobban, akik visszatérnek korábbi 
rutinjukhoz, dolgoznak, amikor csak képesek erre, és fenntartják korábbi emberi kapcsolataikat. A kör‐
nyezetükben levőknek, ápolóiknak, a barátoknak és családtagoknak igyekezniük kell normális társalgást 
folytatni velük, és tartózkodni attól, hogy az  illetőt a betegszerepben újra és újra megerősítsék, beteg‐
ségtudatát feleslegesen fokozzák.  

A normál aktivitás visszanyerésén kívül sok beteg számára probléma a szexualitás kérdése  is. Az orvos‐
nak észre kell vennie, amikor a beteg erre céloz és mivel a betegek egy része tartózkodik a nyílt kérdés‐
felvetéstől, sokszor neki magának kell ezt indítványoznia. Különösen fontos a téma megtárgyalása olyan 
esetekben, amikor a betegség vagy annak kezelése tudottan szexuális diszfunkciót okoz.  Ilyen  lehet az 
irradiáció kiváltotta vaginális szárazság, az erekció megszűnése radikális prosztatektómia vagy más kis‐
medencei műtét  után,  a  citosztatikum  által  előidézett menopauza  és  infertilitás. Megfelelő  palliatív 
megoldásokat kell találni, illetve a beteget szexuálterápiában járatos specialistához kell küldeni.  

Természetes és gyakori, hogy a betegek düh, tagadás, bűntudat érzésének adnak hangot a korai stádiu‐
mokban, amikor a rosszindulatú daganat diagnózisával kell megbirkózniuk. Az orvosoknak, különösen, ha 
még kevéssé tapasztaltak, ügyelniük kell arra, hogy például a haragot ne tekintsék személyül ellen  irá‐
nyulónak. Segíteniük kell a betegnek, hogy elmondja érzelmeit, a dühét pedig valamilyen módon pozitív 
irányban hasznosítsa. A  tagadás  (diagnózis elutasítása) vagy a kételkedés szokásos védekezési mecha‐
nizmusok, de károsak lehetnek, ha a kivizsgálást vagy  kezelés menetét nehezítik. A bűntudat középpont‐
jában gyakran a családtagok állnak, illetve az, hogy a beteg úgy érzi, terhessé vált számukra. A nyugodt, 
következetes módon megerősítő támogatás (szupportív terápia) általában el tudja oszlatni a bűntudatot. 

 

HAT  HÓNAP  MÚLVA  HÁTFÁJÁS  LÉP  FEL  

 

Hat hónappal a műtét után hátfájás lépett fel, miután a beteg gyerekeivel focizott. Hogyan ítéli meg a 
problémát? 

 

A beteget a szükséges gyorsasággal vissza kell rendelni és nagy figyelemmel meg kell vizsgálni. Az orvos a 
szorongást jelentősen oldhatja viselkedésével. Miután például a háti fájdalom rekurráló vagy 
metasztatizáló vastagbél rák esetén rendkívül ritka, Rtg‐re csak akkor küldeném a beteget, ha a fizikális 
vizsgálat alapján erre feltétlenül szükség van. A megnyugtatás és a tüneti kezelés a benignus probléma 
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megoldásában meglehetősen hatékonyak. Jelen esetben a betegnek diszkusz herniája volt, ami sebészeti 
beavatkozást tett szükségessé.  

Nagyon fontos, hogy a rákosnak diagnosztizált betegnél ne feltételezzük azonnal, hogy minden panasza 
és tünete alapbajával van összefüggésben. Számtalan kezelhető és benignus elváltozást nézhetünk el, ha 
ezt nem tartjuk szem előtt. A beteg gondozása, a kontroll vizsgálatok gyakorisága a betegség stádiumától 
és persze a beteg korábbi egészségi állapotától kell függjön. A laboratóriumi eredményeket, a különböző 
markerek aktuális értékeit nem kell túlhangsúlyozni, sokszor ezek nem igazoltak és csak felesleges izgal‐
mat keltenek. A beteg kikérdezése tevékenységéről, érzelmi állapotáról többet jelenthet, fontosabb le‐
het, mint egy átfogó laboratóriumi és Rtg kivizsgálás.  

 

METASZTÁZISOK  KÉT  ÉV  MÚLTÁN   

 

Két évvel az eredeti diagnózis felállítás után a betegnek időnként hasi fájdalmai vannak és étkezéskor 
gyorsan teltségérzése jelentkezik. A fizikális vizsgálattal hepatomegáliát észlelünk, a hasi CT többszörös 
térfoglaló folyamatot igazol a megnagyobbodott heparban, mely metasztázisoknak felelhet meg. Mik a 
terápiás lehetőségek és hogyan ismerteti ezeket a beteggel és a családdal?  

 

Lényeges, hogy a beteg és a családja megértsék, hogy ez egy újabb szakasz, és itt a kezelésnek más a 
célja. Míg a kezdeti műtét és az elsődleges terápia célja gyógyítás, a májmetasztázisok esetében kurativ 
kezelésnek reális alapja nemigen van. Jelenleg feladatunk a palliáció, de ezt az információt is pozitívan 
kell a beteg elé tárni. Ha erre többféle lehetőség van, mindet korrekt módon fel kell tárni a beteg előtt. 
Jóllehet ezek különböző hatékonyságúak, általában toxicitásuk és korlátaik is különbözőek. Ebben az e‐
setben valaki szisztémás kemoterápiát vagy önmagában csak fájdalomcsillapító kezelést vehet fontolóra.  

Sok beteg gondolkodásának és életének középpontjában a kezelés áll, e köré szervezik életüket. Ma már 
számos lehetőség van arra, hogy a citosztatikus és irradiációs kezelés mellékhatásait csökkentsük, ezeket 
mind meg kell beszélni a beteggel. A citosztatikus infúzió például relatíve ritkán okoz az infúzió ideje alat‐
ti  tüneteket. Mielőtt  olyan  kezelésben  részesülnének, mely  önmagában  tüneteket  okoz, mint  például 
hányinger, meg kell nyugtatni a beteget, hogy ez gyakran megelőzhető. Hányinger esetén például megfe‐
lelő antiemetikum előzetes adása segíthet.  

Az étvágytalanság, fogyás, az állandó gyengeség gyakran velejárói a rosszindulatú daganatoknak. Ugyan‐
akkor ezeknek a tüneteknek pszichés okai is lehetnek, némi erőfeszítéssel azonban lehet ezeket kezelni. 
Dietetikus tanácsára lehet szükség, hogy az étrendi kiegészítéseket megbeszéljék lehetőleg olyan táplálé‐
kokat  alkalmazzanak,  amelyek  a betegnek  kedvére  való. Bizonyos  gyógyszerek, mint  antiemetikumok, 
antidepresszánsok  vagy  kortikoszteroidok  segíthetnek  az  étkezési  problémák  leküzdésében.  Röviden, 
mindent meg kell próbálni, hogy a beteg panaszait enyhítsük, akár kapcsolatban vannak az alapbeteg‐
séggel vagy annak kezelésével, akár nem.  
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A betegség ezen szakaszában mind a személy maga, mind a családja feltehetően nagyfokú szorongást él 
át. A beteg számára saját életének eseményei feletti kontroll elvesztése rendkívüli nagy frusztrációt fog 
eredményezni. Őt is, a családját is meg kell nyugtatni, hogy a fájdalomcsillapítás modern módszerei ha‐
tékonyak,  így  az  aggodalmak  egy  része  feloldható. A beteg  rendszeres  követése  ebben  a  stádiumban 
legalább olyan fontos, mint a fájdalomcsillapítók hatásmechanizmusának ismerete. A dózisokat módsze‐
resen és érzékkel kell titrálni, és a kapcsolódó nehézségeket ‐ mint a székrekedés és a kábító hatás ‐  is 
tekintetbe kell venni.  

 

A TERMINÁLIS  STÁDIUM   

 

Négyhónapos kezelés ellenére a beteg állapota szemmel láthatóan rosszabb, besárgult, állandóan gyen‐
ge, gyakran hányingerrel küzd. A család úgy dönt, nem érdemes a kezelést folytatni, otthon szeretnék a 
beteg gondját viselni. Mit segíthet Ön?  

 

Országunkban  (USA)  az otthoni  ápolás  lehetőségei  az utóbbi  időben  rendkívülien  kiterjedtek,  ám  leg‐
többjük a család bizonyos fokú bevonódását igényli. Fontos megtudnunk már a kezdet kezdetén a beteg‐
től illetve a családjától, hogy mennyire kívánnak részt venni az egész folyamatban.  

Orvosi segédeszközök, kötszerek, gyógyszerek (intramusculáris és  intravénás szerek) mind biztosíthatók 
otthoni ápoló  személyzet/  szolgálat által. A  szociális munkásoknak  (social worker‐eknek) pótolhatatlan 
szerepük van az eszközök és lehetőségek felkutatásában, beleértve a pénzügyi támogatás lehetőségeit is. 
Néhány egészségügyi biztosítást már kiterjesztettek az otthoni kezelés költségeinek  fedezésére  is és az 
olyan betegek számára pedig, akiknek nincs megfelelő biztosításuk, az American Cancer Society vagy a 
helyi Cancer Care egyesületek nyújthatnak valamilyen segítséget.  

A  legtöbb városban otthonok (menedékhelyek)  léteznek ezen szolgáltatások biztosítására. Az orvosnak 
ezekkel a lehetőségekkel is tisztában kell lenni, mielőtt szóbahozná őket. Egy ilyen programban szociális 
munkások, házi nővérek, kiképzett önkéntesek, orvosok, egyházi szervezetek összefogása teszi lehetővé, 
hogy a beteg a körülményekhez képest megfelelő ellátáshoz  jusson és nyugodtan, emberi méltósággal 
halhasson meg. Ugyanilyen fontos, hogy a családot összetartsuk és átsegítsük a haláleset és a gyász kor‐
szakán.  

Az orvosnak mindvégig aktívan kell részt vennie a beteg és családjának szupportív kezelésében, támoga‐
tásában. A családot és a barátokat meg kell erősíteni abban, hogy minden  tőlük  telhetőt megtettek a 
szeretett személlyel kapcsolatban, és a  lehető  legtöbbet nyújtották, még akkor  is, amikor a beteg nyil‐
vánvalóan haldoklott. Ilyenkor legfontosabb a vigasztalás, megnyugtatás.  

Ebben az  időszakban elengedhetetlen az elvárások pontos, őszinte tisztázása. Ha valaki várhatóan máj‐
kómában fog meghalni, a családnak tudnia kell, hogy a beteg rendkívül gyenge lehet, hányingerre lehet 
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számítani és időnként zavarttá is válhat. Amikor az orvos meggyőződik afelől, hogy a halál bármikor be‐
következhet, helyes  lehet ezt a családdal közölni.  így mind a betegnek, mind a családjának  lehetősége 
van  kifejeznie  elképzeléseit  a  kezelés  intenzitásának mértékét  illetően  és  így  az  élet meghosszabbí‐
tásának számtalan nehéz és kényelmetlen kérdésében a felmerülő elképzelések tisztázhatóak. Az orvos 
feladata, hogy a felmerülő kérdéseket előre  lássa, hogy realisztikus  legyen, és hogy  lehetőség szerint a 
család óhajának megfelelően járjon el.  

A  tumoros beteg  kezelése  az orvos  számára  rendkívül összetett  feladat. Klinikusnak,  felvilágosítónak, 
tanácsadónak, barátnak kell lenni egyszerre. E szerepe túlterjed a specialistáén, aki ismeri a rákbetegség 
természetes  lefolyását,  ismeri az  illető beteget,  illetve a  lehetséges kezelési módokat. A folyamat min‐
den lépésénél rendkívüli lelki érzékenységre van szükség. Jóllehet a kezelési sémák hasznos útmutatóul 
szolgálnak, az adott személyt egyediségében és teljességében kell értékelni. Még azokban az esetekben 
is, amikor a siker nem kecsegtető és a beteg nem reagál a kezelésre vagy épp nyilvánvalóan haldoklik, a 
kolléga, aki betege szükségleteit szem előtt tartja, a sokrétű feladat kihívásait törődéssel és megalapo‐
zott biztonsággal látta el, valójában mégis eredményes orvos. Sikeres mint klinikus és sikeres mint em‐
ber.  

 

UTÓSZÓ   

 

Az Upjohn Hungary Kft. nagy örömére szolgál, hogy az angol változat után magyar nyelven is az olvasó 
kezébe  adhatja  ezt  a  kiváló  szemléletformáló  füzetet,  mely  a  malignus  betegségben  szenvedők 
pszichoszociális megközelítésű, modern ellátását hivatott népszerűsíteni.  

A  gyakorló orvos nap nap után  tapasztalja, hogy  a  nála  ellátásra  jelentkező betegpopuláció mintegy 
harmada pszichogén eredetű (döntően testi manifesztációjú), második harmada testi és súlyos pszichés, 
harmadik harmada „tisztán szomatikus” panaszok miatt keres segítséget orvosánál.  

Az első harmadot kitevő  igen nagy tömegről manapság egyre többet hallhatunk, ők a szorongásos za‐
varban szenvedők (pánikbetegség, pánikbeteg agorafóbiával szövődve, szorongás depressziós tünetek‐
kel, generalizált szorongás szindróma, alkalmazkodási zavar) és az öngyilkossági veszély miatt különösen 
érintett depressziós, a kevert szorongás‐depressziós betegek százezreket jelentő tömege. A harmadik, 
a szomatikus betegek csoportjáról sok ismeretünk van, hiszen az orvosképzés döntően velük foglalkozik. 
Ám a második, tehát a testi és pszichés zavarokkal egyformán érintett csoport az, amely eddig talán 
leginkább kikerült az orvosok és az orvosképzés figyelemköréből.  

A  legsúlyosabb  senyvesztő  vagy malignus  betegségben  szenvedők  a  végzetes  diagnózis megismerése, 
tudatossá válása nélkül is megélik a halál közeledtét, melyre ‐ talán természetes módon ‐ pszichés egyen‐
súlyvesztéssel reagálnak. Szembesülés az elkerülhetetlen véggel és a várható szenvedések elővételezése 
szinte törvényszerűen szélsőséges reakciósmódok megjelenésével  jár, az  illető kifejezetett szorongás és 
depresszív  szimptomatikát mutat, mégpedig  olyan  fokban, mely  az mentális  betegség mértékét  eléri. 
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Orvosi  értelemben  tehát  szövődött  testi  és mentális  kórképpel  van  dolgunk, mely  sokszínű,  változó 
súlyosságú  lehet  ugyan,  ám  szinte  biztosan mélyrehatóan  befolyásolja  a  beteg  további  életkilátásait. 
Gyakran tapasztalhatjuk, hogy lerontja az orvossal való együttműködést, a gyógyulási vágyat, a harcot az 
életben maradásért. A beteg tehát kevésbé fogadja el a gyógyszeres és palliatív kezeléseket, ezáltal gyor‐
sabban dekadálódik, a „giving up”, a „feladás”  jelenségén keresztül, passzív módon, a sötét gondolatok 
és szuicid késztetéseken keresztül pedig aktívan, a halál elől a halálba meneküléssel végül is megrövidíti 
az életet.  

Nem  lehet közömbös azonban a  jó szomatikus állapotban, később a dekadálódás, sőt a terminális álla‐
potban sem az életminőség kérdése.  

A testi fájdalom mellett, az azzal egyenértékű lelki fájdalom, a kínzó szorongás (feszültség, ingerlékeny‐
ség, vegetatív tünetek, alvászavar, aggodalmaskodás stb.) és a depresszív tünetek (energiátlanság, testi‐
leg nem indokolható levertség, kilátástalanság, sötét gondolatok, öngyilkossági fantáziák) sok orvos által 
elhanyagolt vonatkozásai a beteg komplex kezelésének és folyamatos gondozásának.  

A szomatikus gyógyítást pszichoszociális megközelítésű gondozással tehetjük teljessé, mely még a beteg 
elvesztését, a szomatikus gyógyító munka  ilyen értelemben vett kudarcát  is a  lehető  leginkább elvisel‐
hetővé teszi, ezáltal az orvos saját mentálhigiénéjét is szolgálja.  

A malignus betegek igen nagy százaléka ‐ részben a reménytelen betegség miatti folyamatos frusztráci‐
ókból, részben a végzetes diagnózis közléséből adódóan ‐ kifejezett szorongásos tüneteket mutat.  

Ezt az állapotot alvászavar (elalvási, átalvási nehézség, korai ébredés), a feszültség, irritabilitás,  intole‐
rancia,  sokféle,  sem  az  alapbetegséggel  nem  indokolható  testi  panasz  (szédülés,  szívdobogás,  verej‐
tékezés, fájdalmak, zsibbadás stb.), szomatikus aggódás jellemzi.  

A szorongás mellett másik  igen gyakori  tünetcsoport a depresszív hangulati eltolódás: pesszimisztikus 
hangulat, reménytelenség érzése, levertség, energiátlanság, önvádlások, a jövőkép elvesztése, öngyil‐
kossági fantáziák, gondolatok vagy éppen szuicid kísérlet.  

Mindkét tünetcsoport jelentősen megnehezíti a gyakorló orvos dolgát, a terápiát. Rontja a beteg gyógy‐
ulásba vetett hitét, együttműködését.  

A megfelelő pszicho‐ és szocioterápiás megközelítésben a helyesen megválasztott gyógyszerek is lényegi 
szerepet kapnak. Két gyógyszercsoport  jön  leginkább számításba: a korszerű benzodiazepinek és a mo‐
dern antidepresszív (pl. a szerotonerg) szerek.  

Jelentős  javulás érhető el, a korszerű, nagypotenciálú benzodiazepinek  (pl. alprazolam) alkalmazásával, 
melyek igen gyors és kifejezett anxiolitikus (szorongáscsökkentő) hatásuk mellett pánikrohamok megelő‐
zésére,  a  fóbiás  tünetek és  anticipátoros  szorongás  csökkentésére,  valamint  antidepresszív effektusuk 
következtében olyan állapotokban  is  javalltak, ahol a  szorongásos  tünetek mellett hangulatzavar, vagy 
számottevő depresszív szimptomatika  is mutatkozik. A hagyományos, régi típusú benzodiazepinek  ilyen 
hatással nem bírnak, csak rövidtávon, a szorongásos tünetek csillapításában segítenek.  
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