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 Розроблено лікарями

 Ці рекомендації містять

 Для спеціалістів

 Для пацієнтів із раком та

онкологічних центрів NCCN
з урахуванням результатів
останніх наукових досліджень
та багаторічного досвіду
з онкологічної допомоги
в усьому світі

 Рекомендації експертів зі
скринінгу, діагностики та
лікування раку

Безкоштовно онлайн на
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лише просту для сприйняття
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За фінансової підтримки NCCN Foundation®
В основу цих рекомендацій NCCN Guidelines for Patients покладено Рекомендації NCCN Guidelines®
з лікування дистресу (версія 2.2020, 11 березня 2020 р.).
© 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Усі права застережено.
Рекомендації NCCN Guidelines for Patients й ілюстрації, що містяться в документі,
заборонено відтворювати в будь-якій формі та з будь-якою метою без попереднього
письмового дозволу NCCN. Жодній особі, зокрема лікарям і пацієнтам, не
дозволяється використовувати ці рекомендації NCCN Guidelines for Patients з
комерційною метою. Ніхто не має права заявляти, стверджувати чи давати підставу
вважати, що змінена будь-яким чином версія цих рекомендацій походить від
офіційного видання рекомендацій NCCN Guidelines for Patients, ґрунтується на них,
пов’язана з ними або є їхнім безпосереднім наслідком. Рекомендації NCCN Guidelines
є предметом невпинного опрацювання. Вміст цих рекомендацій може бути оновлено
через появу нової значущої інформації. NCCN не дає жодних гарантій щодо вмісту,
використання чи сфери застосування цих рекомендацій, а також не несе жодної
відповідальності за наслідки використання цих рекомендацій у будь-який спосіб.
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Фонд NCCN Foundation прагне підтримати мільйони пацієнтів з онкологічними
захворюваннями та членів їхніх сімей, фінансуючи та розповсюджуючи рекомендації
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Підтримка

Видання профінансували

Good Days

Організація Good Days пишається тим, що має змогу підтримати цей освітній ресурс для пацієнтів
та їхніх сімей, а також взяла на себе зобов’язання піклуватися про пацієнтів із хронічними
захворюваннями, зокрема злоякісними новоутвореннями, та іншими станами, що значно
погіршують якість життя.mygooddays.org

Видання підтримали
American Psychosocial Oncology
Society

Be the Match®

Державна програма зі сприяння донорству
кісткового мозку National Marrow Donor Program®
(NMDP)/Be The Match® — світовий лідер
із надання допомоги пацієнтам зі злоякісними
новоутвореннями крові та кісткового мозку,
а також іншими захворюваннями, що можуть
загрожувати життю. Наш центр підтримки
пацієнтів (Patient Support Center) у межах
програми Be The Match надає підтримку
пацієнтам, їхнім сім’ям і доглядачам, зокрема
допомагає інформацією та ресурсами.
BeTheMatch.org/one-on-one

Американська спільнота спеціалістів із
психологічних аспектів онкології (American
Psychosocial Oncology Society, APOS) цілком
підтримала видання рекомендацій «NCCN
Guidelines for Patients. Дистрес під час лікування
раку». Члени APOS дотримуються принципів
раннього скринінгу на психосоціальний дистрес
і його лікування у пацієнтів зі злоякісними
новоутвореннями як невід’ємної частини
комплексної онкологічної допомоги. Для
пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями
та тих, хто за ними доглядає, знання про
лікування дистресу можуть стати найціннішим
надбанням з усього курсу лікування пухлини.
У рекомендаціях NCCN Patient Guidelines
ця інформація наведена у простій і доступній
формі.
apos-society.org

Leukemia & Lymphoma Society

Спільнота підтримки пацієнтів з лейкозами та
лімфомами (Leukemia & Lymphoma Society,
LLS) спрямовує свою діяльність на досягнення
кращих результатів лікування пацієнтів зі
злоякісними новоутвореннями крові та допомогу
їхнім сім’ям завдяки науковим дослідженням,
просвіті, підтримці та можливості захисту
пацієнтів. Спільнота з радістю надає пацієнтам
доступ до цього змістовного ресурсу.
lls.org/informationspecialists

Щоб зробити добровільний внесок або отримати докладнішу інформацію, відвідайте
сайт NCCNFoundation.org/donate
або надішліть електронного листа на PatientGuidelines@nccn.org.
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Що таке дистрес

Симптоми дистресу

Кожен пацієнт, у якого діагностовано рак,
відчуває дистрес того чи іншого ступеня
в певний момент часу. Переживати
дистрес — нормально. Ознайомтесь
із цим розділом, щоб дізнатися про
симптоми дистресу та ситуації, у яких він
може розвиватися.

Довідкова таблиця 1

Приклади симптомів дистресу
Сум
Страх, занепокоєння, безпорадність
Злість, нездатність контролювати емоції
Переживання з приводу хвороби та її
лікування

Симптоми дистресу
Дистрес — це неприємне переживання психічного,
фізичного, соціального або духовного характеру. Він
може вплинути на те, як ви думаєте, почуваєтеся
або дієте. Дистрес є нормальною реакцією під час
лікування раку, але його наявність може ускладнити
те, як людина справляється з раком.

Занепокоєння щодо оплати рахунків
та кількості повсякденних витрат
Загострення питань віри, призначення, сенсу
життя
Відсторонення від завеликої кількості людей

Ступінь дистресу варіюється від легкого до дуже
сильного. За розвитку дистресу пацієнт може
відчувати сум, страх і безпорадність. Високі
рівні дистресу можуть призвести до виникнення
проблем у одній чи більше сферах життя. Це може
впливати на здатність людини обслуговувати себе,
на її соціальне життя, настрій та віру.

Переживання щодо можливості турбуватися
про інших людей, як-от дітей чи батьків
Поганий сон, апетит і концентрація уваги
Депресія, тривога, панічні стани

Кожен пацієнт, у якого діагностовано рак, відчуває
дистрес того чи іншого ступеня в певний момент
часу. Типовими проявами дистресу є сум, страх
і безпорадність. Розвиток дистресу в пацієнтів із
раком очікуваний.

Часті думки про хворобу чи смерть

“

Симптоми дистресу досить різноманітні. У різних
людей симптоми дистресу можуть варіюватися.
Також симптоми можуть змінюватися з плином
часу. Деякі симптоми дистресу перелічено в
довідковій таблиці 1.

Ви навіть не уявляєте, скільки
страху та тривоги накопичується

Частина симптомів також може мати інші причини,
окрім дистресу. Наприклад, в основі порушень сну
можуть лежати один чи кілька факторів, як-от біль,
печія, застосування певних медикаментів.

всередині.
– Ден

Пацієнт, який переніс
немілкоклітинний рак легень
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Що таке дистрес

Причини та фактори ризику

Причини та фактори ризику

Довідкова таблиця 2

Фактори ризику дистресу

У дистресу може бути декілька різних причин. У
різних людей різні причини дистресу. Наприклад,
дехто страждає від дистресу, зумовленого
тяжкими побічними ефектами лікування. У інших
дистрес може розвиватися через суму грошей,
у яку їм обійдеться лікування. Навіть якщо ви
були впевнені, що правильно розподілили гроші,
додаткові витрати можуть звести впевненість
нанівець.

Пацієнти, схильні до розвитку дистресу
Мають неконтрольовані симптоми
Окрім раку, мають супутні захворювання
з тяжким перебігом
Страждають на погіршення когнітивних
функцій

Жоден із нас не застрахований від розвитку
дистресу, але дехто схильний до цього більше
за інших. Фактор ризику — будь-яке явище, яке
збільшує ймовірність настання певної події.
Дистрес має значну кількість факторів ризику.
Деякі з цих факторів ризику перелічено в
довідковій таблиці 2.

Мають рак тих типів, які вірогідно
супроводжуються депресією

Медичні фактори

Мають духовні чи релігійні переживання

Мають обмежений доступ до медичної
допомоги
Мають фінансові проблеми
Молодого віку

Дистрес частіше розвивається в осіб із
неконтрольованими симптомами. Симптоми
можуть бути зумовлені злоякісним новоутворенням,
його лікуванням або обома факторами. За тяжких
або тривалих симптомів імовірність розвитку
дистресу зростає.

Нездатні / неспроможні до належної
комунікації
Мають сімейні сварки
Мають нестачу соціальної підтримки

До дистресу можуть призводити й деякі інші
захворювання. Прикладом є співіснування
злоякісного новоутворення та іншого захворювання
з тяжким перебігом. Когнітивні розлади, як‑от
погіршення пам’яті, можуть ускладнювати боротьбу
з раком. Іншим прикладом є зв’язок між депресією та
деякими видами раку, зокрема раком підшлункової
залози та раком голови та шиї.

Самотні
Нещодавно переїхали до іншої країни
(імміграція)
Не мають постійного житла
Мають малих дітей або дітей на утриманні
Постраждали від травми, як-от фізичного
чи сексуального насильства

Доступ до медичної допомоги

Обмежений доступ до отримання медичної
допомоги також може спричиняти дистрес.
Дехто може не мати медичної страховки або
мати недостатнє страхове покриття. Інші можуть
бути змушені їздити дуже далеко, щоб отримати
медичну допомогу. Також не всім вдається знайти
лікаря, який би відповідав усім сподіванням.

NCCN Guidelines for Patients®.
Дистрес під час лікування раку, 2020

Намагалися скоїти суїцид
Зловживали психоактивними речовинами в
минулому або мають залежність від алкоголю
чи наркотиків зараз
Мали психічний розлад, як-от велику
депресію чи генералізований тривожний
розлад
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Що таке дистрес

Причини та фактори ризику

Фінансові фактори

Психічні / психологічні фактори

Під час лікування раку багато хто стикається
з фінансовими проблемами. Грошей може не
вистачати через транспортні витрати, оплату
рахунків (за умови неповного покриття витрат
медичною страховкою), втрату роботи. Нестача
грошей збільшує ймовірність розвитку дистресу.

Психічні розлади, що передували виявленню раку,
сприяють розвитку дистресу після встановлення
діагнозу. Колишні травми можуть впливати на
психічне здоров’я. Це збільшує ризик дистресу
під час лікування раку. Травми можуть включати
фізичне, сексуальне, вербальне або емоційне
насильство.

Особисті фактори

Дистрес у пацієнтів з раком може також бути
пов’язаним зі спробами самогубства в минулому.
Причиною таких спроб самогубства може бути
почуття безпорадності. Такі почуття можуть
виникати повторно під час лікування раку.

Особисті фактори ризику дистресу включають
молодий вік. Чим молодшою є людина, тим більш
шоковою для неї стає новина про онкологічний
діагноз. Боротьба з раком часто ламає звичний
розклад життя.

Особи з психічними розладами (психічними
захворюваннями) більш схильні до розвитку
дистресу під час лікування раку. Найпоширеніші
психічні розлади включають зловживання
психоактивними речовинами, розлади настрою та
тривожні розлади.

У деяких людей виникають проблеми релігійного
чи духовного характеру. Це може бути як
загостренням давніх проблем, так і виникати
вперше. Такі проблеми наражають людей на ризик
розвитку дистресу.

Соціальні фактори

 Зловживання психоактивними речовинами

визначається як проблеми, зумовлені
споживанням алкоголю або наркотиків.

Дистрес частіше виникає за умови наявності
в пацієнта проблем спілкування з людьми.
Медичні працівники можуть уживати терміни,
незрозумілі для пацієнтів. Деяким пацієнтам зі
злоякісними новоутвореннями може бути складно
висловлювати свої думки. Для них звернення до
лікаря може стати окремою проблемою.

 Симптомами розладів настрою можуть бути

депресія, манія чи їхнє поєднання.

 Симптомами тривожного розладу є постійні

інтенсивні занепокоєння, страх або панічні
стани.

“

Тягар хвороби для осіб із онкологічними
захворюваннями можуть збільшити сімейні сварки,
нестача підтримки або самотність. Стрес може
обтяжуватись відсутністю постійного житла чи
проблемами, зумовленими імміграцією.
Відповідальність за дітей може також стати
непосильною ношею. Виконувати щоденні
дії, пов’язані з турботою про дітей, може бути
дуже складно для пацієнтів із онкологічними
захворюваннями. Дистрес частіше розвивається
в осіб зі злоякісними новоутвореннями, що
мають дітей.

Кожного дня я бачу геть виснажених
пацієнтів, які не мають жодного з
необхідних ресурсів.
– Д-р Фахд
Онколог
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Провокувальні фактори

Провокувальні фактори

Довідкова таблиця 3

Розвиток дистресу може розпочатися в будь-який
момент. Проте є ситуації, коли ймовірність розвитку
дистресу зростає. Довідкова таблиця 3 містить
перелік ситуацій, за яких шанси розвитку дистресу
зростають.

Провокувальні фактори дистресу
Дистрес може виникати чи
посилюватись у таких ситуаціях

Обстеження

Обстеження на предмет злоякісних
новоутворень

Розвиток нового симптому, що зумовлює
необхідність обстежень

Дистрес може розвиватися під час обстежень.
Прикладом є розвиток дистресу в результаті
обстежень з приводу наявності симптомів або
об’ємного новоутворення. Після проходження
обстежень пацієнти часто змушені чекати на
результати. Очікування на результати обстежень
може стати нестерпним.

Отримання інформації про онкологічний
діагноз
Отримання інформації про прогресування
захворювання
Отримання інформації про генетично
зумовлений ризик розвитку раку

Вперше дізнатися про те, що в тебе рак, — такі
новини зазвичай шокують. Люди також можуть
відчувати занепокоєння, страх або сум із цього
приводу. Для більш докладного вивчення виявленої
пухлини може знадобитись додаткове обстеження.

Очікування на початок лікування
Посилення симптомів
Розвиток ускладнень, пов’язаних із
лікуванням

Якщо пухлина виявляється виліковною або добре
контрольованою, пацієнти зазвичай проходять
обстеження регулярно. Контрольні візити до лікаря
та очікування на результати обстежень можуть
спричинити стрес. Дистрес часто розвивається за
умови рецидиву або прогресування раку.

Надходження до лікарні або виписка з неї
Початок лікування іншим методом
Отримання інформації про неефективність
лікування

Лікування

Очікування на початок лікування може
спровокувати дистрес. Лікування раку може
зумовити медичні проблеми, що є ймовірною
причиною дистресу (як-от ускладнення та побічні
ефекти). Крім того, частою причиною дистресу є
новина, що лікування не має бажаної ефективності.

Завершення лікування
Проходження подальшого спостереження та
обстежень на злоякісні новоутворення
Отримання інформації про рецидив або
прогресування захворювання

Зміни в лікуванні

Початок паліативного лікування

Зміни отримуваного лікування також можуть
призвести до дистресу. Прикладом змін може стати
виписка з лікарні або завершення запланованого
лікування. Значною зміною також може стати
перехід від частих відвідувань медичного закладу з
метою отримання лікування до менш частих візитів
для подальшого спостереження.
NCCN Guidelines for Patients®.
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Вплив на якість життя | Підсумки

Вплив на якість життя

Підсумки

У цьому розділі висвітлюються деякі негативні
ефекти дистресу. Ці негативні ефекти є доказом
того, що скринінг на дистрес і його лікування
дуже важливі.

 Переживати дистрес — нормально. Це

За визначенням, основним проявом дистресу є
дискомфорт. Наявність дистресу тільки ускладнює
те, як людина справляється з раком. Вона
переживає стрес, коли дізнається про свій діагноз,
коли отримує лікування, коли намагається виконати
щоденні справи.

 Ступінь дистресу варіюється від легкого

поширене та прогнозоване явище. До частих
симптомів дистресу належать сум, страх і
безпорадність.
до дуже сильного. Кожен пацієнт, у якого
діагностовано рак, відчуває дистрес того чи
іншого ступеня в певний момент часу.

 Деякі люди схильні до дистресу більшою

мірою, ніж інші. Дистрес частіше розвивається
у осіб із неконтрольованими симптомами
захворювання, фінансовими проблемами,
недостатньою підтримкою, психічними
розладами в анамнезі.

Дистрес може впливати на працездатність.
Дистрес може погіршити сон. Пацієнти з
онкологічними захворюваннями сплять менше
або більше звичайного. Дистрес може погіршити
концентрацію уваги. Вам може знадобитися
перепитувати людей, тому що ви збилися з теми.
Дистрес може впливати на стосунки з людьми.
Може виникати бажання відсторонитися від усіх.
Якщо у вас є діти, турбуватися про них може
бути складно.

 Є ситуації, у яких імовірність розвитку

дистресу зростає. Провокувати дистрес
можуть зміни в стані здоров’я, зміни в
лікуванні або зміна лікаря. Дистрес часто
розвивається, коли пацієнт дізнається про
рецидив або прогресування раку.

Дистрес може завадити прийняттю рішень щодо
свого здоров’я та їхній реалізації За наявності
дистресу пацієнти частіше не дотримуються схеми
лікування, призначеної лікарем. Їм також складніше
приймати рішення щодо лікування, дотримуватися
належного рівня фізичної активності, відмовлятися
від куріння.

 Наявність дистресу може ускладнити те,

як людина справляється з раком. Дистрес
може впливати на працездатність. Наявність
дистресу може також призвести до
погіршення фізичного та психічного здоров’я.

“

Люди з дистресом рідше дотримуються графіку
візитів подальшого спостереження. Це може
призвести до виникнення проблем медичного
характеру, що змусить людину звертатися до
лікаря та служби невідкладної допомоги частіше,
ніж хотілося б.

Складно вирішувати всі проблеми
водночас, не знітившись перед
труднощами. Занепокоєння та стрес

Дистрес може погіршити загальний рівень
здоров’я Дистрес знижує якість життя. Він також
може негативно вплинути на його тривалість.

також не найкращі порадники в
такій ситуації.

Розлади психічного здоров’я можуть посилити
негативні ефекти дистресу під час лікування раку.
Високий рівень дистресу може навіть спричинити
розвиток психічного розладу.
NCCN Guidelines for Patients®.
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Скринінг на дистрес

Інструменти скринінгу

Одним із ключових моментів лікування
раку є оцінка дистресу. У цьому розділі
описано процес скринінгу на дистрес та
окреслено коло людей, які вам можуть
допомогти. Скринінг на дистрес разом із
наданням допомоги можуть покращити
якість життя.

Список проблем допоможе команді онкологічної
допомоги, яка займається вашим лікуванням,
дізнатися, що саме спричинило ваш дистрес.
Спеціалісти з цієї команди розпитають вас
докладніше в межах подальшого спостереження.
За необхідності вам нададуть належну допомогу.
В ідеалі вам проводитимуть скринінг на дистрес
на кожному візиті до медичного закладу. Скринінг
на дистрес є обов’язковим у ті моменти часу, коли
його розвиток є найімовірнішим (наприклад, коли
пацієнт дізнається про свій діагноз). Якщо вам не
проводять скринінг на дистрес під час візитів, ви
можете самостійно відзначити рівень дистресу
на шкалі «Термометр дистресу NCCN і список
проблем» від NCCN, наведеній на наступній
сторінці, і показати свою відповідь спеціалістам.

Інструменти скринінгу
Під інструментом скринінгу мають на увазі коротку
оцінку на предмет наявності захворювання.
Що стосується дистресу, інструменти скринінгу
пропонують відповісти на одне чи більше питань
або вибрати твердження, що відповідає вашій
ситуацій. Інструменти скринінгу часто надаються в
паперовій формі, але можуть також пропонуватися
на портативних смарт-пристроях, через
інтерактивне голосове меню та онлайн-програми.

“

Інструменти скринінгу на дистрес проходили
випробування в наукових дослідженнях. Було
доведено їхню ефективність у виявленні дистресу
та висвітленні потреб пацієнтів.

Кожного дня я спілкуюся з людьми,
які перебувають на межі відчаю.
Зазвичай нам телефонують ті,

Термометр дистресу NCCN
і список проблем

хто щойно отримав подвійний
удар. По-перше, вони дізналися

Термометр дистресу NCCN і список проблем
є відомим інструментом скринінгу серед
спеціалістів з онкологічної допомоги. Його
ефективність було доведено низкою досліджень.

про онкологічний діагноз. Подруге, отримавши обнадійливу
інформацію про те, що є ліки, здатні
врятувати життя, ці люди з жахом

Термометр дистресу пропонує оцінити рівень
дистресу за шкалою від 0 до 10. Щоб позначити
ступінь свого дистресу, обведіть число, що
відповідає вашому рівню дистресу минулого тижня.

дізнаються, що страховка не покриє
повну вартість цих ліків, а сума, яку
вони мають доплатити з власної
кишені, виходить за межі їхніх

Список проблем перелічує проблеми з 5 сфер
життя: практичні, родинні, емоційні, духовні /
релігійні та фізичні проблеми. Список проблем
можна змінювати, адаптуючи під потреби
конкретної групи людей.
NCCN Guidelines for Patients®.
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Скринінг на дистрес

Інструменти скринінгу

Термометр дистресу NCCN
Дистрес — це неприємне переживання психічного, фізичного, соціального або духовного характеру.
Він може вплинути на те, як ви думаєте, почуваєтеся або дієте. Дистрес може ускладнити те, як
людина справляється з раком, його симптомами або лікуванням.
Інструкції. Обведіть число (від 0 до 10), яке найбільше відповідає рівню дистресу, який Ви відчували
за останній тиждень, зокрема сьогодні.

Дуже
сильний
дистрес

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Немає
дистресу
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Інструменти скринінгу

Список проблем
Укажіть проблеми, з якими Ви стикалися за останній тиждень, у тому числі сьогодні.
Позначте відповідь Так або Ні для кожної проблеми.
Так





Ні
Практичні проблеми

Догляд за дитиною

Харчування

Житло
	Страхування / фінансові
проблеми
 
Проблеми з транспортом
 
Робота / навчання
 	Приймання рішень щодо
лікування

			
 
 
 
 

Так






















Ні
Фізичні проблеми

Зовнішній вигляд

Купання / одягання

Дихання

Зміни в сечовипусканні

Закреп

Діарея

Прийом їжі

Утома

Відчуття набряклості

Підвищення температури

Переміщення

Порушення травлення

Пам’ять / концентрація уваги

Виразки в роті

Нудота

Сухість у носі / закладений ніс

Біль

Сексуальні проблеми

Сухість / свербіння шкіри

Сон
	Зловживання психоактивними
речовинами
 	Відчуття поколювання в руках /
ногах

Родинні проблеми
Стосунки з дітьми
Стосунки з партнером
Здатність мати дітей
Здоров’я членів родини

			
Емоційні проблеми
 
Депресія
 
Страхи
 
Нервовість
 
Сум
 
Занепокоєння
 	Утрата інтересу
до щоденних справ
 

 уховні / релігійні
Д
переживання

Інші проблеми:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Скринінг на дистрес

Результати скринінгу |
Результати
скринінгу
Направлення
до експертів

Результати скринінгу

Лікарняні священники

Під час скринінгу може з’ясуватися, що ваші
переживання мають духовний чи релігійний
характер. У багатьох центрах онкологічної
допомоги працюють лікарняні священники. Якщо
священника в штаті лікарні немає, команда
онкологічної допомоги може порадити вам когось із
найближчого приходу. Багато людей із дистресом
хочуть поспілкуватися зі священником.

Скринінг на дистрес зазвичай займає небагато
часу. Спеціаліст із команди онкологічної допомоги
обговорить з вами отримані результати. На
цих результатах базуватиметься необхідна вам
допомога.
Деякі типи дистресу можуть лікувати спеціалісти
з вашої команди онкологічної допомоги. Ваша
команда має складатися зі спеціалістів різного
профілю з широким діапазоном знань і практичних
навичок. Щодо деяких типів дистресу, вам
можуть порекомендувати звернутися до інших
кваліфікованих спеціалістів. Після завершення
скринінгу на дистрес спеціаліст вашої команди
онкологічної допомоги може діяти за одним із
наведених нижче сценаріїв:

Більшість лікарняних священників мають
сертифікат про закінчення спеціальних навчальних
курсів, що є дозволом на надання релігійних послуг
пацієнтам лікарень. Сертифікати можуть свідчити
про вищий чи початковий рівень кваліфікації.
Лікарняні священники допомагають як вірянам, так
і атеїстам. Вони можуть надавати допомогу в таких
випадках:
 конфлікти між людьми через вірування;

 повторно оцінити рівень дистресу згодом;

 невідповідність призначеного лікування

віруванням пацієнта;

 призначити лікування постійних фізичних

 переживання або потреби, пов’язані з вірою,

симптомів;

призначенням або сенсом життя;

 призначити лікування симптомів легкого

 переживання щодо смерті або життя після

дистресу;

смерті;

 дати направлення до експерта з дистресу.

 смуток, провина та відпущення гріхів;

“

 самотність і самоцінність.

Направлення до експертів
Деякі лікарі пройшли спеціальне навчання з
лікування дистресу. Ваша команда онкологічної
допомоги може дати вам направлення до
одного чи декількох таких експертів залежно від
результатів скринінгу. У цьому розділі описано, які
саме експерти з дистресу можуть вам допомогти.
Докладно пояснюється кваліфікація та сфера
їхньої діяльності.

Надія має неабияке значення в
лікуванні раку. Коли втрачаєш
надію, втрачаєш і внутрішні сили,
необхідні для боротьби з раком.
– Кріс
Множинна мієлома в анамнезі

NCCN Guidelines for Patients®.
Дистрес під час лікування раку, 2020

16

2

Скринінг на дистрес

Направлення до експертів

Соціальні працівники

Психологи

Соціальні працівники допомагають людям
справлятися з труднощами. Вони зазвичай
мають учений ступінь бакалавра або магістра із
соціальної роботи. Дехто з них надалі здобуває
вчений ступінь доктора наук.

Психологи є фахівцями з психічного здоров’я.
Більшість психологів мають ступінь доктора наук із
психології. У цій галузі можна здобути два наукових
ступеня — доктор наук з філософії (PhD) і доктор
наук з психології (PsyD). Усі психологи мають пройти
інтернатуру. Дехто з психологів проходить додаткове
навчання, як-от постдокторантура та (або)
сертифікація на спеціаліста вищої кваліфікації.

Соціальні працівники можуть обрати окремий
напрямок своєї практики. Соціальні працівники,
які обирають своїм напрямком онкологію,
надають широкий спектр послуг пацієнтам з
відповідними діагнозами. Клінічні соціальні
працівники спеціалізуються на психічному здоров’ї.
Щоб розпочати практику, вони мають отримати
державну ліцензію.

Психологія має різні напрямки. До психологів,
що надають клінічні послуги, належать клінічні
психологи, психологи-консультанти, медичні
психологи, нейропсихологи та психологи
навчальних закладів. Для надання клінічних послуг
потрібна державна ліцензія. У деяких штатах
психологи можуть призначати лікарські засоби
з метою підтримання психічного здоров’я. Щоб
мати на це право, вони повинні пройти відповідне
навчання, практику та державну сертифікацію.

Соціальні працівники можуть надати допомогу у
вирішенні побутових і психосоціальних проблем,
як-от:
 житло, їжа та пересування;

 допомога із самообслуговуванням і доглядом

Залежно від отриманої кваліфікації психологи
надають допомогу за наявності проблем,
зазначених нижче:

за особами, що перебувають на утриманні
інших;

 медичні проблеми, пов’язані з такими

 страхування та оплата рахунків;

сферами: біль, підвищення / зниження
маси тіла, сон, статеве життя, вживання
призначених лікарських засобів;

 прийняття рішень щодо лікування та

попереднього медичного розпорядження;
 смуток, втрата та звикання до змін у своєму

 когнітивні проблеми, як-от деменція чи

організмі та стані здоров’я;

«хімічний мозок» (зміни процесів мислення
після хіміотерапії);

 тривога, травми, депресія та суїцидальні

думки;

 розлади настрою та тривожні розлади, як-от

 сімейні, соціальні та культурні проблеми.

депресія, паніка та занепокоєння;
 зловживання психоактивними речовинами,

як‑от наркотики, алкоголь і нікотин;
 суїцидальні думки;
 проблеми в стосунках, як-от навантаження

на осіб, які доглядають за пацієнтами, та
соціальні конфлікти.
NCCN Guidelines for Patients®.
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Направлення до експертів

Психіатри

щонайменше ступінь бакалавра або диплом у межах
програми навчання на базі медичного закладу. Щоб
розпочати практику, вони повинні отримати державну
ліцензію. Дехто з дипломованих медичних сестер
надалі здобуває вчений ступінь магістра або доктора
наук із сестринської справи.

Психіатри можуть мати вчений ступінь доктора
медицини (MD) або доктора остеопатії (DO).
Вони отримують державну ліцензію на практику
та проходять резидентуру з психіатрії. Більшість
проходять сертифікацію з психіатрії на засіданнях
спеціалізованих комісій.

Іншою категорією медичних сестер є клінічні
медичні сестри вищої кваліфікації (advanced practice
registered nurse, APRN). Таку кваліфікацію можуть
отримати дипломовані медичні сестри, які здобули
щонайменше вчений ступінь магістра наук із
сестринської справи. Клінічні медичні сестри вищої
кваліфікації можуть бути чотирьох категорій: клінічні
медичні сестри (nurse practitioner, NP), клінічні
спеціалісти середньої ланки (clinical nurse specialist,
CNS), сертифіковані анестезисти та сертифіковані
акушерки. Щоб розпочати практику, потрібно мати
державну ліцензію APRN. Фахівці з ліцензією APRN
мають право призначати медикаментозне лікування.

Психіатри — лікарі, які спеціалізуються на психічному
здоров’ї. Вони є експертами зі взаємозв’язку фізичних
та психічних процесів у організмі. Вони можуть
оцінювати як фізичне, так і психічне здоров’я.

Психіатри можуть пройти додаткове навчання
та сертифікацію в додатковій галузі. Ці галузі
включають дитячу та підліткову психіатрію,
геріатричну психіатрію, наркологію та
консультативну психіатрію. Дехто з фахівців
консультативної психіатрії спеціалізується на роботі
з пацієнтами онкологічного профілю.

Медичні сестри також можуть отримати сертифікат з
певної спеціальності. Прикладами спеціальностей є
онкологія та психіатрія. Медичні сестри онкологічного
профілю надають висококваліфіковану допомогу
пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями. Медичні
сестри психіатричного профілю є експертами з
психічного здоров’я.

Психіатрів учать лікувати психічні та емоційні
розлади, а також різні види залежностей. Поширені
розлади, які лікують психіатри, включають депресію,
генералізований тривожний розлад, біполярні розлади,
панічні розлади, психози, розлади харчової поведінки
та зловживання психоактивними речовинами тощо.
Психіатрична допомога може бути особливо корисною
за наявності психічних розладів, які:

Медичні сестри тісно спілкуються з пацієнтами,
хворими на рак. Тому вони часто першими
визначають наявність дистресу в пацієнта.
Медичній сестрі може бути доручено провести
тестування пацієнта на наявність дистресу.
Зважаючи на розмаїття обов’язків медичної сестри,
вона може вирішувати дуже багато проблем,
спричинених дистресом, як-от:

 складно діагностувати;
 поєднуються з порушеннями стану фізичного

здоров’я;

 потребують медикаментозного лікування;
 потребують госпіталізації;
 розвиваються раптово або, навпаки, протягом

 практичні проблеми, наприклад допомога в

довгого періоду часу;

транспортуванні на візит до лікаря;

 не реагують на стандартне лікування.

 інформаційні проблеми — недостатня

обізнаність пацієнтів про рак;

Медичні сестри

 симптоми та розлади з боку фізичного здоров’я;

Людей зі злоякісними новоутвореннями можуть
доглядати різні медичні сестри. Найбільш поширеною
категорією є дипломовані медичні сестри (registered
nurse, RN). Медичні сестри категорії RN здобувають
NCCN Guidelines for Patients®.
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Переваги скринінгу

Переваги скринінгу

лікування раку. Пацієнти менш схильні пропускати
візити до лікаря та краще дотримуються
запланованого режиму приймання ліків. Це також
може сприяти зменшенню частоти візитів до лікаря.
За відсутності дистресу комунікація з командою
медичних працівників, яка надає вам лікування.

Разом із наданням допомоги скринінг на дистрес
має низку переваг. Деякі з них наведено нижче.

Виявлення пацієнтів із дистресом

Без проведення стандартного скринінгу вкрай
складно виявити більшу частку пацієнтів із
дистресом, що може завадити отриманню такими
пацієнтами необхідної допомоги. Часто лікарі
не ставлять питань пацієнтам щодо дистресу, а
пацієнти не розповідають лікарям про наявність
відповідних симптомів. Інструменти скринінгу
дають можливість лікарям дізнатися про наявність
дистресу в пацієнта. Вони також допомагають
пацієнтам із раком розповісти про свої відчуття.

Покращення результатів лікування

Раннє лікування дистресу допомагає запобігти
посиленню емоційних проблем. Якщо дистрес
був скоригований, це може допомогти зменшити
частоту та інтенсивність епізодів агресії у пацієнтів.
Також можна запобігти розвитку тяжких тривожних і
депресивних розладів. Крім покращення психічного
здоров’я, лікування дистресу покращить пов’язану
зі здоров’ям якість життя та може покращити
фізичні аспекти здоров’я.

Поглиблена оцінка

Залежно від причини дистресу можна отримати
її поглиблену оцінку. Прикладом може бути
дослідження функції пам’яті, якщо ви поскаржитесь
на порушення пам’яті. Іншим прикладом є
клінічна оцінка тяжкого дистресу, зумовленого
сексуальними проблемами або наявністю болю.
Клінічна оцінка може включати:

Підсумки
 Інструмент скринінгу на дистрес — це короткий

опитувальник для визначення рівня дистресу.

 Для оцінки рівня та природи дистресу

експерти NCCN створили «Термометр
дистресу NCCN і список проблем».

 інтерв’ю;

 Ваша команда онкологічної допомоги може

 застосування опитувальників;

допомогти вам подолати легкий дистрес.
В іншому разі вона видасть вам направлення
до експерта з дистресу.

 медичне обстеження або дослідження

когнітивних функцій.

Оптимізація корекції дистресу

 Експерти з дистресу пройшли навчання,

Покращення здатності до
самообслуговування

 Скринінг на дистрес разом із наданням

практичну підготовку та отримали облікові
дані для проведення оцінок і призначення
лікування. Залежно від ваших потреб вас
можуть направити до лікарняного священника,
соціального працівника, психолога, психіатра,
медичної сестри психіатричного профілю
або іншого постачальника послуг з охорони
психічного здоров’я.

Ранній скринінг на дистрес сприяє його вчасній
корекції. Дослідження випадків, у яких було
проведено плановий скринінг, показало, що люди
з дистресом, яким порекомендували звернутися
по допомогу, через 3 місяці мали менший рівень
дистресу. Своєю чергою, оптимізація корекції
дистресу покращує результати з точки зору
самообслуговування та медичних наслідків.

допомоги можуть покращити здоров’я і
добробут пацієнтів.

Корекція дистресу сприяє тому, що пацієнту
стає легше дотримуватися рекомендацій щодо
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Лікування дистресу

Команда онкологічної допомоги

Допомога при дистресі має широкий
простір для вибору. У цьому розділі
наведено огляд поширених варіантів
допомоги хворим на рак.

Команда онкологічної
допомоги

Онкологічна
обізнаність

Команда онкологічної допомоги часто веде випадки
легкого дистресу. Легкий дистрес також називають
очікуваним. До нього належать занепокоєння
щодо майбутнього та сумніви щодо лікування.
Методи корекції легкого дистресу, які може вам
запропонувати команда онкологічної допомоги:

Звістка про рак може викликати сильний стрес.
Іншим стресогенним фактором є вимушене
інформування про лікування раку. Команда
онкологічної допомоги може відповісти на
запитання та допомогти вам знайти надійні
навчальні ресурси. Отримання інформації з
надійних освітніх джерел може бути дуже корисним
і допоможе зменшити стрес.

 бесіда про те, що дистрес є нормальною

реакцією, і чого слід чекати в разі розвитку
дистресу;

У вашому онкологічному центрі може бути
навчальний центр. Навчальні центри часто
надають пацієнтам друковані матеріали або доступ
до інтернет-ресурсів. Медичні консультанти можуть
допомогти вам знайти необхідну інформацію з
надійних джерел.

 інформування про рак і його лікування;
 обговорення завчасного планування

лікування;
 призначення медикаментозного лікування;

Крім того, у вашому онкологічному центрі
може бути активною програма надання послуг
медичних координаторів. Медичні координатори
допомагають пацієнтам отримувати знання. Вони
дають роз’яснення плану лікування. Вони можуть
розповісти, чого очікувати від візитів і лікування.
Також вони надають пацієнтам навчальні матеріали.

 запобігання перервам у лікуванні через зміну

лікаря чи медичного закладу;
 навчання, як по-новому або в більш

оптимальний спосіб долати труднощі;
 розповсюдження інформації про ресурси,

доступні у вашому онкологічному центрі та у
вашій спільноті.
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Бібліотека рекомендацій NCCN Guidelines for
Patients®, створена NCCN, постійно росте. Ці
ресурси є хорошою початковою точкою для
формування обізнаності щодо оптимальних
варіантів лікування раку. Ваша команда
онкологічної допомоги може надати додаткову
інформацію, яка дасть змогу прийняти рішення
щодо лікування. Щоб дізнатися про ресурси
щодо скринінгу на злоякісні новоутворення, їхнє
лікування та підтримувальну терапію, завітайте на
сайт NCCN.org/patients.
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Допомога лікарняного священника | Послуги,
Допомога
лікарняного
священника
надавані
службами
соціальної
допомоги

Допомога лікарняного
священника

харчування, грошей, роботи, навчання, мовних
питань, забезпечення догляду за іншими особами.
Психосоціальні проблеми включають вплив
онкологічних захворювань на психічне здоров’я та
соціальне життя.

Багато людей, яким встановили діагноз злоякісного
новоутворення, можуть втішитись у духовних чи
релігійних джерелах. Люди, що борються з раком,
знаходять спокій у духовності та релігії. Духовна
підтримка може покращити якість життя пацієнтів і
підвищити їхню задоволеність медичними послугами.

Люди, що мають побутові та психосоціальні
проблеми, зазвичай потребують допомоги від
соціальних служб та консультативної допомоги.
В іншому разі деякі з цих проблем можуть
вирішуватись за допомогою служб охорони
психічного здоров’я, описаних у наступному розділі.
Соціальні працівники вирішують побутові проблеми
одним зі способів, описаних нижче.

Допомога лікарняного священника знадобиться
як істинним прихильникам його віросповідання,
так і людям з іншим віросповіданням, людям із
суперечливими релігійними поглядами, а також
тим, хто зовсім не вірить в Бога. Послуги, надавані
лікарняними священниками, включають, зокрема:

 Допомога в пошуку ресурсів
 Безпосередній захист прав пацієнтів

 допомогу під час пошуку духовних сил

 Просвітницькі заходи для пацієнтів і членів

та усвідомлення сенсу життя, що сприяє
досягненню внутрішнього спокою та комфорту;

родини

 Керування групами підтримки

 консультування з питань віри та релігійних

переконань;

 Консультування пацієнтів, подружніх пар і

їхніх сімей

 допомогу в пошуках духовного шляху чи мети;

 Звернення до органів захисту населення

 молитовну допомогу;

 Направлення до фахівців із психічного

 супровід під час медитації;

здоров’я

 проведення духовних чи релігійних обрядів;

“

 Направлення до лікарняного священника

 створення зв’язків між пацієнтами та

духовними спільнотами;

 направлення пацієнтів до постачальників

медичних послуг.

Я хвилювалася, чи витримаємо ми

Соціальна робота та
консультативні послуги

це з фінансової точки зору.
– Керол

Соціальні працівники надають допомогу у
вирішенні побутових і психосоціальних проблем.
Таку допомогу також можна отримати від медичних
координаторів й індивідуальних кураторів. Побутові
проблеми зазвичай стосуються захворювань,
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Служби охорони психічного здоров’я

Служби охорони
психічного здоров’я
Існує багато фахівців, які допомагають
зберегти психічне здоров’я. Серед них клінічні
соціальні працівники, психологи, клінічні
спеціалісти вищої кваліфікації, медичні сестри
психіатричного профілю та психіатри. Сфера
діяльності цих експертів має дещо спільне,
проте в кожного своя спеціалізація. Вас
направлять саме до того фахівця, чий профіль
максимально відповідатиме вашим потребам.

Оцінка

Першим кроком допомоги найчастіше є оцінка
пацієнта з метою усвідомлення складності
проблеми. Залежно від типу дистресу оцінка
може відрізнятися. Оцінку можуть проводити
на предмет:
 змін у поведінці;
 болю, втомлюваності або безсоння;
 сексуального здоров’я;
 психічного здоров’я на момент

обстеження та в минулому;

 отримуваного медикаментозного

лікування;

 медичних причин дистресу;
 споживання алкоголю і наркотиків;
 когнітивних проблем;
 сприйняття власного тіла;
 суїцидальних думок і планів;
 питань безпеки.

Лікування

Існує багато варіантів лікування психічних
розладів. Залежно від результатів оцінки
фахівець складе індивідуальний план,
оптимізований під потреби пацієнта.
Лікування психічних розладів допомагає
зменшити дистрес і покращити якість життя
серед онкологічних пацієнтів.
NCCN Guidelines for Patients®.
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Психологічне
консультування та
психотерапія
Дехто може думати, що психотерапія та психологічне
консультування нічим не відрізняються. Обидва методи
дають змогу пацієнтам почуватися краще, вирішувати
проблеми та досягати життєвих цілей. Обидва методи
іноді називають «розмовною терапією».
Проте багато постачальників послуг вважають їх двома
різними методами лікування. Консультування часто
призначають коротким курсом для корекції зовнішніх
поведінкових проявів. Психотерапія, навпаки, є
глибоким методом більшої тривалості, який допомагає
вирішити внутрішні проблеми особистості. З плином
часу відмінності між двома методами стають менш
помітними.
Консультування зазвичай зосереджується на певній
проблемі. Наприклад, адаптація до життя з певним
захворюванням, почуття смутку, корекція стресу.
Методи, що використовуються під час консультування,
залежать від проблеми.
Психотерапія може допомогти вирішити цілу низку
проблем, пов’язаних із психічним здоров’ям. Когнітивноповедінкова терапія (КПТ) фокусується на корекції
думок і дій, які призводять до погіршення психічного
здоров’я. Вона може допомогти при депресії, тривозі,
болю та втомі у пацієнтів із раком.
Підтримувальна терапія використовує гнучкий
підхід, який дозволяє задовольнити мінливі потреби
пацієнтів. Вона широко використовується для допомоги
людям, хворим на рак. Є декілька різновидів цього
психотерапевтичного підходу, як-от: експресивнопідтримувальна терапія, когнітивно-екзистенційна
терапія та логотерапія.
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Варіанти корекції психічних розладів:
 ретельне спостереження рівня дистресу;
 пояснення суті психічних розладів;
 психотерапія або психологічне

консультування (яке також називають
розмовною терапією);
 реабілітація когнітивних функцій для

покращення функціонування головного
мозку;
 поведінкова терапія;
 запобігання суїциду;
 призначення психотропних засобів;
 медикаментозне лікування з метою

детоксикації після споживання
наркотиків та профілактики рецидиву;
 електросудомна терапія;
 стаціонарне лікування, лікування вдома

та за спеціальними програмами;
 фізичні вправи;
 інтегративна, або комплементарна,

терапія та кшталт йоги чи медитації.

Психотропні засоби
Психотропні (або психоактивні) засоби є препаратами,
що допомагають підтримувати психічне здоров’я.
Психотропні засоби об’єднуються в групи залежно від
типового призначення.

Антидепресанти зазвичай використовуються для
лікування депресії. Дві основних характеристики
депресії: 1) пригніченість або роздратованість; і 2)
втрата інтересу до того, що раніше подобалось.
Антидепресанти також використовуються для
лікування тривожності та певних фізичних проблем,
як-от біль.
Анксіолітики можуть використовувати разом із
психотерапією для корекції тривоги. Основними
рисами тривоги є сильний страх або занепокоєння,
панічні атаки та гострі поведінкові реакції.

Нормотимічні засоби (стабілізатори настрою)
застосовуються для лікування біполярних
розладів. Основною рисою біполярних розладів є
наявність епізодів підвищеного настрою, так званих
маніакальних епізодів.
Антипсихотичні засоби застосовують для лікування
психотичних розладів. Риси психотичних розладів
включають порушення реального сприйняття
навколишнього світу, стійкі хибні уявлення,
дезорганізація мислення.
Антипсихотичні засоби також використовуються для
лікування інших захворювань. Вони також можуть
бути застосовані для зниження тривожності, якщо інші
засоби виявились неефективними. Антипсихотичні
засоби також використовуються для лікування
делірію, короткочасного розладу ментальних функцій.
Делірій може виникати в осіб із поширеним раком.
Його також може спричиняти застосування деяких
медичних засобів.
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Підсумки

“

Підсумки
 Команда онкологічної допомоги часто

береться лікувати випадки легкого дистресу.

Спочатку ти робиш усе, що можеш,

 Лікарняні священники можуть допомогти як

щоб вижити. До цього навіть можна

вірянам, так і атеїстам. Лікарняні священники
надають підтримку, допомагають порадами та
можуть стати наставниками для тих, хто цього
потребує.

звикнути. Ти мусиш постійно
боротися. Згодом, через деякий
час, у тебе з’являється можливість
на хвилинку висунути голову з-під

 Соціальні працівники надають допомогу

у вирішенні побутових і психосоціальних
проблем. Ці проблеми можуть бути
вирішені набуттям нових знань чи навичок,
отриманням консультацій, відвідуванням груп
підтримки або залученням інших ресурсів
спільноти.

води й огледітися. Навколо себе
ти бачиш людей, які намагаються
кинути тобі рятувальне коло. Ці
люди намагаються допомогти тобі
втримувати голову над водою та

 Фахівці із психічного здоров’я виконують

не потонути. Вони вигукують тобі

оцінку пацієнтів, щоб за її результатами
скласти план лікування. До поширених послуг,
надаваних службами охорони психічного
здоров’я, належать навчання, психотерапія та
медикаментозна терапія.

слова підтримки. І ти продовжуєш
боротися.
– Стів
Брат пацієнта, який переніс рак
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Стандарт лікування | Запитання

Кожен пацієнт із раком, у якого
розвинувся дистрес, має право на
допомогу. У цьому розділі наведено
історичні відомості щодо того,
як лікування дистресу ввійшло
до стандартів надання допомоги
онкологічним хворим. До вашої уваги
також пропонується перелік питань і
вебсайтів, які можуть стати в пригоді.

Комітет з онкологічних захворювань (Commission
on Cancer) — програма від Американської колегії
хірургів (American College of Surgeons). Цей
комітет виконує акредитацію онкологічних центрів
на відповідність до власних стандартів якісної
онкологічної допомоги. Щоб пройти акредитацію,
потрібно подати заявку до комітету. У 2015 р. нові
стандарти було затверджено для застосування
онкологічними центрами. До цих стандартів
увійшов і скринінг на дистрес.
Зазначені історичні факти важливо знати. Пацієнти
мають право очікувати на скринінг на дистрес та
відповідну допомогу в онкологічних центрах. Якщо
вам не запропонують допомогу з приводу дистресу,
ви можете про це попросити.

Стандарт лікування
Кожен пацієнт, у якого діагностовано рак, відчуває
дистрес того чи іншого ступеня в певний момент
часу. Проте пацієнти онкологічного профілю з
дистресом упродовж десятиліть залишалися
без достатньої уваги. У 1997 р. фахівці NCCN
здійснили прорив, сформувавши колегію для
розробки рекомендацій з лікування дистресу. Перші
рекомендації щодо дистресу було розроблено в
1999 р. Це видання ґрунтується на найновішій
версії рекомендацій.

Запитання
Запитання про дистрес можна поставити своєму
лікарю. Обізнаність допомагає приймати рішення.
Запитання, наведені нижче, охоплюють зазначені
в цій книзі аспекти допомоги. На візиті до лікаря
ви можете скористатися запитаннями з книги або
поставити власні запитання.

Національна академія медицини (National Academy
of Medicine, NAM); раніше — Інститут медицини
(Institute of Medicine, IOM), є неприбутковою
групою, яка надає наукові консультації на території
Сполучених Штатів Америки. Її метою є допомога
людям приймати зважені рішення з медичних
питань. NAM має великий авторитет серед
медичних фахівців.

Книга допоможе підготувати запитання заздалегідь.
На візиті не соромтеся повторити отриману
відповідь, щоб пересвідчитися, що ви правильно
все зрозуміли. Ви також можете робити нотатки.
Більшість людей беруть із собою чоловіка чи
дружину, партнера, друга або іншого члена родини
для підтримки.

У 2007 р. тодішній IOM опублікував звіт «Лікування
всіх аспектів раку» (Cancer Care for the Whole
Patient). У цьому звіті було запропоновано модель
лікування дистресу. Модель є результатом
сумлінної праці колегії NCCN. Вона включає
стандартний скринінг на дистрес, планування
лікування, направлення до експертів із дистресу
та повторну оцінку стану пацієнтів. Звітом IOM
лікування дистресу було внесено до нового
стандарту онкологічної допомоги.
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4

Отримання допомоги

Запитання

Запитання щодо дистресу
1. Чи свідчать мої симптоми про наявність дистресу?
2. Чи минуть вони з плином часу?
3. Як Ви можете мені допомогти?
4. Чи можу я сам (-а) чимось собі допомогти?
5. Що з призначеної допомоги покриває моя страховка?
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4

Отримання допомоги

Запитання

Запитання щодо раку
1. Рак якого типу в мене виявлено? Чи швидко він прогресує?
2. Які обстеження я маю пройти? Як часто ці обстеження дають хибні результати?
3. Які в мене варіанти вибору? Що станеться, якщо я нічого не буду робити?
4. Які переваги та недоліки кожного варіанту? Які побічні ефекти має лікування? Що буде потрібно
від мене в разі вибору того чи іншого варіанта щодо поїздок, тимчасової непрацездатності,
вартості лікування тощо?
5. Що можна зробити, щоб запобігти побічним ефектам або послабити їх?
6. Яка ймовірність того, що в мене станеться рецидив раку?
7. Чи сертифіковані Ви спеціалізованою комісією? Якщо так, у якій галузі? Скільком людям із
діагнозом, схожим на мій, Ви надали лікування?
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Отримання допомоги

Запитання

Запитання щодо духовної підтримки
1. У чому полягають функції лікарняних священників?
2. Хто вони — проповідники чи священнослужителі?
3. Чи може лікарняний священник допомогти мені, якщо я маю інше віросповідання або взагалі
атеїст?
4. Чи може лікарняний священник допомогти членам моєї сім’ї?

Запитання щодо служб соціальної допомоги та
психологічного консультування
1. У чому полягає функція соціальних працівників?
2. Чи можете Ви допомогти мені знайти групу підтримки поблизу?
3. Чи існує фінансова допомога для покриття вартості лікування раку?
4. Поясніть, будь ласка, як мені розмовляти з дітьми, членами сім’ї, друзями.
5. Як я маю спілкуватися з людьми, які ставляться до мене упереджено?
6. Як може психологічне консультування допомогти мені, якщо я маю проблеми в інтимній сфері?
7. Чи не могли б Ви мені допомогти скласти попереднє медичне розпорядження?
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Отримання допомоги

Запитання

Запитання щодо служб охорони психічного здоров’я
1. У чому різниця між різними фахівцями із психічного здоров’я?
2. На чому Ви особисто спеціалізуєтесь?
3. З якою метою Ви проводите це обстеження? Скільки часу це обстеження потребуватиме?
4. Яким чином мені допоможе обізнаність у сфері психічного здоров’я?
5. Чи можуть психотропні засоби вплинути на лікування раку в моєму випадку? Як швидко почне діяти
препарат? Які побічні ефекти має лікування психотропними засобами? Упродовж якого часу я маю
приймати психотропний засіб?
6. Як розмовна терапія може допомогти в лікуванні дистресу? Як мені вибрати терапевта?
7. Чи є докази, що комплементарна терапія або фізичні вправи можуть допомогти в лікуванні дистресу?
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Отримання допомоги

Вебсайти | Підсумки

Вебсайти

Духовність
National Cancer Institute (NCI)

Розвиток дистресу в пацієнтів із злоякісними
новоутвореннями очікуваний. У спільнотах є
ресурси для надання підтримки. На вебсайтах,
зазначених нижче, можна знайти необхідну
інформацію безкоштовно.

cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/
spirituality/Patient

Послуги підтримки
CancerCare

Інформація про злоякісні
новоутворення

cancercare.org

Be the Match®

Cancer Support Community

NCCN

Good Days

National Cancer Institute (NCI)

National Coalition for Cancer
Survivorship

cancersupportcommunity.org

BeTheMatch.org/one-on-one

MyCancerGuides.org

mygooddays.org

cancer.gov/resources-for/patients

canceradvocacy.org/resources/cancer-survival-toolbox

Leukemia & Lymphoma Society
lls.org/informationspecialists

Допомога при дистресі

Підсумки

Alliance for Quality Psychosocial Cancer
Care

 Лікування дистресу є новим стандартом

wholecancerpatient.org

якісної онкологічної допомоги. Команда
медичних працівників, яка лікує ваш випадок
раку, може допомогти вам. Якщо вам не
запропонували допомогу, не соромтеся
запитувати.

American Psychosocial Oncology
Society
apos-society.org

 Запитання про дистрес можна поставити

Фертильність

своєму лікарю. Обізнаність допомагає
приймати рішення.

MyOncofertility.org
myoncofertility.org

 У спільнотах є ресурси для надання

підтримки. Більшість ресурсів можна знайти
на просторах Інтернету.

NCCN

NCCN.org/patients
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Терміни, які необхідно знати

Терміни, які необхідно
знати

Лікарняний священник
Освічений експерт із надання духовної підтримки.
Онколог
Лікар, який є експертом із лікування злоякісних
новоутворень.

APRN
Клінічна медична сестра вищої кваліфікації
(advanced practice registered nurse).

Побічний ефект
Непередбачувана фізична чи емоційна реакція на
лікування.

CNS
Клінічний спеціаліст середньої ланки (clinical nurse
specialist).

Погіршення когнітивних функцій
Погіршення пам’яті, труднощі з навчанням,
концентрацією уваги, прийняттям рішень, що
впливають на повсякденне життя.

IOM
Інститут медицини (Institute of Medicine).

Психіатр
Лікар, який є експертом із психічного здоров’я.

NAM
Національна академія медицини (National Academy
of Medicine).

Психолог
Освічений експерт із когнітивних функцій і
поведінки людей.

NCCN®
National Comprehensive Cancer Network®.

Фактор ризику
Будь-яке явище, яке збільшує ймовірність настання
певної події.

NP
Клінічна медична сестра (Nurse Practitioner).

Соціальний працівник
Експерт із вирішення побутових і емоційних
проблем.

RN
Дипломована медична сестра (Registered Nurse).
Дистрес
Неприємне переживання психічного, фізичного,
соціального або духовного характеру.
Діагноз
Установлення факту наявності певного
захворювання.
Зловживання психоактивними речовинами
Регулярне споживання алкогольних напоїв,
наркотиків або тютюну, що призводить до
серйозних проблем.
Інструмент скринінгу
Коротка оцінка на предмет наявності
захворювання.
КПТ
Когнітивно-поведінкова терапія.
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Вклад фахівців NCCN
Ці рекомендації для пацієнтів розроблені на основі рекомендацій NCCN Clinical Practice Guidelines in
Oncology (NCCN Guidelines®) з лікування дистресу. Над їхньою адаптацією, перевіркою та публікацією
працювали:
Dorothy A. Shead, MS

Директор відділу інформації
для пацієнтів

Laura J. Hanisch, PsyD

Медичний письменник /
спеціаліст з інформації для
пацієнтів

Erin Vidic, MA

Tanya Fischer, MEd, MSLIS

Rachael Clarke

Kim Williams

Медичний письменник

Медичний письменник

Susan Kidney

Фахівець з дизайну

Керівник із креативних послуг

Старший медичний редактор

Рекомендації для пацієнтів NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) з лікування
дистресу, версія 2.2020, розробили члени колегії NCCN:
Michelle B. Riba, MD, MS/Голова

University of Michigan Rogel Cancer Center

Kristine A. Donovan, PhD, MBA/
Заступник голови
Moffitt Cancer Center

Barbara Andersen, PhD

The Ohio State University Comprehensive
Cancer Center - James Cancer Hospital
and Solove Research Institute

IIana Braun, MD

Dana-Farber/Brigham and Women’s
Cancer Center

William S. Breitbart, MD

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Benjamin W. Brewer, PsyD

University of Colorado Cancer Center

Luke O. Buchmann, MD
Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah

Molly Collins, MD

Fox Chase Cancer Center

Cheyenne Corbett, PhD
Duke Cancer Institute

Stewart Fleishman, MD
Консультант

Sofia Garcia, PhD

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University

Donna B. Greenberg, MD

Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer
Center
Massachusetts General Hospital

* Cancer Center

Francine Parnes, JD, MA

Rev. George F. Handzo, MA, MD
Консультант

Laura Hoofring, MSN, APRN

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins

Chao-Hui Huang, PhD
O’Neal Comprehensive
Cancer Center at UAB

Pallavi Kumar, MD, MPH

Abramson Cancer Center
at the University of Pennsylvania

Robin Lally, PhD, MS, RN

Fred & Pamela Buffett Cancer Center

Sara Martin, MD

Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Lisa McGuffey, PhD, JD
University of Wisconsin
Carbone Cancer Center

William Mitchell, MD

UC San Diego Moores Cancer Center

Laura J. Morrison, MD
* Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital
Shehzad K. Niazi, MD

Mayo Clinic Cancer Center

Megan Pailler, PhD

* Roswell Park Comprehensive Cancer Center
Oxana Palesh, PhD, MPH

* Stanford Cancer Institute

Patient Advocate

Janice P. Pazar, RN, PhD

St. Jude Children’s Research Hospital/
The University of Tennessee
Health Science Center

Laurel Ralston, DO

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer
Center and Cleveland Clinic Taussig
Cancer Institute

* Jaroslava Salman, MD

City of Hope National Medical Center

Moreen M. Shannon-Dudley, MSW

Fred Hutchinson Cancer Research Center/
Seattle Cancer Care Alliance

Alan D. Valentine, MD

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Jessica Vanderlan, PhD

Siteman Cancer Center at BarnesJewish Hosptial and Washington
University School of Medicine

Персонал NCCN
Susan Darlow, PhD

Онколог-науковець, медичний письменник

Jennifer Keller, MSS

Фахівець із верстання рекомендацій

Nicole McMillian, MS

Координатор зі складання рекомендацій

* Рецензент цих рекомендацій для пацієнтів. Щоб дізнатися про розкриття інформації, див. NCCN.org/about/disclosure.aspx.
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Центри лікування раку NCCN
Abramson Cancer Center
at the University of Pennsylvania

Philadelphia, Pennsylvania
+1800.789.7366 • pennmedicine.org/cancer

Fred & Pamela Buffett Cancer Center

Omaha, Nebraska
+1800.999.5465 • nebraskamed.com/cancer

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer
Center and Cleveland Clinic Taussig
Cancer Institute
Cleveland, Ohio
+1800.641.2422 • UH Seidman Cancer
Center
uhhospitals.org/services/cancer-services
+1866.223.8100 • CC Taussig Cancer
Institute
my.clevelandclinic.org/departments/cancer
+1216.844.8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope National Medical Center
Los Angeles, California
+1800.826.4673 • cityofhope.org

Dana-Farber/Brigham and
Women’s Cancer Center
Massachusetts General Hospital
Cancer Center
Boston, Massachusetts
+1877.332.4294
dfbwcc.org
massgeneral.org/cancer

Duke Cancer Institute

Durham, North Carolina
+1888.275.3853 • dukecancerinstitute.org

Fox Chase Cancer Center

Philadelphia, Pennsylvania
+1888.369.2427 • foxchase.org

Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah
Salt Lake City, Utah
+1877.585.0303
huntsmancancer.org

Fred Hutchinson Cancer
Research Center/Seattle
Cancer Care Alliance

Seattle, Washington
+1206.288.7222 • seattlecca.org
+1206.667.5000 • fredhutch.org

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins

Baltimore, Maryland
+1410.955.8964
hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center

NCCN Guidelines for Patients®.
Дистрес під час лікування раку, 2020

Robert H. Lurie Comprehensive
Cancer Center of Northwestern
University

Chicago, Illinois
+1866.587.4322 • cancer.northwestern.edu

Mayo Clinic Cancer Center

Phoenix/Scottsdale, Arizona
Jacksonville, Florida
Rochester, Minnesota
+1800.446.2279 • Arizona
+1904.953.0853 • Florida
+1507.538.3270 • Minnesota
mayoclinic.org/departments-centers/mayoclinic-cancer-center

Memorial Sloan Kettering
Cancer Center
New York, New York
+1800.525.2225 • mskcc.org

Moffitt Cancer Center

Tampa, Florida
+1800.456.3434 • moffitt.org

The Ohio State University
Comprehensive Cancer Center James Cancer Hospital and
Solove Research Institute
Columbus, Ohio
+1800.293.5066 • cancer.osu.edu

O’Neal Comprehensive
Cancer Center at UAB

Birmingham, Alabama
+1800.822.0933 • uab.edu/
onealcancercenter

Roswell Park Comprehensive
Cancer Center
Buffalo, New York
+1877.275.7724 • roswellpark.org

Siteman Cancer Center at BarnesJewish Hospital and Washington
University School of Medicine
St. Louis, Missouri
+1800.600.3606 • siteman.wustl.edu

St. Jude Children’s Research Hospital
The University of Tennessee
Health Science Center
Memphis, Tennessee
+1888.226.4343 • stjude.org
+1901.683.0055 • westclinic.com

Stanford Cancer Institute

Stanford, California
+1877.668.7535 • cancer.stanford.edu
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UC San Diego Moores Cancer Center
La Jolla, California
+1858.657.7000 • cancer.ucsd.edu

UCLA Jonsson
Comprehensive Cancer Center
Los Angeles, California
+1310.825.5268 • cancer.ucla.edu

UCSF Helen Diller Family
Comprehensive Cancer Center
San Francisco, California
+1800.689.8273 • cancer.ucsf.edu

University of Colorado Cancer Center

Aurora, Colorado
+1720.848.0300 • coloradocancercenter.org

University of Michigan
Rogel Cancer Center

Ann Arbor, Michigan
+1800.865.1125 • rogelcancercenter.org

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center

Houston, Texas
+1800.392.1611 • mdanderson.org

University of Wisconsin
Carbone Cancer Center

Madison, Wisconsin
+1608.265.1700 • uwhealth.org/cancer

UT Southwestern Simmons
Comprehensive Cancer Center

Dallas, Texas
+1214.648.3111 • utswmed.org/cancer

Vanderbilt-Ingram Cancer Center
Nashville, Tennessee
+1800.811.8480 • vicc.org

Yale Cancer Center/
Smilow Cancer Hospital

New Haven, Connecticut
+1855.4.SMILOW • yalecancercenter.org
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Фонд NCCN Foundation висловлює щиру подяку організаціям, які захищають наші інтереси та надають нам підтримку в процесі
підготовки цих рекомендацій NCCN Guidelines for Patients, а саме: Good Days. NCCN самостійно адаптує, оновлює та розміщує
рекомендації NCCN Guidelines for Patients. Організації, які надають нам підтримку в галузі, не беруть участь у розробці NCCN
Guidelines for Patients і не несуть відповідальності за вміст документа та рекомендації, що містяться в документі.

Підтримати видання рекомендацій для пацієнтів NCCN Guidelines for Patients

Ми працюємо виключно за рахунок пожертв на видання рекомендацій NCCN Guidelines for
ЗРОБИТИ
ПОЖЕРТВУ
Patients.
Щоб зробити пожертву, перейдіть на сторінку NCCNFoundation.org/Donate

Перейдіть на сторінку NCCNFoundation.org/Donate
3025 Chemical Road, Suite 100
Plymouth Meeting, PA 19462
+1215.690.0300

NCCN.org/patients
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