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radioterapia 

Leczenie systemowe 

chirurgia 

rehabilitacja Wsparcie 
psychospołeczne 



POCZUCIE USZKODZENIA  CIAŁA 
 

ZABURZENIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ 

 

 

 

 

 

 

ZABURZENIE   

POCZUCIA                 

WPŁYWU  

NA SWÓJ LOS                                                                     

                                                                                                                         

 

 

 

 

ZABURZENIE   KOHERENCJI  SPOŁECZNEJ 

   DEFORMACJA 

CIAŁA 

OBNIŻENIE 

POCZUCIA 

WŁASNEJ 

WARTOŚCI 



RAK PIERSI – NIEKORZYSTNE NASTĘPSTWA LECZENIA 

 brak piersi lub ubytek jej   

   części.  

  
 zwłóknienia po   

   radioterapii 

 

 zespół pomastektomijny 

 neuralgia obwodowa po    

   chemioterapii 



Węzeł wartowniczy to pierwszy 

węzeł odprowadzający chłonkę z 

guza nowotworowego” 

   

 Morton 

 

zabieg standardowy, ale wysoki odsetek powikłań  

 

obrzęk limfatyczny (45%)  

ból (11%) 

możliwość infekcji (32%) 

utrata pracy (27%) 

ogólny dyskomfort (39%) 

 

wyższe koszty leczenia -? 

 

 

 

 

LYMPHADENECTOMIA PACHOWA lub 

WĘZEŁ WARTOWNICZY 



CEL: BY CZŁOWIEK BYŁ SOBĄ U SIEBIE 

 

METODA: WIERZYĆ W PACJENTA I WIERZYĆ ZA PACJENTA /Jan Paweł II/ 

NIEROZŁĄCZNOŚĆ DUCHA I CIAŁA W PROCESIE REHABILITACJI 

 

REHABILITACJA       I    WOLNOŚĆ 



Podstawowe zasady 

postępowania po 

chorobie 

nie pal 

jedz zdrowo i z umiarem 

ciesz się ruchem, ćwicz! 

przestrzegaj zasad profilaktyki 

zdrowotnej 

 



DIETA 

Spożywaj około 5 posiłków dziennie 

(warzywa, owoce – ciemnozielone, 

ciemnożółte ) 

 



ĆWICZENIA FIZYCZNE 

Łagodzą napięcie ( marsze , bieganie, stretching )- rozluźniają 

napięte pod wpływem  stresu mięśnie. 

Zwiększają siły życiowe- poprawiają kondycję serca i płuc 

Odmładzają – powodują, że dobrze dotleniona krew dopływa do 

wszystkich tkanek i organów, doskonale je odżywiając 

Poprawiają nastrój – pobudzają wydzielanie endorfin, zwanych 

hormonami przyjemności zatem w naturalny sposób chronią przed 

stanami depresyjnymi 

Wyszczuplają – osoby uprawiające jakikolwiek sport ( choćby 

spacery) są mniej narażone na otyłość, która może – dosłownie –

obciążać ciało i utrudniać poruszanie się  

 

 

 

 



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

Marsz-szybki spacer 

Marszobieg 

Jogging 

Jazda na rowerze 

Pływanie     

Gry sportowy 
 

 

rodzaj czynności               kcal/godz 

• Leżenie                                    70 

• Stanie                                      110 

• Zamiatanie odłogi                   170 

• Powolny spacer                       200 

• Praca w ogrodzie                     250 

• Taniec                                      350 

• Jazda na rowerze szybko         600 

• Wchodzenie na schody            600 

• Bieganie                                   600 

 



Refundacja – raz na dwa lata (280 zł) 

 

Potrzeba zmian:  

•  różnorodność refundacji np.. Dla 

kobiet z obrzękami (proteza 

przylepna) 

 

•  Możliwość zmiany protezy w 

terminie krótszym niż dwa lata (w 

wybranych przypadkach) 

 

•  Jednakowa dostępność we 

wszystkich placówkach NFZ 







Obie kobiety po usunięci piersi z 

powodu raka.  



Fizjoterapia  

Leczenie ruchem -kinezyterapia 



Obrzęk                  wt 



Operacje odtwórcze piersi  

u kobiet po mastektomii – element rehabilitacji 

Wskazania: 

- natury psychologicznej 

Przeciwskazania: 

- wykluczenie rozsiewu nowotworu 

- przeciwskazania ogólnomedyczne   

  (nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia  

   krzepniecia itp.. ) 

 



Operacje odtwórcze piersi  

u kobiet po mastektomii – element rehabilitacji 



       MECHANIZMY IDENTYFIKACJI 

ROLA STOWARZYSZEŃ PACJENTEK PO MASTEKTOMII 



Piękne kobiety nigdy nie zapominają 

o swoich wdziękach, nie zapomną też 

w chorobie, a jeśli choroba okaże się 

śmiertelna, ostatnim westchnieniem  

pożegnają nie utratę życia, ale utratę 

urody. 

Saint Evremond 


