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S∏owo wst´pu

Specjalista II st. rehabilitacji ruchowej, kierownik Zak∏adu
Rehabilitacji Centrum Onkologii im. Marii Sk∏odowskiej-
-Curie, wyk∏adowca na Wydziale Rehabilitacji AWF
w Warszawie.

Od 1990 roku cz∏onek-za∏o˝yciel, a obecnie przewodni-
czàca Rady Fundacji Hospicjum Onkologicznego w War-
szawie.

Cz∏onek Zarzàdu Polskiej Unii Onkologii i Zarzàdu 
Europejskiego Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi 
„Europa Donna – Polska”.

Od lat wspó∏pracuje z klubami kobiet po mastektomii 
„Amazonki” wspierajàc je swojà wiedzà, doÊwiadczeniem
i ˝yczliwoÊcià. Czynnie w∏àcza si´ w prowadzone przez Ama-
zonki akcje na rzecz walki z chorobami nowotworowymi. 

Dr HANNA TCHÓRZEWSKA
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S∏owo wst´pu

Drogie Pacjentki!

Poradnik ten powsta∏ na podstawie dwudziestu lat pracy
i doÊwiadczeƒ Zak∏adu Rehabilitacji Centrum Onkologii-
-Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie 
i ca∏ej rzeszy pacjentek, których pytania nie powinny 
zostaç bez odpowiedzi.

Publikacja ta poÊwi´cona jest przede wszystkim tema-
tyce rehabilitacji fizycznej, przedstawia zakres çwiczeƒ,
stanowiàcych baz´ i inspiracj´ do pracy nad swojà spraw-
noÊcià w obliczu wyzwania, jakim jest rak piersi. 

Ka˝da kobieta w momencie diagnozy – rak piersi –
przede wszystkim martwi si´ o swoje ˝ycie i zdrowie. Póê-
niej – w miar´ poznawania zasad, dotyczàcych rozpozna-
nia i przebiegu choroby – chce ˝yç tak dobrze, jak to jest
mo˝liwe w zaistnia∏ej sytuacji powa˝nej, cz´sto przewle-
k∏ej choroby.

Bardzo du˝y wp∏yw na jakoÊç ˝ycia w leczeniu raka
piersi ma proces rehabilitacji. 

Hanna Tchórzewska 
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S∏owo wst´pu

Droga Czytelniczko!

Poradnik, który trafi∏ w Twoje r´ce, towarzyszy Ci w bar-
dzo trudnym momencie ˝ycia. Wiem o tym, bo sama jako
Amazonka przesz∏am przez wszystko to, co aktualnie
spotyka Ciebie. 

Podobnà drog´ przesz∏y tysiàce kobiet, a wiele z nich,
to moje serdeczne Kole˝anki z ruchu polskich Amazonek,
zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeƒ Amazonki. Jest
nas oko∏o 20.000. Nasz ruch powsta∏ po to, abyÊmy si´
wzajemnie wspiera∏y w trudnym momencie naszego 
˝ycia, wywo∏anym diagnozà, chorobà i obcià˝ajàcym 
leczeniem. Chcemy pokazaç, ˝e chorob´ mo˝na pokonaç,
a skutki leczenia zminimalizowaç i odnaleêç si´ na nowo
w ˝yciu, majàc za sobà tak trudne doÊwiadczenie, jak
choroba nowotworowa. 

Federacja jest jedynà organizacjà pozarzàdowà dzia∏a-
jàcà na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi, do której 
nale˝y ponad 150 klubów z ca∏ej Polski. JesteÊmy organi-
zacjà silnà, dynamicznà, skupiajàcà kobiety w klubach nie
tylko walczàce z w∏asnà chorobà, ale pragnàce s∏u˝yç 
innym. Nasza sprawdzona struktura organizacyjna jest
w stanie zapewniç szybkà i niezb´dnà pomoc merytorycznà
przy zak∏adaniu nowych klubów.

Dzia∏alnoÊç klubów polega przede wszystkim na pro-
wadzeniu sekcji ochotniczek, które udzielajà kobietom
krótko po zabiegu emocjonalnego i praktycznego wsparcia,
pomagajà w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia,
rehabilitacji psychofizycznej, integracji Êrodowiskowej
i prowadzà wiele dzia∏aƒ, aby poprawiç poziom wiedzy
spo∏ecznej dotyczàcej zagro˝enia chorobà i uÊwiadomie-
nia wa˝noÊci profilaktyki raka piersi.
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S∏owo wst´pu

Zach´cam Ciebie i prosz´, nie poddawaj si´ chorobie.
Pomoc i wsparcie znajdziesz w Klubie Amazonek, gdzie
przekonasz si´, ˝e mo˝na zwyci´˝yç chorob´, gdzie 
codziennie realizujemy has∏o: 

POMAGAJÑC INNYM, POMAGAMY SOBIE!

˚ycz´ Ci zdrowia i du˝o optymizmu 

Krystyna Wechmann

Prezes Federacji Stowarzyszeƒ Amazonki

Wrzesieƒ 2006 
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S∏owo wst´pu

„Miejsce cz∏owieka jest tam, 
gdzie jego wolnoÊç nabiera pe∏nego sensu”

Ks. prof. Józef Tischner

Pacjenci onkologiczni cz´sto zawdzi´czajà ˝ycie zespo∏owi lekarzy.
Ale leczenie onkologiczne – czego by dobrego nie powiedzieç 
o jego wzrastajàcej skutecznoÊci i dà˝eniu do zminimalizowania
cierpieƒ pacjentów a te˝ ich okaleczeƒ – nie mo˝e im daç ch´ci
do ˝ycia. Samo leczenie niestety realnej – fizycznej i psychicznej
zdolnoÊci do ˝ycia nie mo˝e pacjentom przywróciç. Wielu z nich
trafia na szcz´Êcie w doÊwiadczone r´ce zespo∏u rehabilitantów.
Potrzeba g∏´bokiej wiedzy, potrzeba umiej´tnoÊci, a te˝ potrzeba
cierpliwoÊci i wyobraêni, ˝eby przez zabiegi i çwiczenia, a te˝ przez
trwajàcà ca∏y czas rozmow´ z pacjentem, pomóc powróciç cz∏owie-
kowi do ˝ycia w optymalnym przy jego stanie zdrowia dobrostanie
fizycznym i psychicznym.

¸atwo sobie odpowiedzieç na pytanie: po co przy rehabilitacji
cierpliwoÊç. Osoby majàce za sobà dramat choroby nowotworowej
miewajà trudne usposobienie. Nie mniej od cierpliwoÊci jest jed-
nak potrzebna wyobraênia. W smutnym, za∏amanym, niespraw-
nym fizycznie cz∏owieku, który ˝yje cz´sto na ruinach wi´zi uczu-
ciowych i wszelkich w ogóle wi´zi spo∏ecznych trzeba zobaczyç
pe∏nà ludzkà istot´ i konsekwentnie zmierzaç do przywrócenia tej
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istocie osobowej pe∏ni. Rehabilitujàc pacjenta trzeba cz´sto nie tyl-
ko wierzyç w niego, ale te˝ wierzyç za niego. Wyobraênia jest
do tego niezb´dna.

Do zak∏adu rehabilitacji przychodzà ludzie za∏amani, cierpiàcy,
pozbawieni wiary w siebie. Cz´sto chorob´ traktujà jak zdrad´ ze
strony w∏asnego organizmu, zawsze niemal jak niesprawiedliwoÊç
losu. Ten zak∏ad staje si´ ich miejscem na ziemi. Tu zaczynajà od-
czuwaç powracajàcà sprawnoÊç, poczucie pewnoÊci siebie, zaczyna-
jà sami sobie z powrotem ufaç. Trzeba empatii, ˝eby poczuç proble-
my pacjenta i trzeba wiary i wyobraêni, ˝eby go z w∏asnego piek∏a
wyprowadziç.

Od wielu lat patrz´ z podziwem na prac´ rehabilitantów. Ca∏y
dorobek naukowy i kliniczny lekarzy walczàcych z chorobami no-
wotworowymi,by∏by w ludzkim wymiarze niewiele wart, gdyby nie
ich praca. Hegel powiada∏, ˝e wolnoÊç, to: „bycie sobà u siebie”.
Placówki rehabilitacji to w∏aÊnie miejsca, gdzie nasi pacjenci odzy-
skujà swojà wolnoÊç.

dr hab. n. med. Tadeusz Pieƒkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi 

i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
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Rehabilitacja

Czy zachorowanie na raka piersi powinno 
byç tajemnicà?
Zachorowanie na nowotwór piersi czy na innà chorob´ nie jest wsty-
dem ani karà. Informowanie drugich osób wynika z potrzeby serca
i ch´ci szukania pomocy. A niewàtpliwie ∏atwiej jest chorowaç majàc
przy sobie ˝yczliwe osoby, mogàce s∏u˝yç pomocà i wsparciem. Ka˝-
da z kobiet powinna powiedzieç tyle, ile potrzebuje, i temu komu
mo˝e zaufaç. 

Na pewno bliscy chorej powinni wiedzieç o jej problemach i po-
trzebach, bo niedomówienia i domys∏y nie sprzyjajà zdrowieniu. Na-
le˝y mówiç o swoich potrzebach i oczekiwaniach poniewa˝ druga
osoba mo˝e si´ tego domyÊlaç, a nie byç pewnà. Trzeba pami´taç
o tym, ˝e osoba towarzyszàca chorej nie zawsze wie, jak pomagaç,
obawia si´ swoich reakcji i cz´sto nie wie, jak postàpiç. Nale˝y otwar-
cie mówiç o rozterkach i obawach zwiàzanych z chorobà, leczeniem
i pomocà.

Co to jest rehabilitacja
Jest to d∏ugotrwa∏y, ciàg∏y proces majàcy na celu zmniejszenie niepo-
˝àdanych skutków choroby i jej leczenia zarówno w sferze fizycznej
jak i psychicznej kobiety. W pryzpadku chorób nowotworowych pro-
wadzimy u pacjentów rehabilitacj´ psychofizycznà. Obejmuje ona
zarówno dzia∏ania zapobiegawcze – takie jak profilaktyka obrz´ku
limfatycznego, profilaktyka przeciwzakrzepowa – jak i zabiegi przy-
wracajàce sprawnoÊç.

W przebiegu leczenia nowotworu piersi rehabilitacja powin-
na rozpoczynaç si´ w momencie postawienia diagnozy, kiedy kobie-
ta potrzebuje wsparcia i cz´sto profesjonalnej pomocy w sferze emo-
cjonalnej (porady, psychoedukacja). Tymi zagadnieniam zajmuje si´
rehabilitacja psychiczna.

Rehabilitacja fizyczna powinna rozpoczynaç si´ zapoznaniem z ce-
lami i metodami usprawniania pooperacyjnego jeszcze przed zabie-
giem chirurgicznym.
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Rehabilitacja

Czy rehabilitacja dotyczy tylko amputacji piersi?
Nie, amputacja piersi (mastektomia) jest jednà z metod leczenia, po-
zostawia blizn´ i ubytek narzàdu, który jest uznawany jako symbol
kobiecoÊci i macierzyƒstwa. W innej metodzie leczenia – w operacji
oszcz´dzajàcej (BCT) pierÊ pozostaje po usuni´ciu guza z fragmen-
tem zdrowej tkanki, czyli ubytek gruczo∏u jest cz´Êciowy. W tym wy-
padku w trakcie dalszego leczenia stosuje si´ radioterapi´, której
skutki uboczne równie˝ si´ zmniejsza przez usprawnianie. 

W ka˝dej z metod leczenia usuwa si´ w´z∏y ch∏onne pachowe, któ-
rych usuni´cie mo˝e byç przyczynà obrz´ku limfatycznego.

Tak wi´c rehabilitacja fizyczna dotyczy nast´pstw fizycznych lecze-
nia chirurgicznego, chemio- i radioterapii.

Jakie sà inne nast´pstwa leczenia raka piersi?
Do nast´pstw fizycznych poza utratà ca∏ej czy cz´Êci piersi zalicza si´:
ograniczenie ruchomoÊci w stawach obr´czy barkowej koƒczyny gór-
nej strony operowanej, zmniejszenie si∏y mi´Êniowej, wady postawy,
obrz´k limfatyczny koƒczyny, niekiedy d∏ugotrwa∏y ból okolicy ope-
rowanej. W wyniku amputacji piersi zmieniajà si´ warunki statyki tu-
∏owia (szczególnie u kobiet z du˝ymi piersiami), co mo˝e prowadziç
do nieprawid∏owej postawy – uniesienia lub obni˝enia barku, przy-
garbienia, odstawania ∏opatki. 

Wszystkie te objawy sà zmniejszane lub likwidowane przez zasto-
sowanie metod szeroko poj´tej rehabilitacji. 

Nast´pstwa w sferze psychicznej – to cz´sto l´k przed kalectwem
i Êmiercià, rozbiciem rodziny jak i wyst´pujàcy u kobiet po amputacji
piersi „kompleks po∏owy kobiety” (half women complex). Tymi pro-
blemami zajmuje si´ rehabilitacja psychiczna. 
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Protezy piersi i specjalna bielizna

Kiedy, i w jaki sposób uzupe∏nia si´ brak piersi?
Zaopatrzenie w zewn´trznà protez´ piersi jest bardzo wa˝nym ele-
mentem rehabilitacji. Proteza, zast´pujàc w∏asnà pierÊ, z jednej stro-
ny ma wp∏yw na stan emocjonalny chorej – pozwala w sposób este-
tyczny zatuszowaç jej brak, z drugiej strony ma absolutnie znaczenie
zdrowotne. 

Brak protezy zmienia warunki statyki tu∏owia, co mo˝e prowadziç
do nieprawid∏owej postawy – przygarbienia, odstawania ∏opatki, ob-
ni˝enia lub uniesienia barku strony operowanej.

Aby proteza spe∏nia∏a swojà rol´, powinna byç dobierana przez fa-
chowy personel – z uwzgl´dnieniem jej ci´˝aru, wielkoÊci, kszta∏tu,
konsystencji a nawet barwy. Dla utrzymania prawid∏owej statyki tu-
∏owia jednà z podstawowych cech dobrze dobranej protezy jest jej
ci´˝ar. Tylko w wyjàtkowych wypadkach mo˝na polecaç pacjentkom
protezy „lekkie” – nie majàce podobnego ci´˝aru jak zdrowa pierÊ.
Ma to znaczenie w przypadku obustronnej mastektomii, zaawanso-
wanego obrz´ku, niekiedy u pacjentek z du˝ymi zmianami popro-
miennymi. W innych wypadkach proteza lekka nie utrzymuje statyki
tu∏owia a co za tym idzie nie wyglàda estetycznie.

Proteza powinna byç dobierana przez fachowy personel
z uwzgl´nieniem jej ci´˝aru, wielkoÊci, kszta∏tu, konsystencji
a nawet barwy. 

Dobór protezy powinien te˝ uwzgl´dniaç rodzaj blizny.
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Niemniej wa˝ny jest dobór odpowiedniej bielizny specjalistycznej.
Stanik powinien posiadaç odpowiednio skonstruowanà kieszonk´,
utrzymujàcà stabilnie protez´, szersze ramiàczka, z regulacjà usytu-
owanà na plecach, poszerzony pasek boczny przykrywajàcy blizn´
pooperacyjnà, p∏ytsze wyci´cie z przodu (dekolt), zakrywajàce uby-
tek tkanki i blizn´.

Du˝ym krokiem do przodu jest proteza samoprzylegajàca, nie wyma-
gajàca specjalistycznej bielizny, która zapewnia du˝y komfort kobie-
cie – chocia˝by przy pochylaniu si´. Proteza samoprzylegajàca nie po-
winna byç pierwszà protezà dla operowanej kobiety. Nale˝y jà zak∏a-
daç po okresie usprawniania, przy pe∏nym zakresie ruchu i uspraw-
nionej – elastycznej okolicy pooperacyjnej.

RAMIÑCZKA:

Mi´kkie, szerokie
z regulacjà z ty∏u,
bez dodatkowych 
ci´ç.

Zmniejszajà 
napi´cie 
w obr´bie
ramion 
i zapobiegajà 
obrz´kom
limfatycznym.

TY¸:

Boczne wzmocnienia, zapi´cie na podwójne haftki w trzech rz´dach.

Stabilny kszta∏t, bezpieczne utrzymanie protezy i komfort noszenia.

DEKOLT:

Wy˝szy Êrodkowy 
szew, linia kieszonki

korespondujàca 
z kszat∏tem protezy,

uelastycznione brzegi.

Bezpiecznie 
umiejscowiona 

proteza, swoboda
poruszania.
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Czy z faktu braku piersi powinny wynikaç ograniczenia
w ubiorze i udziale w ˝yciu spo∏ecznym?
Ka˝da z nas stara si´ ubieraç odpowiednio do sytuacji, w której si´
znajduje. Przebycie choroby i noszenie protezy piersi czy uzupe∏nie-
nia po leczeniu oszcz´dzajàcym, nie powinno ograniczaç udzia∏u
kobiety w ˝ycia spo∏ecznym, towarzyskim ani w uprawianiu sportu.
Nie powinno mieç te˝ wp∏ywu na kontynuacj´ lub podj´cie pracy
zawodowej. 

Stroje powinny byç tak dobrane, ˝eby kobieta dobrze si´ w nich
czu∏a (zmniejszony dekolt, odpowiednie wykoƒczenie bielizny, od-
powiednio przystosowany kostium kàpielowy). 

Obecnie proteza piersi jest refundowana przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Wniosek wystawiony przez lekarza onkologa lub
chirurga powinien byç poÊwiadczony w odpowiednim referacie
NFZ i zrealizowany w specjalistycznym sklepie. Refundacja obo-
wiàzuje co dwa lata.
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åwiczenie usprawniajàce

Jak d∏ugo trzeba prowadziç usprawnianie po operacji?
Rozpoczynamy zaraz po operacji – zaczynajàc od çwiczeƒ najpros-
tszych, przechodzàc do trudniejszych, a póêniej staramy si´ wypra-
cowaç w sobie potrzeb´ kontrolowanego ruchu i nauczyç si´ zasad
codziennego post´powania. Wszelkie badania mówià o du˝ej roli
sprawnoÊci fizycznej w profilaktyce raka piersi jak równie˝ o zna-
czeniu ruchu i sprawnoÊci w zapobieganiu rozwojowi choroby. Dla-
tego po wst´pnym okresie usprawniania – po odzyskaniu odpo-
wiedniego zakresu ruchu i poprawie stanu fizycznego, staramy si´
zaszczepiç w sobie potrzeb´ ruchu czy to w postaci zaj´ç aerobiku,
czy regularnych çwiczeƒ ogólnokondycyjnych lub ka˝dej innej for-
my ruchu – regularnie uprawianej.

Podsumowujàc: powinno si´ çwiczyç regularnie, zawsze dosto-
sowujàc aktywnoÊç fizycznà do swojej ogólnej kondycji, wieku
i wykonywanej pracy.
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åwiczenie usprawniajàce

Na czym polegajà çwiczenia usprawniajàce?
W pierwszej dobie po operacji zaczynamy çwiczenia, majàce na celu
popraw´ sprawnoÊci fizycznej.

Do çwiczeƒ na tym etapie nale˝à:

• ruchy palców d∏oni po stronie operowanej – zginanie i prostowanie

• ruchy przywodzenia i odwodzenia palców

• ruchy palców imitujàce pisanie na maszynie

• zaciskanie d∏oni

• podnoszenie koƒczyny w gór´ w skos i wstrzàsanie jej w górze
(tzw. strzepywanie)
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åwiczenie usprawniajàce

BezpoÊrednio po operacji zaleca si´ uk∏adanie koƒczyny na specjal-
nie do tego przystosowanym trójkàtnym klinie w celu wspomagania
przep∏ywu ch∏onki i u∏o˝enia r´ki w odcià˝eniu. 

Zaleca si´ u˝ywanie klina do spania i odpoczynku równie˝ w póêniej-
szym okresie.
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åwiczenie usprawniajàce

åwiczenia wykonywane w szpitalu powinno si´ kontynuowaç
w warunkach domowych. W pierwszym okresie jako çwiczenia
w odcià˝eniu.

Do çwiczeƒ z odcià˝eniem nale˝y mieç: krzes∏o z oparciem, cztery
podwieszki, hak, bloczek i 1,5 m linki 

Przygotowujàc stanowisko do çwiczeƒ nale˝y wkr´ciç hak w futry-
n´, na hak za∏o˝yç bloczek, przeprowadziç link´ z przymocowanymi
podwieszkami do utrzymania ràk. Krzes∏o powinno byç ustawione
w taki sposób, ˝eby bloczek by∏ bezpoÊrednio nad g∏owà.

Nale˝y usiàÊç na krzeÊle opierajàc si´ plecami o oparcie, umieÊciç
r´ce w podwieszkach, tak aby jedna podwieszka znajdowa∏a si´
w po∏owie przedramienia, a druga w jednej trzeciej dolnej cz´Êci ra-
mienia.
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W podwieszeniu wykonuje si´ nast´pujàce çwiczenia w stawach 
obr´czy barkowej:

1. zginanie koƒczyny górnej 

2. odwodzenie i przywodzenie ramienia 

3. zginanie i wyprost koƒczyny w p∏aszczyênie horyzontalnej

Zginanie koƒczyny górnej
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Odwodzenie i przywodzenie 
ramienia

Zginanie i wyprost koƒczyny
w p∏aszczyênie horyzontalnej
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åwiczenia w poszczególnych pozycjach powinny byç wykonywane
oko∏o 10 min.

Wa˝nà rol´ odgrywa prawid∏owe oddychanie, szczególnie torem
piersiowym polegajàce na:

wdechu nosem – uwypuklenie klatki piersiowej, wciàgni´cie brzucha

wydechu ustami – wydmuchiwanie powietrza przez przymkni´te
usta.

W trakcie çwiczeƒ – w skrajnych pozycjach – nale˝y rozluêniaç palce
d∏oni i nadgarstek poprzez kilkakrotne wstrzàsanie.

Po zakoƒczeniu çwiczeƒ nale˝y wykonaç automasa˝ (patrz str. 32 i 33).

åwiczenia w odcià˝eniu majà na celu odzyskanie pe∏nego 
zakresu ruchu w stawach obr´czy barkowej.
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Czy po odzyskaniu prawie pe∏nego zakresu ruchu 
trzeba çwiczyç dalej?
Po çwiczeniach w odcià˝eniu proponujemy zestaw çwiczeƒ do samo-
dzielnego wykonywania w warunkach domowych.

Celem tych çwiczeƒ jest poprawa sprawnoÊci fizycznej z ukierun-
kowaniem przede wszystkim na sprawnoÊç koƒczyn górnych. 

Wszystkie przedstawione poni˝ej çwiczenia powinno si´ ∏àczyç
z çwiczeniami oddechowymi, które z jednej strony u∏atwiajà i pog∏´-
biajà ruch koƒczyn górnych, z drugiej strony wytwarzajàce si´ w klat-
ce piersiowej ujemne ciÊnienie zasysa krà˝àcà ch∏onk´, dzia∏ajàc pro-
filaktycznie przeciwobrz´kowo.
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Do prowadzenia çwiczeƒ niezb´dne sà:

• niekr´pujàce ubranie

• przewietrzone pomieszczenie

• wygodne miejsce, krzes∏o z oparciem, koc lub karimata

• przybory – laska 1,5 m oraz lekka pi∏ka.

Z podanego poni˝ej zestawu dla mniej zaawansowanych 
proponujemy çwiczenia poczàtkowe, dla d∏u˝ej çwiczàcych Paƒ
– çwiczenia trudniejsze (oznaczone literà T).

Pami´tamy, ˝e zaczynamy od çwiczeƒ prostych, zwi´kszajàc
nat´˝enie wysi∏ku i koƒczàc znów çwiczeniami wykonywanymi
z mniejszym wysi∏kiem.

Ka˝de çwiczenie powtarzamy 4-5 razy. Po ka˝dej serii strzepu-
jemy koƒczyn´ strony operowanej.

IloÊç serii mo˝na zwi´kszaç – w miar´ poprawy sprawnoÊci 
– zawsze pami´tajàc o strzepywaniu koƒczyny.

åwiczenia powinny trwaç oko∏o 30 minut.
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åwiczenie 1
Pozycja wyjÊciowa: siad na krzeÊle z plecami opartymi o oparcie, ra-
miona na kolanach, nachwytem trzymamy lask´ na kolanach.

Ruch: unoszenie prostych koƒczyn górnych z laskà przodem w gór´,
zatrzymanie ruchu w pozycji mo˝liwie jak najwy˝ej, powrót do pozy-
cji wyjÊciowej.

Strzepanie koƒczyny w gór´ w skos.

åwiczenie 2
Pozycja wyjÊciowa: jak w 1 çwiczeniu.

Ramiona z kijkiem z przodu.

Ruch: przesuni´cie ramion w p∏aszczyênie horyzontalnej w prawo,
w lewo. Pozycja koƒcowa: po∏o˝yç ramiona na kolanach.

Strzepanie koƒczyny w górze.

1 1
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åwiczenie 3
Pozycja wyjÊciowa: stanie w rozkroku, ramiona z kijkiem w dole. 

Ruch: przenoszenie prostych ràk przodem w gór´, opuszczanie
po klatce piersiowej w kierunku kolan.

Strzepywanie – r´ka w gór´ w skos. 

åwiczenie 4
Pozycja wyjÊciowa: jak w 3 çwiczeniu.

Ruch: przenoszenie ramion ze zgi´tymi ∏okciami po brzuchu i klatce
piersiowej w gór´, zataczajàc ko∏o – opuszczanie wyprostowanych
koƒczyn do pozycji wyjÊciowej. 

Strzepywanie r´ki w górze.

åwiczenie 5
Pozycja wyjÊciowa: jak w 3 çwiczeniu.

Ruch: uniesienie prostych ramion z kijkiem przodem w gór´

– wdech. Opuszczanie ramion do pozycji wyjÊciowej – wydech.

Strzepywanie.

3 3
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åwiczenie 6
Pozycja wyjÊciowa: jak w 3 çwiczeniu. Ramiona z laskà z przodu.

Ruch: uniesienie ràk przodem w gór´, zgi´cie ∏okci, przeniesienie la-
ski za g∏ow´ – na kark, Êciàgni´cie – przywiedzenie ∏okci do tu∏owia.
Prze∏o˝enie koƒczyn w przód – powrót do pozycji wyjÊciowej. Opusz-
czenie kijka w dó∏.

Strzepywanie w górze.

åwiczenie 7 
Pozycja wyjÊciowa: stanie, ramiona w dole – trzymanie d∏oƒmi
za koƒce laski, r´ka po stronie operowanej w górze.

Ruch: wypychanie prostej koƒczyny w gór´ w skos. Powrót do pozy-
cji wyjÊciowej.

Strzepywanie.

6 6

7 7
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åwiczenie 8
Pozycja wyjÊciowa: w staniu, ramiona z laskà trzymanà podchwytem
z ty∏u w dole.

Ruch: odchylanie prostych koƒczyn z kijkiem w ty∏.

Powrót do pozycji wyjÊciowej.

Uniesienie koƒczyny w gór´ – strzepywanie.

åwiczenie 9
Pozycja wyjÊciowa: jak w 8 çwiczeniu.

Ruch: unoszenie zgi´tych w ∏okciach ràk z laskà w gór´ po plecach,
Êciàgni´cie ∏opatek – wdech powietrza nosem.

Powrót do pozycji wyjÊciowej – wydech ustami.

Strzepywanie r´ki w górze.

8 8
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åwiczenie 10
Pozycja wyjÊciowa: le˝enie ty∏em (na plecach), ramiona wyprostowa-
ne, d∏onie splecione na brzuchu.

Ruch: uniesienie splecionych ràk przodem w gór´, odwrócenie d∏oni
w górze, nawrócenie d∏oni. Powrót do pozycji wyjÊciowej.

Koƒczyna górna – w górze – strzepywanie.

åwiczenie 11
Pozycja wyjÊciowa: le˝enie ty∏em, ramiona w odwiedzeniu – d∏onie
stronà grzbietowà na pod∏o˝u.

Ruch: przesuwanie koƒczyn w gór´ w skos, nie odrywajàc d∏oni

od pod∏ogi. Powrót do pozycji wyjÊciowej.

Koƒczyna po stronie operowanej w górze – strzepywanie.

åwiczenie 12 T
Pozycja wyjÊciowa: jak w 11 çwiczeniu.

Ruch: oderwanie d∏oni od pod∏o˝a, przeniesienie w przód, klaÊni´cie
w górze, strzepanie obu koƒczyn. Powrót do pozycji wyjÊciowej.

10

11

10
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åwiczenie 13
Pozycja wyjÊciowa: jak w 11 çwiczeniu.

Âciàgni´cie ∏opatek – uwypuklenie klatki piersiowej – wdech nosem.
Rozluênienie – wydech ustami.

Koƒczyna w gór´ w skos – strzepanie r´ki.

åwiczenie 14 T
Pozycja wyjÊciowa: le˝enie ty∏em, ramiona wzd∏u˝ tu∏owia.

Ruch: przeniesienie prostych ramion przodem, w gór´, za g∏ow´ –
opuszczenie ramion bokiem w dó∏.

Powrót do pozycji wyjÊciowej.

åwiczenie 15 T
Pozycja wyjÊciowa: jak w 14 çwiczeniu.

Ruch: przeniesienie prostych ramion bokiem w gór´ – wdech nosem.
Powrót – przeniesienie ramion przodem w dó∏ – wydech.

Strzepywanie koƒczyny.

åwiczenie 16 T
Pozycja wyjÊciowa: jak w 14 çwiczeniu.

Ruch: naprzemienne wypychanie koƒczyn w gór´ (boksowanie w po-
wietrzu), z utrzymaniem koƒczyny po stronie operowanej w górze
d∏u˝ej ni˝ drugiej r´ki.

Strzepanie ràk w górze. Powrót do pozycji wyjÊciowej.

14
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åwiczenie 17 
Pozycja wyjÊciowa: le˝enie bo-
kiem (na boku strony nieopero-
wanej), koƒczyna zgi´ta w ∏ok-
ciu – u∏o˝ona pod g∏owà, koƒ-
czyna zewn´trzna zgi´ta w ∏ok-
ciu, d∏oƒ za g∏owà.

Ruch: odchylenie ∏okcia w ty∏ 
– wdech, przywiedzenie ∏okcia
do twarzy – wydech.

åwiczenie 18 T
Pozycja wyjÊciowa: jak w 17
çwiczeniu.

Ruch: odrzut koƒczyny strony
operowanej w gór´ w skos,
strzepanie.

Powrót do pozycji wyjÊciowej.

17

18
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åwiczenie 19 T
Pozycja wyjÊciowa: le˝enie
przodem (na brzuchu). Ramio-
na wzd∏u˝ tu∏owia, d∏onie opar-
te stronà d∏oniowà o pod∏o˝e.

Ruch: przeniesienie koƒczyn bo-
kiem w przód – klaÊni´cie.

Powrót do pozycji wyjÊciowej.

Odchylenie si´ na bok strony
nieoperowanej – strzepanie r´ki
w górze.

åwiczenie 20 T
Pozycja wyjÊciowa: le˝enie
przodem – ramiona z przodu
w lekkim odwiedzeniu, lekka
pi∏ka na wysokoÊci prawej r´ki.

Ruch: kilkakrotne przeturlanie
pi∏ki od jednej do drugiej d∏oni.

Powrót do pozycji wyjÊciowej.

Odchylenie si´ na bok strony
nieoperowanej – strzepanie r´ki.

Cwiczenie 21 T
Pozycja wyjÊciowa: jak w 20
çwiczeniu.

Ruch: przeniesienie koƒczyn
w ty∏, prze∏o˝enie pi∏ki prawà
r´kà do lewej na wysokoÊci po-
Êladków, przeniesienie pi∏ki
drugà r´kà w przód do pozycji
wyjÊciowej.

Odchylenie si´ na bok strony
nieoperowanej – strzepanie r´ki
w górze.

19

20

21
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åwiczenie 22
Pozycja wyjÊciowa: siad, koƒczyny dolne w rozkroku, ramiona z pi∏-
kà oparte na nogach.

Ruch: uniesienie ràk z pi∏kà w gór´, zgi´cie g∏owy w ty∏ – wdech no-
sem. Ramiona z pi∏kà w dó∏, przyciàgni´cie brody do mostka – wydech.

Strzepanie r´ki.

åwiczenie 23 
Pozycja wyjÊciowa: stanie przodem do Êciany na odleg∏oÊç wyprosto-
wanych koƒczyn górnych.

Ruch: unoszenie koƒczyn górnych w gór´ po Êcianie – maszerowanie
po Êcianie z jednoczesnym podchodzeniem do Êciany (w najwy˝ej po-
∏o˝onej pozycji). Zatrzymanie – odwrócenie d∏oni, nawrócenie d∏oni. 

Powrót do pozycji wyjÊciowej.

22

23 23

22
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åwiczenie 24 T 
Pozycja wyjÊciowa: stanie bokiem strony operowanej do Êciany
na odleg∏oÊç wyciàgni´tej koƒczyny górnej.

Ruch: podchodzenie bokiem do Êciany, odwrócenie d∏oni, oderwanie
r´ki od Êciany – przeniesienie d∏oni na g∏ow´.

Przeniesienie d∏oni w stron´ Êciany, nawrócenie d∏oni odejÊcie
od Êciany ze strzepywaniem r´ki.

åwiczenie 25 T
Pozycja wyjÊciowa: swobodne stanie, ramiona wzd∏u˝ tu∏owia.

Ruch: odwiedzenie koƒczyn górnych do 90 stopni, kilkakrotne na-
wracanie i odwracanie d∏oni. Powrót do pozycji wyjÊciowej.

Strzepanie koƒczyny w górze.

24 24

25
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åwiczenie 26
Pozycja wyjÊciowa: stanie w lekkim rozkroku, ramiona z boku tu∏o-
wia, pi∏ka w prawej r´ce.

Ruch: przeniesienie koƒczyn w przód, przek∏adanie pi∏ki do drugiej
d∏oni z przodu, przeniesienie ràk w ty∏ – prze∏o˝enie pi∏ki z ty∏u z po-
wrotem do r´ki prawej. Powrót do pozycji wyjÊciowej.

Strzepanie koƒczyny w górze.

åwiczenie 27
Pozycja wyjÊciowa: swobodne
stanie, koƒczyny górne splecio-
ne, opuszczone z przodu.

Ruch: wspi´cie na palce koƒczyn
dolnych, uniesienie splecionych
d∏oni nad g∏ow´ – wdech. Po-
wrót do pozycji wyjÊciowej 
– wydech.

Strzepanie koƒczyny strony
operowanej.

åwiczenie 28
Pozycja wyjÊciowa: jak w 27 çwiczeniu. Koƒczyny górne wzd∏u˝ tu∏owia.

Ruch: podniesienie ramion przodem w gór´ – strzepanie obu d∏oni
w górze.

Powrót do pozycji wyjÊciowej.

26 26

27
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Co to jest obrz´k limfatyczny? 
Obrz´k limfatyczny jest to proces gromadzenia si´ ch∏onki w tkance
podskórnej, wynikajàcy z niewydolnoÊci uk∏adu ch∏onnego. Podsta-
wà niewydolnoÊci jest usuni´cie w´z∏ów ch∏onnych pachowych
po stronie operowanej piersi. Literatura fachowa podaje, ˝e u oko∏o
40% procent operowanych kobiet w ró˝nym okresie od chirurgiczne-
go leczenia mo˝e wystàpiç obrz´k. Ryzyko wystàpienia zwi´ksza si´
wraz z zastosowaniem dodatkowych form leczenia. Radioterapia jest
czynnikiem zwi´kszajàcym ryzyko tego powik∏ania. Wià˝e si´ to
z wtórnymi zapaleniami i zw∏óknieniem tkanek oraz utrudnieniem
wytworzenia si´ obocznego odp∏ywu. Na wyst´powanie obrz´ku ma
równie˝ wp∏yw ograniczenie aktywnoÊci ruchowej lub jej nadmiar.
Czynnikami sprzyjajàcymi mo˝e byç nadwaga i wiele zachowaƒ co-
dziennego dnia. Czyli na stan zdrowia ma wp∏yw dieta i styl ˝ycia.

W jaki sposób mo˝na uniknàç obrz´ku?
Obrz´k limfatyczny koƒczyny górnej mo˝e wystàpiç jako skutek le-
czenia onkologicznego, ale stosujàc ustalone zasady profilaktyki
mo˝na w wielu wypadkach temu zapobiec lub wczeÊniej zaczàç tera-
pi´ obrz´ku, stosujàc codzienny automasa˝ i gimnastyk´.

Aby zapobiec obrz´kowi limfatycznemu nale˝y unikaç:

• przecià˝ania koƒczyny górnej strony operowanej d∏ugotrwa∏à pra-
cà fizycznà, szczególnie wykonywanà w warunkach pracy izome-
trycznej np. d∏ugotrwa∏e prowadzenie samochodu, prasowanie

• wykonywania zastrzyków, szczepieƒ oraz pobierania krwi w obr´-
bie tej koƒczyny

• szarpni´ç np. smyczà psa lub w Êrodkach lokomocji 

• dêwigania 

• przegrzewania koƒczyny (stosowanie maÊci rozgrzewajàcych, go-
ràce kàpiele), opalania

• ucisku koƒczyny (zbyt obcis∏e r´kawy, uciskajàce bransoletki lub
zegarek, mierzenie ciÊnienia krwi)

• urazów w obr´bie tej koƒczyny takich jak ukàszenia owadów,
uk∏ucia, skaleczenia, oparzenia

• zmiany wagi – oty∏oÊç sprzyja wyst´powaniu obrz´ku koƒczyny

• noszenia êle dopasowanej protezy i nieodpowiedniej bielizny
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Na czym polega automasa˝?
Jest to masa˝ wykonywany samodzielnie przez pacjentk´. W profi-
laktyce obrz´ku limfatycznego jest bardzo wa˝nà czynnoÊcià, doty-
czàcà koƒczyny górnej strony operowanej.

Jego efekty zale˝à od poprawnoÊci wykonywania nauczonych 
ruchów, systematecznoÊci i przestrzegania zasad wykonywania ma-
sa˝u, a mianowicie:

• przed przystàpieniem do automasa˝u nale˝y umyç r´ce

• aby nie podra˝niaç skóry r´ki nale˝y u˝ywaç oliwki 
lub specjalnego kremu do masa˝u

• masowanà koƒczyn´ nale˝y u∏o˝yç w rozluênionej pozycji 
np. na klinie lub Êcianie, w pozycji uniesienia do góry

• wszystkie ruchy masa˝u powinny byç wykonywane 
w kierunku doÊrodkowym 

• masa˝ nie powinien wywo∏ywaç bólu

• masa˝ wykonuje si´ oko∏o 10 minut

• ka˝dy ruch masa˝u powtarzamy 5-10 razy 

• we wczesnym okresie nale˝y omijaç miejsca napromieniania

• w wypadku wystàpienia zmian skórnych, zaczerwienienia 
lub zasinienia niezw∏ocznie nale˝y skonsultowaç si´ z lekarzem.
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Poprawne wykonywanie automasa˝u polega na stosowaniu nast´pu-
jàcych po sobie technik:

1. G∏askanie barku – ruch rozpoczynamy od górnej cz´Êci ramienia
przez bark w kierunku ∏opatki z ty∏u, a z przodu w kierunku
do klatki piersiowej. Ruch ten wykonuje si´ ca∏à powierzchnià d∏o-
ni, obejmujàc koƒczyn´ r´kà i przesuwajàc lekko, bez nacisku,
równym ruchem ku górze ze wszystkich stron koƒczyny.

2. Rozcieranie r´ki – trzema sposobami: prostymi palcami rozcieramy
palce d∏oni – wszystkie razem, nast´pnie ka˝dy z osobna. Kostka-
mi zgi´tych palców rozcieramy okolic´ Êródr´cza. Jest to ruch po-
legajàcy na zakreÊlaniu kó∏ek ∏àczàcych si´ w ∏aƒcuszki. Wykonuje
si´ ten ruch równie˝ w g∏àb tkanki, przemieszczajàc opuszkami
palców kolistymi ruchami w g∏àb.

3. G∏askanie ca∏ej koƒczyny – od d∏oni w kierunku barku.

4. Wyciskanie – tzw. g∏askanie ruchem obràczkowym – od okolicy
nadgarstka w kierunku barku. Ruch ten polega na przesuwaniu
z jednej strony koƒczyny kciuka wraz z jego k∏´bem, z drugiej stro-
ny reszty d∏oni.

5. Ugniatanie – ruchem pulsujàcym – od okolicy nadgarstka ku bar-
kowi. Ruch ten wykonuje si´ – ujmujàc rozluênione mi´Ênie koƒ-
czyny mi´dzy kciuk, a pozosta∏e palce, przemieszczajàc je ku górze
i ugniatajàc ruchami pulsujàcymi.

6. Rozcieranie – ruchem kolistym – samymi opuszkami palców zakre-
Êlamy ko∏a, rozpoczynajàc od palców, koƒczàc na barku.

7. Oklepywanie ruchem miote∏kowym – ruch ten wykonuje si´ tylko
od spodu ca∏ej koƒczyny górnej, grzbietem palców, ruchami po-
dobnymi do uderzania miote∏kà.

8. G∏askanie ca∏ej koƒczyny.

9. Wstrzàsanie – uniesienie koƒczyny masowanej ku górze i wykony-
wanie ruchów potrzàsania.
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Czy po amputacji piersi jest mo˝liwoÊç jej operacyjnego
odtworzenia?
W wi´kszoÊci przypadków jest taka mo˝liwoÊç. Rekonstrukcj´ piersi
przeprowadza si´ na wyraênà potrzebà i ˝yczenie pacjentki. 

Operacja odtwórcza jest elementem nowoczesnego leczenia raka
piersi.

W szeroko rozumianym procesie rehabilitacji – przez popraw´ sta-
nu fizycznego – wp∏ywa na stan emocjonalny kobiety. 

Kiedy mo˝na wykonaç odtworzenie piersi?
Zawsze – jeÊli nie ma przeciwwskazaƒ. Coraz cz´Êciej – w wybranych
przypadkach – jednoczasowo z mastektomià, natomiast w póêniej-
szym okresie – po decyzji lekarza onkologa i specjalisty chirurgii pla-
stycznej.

Jakie sà sposoby odtworzenia piersi, i kto powinien
o tym decydowaç?
O wyborze metody operacji powinien decydowaç specjalista chirurgii
rekonstrukcyjnej przy Twoim wspó∏udziale. 

W zale˝noÊci od przeprowadzonego leczenia zasadniczego i uzu-
pe∏niajàcego – mo˝na wykonaç rekonstrukcj´ z tkanek w∏asnych lub
z u˝yciem ekspanderoprotezy.
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Czy po przeprowadzonej operacji odtwórczej 
obowiàzuje rehabilitacja?
Tak, jak po wi´kszoÊci zabiegów operacyjnych. Zabiegi usprawniajà-
ce powinno si´ prowadziç w wielu przypadkach przed operacjà od-
twórczà – zale˝nie od stanu miejscowego po mastektomii, stanu fi-
zycznego pacjentki i przewidywanego sposobu rekonstrukcji.

Pacjentka powinna mieç pe∏en zakres ruchu w stawach obr´czy
barkowej, zachowanà elastycznoÊç blizny po operacji (ewentualnie
mo˝na stosowaç jonoforez´ jodowà w celu zmi´kczenia blizny).

Po rekonstrukcji z u˝yciem endoprotezy w pierwszym okresie
po implantacji, do 3-4 tygodni nale˝y ograniczyç zakres ruchu w sta-
wach obr´czy barkowej – çwiczenia zgi´cia i odwodzenia w stawach
obr´czy barkowej powinno si´ wykonywaç w granicach do 90 stopni. 

Zawsze powinno si´ wykonywaç masa˝ odtwarzanej piersi w celu
niedopuszczenia do wytworzenia torebki ∏àcznotkankowej (stward-
nienia) wokó∏ endoprotezy. Powy˝ej odtwarzanej piersi – w czasie jej
dope∏niania nale˝y nosiç specjalistyczny pas utrzymujàcy po∏o˝enie
protezy. W tym czasie nale˝y równie˝ dbaç o odpowiednià bielizn´
(stanik bez drutów!).

Nale˝y pami´taç równie˝ o profilaktyce przeciwobrz´kowej.

Po rekonstrukcji z u˝yciem tkanek w∏asnych np. z okolic brzucha,
nale˝y wykonywaç çwiczenia koƒczyny górnej po stronie odtwarza-
nej jak po mastektomii, pami´taç o zachowaniu zgi´tej pozycji w le-
˝eniu i poruszaniu si´ do 4 tygodni. Nast´pnie prowadziç çwiczenia
ogólnokondycyjne – szczególnie mi´Êni grzbietu i poÊladków. 
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Na pytania dotyczàce problematyki psychologicznej odpowiada 
dr n. hum. Ma∏gorzata Adamczak, psycholog kliniczny – doradca 
Federacji 

Dlaczego dla wielu kobiet rozpoznanie i leczenie 
nowotworu z∏oÊliwego piersi jest du˝ym psychicznym
obcià˝eniem?
Na prze˝ywane obcià˝enie sk∏ada si´ kilka przyczyn. Samo rozpo-
znanie choroby nowotworowej powoduje przygn´bienie i l´k o w∏a-
sne zdrowie i ˝ycie. Do tego do∏àcza si´ utrata piersi, a tym samym
zmiana wyglàdu cia∏a, jego harmonii, pi´kna. Gdy poza leczeniem
chirurgicznym stosowana jest chemioterapia i/lub radioterapia,
na samopoczucie dodatkowo wywierajà wp∏yw objawy uboczne za-
stosowanego leczenia. Wszystko to, skumulowane w czasie, powo-
duje prze˝ywanie stresu, poczucie wymykania si´ w∏asnego ˝ycia
spod kontroli i nie nastraja optymistycznie.

Z jakiego powodu utrata piersi jest dla kobiety 
tak trudna do przyj´cia?
G∏ównie z przyczyn najcz´Êciej podawanych: z powodu kojarzenia,
w naszej kulturze, kobiecej piersi z p∏cià ˝eƒskà i macierzyƒstwem.
Kszta∏towanie zachowaƒ zwiàzanych z p∏cià w wychowaniu sprawia,
˝e poczucie w∏asnej kobiecoÊci identyfikowane jest w znacznym
stopniu z wyglàdem zewn´trznym, sylwetkà. Zatem utrata najbar-
dziej widocznego atrybutu kobiecoÊci odczuwana jest przez wiele
kobiet szczególnie boleÊnie. Zmianie wyglàdu, nawet po uzupe∏nie-
niu braku protezà piersi, zwykle towarzyszy przeÊwiadczenie, ˝e dla
wszystkich jest to widoczne. To wyzwala skr´powanie w sytuacjach
spo∏ecznych, zmniejsza poczucie pewnoÊci siebie i powoduje ciàg∏à
obserwacj´ w∏asnego wyglàdu i pewne przeczulenie w tej kwestii.

Czy taki stan kiedyÊ si´ koƒczy?
OczywiÊcie, ˝e tak. Wiele kobiet ju˝ wkrótce po zaopatrzeniu si´ w do-
brze dobranà zewn´trzna protez´ piersi i powrocie do wczeÊniejszego
trybu ˝ycia oswaja si´ z faktem, i˝ zmian´ sylwetki mo˝na znakomicie
skorygowaç i uczyniç nie zauwa˝alnà dla innych, a potwierdzenie ta-
kiego stanu ze strony otoczenia pomaga w odzyskaniu poczucia pew-
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noÊci siebie i w∏asnej wartoÊci. Gdy jednak ÊwiadomoÊç zmiany wyglà-
du jest dominujàcym problemem kobiety, warto skonsultowaç si´ z le-
karzem w sprawie mo˝liwoÊci chirurgicznego odtworzenia piersi.

A jak bez operacji odtwórczej lub przed jej 
przeprowadzeniem zachowywaç si´ w sytuacjach 
intymnych?
Najlepiej tak samo jak przed utratà piersi. Dla wielu ma∏˝eƒstw prze-
˝ycia zwiàzane z rozpoznaniem choroby nowotworowej i jej lecze-
niem sà doÊwiadczeniem umacniajàcym i zacieÊniajàcym wzajemne
relacje. W takich zwiàzkach oboje partnerzy aktywnie szukajà tego
co ich ∏àczy i jest dobre dla wzajemnych relacji. 

Gdy po mastektomii w∏asna nagoÊç w sytuacjach intymnych stano-
wi problem g∏ównie dla kobiety, mo˝e ona zadbaç na przyk∏ad o za-
opatrzenie si´ w bardziej atrakcyjnà bielizn´. Wielu kobietom u∏a-
twia sytuacj´ bliskoÊci spanie w odpowiednio dobranym staniczku
i protezie. 

Dobrze si´ dzieje, gdy partnerzy potrafià rozmawiaç z sobà o w∏a-
snych oczekiwaniach i obawach. Pozwala to na unikni´cie nieporo-
zumieƒ, rozczarowaƒ, podejrzeƒ i niepotrzebnego stresu, wynikajà-
cego z nie sprawdzonych przypuszczeƒ. Warto pami´taç o tym, ˝e
zarówno kobieta, jak i m´˝czyzna potrzebujà czasu na oswojenie si´
z nowà sytuacjà, a okazywana przez obie strony dobra wola i zrozu-
mienie u∏atwia poradzenie sobie z ewentualnymi trudnoÊciami. 

Z jakiej formy pomocy mo˝na w takiej sytuacji 
skorzystaç? 

Kobieta leczona z powodu raka piersi, w wi´kszoÊci przypadków,
mo˝e skorzystaç z fachowej pomocy psychologicznej jeszcze podczas
pobytu w szpitalu. Po zakoƒczeniu leczenia szpitalnego mo˝e skorzy-
staç tak˝e z pomocy psychologicznej w najbli˝szym stowarzyszeniu
Amazonek. Kluby Amazonek wspó∏pracujà z psychologami oraz
troszczà si´ o to, by psycholodzy ci uczestniczyli w organizowanych
dla nich warsztatach szkoleniowych, przygotowujàcych do udziela-
nia pomocy psychologicznej kobietom w trakcie i po zakoƒczeniu le-
czenia onkologicznego.
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Czy po fachowà pomoc psychologicznà powinny 
zg∏aszaç si´ tylko te kobiety, które w ˝aden sposób 
same nie mogà sobie poradziç?
Zdecydowanie nie. Nie ma sensu odk∏adanie w czasie skorzystania
z pomocy, gdy wyst´pujà trudnoÊci, z którymi samodzielnie nie mo˝-
na sobie poradziç, a wsparcie rodziny i przyjació∏ nie jest wystarcza-
jàce. Przed∏u˝anie czasu z∏ego samopoczucia nie u∏atwia odzyskania
równowagi po interwencji psychologicznej. 

Pomoc psychologa mo˝e mieç ró˝ny zakres i czas trwania. Cz´sto
w wystarczajàcym stopniu pomocna jest jednorazowa rozmowa
wspierajàca. A bywa te˝ tak, ˝e potrzebny jest cykl spotkaƒ lub nie-
zb´dna jest krócej lub d∏u˝ej trwajàca psychoterapia.

Wsparcie psychiczne mo˝na uzyskaç równie˝ w Stowarzyszeniu
Amazonek. Jest to zarówno wsparcie od innych kobiet po leczeniu
raka piersi, które potrafi∏y poradziç sobie z trudnoÊciami, jak
i od wspó∏pracujàcego z klubem psychologa.

A jeÊli kobieta pomimo wszystko zachowuje spokój, 
czy to powinno jà niepokoiç?
Spokój, równowaga czy pogodne znoszenie trudnoÊci nie stanowià
powodu do niepokoju. Mogà byç jedynie Êwiadectwem bardzo racjo-
nalnego traktowania trudnej sytuacji lub efektem takiego dzia∏ania
mechanizmów obronnych osobowoÊci, które chroni przed gwa∏tow-
nymi reakcjami emocjonalnymi. U niektórych kobiet reakcja na cho-
rob´, leczenie, poniesionà strat´ mo˝e byç odroczona w czasie, poja-
wiç si´ w póêniejszym terminie lub w szczególnych okolicznoÊciach
˝yciowych. 
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OÊrodki rekonstrukcji piersi w Polsce
WOJEWÓDZTWO DOLNOÂLÑSKIE

Wroc∏aw, Szpital Kolejowy, ul. WiÊniowa 36a, 53-137 Wroc∏aw, dr Jacek Jarliƒski, 
dr Jakub Kratochwil, dr Piotr Knast, tel: (71) 360 20 82

Wroc∏aw, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Poradnia Onkologiczna, ul. Kamiƒskiego
73a, 51-124 Wroc∏aw, dr Roman Czarnecki, dr Marek Rzàca, tel: (71) 325 43 75

Polanica Zdrój, Szpital Chirurgii Plastycznej, ul. KoÊcielna 1, 57-320 Polanica Zdrój,
prof. Kazimierz Kobus, dr Piotr Wójcicki, dr Ireneusz ¸àtkowski, tel: (74) 868 13 68

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoszcz, Regionalne Centrum Onkologii, Oddzia∏ Chorób Piersi, ul. dr Izabeli 
Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, dr Ryszard Laskowski, tel: (52) 374 30 00

Bydgoszcz, Paƒstwowy Szpital Kliniczny im. dr. A. Jurasza, ul. M. Curie -Sk∏odowskiej 9,
85-094 Bydgoszcz, prof. Andrzej Zieliƒski, tel: (52) 341 57 45

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Nowa Sól, Szpital w Nowej Soli, Oddzia∏ Chirurgii Plastycznej i Oparzeƒ, ul. Cha∏u-
biƒskiego 7, 67-100 Nowa Sól, dr Ryszard Sp∏awski, tel: (68) 388 23 92, (68) 388 22 70

WOJEWÓDZTWO ¸ÓDZKIE

¸ódê, Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, Klinika Chirurgii Plastycznej, 
ul. Kopciƒskiego 22, 90-242 ¸ódê, prof. Andrzej Zieliƒski, tel: (42) 678 66 62

WOJEWÓDZTWO MA¸OPOLSKIE

Kraków, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Oddzia∏ Chirurgii Plastycznej,
OÊ. Z∏otej Jesieni 1, 32-826 Kraków, dr Kazimierz CieÊlik, tel: (12) 647 66 66 w. 241

Kraków, Katedra Ginekologii i Onkologii CMUJ, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, 
dr Stanis∏aw Kurek, tel: (12) 421 35 89

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Warszawa, Kliniczny Oddzia∏ Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia 
Oparzeƒ, Oddzia∏ Chirurgii Plastycznej, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, 
dr Wojciech Witkowski, tel: (22) 681 72 19

Warszawa, Gabinet Chirurgii Plastycznej, Al. Jerozolimskie 101 m. 103, 
02-011 Warszawa, dr Andrzej Sankowski, dr Artur Broma, tel: (22) 622 08 08

Warszawa, Szpital Ginekologiczno Po∏o˝niczy im. Âw. Rodziny, ul. Madaliƒskiego 25,
02-544 Warszawa, dr Stanis∏aw Borczewski, tel: (22) 849 23 35

Warszawa, Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 02-781 Warszawa, 
dr Jagoda Borczewska, dr Marek Podolski, tel: (22) 871 11 47

Warszawa, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum 
Onkologii Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, Warszawa, 
prof. Edward Towpik, tel: (22) 526 20 22

Warszawa, Szpital MSWiA, Pododdzia∏ Chirurgii Plastycznej, Klinika Chirurgii Ogólnej,
ul. Wo∏oska 137, 02-507 Warszawa, dr Tadeusz Witwicki, tel: (22) 508 15 52, (22) 508 15 79

Warszawa, Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, 
prof. Edward Towpik, tel: (22) 566 22 22
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Warszawa, Szpital Kliniczny im. prof. W. Or∏owskiego, Klinika Chirurgii Plastycznej,
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, prof. Józef Jethon, tel: (22) 629 69 69

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Opole, Wojewódzki OÊrodek Onkologii, ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole, dr Robert
Janiszewski, dr Aleksander Sochanbiƒski, tel: (77) 441 60 66

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Gdaƒsk, Swissmed Centrum Zdrowia S. A., ul. Wileƒska 44, 80-215 Gdaƒsk, tel: (58) 524 15 15

S∏upsk, Wojewódzki Szpital Zespolony w S∏upsku, Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej,
ul. Kopernika 28, 76-200 S∏upsk, dr Zoran Stojcev, tel: (59) 842 95 35

Gdaƒsk, Gdaƒskia Akademia Medyczna, Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia 
Oparzeƒ, ul. D´binki 7, 80-211 Gdaƒsk, prof. Janusz JaÊkiewicz, tel: (58) 349 24 05

WOJEWÓDZTWO ÂLÑSKIE

Gliwice, Instytut Onkologii w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej, ul. Wybrze˝e
Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice, dr Miros∏aw Dobrut, tel: (32) 278 85 18

Sosnowiec, Szpial Wojewódzki nr. 5 im. Âw. Barbary, Oddzia∏ Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej Âlàskiej Akademii Medycznej, Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, prof. Jerzy
Stru˝yna, dr Marcin Sierociƒski, dr Arkadiusz Kuna, tel: (32) 368 25 21

Chorzów, SPZOZ Zespó∏ Szpitali Miejskich, ul. Karola Miarki 40, 41-500 Chorzów, 
dr Magdalena J´drzejczak, tel: (32) 349 97 23

Katowice, Centrum Chirurgii Plastycznej, ul. Reymonta 6, 40-029 Katowice, 
dr Zbigniew Mazan, tel: (32) 255 38 32

Tarnowskie Góry, Szpital Âw. Kamila, Oddzia∏ Chirurgii Plastycznej, ul. Bytomska 22,
42-606 Tarnowskie Góry, dr Krystyna Frontczak-Toborek, tel: (32) 384 97 56

Bielsko-Bia∏a, Klinika Chirurgii PLastycznej, ul. Bystrzaƒska 5, 43-200 Bielsko-Bia∏a, 
dr Janusz Sirek, tel: (33) 816 33 00

Bielsko-Bia∏a, Centrum Medyczne ESCULAP, ul. Cieszyƒska 472, 43-382 Bielsko-Bia∏a,
dr Andrzej Solarz, tel: (33) 818 46 85

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Poznaƒ, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Oddzia∏ Chirurgiczny II, ul. Garbary 15,
61-866 Poznaƒ, dr Artur Gromadziƒski, tel: (61) 854 06 16

Leszno, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Oddzia∏ Chirurgiczny, Pododdzia∏ Chirurgii
Onkologicznej, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, dr S∏awomir CieÊla, tel: (65) 525 33 13

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, Regionalny Szpital Onkologiczny, Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej, 
ul. Strza∏owska 22, 71-730 Szczecin, dr Leszek Nagay, tel: (91) 425 15 50

Gryfice, Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Oparzeƒ i Chirurgii Plastycznej, 
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dr Andrzej Krajewski, tel: (91) 384 20 61 wew. 341, 
(91) 384 58 64

Szczecin, Szpital Wojskowy, Oddzia∏ Chirurgii Plastycznej, ul. Piotra Skargi 9-11, 
71-422 Szczecin, dr Andrzej Dmytrzak, tel: (91) 810 58 91
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Receptor HER2:
To białko znajdujące się na powierzchni komórek niektórych guzów piersi
Odpowiada za szybki wzrost nowotworu
Nadmiar ekspresji (ilości) występuje u około 20% kobiet i jest niekorzystnym
czynnikiem rokowniczym
Jego oznaczenie pozwala określić typ nowotworu i dobrać właściwe leczenie

Receptor HER2 oznacza się za pomocą testów:

IHC (immunohistochemicznego)

wynik 0 – prawidłowy – brak nadmiernej ekspresji
wynik (+) – prawidłowy – brak nadmiernej ekspresji

wynik (++) – graniczny – trzeba zweryfikować
inną metodą np. FISH

wynik (+++) – pozytywny – nadmierna ilość HER2

FISH (hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ)

wynik 0 – prawidłowy             wynik + – pozytywny - nadmierna ilość HER2
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