
 

Vesedaganat kezelési napló, mindennapi élet 
Kezelési napló rövid áttekintése 

Egyszerű tanácsok, hogy a lehető leghasznosabb legyen a kontrollvizsgálat során a 

kezelőorvosával történő megbeszélése 

HETI TÜNETNAPLÓ  

Írja be az észlelt tüneteket és mellékhatásokat. 

Hetente töltse ki (különösen fontos, hogy már a kezelés kezdetekor is vezesse ezt a naplót). 

Vigye magával, amikor felkeresi onkológusát, hogy megbeszélhesse vele a bejegyzéseket.  

VÉRNYOMÁSNAPLÓ 

Minden nap lehetőleg ugyanabban az időben mérje meg vérnyomását és rögzítse az 

értékeket a Vérnyomásnaplóban. A mérés előtt 10 percre üljön le, helyezze magát 

kényelembe. 

Vigye magával a naplót, amikor felkeresi onkológusát, hogy megbeszélhesse vele a 

bejegyzéseket. 

GYÓGYSZERNAPLÓ 

Az első héten jegyezze fel, hogy az orvos által előírtaknak megfelelően szedi-e minden nap a 

felírt gyógyszert.  

Amennyiben fontosnak érzi: 

Írja be a naplóba, hogy mi segítette vagy akadályozta a gyógyszer bevételét. 

Gondolja át, hogy mit tehetne másként annak érdekében, hogy pontosan az utasításoknak 

megfelelően szedje a készítményt. 

Tervező 

KÖZÉRZET IRÁNYTŰ 

Ez a tervező segít megtervezni azt, hogy a következő kontrollvizsgálaton milyen témákat 

beszéljen meg az egészségügyi személyzettel. 

A kérdések megválaszolásával megtudhatja, hogy mely területeken igényel támogatást. 

Olvassa el a mellékelt rövid útmutatót. 

RÖVID ÚTMUTATÓK 

A Közérzet iránytű hasznos, rövid útmutatókhoz irányítja Önt. Olvassa el a megfelelő 

útmutatót, és az abban foglalt információkat, tanácsokat. 

Ebben hasznos tanácsokat és választ kaphat az Önt érdeklő kérdésekre. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Heti tünetnapló 

 

Vérnyomásnapló 



 

 

Gyógyszernapló 

Ezzel az egyszerű naplóval ellenőrizheti, hogy előírás szerint szedi-e a gyógyszert, és segít 

átgondolni, ha valami akadályozza ebben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feljegyzések készítése 



 
Célszerű feljegyzés készíteni tapasztalatairól, közérzetéről, illetve a felírt készítmény 

alkalmazása közben fellépő esetleges mellékhatásokról. 

 

A készítmény alkalmazása rövid útmutató  

Amikor hosszú időn keresztül szed egy gyógyszert, néha előfordulhat, hogy nehéznek érzi az 

előírtnak megfelelően szedni azt. Ebben a részben olyan tanácsokat talál, melyek segíthetik a 

gyógyszerszedést a napi rutinja részévé tenni. 

Nem mindig egyszerű egy gyógyszer alkalmazásában megfelelő gyakorlatot kialakítani, de az 

alábbi tippek segíthetnek ebben 

Próbálja ki egy egészségügyi szakpszichológus alábbi három javaslatát:  

1. Illessze be a felírt készítmény szedését a napi rutinjába.  

Próbálja a készítmény bevételét olyan tevékenységekhez kötni, melyeket minden nap 

ugyanabban a napszakban végez.  

2. Emlékeztesse magát. 

Tartsa a gyógyszert olyan tárgy közelében, melyet napi szinten használ. Emlékeztető 

cédulákat is ragaszthat olyan helyekre, ahol látja azokat pl. fürdőszobatükör, hűtőszekrény, 

vagy beállíthat rendszeres ébresztést telefonján. 

3. Készüljön fel a szokásostól eltérő helyzetekre. 

Bonyolíthatja a helyzetet, ha kiesik a napi rutinból, például, ha kontrollvizsgálatra kell mennie, 



 
vagy nyaraláskor. Legyen tisztában ezzel, és tegyen extra lépéseket, például kérjen meg egy 

családtagot, barátot, hogy emlékeztesse Önt a készítmény bevételére 

Mi akadályozza a gyógyszer szedését? 

Vannak, akik nyaralás vagy valamilyen fontos esemény előtt hagynak ki adagokat, így 

próbálják meg csökkenteni a mellékhatásokat. Az is természetes, hogy időnként kétségei 

támadnak, vajon érdemes-e szedni a készítményt, vagy nem biztos benne, hogy valóban hat. 

Másoknak problémát jelent, hogy hogyan hangolják össze a többi gyógyszer szedésével. 

Bármi is akadályozza Önt a gyógyszer bevételében, beszéljen kezelőorvosával, vagy a 

nővérrel, akinek lehetnek jó ötletei. 

Beszéljen az ellátását végző egészségügyi személyzettel 

Kellemetlennek érzi szóba hozni a témát? Próbálja ki a következő egyszerű 

beszélgetésindítókat: 

HA A PROBLÉMÁJA AZ, HOGY... 

MONDJA AZT, HOGY...  

Időnként kihagy egy adagot 

„Nem mindig sikerül úgy bevennem a gyógyszert, ahogyan kellene. Tudna nekem ebben 

segíteni?” 

Aggódik a mellékhatások miatt 

„A mellékhatásoktól való félelem akadályoz, hogy minden alkalommal bevegyem a 

gyógyszert. Beszélhetnénk erről?” 

Úgy érzi, nehéz megoldani, hogy minden gyógyszerét pontosan az utasítások szerint szedje 

„Annyira sok és különféle adagolású gyógyszerem van, hogy nehéz kialakítani a megfelelő 

rutint a szedésükre.Tudna nekem segíteni ennek a problémának a megoldásban?” 

Legyen nyitott! 

Mindig jelezze kezelőorvosának, ha gondot okoz a gyógyszer utasítás szerinti szedése. 

Kezelőorvosa segíteni tud Önnek megoldani ezt a problémát 

 

Mellékhatások 

Segítség a mellékhatások leküzdéséhez rövid útmutató 

 

Lelki egyensúly rövid útmutató 

Egyszerű megoldások, hogy felmérje, milyen hangulatban van, és hogy megtalálja az Önnek 

megfelelő segítséget. 

Hogy érzi magát?  

A daganatos betegség nagy változásokat hozhat életébe. Teljesen normális, ha időnként 

rossz a hangulata, vagy aggódik. Mindazonáltal megfontolandó segítséget kérni, ha 

legalább 2 hétig: 



 
- szomorúnak, reménytelennek vagy értéktelennek érzi magát, 

- hangulata gátolja napi tennivalói elvégzésében, 

- megváltoznak az alvási szokásai, 

- már nem talál örömet azokban a dolgokban, amiket eddig élvezett. 

A szorongás jelentős probléma lehet, ha minden nap, vagy a nap nagy részében:  

- folyamatosan aggódik,  

- nem tud koncentrálni,  

- nyugtalan és ingerlékeny 

- izmai megfeszített állapotban vannak. 

Az önsegítés 5 módja 

1. Olvassa el a „Hozza ki a legtöbbet a kezeléséből” című útmutatót. A rossz érzések 

feldolgozásához az útmutató 32. oldalán, a „Segítség a lelki egyensúly eléréséhez” 

című részben talál információkat és tanácsokat.  

2. 2 Nyíljon meg. Gondolja át, van-e valaki a környezetében, akivel jól érzi magát, és 

kérdezze meg, hogy van-e ideje beszélgetni, vagy keressen lakóhelye közelében egy 

betegtámogató csoportot. Kereshet interaktív betegfórumot is, hogy megtudja, más, 

vesedaganatban szenvedő betegek hogyan birkóznak meg a rossz hangulattal.  

3. 3 Írja le. Segítheti érzelmei kifejezését, ha leírja gondolatait.  

4. 4 Szakítson időt szórakozásra. Javítja hangulatát, ha olyan dolgokat csinál, amiben 

örömét leli, legyen az egy barát meghívása filmnézésre, találkozás egy kávézóban vagy 

egy egyszerű telefonbeszélgetés.  

5. 5 Legyen aktív. A rendszeres napi testmozgás segíthet ellazulni, javíthatja alvását és 

energiaszintjét, ezért próbáljon sétálni, úszni, táncolni vagy biciklizni. Választhat 

bármilyen, az Ön számára élvezetes tevékenysége 

Beszéljen az ellátását végző egészségügyi személyzettel  

Időnként nehéznek tűnhet az érzéseiről beszélni kezelőorvosával vagy a nővérrel, de jusson 

eszébe, hogy ők már hozzászoktak az ilyen problémák kezeléséhez, és segíteni szeretnének 

Önnek.  

Próbálja ki az alábbi beszélgetésindítókat: 

HA ÚGY ÉRZI… 

MONDJA AZT, HOGY… 

Nyugtalan 

„Mostanában sok minden nyomaszt. Ez normális?” 

Szomorú 

„Nagyon rossz a hangulatom. Szeretnék erről beszélni Önnel. Mit tehetnék a hangulatom 

javítása érdekében?” 

Zaklatott és ingerlékeny 

„A családom azt mondja, elég dühösnek tűnők. Szeretném tudni, hogy ez vajon azért lehet, 

mert pocsékul érzem magam. Ön mit tanácsol?” 

 



 
Mindennapi élet rövid útmutató 

A következőkben életviteli tanácsokat adunk, a megfelelő alvástól és étkezéstől kezdve a 

kiegészítő kezelések kipróbálásáig 

Az alábbi tanácsok segítséget nyújthatnak a mindennapi életvezetéshez 

1. Étkezzen megfelelően Megélhet olyan időszakokat, amikor nincs kedve enni a 

mellékhatások, például a hányinger, a hasmenés vagy az ízérzés megváltozása miatt. 

Próbáljon könnyű ételeket fogyasztani, például csirkét, halat, tojást, pirítóst, rizst, 

burgonyát, tésztát és kekszeket. Egyen kis adagokban zöldséget és gyümölcsöt, ha 

tud. Napi három nagy étkezés helyett egyen inkább gyakrabban kevesebbet, például 

tízóraizzon és uzsonnázzon is a főétkezéseken kívül. Túl fáradt a főzéshez? Kényelmes 

megoldás lehet a készételek és fagyasztott ételek fogyasztása. Ellenőrizze, hogy 

csökken-e a testsúlya, és kérjen tanácsot, ha problémát jelent, hogy eleget egyen 

2. Lassítson Ha fáradtnak érzi magát, próbálja ennek megfelelően szervezni napját. 

Például, ha délutánonként a legfáradtabb, próbálja meg délelőttre időzíteni a teendőit. 

Növelheti energiáját, ha aktív marad. Kérdezze meg barátait és családját, hogy a 

nagyobb ház körüli munkák egy részét el tudják-e végezni. Fogadja el, ha felajánlják, 

hogy főznek Önnek, vagy fogyasszon készételeket. 

3. Egyeztessen kezelőorvosával Az emberek egy része szeretne kiegészítő kezelést is 

alkalmazni a tünetek enyhítésére, illetve lazítás céljából, például akupunktúrát, vagy 

meditációt; ezek a kezelések kívül esnek az egészségügy fő vonalán. Minden 

alkalommal egyeztessen kezelőorvosával, mielőtt kipróbál bármilyen kezelést, mert 

előfordulhat, hogy az nem megfelelő az Ön számára. 

Beszélgessen a mindennapjairól és az életvezetéséről az ellátását végző egészségügyi 

személyzettel 

Az alábbi beszélgetésindítók segíthetnek, ha szeretne több információt és támogatást kapni 

életvitelével kapcsolatban az ellátásáról gondoskodó egészségügyi személyzettől: 

HA… 

MONDJA AZT, HOGY… 

Problémái vannak az alvással 

„Nem alszom jól, és emiatt még fáradtabbnak érzem magam. Lenne néhány hasznos 

javaslata?” 

Nehézséget okoz a megfelelő táplálkozás 

„Úgy gondolom, jelenleg nem eszem annyit, amennyit kellene. Mit tanácsol, mit tegyek?” 

Kiegészítő kezelést szeretne kipróbálni 

„Szeretnék kipróbálni valamilyen kiegészítő kezelést. Beszélhetnénk arról, melyik lehet 

megfelelő a számomra?” 

Mérje fel, ki segíthet rövid útmutató 

A betegséggel való együttélést megkönnyítheti, ha tudja, kihez fordulhat támogatásért - akár 

a mindennapi ügyintézés során, akár érzelmi kérdésekben. Segítséget kérni azonban nem 



könnyű. A " Hozza ki a legtöbbet kezeléséből" útmutatóban részletes információkat talál a 

témában, a következő oldalakon pedig rövid összefoglalót olvashat 

A sokat jelentő érzelmi és gyakorlati támogatás egyszerű módjai. 

Családtagok és barátok  

A barátok és családtagok gyakorlati segítséget nyújthatnak, például a bevásárlásban vagy a 

ház körüli munkák elvégzésében. Segíthetnek a kezelés során, például elvihetik kocsival az 

orvoshoz, vagy emlékeztethetik a készítmény bevételére, és érzelmi támogatást nyújthatnak, 

például meghallgathatják, ha beszélni szeretne érzéseiről és aggodalmairól. 

Betegszervezetek és daganatos betegek megsegítésére létrehozott alapítványok 

A betegszervezetek révén kapcsolatba kerülhet más, vesedaganatos betegekkel, akár az 

interneten keresztül, akár személyes találkozók keretében, így felveheti a kapcsolatot olyan 

betegtársakkal, akik hasonló problémákkal küzdenek, mint Ön. 

Az önt ellátó egészségügyi szakemberek 

Az egészségügyi személyzet tudni fogja, hogy milyen további támogatás igénybevételére van 

lehetőség, és a lakóhelyéhez közeli segítségforrásokhoz irányíthatják Önt. 

Használhatja a következő beszélgetésindítókat, hogy kezelőorvosától vagy az egészségügyi 

személyzettől megkapja a szükséges támogatást: 

HA SZÜKSÉGE VAN… 

MONDJA AZT, HOGY… 

Gyakorlati segítségre otthonában, például a házimunkában vagy más személy segítségére 

„Mostanában nem boldogulok túl jól otthon. Tudna nekem mondani olyan gondozószolgálatot, 

akiktől segítséget kérhetek?”  

Egy kis segítségre a kezeléssel kapcsolatban 

„Nehezen jutok el az orvoshoz/ váltom ki a gyógyszereimet. Tudnának abban segíteni, hogy 

kihez fordulhatok segítségért ilyen esetben? 

Forrás: DayMed Kft., 2021, Transzplant, 2022. 05. 11. 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 
kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 
konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 
konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait!



Vesedaganat tájékoztató 
A vesedaganatról 

A vesedaganattal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések 

Mit nevezünk vesesejtes daganatnak?  

Válasz: A vesedaganat egy típusát, melyben a daganatsejtek a vesében lévő, 

tubulusoknak nevezett kis csövek belső felszínét borító sejtekből indulnak ki. A 

tubulusok feladata a vesén átfolyó vér szűrése és tisztítása. A folyamat során 

eltávolítják a salakanyagokat, és vizeletet képeznek, mely a húgyhólyagba kerül. A 

vesesejtes daganat a vesedaganatok leggyakoribb típusa: a vesetumorok 90%-a ebbe 

a típusba tartozik. 

Mit nevezünk helyileg előrehaladott vesesejtes daganatnak? 

Válasz: Ez azt jelenti, hogy a daganat a vesén kívülre terjedt, de csak a közeli 

területekre, nyirokcsomóba, a veséhez vezető fő vénába vagy a mellékvesébe. A 

daganat stádiumbesorolásakor a helyileg előrehaladott daganatot 3. stádiumúnak 

nevezzük.  

Mit nevezünk áttétes vesesejtes daganatnak? 

Válasz: Áttétnek (metasztázisnak) nevezzük, amikor a daganatsejtek átterjednek a 

veséből más szervekbe, például a tüdőbe, a csontokba vagy az agyba. Az áttétes 

daganat neve és a daganatsejtek típusa megegyezik az eredeti (elsődleges) 

daganatéval. Például a tüdőkbe terjedt vesedaganatot nem tüdődaganatnak, hanem 

áttétes vesedaganatnak nevezzük. 

Mi okozza a vesesejtes daganatot? 

Válasz: Az orvosok nem tudják a betegség pontos okát, de bizonyos tényezők növelik 

a betegség kialakulásának kockázatát. Ezek közé tartoznak a dohányzás, a túlsúly, 

néhány ritka, örökletes állapot, valamint, ha a családi kórtörténetben vesedaganat 

szerepel. Mindazonáltal vesedaganat kockázati tényezők nélkül is kialakulhat. 

Milyen kezelések állnak rendelkezésre? 

Válasz: A legújabb terápiák célzott kezelések, melyek a daganatsejtekben gyakrabban 

előforduló azon fehérjék működését gátolják, amelyek a daganatok növekedését és 

terjedését segítik elő, mely eltér a szokványos kemoterápia hatásmódjától.  

Megpróbálhatok kiegészítő kezeléseket is? 



 

 

Válasz: Sokan szeretnének kiegészítő kezelést alkalmazni a daganat bizonyos 

tüneteinek enyhítésére. Egyes kiegészítő kezelések alkalmazhatóak a célzott 

daganatellenes terápiával egy időben, vannak azonban olyanok, amelyek nem 

alkalmasak erre. Először mindig tájékoztassa kezelőorvosát, ha ki szeretne próbálni 

valamilyen kiegészítő kezelést! Ő választ ad majd arra, hogy az adott kezelés 

megfelelő-e az Ön számára.  

Mellékhatások 

Mellékhatások kialakulása bizonyonyos készítmény alkalmazása során 

A hasmenés kezelése 

Bizonyos készítmények alkalmazása hasmenést eredményezhet 

Ön a következőkkel segíthet 

- A napi három nagy étkezés helyett inkább 5-6 alkalommal egyen kisebb 

adagokat. 

- Könnyű ételeket fogyasszon, kombinálja a fehérjéket szénhidrátokkal, egyen 

például csirkét vagy halat tésztával vagy rizzsel. Fogyasszon kis adagokban 

gyümölcsöt és zöldséget.  

- A következők fogyasztása enyhítheti a hasmenést: reszelt répa és reszelt alma 

1:1 arányú keveréke naponta kétszer, banán, főtt rizs. 

- Kerülje a tejtermékek fogyasztását, kivéve a kemény sajtot, illetve a tünetek 

enyhülése után a túró fogyasztása is megengedett. 

- Ne egyen majonézes, pácolt vagy füstölt ételeket és kerülje az alkohol 

fogyasztását. Igyon naponta 2-3 liter folyadékot, például vizet, teát, vagy 

üdítőitalt (kivéve grépfrútlevet), hogy biztosítsa a folyamatos 

folyadékutánpótlást, és elkerülje a kiszáradást. Beszéljen kezelőorvosával, 

hogy milyen italokkal pótolja a folyadékot. 

Bristol-féle skála 

Alább találja a Bristol-féle székletskálát. Kezelőorvosa segítségével a táblázat alapján 

Ön pontosabban tudja majd azonosítani, mikor kell hasmenése miatt 

kezelőorvosához, vagy háziorvosához fordulnia 



 

 

 

Hívja fel kezelőorvosát, ha gyakrabban ürít székletet, ha laza vagy véres a széklete, ha 

nem tud inni vagy normálisan vizeletet üríteni. Beszéljen kezelőorvosával, ha a 

hasmenéshez testsúlycsökkenés, súlyos hasfájás, 38 °C-os vagy magasabb láz társul. 

Kezelőorvosa felírhat Önnek hasmenés elleni gyógyszert a kezelés kezdetén, és arra 

kérheti, hogy hasmenés jelentkezése esetén kezdje el szedni. 

A hányinger kezelése 

Bizonyos kezelések során előfordulhat hányinger 

Először is beszéljen kezelőorvosával, aki hányinger elleni gyógyszereket (úgynevezett 

antiemetikumokat) rendelhet.  

Ön a következőket teheti még:  

- Lehetőleg legyen friss levegő abban a helységben, ahol étkezik. Kerülje az 

erőteljes ételszagot, ha zavarja. 

- Próbálja meg elterelni a figyelmét evés közben, például olvasással vagy TV-

nézéssel. 

- Fogyasszon gyömbér tartalmú nassolnivalókat, például gyömbéres kekszet, 

mely enyhítheti a hányingert.  

A fáradtság csökkentése  

Fáradtság is előfordulhat bizonyos készítmények alkalmazásakor. 

Jelezze kezelőorvosának, ha kimerültnek érzi magát, így ő kizárhatja azokat az egyéb 

állapotokat, melyek fáradtságot okozhatnak.  

Ezt követően próbálja ki a következőket:  

- Állítson fel fontossági sorrendet, és a legfontosabb tevékenységeket végezze 

el először. 

- Minden nap próbáljon meg valamilyen testmozgást végezni, legyen az akár 

séta, úszás vagy biciklizés.  

- Pihenjen, ha szükségét érzi. Iktasson be rövid (legfeljebb 1 órás) pihenőidőket. 

Kérjen segítséget másoktól bizonyos tevékenységek elvégzéséhez, például a 

főzéshez.  



 

 

A magas vérnyomás kezelése  

Egyes gyógyszerek szedése mellékhatásként magas vérnyomást okozhatnak. 

Kezelőorvosa arra kérheti, hogy rendszeresen ellenőrizze vérnyomását, így 

észreveheti, ha emelkedik a vérnyomása. 

Ön a következőket teheti vérnyomása rendben tartása érdekében:  

- Táplálkozzon megfelelően, szükség esetén csökkentse sófogyasztását. 

- Végezzen rendszeres testmozgást. 

- Tartsa testsúlyát egészséges szinten. 

- Kezelje a stresszt. Kerülje a dohányzást 

- Csökkentse alkoholfogyasztását. 

Készítmény alkalmazása 

Könnyítse meg mindennapjait! 

Ezek a tippek segíthetnek, hogy megfelelő rutint szerezzen a készítmény szedésében, 

hogy megbirkózzon a mellékhatásokkal kapcsolatos aggodalmakkal, és leküzdje 

azokat az akadályokat, melyek meggátolják, hogy az orvos által előírt módon szedje a 

felírt készítményt. 

Nem ritka, hogy a betegeknek különböző okokból problémájuk adódik a készítmények 

előírás szerinti szedésével. Például mellékhatások jelentkezése esetén kísértést 

érezhet, hogy fontos események előtt ne vegye be a készítményt.  

A PROBLÉMA: 

Aggódik a mellékhatások miatt. 

Néhány ötlet segítségképpen  

- Mindig beszéljen kezelőorvosával, ha úgy véli, mellékhatás jelentkezett mivel 

orvosa javaslataival segíthet Önnek enyhíteni azokat. Soha ne kísérelje meg 

módosítani az adagot a mellékhatások minimalizálása érdekében a 

kezelőorvosa útmutatása nélkül. Az Ön dolga, hogy beszámoljon a 

mellékhatásokról, melyeket kezelőorvosa értelmez. Az orvos az Ön által 

elmondottakra hagyatkozik.  

- Vesse össze a mellékhatásokat a kezelés várható hasznával.Írhat egy listát a 

készítmény előnyeiről és hátrányairól, így teljesebb képet kaphat. 

A PROBLÉMA:  

Gondot okoz emlékezni arra, hogy minden nap be kell vennie a gyógyszert. 

Néhány ötlet segítségképpen  

- Kapcsolja valamihez a készítmény szedését. Próbálja olyan tevékenységhez 

kapcsolni a gyógyszer szedést, melyet minden nap végez nagyjából abban az 

időpontban, amikor a készítményt be kell vennie.  



 

 

- Kérjen segítséget. Megkérhet valakit, hogy figyelmeztesse a készítmény 

bevételére. 

A PROBLÉMA:  

Gyakorlati nehézségei vannak.  

Néhány ötlet segítségképpen  

- Gondoskodjon róla, hogy ne fogyjon ki a gyógyszerből. 

- Kérjen segítséget, ha nehezen tudja megoldani, hogy eljusson orvosához vagy 

a gyógyszertárba 

 

Kérjen segítséget! 

A daganatos betegséggel küzdőknek sokat számít a támogatás. Javíthatja a 

közérzetét, megkönnyítheti a mindennapokat. A segítség különböző utakon érkezhet; 

ebben a részben ismertetjük ezeket és azt, hogy hogyan kérjen segítséget, ha 

szüksége van rá. 

Család és baráti támogatás 

A barátok és a család támaszt, segítséget nyújthatnak Önnek 

Érzelmi támogatás 

Javíthatja a közérzetét és könnyebben megbirkózhat aggodalmaival, ha nyit mások 

felé. Valószínű, hogy barátai és családja kíváncsiak arra, hogyan érzi magát, így 

örömmel meghallgatják 

Segítség a kezeléssel kapcsolatban  

Kérdezzen meg egy barátot vagy családtagot, hogy tudna-e néhány dologban segíteni, 

például elkísérni Önt, ha ideges a következő kontrollvizsgálat miatt 

Praktikus segítség  

A barátok és a család néhány feladatot átvehetnek Öntől megkönnyítve azokat a 

napokat, amikor kezelőorvosához kell mennie vagy kontroll vizsgálatokon kell 

résztvennie. 

Hogyan beszéljen szeretteivel a vesedaganatról? 

Ha ideges vagy letört betegsége miatt, ne tegyen úgy, mintha nem lenne az. Jobb, ha 

szerettei pontosan tudják, hogyan érez, így kiderülhet számukra, milyen támogatásra 

van szüksége. 

Ha Ön barát vagy családtag 

Szeretne segíteni, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá?  

Az alábbi tippek segíthetnek.  

- Tudja meg, hogy van-e valami, amiben segíthet. 



 

 

- Kísérje el hozzátartozóját, barátját Ön is az orvoshoz, ezzel segíthet 

szerettének.  

- Lehetséges, hogy hallott más daganatos betegek által kipróbált speciális 

étrendekről és kezelésekről, de nem biztos, hogy ezek a módszerek szerette 

számára is megfelelőek. Ha kíváncsi, hogy egy adott módszer segíthet-e, 

megkérdezheti a kezelőorvost.  

- Próbálja meg támogatni szerette döntéseit akkor is, ha Ön valamit másként 

csinálna 

Egészségügyi személyzettel történő együttműködés 

 

7 lépés… 

 …az egészségügyi személyzettel történő jó együttműködés érdekében 

Gondoljon úgy kezelésére, mint az Ön és kezelőorvosa közötti partnerségre. Az 

egészségügyi személyzettel kialakított jó kapcsolat javíthatja a közérzetét, és segíthet 

abban, hogy úgy érezze, kézben tartja a dolgokat. 

A hatékony együttműködés érdekében kövesse az alábbi lépéseket  

1. Legyen nyitott Tájékoztassa kezelőorvosát állapotának változásairól, mivel ő 

így tájékozódhat arról, hogyan érzi magát. Számoljon be orvosának az 

esetlegesen kialakult mellékhatásokról, a kezelőorvos javasolhat a 

mellékhatások enyhítésére szolgáló módszereket.  

2. Beszéljen hangulatáról és alvási szokásairól Kezelőorvosa segítségére lehet, 

ha szorong vagy depressziós. Lényeges, hogy leküzdje rossz hangulatát, mivel 

emiatt előfordulhat, hogy nem az előírtak szerint szedi a gyógyszert. Jelezze 

orvosának, ha alvászavara van, mivel így teljesebb képet kaphat közérzetéről. 

3. Mondja el aggodalmait Kérjen tanácsot az esetleges mellékhatások 

kezelésével kapcsolatban.  

4. Írja fel kérdéseit a kezelőorvosával történő következő találkozása előtt, és 

állítsa azokat fontossági sorrendbe, arra az esetre, ha nem lesz lehetősége 

mindent megkérdezni.  



 

 

5. Vigyen magával valakit, akiben megbízik Egy családtag vagy egy barát 

emlékeztetheti azokra a kérdésekre, melyeket fel akart tenni, és lelki támogatást 

is nyújthat.  

6. Ellenőrizze, hogy megértette-e az elhangzottakat Próbálja elismételni, amit 

kezelőorvosa mondott, így szükség esetén kijavíthatja Önt.  

7. Használja ki az egészségügyi személyzet által nyújtott lehetőségeket 

Felmerülő kérdéseit vagy aggodalmait például a nővérrel is megbeszélheti. 

Együttélés a betegséggel 

A vesedaganat mind fizikailag, mind érzelmileg jelentős terhet jelenthet. Lehetnek 

nagyon jó napjai, és lehetnek olyanok is, amikor nem érzi magát túl jól; próbáljon meg 

nem csüggedni azokon a napokon, amikor rosszabbul érzi magát. 

Elképzelhető, hogy néhány dolgon változtatnia kell a mindennapjaiban, például 

segítséget kell kérnie másoktól vagy csökkentenie kell a munkával töltött időt. 

Megfelelő segítséggel és bizonyos változtatásokkal általában megtalálható annak 

módja, hogyan tud kedvére való dolgokat csinálni, legyen az a családdal és barátokkal 

töltött idő vagy valamilyen hobbi. 

Mindennapi élet 

A nyugodt mindennapoknak most kiemelt jelentősége van. Az alábbiakban ötleteket 

talál arra vonatkozóan, hogyan viszonyuljon megszokott feladataihoz a kezelés alatt 

Komoly kihívást jelenthetnek a betegség tünetei, a kezelés és a mindennapi feladatok 

is. A megfelelő tervezés azonban nagyban megkönnyítheti a dolgokat. 

Tervezzen előre  

Tartsa észben a következő kontrollvizsgálatok időpontját, szervezze meg előre a 

kórházba való eljutást, szükség esetén kérjen segítséget.  

Kérjen segítséget otthon 

Ha a rutinszerűen végzett tevékenységek nehézséget jelentenek Önnek, beszéljen 

orvosával, családtagjaival, próbálják meg közösen megtalálni a megoldást a 

tehermentesítésére. 

Keressen további segítséget 

Lehetséges, hogy további segítségre van szüksége, ha másik személyt gondoz, vagy 

kisgyermekekről kell gondoskodnia. Beszéljen erről az Önt kezelő egészségügyi 

személyzettel. Tudja meg, hogy számíthat-e barátaira és családjára. 

Segítség a lelki egyensúly eléréséhez 

Hasznos ötletek a hullámvölgyek kezelésére 



 

 

Érzelmek széles skáláját élheti át, kezdve a szorongástól és szomorúságtól a dühig és 

haragig, és lehetnek napjai, amikor azon gondolkodik, hogy érdemes-e folytatnia a 

kezelést. Ez természetes, időnként nehéz kezelni a különböző érzelmeket, így fontos, 

hogy megfelelő támogatást kapjon.  

Tegye helyre az alapokat  

Az egészséges étkezés, az elegendő alvás és a lehetőség szerint aktív életmód mind 

fontos tényezők lelki egyensúlyának biztosításához. Ha nehezen tudja motiválni saját 

magát, tűzzön ki apró célokat, például, hogy egy héten át minden este adott időre 

lefekszik. Fontos, hogy jól meghatározható és mérhető célokat fogalmazzon meg 

magának, így tudja, mikor éri el. A túloldalon további „Étkezzen okosan” tippeket 

találhat 

Ápolja kapcsolatait  

Jobban érezheti magát, ha emberek között van. Meghívhatja barátait filmet nézni 

vagy kártyázni. Még ha személyesen nem is találkozhat barátaival, beszélhet velük 

telefonon, vagy tarthatja velük a kapcsolatot közösségi oldalakon keresztül. 

Csatlakozhat online fórumokhoz is, akár hozzátartozója segítségével, ahol hasonló 

érdeklődésű emberek találkoznak. 

Vezessen naplót  

A naplóírás hasznos módja lehet az érzelmek kifejezésének, és segíthet felismerni 

aggodalmai okát, így lépéseket tehet megoldásuk irányába. Például észreveheti, hogy 

sokat ír arról, vajon hatásos-e a kezelés, ezt a kérdést felvetheti kezelőorvosának is. 

Minden tünetet jegyezzen fel a tünetnaplóba.  

Kérjen segítséget  

Sokszor már attól is jobban érezheti magát, ha megnyílik szerettei felé. Beszéljen 

családtagjaival, barátaival, ha szomorúnak vagy idegesnek érzi magát. Próbálja meg 

örömét lelni az Önnek kedves vagy fontos dolgokban. 

Gondosan tervezze meg étkezéseit! 

A megfelelő étrend javíthatja a közérzetet: 

Milyen ételeket tartsak otthon?  

A különböző kezelések alatt nehéz megfelelően étkezni. Tartson otthon minél 

többféle ételt a konyhaszekrényben, a hűtőben és a fagyasztóban. Hasznos lehet, ha 

vannak otthon készételek és könnyen elkészíthető ételek, például tojás, hal és csirke. 

Mindig próbáljon keményítőtartalmú ételt fogyasztani, például burgonyát, kenyeret, 

rizst vagy gabonapelyheket. Bár a leves a könnyen fogyasztható ételek közé tartozik, 

általában nem elég tápláló, ezért fogyassza más ételekkel együtt. Ha hányingere van, 

próbáljon ki az általában könnyebben fogyasztható pirítóst és kekszeket. A gyömbért 

tartalmazó ételek és italok, mint például a gyömbéres keksz vagy a gyömbértea is 

enyhíthetik a hányingert, ezért érdemes ezeket otthon tartani. Ha hasmenése van, 



amiatt sok folyadékot veszíthet, ezért legyen otthon gyümölcslé (a grépfrútleven kívül 

bármilyen) és különféle gyógyteák arra az esetre, ha nem kívánja a vizet. 

Sokat fogytam. Mit tehetek?  

Beszéljen orvosával, ha csökken a testsúlya. Hasznos lehet, ha kifejezetten az Ön 

igényeinek megfelelő tanácsot kap, ezért, ha szükséges kérje dietetikus segítségét. 

Energiabevitelének növelése érdekében próbáljon meg naponta 3-szor étkezni és az 

étkezések között nassolni. Ha nincs étvágya, válasszon könnyű, energiadús ételeket, 

például müzliszeletet, dióféléket, sajtot és kekszeket vagy édes nassolnivalót, például 

egy darab süteményt vagy csokoládét. Fogyasszon magas energiatartalmú italokat, 

például tejturmixot vagy táplálék-kiegészítő italokat. 

Segíthet, ha egészségesen étkezem?  

Az egészséges étkezés fontos általános közérzete és energiaszintje szempontjából. 

Fogyasszon bőségesen friss gyümölcsöt és zöldséget, próbálja meg csökkenteni az 

alkoholbevitelt, és ne dohányozzon. Próbálja meg csökkenteni a sóbevitelét, 

ízesítésre só helyett használjon fűszereket, és kerülje a feldolgozott élelmiszerek, 

például sajt és pácolt húskészítmények túlzott mértékű fogyasztását. 

Nincs kedvem elkészíteni az ételt, amikor fáradt vagyok, ezen hogy lehetne segíteni? 

Amikor fáradt, nehézséget okozhat az ételek elkészítése. Ha barátai vagy családja 

felajánlják, hogy főznek, fogadja el a segítségüket, vagy próbálja ki a készételeket. 

Azokon a napokon, amikor nem érzi magát nagyon fáradtnak, készíthet olyan ételeket, 

melyeket le lehet fagyasztani, például ragukat, pörköltet vagy tésztához való 

szószokat. Tartson otthon fagyasztott zöldségeket az előkészítés és a főzés 

megkönnyítése érdekében. Próbáljon desszertet fogyasztani – sokfélét vehet készen 

is, például rizspudingot, vaníliapudingot, karamellás krémet vagy joghurtot. 
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