
Dbanie o dobre 
samopoczucie
Przewodnik dla osób z akromegalią

Niniejszy przewodnik nie zastępuje porad pracowników opieki zdrowotnej.



„ Najwspanialszym przejawem 
wolności jest to, że sami 
decydujemy o tym, jak się 
zachowywać”

 Charlie Mackesy

Akromegalia nie jest kwestią wyboru. Podobnie jak, jeśli to 
właśnie Ciebie spotyka, ogromne zmęczenie, silne bóle głowy 
czy jakiekolwiek inne dolegliwości związane z chorobą, które 
wpływają na Twoje życie1.

Poczucie przytłoczenia przez akromegalię i jej objawy jest 
powszechne i całkowicie zrozumiałe. Jednak to, co z nim zrobisz, 
zależy tylko od Ciebie. Uzyskanie wiedzy, pomocy medycznej oraz 
wsparcia – zarówno z perspektywy fizycznej, jak i emocjonalnej – 
stanowi istotną część radzenia sobie z chorobą.

Gdy będziesz już na to gotowa(-wy), skupienie się na Twoim 
ogólnym samopoczuciu pomoże Ci w uzyskaniu kontroli nad swoim 
życiem.

Znajdziesz tu propozycje różnych metod dbania o umysł i ciało. Nie 
próbuj wszystkich naraz, ale potraktuj je jako źródło, z którego 
możesz czerpać, gdy tylko poczujesz taką potrzebę. Pamiętaj, że 
poprawa Twojego samopoczucia wymaga czasu i małych kroków.
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O co w tym chodzi?
Ćwiczenia fizyczne – zwiększające przepływ krwi 
lub tętno poprzez kurczenie i rozluźnianie mięśni 
– mogą kojarzyć się negatywnie, szczególnie 
jeśli nigdy za nimi nie przepadałeś i zawsze ich 
unikałeś lub jeśli Twoje ciało przez większość czasu 
aż krzyczy z bólu, a ćwiczenia lub sport, które 
kiedyś uwielbiałaś(-eś), wydają się tylko pogarszać 
sprawę. W obu przypadkach lepiej zastanowić 
się, czy istnieją inne formy ruchu, które można by 
dopasować do Twojego codziennego rozkładu 
zajęć. Jest tak wiele różnych aktywności, których 
możesz spróbować.

Ruch2-4

Zapoznając się z propozycjami zawartymi w tym przewodniku, 
zastanów się, czy w Twoim przypadku zadziała każda z nich 
oraz w jaki sposób. Pomoże Ci to w przeanalizowaniu 
wszelkich możliwych przeszkód, zanim się jeszcze pojawią, 
i nabraniu przekonania, że jesteś w stanie je pokonać. Będzie 
też przydatne przy wprowadzaniu pozytywnych i trwałych 
zmian w Twoim życiu w sposób najkorzystniejszy dla Ciebie 
oraz Twojej rodziny. Pomoc w tym zakresie znajdziesz 
na stronie 29.
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Jakie są korzyści?
Oprócz wpływających na Twoje życie objawów, 
jakie może powodować sama akromegalia, wiąże 
się ona również z większym ryzykiem rozwoju 
takich schorzeń, jak cukrzyca i problemy z sercem. 
Regularny ruch pomaga zmniejszyć ryzyko oraz 
oddziaływanie tych schorzeń na Twoje zdrowie 
w przyszłości. Podnosi również zdolność Twojego 
organizmu do samoleczenia i radzenia sobie 
z bólem, poprawia jakość snu, zwiększa pewność 
siebie oraz Twoje postrzeganie samego siebie 
każdego dnia. Sugestie na temat innych sposobów 
poprawy swojego samopoczucia znajdziesz 
w przewodniku Obraz siebie.

Jak mam to zrobić?
Pewnie wiesz, że ruch jest dla Ciebie dobry, ale 
jak znaleźć na niego miejsce w Twoim codziennym 
planie zajęć? Zwłaszcza gdy Twoje życie wydaje 
się już wypełniać radzenie sobie z akromegalią 
i wszystkim innym, a przy tym prawdopodobnie 
czujesz się przeciążony. Możesz się zastanowić 
się, co sprawia Ci trudność? Na kolejnych dwóch 
stronach znajdziesz kilka typowych przeszkód 
oraz możliwe sposoby na ich pokonanie.
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Częsta 
przeszkoda Odczuwam ból
Sugestia Jeśli cierpisz na zespół cieśni nadgarstka, przewlekły ból 

lub doznałeś kontuzji, nawet zwykłe czynności – takie jak 
chodzenie – mogą być bolesne. Szczególnie ważne w takim 
przypadku jest zasięgnięcie porady lekarza, ale istnieje też wiele 
aktywności, które przyniosą korzyści osobom odczuwającym 
ból. Spróbuj wykonywać ćwiczenia w wodzie, takie jak 
np. pływanie lub aerobik wodny. Wyporność ciała w wodzie 
odciąża stawy i pomaga złagodzić ból. Jeszcze lepiej zadziała 
basen o cieplejszej temperaturze, przeznaczony do ćwiczeń 
terapeutycznych. Prowadzone są także specjalistyczne zajęcia jogi, 
które koncentrują się na łagodzeniu bólu i zwiększaniu przepływu 
krwi w całym ciele.

Jeżeli od zawsze dbałaś(-eś) o ruch i kondycję, przeszkoda 
w postaci bólu może być szczególnie deprymująca, zwłaszcza 
jeśli czujesz, że musisz zrezygnować z uprawiania sportu, z którym 
byłaś(-eś) mocno związana(-ny). Jeśli tak jest, być może dobrą 
opcją dla Ciebie byłoby zostanie trenerem?

TRENER
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Częsta 
przeszkoda

Nie mam czasu ani energii

Sugestia Zacznij od małych kroków

 �Czy możesz spróbować korzystać ze schodów zamiast windy, 
zaczynając od jednego piętra?
 �Czy możesz wysiąść z autobusu lub pociągu jeden przystanek 
wcześniej i cieszyć się odrobiną świeżego powietrza?
 �Czy możesz spróbować przez dwie minuty poruszać się 
w miejscu?

 ~ Jeśli sposób, który wybierzesz, działa, jutro spróbuj przedłużyć 
ćwiczenie do trzech minut, następnego dnia – do czterech – 
i tak dalej

 ~ Jeśli nie działa – zastanów się, dlaczego – czy mógłbyś 
spróbować czegoś innego, co pomogłoby pokonać tę 
przeszkodę?

 �Pogratuluj sobie każdej chwili spędzonej w ruchu – i jeśli 
możesz, śledź swoje postępy za pomocą aplikacji na smartfony,  
licznika kroków lub nawet odręcznie pisanego pamiętnika bądź 
dziennika ćwiczeń. Obserwowanie swoich postępów może być 
dobrym motywatorem do momentu (i później), kiedy zaczniesz 
fizycznie odczuwać postęp oraz korzyści dla ciała i zdrowia

Częsta 
przeszkoda

Zbyt szybko tracę oddech

Sugestia Zacznij od łatwych i lekkich ćwiczeń – możesz robić przerwy: dwie 
minuty wysiłku i dwie minuty odpoczynku. Możesz też spróbować 
treningu oporowego, np. podnoszenia małych ciężarków lub 
rozciągania taśm, zamiast czegoś, co powoduje, że tracisz oddech. 
Wykazano, że u osób z cukrzycą taka forma aktywności jest równie 
skuteczna w poprawie wyników zdrowotnych jak ćwiczenia 
aerobowe.
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Częsta 
przeszkoda

Nie stać mnie

Sugestia Nie musisz zapisywać się na siłownię ani inwestować w zajęcia 
grupowe (choć mogą one pomóc w zwiększeniu motywacji 
i obowiązkowości, jeśli tego potrzebujesz). Potrzebujesz tylko 
wygodnych butów i ubrania. Możesz wybrać się na dodatkowy 
(darmowy) spacer, włączyć muzykę i potańczyć w salonie, 
pobawić się z dziećmi albo wypróbować darmowe wideo 
z treningiem online.

Częsta 
przeszkoda

Nic mi się nie podoba

Sugestia Spróbuj znaleźć coś nowego, czego nie uważasz za przykry 
obowiązek. Co powiesz na taniec, pilates, tai-chi albo aqua 
aerobik? Więcej informacji i samouczków na temat każdego 
z nich znajdziesz w internecie. Jeśli masz taką możliwość, rozważ 
zapisanie się na zajęcia grupowe w Twojej okolicy. Wiele osób 
uważa, że są przyjemniejsze, bo element społeczny pomaga nam 
czuć połączenie z innymi i motywację. Jeśli brak Ci pewności, może 
mogłabyś/mógłbyś zabrać ze sobą zaufanego przyjaciela?

PAMIĘTAJ 
Przed wypróbowaniem czegokolwiek nowego, co 
mogłoby wpłynąć na Twój stan zdrowia i plan leczenia, 
skonsultuj się z pracownikami opieki zdrowotnej.
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Częsta 
przeszkoda

Wstydzę się

Sugestia Nikt nie musi wiedzieć – możesz ćwiczyć w zaciszu własnego 
domu lub podczas zwykłego spaceru po parku czy do sklepu. 
Przezwyciężenie obaw przed ćwiczeniami w miejscach publicznych 
niekiedy wymaga czasu – bądź dla siebie wyrozumiały i pamiętaj, 
że to dla Twojego dobra. Poza tym, gdy jednak uda Ci się wyjść na 
świeże powietrze, być może dostarczy Ci to ogromnego zastrzyku 
pewności siebie. Dlaczego by nie zaprosić przyjaciela, żeby 
poszedł z Tobą i/lub Cię wspierał?

Częsta 
przeszkoda

Nie mogę – opiekuję się dziećmi

Sugestia Mogą pójść z Tobą? Moglibyście wspólnie próbować różnych 
zajęć, aż znajdziecie takie, które wszystkim się spodoba? A jeśli 
nie, czy możesz spróbować ćwiczeń w domu, gdy dzieci już 
zasną?

Częsta 
przeszkoda

Po prostu nie jestem stworzona(-n)y do ćwiczeń

Sugestia  �Możesz spróbować wizualizacji – zobaczenie siebie 
wykonującego jakiś ruch lub aktywność fizyczną i wyobrażenie 
sobie, jak się po tym czujesz, może być tym małym impulsem, 
którego potrzebujesz, by zacząć działać
 �Możesz też poprosić przyjaciół lub rodzinę o motywację
 �Możesz również poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, 
co lubisz robić – np. słuchać muzyki lub przebywać na świeżym 
powietrzu. Czy mogłabyś/mógłbyś znaleźć sposób, aby dołączyć 
do tego aktywność fizyczną?
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Po wybraniu propozycji do wypróbowania – 
i uzyskaniu zgody pracowników opieki zdrowotnej 
na ich zastosowanie, jeśli jest konieczna – 
pomocne może być również wprowadzenie kilku 
celów SMART (patrz sekcja „Co mogłoby 
zadziałać w Twoim przypadku?” na końcu tej 
broszury, żeby uzyskać wsparcie w tym zakresie), 
dzięki którym nabierzesz pewności, że to, co 
zamierzasz zrobić, jest rzeczywiście możliwe, oraz 
unikniesz rezygnacji, zanim dasz sobie 
wystarczającą szansę.

Pamiętaj, odczuwanie niepokoju lub obaw przed 
wyznaczeniem sobie nowych celów w zakresie 
aktywności fizycznej jest typowe. Postaraj się być 
wyrozumiałym dla siebie i swojego ciała, nie spiesz się. 
Kiedy wyznaczasz sobie cele, rozważ rozbicie ich na jak 
najmniejsze kroki, na których możesz się opierać. Jeśli 
masz zamiar np. wypróbować nowe zajęcia grupowe, 
ale nie angażowałaś(-eś) się w aktywność fizyczną 
przez jakiś czas, może warto rozważyć rozpoczęcie od 
10-minutowego spaceru na zewnątrz? Potem 15 minut, 
kolejne 20 minut, następnie 20 minut z przyjacielem, 
potem 20 minut z grupą spacerową aż do 60 minut itd., 
by po tym wszystkim wypróbować nowe zajęcia 
grupowe, które były Twoim pierwotnym celem?
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Oby pomogło to wprowadzić większą ilość ruchu 
do Twojego codziennego życia – oraz nabyć 
lub na nowo rozbudzić w sobie zdolność do 
odczuwania idących za tym korzyści.
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O co w tym chodzi?
Ponieważ akromegalia może negatywnie wpływać na sposób, 
w jaki organizm przetwarza cukier, i sprawić, że będziesz bardziej 
podatna(-ny) na cukrzycę i choroby serca, ważne jest, aby odkryć 
sposoby czerpania przyjemności z jedzenia i picia innego niż 
produkty z piekarni, zwykłe dania restauracyjne czy zawartość 
barku z napojami dla pełnoletnich. Oczywiście nie dla wszystkich 
będzie to łatwe – presja ze strony przyjaciół, rówieśników, wygoda, 
nie mówiąc już o presji związanej z samą akromegalią – robienie 
tego, o czym wiemy, że jest najlepsze dla naszych ciał, jest trudne.

W tym rozdziale nie chodzi o rezygnację z różnych rzeczy (chyba 
że lekarz zalecił Ci konkretną dietę), ale o to, by jeść i pić bardziej 
świadomie, dłużej czerpiąc z tego przyjemność. A być może 
w trakcie poczujemy się lepiej sami ze sobą.

Odżywianie5

Jakie są korzyści?
Najprawdopodobniej któryś z pracowników opieki zdrowotnej 
omówił już z Tobą korzyści płynące z dobrego odżywiania się  
(dużej ilości warzyw i owoców) oraz ograniczenia tłuszczu, cukru 
i alkoholu. Istnieje wiele dowodów potwierdzających wpływ różnych 
rodzajów diet i ograniczeń kalorycznych na wyniki zdrowotne. 
Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy stosują zbilansowaną 
i zróżnicowaną dietę oraz utrzymują właściwą wagę, rzadziej 
zapadają na cukrzycę, choroby serca i doświadczają związanych 
z nimi powikłań.
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Jak mam to zrobić?
Pomyśl o tym, co wpływa na Twoje wybory dotyczące jedzenia 
i picia – reklamy, które oglądasz, restauracje, do których chodzisz, 
Twoje odczucia w trakcie pobytu w supermarkecie lub zakupów 
online, a także przepisy i wybory żywieniowe przejęte od rodziny 
i osób z Twojego otoczenia w okresie dorastania itd. Jest tak wiele 
powodów, dla których jemy w określony sposób. Uważasz, że 
powinnaś/powinieneś zmienić swoją dietę? A może są jakieś małe, 
realne do wprowadzenia zmiany, których mogłabyś/mógłbyś 
spróbować?

PAMIĘTAJ
Przed wypróbowaniem czegokolwiek nowego, co 
mogłoby wpłynąć na Twój stan zdrowia i plan leczenia, 
skonsultuj się z pracownikami opieki zdrowotnej.
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Jeśli chcesz zacząć zdrowiej się odżywiać, 
rozważ następujące pomysły…

Zastanów się dlaczego
Z jakiego powodu wprowadzasz te zmiany? Oczywiście Twój 
nowy plan żywieniowy może pomóc w poradzeniu sobie 
z niektórymi objawami i stanami związanymi z akromegalią. 
Ale może chcesz też wyglądać i czuć się lepiej, zadbać o swoje 
zdrowie dla dobra rodziny i bliskich. Zapisz swoje „dlaczego”  
(lub wydrukuj zdjęcie) i umieść w miejscu, w którym będziesz je 
widział codziennie, np. obok szczoteczki do zębów lub na 
lodówce. W ten sposób możesz bezpośrednio powiązać swoje 
nawyki żywieniowe z wartościami, które wyznajesz – np. co może 
sprawić, że chętniej sięgniesz po jabłko niż po czekoladę.
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Jasno określ swoje cele
O wiele trudniej jest trzymać się czegoś, co nie do 
końca jest jasne, jak np. planowanie, by po prostu 
jeść nieco zdrowiej. Spróbuj wyznaczyć sobie 
konkretne (i realistyczne) cele, takie jak spożywanie 
trzech/czterech porcji warzyw każdego dnia 
lub ograniczenie spożycia alkoholu do jednego 
kieliszka dziennie. 

Znajdź przyjaciela
Poinformuj przyjaciela lub członka rodziny o tym, 
co robisz, i poproś o wsparcie. O wiele łatwiej 
dotrzymać postanowień, jeśli ktoś inny będzie Cię 
motywował.

Poinformuj pracowników opieki 
zdrowotnej
Oprócz udzielenia zgody na wszelkie istotne 
zmiany w diecie mogą zaoferować profesjonalne 
doradztwo i wsparcie, a może nawet skierować 
Cię do dietetyka. Być może dodatkową 
motywacją do osiągnięcia celów będzie 
świadomość, że później zdasz swoją relację 
specjaliście. 
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Zacznij od małych kroków
Skup się tylko na tej jednej rzeczy, którą zjesz 
w najbliższym czasie. Zastanów się, jak sprawić, 
by była jak najbardziej odpowiednia i zjedzona 
wtedy, gdy tego naprawdę potrzebujesz. 
Pogratuluj sobie, że dokonałeś zdrowego wyboru, 
i zaplanuj następny.

Zaplanuj z wyprzedzeniem
Jeżeli to możliwe, zaplanuj posiłki z tygodniowym 
wyprzedzeniem (niektóre mogą nadawać się do 
transportu, jeżeli Twoje plany wiążą się 
z przebywaniem daleko od domu) w ramach 
jednej sesji gotowania. W ten sposób zmniejszysz 
prawdopodobieństwo, że w chwilach stresu, gdy 
jesteś poza domem lub nie masz czasu, nie 
zrealizujesz swojego planu żywieniowego.

Odkryj nową żywność
Zdrowe odżywianie nie musi być nudne ani mdłe. 
Istnieje tak wiele przepisów i rodzajów posiłków 
do wypróbowania, o których może nawet 
wcześniej nie słyszałeś. Co powiesz na 
zastąpienie ziemniaków słodkimi ziemniakami 
(są prawie identyczne, ale wolniej uwalniają 
energię)? A może zamiast tego kieliszka 
sauvignon blanc spróbujesz bezalkoholowej 
kombuchy (to lekko musujący, fermentowany 
napój drożdżowy, który może zdziałać cuda dla 
zdrowia Twojego układu trawiennego)?

15



Uruchom pętlę pozytywnej 
informacji zwrotnej
Im więcej informacji o tym, dlaczego ważne 
jest wprowadzenie zmian, tym większe 
prawdopodobieństwo, że będziesz się do nich 
stosować. A im bardziej będziesz się do nich 
stosować, tym lepsze będzie Twoje samopoczucie. 
Im lepsze samopoczucie, tym łatwiej trzymać się 
planu.

Zacznij zatem cykl pozytywności już dziś. Bądź 
uprzejmy dla siebie i swojego ciała. I tak w kółko.

Oczywiście metodą prób i błędów dowiesz się, 
co działa w Twoim przypadku. Dobrze jest też 
pamiętać, że jeśli się poślizgniesz i zboczysz 
z planu, nie ma sensu się zadręczać. Zdrowe 
odżywianie nie polega na wyborze „wszystko albo 
nic” – to małe zmiany, które możemy wprowadzać 
każdego dnia, zaczynając właśnie od teraz. Zanim 
wprowadzisz jakiekolwiek ekstremalne zmiany 
w swojej diecie, pamiętaj, aby zapytać o radę 
swojego lekarza, ponieważ mogą one mieć wpływ 
na Twój ogólny stan zdrowia i przyjmowane leki.
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Kontakt z innymi6-8

O co w tym chodzi?
Akromegalia jest dość rzadkim schorzeniem, 
o którym niewiele osób wie, i być może przez 
całe swoje życie nie spotkasz nikogo innego 
z tą chorobą. Dlatego też łatwo o poczucie 
osamotnienia. Choć przyjaciele i członkowie 
rodziny mogą starać się okazywać współczucie 
wobec tego, przez co przechodzisz, może być 
im trudno w pełni zrozumieć Twój punkt widzenia. 
Może to powodować poczucie izolacji, nawet jeśli 
nie jesteś fizycznie sam(-a). Tym ważniejsze jest 
jednak, by szukać wsparcia i kontaktów w różnych 
miejscach.

Jakie są korzyści?
Dziesiątki lat badań wykazały, że więzi społeczne 
i wsparcie stanowią podstawę nie tylko dobrego zdrowia 
psychicznego oraz fizycznego, lecz także dobrego 
samopoczucia – oraz że przekonanie o byciu wspieranym 
może być nawet ważniejsze niż samo wsparcie. 
Świadomość otrzymywania odpowiedniego wsparcia 
może poprawić fizyczną i psychiczną zdolność do 
stawiania czoła codziennym stresom i trudnym 
wydarzeniom, od objawów akromegalii po zbliżające się 
operacje lub zabiegi.

Pokaż swoim przyjaciołom i członkom 
rodziny, w jaki sposób mogą Ci lepiej pomóc, 
zachęcając ich do przeczytania Wspieranie 
osób chorych na akromegalię – kolejnego 
poradnika z tej serii.
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Jak to zrobić?
Prawdopodobnie jesteś jednym z miliona – na całym świecie żyje 
obecnie od 200 tysięcy do miliona osób z akromegalią.  
Trudno powiedzieć, ilu z nich jest aktywnych w internecie i z iloma 
można się skontaktować. Szczegółowe informacje na temat wszelkich 
wydarzeń lub możliwości nawiązywania kontaktów z osobami, które 
mogą znajdować się w Twojej okolicy, uzyskasz również w lokalnym 
ośrodku leczenia chorób przysadki mózgowej lub kontaktując się 
z krajową grupą społeczną ds. akromegalii.
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Sen9-11

O co w tym chodzi?
Śpisz przez zalecane 7-9 godzin, których Twój mózg i ciało 
potrzebują, aby odpocząć, zregenerować się i rozwinąć? Czy tyle 
Ci wystarczy?

Wiele osób z akromegalią odczuwa całkowite wyczerpanie 
przez cały czas, pomimo dużej ilości snu. Może na to wpływać 
samo schorzenie, ale należy również pamiętać, że nawet ośmiu 
na dziesięciu pacjentów z akromegalią cierpi na bezdech senny. 
To stan spowodowany zmianami w strukturze dróg oddechowych, 
które mogą w znacznym stopniu pogorszyć jakość i/lub ilość snu. 
Schorzenie to jest uleczalne, ale jeśli pozostaje niekontrolowane, 
może prowadzić do pogorszenia jakości życia i zwiększenia ryzyka 
poważnych zdarzeń. Ważne więc, abyś miał(a) świadomość 
objawów bezdechu sennego i poddał(a) się badaniom w tym 
kierunku, jeśli uważasz, że może Cię dotyczyć. Przeczytaj więcej 
o bezdechu sennym w przewodniku Akromegalia a zdrowie.

Oprócz leczenia akromegalii i bezdechu sennego, jeśli go masz, 
istnieje kilka innych sposobów, które mogą potencjalnie poprawić 
Twoje nawyki związane ze snem, i na nich się tutaj skupimy.

Jakie są korzyści?
Osiągnięcie odpowiedniej ilości snu o wystarczająco dobrej jakości 
może mieć pozytywny wpływ na Twój nastrój, poziom energii, 
bystrość umysłu i zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami lub 
stresem.
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Jak to zrobić?
Właściwa higiena snu może pomóc poprawić jego jakość i ilość – 
może też obejmować różne elementy dla różnych ludzi. Oto kilka 
propozycji sposobów, które możesz wypróbować i sprawdzić, czy 
poprawiają jakość lub ilość snu.

Harmonogram
Spróbuj ustalić harmonogram regularnego snu i trzymać się go – 
respektowanie Twojego zegara biologicznego może sprawić, że 
ciało będzie gotowe zasnąć i obudzić się, kiedy tego najbardziej 
potrzebujesz. Wiąże się to z przestrzeganiem ustalonych godzin snu 
i pobudki każdego dnia, również w weekendy.

Ćwiczenia
Włącz ćwiczenia lub ruch do swojego planu dnia – ich długość 
zależy od Ciebie, ale dla większości ludzi minimum 30 minut 
aktywności pomaga poprawić jakość snu. Jeśli to możliwe, postaraj 
się, aby każdy ruch wymagający wysokiej energii odbywał się nie 
krócej niż cztery godziny przed snem.

Odżywianie
Uważaj na to, co jesz i pijesz – kofeina, alkohol i wysokocukrowe 
potrawy tuż przed snem (lub po południu dla niektórych osób) mogą 
zaburzać sen, podobnie jak spożywanie ciężkich posiłków lub picie 
zbyt dużej ilości płynów tuż przed pójściem do łóżka.

PAMIĘTAJ 
Przed wypróbowaniem czegokolwiek nowego, co mogłoby 
wpłynąć na Twój stan zdrowia i plan leczenia, skonsultuj się 
z pracownikami opieki zdrowotnej.

  20



Otoczenie
Ciemność, cisza i chłodna temperatura to ważne 
czynniki sprzyjające zasypianiu. Czy mógłbyś 
rozważyć zamontowanie żaluzji lub zasłon 
zaciemniających, zakładanie opaski na oczy lub 
zatyczek do uszu, używanie maszyny emitującej 
biały szum i/lub trzymanie zwierząt domowych 
z dala od miejsca, w którym śpisz?

Komfort
Upewnij się, że prześcieradła są regularnie prane, 
a materac ma odpowiednią twardość. Możesz 
rozważyć zakup specjalistycznego materaca lub 
poduszki, zmniejszą bóle stawów lub pleców, na 
które cierpisz.

Spokój
Jeżeli nie możesz zasnąć lub budzisz się 
w środku nocy z powodu problemów z danego 
dnia i zaplanowanych spraw, rozważ sposoby 
ułatwiające kontrolę nad nimi, takie jak prowadzenie 
dziennika, notowanie spraw, które masz załatwić 
rano, lub zwrócenie się o pomoc psychologiczną 
dotyczącą lepszej organizacji.
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Otoczenie
Ciemność, cisza i chłodna temperatura to ważne 
czynniki sprzyjające zasypianiu. Czy mógłbyś 
rozważyć zamontowanie żaluzji lub zasłon 
zaciemniających, zakładanie opaski na oczy lub 
zatyczek do uszu, używanie maszyny emitującej 
biały szum i/lub trzymanie zwierząt domowych 
z dala od miejsca, w którym śpisz?

Rutyna
Wypracuj uspokajającą, wieczorną rutynę, która 
pomoże Ci się wyciszyć. Przed snem unikaj ekranu 
telewizora, komputera i telefonu, weź kąpiel, czytaj 
przy przygaszonym świetle, spróbuj delikatnych 
ćwiczeń rozciągających, technik relaksacyjnych 
jogi lub praktyk medytacji snu.

Jak poznać, że to działa?
Oprócz lepszego samopoczucia i funkcjonowania 
w ciągu dnia pomocne może okazać się monitorowanie 
postępów za pomocą urządzenia śledzącego sen. 
Pamiętaj, jeśli ilość lub jakość Twojego snu nadal 
nie spełnia Twoich potrzeb albo jeśli w jakimkolwiek 
momencie jesteś zaniepokojony, skontaktuj się ze swoim 
lekarzem w celu uzyskania porady i wsparcia, ponieważ 
Twój stan jako pacjenta z akromegalią lub bezdechem 
sennym mógł ulec zmianie i może wymagać skorzystania 
z dalszej profesjonalnej opieki.
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Uważność12-17

O co w tym chodzi?
Zastanów się przez chwilę nad sposobem, w jaki Twój umysł myśli o różnych rzeczach. 
Czy Twoje myśli wędrują od jednej do drugiej, czasami przypadkowo? 
Czy przechodzisz przez dzień na czymś w rodzaju autopilota? Kiedy się zatrzymujesz, 
by przemyśleć pewne sprawy, czy zauważasz, że Twoje myśli wypełniają się 
samokrytyką lub zmartwieniami? To naturalne i większość z nas myśli w ten sposób 
przez prawie cały czas.

Uważność ma na celu skupienie uwagi na naszych doświadczeniach w chwili obecnej 
(doznaniach, myślach, stanach ciała, świadomości i otoczeniu), w poczuciu otwartości, 
akceptacji i ciekawości. Chodzi o rozwinięcie bardziej współczującej i wzmocnionej 
relacji z własnym ja.

Jakie są korzyści?
Choć wciąż jest to rozwijający się obszar badań, istnieje wiele 
dowodów potwierdzających korzyści zdrowotne płynące 
z praktykowania uważności. Wykazano, że pomaga ona zmniejszyć 
objawy zmęczenia, uporczywego bólu, zaburzeń snu, stresu,  
depresji i lęku, a także poprawić ogólne samopoczucie. 
W niektórych przypadkach praktykowanie uważności może być 
tak samo korzystne jak inne formy terapii, np. terapia  
poznawczo-behawioralna.

Omówione tutaj ćwiczenia mogą 
być szczególnie przydatne przed 
rezonansem magnetycznym, 
tomografią komputerową, zabiegiem, 
radioterapią lub zastrzykami.
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Uważność to bycie świadomym 
swojej uwagi i myśli w sposób 
nieoceniający.

Jak to zrobić?
Od specjalistycznych kursów obejmujących cotygodniowe zajęcia twarzą 
w twarz przez codzienną praktykę i medytację uważności po aplikacje 
na smartfony, które umożliwiają 2 minuty praktyki uważności dziennie 
– istnieje wiele różnych sposobów na ćwiczenie uważności. Wszystkie 
one polegają na ustaleniu intencji, tak aby skupić się na konkretnym 
przedmiocie lub czynności zdarzającej się w teraźniejszym momencie, 
oraz na delikatnym przekierowaniu na nie uwagi, gdy myśli powędrują 
w inną stronę. Poniższe materiały pomogą Ci dowiedzieć się, jak to zrobić.

Kiedy już nauczysz się praktykować uważność, 
możesz włączyć ją do swojego planu dnia, np. 
poprzez świadome skupienie się na konkretnej 
czynności, takiej jak chodzenie, jedzenie, a nawet 
przyjmowanie leków. Możesz też poświęcić 
uważności trochę czasu w ciągu dnia, np. w formie 
medytacji prowadzonej. Również joga może 
zawierać elementy treningu uważności.
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Relaks15

O co w tym chodzi?
Relaks w kontekście poprawy samopoczucia to coś więcej niż 
inwestowanie w comiesięczne masaże (lub wysiłek przekonywania 
do nich przyjaciół lub rodziny) – choć to akurat nie zaszkodzi. 
Podobnie jak uważność polega on na skupieniu myśli i uwagi na 
jednym punkcie lub aktywności. W przeciwieństwie do uważności 
relaksacja ma na celu wyeliminowanie wszystkich innych myśli, 
dając pierwszeństwo poczuciu spokoju w potencjalnie stresujących 
sytuacjach (podczas gdy uważność polega na trenowaniu umysłu, 
aby akceptował wszystkie rodzaje myśli, nawet te nieprzyjemne).

Wszystko, co pomoże Ci skupić się na 
jednej rzeczy i wyeliminować pozostałe 
myśli, może przynieść relaks.

Takie podejście może być szczególnie 
przydatne w przypadku planowanego 
rezonansu magnetycznego, tomografii 
komputerowej, operacji, radioterapii lub 
zastrzyków.
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Jakie są korzyści?
Relaksacja ma na celu obniżenie ciśnienia krwi, tętna i częstości 
oddechów, dając ciału i umysłowi czas na odnowę i uzdrowienie. 
W wielu różnych badaniach klinicznych wykazano, że praktyka 
relaksacyjna poprawia ogólne samopoczucie i zmniejsza objawy 
stresu, depresji, bólu, bezsenności oraz lęku. Może być również 
pomocna w zmniejszaniu lęku związanego z procedurami 
medycznymi, takimi jak zastrzyki czy operacje.

Jak to zrobić?
Sposób, w jaki możesz osiągnąć całkowite 
odprężenie umysłu i ciała, zależy od Ciebie i od 
Twoich indywidualnych preferencji.

Obejmuje to rodzaje medytacji relaksacyjnej, 
np. ćwiczenia głębokiego oddechu, ale także 
czynności takie jak uprawianie ogródka, gotowanie, 
sprzątanie, czytanie i elementy jogi (savasana). 
Warto również pamiętać, że relaksacja nie jest 
dla każdego – niektórzy ludzie mogą czuć się 
zniechęceni technikami relaksacyjnymi i w ich 
przypadku lepiej sprawdzi się trening uważności.
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O co w tym chodzi?
Mamy nadzieję, że już wiesz, jak oddychać! Ale czy wiesz, 
jak oddychać z intencją i w skupieniu, aby poprawić swoje 
samopoczucie? Ta sekcja przypomina, że poświęcenie kilku chwil 
w ciągu dnia (szczególnie gdy wszystko zaczyna Cię przytłaczać) 
i skupienie się na oddechu może dać Ci mały pozytywny mentalny 
i fizyczny zastrzyk energii właśnie wtedy, kiedy tego najbardziej 
potrzebujesz. Ćwiczenia, które tu opisujemy, mogą uzupełniać 
podejście do dobrego samopoczucia oparte na uważności lub 
relaksacji albo stanowić połączenie obu tych technik.

Jakie są korzyści?
Podobnie jak uważność i relaksacja, ćwiczenia oddechowe mogą 
zmniejszyć objawe zmęczenia, uporczywego bólu, stresu, depresji 
i lęku, a także poprawić ogólne samopoczucie i pomóc Ci zasnąć 
lub ponownie zapaść w sen, jeśli obudziłeś się w środku nocy.

Jak mam to zrobić?
Postaraj się usiąść w wygodnej, wyprostowanej pozycji. Jeśli możesz, 
znajdź ciche miejsce lub załóż słuchawki/zatyczki do uszu, aby 
zablokować wszelkie hałasy i zakłócenia z otoczenia. Skup swoją 
uwagę na oddechu. Weź głęboki oddech przez cztery sekundy, 
wdychając powietrze bardziej przez brzuch niż klatkę piersiową. 
Następnie delikatnie wydychaj, zwracając uwagę, jak napięcie 
w Twoim ciele uwalnia się w tym czasie. Zrób pięć takich głębokich 
oddechów z zamkniętymi oczami.

Istnieją różnego rodzaju przewodniki audio i aplikacje, które 
pomogą Ci w podobnych ćwiczeniach oddechowych.

Oddychanie15
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Co mogłoby zadziałać w Twoim 
przypadku17?
Co przyniosłoby Ci największe 
korzyści?
Pomyśl o każdym ze sposobów 
poprawy swojego samopoczucia 
i uszereguj je w skali od 1 do 10 
według tego, co do Ciebie 
przemawia i jakie zmiany 
możesz łatwo wprowadzić 
w swoim życiu (wypełnij 
wykres dwukrotnie, używając 
różnokolorowych pisaków, 
aby uszeregować to, co jest 
dla Ciebie ważne, kontra to, 
co możesz łatwo zmienić;

1 = nieistotne/zbyt trudno 
zmienić;

10 = bardzo ważne/łatwo 
zmienić). Dzięki temu uzyskasz 
wizualizację celu i dowiesz się, na 
jakich obszarach powinieneś się skupić. 
Możesz rozważyć podzielenie się nią 
z przyjaciółmi lub rodziną, aby poznać ich opinię.
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Co Cię motywuje?
Prowadzone ćwiczenie, które pomoże Ci wyznaczyć cele 
SMART, które dadzą Ci największą szansę na wdrożenie 
do swojego życia sposobów na poprawę samopoczucia 
i ich utrzymanie

Bądź konkretna(-ny)
Spraw, by było to 

mierzalne Czy jest to osiągalne?

Napisz, co dokładnie 
chcesz osiągnąć.

Skąd będziesz wiedzieć, 
że to osiągnęłaś/
osiągnąłeś?

Biorąc pod uwagę Twoją 
historię choroby, na ile 
możliwe jest osiągnięcie 
tego celu (i czy musisz 
omówić to z lekarzem)?

Nabrać pewności siebie 
przed nadchodzącą 
operacją zaplanowaną za 
dwa tygodnie.

Lekarz potwierdzi! Tak – jest to zaplanowane, 
a zespół medyczny 
stwierdził, że jestem 
w wystarczająco dobrym 
stanie, aby można było 
przeprowadzić operację.

 

Przykład

S M A
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Czy jest to realistyczne? Czy jest to uwarunkowane czasowo?

Czy myślisz, że masz siłę woli 
i wsparcie, których potrzebujesz, aby 
móc to osiągnąć? Czy potrzebujesz 
czegoś, czego jeszcze nie masz?

Kiedy będziesz sprawdzać swoje 
postępy i kiedy zamierzasz je 
zakończyć?

Muszę powiedzieć mojemu szefowi 
i zorganizować sobie czas poza pracą.
Dobrze byłoby wygospodarować sobie 
czas, aby móc skupić się na relaksie 
i wcześniej nauczyć się ćwiczeń 
oddechowych, pogodzić to również 
z pracą i rodziną.

Właśnie umówiłam(-em) się z szefem na 
spotkanie za trzy dni.
W ciągu tygodnia zamierzam pobrać 
aplikację do treningu oddychania/
medytacji i korzystać z niej 10 minut 
dziennie.

R T
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Zidentyfikuj problem Burza mózgów – jak 
najwięcej rozwiązań

Zrób listę za i przeciw

Podaj jasną definicję 
każdego problemu, tak 
szczegółową, jak to tylko 
możliwe.

Wymień wszystko, co 
przychodzi Ci na myśl – 
nawet jeśli wydaje Ci się 
głupie! Może to pomóc 
w generowaniu rozwiązań.

Określ i rozważ zalety 
(plusy) oraz wady (minusy) 
każdego rozwiązania.

Trudno mi wprowadzić 
zmiany w higienie snu, 
ponieważ muszę sprawdzać 
telefon przed zaśnięciem 
na wypadek, gdyby ktoś do 
mnie dzwonił.

Ustawić jasność telefonu 
na zero, aby ograniczyć 
niebieskie światło.
Poprosić partnerkę/
partnera, żeby sprawdzał(a) 
telefon za mnie.
Poinformować ważne osoby, 
że nie będę sprawdzać 
telefonu przed snem – 
w razie nagłej potrzeby 
mogą zadzwonić na telefon 
stacjonarny lub do mojej 
partnerki/mojego partnera 
lub sąsiada.

Zerowa jasność byłaby 
pomocna, ale sprawia, że 
mrużę oczy i wciąż mnie 
pobudza – trudno mi się 
oprzeć pokusie sprawdzenia 
mediów społecznościowych 
na telefonie.
Moja partnerka/mój 
partner może zobaczyć coś, 
czego nie chcę, choć może 
naprawdę chcieć pomóc 
i poczuć, że mu ufam.
Nie chcę denerwować mojej 
rodziny ani przyjaciół, 
ale wiem, że im na mnie 
zależy, więc pewnie by 
zrozumieli.

 

Co Cię powstrzymuje?
Prowadzone ćwiczenia rozwiązywania problemów, które 
pomogą Ci wprowadzić do swojego życia sposoby na 
poprawę samopoczucia

Przykład
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Wybierz rozwiązanie lub 
kombinację rozwiązań problemu. 
Stwórz szczegółowy plan jego 
wdrożenia

Odzwierciedlaj to w swoim planie

Zastanów się, czy masz wszelkie 
niezbędne środki, czy wiesz dokładnie, 
co i kiedy trzeba zrobić?

Przeanalizuj, jak Ci poszło, i czy jest 
coś, co możesz zmienić lub spróbować 
zrobić inaczej?

Spróbuję poinformować najważniejsze dla 
mnie osoby o moim planie zaprzestania 
sprawdzania telefonu przed snem 
(i dlaczego to robię), a także podać im inny 
sposób kontaktu ze mną, tak na wszelki 
wypadek.

Jeśli wiem, że jakaś ważna wiadomość 
może nadejść późno w nocy, poproszę moją 
partnerkę/mojego partnera, aby mnie 
o niej poinformował(a) i ją odczytał(a).

Rodzina i przyjaciele wydają się 
(w większości!) mnie rozumieć 
i zauważyłam(-em), że często wysyłają mi 
wiadomości wcześniej niż kiedyś.

To tylko drobiazg, ale czuję się bliżej mojej 
partnerki/mojego partnera, bo razem 
przez to przeszliśmy/przeszłyśmy.

Zauważyłam(-em), że szybciej zasypiam – 
teraz muszę tylko popracować nad tym, jak 
ponownie zasnąć, jeśli obudzę się w nocy!
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Co Cię motywuje?
Oto pusta tabela do wyznaczenia sobie celów SMART

Bądź konkretna(-ny)
Spraw, by było to 

mierzalne Czy jest to osiągalne?

Napisz, do czego 
dokładnie dążysz.

Skąd będziesz wiedzieć, 
że udało Ci się to 
osiągnąć?

Jak można osiągnąć ten 
cel, biorąc pod uwagę 
Twoją historię choroby 
(i czy potrzebujesz 
omówić to ze swoim 
lekarzem)?

 

S M A
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Czy jest to realistyczne? Czy jest to uwarunkowane czasowo?

Czy uważasz, że masz siłę woli 
i wsparcie, których potrzebujesz, aby 
móc to osiągnąć? Czy potrzebujesz 
czegoś, czego jeszcze nie masz?

Kiedy będziesz sprawdzać swoje 
postępy i kiedy zamierzasz je 
zakończyć?

R T

  34



Zidentyfikuj problem Burza mózgów – jak 
najwięcej rozwiązań

Zrób listę za i przeciw

Podaj jasną definicję 
każdego problemu, 
tak szczegółową, jak to 
tylko możliwe.

Wymień wszystko, 
co przychodzi Ci na 
myśl – nawet jeśli wydaje 
Ci się głupie! Może to 
pomóc w generowaniu 
rozwiązań.

Określ i rozważ zalety 
(plusy) oraz wady 
(minusy) każdego 
rozwiązania.

 

Co cię powstrzymuje?
Poniżej znajduje się pusta tabela, która pozwoli Ci 
opracować plan rozwiązania niektórych problemów, 
z którymi możesz się spotkać
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Wybierz rozwiązanie lub 
kombinację rozwiązań problemu. 
Stwórz szczegółowy plan jego 
wdrożenia

Odzwierciedlaj to w swoim planie

Zastanów się, czy masz wszelkie 
niezbędne środki, czy wiesz dokładnie, 
co i kiedy trzeba zrobić?

Przeanalizuj, jak Ci poszło, czy jest 
coś, co możesz zmienić lub spróbować 
zrobić inaczej?
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Notatki
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Notatki
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Seria poradników i narzędzi wsparcia 
zaprojektowanych, aby pomóc Ci zapanować 
nad swoim życiem i cieszyć się nim mimo 
akromegalii, została stworzona we współpracy 
z międzynarodowym panelem osób cierpiących 
na akromegalię, grup wsparcia dla chorych na 
akromegalię oraz psychologów zdrowia.

Powiązane tytuły obejmują:

 �Akromegalia a zdrowie
 �Obraz siebie
 �Wspieranie osób chorych na akromegalię

Firma Pfizer wsparła powstanie tego materiału 
we współpracy z WAPO
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