
bóLnowotworowy
ma wiele twarzy

wygraj z każdym
Porozmawiaj z lekarzem

zadbaj o komfort swojego życia

akcja informacyjna dla Pacjenta

Patronat:

Organizator Akcji:

Partner Akcji:
Członek Wspierający PTMP

Kontakt do Twojego lekarza:

Więcej informacji z zakresu leczenia bólu dostępne jest na stronach internetowych:

 www.medycynapaliatywna.org, www.forumwalkizbolem.pl
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OCENA TWOJEGO bóLU
● Na schemacie poniżej zaznacz lokalizację swojego bólu.

● Jak długo odczuwasz ból: od kilku godzin, dni, tygodni, miesięcy, lat 

● Kiedy Twój ból jest bardziej nasilony: w dzień, w nocy, bez różnicy

● Opisz swój ból (można zaznaczyć wiele cech): kłujący, tępy, przeszy-
wający, gorący, piekący, odczuwalny przy dotykaniu lub ucisku, inne 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

● Na skali poniżej (gdzie 0 - oznacza brak bólu, a 10 - największy ból, jaki 
można sobie wyobrazić) zaznacz natężenie swojego bólu:

● Zaznacz ograniczenia swojego życia codziennego spowodowane bó-
lem: przyjmowanie pokarmu, codzienna toaleta, ubieranie się, robienie 
zakupów, zdolność poruszania się, wykonywanie prac domowych, inne (ja-
kie?)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

● Czy konsultowałaś/eś już ból z lekarzem specjalistą? Tak          Nie

● Jakie leki przeciwbólowe stosujesz (podaj nazwę i dawkę)?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

● Jeśli przerwałaś/eś leczenie bólu, zaznacz przyczynę:
brak skuteczności leczenia, wystąpienie objawów niepożądanych, inne 
(jakie?) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Pacjencie!
Poniżej znajdziesz istotne informacje, które pozwolą Ci zrozumieć i określić 
swoje doznania bólowe oraz przygotować się do rozmowy z Twoim leka-
rzem. 

Pamiętaj, że ból w chorobie nowotworowej  jest do 
opanowania!
Według dostępnych danych ból pojawia się u ok. 60% pacjentów w trakcie 
leczenia onkologicznego i jest jednym z najbardziej uciążliwych objawów 
choroby nowotworowej. Może negatywnie wpływać na wiele aspektów 
życia Twojego i Twojej Rodziny. Musisz mieć świadomość, że ból nie jest 
doznaniem jednorodnym. Możesz go odczuwać w wielu miejscach swoje-
go ciała, z różnym natężeniem, czasem narastania i w różnych sytuacjach 
życia codziennego. Różnorodność ta spowodowana jest: rodzajem nowo-
tworu, zaawansowaniem choroby, umiejscowieniem zmiany, a także Twoją 
indywidualną wrażliwością na ból.

Wiedząc, że ból nie jest jednorodny i każdy odczuwa go inaczej, 
pamiętaj, aby rozmowa z lekarzem dotyczyła Twojego doznania 
bólowego. 

Podczas rozmowy jasno określaj swój ból, wskazując: lokaliza-
cję, natężenie, charakter, czas trwania, czas narastania oraz sy-
tuacje, w której ból się pojawia.

Tylko w ten sposób poprawisz skuteczność leczenia przeciwbólo-
wego i swój komfort życia. Przygotuj się do rozmowy z lekarzem 
wykorzystując pytania umieszczone na sąsiedniej stronie.

Twój ból można leczyć! 
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