Intensywna terapia
Przewodnik dla pacjentow I ich bliskich

icusteps.org

Ta broszura zawiera porady I informacje o intensywnej terapii. Opisuje jak
moze byc leczona choroba krytyczna I jak moze wygladac proces zdrowienia.
Nie kazdy pacjent doswiadczy tego wszystkiego, ale mozliwe ze tak sie
stanie jezeli bedzie na oddziale intensywnej terapii przez okres dluzszy
niz pare dni. Wiekszosc tej ksiazki jest napisana dla pacjentow ale jest
tez rozdzial poswiecony rodzinie I odwiedzajacym. Poprzez przeczytanie
tej broszury, krewni dowiedza sie co zawiera sie w powrocie do zdrowia I
znajda tam odpowiedzi na rozne pytania.
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Wprowadzenie
Zdrowienie jest czesto dlugim I powolnym procesem. Na poczatek, pacjenci moga
nie chciec czytac tych informacji, wiec jesli jestes czlonkiem rodziny zdobyj te
broszure I przekaz ja gdy pacjent jest gotowy.
Jedna z najbardziej przerazajacych rzeczy podczas choroby krytycznej jest niewiedza co
sie dalej wydarzy. Ta broszura nie jest w stanie odpowiedziec na wszystkie twoje pytania,
ale znajdziesz w niej odpowiedzi na wiele pytan. Znajdziesz tam natomiast odpowiedzi
co sie moze wydarzyc I gdzie mozesz znalezc wiecej informacji.
Kazdy rozdzial obejmuje rozny etap procesu leczenia I zdrowienia. Mozesz przeczytac
wszystko za jednym razem lub mozesz czytac kazdy rozdzial wtedy kiedy potrzebujesz.
Broszura jest wydana przez ICU steps, instytucje charytatywna, ktora wspiera pacjentow
intensywnej terapii. Zostala napisana przez ludzi ktorzy byli leczeni na oddziale
intensywnej terapii lub sa rodzina pacjenta, ktory tam przebywal.
Broszura ta takze zostala przejrzana przez wielu roznych specjalistow intensywnej terapii.
Jezeli masz jakies komentarze o tej ksiazce to chcielibysmy je uslyszec. Odwiedz nasza
strone internetowa, icusteps.org, gdzie mozesz wypelnic aplikacje’skontaktuj sie z nami’,
lub wyslij swoje komentarze bezposrednio do: contact@icusteps.org.
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Informacje dla odwiedzajacych

Informacje dla rodziny, przyjaciol I odwiedzajacych
Ten rozdzial uspokaja I informuje gdzie mozesz zwrocic sie o pomoc w razie
potrzeby. Pacjent moze byc na intensywnej terapii z powodu wypadku, choroby
lub w celu leczenia po duzej operacji. Ujrzenie pacjenta po raz pierwszy moze
byc bardzo stresujace. Jest duze prawdopodobienstwo, ze beda podlaczeni do
kilku maszyn I kroplowek I czesto beda wygladac zupelnie inaczej niz zawsze.
Pierwsze dni
Twoj krewny lub przyjaciel zostal przyjety na intensywna terapie poniewaz ich system nie
jest w stanie normalnie funkcjonowac. Jezeli nie otrzyma on odpowiedniej opieki, moze to
miec dlugotrwale konsekwencje dla jego zdrowia lub moze umrzec.
Czasem pacjenci na intensywnej terapii musza zostac przeniesieni na intensywna terapie
do innego szpitala. Moze sie tak stac z powodu potrzeby specjalistycznej opieki, ktorej nie
jest w stanie otrzymac w miejscowym szpitalu lub kiedy lozko jest potrzebne dla bardziej
ciezko chorego pacjenta lub z powodu braku lozek. Moze to ciebie zdenerwowac I byc moze
bedziesz zmuszony podrozowac dalej zeby odwiedzic krewnego lub przyjaciela. Jednakze,
pacjenci sa tylko wtedy przeniesieni do innego szpitala gdy zaistnieje taka koniecznosc.
Kiedy pacjent jest po raz pierwszy przyjety na oddzial intensywnej terapii, to jest
normalne, ze poczujesz sie bezsilny I zdesperowany zeby sie dowiedziec wszystko co
mozliwe na temat ich powrotu do zdrowia. Jednakze, pacjent potrzebuje czasu, zeby
jego system odpoczal I doszedl do siebie po szoku jakim jest ciezka choroba. Czasem
pacjenci otrzymuja silne leki przeciwbolowe lub uspokajajace/nasenne, aby wesprzec
proces zdrowienia. Jezeli masz pytania co juz zostalo zrobione to zapytaj sie o to personel
intensywnej terapii. Odpowiedza na twoje pytania najlepiej jak potrafia. Personel
intensywnej opieki medycznej bedzie stale informowac o tym co wykonuje I bedzie
podawac nowe aktualne informacje.

Co moge zrobic zeby pomoc?
Stan pacjenta moze pozostac taki sam pomimo uplywu czasu. Nie bedziesz w stanie
nic zrobic oprocz pozostania przy lozku pacjenta I oczekiwania. Pielegniarki czesto
beda mowic o tym co robia w danej chwili bez wzgledu na nieprzytomny stan pacjenta.
Pomimo tego, ze pacjent jest bardzo uspiony, moze wciaz odczuwac dotyk, ale jest malo
prawdopodobne, ze bedzie pamietac wszystko tak samo jakby byl w stanie przytomnym.

4

- Pomoc dla pacjenta
Pielegniarki moga ciebie poprosic o przyniesienie niektorych rzeczy pacjenta (np. ulubiona
perfume lub muzyke), ktore moga byc pomocne w dochodzeniu do zdrowia.
Rozmawianie z pacjentem moze takze pomoc. Utrzymywanie jednostronnej rozmowy
moze byc trudne, ale dzieki mowieniu o doswiadczeniach/przezyciach podczas wakacji I
o wspanialych chwilach moze sprawic, ze sie lepiej poczujesz. Mozesz takze sprobowac
poczytac im gazete, magazyn lub ksiazke.
Nawet jesli pacjent jest przytomny mozesz miec trudnosci z porozumieniem sie. Jezeli on
nie jest w stanie rozmawiac to moze bedzie mogl cos napisac lub przeliterowac slowa
poprzez wskazywanie liter, liczb I prostych wyrazow, ktore napisales na kartce papieru.
- Pomoc personelowi intensywnej opieki medycznej
Niektorzy krewni moga sie poczuc pomocni kiedy sa bardziej zaangazowani w opieke
nad pacjentem kiedy dochodzi on do zdrowia. Mozesz pomoc w wykonywaniu takich
czynnosci jak mycie zebow, masowanie i nawilzanie rak i stop. To oczywiscie bedzie
zalezalo jak powazny jest stan pacjenta i nie bedzie to zawsze mozliwe, lecz jesli chcesz
pomoc zapytaj personel oddzialu intensywnej opieki.
Mozesz pomoc personelowi intensywnej opieki poprzez wybranie I podanie czlonka
rodziny lub przyjaciela, z ktorym szpital bedzie sie mogl kontaktowac. Pracownicy
wowczas beda mogli poinformowac taka osobe jak czuje sie pacjent a on przekaze te
informacje dla innych czlonkow rodziny. Dzieki temu personel I rodzina zaoszczedzi czas.
- Dzienniki pacjenta
Czesto przydatne dla krewnych jest prowadzenie zapiskow co sie wydarzylo. To moze byc
pomocne zeby dostrzec male postepy, ktorych dokonal pacjent.
Dziennik moze byc bardzo uzyteczny w pozniejszym czasie zeby pomoc choremu. Pacjent
moze byc bardzo zdezorientowany podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii lub
niczego nie pamietac. Dziennik moze pomoc zrozumiec pacjentowi co sie wydarzylo i
wypelnic luki w jego pamieci.
- Zapobieganie infekcjom
Pacjenci, ktorzy sa w ciezkim stanie moga miec powazne trudnosci w zwalczaniu infekcji.
Personel oddzialu intensywnej opieki zrobi wszystko zeby chronic pacjenta. Mozesz
rowniez pomoc poprzez mycie swoich rak oraz uzycie kremow antybakteryjnych , zeli
oraz spray, ktore znajduja sie na oddziale zanim zblizysz sie do pacjenta. Powinienes
poprosic innych odwiedzajacych pacjenta zeby zrobili to samo.

Inne rzeczy, ktorych mozesz sie spodziewac
Czasem moze tak sie zdarzyc, ze personel oddzialu moze poprosic cie o opuszczenie
pacjenta. Powodem tego moze byc to, iz niektore zabiegi medyczne moga byc
nieprzyjemne i moga ciebie zdenerwowac. To rowniez zapewni personelowi wiecej
przestrzeni w wykonywaniu ich pracy.
- Leczenie
Jesli pacjent jest wentylowany (za pomoca maszyny do oddychania) pielegniarki musza
regularnie usuwac sluz i plyn . To jest dosyc glosne i moze powodowac kaszel i nudnosci
u pacjenta.
Plyny podawane dla pacjenta w celu nawadniania moga sprawic, ze pacjent bedzie wzdety i
opuchniety. To jest calkiem normalne I zmieni sie kiedy pacjent poczuje sie lepiej.
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Niektore z maszyn, do ktorych pacjent jest podlaczony maja alarm, ktory wydaje dzwiek,
informujacy personel oddzialu, ze cos sie dzieje, np. o tym, ze nalezy zmienic kroplowke.
Zwykle to jest cos czym nie trzeba sie martwic-personel oddzialu stale monitoruje pacjenta.
- Zachowanie
Czasem pacjent moze nie zachowywac sie w taki sposob jakby sie zachowywal kiedy
bylby zdrowy. Przyczyna takiego zachowania moze byc choroba lub leki. Pacjent moze byc
wstrzasniety, zdezorientowany, przerazony lub niedorzeczny. Paranoja jest forma niepokoju lub
leku, ktory sprawia, ze zaczynasz wierzyc, ze ludzie zmawiaja sie przeciwko tobie lub probuja
cie skrzywdzic. Pacjent rowniez moze miec halucynacje ( widzenie rzeczy, ktore nie istnieja)
oraz koszmary nocne, ktore wydaja mu sie bardzo realne. Pacjenci czesto wierza, ze personel
probuje ich skrzywdzic. To moze byc bardzo niepokojace zarowno dla ciebie jak i pacjenta, ale
ten stan rzeczy sie polepszy kiedy pacjent zacznie dochodzic do zdrowia.
Jesli zostaly podane pacjentowi srodki uspokajajace , srodki te beda stopniowo redukowane w
momencie kiedy pacjent zacznie zdrowiec. Proces ten jest zwany odstawieniem. W zaleznosci
jak bardzo powazny byl stan zdrowia pacjenta , lekow ktore byly potrzebne i jak dlugo pacjent
byl pod wplywem srodkow uspokajajacych, process odstawienia moze zajac godziny lub dni.
Podczas procesu odstawienia pacjent bedzie senny i zdezorientowany, zwlaszcza we wczesnej
fazie, lecz jest to konieczny krok i oznacza, ze stan zdrowia pacjenta poprawia sie.

Jesli nie jestes zadowolony z opieki nad pacjentem
Personel oddzialu intensywnej opieki zwykle informuje krewnych jakiemu leczeniu zostal
poddany pacjent i dlaczego. Jesli to mozliwe poinformuje pacjenta i krewnych o opcjach
leczenia. Jesli jest cos czego nie rozumiesz lub chcesz zapytac lub dowiedziec sie czegos
wiecej, zapytaj personel oddzialu. Jesli jestes niezadowolony z opieki nad pacjentem i nie
chcesz o tym rozmawiac z personelem oddzialu intensywnej opieki, mozesz skontaktowac
sie w szpitalu z tzw. Patient Advice lub Liaison Service (PALS), ktorzy pomoga ci znalezc
odpowiedzi, ktorych potrzebujesz.

Troska o siebie
Mozesz pomoc pacjentowi jesli bedziesz dbal o siebie. Nie powinienes czuc sie winny,
za to ze nie mozesz byc obecny przy lozku pacjenta 24 godziny na dobe. Potrzebujesz
odpoczynku, a to rowniez umozliwi pacjentowi czas na odpoczynek. Pacjent bedzie
mial dobra opieke i personel oddzialu skontaktuje sie z toba natychmiast jesli bedzie
potrzebowal lub jesli nastapi zmiana w stanie zdrowia pacjenta.
Twoja rodzina i znajomi beda martwic sie o ciebie i pacjenta i beda chcieli dowiedziec
sie o postepie. Mozesz doceniac ich troske, lecz moze byc to bardzo meczace jesli
bedziesz w domu pomiedzy wizytami w szpitalu a twoj telefon bedzie caly czas dzwonil.
Przekazywanie informacji poprzez wyslanie maila lub wiadomosci tekstowej do kilku osob
w tym samym czasie moze byc znacznie prostsze. Moglbys rowniez regularnie rozmawiac
z jedna osoba, ktora moglaby przekazywac informacje dla innych osob.
Czasem mozesz nie miec apetytu lub miec trudnosci ze snem, lecz postaraj sie jesc
regularnie i odpoczywac kiedy tylko jest ku temu okazja. Jesli bedziesz zmeczony i chory
nie bedziesz w stanie opiekowac sie dobrze pacjentem.
Wiele oddzialow intensywnej opieki medycznej dostarczy ci informacji na temat kontaktu
z oddzialem, parkingu szpitalnego , posilkow dla krewnych i osob odwiedzajacych i
nocnego zakwaterowania jesli zajdzie taka potrzeba. Jesli nie uzyskales tych informacji
popros o nie personel oddzialu.
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Godziny odwiedzin pacjentow na oddziale intensywnej opieki medycznej sa bardziej
przystepne niz na innych oddzialach, personel oddzialu powinien podac ci szczegoly.

Jesli pacjentem jest twoj partner
Jesli pacjentem jest twoj partner mozesz nagle poczuc sie bardzo samotny. Zaakceptuj
pomoc ze strony rodziny i znajomych. Bedziesz mial mniej czasu na takie czynnosci jak
robienie zakupow i mozesz potrzebowac opieki nad dzieckiem.
Czesto w trudnym czasie ludzie zwracaja sie do swojego partnera o wsparcie. Jesli nie
chcesz rozmawiac ze swoja rodzina o swoich troskach i zmartwieniach, poniewaz nie
chcesz ich denerwowac, mozesz otrzymac pomoc od jednej z organizacji charytatywnych.
Znajdziesz je na stronie internetowej: www.icusteps.org.
Upewnij sie, ze twoje rachunki sa zaplacone i masz dostep do konta bankowego twojego
partnera, skontaktuj sie z bankiem i wytlumacz zaistniala sytuacje. Moze bedziesz mogl
uzyskac tymczasowa kontrole nad kontem, kiedy twoj partner nie jest w stanie poradzic
sobie z tymi rzeczami.
Jesli znajdziesz sie w trudnej sytuacji finansowej, skontaktuj sie z Citizen Advice w celu
uzyskania informacji na temat pomocy finansowej oraz sprawdzenia czy nie nalezy ci sie
pomoc socjalna.

Kiedy pacjent opuszcza oddzial intensywnej opieki medycznej
Moment opuszczenia oddzialu opieki medycznej przez pacjenta moze byc trudnym
okresem i mozesz poczuc sie zestresowany. Jesli czujesz sie winny, zaniepokojony lub
zalamany mozesz otrzymac pomoc i informacje od organizacji wymienionych w tej
broszurce. Mozesz skontaktowac sie ze swoim lekarzem rodzinnym jesli potrzebujesz
wiecej wsparcia. Lekarz rodzinny zaaranzuje spotkanie z osoba, z ktora bedziesz mogl
porozmawiac o tym co sie wydarzylo.

Pomoc dzieciom, ktorych krewny przebywa na oddziale intensywnej
opieki medycznej
Powinienes zastanowic sie czy dziecko powinno odwiedzac swojego rodzica lub bliskich
krewnych na oddziale intensywnej opieki medycznej. Powinienes to wczesniej ustalic z
personelem oddzialu intensywnej opieki medycznej oraz porozmawiac na ten temat z
dzieckiem. Jesli dziecko zdecyduje sie na odwiedziny pacjenta przygotuj je do tego co moze
zobaczyc, wlacznie z maszynami, jak one dzialaja oraz do tego jak pacjent moze wygladac.
Co powiesz do dziecka bedzie zalezalo od jego wieku i dlaczego jego rodzic i krewny
zostal zabrany na oddzial intensywnej opieki medycznej. Mozesz pomoc dziecku uporac
sie z zaistniala sytuacja poprzez:







Zachowanie rutyny;
Przekazaniu szkole oraz innym stosownym grupom, o tym iz rodzic lub krewny
dziecka przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej;
Wyjasnieniu sytuacji i byciu szczerym , sprobuj powiedziec dziecku cos co ono
zrozumie, co pomoze jemu czuc sie bezpiecznie, np: ‘Tata jest bardzo chory, ale
lekarze robia wszystko co w ich mocy zeby mu pomoc’;
Zacheceniu do prowadzenia zapiskow. To moze zawierac krotki opis kazdego dnia
oraz upominki, ktore chcialyby dolaczyc (takie jak obrazki itp) To pomoze dziecku
zrozumiec co sie dzieje i ulatwi rozmowe z rodzicem o tym co sie stalo w jego zyciu
podczas gdy rodzic byl w szpitalu.
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Kiedy pacjent zostanie wypisany ze szpitala dziecko moze potrzebowac pomocy z
poradzeniem sobie co sie wydarzylo. To moze byc stopniowy proces i moze zajac kilka
miesiecy. Moze byc pomocne dla dziecka wspominanie pobytu pacjenta w szpitalu, wtedy
dziecko bedzie wiedzialo, ze mozna na ten temat rozmawiac. Pozwol dziecku zadawac
pytania i zapytaj jak sie czulo w tym czasie. Jesli dziecko jest bardzo male, latwiej bedzie mu
wyrazic uczucia poprzez rysowanie obrazkow lub przedstawianie tego co sie wydarzylo.
Pamietaj, ze dziecko moze zadawac bardzo niejasne pytania, wiec jesli pacjent nie czuje
sie na silach zeby poradzic sobie z tymi pytaniami popros innego czlonka rodziny lub
znajomego zeby porozmawiali z dzieckiem o jego doswiadczeniach i uczuciach.

Jesli pacjent nie przezyje
Czasem pomimo wszekich staran personelu intensywnej opieki medycznej moze tak sie
zdarzyc, ze pacjent jest zbyt chory i umiera. Osoba umiera kiedy jej serce przestaje bic i
pien mozgowy umiera. Jesli lekarze wierza, ze pien mozgowy jest martwy, musza zostac
wykonane testy, ktore to potwierdza.
Jesli pacjent zmarl, osoba najblizsza i czlonkowie rodziny moga zostac poproszeni o
przedyskutowanie kwestii oddania organow. Jesli znasz wole pacjenta, to moze znacznie
ulatwic dla twojej rodziny podjecie wlasciwej decyzji. Wiekszosc rodzin, ktore zgodzily sie
oddac jeden lub kilka organow pacjenta odnajduja w tym pocieszenie, ze mogli uczynic
cos dobrego po utracie bliskiej im osoby.
Rozmowa z doradca, ktory pomaga osobom, ktore znajduja sie w zalobie moze ci
pomoc w tym trudnym czasie. Oni oferuja wsparcie i zrozumienie zarowno dla doroslych
jak i dla dzieci.
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Informacje dla pacjentow

Pobyt na oddziale intensywnej terapii
Poniewaz byles ciezko chory i w stanie nieprzytomnym przez dlugi okres czasu
mozesz miec trudnosci w pamietaniu tego co sie z toba dzialo. Mozesz miec
koszmary lub halucynacje, ktore moge ciebie zdenerwowac.
Leczenie, ktore otrzymujesz moze spowodowac , ze bedziesz uwazac, ze personel
intensywnej terapii probuje cie skrzywdzic. To wszystko jest normalne i spowodowane
ciezka choroba i lekami stosowanymi w trakcie leczenia. Pomimo, ze moze to byc trudne,
ale pomocna bedzie rozmowa z kims zaufanym.
Ponizej znajdziesz informacje na temat tego co wydarzy sie na intensywnej terapii.
Pomoze Ci to zrozumiec rzeczy, ktore pamietasz.

Personel na intensywnej terapii
Jest wiele roznych osob, ktore pracuja i pomagaja na intensywnej terapii. Lekarze
na oddziale intensywnej terapii, to zazwyczaj anastezjolodzy, ktorzy specjalizuja
sie w lagodzeniu bolu i sluza rada. Oprocz pielegniarek spotkasz tam logopedow,
fizjoterapeutow, dietetykow oraz inne pomocne osoby na oddziale.
Jest bardzo prawdopodobne, ze spotkasz wiele z tych osob, ale mozesz zapamietac tylko
kilka z nich.
- Lekarze
Na oddziale intensywnej terapii jest zazwyczaj lekarz prowadzacy pozostalych lekarzy.
Lekarz prowadzacy z pozostalymi lekarzami odwiedza codziennie kazdego pacjenta i
podejmuja decyzje odnosnie ich opieki i leczenia. Moze byc inny personel na obchodzie,
ktory bedzie ciebie badal i rozmawial na temat leczenia. Lekarze beda odwiedzali ciebie
codziennie, zeby dowiedziec sie jak sie czujesz. Oni beda ciebie badac oraz osluchiwac
klatke piersiowa oraz patrzec na rany, w celu planowania opieki i leczenia. Moga ciebie
odwiedzic lekarze, ktorzy specjalizuja sie w innych dziedzinach. Moga to byc internisci,
chirurdzy lub ortopedzi, ktorych widziales przed przyjeciem na oddzial intensywnej
terapii. Oni beda sie toba opiekowac ponownie kiedy bedziesz sie czul na tyle dobrze, aby
byc na oddziale ogolnym.
- Pielegniarki
Na oddziale intensywnwj terapii, zazwyczaj jedna pielegniarka opiekuje sie jednym
lub maksymalnie dwoma pacjentami. Twoja pielegniarka bedzie odpowiedzialna za
zapewnienie wiekszosc opieki, ktora potrzebujesz i na poczatku spedzi duzo czasu przy
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tobie. Beda one pracowac z innymi profesjonalistami takimi jak lekarze i fizjoterapeuci,
zeby upewnic sie, ze otrzymujesz prawidlowe leczenie i opieke.
Pielegniarki beda robic rzeczy, ktorych nie jestes w stanie sam zrobic, takie jak:


Regularne pobieranie krwi



Zmienianie leczenia zgodnie z wynikami



Podawanie lekow i kroplowek, zleconych przez lekarzy



Zapisywanie cisnienia, tetna i saturacji



Usuwanie plynu i sluzu z klatki piersiowej za pomoca rurki do odsysania



Zmienianie pozycji w lozku co kilka godzin w celu zapobiegania odlezyn



Mycie zebow i i nawilzanie jamy ustnej mokra gabka



Mycie calego ciala



Zmienianie poscieli





Zmienianie skarpet uciskowych, ktore wspomagaja krazenie krwi podczas
dlugotrwalego lezenia w lozku
Podawanie kropli do oczu, zeby wspomoc mruganie

- Fizjoterapeuci
Podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii, bedzie ciebie odwiedzal i leczyl
fizjoterapeuta. Oni upewnia sie, ze twoje pluca sa wydolne, poprzez cwiczenia
oddechowe. Oni beda takze pracowac nad cwiczeniami rak i nog aby poruszac miesnie i
zapobiec sztywnieniu stawow.
Jezeli byles podlaczony do respiratora, fizjoterapeuta przygotuje tobie cwiczenia,
ktore wzmocnia twoje pluca i miesnie oddechowe, abys mogl oddychac bez pomocy
respiratora, kiedy poczujesz sie lepiej. To zmniejszy ryzyko infekcji ukladu oddechowego.
Kiedy poczujesz sie lepiej, fizjoterapeuci takze pomoga tobie w cwiczeniach zebys poczul
sie na tyle silny zeby wstac z lozka. Kiedy juz bedziesz gotowy, oni pomoga tobie wstac i
poruszac sie.
- Dietetycy
Dietetyk odwiedzi ciebie w celu ustalenia odpowiedniego odzywiania i sposobu I
drogi zywienia.
Mozesz byc karmiony przez rurke nosowo-zoladkowa (rurka, ktora sie wprowadza przez
nos do zoladka), lub jezeli nie mozesz miec jedzenia w zoladku, to mozesz byc zywiony za
pomoca kroplowek.
- Logopedzis
Moze ciebie odwiedzic logopeda, zwlaszcza wtedy kiedy masz rurke tracheostomijna.
(Tracheostomia jest zabiegiem podczas ktorego wykonuje sie otwor w gardle i
wprowadza sie rurke, ktora jest podlaczona do respiratora).
Logopeda bedzie w stanie zobaczyc pozniej czy posiadasz zastawke mowy w rurce
tracheostomijnej. Oni takze beda sprawdzac odruch polykania i czy bedziesz w stanie
normalnie zaczac pic i jesc.

Planowanie procesu zdrowienia
Zdrowienie moze zajac kilkanascie miesiecy po ciezkiej chorobie. Personel medyczny
moze kontynuowac kontrolowanie zdrowia aby znalezc mozliwe psychiczne lub fizyczne
problemy ktore moga pojawic sie w zwiazku z ciezka choroba. Jezeli personel bedzie
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uwazac, ze jest ryzyko wystapienia problemow w okresie zdrowienia wtedy beda
przeprowadzane dodatkowe testy:


przed opuszczeniem oddzialu intensywnej terapii;



przed wypisem ze szpitala;



po wyjsciu z oddzialu intensywnej terapii przez 2 lub 3 miesiace.

W zaleznosci od wynikow, personel intensywnej terapii moze przygotowac dla ciebie
plan rehabilitacji. Plan bedzie uzalezniony od tego jak dlugo przebywales na ddziale
intensywnej terapii i od twoich potrzeb. Plan ten moze zawierac nastepujace informacje:


roznice miedzy intensywna terapia a oddzialem;



fizyczne, odzywcze oraz kliniczne potrzeby, ktore moga wystapic w przyszlosci;



osoba, ktora bedzie odpowiedzialna podczas twojego pobytu w szpitalu oraz kiedy
zostaniesz z niego wypisany.
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Kiedy opuszczasz oddzial intensywnej terapii
Zanim opuscisz oddzial intensywnej opieki medycznej
Kiedy poczujesz sie lepiej, nie bedziesz juz potrzebowal maszyn, ktore wspieraly funkcjonowanie
twojego organizmu i monitorowaly stan twojego zdrowia. Prawdopodobnie fizjoterapeuci
dostarcza tobie cwiczen, ktore wzmocnia twoje miesnie i pomoga ci ponownie sie poruszac. Na
poczatku bedziesz bardzo slaby i bedziesz szybko sie meczyl. Jak tylko bedziesz w stanie wiecej
zrobic wokol siebie, mozesz zostac przeniesiony do innej sekcji oddzialu intensywnej terapii lub
przeniesiony na inny oddzial w szpitalu gdzie nie bedziesz wymagal tak duzo opieki.
Wiele szpitali posiada oodzialy wysokiej zaleznosci, na ktorych jedna pielegniarka opiekuje
sie dwoma lub trzema pacjentami. Niektore szpitale moga wyslac pacjentow z oodzialu
intensywnej opieki na oodzial wysokiej zaleznosci do momentu kiedy poczuja sie oni lepiej i
beda mogli zostac przeniesieni na oddzial ogolny.

Przeniesienie na oddzial ogolny
To moze byc trudny czas dla pacjentow i krewnych poniewaz nie bedzie juz tak intensywnej
opieki pielegniarek jak to mialo miejsce w poczatkowej fazie pobytu w szpitalu. Moze tak sie
zdarzyc, ze bedziesz musial ponownie uczyc sie podtawowych rzeczy takich jak: chodzenie,
jedzenie, picie, a nawet samodzielnie oddychanie. To moze wydac sie przerazajace, lecz
jest to rzecza normalna w tym czasie kiedy dochodzisz do zdrowia.
Kiedy zostaniesz przeniesiony na oddzial , przygotowany zostanie pisemny plan, ktory zawiera:


podsumowanie twojej opieki i leczenia podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii;



plan obserwacji zapewniajacy kontynuacje twojego procesu zdrowienia;



plan dalszego leczenia;



szczegoly twoich potrzeb fizycznej i psychologicznej rehabilitacji.

Od tego momentu personel oddzialu bedzie sie toba opiekowal, lecz jesli zajdzie taka
potrzeba beda mogli zawsze porozmawiac z personelem oddzialu intensywnej opieki
medycznej. Jesli szpital posiada tzw.’outreach’ , mozesz zostac odwiedzony przez
pielegniarke z oddzialu intensywnej terapii podczas twojego pobytu na oddziale w celu
sprawdzenia twojego postepu w procesie zdrowienia.
Godziny odwiedzin na tym oddziale ogolnym moga byc mniej przystepne niz na oddziale
intensywnej terapii i twoj spokoj moze byc bardziej zaklocony przez innych pacjentow
oraz osob ich odwiedzajacych. Twoj sen moze byc bardziej zaklocony z powodu stalych
czynnosci jakie byly wykonywane kiedy przebywales na oddziale intensywnej opieki. To z
czasem powroci do normy. Odpoczywaj kiedy tylko mozesz. Osobisty odtwarzacz muzyki
ze sluchawkami pomoze ci sie zrelaksowac oraz czas uplynie ci szybciej.
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Powrot do domu - jak teraz bedzie wygladalo zycie?
Opuszczenie szpitala i powrot do domu jest ogromnym krokiem w powrocie
do zdrowia i jest celem do ktorego zmierzales przez jakis czas. To jest bardzo
pozytywny krok, lecz potrzeba czasu i wysilku zeby pwrocic do normalnego zycia.
Zanim opuscisz szpital, twoj fizjoterapeuta da tobie plan cwiczen, ktore pomoga w powrocie do
zdrowia. Jesli nie, ty (twoj znajomy lub krewny) mozesz zapytac o plan.

Kiedy opuszczasz szpital
Kiedy czujesz sie juz na tyle dobrze zeby opuscic szpital, mozesz miec dokonana ocene
w celu znalezienia trudnosci ktorych mozesz doswiadczyc kiedy powrocisz do domu.
Wlacznie z psychologicznymi lub emocjonalnymi problemami a takze opieka i sprzetem
jaki mozesz potrzebowac.
Twoj zespol opieki zdrowotnej powinien przedyskutowac twoje cele rehabilitacyjne (co
chcialbys osiagnac kiedy poczujesz sie lepiej) i zorganizowac zgloszenia i jakakolwiek
opieke lub rehabilitacje jak bedziesz potrzebowal zanim opuscisz szpital.
Kiedy opuscisz szpital, mozesz otrzymac:


list podsumowujacy twoj czas i leczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej
(tzw.podsumowanie wypisu z oddzialu intensywnej opieki medycznej;



dane osoby, ktora czuwa nad twoja rehabilitacja;



jesli stosowne, kopie twojego planu rehabilitacji.

Kiedy powrocisz do domu
Nie otrzymasz takiego samego wsparcia jakie otrzymywales podczas pobytu w szpitalu
i moze to byc trudny okres dla ciebie i twoich krewnych. Jest calkowicie normalne, ze
bedziesz czul sie przygnebiony i sfrustrowany, poniewaz bedzie ci sie wydawalo, ze nie
czujesz sie lepiej. Wyznaczenie sobie malych celow w twojej codziennej rutynie moze
tobie pomoc w powrocie do zdrowia i ukazaniu tobie ze stan twojego zdrowia polepsza
sie. Malymi celami moga byc tak proste rzeczy jak przygotowanie sobie cos do picia,
chodzenie, zrobienie kilka krokow wiecej bez odpoczynku. Nie przemeczaj sie, poniewaz
moze zakonczyc sie to dluzszym powrotem do zdrowia.
Po ciezkiej chorobie, bedziesz prawdopodobnie bardzo zmeczony i nie bedziesz mial zbyt
wiele energii. To zajmie jakis czas zanim bedziesz czul sie na tyle dobrze, zeby radzic
sobie z codziennym zyciem oraz wiele wiecej miesiecy zeby powrocic do pelni sil.
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Wyznacz sobie cele, ktore pomoga tobie powrocic do normalnosci i kontynuuj cwiczenia,
ktore zalecil twoj fizjoterapeuta.
Musisz stopniowo zwiekszac swoja aktywnosc, zeby odbudowac swoja sile, ale upewnij
sie, ze odpoczywasz wtedy kiedy tego potrzebujesz. W pierwszych dniach musisz
podejsc do wszystkiego na spokojnie.
Jesli miales operacje, musisz sluchac zalecen chirurga. Twoje cialo powie ci kiedy bedzie
zmeczone lub jesli bedziesz odczuwal bol. Jesli poczujesz sie zle lub bedzie trudno zlapac
ci oddech, zaprzestan tego co robisz i odpocznij.

Kontrola twojego powrotu do zdrowia
Osoba z zespolu opieki zdrowotnej moze zaoferowac tobie spotkanie za 2 lub 3 miesiace
po pwrocie do domu z oddzialu intensywnej opieki medycznej. Spotkanie te odbywa sie
po to, aby przedyskutowac fizyczne, psychologiczne oraz inne problemy, jakie moga sie
pojawic od momentu wyjscia ze szpitala.
Jesli powracasz do zdrowia wolniej niz tego oczekiwano, powinienes zostac skierowany
do odpowiedniego serwisu rehabilitacyjnego.

Kogo moge poprosic o pomoc ?
Kiedy wrocisz do domu, twoj lekarz rodzinny bedzie zaangazowany w twoja ogolna
opieke i powrot do zdrowia. W wiekszosci przypadkow lekarz rodzinny bedzie w
kontakcie z personelem szpitalnym i bedzie zaangazowany w opieke po ciezkiej chorobie.
Powinienes takze zostac skierowany do innych miejsc w celu uzyskania pomocy takiej
jak fizjoterapia.
Jesli twoj lekarz rodzinny nie jest w stanie tobie pomoc, mozesz zawsze skontaktowac
sie z oddzialem intensywnej terapii, gdzie byles leczony. Zanim opusciles szpital zostaly
udzielone tobie informacje, z kim z oddzialu intensywnej opieki medycznej mozesz sie
skontaktowac, kiedy bedziesz potrzebowal pomocy.

Zycie towarzyskie i zainteresowania
Po ciezkiej chorobie mozesz odczuwac, ze rzeczy ktore wczesniej lubiles wykonywac, nie
sprawiaja juz tobie przyjemnosci i mozesz nie chciec ich wykonywac. Na przyklad mozesz
nie chciec widywac duzej ilosci osob w tym samym czasie, wiec zacznij od widywania
jednego lub dwoch znajomych przez krotki czas.
Mozesz miec trudnosci z koncentracja, a nawet podczas ogladania telewizji. Twoja
koncentracja poprawi sie. Podczas powrotu do zdrowia mozesz stac sie zapominalski,
lecz twoja pamiec poprawi sie kiedy poczujesz sie lepiej.
Twoj powrot do zdrowia moze zajac dlugi okres czasu, ale kiedy poczujesz sie lepiej
zaczniesz wykonywac wiecej czynnosci . Podczas tego czasu mozesz martwic sie o swoj
powrot do zdrowia, czy nawet czuc sie przygnebiony. Rozmowa z rodzina czy bliskim
przyjacielem moze tobie pomoc.

Zwiazki I rodzina
Po ciezkiej chorobie moze ci sie wydawac, ze ty i ludzie wokol ciebie sie zmieniaja.
Twoja rodzina moze powodowac zamieszanie i moze nie rozumiec dlaczego inaczej sie
zachowujesz lub dlaczego nie interesujesz sie rzeczami, ktore wczesniej sprawialy ci
przyjemnosc, ktore takze lubiles robic.
Twoja rodzina i znajomi obawiali sie, ze umrzesz wiec moze tak sie zdarzy, ze beda
czcieli zrobic dla ciebie wszystko kiedy wrocisz do domu. Jesli bedzie to ciebie irytowalo
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porozmawiaj z nimi spokojnie o tym jak sie czujesz. Nie zamykaj sie w sobie i nie
denerwuj sie.
Mozesz nie pamietac dokladnie czasu spedzonego w szpitalu. To moze spowodowac, ze
bedziesz czuc sie zdezorientowany, i przerazony. Moze tobie pomoc rozmowa z twoja
rodzina o tym, co oni pamietaja co wydarzylo sie podczas twojego pobytu w szpitalu, jak
oni sie czuli kiedy byles chory i rzeczy, ktore wydarzyly sie kiedy ty przebywales w szpitalu.
Jesli twoj krewny prowadzil dziennik podczas twojego pobytu na oddziale intensywnej
opieki medycznej, moze okazac sie bardzo pomocne jesli spojrzycie na to razem.

Powrot do codziennego trybu zycia
Wiele osob martwi sie powrotem ze szpitala do domu i pracy po ciezkiej chorobie. To jest
normalne, ze zastanawiales sie czy bedziesz w stanie sobie poradzic.
Porozmawiaj o tym z rodzina i zastanow sie w jaki sposob mozna przystosowac rzeczy w
domu, zeby tobie pomoc.
Jesli pracowales przed pojsciem do szpitala, moze nie bedziesz w stanie wrocic od razu do
prcy na caly etat. Jesli poczujesz sie lepiej, dobrym pomyslem bedzie zaaranzowac powrot do
pracy, zeby spotkac sie ze swoimi wspolpracownikami i porozmawiac z szefem. W zaleznosci
od twojej pracy, moze bedziesz mogl pracowac na poczatku kilka godzin dziennie.
Jesli masz male dzieci, mozesz czuc nawet wieksza presje zeby powrocic do normalnosci.
Wykonuj na poczatku wazniejsze rzeczy, inne moga poczekac. Postaraj uciac sobie
drzemke w tym samym czasie co twoje dzieci i nie wachaj sie poprosic swoich znajomych
i rodzine o pomoc.

Seksualne relacje po ciezkiej chorobie
Jest to calkowicie normalne, ze martwisz sie tym czy bezpiecznie bedzie rozpoczac
wspolzycie seksualne. Jest bardzo prawdopodobne, ze twoj partner rowniez bedzie sie
tym martwil.
Bedziesz zaniepokojony nastepujacym rzeczami:



Czy moje rany wystarczajaco sie zagoily?
Czy musze uzywac medyczne urzadzenia takie jak: stomia jelitowa, cewnik,
rozrusznik serca?



Czy bede mial bol?



Czy bede mial sile?



Co w przypadku kiedy moj partner nie che wspolzyc?



Co w przypadku kiedy nie moga kontynuowac wspolzycia lub osiagnac orgazm?

Mozesz sie martwic, poniewaz nie wiesz co moze sie wydarzyc. Jesli martwisz sie o
swoja sile porownaj energie jaka potrzebujesz na wspolzycie seksualne do energii jaka
potrzebujesz do cwiczen. Jesli radzisz sobie dobrze z cwiczeniami, na pewno bedziesz
mial wystarczajaco energii na seks.
Dla wiekszosci osob trudno jest rozmawiac o seksie, postaraj sie zrelaksowac i smiej
sie duzo. Przytulanie jest bardzo wazne. Rob wszystko powoli i czekaj co sie wydarzy.
Niekiedy problem medyczne takie jak impotencja (niezdolnosc do erekcji I jej utrzymania)
moze wplynac na twoje zycie seksualne. Jezeli sie tym martwisz to porozmawiaj o tym z
lekarzem rodzinnym.

15

Jak choroba krytyczna moze wplynac na twoje cialo
Uczucie oslabienia I utrata wagi ciala
Nie badz zdziwiony jezeli poczujesz sie na pozczatku zmeczony I oslabiony. Twoje miesnie
stracily sile kiedy byles chory I nieaktywny. Im dluzej trwala choroba tym bardziej beda
oslabione miesnie. Pacjenci podlaczeni do respiratora szybciej traca sile w miesniach.
Mozesz duzo schudnac w zwiazku z utrata tkanki miesniowej. Przytyjesz ponownie kiedy
zaczniesz cwiczyc I poczujesz sie lepiej.
Staniesz sie silniejszy, ale zajmie to troche czasu. Fizyczne powracanie do zdrowia zajmie
raczej miesiace niz tygodnie I moze zajac 18 miesiecy, zanim poczujesz sie duzo lepiej.
Ustanawiaj sobie realne cele. Prowadzenie notatnika, ktory bedziesz czytac od czasu do
czasu, kiedy nie czujesz sie najlepiej, pozwoli tobie zauwazyc jak duze robisz postepy.
Nawet jesli nie zdolasz calkowicie wyzdrowiec, to wciaz mozesz wiele osiagnac I
prowadzic normalne zycie. Sa ludzie, ktorzy byli ciezko chorzy przez miesiace , a rok
pozniej nawet bys sie nie spodziewal przez co oni przeszli. Sprobuj pozostac pozytywny,
nawet jesli oznacza to jakies zmiany w stylu zycia jakim prowadzisz.

Oddychanie
Byc moze musiales miec zalozona rurke tracheostomijna. Jest to zabieg, w ktory robi sie
otwor w gardle I wprowadza sie rurke, ktora jest podlaczona do respiratora (maszyna
wspomagajaca oddychanie). Tracheostomia ulatwia oddychanie I zmniejsza potrzebe na
wentylowanie. Jezeli miales rurke tracheostomijna to bedziesz mial blizne na szyi w miejscu,
w ktorym byla zalozona rurka. Blizna stopniowo zblednie I stanie sie mniej widoczna.
Kontynuuj cwiczenia oddechowe, ktore polecil tobie fizjoterapeuta w celu wzmocnienia
miesni I zredukowania ryzyka infekcji drog oddechowych.

Twoj glos
Jezeli otrzymywales pomoc w oddychaniu, twoj glos mogl ulec zmianie. Na poczatku
twoje gardlo moze byc bolesne, wiec nie przesilaj twojego glosu. Sprobuj sie zrelaksowac
tak bardzo jak tylko potrafisz podczas mowienia I pij duzo wody. Mozesz miec slady
w kacikach ust spowodowane tasma uzyta do zabezpieczenia rurki tracheostomijnej.
Mozesz miec sucha jame ustna co jest spowodowane brakiem sliny.

Skora I wlosy
Twoja skora moze byc sucha I swedzaca po przebyciu ciezkiej choroby. Regularne
nawilzanie pomoze tobie sie tego pozbyc. Mozesz zauwazyc zmiany jezeli chodzi o wlosy
I czesc z nich moze wypasc. Nie jest to nadzwyczajne I moze sie zdazyc kilka miesiecy po
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wyjsciu ze szpitala. Wlosy zazwyczaj odrastaja I moga byc bardziej krecone, proste lub
cienkie, lub w innym kolorze niz poprzednio.

Siniaki
Jezeli otrzymywales kroplowke lub miales zalozone inne rurki/dreny to mozesz miec siniaki
I blizny. Sa one zazwyczaj na twoich rekach, ramionach, nadgarstkach, szyi, pachwinie
lub po stronach klatki piersiowej. Mozesz miec takze siniaki na brzuchu od zastrzykow na
krzepniecie krwi.

Zmiany slyszenia, smaku, dotyku I zapachu
Pobyt na oddziale intensywnej terapii moze wplynac na twoje zmysly, ale skutki nie
trwaja zazwyczaj dlugo. Twoj sluch, wzrok, smak, dotyk I wech mogly ulec zmianie, co
moze byc denerwujace.
Niektore z lekow, ktore musisz przyjmowac moga wplynac na twoj sluch. Inne leki moga
pozostawiac metaliczny smak w jamie ustnej.
Moze byles zywiony przez rurke nosowo-zoladkowa lub kroplowke. Kiedy ponownie
zaczniesz jesc I pic, jedzenie moze miec silniejszy lub inny smak. Twoj zmysl wechu moze
byc dotkniety, poniewaz jest zwiazany ze zmyslem smaku.
Mozesz miec bolesne suche oczy, poniewaz byles uspiony dlugi okres czasu lub twoje
oczy moga byc opuchniete w zwiazku z plynami podawanymi w celu nawodnienia.
Rzeczy, ktore dotykaja twojej skory moga byc dziwnie odczuwane I mozesz tez odczuwac
mrowienie w niektorych czesciach ciala. Moze to byc spowodowane przez niektore
leki, ktore otrzymywales lub reakcje twojego systemu na ciezka chorobe. Zmiany te sa
zazwyczaj tymczasowe I powinny zniknac z uplywem czasu.

Problemy z oddawaniem moczu
Kiedy przebywales na oddziale intensywnej terapii, mozliwe, ze lekarz zalozyl tobie
rurke do pecherza moczowego. Nazywa sie to cewnikiem. Cewnik odprowadza mocz
z pecherza I pozwala na kontrole plynow. Po usunieciu cewnika, twoje miesnie beda
oslabione, wiec moze byc tobie trudno kontrolowac pecherz moczowy. Nie przejmuj sie,
poniewaz to zazwyczaj powraca do normy.
Jezeli masz problem z oddawaniem moczu, mozesz miec infekcje ukladu moczowego,
wiec udaj sie szybko do lekarza lub pielegniarki. Objawy sa nastepujace:


niezdolnosc oddania moczu przez kilka godzin;



obecnosc piekacego bolu podczas oddawania moczu;



obecnosc krwi w moczu.

Czasami lekarstwa moga zmienic ilosc i kolor oddawanego przez ciebie moczu. Rowniez
moga miec wplyw na to jak czesto zalatwiasz swoje potrzeby fizjologiczne. Lekarstwa
moga miec takze wplyw na wyproznianie sie. Jesli jestes zaniepokojony tymi zmianami,
porozmawiaj o tym z lekarzem.

Palenie
Jesli paliles papierosy zanim zachorowales, teraz jest idealny czas zeby przestac. Jesli
przestales palic podczas twojego pobytu w szpitalu nie zaczynaj ponownie kiedy wrocisz
do domu. Jesli byles powaznie chory i dostarczano ci tlen, palenie moze uszkodzic i
oslabic twoje pluca.
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Jak moge sie czuc po pobycie na oddziale
intensywnej opieki medycznej?
Powrot do calkowitego zdrowia po ciezkiej chorobie moze zajac do 18 miesiecy.
Wkladanie duzego wysilku w wykonywanie prostych czynnosci takich jak
ubieranie i poruszanie sie moze powodowac, ze bedziesz czul sie slaby i
przygnebiony przez jakis czas. Mozesz rowniez czuc sie jakbys stracil swoja
niezaleznosc jesli bedziesz potrzebowac duzej pomocy od innych w pierwszych
dniach po powrocie ze szpitala.
Twoj nastroj moze zmienic sie i mozesz doswiadczyc nastepujacych rzeczy:


Poddenerwowanie i placzliwosc



Zmeczenie



Brak odpowiedniego snu



Obojetnosc wobec tego co lubiles



Porywczosc i aktywnosc



Poczucie winy z powodu sprawiania duzego klopotu



Zapominanie niektorych rzeczy



Brak apetytu



Brak zrozumienia tego co sie tobie przydarzylo i jak bardzo byles chory



Lek przed tym ze byles bliski smierci



Zamartwianie sie tym, ze mozesz ponownie zachorowac



Zamartwianie sie tym, jak dlugo zajmie powrot do zdrowia

Twoja rodzina i znajomi beda cieszyc sie z twojego powrotu do domu, lecz moga nie
rozumiec jak bardzo jestes smutny. Porozmawiaj z nimi o tym jak sie czujesz. Spotkaj sie
rowniez ze swoim lekarzem rodzinnym, ktory bedzie w stanie zaoferowac ci leczenie i
terapie psychologiczna, zeby pomoc ci przejsc przez ten trudny okres.
Gdy tylko poczujesz sie lepiej i zaczniesz robic wiecej rzeczy, spotkasz sie z nowymi
wyzwaniami. Moze to spowodowac to, iz bedziesz przerazony, sprobuj zachowac spokoj i
oddychaj powoli i gleboko.
Po opuszczeniu oddzialu intensywnej opieki medycznej mozesz doswiadczyc niektore z
nastepujacych objawow psychologicznych:.


Intensywne marzenia senne
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Koszmary



Retrospekcje (nagle pamietanie w sczegolach doswiadczenia z przeszlosci)



Halucynacje



Niepokoj



Utrata pewnosci siebie

Czasami objawy te moga byc spowodowane dzwiekiem, zapachem lub czyms co ujrzysz.
To zwykle znika w miare uplywu czasu.

Sen
Potrzebujesz regularnego snu, zeby byc zdrowym. Moze uplynac troche czasu zanim
powrocisz do normalnego snu. Moze byc tobie trudniej zasnac lub mozesz czesto sie
budzic podczas nocy. Jesli masz problem ze snem, sprobuj wypic przed zasnieciem
mleczny napoj lecz unikaj herbaty i kawy, gdyz zawieraja one kafeine, ktora utrudni ci
zasniecie. Czytanie lub sluchanie radia przed zasnieciem moze rowniez pomoc. Twoj
lekarz rodzinny udzieli ci porady jesli masz problem ze snem, lecz wszystko powinno
powrocic do normy jak tylko poczujesz sie silniejszy i bardziej aktywny.

Zrozumienie tego co sie tobie przydarzylo
Kazdy czlowiek odbiera inaczej pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dla
niektorych osob pobyt na tym oddziale nie rozni sie niczym od normalnego pobytu w
szpitalu. Niektorzy nie pamietaja tego wyraznie, a niektorzy probuja zapomniec o tym. Dla
innych choroba jest traumatycznym doswiadczeniem i moze zajac troce czasu zeby sie z
tym uporac.
Silne leki oraz leczenie, ktoremu zostales poddany podczas pobytu na oddziale intensywnej
opieki medycznej beda mialy wpyw na twoje cialo i umysl. Jest bardzo powszechne na
oddziale intensywnej opieki medycznej doswiadczenie halucynacji, koszmarow oraz
snow, ktore moga wydawac sie realne i bardzo przerazajace. Czasami mozesz byc troche
swiadomy, ale nie bedziesz wiedzial gdzie sie znajdujesz lub co sie dzieje.

Halucynacje i paranoja
Halucynacje i koszmary czesto zdarzaja sie u pacjentow przebywajacych na oddziale
intensywnej opieki medycznej. Mozesz miec sny lub uczucie bycia torturowanym,
zlapanym w pulapke w lozku lub przetrzymywanym jako wiezien. To bylo
prawdopodobnie spowodowane kroplowka i cewnikiem zalozonym do twojego ciala,
zeby wesprzec normalne jego funkcjonowanie i monitorowanie twojego stanu. Lek ten
moze pozostac przez tygodnie po tym jak zostales przeniesiony na oddzial ogolny lub
wypisany ze szpitala.
Mogles odczuwac niedorzecznosc, kiedy probowales zrozumiec pewne rzeczy kiedy byles
zdezorientowany. To takze minie z czasem. Jezeli przeraza ciebie powrot do szpitala na
wizyte kontrolna to zabierz ze soba kogos komu ufasz.
W kilku przypadkach, pacjenci (I ich krewni) moga miec krancowe objawy stresu po
leczeniu na oddziale intensywnej terapii. Jest to tzw. Zespol stresu pourazowego I
wystepuje rzadko. Wiekszosc osob, ktore cierpialy na ten zespol odkryly, ze rozmowa z
psychologiem o ich pobycie w szpitalu moze pomoc. Mozesz poprosic lekarza rodzinnego,
zeby ciebie tam skierowal.

Rzeczy, ktore pomoga tobie dojsc do siebie
Mozesz miec pytania zwiazane z pobytem na oddziale intensywnej terapii po
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opuszczeniu szpitala. Niektore szpitale oferuja kontynuacje opieki poprzez wizyty
kontrolne. To zazwyczaj polega na wizycie na oddziale intensywnej terapii, zeby sie
rozejrzec I dowiedziec co sie z toba dzialo kiedy byles pacjentem. Mysl powrotu na
oddzial intensywnej terapii moze wywolac lek I moze minac troche czasu zanim bedziesz
na to gotowy. Jednakze moze to byc bardzo pomocne, kiedy zobaczysz miejsce, w ktory
przebywales I dowiesz sie co sie z toba dzialo.
Nie bedziesz pamietac wszystkiego co sie wydarzylo na oddziale intensywnej terapii.
Zapisywanie tego co pamietasz moze pomoc tobie zebrac wspomnienia. Mozesz
sprobowac przypomniec cos sobie z kazdego dnia kiedy przebywales na oddziale
intensywnej terapii w celu zrozumienia spedzonego tam czasu. Zapytanie sie rodziny I
przyjaciol moze takze pomoc.
Jezeli twoi krewni I odwiedzajacy prowadzili notatnik kiedy przebywales na oddziale
intensywnej terapii, to czytanie tego moze tobie pomoc w zrozumieniu tego co sie
wydarzylo. Moze to zajac troche czasu zanim bedziesz gotowy do przeczytania tego
I moze to wywolac duzo emocji, aczkolwiek wielu pacjentom, ktorzy przeczytali ten
notatnik udalo sie zrozumiec, to co sie wydarzylo.
Jesli to pomoze, postaraj sie znalezc troche czasu, zeby zrozumiec to wszystko od strony
medycznej. Personel podczas wizyty kontrolnej bedzie w stanie tobie pomoc lub zapytaj
sie o to lekarza rodzinnego.
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Zdrowe odzywianie w celu powrotu do zdrowia
Podczas pobytu na intensywnej terapii otrzymywales pokarm w formie plynow.
Byc moze byles zywiony przez rurke zalozona do twojego nosa do zoladka lub
przez kroplowke dozylna. Twoje cialo bedzie zuzywalo zmagazynowany tluszcz I
miesnie, zeby zwalczac chorobe.
Mozesz miec problem z jedzeniem poniewaz:


nie bedziesz sie czul glodny;



twoje usta sa zbyt bolesne zeby jesc;



jedzenie smakuje inaczej;



polykanie jest bolesne.

Sprobuj zaczac od malych porcji I jedz czesciej w ciagu dnia. Zamiast jesc pelne posilki, jedz
male posilki I 2 lub 3 przekaski dziennie. Mozesz kupic specjalnie zrobione napoje mleczne I
desery, jak te ktore otrzymywales w szpitalu, ktore zawieraja duzo vitamin I mineralow.
Sprobuj sie zrelaksowac I jedz powoli zeby uniknac niestrawnosci.
Jezeli niektore jedzenie jest bardzo slone lub slodkie to znaczy, ze twoje kubki smakowe
powracaja powoli do normy. To jest normalne I wkrotce to sie polepszy – nie dodawaj
dodatkowo soli lub cukru do jedzenia.
Jezeli lubisz wypic alkohol, sprawdz z lekarzem czy to jest bezpieczne picie kiedy
przyjmujesz te leki I ze to nie bedzie mialo zlego wplywu na twoj stan zdrowia. Nawet
jesli jest to bezpieczne to nie pij duzo.
Czasem przyjmowanie silnych antybiotykow I sterydow moze prowadzic do infekcji,
takich jak grzybica (plesniawka), co moze tworzyc gruba biala substancje na szczycie
jezyka, powoduje opuchlizne I jest bolesne. Jezeli uwazasz, ze masz plesniawke to twoj
lekarz rodzinny bedzie w stanie to leczyc.
Podczas twojego pobytu dochodzenia do zdrowia musisz sie upewnic, ze wystarczajaco
duzo piles. Zapobiegaj odwodnieniu, ktore moze prowadzic do:
 wysuszenia skory;
 zredukowane oddawanie moczy, co ma niekorzystny wplyw na nerki;


oslabi ciebie.
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Pij regularnie w ciagu dnia zeby sie nie odwodnic. Mozesz pic napoje gorace,
wode I squash.
Jezeli potrzebujesz wiecej wsparcia lub masz objawy o ktore sie martwisz to powinienes
sie umowic z lekarzem rodzinnym.
Powinienes takze porozmawiac ze swoim lekarzem rodzinnym, jezeli:


masz problem z powrotem do normalnej wagi ciala;



masz problem z wyproznianiem sie;



zauwazysz krew w moczu;



bedziesz mial ostra niestrawnosc.

Twoj lekarz rodzinny bedzie mogl tobie pomoc lub skieruje ciebie do dietetyka.
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